DE VOGELWACHT UTRECHT IN VOGELVLUCHT
BESTUUR
Het bestuur in 2005
Voorzitter:
Frits Franssen
Secretaris:
Harry Verschuren
Penningmeester:
Yme Fopma
Vice-voorzitter:
vacature
2e penningmeester: vacature
Leden:
Els Jonker en Janneke Kimstra
Website
In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de vernieuwing van de website
van de vereniging. De “oude” website heeft een tijdlang voldaan, maar gaandeweg werd duidelijk dat meer en beter gebruik kon worden gemaakt van de mogelijkheden die het medium biedt. Zo was tot dusver de informatie op de site niet
altijd even compleet en actueel, de participatie van afdelingen, werkgroepen,
bestuur, individuele leden kon beter, en ook vormen van interactieve communicatie op de website werden steeds meer gemist.
In eigen kring kon in de persoon van Tim Franssen een deskundige worden gevonden die bereid was de website van de vereniging aan een grondige revisie te
onderwerpen. In samenspraak met een groepje geïnteresseerde leden werd uiteindelijk een compleet vernieuwde site gerealiseerd die voor de gehele vereniging
als een aanwinst van formaat kan worden beschouwd.
Een van degenen die bij het project betrokken waren, was Willem ten Broeke. Hij
zorgde indertijd al op eigen initiatief voor een website voor de vereniging, hij was
het ook die jarenlang als webmaster van de vereniging fungeerde. Anderen nemen nu zijn taak over. De vereniging is Willem ten Broeke zeer erkentelijk voor
alles wat hij ten behoeve van de website van de Vogelwacht heeft gedaan.
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Algemene ledenexcursie
Naast de vele excursies die door de afdelingen worden verzorgd staat ook af en
toe een algemene ledenexcursie op het programma. Deze wordt door het verenigingsbestuur georganiseerd. In 2005 betrof het een boot- en fietsexcursie in de
Weerribben. Wederom kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd evenement. De
tocht door het fraaie landschap was boeiend en geanimeerd, de deelnemers waren talrijk in aantal en zeer positief over het gebodene.
Een dergelijk tevredenstellend resultaat is op zich al reden genoeg om op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar tevens blijken algemene ledenexcursies ook
aantrekkelijk te zijn voor leden die niet zo gauw aan een afdelingsexcursie deelnemen. Daarom zijn deze excursies een bindend element in de vereniging. Ook in
2006 is er een ledenexcursie gepland (zie verderop in deze Kruisbek).
Bestuurszaken
Het bestuur vergadert in de regel eenmaal per maand. Daarbij komen diverse
kleinere en grotere zaken van verenigingsinterne en –externe aard aan de orde.
Een beperking bij het werk is dat het moeilijk blijkt twee bestuursvacatures te
vervullen. Statutair dient het verenigingsbestuur te bestaan uit 7 leden, in het
afgelopen jaar waren slechts 5 plaatsen bezet.
Van de gewoonte tenminste eenmaal in het jaar een vergadering van de BestuursAdviescommissie (BAC) te beleggen werd dit keer afgeweken. In feite is een zogenaamde BAC-vergadering een bijeenkomst van kaderleden uit afdelingen en
