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Het bestuur van de Vogelwacht Utrecht nodigt de leden uit 
voor de Algemene Ledenvergadering 
met onderstaande agenda op dinsdag 17 maart 2015 
in Cultureel en Vergader Centrum H.F. Witte,
Henri Dunantplein 4, 3731CL De Bilt, www.hfwitte.nl 

Ontvangst vanaf 19.30 uur  
Aanvang vergadering 20.00 uur

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Concept notulen ALV 12 maart 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris over 2014
5. Financieel verslag verenigingsjaar 2014 *
6. Verslag kascommissie 
7. Décharge penningmeester
8. Verkiezing lid van de kascommissie
9. Verkiezing leden van het bestuur **  
10. Bestuursvoorstel financiering de Kruisbek
11. Begroting 2015 *
12. Rondvraag
13. Sluiting huishoudelijk gedeelte

Pauze

Lezing door Ben Koks: 
 Blauwe en grauwe kiekendieven in Nederland 
en het onderzoek in de Sahel 

*  Het financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor 2015 
worden op de vergadering uitgereikt. 

  Beide stukken kunnen ook vanaf 1 maart per e-mail bij het 
secretariaat worden opgevraagd.

** Conform art. 9 van de statuten zijn
 Aftredend: Thierry Jansen en Bert van ‘t Holt
 Herkiesbaar: Bert van ’t Holt in functie als voorzitter
 Verkiesbaar: Bart van den Berg
    
In geval men een ander of zichzelf als tegenkandidaat wil stel-
len voor de functie van voorzitter of penningmeester kunt u  
- zoals vastgelegd in artikel 15 van het huishoudelijk reglement -   
hierover contact opnemen met het secretariaat, 
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of 030-228 00 37. 

Uitnodiging ALV 2015
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1.  Voorzitter Bert van ’t Holt opent om exact 19.45 uur de ver-
gadering en spreekt zijn dank uit aan de aanwezigen omdat 
zij de moeite hebben genomen om te komen. Hij realiseert 
zich dat de voordracht van Prof. Dr. Charlotte Hemelrijk 
daarbij een rol speelt. Op de vraag of iemand behoefte heeft 
aan een toevoeging op de agenda komt geen reactie uit de 
zaal. De secretaris deelt mee dat er staande de vergadering 
iemand zich heeft aangemeld als bestuurslid algemeen. De 
voorzitter komt daar bij punt 9 van de agenda op terug.

2.  Er komen geen vragen over of op- of aanmerkingen op de 
conceptnotulen van de ALV van 16 maart 2013. De voorzitter 
stelt daarmee de notulen vast en dankt de opsteller.

3. Ingekomen stukken:
 a.  Bericht van verhindering is ontvangen van: Tanny 

Hiemstra, Adriëtte van Kouwen, Alice van Hunnik, 
Veroniek Clerx, Hannie Wortman, Harry Zoutendijk, Erik 
Hulshoff, Toos Hulshoff, Anke Ederveen, Ton Winkel, 
Luuk Draaijer, Daan Jacobs, Ron Keet, Margo Harmsen, 
Hennie van de Vendel, Bert van Dillen, Sjoerd Dirksen, 
Rob Borst, Cees de Jong en Gerrie Abel. 

 b.  De kascommissie heeft het verslag over haar onderzoek 
van de boeken en haar bevindingen aangeleverd.

4.  Het jaarverslag heeft voor de voorzitter meerdere tot dan 
toe voor hem onbekende activiteiten binnen de vereniging 
over het voetlicht gebracht. Het is tot stand gekomen door 
de inzet vanuit de diverse geledingen van de vereniging. 
Niemand uit de zaal heeft behoefte om over de inhoud iets 
op te merken en een spontaan applaus is voor de voorzitter 
aanleiding om het verslag daarmee te accorderen. 

5.  Penningmeester Thierry Jansen geeft - zoals te doen gebrui-
kelijk - op de afwijkende posten van de exploitatierekening  
een toelichting: 

 a.  Er is een bedrag van € 500,- uitgegeven aan sponsoring 
van de Vogelatlas (Sovon), het team dat onderzoek doet 
aan de casarca’s van het Eemmeer ontving € 1500,- en het 
Ringstation Groenekan kreeg een bijdrage van € 200,- in 
de door hen gemaakte kosten. 

 b.  De besteding van de gelden onder de post ‘Boek 
Nieuwegein’ is op het moment onderwerp van gesprek 
tussen de samenstellers en het bestuur. Twee plannen 
vragen om nadere uitwerking. Het eerste omvat een plan 
tot digitalisering van het boek Broedvogels in Nieuwegein. 
Het tweede is het sponsoren van een onderzoek door 
studenten. 

 c.  Het tweede bedrag dat op de rekening staat maar slechts 
wordt beheerd is bestemd voor de weidevogelbescher-
ming. De aanwezigen geven door een luid applaus aan in 
te stemmen met het financieel verslag. 

6.  Ook de kascommissie is - getuige het verslag -  tevreden over 
het door het bestuur gevoerde financiële beleid en geeft aan 
geen onregelmatigheden te hebben geconstateerd. 

7.  De aanwezigen worden gevraagd het voorstel van de kas-
commissie om de penningmeester en daarmee het bestuur 
décharge over het verenigingsjaar 2013 te verlenen, over te 
nemen. Wederom interpreteert de voorzitter het applaus als 
een gebaar van instemming.

8.  De begroting geeft weinig stof tot discussie. Op de 
vraag waarom er geen vergaderkosten zijn, verwijst de  
 

Conceptnotulen ALV 12 maart 2014
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penningmeester naar de post op de balans waar een bedrag 
is opgenomen voor deze speciale afsluitende ALV van het 
lustrumjaar. Wat betreft de vraag over de jeugdverzekering 
is hij kort. Deze verzekering is bij gebrek aan jeugdleden in-
middels opgeheven.  De penningmeester geeft namens het 
bestuur nog maar eens een keer te kennen dat projecten of 
goede doelen die voldoen aan de uitgangspunten van onze 
vereniging - bescherming, onderzoek en educatie - kunnen 
rekenen op de steun van het bestuur en daarmee op een 
financiële bijdrage uit de algemene middelen. De begroting 
wordt goedgekeurd en het voorstel van de penningmeester 
om de contributie voor het verenigingsjaar 2014 te handha-
ven op € 12,- wordt - alweer - met applaus begroet.

9.  Thierry Jansen en Frank Sidler zijn dit jaar aftredend en stel-
len zich allebei herkiesbaar. 

 a.  Thierry Jansen heeft te kennen gegeven zich voor de 
laatste maal beschikbaar te stellen en slechts voor een 
ambtstermijn van één jaar. De zaal reageert positief en 
daarmee is hij ook voor het verenigingsjaar 2014 weer de 
bewaarder van onze schatkist. De voorzitter vraagt de 
aanwezigen indien zij zichzelf dan wel een ander, een ge-
schikte kandidaat vinden voor deze post, dit kenbaar te 
maken bij hem, de penningmeester of de secretaris. Hij 
hoopt dat zich spoedig iemand voor deze post aanmeldt 
zodat er van een ruime inwerkperiode gebruik kan wor-
den gemaakt. 

 b. Secretaris Frank Sidler wordt bij acclamatie herkozen. 
  

 c.  Juist voor aanvang van de vergadering heeft Janneke 
Kimstra zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid. 
Zij is geen onbekende binnen de vereniging en het be-
stuur. Een instemmend applaus valt haar kandidaatstel-
ling ten deel. De voorzitter verwelkomt haar als lid van het 
bestuur.

