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DE VOGELWACHT UTRECHT IN VOGELVLUCHT 
 

BESTUUR 
 
Het bestuur in 2007 
Voorzitter:    Frits Franssen 
Secretaris:    Harry Verschuren 
Penningmeester:  Jan-Joris van Kampen 
Vice-voorzitter:  vacature 

2e secretaris:   Janneke Kimstra 
2e penningmeester: Willem ten Broeke 
Lid van het bestuur: vacature 
 
Bestuurslid Els Jonker moest in 2007 helaas haar functie neerleggen. Penning-
meester Jan-Joris van Kampen zag zich vanwege persoonlijke omstandigheden al 
spoedig genoodzaakt zijn werk voor de vereniging tot het meest noodzakelijke te 
beperken. Een opvolger bleek voorshands niet beschikbaar. Met de daarnaast nog 
aanwezige vacature, was het bestuur dit jaar nog minder op sterkte dan in voor-
gaande jaren het geval was. 
 
Voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2008 

Het bestuur heeft zich ingespannen om een programma van activiteiten op te 
stellen dat recht doet aan de diverse geledingen binnen de vereniging. De leden 
worden daarover geïnformeerd via de Kruisbek en de website. Bovendien bood 
het bestuur aan de leden en een beperkt aantal relaties als jubileumgeschenk een 
vogelkalender aan. De foto’s zijn afkomstig van leden van de Vogelwacht, ze wer-
den alle in de provincie Utrecht gemaakt. Aldus werden alle leden, de actieve en 
de minder actieve, bedankt voor hun vaak jarenlange ondersteuning van het ver-
enigingswerk. 
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“De Vogelwacht Utrecht 1958-2008” 
Eveneens met het 50-jarig jubileum van de Vogelwacht in het vooruitzicht, leek 
het het bestuur een goed idee na een halve eeuw verenigingswerk een balans op 
te maken, te bezien hoe de Vogelwacht er momenteel voorstaat, hoe zich doel-
stellingen en realiteit tot elkaar verhouden. 
Het bestuur schreef daartoe de notitie “De Vogelwacht Utrecht 1958 – 2008”. Aan 
de kaderleden werd gevraagd een reactie te leveren. Tijdens een bijeenkomst met 
de kaderleden op 13 december werd over de notitie en de ingezonden reacties 
gediscussieerd. Verder overleg zal nog moeten plaatsvinden. 
 
Algemene ledenexcursie 
De jaarlijkse, door het bestuur verzorgde algemene ledenexcursie had ditmaal de 
Brabantse Biesbosch als bestemming. Tijdens een vier uur durende vaar- en wan-
deltocht werden de deelnemers onder deskundige leiding door het fraaie land-

schap gevoerd. Veel moois was er te zien, interessant waren de uiteenzettingen 
over diverse aspecten van de herinrichting van het Biesbosch-gebied. 
 
Samenwerking met de gemeente Utrecht 
Stadsvogels krijgen in toenemende mate aandacht, zo ook in de stad Utrecht. De 
gemeente wilde werk maken van de monitoring van stadsvogels, vroeg of er in de 
Vogelwacht gegevens beschikbaar waren en wie bereid zouden zijn als contact-
personen te fungeren. Helaas leverde dat verzoek weinig op. Ondanks het grote 
aantal leden in de stad Utrecht zijn actieve leden er schaars. Om toch iets te 
doen, en daarmee een waardevol contact met de gemeente aan te gaan, besloot 
het bestuur om op een ander verzoek wel in te gaan. Maandelijks reserveert de 
gemeente ruimte in een plaatselijk huis-aan-huis blad. Bestuursleden schreven 
desgevraagd om beurten bijdragen over karakteristieke stadsvogels die in het 
huis-aan-huis blad gepubliceerd werden. Aldus werden de stadsvogels onder de 
aandacht van een breed publiek gebracht, met gelijktijdige verwijzing naar de 
activiteiten van de Vogelwacht. 
 