werkgroepen en van het bestuur. Doel is de onderlinge contacten te verstevigen,
van elkaars activiteiten op de hoogte te blijven en overleg te plegen over zaken
van algemeen verenigingsbelang. Echter, bij de laatste gelegenheden nam de
belangstelling af, de aangedragen onderwerpen werden schaars. Een delegatie
van het bestuur heeft evenwel afdelingen en werkgroepen bezocht voor overleg.
Overigens is het nog steeds zo, zoals ook uit de diverse jaarverslagen blijkt, dat in
afdelingen en werkgroepen tal van activiteiten plaatsvinden. Maar de accenten zijn
geleidelijk verschoven. Afdelingen zijn in hun eigen regio, op de gebieden van
bescherming, educatie en onderzoek, soms zeer actief. Tevens kan SOVON voor
zijn diverse landelijke onderzoeksprojecten rekenen op de medewerking van een
behoorlijk aantal tellers uit de vereniging. Maar bij dat al blijkt de belangstelling af
te nemen voor activiteiten die de vereniging en de vogels in de provincie Utrecht
als geheel betreffen. En als er al pogingen worden gedaan om grotere, provinciedekkende projecten te ondernemen, dan is het moeilijk om mensen te vinden die
in staat en bereid zijn zo’n project te leiden. Aldus zien we lacunes wat betreft de
verenigingsactiviteiten op provinciaal terrein. Een voorbeeld kan dit illustreren.
De sterke achteruitgang van de huismus is genoegzaam bekend. De soort is inmiddels op de Rode Lijst terechtgekomen. Als onderdeel van een poging het tij te
doen keren vroeg Vogelbescherming Nederland aan de Vogelwacht Utrecht,
evenals aan andere vogelwerkgroepen, om informatie over broedlocaties van de
huismus in haar werkgebied. In de vereniging waren hier en daar wel gegevens te
vinden, maar van een ook maar enigszins compleet overzicht kon geen sprake
zijn. Dát de huismus sterk is achteruitgegaan, wordt voldoende gedocumenteerd
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door landelijk SOVON-onderzoek. Maar wáár precies de soort al dan niet als
broedvogel aanwezig is, daarover kan datzelfde SOVON-onderzoek veel minder
zeggen. Op een vraag naar broedlocaties van een soort als de huismus zou de
Vogelwacht voor wat betreft haar eigen werkgebied eigenlijk een antwoord moeten kunnen geven. De praktijk was echter anders.
Tot zover het voorbeeld van de huismus. Het bestuur ziet de gesignaleerde ontwikkeling in de vereniging als een gemis, probeert ook naar vermogen met initiatieven terzake te komen. Wellicht schept de herziene website nieuwe mogelijkheden voor leden die in de vereniging actief willen zijn om gezamenlijk projecten te
ondernemen. Maar het bestuur is zich er tevens van bewust dat genoemde tendens ook oorzaken heeft die op een breder maatschappelijk terrein liggen en als
zodanig niet eenvoudig te veranderen zijn. In zoverre probeert het dan ook tegelijkertijd die activiteiten te stimuleren waarvoor de voorwaarden juist wel gunstig
lijken te zijn.
LEDENAANTAL
Op 31 december 2005 bedroeg het aantal leden, ereleden en donateurs van de
VWU 894. Het jaar daarvoor was dit aantal 946. In de tabel is het aantal leden en
donateurs per afdeling uitgesplitst.
Afdeling