10.  Bert van den Broek heeft twee jaar als lid van de kascom-
missie gefungeerd en wordt door de voorzitter voor zijn 
inzet bedankt. Dorien Korver-Benschop blijft nog een jaar 
en Wilco Stoopendaal heeft toegezegd te willen toetreden. 
Daarmee is de commissie weer compleet.

11.  Niemand van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de 
rondvraag.

12.  Dit betekent dat voorzitter Bert van ’t Holt kans heeft ge-
zien om in samenwerking met de toegestroomde leden, 
de ALV in 16 minuten af te handelen. De voorzitter meldt 
nog dat Jip Louwe Kooijmans namens Vogelbescherming 
Nederland een kort praatje zal houden over deze organi-
satie en over het ‘Jaar van de Spreeuw’. Aansluitend start 
Charlotte Hemelrijk haar voordracht rond 20.45 uur in de 
grote zaal.

  N.B. Niet iedereen van de ruim 80 aanwezigen heeft de ge-
legenheid gekregen om in de beschikbare tijd de presentie-
lijst te tekenen. Om geen onderscheid te maken, worden de 
aanwezigen dan ook geen van allen in dit verslag genoemd.
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Het jaar volgend op de feestelijkheden rond het laatste lustrum 
leek bij aanvang een rustig periode te worden. Terugkijkend is er 
weer heel wat gebeurd. Blij verrast waren we een aantal dagen 
na de ALV van 2014 met het telefoontje van Bart van den Berg. 
Hij wilde graag aanschuiven aan de bestuurstafel met de inten-
tie om Thierry Jansen te gaan opvolgen als penningmeester. 

Ledenaantal 
Het ledenaantal is na 2011 in een neergaande spiraal terecht 
gekomen maar deze trend is dit jaar doorbroken (+6).
T.o.v. eind 2013 bleef het ledenaantal van de meeste afdelingen 
redelijk gelijk, bij de afd. De Bilt/Zeist ging het flink vooruit 
(+19), achteruit gingen afd. Nieuwegein/IJsselstein (-6) en afd. 
Vechtplassen (-6).

VWU Ledenaantal per 31-12-2014

Afdeling leden donateurs ereleden Totaal

Amersfoort 146 3 149

De Bilt/Zeist 105 9 114

Doorn/Driebergen 102 10 1 113

Nieuwegein/
IJsselstein

142 6 148

Utrecht-stad 170 8 178

Vechtplassen 107 2 109

Buiten afdelingen 11 2 13

Totaal 783 40 1 824

Bestuursactiviteiten
Het bestuur, bestaande uit Bert van ’t Holt, Trees Weggemans, 
Thierry Jansen, Janneke Kimstra, Frank Sidler en kandidaat-
bestuurslid Bart van den Berg, kwam negen maal bij elkaar. 

Simpele zaken en eindbeslissingen werden door middel van e-
mail afgehandeld. In wisselende samenstelling werd er zowel 
binnen de vereniging als daarbuiten opgetreden. Regelmatig 
ging een of gingen meerdere bestuursleden mee op excursie en 
hadden we interessante contacten voorafgaand aan een lezing. 
We werden gevraagd onze expertise in te zetten bij de ontwik-
kelingen rond De Woerd in Driebergen, bij Natuurmonumenten 
in verband met de uitbreiding van golfclub Haarzuilens en 
bij de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht met het 
oog op een nestkastenproject. Er was contact met de Dienst 
Domeinen, de KNNV Zeist, de milieuwerkgroep Houten en 
Zwanenbeheer Houten. Aan een GGZ-instelling in Zeist werd 
de vervaardiging van een klein aantal nestkasten uitbesteed. Er 
loopt nog een verkennend onderzoek naar de gevolgen van een 
mogelijk aan te vragen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) voor de vereniging. 
De zoveelste poging van onze kant om in gesprek te komen met 
een afvaardiging van Vogelbescherming Nederland is gestrand. 
Ons doel was om met de ledenservice, de contactpersoon 
werkgroepen, “onze man in Burkina Faso” en de retailmanager 
over diversen zaken die beide organisaties aangaan te overleg-
gen. Even leek het er op dat het ging lukken. Er is besloten vanaf 
nu een afwachtende houding aan te nemen.
Plezierig en door ons als zeer nuttig ervaren waren de overleg-
situaties met de afdelingen Doorn/Driebergen en Amersfoort 
en de werkgroep oeverzwaluwwand Nedereindse Plas, beter 
bekend als de groep Abel. Intensief en productief waren de bij-
eenkomsten met de redactie van de Kruisbek, Arnold Wierda als 
vormgever en onze vertrouwde drukker Van Midden over de 
restyling van de Kruisbek. Inmiddels is het eerste nummer in 
de nieuwe stijl verschenen. We zijn benieuwd naar uw reacties 
op de ALV. De samenwerking met de afdeling Vechtplassen in 
voorbereiding op de - helaas afgezegde - Pelagische tocht was 

De Vogelwacht Utrecht in vogelvlucht
Jaarverslag secretaris 2014
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niet alleen nuttig, maar ook zeer effectief. Genoten hebben 
we op de lezingavond van de afdeling De Bilt/Zeist. Een goed 
voorbereide avond als onderdeel van een tweeluik werd druk 
bezocht. Dat gold ook voor de door het bestuur ingelaste avond 
waarop circa 90 gasten kwamen luisteren naar de lezing van Jan 
van der Greef. 

Communicatie
De communicatie tussen bestuur, afdelingen, leden en geïnte-
resseerden heeft langs de bekende kanalen plaatsgevonden, via 
de Kruisbek, de website en het Twitteraccount, maar gelukkig 
ook veelvuldig mondeling tijdens, door ons als zeer plezierig 
ervaren, ontmoetingen. Er werd een proef gestart met het at-
tenderen van de leden op excursies en lezingen door middel van 
een nieuwsbericht per e-mail. Gezien het grote aantal positieve 
reacties is deze actie inmiddels tot beleid gemaakt.

Beleid
Het bestuur wil in de komende jaren noch de verbondenheid 
met onze trouwe leden noch de aansluiting met de voortijlende 
technologie verliezen. Net als vele andere natuurorganisaties 
maken we ons zorgen over de aflatende bereidheid van de jeugd 
zich bij ons aan te sluiten. Een nieuwe verkennende stap in de 
digitale wereld ligt voor de hand. We zullen ons sterk maken 
om de goede verstandhouding en samenwerking met de afde-
lingen niet alleen te behouden, maar zo mogelijk nog verder uit 
te bouwen. We willen het aantal ontmoetingen met de leden 
intensiveren en coördinatiegroepen en werkgroepen optimaal 
ondersteunen. Zo werken we samen aan de drie pijlers van onze 
vereniging: de bescherming van, het onderzoek naar en de edu-
catie over vogels en hun leefgebieden. Dat is niet alleen in het 
belang van de vogels, maar van alle organismen die in dezelfde 
omgeving leven. 

