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VOGELS GEVEN ONS LEVENSVREUGDE 

Impressie ALV 16 maart 2013 
 
De Vogelwacht is 55 jaar jong. Daarom was de Algemene Leden Vergadering van 
16 maart een feestelijk gebeuren. Maar liefst 32 prachtige vogelfoto’s van leden 
van de Vogelwacht sierden de wand van de zaal. Vogelwachter en banketbakker 
Peter Peek zorgde voor lekkere hapjes voor de 80 aanwezigen. Bert Geelmuijden 

lanceerde de nieuwe website van de vogelwacht. En Sjoerd Dirksen, Martin Poot 
en Jan van der Winden verzorgden bijzonder interessante lezingen over vogels 
van het eiland De Kreupel (visdief, zwartkopmeeuw en zwarte stern). 
 
Samenstelling bestuur gewijzigd  
Meriam Mentink en Willem ten Broeke namen afscheid van het bestuur en werden 
bedankt voor hun inzet door secretaris Frank Sidler. Willem blijft overigens ge-
woon doorgaan met de verzending van de Kruisbek, de ledenadministratie en de 
twitteraccount. Oudgedienden Thierry Jansen (penningmeester) en Frank Sidler 
blijven op hun post. De vergadering benoemde drie nieuwe bestuursleden: Trees 
Weggemans, Eckhart Heunks en Bert van ’t Holt (voorzitter). 

 
Beschermen en genieten 
Bert schetste een aantal goede voornemens van het nieuwe bestuur. “Volgens de 
statuten is het doel van de Vogelwacht: bescherming. Waarom willen wij vogels 
beschermen? Ik denk dat het antwoord is: omdat wij van vogels genieten of, zoals 
Rob Bijlsma het zegt, ze ons levensvreugde geven. En wij willen gewoon iets te-

Frank Sidler 
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rug doen voor die fantastische vogels. Belangrijk bij bescherming zijn onderzoek, 
educatie en voorlichting. 90% van deze activiteiten gebeurt in de afdelingen en 
coördinatiegroepen van de Vogelwacht of gewoon door individuele leden. Daarom 
willen wij, als bestuur, de afdelingen en individuele leden daarbij steunen.”  
 
Lezingen, cursussen en geld 
“Als je bijvoorbeeld een lezing wilt organiseren, kun je de website van de Vogel-
wacht raadplegen. Daarop staan, sinds kort, mensen die op verzoek bepaalde le-
zingen verzorgen. Een ander voorbeeld. Vorig  jaar organiseerden de afdelingen 
Nieuwegein/IJsselstein en Vechtplassen met veel succes cursussen voor begin-
nende vogelaars. Afdelingen die in de toekomst dergelijke zeer belangrijke cursus-
sen (nieuwe leden!) organiseren, kunnen rekenen op onze steun. De Vogelwacht 
zit ruim in haar geld. Daarom willen wij ruimhartig en soepel projecten (bijv. on-
derzoek) van afdelingen en leden subsidiëren. Dus aarzel niet, klop bij ons aan.” 
 

Goed contact 
“Een vereniging kan alleen functioneren als er goede contacten zijn tussen de le-
den, tussen leden en coördinatiegroepen, tussen leden en bestuur en tussen co-
ordinatiegroepen en bestuur. Daarom wil het nieuwe bestuur zich vooral inzetten 
voor een goed contact binnen de vereniging.” 
 
Nieuwe website 
Na het formele deel van de ALV presenteerde Bert Geelmuijden de nieuwe websi-
te van de Vogelwacht (zie http://vogelwacht-utrecht.nl/). Enkele maanden gele-
den ontmoette hij bij toeval, tijdens het vogelen, Frank Sidler en Bert van ’t Holt. 
Al snel ontstond een goed contact en ging hij aan de slag om een nieuwe website 
te maken. Het resultaat mag er zijn. De nieuwe voorzitter bedankte Bert Geel-
muijden voor zijn enorme inzet en de uitstekende en plezierige samenwerking, die 
een vervolg krijgt omdat Bert webmaster blijft. Ook bedanken we Frits Franssen 
voor alle jaren dat hij de oude website heeft verzorgd. 
 

Frank Sidler 
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Visdief en spiering 
Na de presentatie van de nieuwe website gaf Sjoerd Dirksen een lezing over het 
eiland De Kreupel en de visdief. Sjoerd is bioloog en lid van de Vogelwacht. Gro-
tendeels in eigen tijd doet hij onderzoek naar de vogels van De Kreupel; een 
nieuw eiland in het IJssel-
meer, niet ver van Enkhuizen. 
De Kreupel is genoemd naar 
een ondiepte, waarop het ge-
lijknamige eiland is gemaakt 
van grond die vrijkwam bij het 
uitbaggeren van vaargeulen 
zo’n tien jaar geleden. Sjoerd 
nam destijds bij de aanleg al 
een kijkje. Spoedig vestigden 
zich broedende visdieven. De 
kolonie groeide uit tot de 
grootste van West-Europa. 
Toch gaat het niet helemaal 
van een leien dakje, want in 
sommige jaren sterven de 
jongen massaal door voedsel-
gebrek. Er is dan te weinig 
spiering.  
 

Zwartkopmeeuw en Portugal 
Ecoloog en Vogelwachter Martin 
Poot gaf ons een inkijkje in het le-
ven van de zwartkopmeeuw, een 
nieuwkomer in Nederland. Tot voor 
kort broedden deze meeuwen voor-
namelijk in het zuidwesten, in de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. 
Maar vorig jaar vestigden zich maar 
liefst 200 broedpaar op De Kreupel. 
Het is de eerste grote broedkolonie 

in het noorden. Zwartkopmeeuwen 
halen geen spiering uit het IJssel-
meer, maar foerageren op gemaai-
de graslanden in Noord-Holland.  
Martin komt regelmatig in Portugal, 
omdat hij daar familie heeft. Tot 
zijn grote verbazing ontdekte hij 
duizenden overwinterende zwart-
kopmeeuwen voor de kust bij Lissabon. Aflezing van kleurringen onthulde dat de-
ze vogels onder andere afkomstig zijn uit België en Nederland.   
 

Visdief - Jan van der Greef 

Martin Poot tijdens zijn dialezing - Frank Sidler 
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Zwarte stern en Afrika 
Tenslotte sloot Jan van der Winden (onderzoeker, lid VWU en winnaar van Her-
man Klompprijs 2012) af met een boeiend verhaal over zwarte sterns. Het aantal 
broedvogels in Nederland is de laatste vijftig jaar sterk gekelderd. Jan deed hier 
onderzoek naar. Knelpunten bleken nestgelegenheid en voedsel. Uitleggen van 
nestvlotjes kan het eerste probleem oplossen. Een uitgekiend beheer van sloot-
randen kan voor meer voedsel zorgen. Inmiddels gaat het wat beter met de broe-
dende zwarte sterns. 
 

 
In de nazomer verzamelen zich duizenden zwarte sterns op het IJsselmeer. Zij 
ruien daar en vetten op voor de lange tocht naar West-Afrika. De Kreupel functio-
neert als slaapplaats. Jan ontdekte een tweede verzamelplaats aan de noordzijde 

van de Zwarte Zee. Ook deed hij onderzoek langs de kusten van West-Afrika, 
waar de vogels ’s winters verblijven. Gebruik van dataloggers leverde een verras-
sing op: sommige zwarte sterns overwinteren ver op zee.  

Zwarte stern - Jan van der Greef 