leden

donateurs

Amersfoort e.o.
De Bilt/Zeist e.o.
Doorn/Driebergen
Nieuwegein/IJsselstein e.o.
Utrecht
Vechtplassen
Buiten afdelingen

162
111
87
159
156
130
23

5
15
14
9
15
5
2

Totaal

828

65

33

ereleden

1

1

totaal
167
126
102
168
171
135
25
894
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AFDELINGEN EN (WERK)GROEPEN
In de afdeling Amersfoort e.o. stond het
jaar 2005 in het teken van het 25-jarig
jubileum van de afdeling. Op onze
bijzonder geslaagde jubileumdag zijn we
met alle (ex)coördinatoren ’s ochtends op
excursie geweest naar de Schuitenbeekdelta. Voor deze keer stond de gezelligheid voorop, maar natuurlijk werd er ook
wel gevogeld. Bij terugkomst stond ons
een heerlijke lunch te wachten waar we
dan ook heerlijk van hebben genoten. Al gauw dienden de eerste bezoekers zich
aan die gekomen waren voor een heel leuke en zeer boeiende lezing van Rob
Bijlsma. Voordat Rob kon beginnen, werden er natuurlijk nog de nodige praatjes
gehouden: door onze voorzitter Frits Franssen, wethouder Eerdmans en onze
afdelingsvoorzitter Nick Hoebe. Dit alles ging gepaard met de nodige bloemen en
cadeaus. Na de lezing was er nog gelegenheid tot een gezellig weerzien en
samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.
Dit jaar is er ook door onze afdeling weer een cursus vogels kijken gegeven. Dat
het vogels kijken populair is, bleek wel uit de aanmeldingen; het maximum was
gauw bereikt. Tijdens een viertal lezingen en eenzelfde aantal excursies werden
de nodige soorten vogels, veelal per biotoop, belicht en werd de cursisten via
powerpointpresentaties het één en ander bijgebracht. De zaterdag na de lezing
kon men in het veld goed oefenen. Ieder van ons vond het erg leuk om de cursus
te geven. Het was ook dankbaar werk, omdat alle deelnemers zo enthousiast
waren. Bij dit toch wel drukke programma werden er ook nog de nodige reguliere
excursies gehouden, zoals naar IJmuiden en het Naardermeer. Ook zijn we in dit
jubileumjaar twee keer een weekend weggeweest: in het voorjaar naar de Duitse
waddenkust en in het najaar naar Schiermonnikoog waar we vol bewondering en
belangstelling hebben kunnen kijken bij het vogelringstation en waar we natuurlijk
ook hebben genoten van de vele vogels die we op het eiland aantroffen.
Tevens waren we op 1 oktober als afdeling aanwezig op onze trektelplaats, de
Amersfoortse Waterzuivering, om mee te doen aan de European Birdwatch Day.
Voor onze laatste excursie van het jaar, het jaarlijkse avondje uilenbalts in Den
Treek, hadden zich zoals gewoonlijk weer vele deelnemers aangemeld.
Naast het veldwerk werd ook veel werk verricht achter het bureau. Gevleugeld
Schothorst heeft inmiddels een vervolg gekregen via de Stichting Gevleugeld
Eemland. Het is de bedoeling om met de geldmiddelen die wij als stichting hopen
binnen te halen het één en ander aan rapportages uit te gaan geven. Ik denk
daarbij aan de resultaten van het project Gevleugeld Schothorst waarbij meer dan
honderd mensen (uit de wijk Schothorst) een aantal jaren de vogels in hun tuin
hebben geteld.
Als afdeling Amersfoort hebben wij bezoek gehad van de bestuursleden Frits
Franssen en Janneke Kimstra met de bedoeling de onderlinge contacten te
verstevigen en er ook aan te werken dat we één club zijn. Al met al een nuttig
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gesprek en ook om enthousiast van te worden, zeker gezien de mogelijkheden
van de nieuwe website. Wij als coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort kijken
terug op een geslaagd en gezellig jaar en hebben reuze zin in het komend jaar.
Hoewel de afdeling De Bilt/Zeist e.o.
ongeveer 110 leden telt, bestaat de coordinatiegroep al 2 jaar uit slechts één
persoon die bovendien nogal veel ander
(vrijwilligers)werk te doen heeft. Mede
door een tegenvallende opkomst bij
afdelingsactiviteiten (excursies, lezingen) in 2003 en 2004 zijn ook in 2005
slechts enkele activiteiten georganiseerd
in samenwerking met verwante organisaties. Dit betrof een tweetal zangvogelexcursies in april (i.s.m. respectievelijk IVN
en Stichting het Utrechts Landschap) te Sandwijck en Beerschoten, alsmede deelname aan de Eurobirdwatch 2005 (i.s.m. Vogelbescherming en afdeling Utrecht)
op de Uithof. Ook bij deze afdelingsevenementen verschenen slechts enkele leden.
Inzake de toekomst (2006 en verder) lijkt het raadzaam de coördinatiegroep te