Jaarverslag de Kruisbek 2014

We hebben als redactie een turbulent jaar achter de rug. De 
instroom van kopij bleef onverminderd goed met in totaal 
232 pagina’s, slechts 4 minder dan in 2013 (ook al zo’n goed 
jaar). Gemiddeld was dat ruim 46 pagina’s kopij per num-
mer. Alle auteurs van harte bedankt!
Als we naar de kopij kijken, vallen een paar dingen op. We 
ontvingen opvallend veel excursieverslagen en verslagen 
van tellingen. Daarnaast startte de rubriek En…nog iets leuks 
gezien? Dat betekent dat de meeste kopij door leden werd 
ingebracht. Dat vinden we verheugend. We zien de Kruisbek 
in de eerste plaats als een blad voor en door leden van de 
Vogelwacht Utrecht. We hopen in 2015 weer veel kopij te ont-
vangen. Persoonlijke verhalen (beleving) zijn ook van harte 
welkom. 
Precies 20 jaar geleden (januari 1995) kreeg de Kruisbek haar 
huidige vorm. De redactie vond het de hoogste tijd om na 

te denken over een nieuwe vorm. En dat deden we in 2014, 
met de hulp van Arnold Wierda, lid VWU en professioneel 
vormgever. Het resultaat is de Kruisbek 2015 nummer 1, een 
‘proefnummer’ in nieuwe stijl. We hopen dat de nieuwe stijl 
u bevalt. Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 
aanstaande is het laatste woord aan de leden.
Het afgelopen jaar werd overschaduwd door de slopende 
ziekte en het overlijden van Jan van Nes, redacteur en vorm-
gever. Jan werkte tot één dag voor z’n dood aan de Kruisbek. 
Met Jan verliest de redactie een steunpilaar en een fijn mens. 
We missen hem! 
Blij zijn we over het toetreden van Trees Weggemans. Trees 
is voortaan het aanspreekpunt van de redactie.
Tenslotte bedanken we nogmaals de kopijleveranciers en 
de fotografen, in het bijzonder Jan van der Greef en Bert 
Geelmuijden.
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Afdelingsjaarverslagen 2014

Afdeling Amersfoort

Op 18 en 19 januari begonnen we onze activiteiten met de lan-
delijke tuinvogeltelling en op 26 januari hielden we een winter-
vogelexcursie op het landgoed Den Treek-Henschoten. Dit laat-
ste buitenzijn combineerden we met de klapekstertelling.
In februari werd door onze afdeling al bijna ‘als vanouds’ meege-
daan aan de ‘midwinter roofvogeltelling’. Het duo Schuurmans 
en Van Haaff maakt zich dan een dag sterk om alle roofvogels 
in de buurt van Achterveld in kaart te brengen.

Excursies
Van februari tot en met juni organiseerden we excursies naar 
onder andere de Schuitenbeekdelta, de Groene Jonker, de 
Oostvaardersplassen, Tienhoven en een avondexcursie naar de 
Amerongse Bovenpolder.
In het tweede deel van het jaar werden onder andere de 
Hilversumse Bovenmeent en de Zuidpier van IJmuiden bezocht. 
Ons ‘Schouwen-weekend’ vanuit een prachtige accommodatie 
in Burgh-Haamstede was binnen de kortste keren volgeboekt 
en een groot succes. De weg er naar toe en weer naar huis werd 
gretig gebruikt om langs de Maasvlakte te reizen om daar onder 
andere de ‘blonde tapuit’ te scoren. Ook de jaarlijkse nachtelijke 
(bos)uilenexcursie in Den Treek-Henschoten was wederom vol-
geboekt. We doen het nog steeds niet, maar er is zeker animo 
voor 2-3 volle excursies. Uilen leven voor mensen, of anders ge-
zegd: mensen vinden uilen leuk! We hadden erg veel respons 
van roepende mannetjes en vrouwtjes en konden ze uitstekend 
horen en zien (bij lantaarnlicht).

Nimmerdor
In het voorjaar van 2014 werd gestart met een broedvogelin-
ventarisatie van het stadsbos Nimmerdor, gecoördineerd door 

Gerard van Haaff. Via vogelnet@amersfoort.nl werd vogelmin-
nend Amersfoort hierover op de hoogte gehouden en werden 
er medewerkers gezocht. Dit keer zijn ook de ‘gebruikers’ van 
het bos ingeschakeld. Mensen die dagelijks hun hond uitlaten, 
maar ook prima een grobo, robo of een vink kunnen determi-
neren. Het te onderzoeken gebied van 55 ha was in verschil-
lende deelbiotopen opgesplitst, en sommige tellers namen zo’n 
deelgebiedje voor hun rekening. Ook werd aan de gebruikers 
gevraagd buiten de reguliere inventarisatie (van tien integrale 
ronden) om, gedurende de wintermaanden alle soorten die ze 
tegenkwamen te noteren. Zo ontstond ook een beeld van het 
bosgebruik door wintervogelsoorten.

Bosuil ( Jan van der Greef )
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Eind 2014 was het rapport klaar en dit is digitaal te raadplegen 
op www.vogelwerkgroepamersfoort.nl. Begin 2015 zal een rap-
port verschijnen van tien jaar onderzoek aan eksters en kraaien 
in de Amersfoortse wijk Schothorst.

Diversen
Verder hebben we meegewerkt aan diverse activiteiten van de 
Amersfoortse Natuuracademie en hebben we met een kraam 
gestaan op de Groene dag bij het CNME in Schothorst. Er 
werden (door René de Waal) lezingen gegeven in het koets-
huis van landgoed Stoutenburg (over natuurontwikkelingsge-
bied De Schammer) en in het landschapshuis in Bunschoten-
Spakenburg over wintervogels in Eemland en Arkemheen. Ook 
werd een tweetal malen als gids van Amersfoort naar Baarn 
meegevaren op de fietsboot van Eemlijn.
Binnen de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (een samen-
werkingsverband van Vogelwacht, KNNV, IVN en gemeente) 
werden ook enkele vogellezingen georganiseerd, waaronder een 
lezing over vogelzang. Deze werd verzorgd door René de Waal.
De Trektelpost het Hazewater werd zowel in het voor- als najaar 
veelvuldig bemand. Er was veel pap, maar er waren zeker ook de 
nodige krenten. De post heeft zich inmiddels een vaste plaats 
verworven bij geïnteresseerde vogelaars uit de Amersfoortse re-
gio. De resultaten zijn heel regelmatig, soms zelfs dagelijks, te 
raadplegen op www.trektellen.nl. 
In 2015 wil de afdeling uitgangspunten op papier zetten die zou-
den kunnen dienen als ‘vogelhoofdstuk’ bij de Groene Visie van 
de gemeente Amersfoort. Momenteel wordt er aan een concept 
gewerkt.

Coördinatiegroep
In 2014 hebben we de coördinatiegroep weer compleet kun-
nen maken. Zij bestaat nu uit Gerard van Haaff, Rien Jans, Jaap 
Vos en René de Waal. De website wordt nog steeds ‘gemasterd’ 
door Hanno Steenbergen.
De coördinatiegroep heeft in november overleg gehad met 
het algemeen bestuur van de Vogelwacht Utrecht over het rei-
len en zeilen van de afdeling Amersfoort. Hierbij is ook aan 
de orde gekomen om te onderzoeken of we de Amersfoortse 

vogelinspanningen van Vogelwacht, IVN en KNNV zouden 
kunnen versterken door een samenwerking aan te gaan, en de 
website daaraan ten dienste te laten zijn. Inmiddels is een uit-
nodiging naar de betreffende verenigingen uitgegaan om dit 
initiatief te bespreken.