Het voormalige Fonds “Redt de weidevogels in Eemland” 
Het Fonds “Redt de weidevogels in Eemland”, dat beheerd werd door de VWG Het 
Gooi e.o. en de Vogelwacht Utrecht, is inmiddels opgeheven. De financiële mid-
delen zijn in tweeën gedeeld. Het bestuur zag uit naar een geëigende bestemming 
voor het vrijgekomen geld. Daarbij werd gedacht aan een natuurbeschermings-
project in een minder welvarend land. Vogelbescherming Nederland stelde een 

plan voor dat aanzienlijk verder ging: een samenwerkingsproject van Vogelwacht 
Utrecht en vogelbeschermers in het gebied van het Oursi-meer in Burkina Faso in 
Afrika. Nederlandse vrijwilligers zouden o.a. door middel van scholing en monito-
ring lokale vrijwilligers in Afrika behulpzaam zijn. Voorwaar een grote uitdaging 
voor de vereniging. Toch heeft het bestuur gemeend van het plan af te moeten 
zien. Te veel taken van de vereniging blijven momenteel onvervuld. Als het al 
nauwelijks lukt een bijdrage aan onderzoek in Utrecht-stad te leveren, is het te 
hoog gegrepen een samenwerkingsproject in Burkina Faso aan te gaan. 
Het wachten is op een geschikt en solide project van Vogelbescherming Neder-
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land/BirdLife International waaraan het beschikbare geld ten goede kan komen. 
 
Overige zaken 
Een tweede kaderbijeenkomst werd op 23 februari georganiseerd. Na afhandeling 
van een paar verenigingszaken hield voorzitter Frits Franssen een boeiende lezing 
over het actuele onderwerp “Vogeltrek en vogelgriep”. 
Het werk aan de vernieuwde website vorderde gestaag. 
 
LEDENAANTAL 
Op 31 december 2007 bedroeg het aantal leden, ereleden en donateurs van de 
VWU 872. Het jaar daarvoor was dit aantal 897. In de tabel is het aantal leden en 
donateurs per afdeling uitgesplitst. 

 

Afdeling leden donateurs ereleden totaal 

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

140 
106 
101 
155 
157 
125 
25 

5 
12 
15 
9 
13 
5 
3 

 
 
1 
 
 
 
 

145 
118 
117 
164 
170 
130 
28 

Totaal 809 62 1 872 

 

 

 

AFDELINGEN EN WERKGROEPEN 
 
De coördinatiegroep van de afdeling 
Amersfoort e.o. kwam elk kwartaal bij 
elkaar om de gang van Vogelwachtzaken 
door te spreken en een planning te ma-
ken voor de komende periode. Ook de 
kaderbijeenkomst werd door één van ons 
bezocht. 
 
Excursies  
Er werden 10 excursies georganiseerd en 
in oktober werden met een uitstekend bezette en zeer geslaagde 
weekendexcursie de uithoeken van Texel afgezocht op bijzondere en minder 
bijzondere soorten. We gingen vroeg in het jaar naar Gaasterland, de 
Oostvaarders- en Lepelaarsplassen en het Leersumse Veld. In april werd extreem 
vroeg vertrokken om korhoenders op de Sallandse Heuvelrug te spotten en in mei 
organiseerden we een laat-in-de-avond-excursie naar de overkant van het 
Nijkerkernauw in het Hulkensteinse Bos. De nachtegalen en houtsnippen waren 
ons goedgezind. De laatste excursie voor de vakantie ging naar de Tienhovense 
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Plassen. In september staken we het Amsterdam-Rijnkanaal over en bezochten 
we de uiterwaarden van de Lek. Tussen Vianen en Wijk bij Duurstede werden 
mooie vogelrijke uiterwaarden opgezocht.  
Op zaterdag 6 oktober werd er deelgenomen aan de World Bird Watch Day. Onze 
afdeling was met 12 vogelaars goed vertegenwoordigd op de bekende plek bij het 
Hazewater in Den Treek nabij Leusden-Zuid. Het was een dag met prachtig weer 
en veel vogeltrek! 
In november bezochten we nog de Zouwe Boezem en het jaar werd afgesloten 
met de bijna traditionele (bos)uilenexcursie in Den Treek waarvoor langzamer-
hand zoveel belangstelling is, dat we er misschien twee avonden voor moeten 
reserveren. 
 