versterken/uit te breiden. Mogelijk is een onderzoekje naar de verwachtingen/behoeftes van onze afdelingsleden een middel om onze thans sluimerende
afdeling nieuw leven in te blazen. Vooralsnog zijn de plannen voor 2006 beperkt
tot een vergelijkbaar activiteitenaanbod als in het afgelopen jaar.
De afdeling Driebergen/Doorn wordt
bestuurd door een geleidelijk dalend
aantal leden van de coördinatiegroep.
Inge Lensvelt heeft haar aandacht
moeten verleggen in verband met gezinsuitbreiding, terwijl Henk Kars om
gezondheidsredenen heeft moeten afhaken. Er wordt naarstig gezocht naar
opvolgers…
De twee dialezingen die onze afdeling in
2005 organiseerde werden goed bezocht. Op 28 april nam Jurren Koerts ons mee
op zijn bootreizen naar het zuidpoolgebied en op 3 november gaf boswachter
Tjitske Lubach ons inzicht in het beheer en de soorten van haar werkgebieden op
de Heuvelrug en in de Lekuitwaarden. De jaarlijkse uilenexcursie werd dit jaar
voor het eerst te fiets afgelegd in plaats van te voet. Hierdoor konden we een
groter gebied bestrijken, wat zichtbaar was in het resultaat van de avond. De
andere excursies werden redelijk tot goed bezocht, waarbij de leiding verdeeld
was over de twee vaste excursieleiders van de afdeling.
In samenwerking met enkele andere “groene groepen” in Driebergen werden de
ontwikkelingen op planologisch gebied op de voet gevolgd en waar nodig werd
bezwaar ingediend of werd ingesproken op commissievergaderingen van het ge-
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meentebestuur. Met ingang van 1 januari 2006 valt Driebergen samen met Doorn,
Maarn, Maarsbergen, Leersum en Amerongen onder de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Aan het samenwerkingsverband van groene verenigingen dat hiervoor is
gestart, de Federatie Groene Heuvelrug, kunnen wij om statutaire redenen niet
deelnemen. Er lijkt zich echter een mogelijkheid voor te doen waardoor wij toch
ook via deze federatie onze invloed kunnen laten gelden.
Ook in 2005 werden in ons werkgebied kerkuilenkasten in de gaten gehouden. Er
werden 9 broedparen met in totaal 44 jongen gevonden. Overigens zaten slechts
6 van de 9 paren in speciale kerkuilenkasten.
In het afgelopen jaar is coördinatiegroep-lid Sjef ten Berge met pensioen gegaan.
Hierdoor heeft hij meer tijd gekregen om zijn vaardigheden als docent te kunnen
gebruiken voor het opzetten van een beginnerscursus. Het is de bedoeling dat
deze in het voorjaar van 2006 van start gaat.
Voor de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. leverde het jaar 2005 weer
een aantal leuke, drukke zaken op die
een positieve uitwerking hadden, maar
soms ook moesten wij een teleurstelling
incasseren.
Tijdens de ledenvergadering op 9 maart
is de website van onze afdeling gelanceerd (www.vogelwachtnieuwegein.nl).
Hier zijn belangrijke adressen te vinden,
actuele zaken, gegevens over excursies, excursieverslagen.
In de coördinatiegroep is er een wisseling geweest. Tijmen Blokhuis en Phil Koken
hebben de groep verlaten en zijn daar resp. tijdens de afdelingsledenvergadering
(Phil) en tijdens een excursie (Tijmen) uitgebreid voor bedankt. Nieuw in de coördinatiegroep zijn Michiel van Vliet en Johan van Oort.
Na de ledenvergadering heeft Peter de Nooijer verslag gedaan van zijn reis naar
Tanzania.
De excursies werden goed bezocht door de leden. Leuke waarnemingen waren de
nachtzwaluwen op een heideterrein nabij Leusden, de woestijntapuit bij de Zuidpier van IJmuiden en de roodhalsgans in de Lekuiterwaarden.
Tijdens de inloopavonden was de belangstelling opmerkelijk: de lezing over uilen
lokte 66 personen en bij de lezing over Argentinië waren 38 mensen aanwezig.
In de Lopikerwaard wordt al sinds tijden de trek geteld op De Horde. De invasie
van zwarte mezen ging daar niet onopgemerkt voorbij, evenals de verschijning
van barmsijzen, kruisbekken en appelvinken. Diverse dagrecords werden verbroken en nieuwe telpostsoorten konden worden toegevoegd. Ook het aantal tellers
is toegenomen.
Inventarisatieprojecten werden uitgevoerd. Het WRK-terrein en de Schansenbuurt
in Nieuwegein zijn weer geteld volgens de BMP-methode. In de Lopikerwaard is
het Natuurontwikkelingsproject Willeskop wederom geïnventariseerd.
Bijzondere vogelsoorten binnen de afdeling waren 2 overtrekkende ruigpootbuizerden op telpost De Horde. Voor het eerst werd een foeragerende grote zilverrei-