Afdeling De Bilt|Zeist

De coördinatiegroep werd dit jaar in juni uitgebreid met Wigle 
Braaksma, waarmee we weer op de minimale drie leden zijn 
gekomen. Het bleek een belangrijke impuls om verder te kun-
nen en met hernieuwde energie ons programma uit te breiden. 
Met de oudgediende Wigle hebben we er een hoop kennis bij. 
Op het gebied van geluiden is hij onovertroffen. Deze gewenste 
uitbreiding stelde ons in staat de activiteiten op een hoger plan 
te tillen.

Excursies
We begonnen het jaar met een winderige excursie naar de 
Oostvaardersplassen op 15 februari. We konden de nieuwe wil-
dernis aan den lijve ervaren. Er was veel te zien van de vele edel-
herten, konikpaarden, heckrunderen, maar ook vele vossen. De 
eerste vogel die we zagen, was een bruine kiekendief. In de verte, 
in de buurt van zijn nest, bevond zich een zeer grote roofvogel, 
de zeearend. Heel duidelijk liet een slechtvalk zich zien, evenals 
een aantal wilde zwanen. In het riet en gras verscholen ontdek-
ten we vele grote zilverreigers, die er met hun witte koppen par-
mantig bovenuit keken. In het multifunctionele Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer warmden we ons op met prachtig uitzicht 
op de Oostvaardersplassen. De echte film draait er en de op-
gezette zeearend en zijn omgevallen grote nest zijn er te zien. 
Veel vogels, op een paar aalscholvers na, lieten zich niet zien, al 
namen we vanuit de uitkijktoren in het bezoekerscentrum een 
vrouwtje nonnetje waar.
De excursie naar De Stulp bij Lage Vuursche op 23 maart werd 
goed bezocht met 14 deelnemers. Kruisbek, goudhaan, kuif-
mees, glanskop, boomleeuwerik, roodborsttapuit, grote lijster 
en dodaars waren enkele van de leuke soorten.
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Onze excursie naar de Groene Jonker op 2 september werd voor-
afgegaan door een geanimeerde en met 36 mensen drukbezoch-
te lezing over ‘Waddenvogels’ van Henk Tromp. Henk bracht 
40 jaar prachtige natuurfotografie van de Wadden(eilanden) 
in beeld. De lezing was ook bedoeld als opwarmertje voor de 
excursie naar de Groene Jonker. De in 2007 ontstane Groene 
Jonker is gelegen nabij Nieuwkoop en omvat 107 hectare moe-
rasgebied met plassen. Met 20 enthousiaste vogelaars, van be-
ginnend tot zeer gevorderd, gingen we kijken of dit vogelrijke 
gebied zijn verwachtingen kon waarmaken. 
Met 62 waargenomen soorten werden we zeker niet teleurge-
steld. We werden hierbij geholpen door de lage waterstand en 
de enigszins op slenken gelijkende half uitgedroogde plasjes. 
De vele watersnippen werden, zeker naarmate de ochtend vor-
derde, steeds beter waarneembaar. Hetzelfde gold voor de in 
groten getale voorkomende lepelaars. Maar we waren natuurlijk 
op zoek naar al die andere steltlopers. Het werden er veertien, 
inclusief de watersnip. De hoog op zijn poten staande zwarte 
ruiter, de krombekstrandloper, bonte strandloper, kemphaan, 
groenpootruiter, regenwulp, witgat, oeverloper en bosruiter 
waren leuke verrassingen. Vogels die we onder andere van de 
Wadden kennen en nu op doortrek zijn. 
We waren heel erg benieuwd naar bijzondere moerasvogels. 
Met enkele veelal rennende waterrallen waren we zeer content. 
De prachtige rode lange snavel was goed te zien. Het geluid 
was goed te horen en de imitatie van de roep van Wigle mocht 
er ook zijn. We mochten ook getuige zijn van het kleinere por-
seleinhoen. Ook het hermelijn was een leuke waarneming. De 
prachtige pijlstaart en de zomertaling waren mooie waarnemin-
gen. In het riet zaten het baardmannetje en de rietgors. 
Voor ons betekent deze succesvolle combinatie van een lezing 
met excursie, dat we volgend jaar weer zin hebben in een nieuw 
tweeluik. Het betekent ook dat er weer nieuwe vogelaars en-
thousiast zijn geworden en lid van de Vogelwacht. Nieuwe le-
den, die wij stuk voor stuk persoonlijk welkom heten.
De hierop volgende excursie naar Camping de Zeven Linden 
bij Baarn op 6 december was qua opkomst met 27 deelnemers 
eveneens een groot succes. De afwisseling van bos met larik-
sen en grasveldjes zorgt voor een goede vogelaarsplek. Het 

was prachtig weer en gelukkig lieten soorten als kruisbek, keep, 
goudvink, goudhaan, groene specht, havik, sperwer, boom-
klever, buizerd en overtrekkende toendrarietganzen zich goed 
zien. Op zoek naar de appelvink bleven we nog lang kijken, he-
laas bleef de op deze plek veel geziene vogel achterwege.
We zijn volgend jaar van plan om ook wat verder weg te gaan, zo 
staan de Biesbosch en het eiland Tiengemeten op het program-
ma. Als afdeling willen we 8 excursies aanbieden. De meeste 
excursies zullen niet al te ver weg zijn.

Tellingen
Een aantal van onze leden is actief op Sandwijck, het 
Noorderpark en met de kwartblokinventarisatie. Ook zijn we 
betrokken bij de klankbordgroep van de Hooge Kampse Plas 
te Groenekan om de waarde van de plas voor de vele - vaak 
bijzondere - vogels te behouden. In de toekomst komt hier een 
ijsvogelwand, een aantal eilandjes en mogelijk een schuilhut. 
Dit gaat in samenwerking met het Utrechts Landschap.
Ook is een aantal van onze leden actief deelnemer bij projecten 
van Sovon. Het gaat om projecten als MUS, PTT, watervogel-
telling en de atlasinventarisatie. Verder is een aantal van onze 
leden te vinden op de trektelpost aan de Jacobssteeg te De Bilt.

IJsvogel ( Jan van der Greef )
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Wie komt ons helpen?
De ijsvogelwand op de Hortus Botanicus heeft geleid tot twee 
succesvolle broedgevallen. Deze wand, de nestkasten en de voe-
dersilo’s vragen het nodige onderhoud en periodieke controle. 
Hiervoor kunnen we nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken.
We blijven ons aanbevolen houden voor nieuwe leden voor 
onze coördinatiegroep, zodat we ook meer met onze projecten 
uit de voeten kunnen. Ook willen we nog vragen of er leden 
belangstelling hebben voor het digitaliseren van vogelwaarne-
mingen in ons werkgebied.