Inventarisaties  
Dit jaar werden maar liefst drie broedvogelinventarisaties uitgevoerd. Helaas kon-

den we buiten twee leden van de coördinatiegroep hierbij slechts één VWU-lid 
actief betrekken. Behalve het Heiligenbergerbeekdal en het landgoed Coelhorst 
werd ook het stadspark Schothorst geïnventariseerd op broedvogels. De komende 
tijd zullen de resultaten van deze inventarisaties door middel van rapporten open-
baar worden gemaakt. 
In november 2007 werd het onderzoek naar eksters en kraaien tussen 2002 en 
2006 gepubliceerd in de Amersfoortse serie “Natuur, Landschap en Milieu van 
Amersfoort” onder de titel “Dan liever de stad in”.  Ook het project “Gevleugeld 
Schothorst” nadert inmiddels haar voltooiing en zal naar alle waarschijnlijkheid in 
2008 worden gepubliceerd. Het afdelingsbestuur blijft streven naar een grotere 
betrokkenheid van de leden bij het inventarisatiewerk. 
Verder werd in een aantal postcodegebieden meegewerkt aan het landelijke 
nieuwe SOVON-project Meetnet Urbane Soorten (MUS-project). De eerste telling 
moest uitgevoerd worden op een ochtend tussen 1 en 30 april, de tweede telling 
op een ochtend tussen 15 mei en 15 juni, de derde telling op een avond tussen 15 
juni en 15 juli. De resultaten zijn op de SOVON-website te bekijken. In 2008 zal 
SOVON ons vragen om aan dit project mee te doen. 
 
Bijzondere activiteiten 
Door de coördinatieleden werden individueel verschillende lezingen en excursies 
gegeven. Zo werden voor verschillende groepen (Groei en Bloei, enkele ouderen-
centra, scholen, stadsvogelconferentie) lezingen gegeven over de vogels rondom 
ons huis. Ook werden vogelexcursies gegeven aan groepen van diverse pluimage 

(zoals wijkbewoners, actiegroepen en gemeenteambtenaren). 
In november werd meegewerkt aan de landelijke, door Vogelbescherming geor-
ganiseerde stadsvogelconferentie die in Amersfoort werd gehouden. Er werd een 
lezing verzorgd over het ekster- en kraaienonderzoek in Amersfoort. Het door de 
gemeente voorgedragen project “Gevleugeld Schothorst” kon de nominatie van de 
beste drie landelijke voorstellen helaas net niet halen. 
Tot slot werd meegewerkt aan een NCRV-serie over de natuur in een aantal Ne-
derlandse steden waarvoor ook Amersfoort was uitgekozen. De serie gaat in fe-
bruari 2008 van start. 
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VWU-website 
Het is voor de moderatoren erg moeilijk om teksten en foto’s te plaatsen. Er wordt 
een gebruiksvriendelijker site gemaakt en deze moet ook attractiever voor de 
lezers zijn. Onze voorzitter, die helaas te kennen heeft gegeven er na dit jaar mee 
te willen stoppen, was enigszins betrokken bij de website. 
 
Beamer 
Hoewel het verenigingsbestuur erg positief was over het idee tot de aanschaf van 
een eigen beamer, ontstond er toch enige commotie rond ons verzoek. Gelukkig 
kon na goed overleg tussen het bestuur en onze coördinatiegroep de lucht worden 
geklaard en konden we overgaan tot de aanschaf van een beamer die inmiddels 
frequent wordt gebruikt en in de nabije toekomst voor diverse activiteiten kan 
worden ingezet. 