36

de Kruisbek, 2006-2

ger binnen de gemeentegrenzen van Nieuwegein aangetroffen. Overigens is de
soort in de Lopikerwaard al een “gewone” verschijning aan het worden. Ook een
pestvogel werd gemeld uit Nieuwegein.
In het vroege voorjaar werd een ijsvogelwand aangelegd in Park Oudegein. Dit
project werd gerealiseerd met financiële steun van het NS medewerkerfonds.
De afdeling heeft wederom deelgenomen aan de Euro Birdwatch op 1 oktober. De
roofvogeltelling in februari was door de weersomstandigheden bar en boos, maar
is toch doorgegaan. Diverse leden hebben meegedaan aan de Midwintertelling.
Met de gemeente Nieuwegein is er overleg geweest over de inrichting van het
industrieterrein ’t Klooster, over het baggerbeleid van de gemeente en er is algemeen gereageerd op de voorontwerpbestemmingsplannen van diverse wijken.
In juni is een definitief plan gemaakt met betrekking tot enkele deelgebieden in ’t
Klooster. Het ging hier om de invulling van de groene gebieden aan de noordwesten westzijde van het plangebied. Tot grote ontevredenheid van de natuurgroeperingen in Nieuwegein bleek het plan absoluut niet aan onze verwachtingen te
voldoen. Wij hebben onze teleurstelling dan ook duidelijk geuit.
In Nieuwegein is er een grote achterstand met betrekking tot het uitbaggeren van
waterpartijen. Ongerustheid ontstond nadat gebleken was dat er midden in het
broedseizoen met diverse machines in de vijvers werd gevaren en dat daardoor
enkele vogelsoorten waren verstoord. Na overleg heeft men besloten een onderzoeksbureau te laten onderzoeken wat de natuurwaarden zijn van de waterpartijen en welke gevolgen baggerwerkzaamheden kunnen hebben voor diverse diergroepen. De afdeling ontving een concept-rapportage ter bestudering.
De Vogelwacht kreeg van de gemeente Nieuwegein diverse rapporten toegestuurd
m.b.t. voorontwerpbestemmingsplannen. Bestemmingsplannen worden momenteel geactualiseerd. De afdeling zag zich genoodzaakt te reageren, aangezien
eigenlijk in elk rapport dezelfde tekst werd vermeld voor wat betreft het ecologieaspect. Naar aanleiding van onze reactie werd verzocht van enkele wijken gegevens te leveren.
In de zomer bleek dat bij de aanleg van het geluidsscherm langs de A2 ter hoogte
van Zandveld vogels zich te pletter vlogen. Er is contact gezocht met een medewerker van Rijkswaterstaat. Deze is vervolgens gaan onderzoeken wat de schade
was door het geluidsscherm.
In december is een kijkscherm geplaatst op het WRK-terrein in Nieuwegein.
Tot slot wil de coördinatiegroep de leden bedanken die zich hebben ingezet tijdens de excursies, als gastheer/vrouw in het MEC tijdens de openstelling op zondagmiddagen en bij de andere activiteiten van de afdeling.