Afdeling Doorn|Driebergen

Ondanks de weerstatistiek van 2014, die dit jaar aanmerkte 
als het warmste jaar sinds de weer-waarnemingen begonnen, 
hebben we toch één excursie af moeten gelasten wegens on-
geschikte buitenomstandigheden. We hadden één lezing, tien 
excursies, controleerden de kerkuilenkasten, inventariseerden 
op het landgoed Walenburg, deden mee aan de midwinterroof-
vogeltelling en bemoeiden ons met dreigende natuurontwikke-
ling, die gepaard ging met bouwplannen in een belangrijke zone 
van de EHS. 

Lezing
De lezing over natuurfotografie was een duo-optreden. De na-
tuurfotografie van Jan van der Greef is een categorie apart. De 
opnames hebben stuk voor stuk een doorleefd verhaal en be-
vatten een boodschap over zowel de natuur als de plaats van 
de fotograaf. De boodschap gaat nu eens over schoonheid, dan 
weer over kracht, soms over verrassingen, maar allemaal met 
de suggestie van een onuitputtelijk geduld. Bouke ten Cate, de 
tweede man van deze lezing, hield ons de mogelijkheden en be-
perkingen van digiscoping voor. Ook bij hem was duidelijk dat 
de techniek het verlengstuk is van bevlogen natuurobservaties.

Excursies
De Zeeland-excursie (18 januari) was opvallend door z’n im-
mense aantallen kieviten en goudplevieren, die regelmatig 
omhoog wolkten. De dertig tureluurs onderstreepten dit beeld 
van massale overwintering. Roodkeelduiker, roodhalsfuut,  
oeverpieper en kleine zilverreiger waren voor ons niet-alledaag-
se soorten. Een ijsvogel, die langs een gazonnetje met een foe-
ragerende egel vloog, was het meest sprekende beeld van een 
milde winter.
De tocht langs de noordelijke Lekdijk (23 februari) liet met een 
kleine honderd scholeksters en vijfentwintig buizerds zien dat 
op deze zondagmorgen de reismotivaties niet alleen bij voge-
laars  leefden. Ook de dodaarzen tussen de kribben waren een 
duidelijk signaal dat de noordwaartse trek begonnen was en 
de afwezigheid van de grote zaagbek was nog zo’n duidelijke 
aanwijzing.
Veel eendensoorten tussen de verder massaal aanwezige 
smienten in de Lopikerwaard en omgeving maakten dat er veel 
te speuren viel.
Het Leersumse Veld (22 maart) had veel lente met jube-
lende boomleeuweriken, gehinnik van dodaarzen en langdu-
rige territoriumzang van geelgorzen op tien meter afstand. 
Roodborsttapuit, grote lijster, goudvink, appelvink en kleine 
bonte specht waren bijzondere soorten waar we graag bij 
stilstonden.
Eempolders en Oostermeent (13 april) hadden zo vroeg in het 
jaar nog kort gras. Het weidevogel-gebeuren met grutto, ture-
luur, kemphaan, watersnip, kievit en scholekster konden we van 
enige afstand goed overzien. De veldleeuwerik, vier zwartkop-
meeuwen en zelfs een raaf waren elders vertegenwoordigers 
van een kleine zestig soorten die we in de kijker of gewoon in 
het oog kregen.
Soesterberg (17 mei), althans het terrein van de voormalige 
vliegbasis, heeft een rijke en voor ons onverwachte vogelfau-
na. Per fiets gingen we over de hoofdstartbaan met tientallen 
veldleeuweriken aan weerszijden en in bescheidener aantal ook 
boomleeuwerik. Tapuiten, gekraagde roodstaart, goudvink en 
onder een stukje plastic golfplaat een zandhagedis, waren naast 
botanische juweeltjes een paar voorbeelden van soorten, die 
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deze excursie de moeite waard maakten. Met dank aan Geert 
Kuitenbrouwer, onze gids. 
Leusderhei (30 mei). Deze avondexcursie munt niet direct uit door 
z’n lange soortenlijst, maar de sfeer bij het vallen van de nacht op 
deze uitgestrektheid met af en toe twee rivaliserende houtsnippen 
en een verre zanglijster is een belevenis. Het toppunt was ook nu 
weer de jachtvlucht op insecten van de nachtzwaluwen. In de sche-
mer lijkt het of ze zich van ons gezelschap nauwelijks anders be-
wust zijn als van een kudde vee. Op twintig meter afstand landden 
deze valkachtige vliegers meer dan eens op het brede zandspoor. 
Het militaire bedrijf heeft hier een speciaal soort vrede gebracht. 
Met dank aan onze gids Bert van ‘t Holt.
De Noordwaard van de Biesbosch (15 juni) was een landschap op 
de schop. De ontpoldering in volle gang, met boerderijen op ter-
pen, hoge verbindingswegen en viaducten om het water in het 
lage land eromheen te leiden waren een adembenemend tableau. 
Gelukkig hield iedereen z’n hoofd erbij en konden we deze zon-
dagochtend zo’n 75 soorten aftikken. Dodaars, casarca, ijsvogel, 
zwarte stern, nachtegaal en Cetti’s zanger zijn zomaar wat voor-
beelden van wat er hier allemaal aan boeiends te beleven was.
De Amerongse Bovenpolder en de Palmerswaard (5 juli) zijn 
bijna altijd goed voor pleisterende steltlopers en leuke eenden-
soorten. Nu echter was de hoge waterstand in het kwelmoeras 
van de polder niet geschikt om steltlopers tot een voedselrun te 
verleiden. De Palmerswaard was met z’n ijsvogels, oeverzwa-
luwen en veel zangvogels een langer verblijf waard. Dat lukte 
maar ten dele omdat we vanwege de regen een uur eerder op-
braken dan we van plan waren.
IJmuiden zuidpier (13 september). De al dagen heersende 

noordoostenwind was niet direct een omstandigheid waarbij 
we veel zeevogeltrek in de buurt van de kust konden verwach-
ten. De afwezigheid van Jan van Genten werd goedgemaakt 
door soorten die nu juist wel present waren, zoals tapuit en 
oeverloper. Grote sterns op het strand, verschillende soorten 
strandlopertjes, een zanglijster en zowel oeverpieper als gras-
pieper op de pier, maakten met de roodkeelduiker dat we toch 
een redelijke lijst aan waarnemingen mee konden nemen.
Pampushaven Lepelaarplassen (5 oktober). Het aanhoudende 
milde najaarsweer bracht een leger van duizenden aalscholvers 
op het Eemmeer. Samen vissen op weg naar het zuiden werd 
hier een massale exercitie. Baardmannetjes, krooneenden, en-
kele verlate tapuiten en een ijsvogel, samen met flink wat zuid-
waarts trekkende buizerds en kiekendieven, leverden ons mooie 
waarnemingen op.
Arkemheen Schuitenbeekdelta (15 november). Deze tocht werd 
afgelast. Wind en regen waren de spelbrekers. 

Kerkuil
De jaren 2012 en 2013 waren qua broedresultaten uiterst mager 
voor de kerkuil. Dit had te maken met de lage veldmuizenstand 
in combinatie met stevige winters. In 2014 is op ongeveer de 
helft van de locaties weer gebroed. Dat biedt hoop voor de ko-
mende jaren.