 
Cursus 
Onze poging om in het voorjaar van 2007 een vogelherkenningscursus te 
organiseren, mislukte. Er meldden zich te weinig deelnemers aan. In het najaar is 
dit initiatief herhaald en het ziet er naar uit dat er in 2008 voldoende deelnemers 
zullen zijn om de cursus wél te geven. Inmiddels zijn de cursusdata en de 
bijbehorende excursies vastgesteld. De cursusavonden gaan over Optiek en 
Wintergasten, Bos- en Heidevogels, Roofvogels en Uilen en Weidevogels. 
 

Weekendexcursie Texel - Gerard van Haaff 
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De coördinatiegroep van de afdeling 
Driebergen/Doorn bestond in 2007 
uit drie leden: voorzitter Albert Dees, 
secretaris Els Jonker en coö-lid Sjef ten 
Berge. Albert heeft in januari 2008 zijn 
functie als voorzitter neergelegd en de 
coö verlaten om redenen die voort-
vloeien uit zijn persoonlijke ontwikke-
ling. Hiermee blijven de oudgedienden 
Els en Sjef over als coördinatiegroep en 
zij zijn hard op zoek naar versterking.  
Vanuit de afdeling werden in 2007 acht excursies georganiseerd. Hiervan werd de 
excursie van 17 februari naar Zeeland afgelast wegens slechte weersomstandig-
heden. De overige excursies werden door deelnemers en leiding steeds als ge-

slaagd ervaren.  
De enige lezing in 2007 werd verzorgd door Sjef ten Berge en ging over de reis 
die hij maakte per zeilschip van Zuid-Amerika via Antarctica naar Zuid-Afrika. De 
lezing werd bezocht door ongeveer 30 personen.  
Broedgevallen van de kerkuil in de ruime omgeving werden weer in de gaten ge-
houden door Sjef ten Berge en Wim Bomhof. Wim gaat om gezondheidsredenen 
stoppen met dit mooie werk, maar heeft inmiddels opvolgers gevonden in de per-
sonen van Ben Schut in Driebergen en familie Frasa in Werkhoven. In 2007 kon-
den maar liefst 91 uitgevlogen jongen worden genoteerd, waarvan 1/3 in het 
deelgebied van Sjef in de omgeving Doorn/Leersum en 2/3 in het deelgebied van 
Wim, grofweg tussen Driebergen, Odijk en Werkhoven. De goede broedresultaten 
kunnen worden toegeschreven aan de hoge dichtheden van de veldmuis in het 
afgelopen jaar. 
 
In dit jaar is er in de coördinatiegroep 
Nieuwegein/IJsselstein e.o. geen 
wisseling geweest, wel een aanvulling. 
Warner Reinik heeft een vacature inge-
vuld in de coördinatiegroep en vanwege 
zijn woonplaats kan hij het wel en wee 
in de gemeente IJsselstein voor ons 
volgen.  
Na de ledenvergadering heeft Cees Tims verslag gedaan van de reis die hij met 