37

de Kruisbek, 2006-2

De coördinatiegroep van de afdeling
Utrecht heeft ook in 2005 weer diverse
activiteiten georganiseerd.
We zijn 12 keer op excursie geweest. De
excursies waren verdeeld over bestemmingen zowel dicht in de buurt als
verder weg. De excursies werden redelijk bezocht met rond de 10 deelnemers.
Hiervan bestaat meestal de helft uit een
vaste kern en het andere deel uit
mensen die het leuk vinden om eens
een keer mee te gaan (zowel leden als niet-leden).
Buiten verenigingsverband zijn ook meerdere excursies gehouden: een bijna
jaarlijkse excursie voor leden van de stichting Wilhelmina Park, een excursie voor
golfvereniging Amelisweerd en een voor de stichting Paraplu in park Transwijk in
Kanaleneiland.
In Utrecht-Noord is het Vechtse Park (ook wel Park Daelwijck genoemd) geïnventariseerd op broedvogels. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Stichting
Zuilen en Vecht om vogelgegevens van dit gebied te verstrekken in verband met
toekomstige ontwikkelingen. De gemeente is namelijk van plan om in dit oude
park met een bijzondere architectuur huizen te gaan bouwen. Het lijkt of steeds
vaker het vreemde argument wordt gebruikt, dat je bijzondere gebieden alleen
kunt behouden met het geld dat je verdient door het gebied eerst half vol te
bouwen met dure huizen (vgl. Fort Blauwkapel).
Verder is namens de Vogelwacht gewezen op problemen bij de aanleg van een
glazen geluidswal langs de A12, en er is geprotesteerd omdat er bij de herinrichting van een groenzone in Leidsche Rijn geen rekening werd gehouden met een
broedgeval van een paartje ijsvogel.
De afdeling Vechtplassen organiseerde dit jaar wederom veel excursies:
twaalf in totaal. De diverse excursieleiders worden hartelijk bedankt voor hun
inzet voor de afdeling Vechtplassen. Wij
krijgen altijd positieve reacties van de
deelnemers over hun uitleg en enthousiasme.
Van de excursies zijn er vooral twee
vermeldenswaard. Voor het eerst sinds lange tijd hadden we weer een fietsexcursie en wel naar de Tienhovense Plassen, Polder Achteraf en de Bethunepolder. Dit
initiatief sloeg goed aan en de deelnemers waren bijzonder tevreden. Ook het
weekend naar het Lauwersmeer en omgeving was zeer geslaagd. Excursieleider
Anne Diephuizen zorgde ervoor dat we aan leuke vogels niets tekort kwamen.
In mei verzorgden we een fototentoonstelling in de bibliotheek van Maarssenbroek. Richard Pieterson, Jack Folkers, Phil Koken en Bert van Dillen leverden de
fraaie foto’s.
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Diverse vragen van mensen uit de omgeving werden behandeld, waarvan de belangrijkste waren:
- Een tweetal verzoeken voor een deskundige blik op de aanwezigheid van broedvogels in het kader van voorgenomen houtkap in respectievelijk Wilnis en Maarssendorp. Dergelijke “blikken” zijn noodzakelijk op grond van de Gedragscode
zorgvuldig bosbeheer;
- Een signaal van Vogelbescherming Nederland dat er veel dode (roof)vogels waren aangetroffen langs het nieuwe geluidsscherm aan de A-2 t.h.v. industrieterrein De Wetering/nieuwbouwwijk Terwijde. In overleg met afdeling Utrecht is
namens die afdeling Martin van Genderen gaan kijken en houdt het in de gaten.
De coördinatiegroep vergaderde dit jaar vijfmaal. We moesten helaas afscheid
nemen van onze “Dwaalgast” Jack Folkers. Hij verliet in september de coördinatiegroep om gedurende minimaal twee jaar over de wereld te zwerven. De afdeling wil hem hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet. Gelukkig kunnen
wij zijn omzwervingen en belevenissen volgen via www.dwaalgast.nl.
Door het vertrek van Jack bestaat de coördinatiegroep nog uit de volgende leden:
Ine Coumou, Cok Augustinus, Jan Willem Verwaaijen, Richard Pieterson en Bert
van Dillen.