Winterroofvogels
De zonnige omstandigheden vergrootten de kans om roofvo-
gels te tellen aanzienlijk. Onze buizerds (62 tegen vorige jaren 
38 – 38 – 52) waren onder andere door hun thermiekrondjes ge-
makkelijker en dus in groter aantal waar te nemen. Eén sperwer 
en vier haviken leukten naast toevalligheden als veldleeuwerik, 
raaf, witgatje, kruisbekken, grote zaagbekken en elf zilverreigers 
de tellingen op.

Walenburg (Langbroek)
Ook in 2014 is Walenburg weer geïnventariseerd op schaar-
se broedvogels. Toon van de Sande en Sjef ten Berge brach-
ten in de vroege ochtenduren acht bezoeken aan het gebied.  
Twee broedende buizerds en één broedgeval van de havik 
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betekenen dat het gebied prooirijk is. Verder was het een ge-
noegen om vast te stellen dat sprinkhaanzangers, spotvogels 
en bosrietzangers goed vertegenwoordigd zijn. De rietgors en 
kleine karekiet zijn sinds het terrein natuurgebied geworden is 
de laatste jaren vaste broedvogels, maar vooral blij zijn we met 
de terugkeer van de nachtegaal. Dat ook goudvink en appelvink 
er gesignaleerd worden in het broedseizoen, is tekenend voor 
de gevarieerdheid van dit landgoed. De zingende wielewaal in 
juni was waarschijnlijk meer een symbolische hulde aan dit ter-
rein dan een structureel feit, gezien het ontbreken van een vol-
doende groot areaal populierenbos.

De Woerd (Driebergen)
De afdeling heeft nogal wat te stellen gehad met de voorne-
mens om een woonhuis met stallen te bouwen in een smalle 
verbindingszone van de EHS. We hebben uitgebreid de be-
zwaren vanuit de natuurbelangen en de ecologische overwe-
gingen aan de politiek kenbaar gemaakt. We stonden daarin 
niet alleen. Inmiddels zijn de voornemens voor bouwplannen 
van tafel. Er komt in de procedure een nieuw voorontwerp 
bestemmingsplan. 

Afdeling Nieuwegein|IJsselstein

Coördinatiegroep
In 2013 bestond de coördinatiegroep uit 3 leden: Monique 
Kersten, Hans Verdouw en Marie-José Snijders. Eind 2013 gaf 
Marie-José Snijders te kennen dat zij per maart 2014 zou stop-
pen. Ondanks meerdere oproepen in de Kruisbek en op de web-
site hebben zich geen belangstellenden gemeld om zitting te 
nemen in de coördinatiegroep. Dit betekent dat het een pittig 
jaar is geweest voor de overgebleven twee leden, waarin deson-
danks toch veel werk is verzet. Uitbreiding van de coördinatie-
groep blijft dringend gewenst!

Activiteiten
Op 18 januari heeft de afdeling deelgenomen aan de 

midwintertelling watervogels en op 9 februari aan de roofvogel-
telling. Op 4 oktober is er zeer enthousiast deelgenomen aan de 
Euro Birdwatch. Maar liefst elf leden waren vroeg aanwezig bij 
de Bunker in Vreeswijk om de vogeltrek vast te leggen. Ook na  
4 oktober is er regelmatig en enthousiast op maar liefst 18 da-
gen geteld, tot 12 november. Resultaten zijn te zien op www.
trektellen.nl (zoek naar Vreeswijk, Nieuwegein). Tevens is er 
begin maart, net zoals in voorgaande jaren, weer onderhoud 
gepleegd aan de oeverzwaluwwand bij de Nedereindse Plas.

Excursies
Er zijn maar liefst acht excursies georganiseerd:
•  Rietganzen Friesland, 25 januari. Deze werd afgelast wegens 

te weinig aanmeldingen. Ook bleken veel ganzen al vertrokken 
te zijn.

•  Waverveen/Landje van Geijsel, 5 april: nieuw op het program-
ma en een succes. Grutto, kemphaan, watersnip, zwarte rui-
ter, het ging maar door.

•  Wandelexcursie Zouweboezem, 22 mei. Zoals altijd een aange-
name excursie, waarbij de koekoek zich vaak liet horen en zien.

•  Verrassingsexcursie Friesland, 31 mei. Een zeer geslaagde dag, 
waarvan in de Kruisbek 2014-4 uitgebreid verslag is gedaan.

•  Nachtzwaluwexcursie, 13 juni. Altijd uitverkocht en prachtig 
nachtzwaluwen en houtsnippen kunnen zien en horen. Ook 
al zaten we midden op de hei, aan het vuurwerk zagen we dat 
Nederland van Spanje had gewonnen…

•  Pier van IJmuiden, 11 oktober. Bijzonder door de duizenden 
meeuwen op het strand in strijklicht bij aankomst, zo’n 15 
bruinvissen, een zeekoet, een zeehond en veel vogeltrek, met 
name graspiepers.
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•  Wandelexcursie De Stulp, 15 november. Deze werd afgelast we-
gens te weinig aanmeldingen, weinig waarnemingen ter plekke 
en de slechte weersvoorspelling.

•  Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 14 december. Heerlijk 
zonnige, maar koude dag, waarbij we onder andere op prach-
tige slechtvalkenshows in de Scheelhoek en Prunjepolder wer-
den getrakteerd.

MEC
In het MEC zijn ook het afgelopen jaar weer twee openbare le-
zingen georganiseerd: in februari over vogels van Marokko door 
Phil Koken, en in november over Brazilië door Roy de Haas en 
Anja Nusse. Beide lezingen waren zeer boeiend, met prachtige 
foto’s en verhalen. De opkomst in februari was prima, die in 
november viel helaas wat tegen.
Verder heeft een twaalftal vrijwilligers van de Vogelwacht ook 
dit jaar de semi-permanente tentoonstelling van het MEC op 
acht zondagmiddagen bemenst. Ook is door drie vrijwilligers 
meegewerkt aan de uilenbraakballenactiviteit op het Lente- en 
het Dierendagfeest van het MEC op respectievelijk 25 mei en  
5 oktober.
Op het MEC-terrein zijn in 2013 door de Vogelwacht elf nestkas-
ten opgehangen. Toen werd bij nestcontrole in 9 nesten broed-
materiaal aangetroffen. Dit jaar zijn de nestkasten niet geïnven-
tariseerd. Het schoonmaken van de kasten zal in januari 2015 
plaatsvinden. 

Diversen
Sovon Vogelatlas 
De afgelopen twee jaar hebben diverse leden, onder wie Arjan 
Boele, Wilco Stoopendaal, Michiel van Vliet en Gerrie Abel, met 
veel enthousiasme Sovon-atlasblokken geteld in Nieuwegein en 
Lopikerwaard. Zij zijn 1 december aan een nieuw atlasblok be-
gonnen, nr 3817, dat een deel van Nieuwegein-Zuid, IJsselstein 
en de Nedereindse Plas bestrijkt. Om dit grondig te kunnen tel-
len, is onlangs via de website een oproep gedaan om mee te 
helpen. Dat heeft al de nodige reacties opgeleverd, waarvoor 
dank van de heren. 
Ook zijn in 2014 andere delen van Lopikerwaard geteld.