zijn vrouw Lenie gemaakt heeft naar India. 
De excursies werden goed bezocht door de leden. Opmerkelijk is de toeloop op de 
inloopavonden: de lezing over Spitsbergen werd door 58 mensen bezocht. 
Leuke waarnemingen waren de nachtzwaluwen op een heideterrein nabij 
Leusden, de gestreepte strandloper en de blonde ruiter soms in één kijkerbeeld in 
de Lekuiterwaarden. Ook onze driedaagse op Schiermonnikoog was een succes 
met 30 deelnemers en 114 vogelsoorten waarbij de vorkstaartmeeuwen de 
klappers waren. 
In de Lopikerwaard wordt al tijden de trek geteld op De Horde. Diverse dagre-
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cords werden verbroken en nieuwe telpostsoorten konden toegevoegd worden. 
Ook het aantal tellers is toegenomen. 
In 2007 zijn er weer wat inventarisatieprojecten uitgevoerd. Het WRK-terrein en 
de Schansenbuurt, Nieuwegein zijn weer geteld volgens de BMP-methode. In de 
Lopikerwaard is het Natuurontwikkelingsproject Willeskop weer geïnventariseerd. 
De afdeling heeft wederom deelgenomen aan de Euro Birdwatch in oktober. Di-
verse leden hebben meegedaan aan de Roofvogel- en Midwintertelling. 
Met de gemeente Nieuwegein is er overleg geweest over de inrichting van 
’t Klooster, het baggerbeleid van de gemeente en er is algemeen gereageerd op 
de voorontwerpbestemmingsplannen van diverse wijken. In juni is er een definitief 
plan gemaakt met betrekking tot enkele deelgebieden in ’t Klooster. Het ging hier 
om de invulling van de groene gebieden aan de noordwest- en 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 duidelijk geuit. 
De Vogelwacht kreeg van de gemeente Nieuwegein diverse rapporten toegestuurd 
naar aanleiding van voorontwerpbestemmingsplannen. De afdeling zag zich ge-
noodzaakt te reageren, aangezien er eigenlijk in elk rapport dezelfde tekst werd 
vermeld en na onze opmerkingen wordt er meer zorg aan de faunapassage be-
steed.  
De werkgroep die zich bezighoudt met het nieuwe boek heeft het afgelopen jaar 
samen met de vele inventariseerders hard gewerkt om de telresultaten in de Ex-
celtabellen en op soortkaarten te krijgen. Het echte schrijven kan nu beginnen en 
het boek zal mogelijk in de loop van 2008 verschijnen. 
 
Tot slot wil de coördinatiegroep iedereen bedanken die tijdens de excursies voor 
de nodige gezelligheid heeft gezorgd en die gastheer/-vrouw waren in het MEC 
tijdens de openstelling op zondagmiddag. Verder dank aan allen die zich op eni-
gerlei hebben ingezet in 2007. 
 
Door de coördinatiegroep van de afde-
ling Utrecht werd tot de zomer van 
2007 nog een excursieprogramma ver-
zorgd; toen vielen de activiteiten stil, 
omdat de leden van de groep vanwege 
verhuizingen en om andere redenen met 
hun werk moesten stoppen. Gelukkig 

heeft een van de leden van de vorige 
coördinatiegroep, Jeroen Steenbergen, 
de draad weer opgepakt en is er in het 
najaar een nieuwe coördinatiegroep 
gevormd, bestaande uit Jeroen Steenbergen, Hans Mensink, Maarten van Kleij en 
Guus Peterse. De bedoeling is om in eerste instantie weer een excursieprogramma 
voor 2008 op te zetten. Te bezien is of er daarnaast nog ruimte is voor andere 
activiteiten. 
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De afdeling Vechtplassen organiseer-
de dit jaar elf excursies. De diverse ex-
cursieleiders worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet voor de afdeling Vecht-
plassen. Wij krijgen altijd positieve reac-
ties van de deelnemers over hun uitleg 
en enthousiasme.  
De deelname aan de excursies is de 
laatste jaren wel wisselend en er lijkt 
sprake van een lichte afname in animo 
onder leden om met excursies mee te gaan. Wij zouden graag van de leden ver-
nemen wat hen zou bewegen om al dan niet met excursies mee te gaan. 
De excursies naar de Flevopolder, Leusderheide en Texel waren het meest suc-
cesvol. In de Flevopolder lieten grote zilverreiger, roerdomp, blauwborst, dodaars 