WERKGROEPEN
De werkgroep Weidevogelbescherming
De kleine honderd vrijwilligers van de werkgroep weidevogelbescherming “Kromme Rijn” zijn in het voorjaar van 2005 weer vele uren actief geweest in het veld.
Er werden, evenals in de voorgaande jaren, nesten beschermd van de meest
voorkomende weidevogelsoorten. Door het vreemde verloop van het voorjaar,
met een plotselinge vorst- en sneeuwinval aan het begin van de legperiode, raakte het aantal kievitbroedsels ernstig achterop. Het aantal in ons gebied broedende
grutto’s en tureluurs nam iets af.
Hoewel we nesten sparen en alles doen om de jonge weidevogels kansen te bieden, blijkt dat niet te leiden tot meer weidevogels. Uit SOVON-onderzoek blijkt dat
ze onvoldoende voedsel kunnen vinden, waardoor de kuikens minder toenemen in
gewicht dan te verwachten is. Verder onderzoek moet duidelijk maken welke kant
we op moeten met het beheer van het agrarische landschap om de voedselsituatie
voor de jonge weidevogels te verbeteren.
de Kruisbek
De 5 Kruisbekken van 2005 telden samen 184 pagina’s. Dat is slechts 2 pagina’s
minder dan in 2004. Toch hebben we, als redactie, de indruk dat het verzamelen
van kopij ons wat meer moeite kostte. Misschien zijn we een beetje vastgeroest.
Tenslotte zitten we bij elkaar opgeteld al meer dan 50 jaar in de redactie. Uitbreiding met 1 of 2 nieuwe kakelverse leden is zeker wenselijk. En het is hartstikke
leuk werk! Anders houd je het met z’n drieën niet zolang vol. Kortom, laat deze
kans niet aan uw neus voorbijglippen. Neem contact op en draai een tijdje op
proef mee (voor telefoonnummer en mailadres zie colofon).
Hoewel dit verhaal wat klagerig begint, is de redactie beslist niet ontevreden met
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de vorig jaar door u geproduceerde kopij. Alles bij elkaar hebben de 5 nummers
een, in onze ogen, gevarieerde en boeiende inhoud. We maken nog eens van
deze gelegenheid gebruik om u te vragen kopij te leveren. Tenslotte is dat de
bedoeling van de Kruisbek: communicatie voor en door de leden van de Vogelwacht Utrecht. En dat bent u!
De Vogelwacht is vanzelfsprekend in de eerste plaats actief in de regio Utrecht. De
meeste verhalen in de Kruisbek zijn dan ook Utrechtse vogelverhalen. Maar vogels
houden zich niet aan grenzen en hetzelfde geldt voor vogelaars. In 2005 lazen we
boeiende verslagen over excursies naar Zeeland, de Weerribben, Friesland (ganzen) en de pier van IJmuiden. De haakbekken die in november 2004 in de stad
Groningen pleisterden, kregen ook Utrechters op bezoek. Phil Koken maakte
mooie foto’s en een spannend verhaal in de Kruisbek van april 2005. Hans Mensink zocht het nog verderop en schreef het interessante artikel Vogels langs de
Nijl. De meest bijzondere “buitenlandse” bijdrage kwam van Iris Martens & Wim
Loode met hun verhaal over de herkenning van 8 sylvia’s in Zuid-Frankrijk.
Ook dichtbij huis maakten Utrechtse vogelaars leuke dingen mee. Ronduit sensationeel waren de broedende kleinst waterhoentjes bij Tienhoven. Guus Peterse, de
eerste waarnemer, beschreef zijn belevenissen, geïllustreerd met een unieke foto
van Phil Koken. In hetzelfde novembernummer vertelde Dave Schmitt over Mijn
mooiste roofvogelwaarneming in Nederland. Dave zag een laag overvliegende
zeearend bij de Westbroekse Zodden en wist de vogel, blijkens de afgedrukte