Wielerbaan en Galecopperzoom
De Wielerbaan en Galecopperzoom liggen in Noord-
Nieuwegein, in de wijk Galecop. De (geasfalteerde) wielerbaan 
ligt ingebed in een geaccidenteerd bosplantsoen met sloten 
en plasjes, afgewisseld met kleinere open stukken. Er komen 
bijzondere flora- en faunasoorten voor, en het is broedgebied 
voor talrijke (roof)vogels. De Galecopperzoom, ooit bestemd 
als bedrijventerrein, is een open, weideachtig gebied waaraan 
de Galecopperwetering grenst, een water waar in 2009 door de 
gemeente een tien meter brede ecologische oever is aangelegd. 
In 2013 heeft de gemeente een omgevingsvergunning voor de 
Wielerbaan verleend om er allerlei evenementen te houden, van 
lasergamen tot opstijgplek van luchtballonnen. Daar is namens 
de Vogelwacht bezwaar tegen ingediend gezien de aantasting 
van de bijzondere natuurwaarden. Pas in november 2014 heeft 
de gemeente bericht dat deze aanvraag is ingetrokken, maar dat 
de aanvragers wel bezig zijn met andere plannen. We hebben de 
ontwikkelingen continu gevolgd, er tijd in gestoken en zullen dit 
blijven doen.
In 2014 heeft de tweede editie van het Kleurenblindfestival 
plaatsgevonden op de Wielerbaan. In 2013 hebben we samen 
met het IVN ons bezwaar kenbaar gemaakt tegen de eerste edi-
tie van dit festival. Dat resulteerde in een onderzoek van een ad-
viesbureau en in overleg met de organisatoren en de gemeente 
zijn er toen goede afspraken gemaakt. We zien het festival er 
liever niet vanwege de verstoring, maar het is in 2014, net als in 
2013, redelijk naar tevredenheid verlopen.
In september 2014 is door de gemeenteraad een 
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Beheersverordening Galecopperzoom aangenomen, die het 
mogelijk en makkelijker moet maken om in het hele gebied, 
inclusief Wielerbaan, (duurzame) activiteiten te ontplooien. 
Inmiddels zit er op de Galecopperzoom een soort horeca, 
een dierenopvang en een kleinschalig veeteeltbedrijfje, en zijn 
er plannen voor zonnepanelen, een golfbaan en volkstuinen. 
Andere initiatieven worden nog onderzocht door de gemeente. 
Doel is haar renteverlies op dit gebied te beperken door inkom-
sten te genereren. Initiatieven moeten duurzaam zijn én tijdelijk 
in verband met de plannen voor de A12-zone. Ook hier is op 
gereageerd, samen met het IVN, en is in het voorjaar bij het 
loket Dienst Regelingen melding gemaakt van een overtreding 
van de Flora- en Faunawet omdat men in het broedseizoen met 
(bouw)activiteiten begon. Inmiddels zijn er gesprekken met de 
gemeente geweest en lijkt het erop dat de Vogelwacht en IVN 
in een eerder stadium bij plannen betrokken gaan worden en zo 
invloed kunnen uitoefenen. Dit alles blijft dus om inzet, energie, 
en alertheid vragen.

Bomenkap
In mei kondigde de gemeente aan dat ze zo’n 600 bomen wilde 
gaan kappen langs de Wilgenroos en Geinoord, in Blokhoeve 
langs het tramtracé en in park Oudegein. Het IVN heeft hier 
mede namens ons bezwaar ingediend. Dit heeft geresulteerd 
in een overleg tussen gemeente, IVN en Vogelwacht, waarbij 
afspraken zijn gemaakt over samenwerking, onder meer over 
inschakeling van beide organisaties bij herplant- en meerjaren-
plannen. Wilgenroos/Geinoord werd daarbij uitgesteld tot het 
najaar. Voor de Vogelwacht heeft Wilco Stoopendaal deze taak 
op zich genomen.

Ruimte voor de Lek
De Lek krijgt meer ruimte in de uiterwaarden bij Nieuwegein, 
Vianen en Houten door nevengeulen aan te leggen. Ze komen 
zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de rivier. De toe-
gangsdam naar het Stuweiland bij Hagestein wordt lager ge-
maakt, zodat daar gemakkelijker water overheen kan stromen 
als het nodig is. Het project loopt van Fort Honswijk tot net 
voorbij het punt waar de winterdijk en de Lage Dijk in IJsselstein 

bij elkaar komen. Dit biedt kans voor het realiseren van nieuwe 
natuur en kleinschalige recreatie. De Vogelwacht heeft tijdens 
de voorbereiding van dit project zitting gehad in de klankbord-
groep en kunnen meedenken. Het werk is in 2014 gestart en is 
naar verwachting rond 1 oktober 2015 klaar. Voor meer informa-
tie zie www.ruimtevoordelek.nl.

Vragen/adviezen
Ook dit jaar zijn er diverse adviezen uitgebracht en vragen beant-
woord, zoals over vermeende eksteroverlast, ‘wat voor vogel is 
dit’, gedumpte siereenden en een verzoek om een stageplaats.

Woord van dank
Zonder vrijwilligers en behulpzame leden zouden verschillende 
activiteiten niet plaats hebben kunnen vinden. Langs deze weg 
willen we iedereen bedanken die zich ingezet heeft bij: bezet-
ting MEC, adviezen aan gemeente, excursies leiden en/of an-
dere activiteiten.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Wilco Stoopendaal, 
Ali de Rooij en Anke Ederveen. Zij zijn in het bijzonder het afge-
lopen jaar een steun en toeverlaat geweest.
Verder hoopt de coördinatiegroep dat er zich in 2015 vogelaars 
aanmelden om ons te versterken!

Afdeling Utrecht-stad 

De afdeling Utrecht-stad heeft dit jaar een al lang gekoester-
de wens gerealiseerd: het verzorgen van een beginnerscursus 
‘Vogels Kijken’. Er was behoorlijk wat animo en met een groep 
van rond de twintig mensen hebben we drie avonden en drie 
veldbezoeken gedaan. De reacties waren overwegend positief 
en we zijn voornemens hier een vervolg aan te geven, hetzij ko-
mend voorjaar, hetzij het jaar erna. 

Excursies
Verder hebben we ons vooral gericht op het excursiepro-
gramma. De excursies werden goed bezocht, meestal door 
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ca. tien deelnemers. We brachten bezoeken aan IJmuiden, de 
Zuid-Hollandse Delta, Vinkeveen, Winterswijk, Lauwersmeer, 
Leusderhei, de kop van Noord-Holland, de Lekuiterwaarden, 
Texel en de Flevopolder. In tegenstelling tot andere jaren trok-
ken de excursies in de omgeving van Utrecht minder belangstel-
ling dan de excursies verder weg. 
Tijdens de excursies zagen we, naast vele gewone soorten, ook 
een aantal bijzondere: kleine geelpootruiter, kleine burgemees-
ter, kortsnavelboomkruiper, middelste bonte specht, steppekie-
kendief, arendbuizerd, zwarte zeekoet, ijsduiker, orpheusspot-
vogel, koningseider, kwak, izabelklauwier en kleine topper. 
Dit jaar zijn we ook begonnen zo snel mogelijk na een excursie 
een verslag op de site te plaatsen. Er komen soms leuke reacties 
op en het wordt zo inzichtelijker wat we doen en wat je bij onze 
excursies kunt verwachten. 
Naast de excursies voor onze leden leidden we excursies voor 
buurtgroepen/verenigingen in Bloeyendaal en Wilhelminapark. 
Dit zijn inmiddels tradities aan het worden.