en andere riet- en moerasvogels zich prachtig zien en/of horen. Alleen de zee-
arend liet zich niet zien. 
De nachtzwaluwen op de Leusderheide voerden een prachtige vliegshow voor ons 
uit. Ook ransuilen en houtsnippen lieten zich horen. 
Op Texel zagen we een slechtvalk een bonte strandloper slaan, zagen we diverse 
kleine en grote zilverreigers en een smelleken. 
Ook organiseerden we dit jaar drie lezingen. Door ziekte van de spreker kon de 
laatste lezing helaas niet doorgaan. 
De lezing over uilen van Zomer Bruin met aansluitend een excursie naar Haarzui-
lens organiseerden we samen met het IVN. De lezing en de excursie waren, zoals 
altijd, goed bezocht. De aanwezigheid van enthousiaste leden met een lichame-
lijke beperking laat zien dat lezingen voor deze doelgroep een belangrijke activiteit 
zijn. 
De lezing over de Flevopolders van Karel Mauer was schitterend. Karel liet ons 
zeer fraaie foto’s zien, zowel van algemene vogels als van zeldzaamheden als 
slangenarend en bladkoninkje. De foto’s van vogels in vlucht van onder meer kie-
viten, koperwieken en koekoeken waren van uitzonderlijke klasse. 
De coördinatiegroep vergaderde dit jaar zesmaal. Jan Willem Verwaaijen en Ine 
Coumou verlieten na jaren trouwe dienst de coördinatiegroep. Wij willen Jan Wil-
lem en Ine hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij voor de 
vogelwerkgroep hebben verzet. Bedankt! Werner Krause nam begin dit jaar een 
van de coördinatiestokjes over. 
De coördinatiegroep bestond enige tijd alleen uit mannen. We waren daarom 

dringend op zoek naar vrouwelijke inbreng en werden op onze wenken bediend: 
onlangs konden wij Cora Kuiper als nieuw lid van de groep welkom heten.  
De coördinatiegroep bestond eind 2007 uit de volgende leden: Cora Kuiper, Cok 
Augustinus, Richard Pieterson, Gerhard Overdijkink, Werner Krause en Bert van 
Dillen. 
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WERKGROEPEN 
De werkgroep weidevogelbescherming functioneerde ook in 2007 als van-

ouds. Echter, vanwege persoonlijke omstandigheden konden de gegevens van 
2007 helaas niet tijdig beschikbaar worden gesteld. Die zullen dus pas in een vol-
gend verslag worden vermeld. 
 
de Kruisbek 
In 2007 hebben we het knip- en plakwerk bij de Kruisbek achter ons gelaten. Op 
verzoek van de drukker wordt de kopij nu, volledig opgemaakt als PDF-bestanden, 
digitaal aangeleverd. De samenwerking met de drukker verliep als vanouds voor-
beeldig en we zijn zeer tevreden over het geleverde drukwerk en de correcte le-
vering. Het fotoarchief kon in 2007 weer uitgebreid worden met foto’s van Jan van 
der Greef en Richard Pieterson. Bovendien worden steeds vaker foto’s meegele-
verd bij de ingezonden kopij. Het komt dan ook nog maar zelden voor dat we 