foto, prima op de plaat te zetten. Een dag om niet snel meer te vergeten: 15 mei
2005 schreef Cees Witkamp. Hij zag die dag dan ook, samen met Bert Kasius, 103
vogelsoorten langs de Lek. Vlakbij huis broedde het paartje ransuilen in een Driebergse woonwijk. Hennie van de Vendel maakte het van zeer dichtbij mee en
schreef er een stukje over. En dat je ook avonturen met vogels kunt meemaken
op een balkon 4-hoog in Overvecht vertelde Tine Blankenstein in Wintervertelling.
Maar het meest dichtbij kwam toch wel de ijsvogel in Nigtevegt. De vogel vloog
tegen een woonark in de Vecht en was zo versuft dat Sylvia Maessen en Krijn van
Arnhem hem of haar konden oppakken en fotograferen.
Er wordt in het Utrechtse heel wat af geteld. Gert Ottens verzamelde waarnemingen van grote en kleine zilverreigers en publiceerde een overzicht in de Kruisbek
van juni. Later in het jaar deed hij hetzelfde met waarnemingen van doortrekkende en pleisterende visarenden. De afdeling Amersfoort van de Vogelwacht
inventariseerde in 2004 eksters en kraaien in het stedelijk gebied van Amersfoort.
Gerard van Haaff schreef er een interessant artikel over. Op 12 en 13 februari
2005 voerden leden van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein een roofvogeltelling
uit. In de Kruisbek nummer 3 vertelt Wilco Stoopendaal er het een en ander over.
In het daaropvolgende nummer geeft Wilco, als SOVON-coördinator, een overzicht
van kolonievogels en zeldzame broedvogels in Utrecht in 2004. In dezelfde Kruisbek vinden we een gedegen artikel van Arjan Boele en Frank Engelen over de trek
van aalscholvers over telpost De Horde.
De belangrijkste doelstelling van de Vogelwacht is de bescherming en verbetering
van de levenskansen van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder vogels. Hieraan werd in het themanummer van de Kruisbek uitgebreid aandacht besteed. Op initiatief van Herman van den Bijtel liet een aantal auteurs hun
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licht schijnen over de Flora- en Faunawet, de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Rode Lijsten en soortbeschermingsplannen. Weidevogelbescherming
kwam aan bod in een stuk van Frits Franssen in de Kruisbek van april. In het verlengde van de hoofddoelstelling van onze Vogelwacht ligt de aanleg van nieuw
biotoop. Wilco Stoopendaal schreef erover in Ecologische zone Galecopperzoom.
In de Scharreleieren liet Guus Peterse ons weer meegenieten van zijn persoonlijke
belevenissen en ontmoetingen in vogelend Nederland.
Alles bij elkaar kijken wij terug op een boeiende en gevarieerde inhoud van de
Kruisbek in 2005. En daar dankt de redactie, hopelijk ook namens veel lezers, de
auteurs voor.
Homepage VWU
De homepage werd elke maand opnieuw geactualiseerd met de volgende vaste
onderwerpen: de activiteiten (excursies en lezingen) per afdeling, een fotovraag,
een publicatie uit de Kruisbek en helaas weinig mededelingen voor de leden.
Het afgelopen jaar werd de homepage 4626 keer bezocht (in 2004: 3469) en
meldden zich 32 nieuwe leden aan (in 2004: 23).
Het is de bedoeling om de website begin van 2006 in een nieuw jasje te steken en
de functionaliteit flink uit te breiden.
De homepage is te bereiken op: www.vogelwachtutrecht.nl.

Watervogeltelling langs de Neder-Rijn - Jan van Nes
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