Coördinatiegroep
Wat de coördinatiegroep betreft: Alex Testor verliet de groep 
wegens verhuizing naar het buitenland. We zijn nog op zoek 
naar uitbreiding van de groep. Dus wie belangstelling heeft, 
neem vooral contact op!

Afdeling Vechtplassen

De afdeling Vechtplassen heeft in 2014 verschillende activitei-
ten georganiseerd, vooral excursies en een lezing. Maar de le-
den zijn ook druk bezig met vogeltellingen en het plaatsen en 
onderhouden van nestkasten. Hierna wordt ieder onderwerp 
kort aangestipt.

Excursies
De afdeling Vechtplassen organiseerde 12 excursies en één 
lezing over kleine zwanen. Eén excursie, de pelagische tocht, 
werd samen met het bestuur van de Vogelwacht Utrecht 

georganiseerd. Helaas kon deze excursie niet doorgaan door de 
weersomstandigheden (hoge golven en wind). Ook de excursie 
naar het Roggebotzand en Vossemeer voor de zeearend moes-
ten we helaas annuleren, niet alleen vanwege het geringe aantal 
deelnemers (2), maar ook omdat het broedsel van de zeearend 
in het Roggebotzand dit jaar mislukt was.
Gelukkig konden de andere 10 excursies wel doorgang vinden. 
Het gemiddelde aantal deelnemers aan de excursies bedroeg 
13, een lichte stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. We 
vinden dat als coördinatiegroep een prachtig resultaat en een 
teken dat onze activiteiten door de leden worden gewaardeerd. 
Hartelijk dank daarvoor!
De excursie naar de bosuilen in februari organiseerden we sa-
men met het IVN Vecht & Plassengebied. In totaal waren er die 
avond zo’n 80 deelnemers waarvan er 27 zich bij ons hadden 
opgegeven. Wij bedanken het IVN weer voor de goede samen-
werking. Deze activiteit begint een klassieker te worden.
De excursie naar Zuid-Holland en Zeeland in januari leverde 
zeldzame vogelsoorten op, te weten de Kaspische plevier en 
arendbuizerd. Maar ook smelleken en parelduiker hebben we 
toen fantastisch kunnen bewonderen.
Eind maart bleven we dichter bij huis en hebben we het fraaie 
weidevogelgebied van Waterland bezocht. Naast vele weide-
vogels waren de eerste zwartkopmeeuwen aanwezig. Daarna 
spoedden we ons naar ’t Twiske waar we zeer fraai de drie soor-
ten barmsijzen hebben bekeken. Naast kleine en grote barmsijs 
zat er namelijk een prachtige witstuitbarmsijs.
In mei, tijdens de vogeltrek, deden we een dagje Texel. Helaas 
waren de weersomstandigheden niet optimaal, maar zagen we 
toch een grote groep morinelplevieren. Wat blijven dat toch 
mooie vogels!
Begin juni bezochten we onder leiding van Ton van der Dorpe 
het landgoed Beukenburg. Vorig jaar was deze excursie letterlijk 
verregend, nu hadden we goed weer en zagen we verschillende 
roofvogels, vooral de buizerd.
De excursie naar de nachtzwaluwen was, zoals al-
tijd, zeer succesvol wat niet in de laatste plaats komt 
door de bezielende leiding van Bert van ’t Holt die  
iedereen altijd geboeid aan zijn lippen weet te krijgen.  
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Bert, weer hartstikke bedankt voor deze excursie, ook een 
klassieker.
Na de zomervakantie hadden we een excursie rond het 
IJsselmeer op het programma staan, maar omdat de Friese zij-
de in die periode niet veel vogels trok, besloten we een rondje 
Noord-Holland te doen. Onze doelsoort was de reuzenstern 
die we bij de Kinseldam goed hebben gezien. Daarna was de 
steppevorkstaartplevier nabij Abbekerk aan de beurt. Dat kostte 
meer moeite, maar het lukte uiteindelijk wel.
De wandelexcursie in de Westbroekse Zodden, eind septem-
ber, was ook succesvol. Excursieleider Gerhard Overdijkink had 
de bijzondere vogels op tijd besteld, de deelnemers kregen de 
visarend meerdere keren goed in beeld. Ook kon een ieder ge-
nieten van twee ijsvogels en een zeer fraaie roerdomp! Een ge-
slaagde ochtend!
De excursie naar IJmuiden was eveneens geslaagd. Onder 
goede weersomstandigheden werden verschillende trekvogels 
aanschouwd, zoals tot driemaal toe een groepje ijsgorzen. Ook 
bruinvissen werden gespot.

Vogeltellingen
De afdeling is ook druk met tellingen. Hans Russer telde de 
zeldzame broedvogels in en rond de Tienhovense Plassen. 

Jack Folkers, Daan van Werven, Gerhard Overdijkink en Cora 
Kuiper inventariseerden alle broedvogels in de Bethunepolder. 
Dit jaar werd de gehele polder uitgekamd volgens de metho-
de (uitgebreide territoriumkartering) van de Samenwerkende 
Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon). Het was ex-
tra spannend omdat Waternet druk doende was met de her-
inrichting van de polder waarbij weidegrond wordt omgezet in 
plas-dras gebieden en het waterpeil wordt verhoogd. Daardoor 
werden vele leuke vogelsoorten in de polder gezien, zoals meer-
dere broedende kleine plevieren en doortrekkende bosruiters, 
groenpootruiters en zelfs steltkluten.
Ook dit jaar was de medewerking van enkele landeigenaren in de 
polder, te weten Bart en Willem van der Linden, Hans de Groot, 
Staatsbosbeheer en niet te vergeten Waternet (Nico Bouwman), 
weer van onschatbare waarde. Wij willen deze mensen en or-
ganisaties dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking. 
Gerhard Overdijkink en Bert van Dillen telden in het kader 
van het Sovon-project Meetpunt Urbane Soorten (MUS) voor 
het zesde jaar de vogels in het postcodegebied 3602. Richard 
Pieterson telde weer de kerkuilen.

Nestkasten
De afdeling heeft in 2012 diverse nestkasten in de Bethunepolder 
geplaatst. Na een moeizame start in 2013 waren er in 2014 meer 
nestkasten bezet. De kerkuilen deden het ook dit jaar goed. Ze 
kregen vier jongen waarvan er drie uiteindelijk zijn uitgevlogen.
De coördinatiegroep heeft het plan opgevat om nog meer nest-
kasten in de Bethunepolder te plaatsen. De financiële middelen 
daarvoor zijn reeds door het bestuur toegezegd.
We zoeken nog vrijwilligers die met ons mee willen werken 
om de nestkasten jaarlijks schoon te maken. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij Gerhard Overdijkink, tel. 0346-563749  
(e-mail: overdijkink@versatel.nl).

Coördinatiegroep
De coördinatiegroep vergaderde dit jaar zesmaal en bestaat uit 
de volgende leden: Cok Augustinus (ja, ja, 86 jaar en nog steeds 
actief!), Cora Kuiper, Richard Pieterson, Gerhard Overdijkink, 
Michael Kars en Bert van Dillen.

Buizerd ( Jan van der Greef )