geen passende illustratie kunnen vinden.  
De 5 afleveringen van de Kruisbek besloegen totaal 190 pagina’s. Daarmee blijkt 
de “dip” van slechts 170 pagina’s in 2006 gelukkig een incident te zijn geweest en 
zitten we keurig op het niveau dat gebruikelijk is. 
Er werden 23 artikelen gepubliceerd, afkomstig van totaal 19 auteurs. Vele as-
pecten van het vrijwillige en professionele vogelwerk kwamen aan de orde. Zo 
werd in het thematische jaarverslag aandacht gegeven aan het onderzoek van de 
vogeltrek: het ringen en de toepassing van moderne technieken zoals het zende-
ren van vogels en geavanceerde radardetectie. Bovendien werd de bescherming 
van de Afrikaanse overwinteringsgebieden van de trekvogels belicht. 
Dat de bebouwde kom als biotoop voor vogels in toenemende mate van belang 
wordt geacht, blijkt uit de aankondigingen van het Nationale Stadsvogelproject 
MUS en het vervolg van het Stadsvogelproject Nieuwegein. Ook de inventarisaties 
van het waterwingebied in Amersfoort en het Park Daelwijck in de stad Utrecht, 
en de beschrijving van het broedgeval van een grote gele kwikstaart in de stad 
Utrecht passen in deze trend.  
Het vogelen in de buitengebieden blijft echter voor de vogelaars tot de verbeel-
ding spreken. Zeker als een specialist zich op meeuwen en steltlopers “stort” en 
een parade aan bijzondere soorten weet te determineren (Bram Rijksen). Walen-
burg is een sprekend voorbeeld van een terrein waar Sjef ten Berge meer dan 20 
jaar de broedvogels heeft geïnventariseerd en de resultaten in een fraai artikel 
heeft beschreven. Zo’n meerjarenonderzoek maakt duidelijk dat de vogelpopulatie 
verandert met de wijzigingen in het terrein. Ook de Bethunepolder is zo’n gebied 
waar veel vogelaars speuren. Bovendien een gebied waarvoor inrichtingsplannen 
worden ontwikkeld. Toon Vernooy kon dankzij Richard Pieterson, die het terrein al 
jaren bezoekt en op zijn duimpje kent, een mooie beschrijving maken van het 
gebied, de vogelpopulatie en de toekomstplannen. 
In 2007 hebben we met toestemming van de auteurs een aantal publicaties kun-
nen overnemen die in de regionale - provincie Utrecht - uitgave van het SOVON 
Nieuws geplaatst werden. Omdat lang niet alle VWU-leden het SOVON Nieuws 
ontvangen, kon iedereen kennisnemen van de ontwikkelingen van de kolonievo-
gels in de provincie, de resultaten van de Midwintertelling van de watervogels en 
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het voorkomen van de beflijsters gedurende de laatste 5 jaar in het “Utrechtse”. 
In de rubriek “Scharreleieren” lieten Guus Peters en anderen ons weer meege-
nieten van markante ervaringen met vogels en de randverschijnselen. 
“Van het bestuur” vormde een goed gevuld en nuttig platform om de leden te 
informeren over plannen, zorgen en feiten. 
 

 
Evenals vogels zijn vogelaars niet aan grenzen gebonden. Dat geldt zeker voor 
Jack Folkers die nu al twee jaar over de aardbol zwerft en in de rubriek “Dwaal-
gast” daarvan verslag doet, gelardeerd met zijn prachtige foto’s. Wat dichter bij 
huis maar toch over de grens zijn de reisverslagen naar de Uiterwaarden van de 
Midden-Elbe en naar Eschede; beide Noord-Duitsland. 
Excursieverslagen van de afdelingen worden zelden aangeboden. Jammer, want 
juist die verslagen, vaak van “verse” deelnemers, hebben nog dat  prille 
enthousiasme van de eerste ontmoetingen met vogels. Zie “Schiermonnikoog” in 
dit nummer. Dàt enthousiasme is toch de basis van de club!  
 

Vogelwachtsite  
In 2007 heeft de VWU-site een plekje bij een andere provider gekregen, waardoor 
de bereikbaarheid en het gebruiksgemak voor de webmasters vergroot werden. 
Bovendien werden ter gelegenheid van het jubileum van de Vogelwacht de layout 
en de technische structuur van de site nog eens grondig onder handen genomen, 
met een frisse nieuwe VWU-site als resultaat. De vorige versie werd door mensen 
van binnen en buiten de Vogelwacht veelvuldig gevonden en gewaardeerd, wat 
regelmatig nieuwe leden opleverde. We hopen dat die lijn doorzet en dat er nog 
meer mensen hun weg naar de vernieuwde Vogelwachtsite weten te vinden. Het 
internetadres blijft als vanouds www.vogelwachtutrecht.nl. 

Buizerd – Jan van der Greef 


