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Van de redactie

Bestuur

Hennie en Frank stoppen
Hennie van de Vendel stopt, na 

maar liefst 28 jaar, met de redac-

tie. In de vierde Kruisbek van 1987 

duikt haar naam voor het eerst op in het colofon. Mede-redac-

teuren in die tijd waren Bert van Dijk, Bert Bos, Jack Folkers, 

Bert van ’t Holt en Jan Klein Brinke. Een jaar later kwamen Ro-

derick Zagt en Jan van Nes er nog bij, zodat de redactie uit 

8 personen bestond. Naderhand waren er regelmatig wisselin-

gen, maar Hennie, Jan van Nes en Bert van ’t Holt vormden een 

vaste kern tot Jan vorig jaar op 31 maart overleed.

Voor de oude garde zal het moeilijk zijn om je de Kruisbek zon-

der Hennie voor te stellen. In feite was zij de eindredacteur. 

Geen foutje ontsnapte aan haar scherpe blik. Haar bijnaam bin-

nen de redactie was ‘de dame met het rode potlood’. Hennie, 

bedankt voor de fijne samenwerking, je gastvrijheid en de heer-

lijke koek.

Zoals bekend is Frank Sidler met al zijn werkzaamheden voor 

de Vogelwacht Utrecht gestopt, dus ook met de redactie. In de 

Kruisbek 2013-1 verschijnt zijn naam voor het eerst in het colo-

fon. In werkelijkheid was Frank toen al geruime tijd werkzaam 

als redacteur. Hij maakte vooral indruk met het genereren van 

een ongeëvenaarde hoeveelheid kopij. Frank, bedankt voor je 

geweldige inzet. 

Nieuwe redacteuren
De redactie is uitgebreid met twee nieuwe redacteuren. We 

stellen ze aan u voor. 

Nick Hoebe is voor velen een oude bekende. Hij was zo’n 25 jaar 

actief in de coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort en gaf 

veel cursussen. Sinds kort werkt Nick 1 of 2 dagen in de week 

in de winkel van Vogelbescherming. In deze Kruisbek zijn de 

rubrieken ‘Boekbespreking’ en ‘Voor u gelezen’ van zijn hand.

Waarschijnlijk weet u dat Bert Geelmuijden onze webmaster is. 

Hij wil de redactionele samenwerking tussen website en Kruis-

bek gestalte geven en werd daarom lid van de redactie. Nick 

zal hierbij met hem samenwerken. Bert is fanatiek vogelaar en 

foto graaf. We hopen nog lang van zijn foto’s gebruik te maken 

en op een vruchtbare samenwerking tussen site en Kruisbek.

Aan dit nummer werkte ook Alies Vos uit De Bilt mee. Het was 

de bedoeling dat zij permanent lid van de redactie zou worden. 

Helaas moet zij daar op doktersadvies van af zien.  Alies, be-

dankt voor je inspanningen. 

Vanwege het onverwachte vertrek van Alies zoeken we nog één 

nieuwe redacteur. Heeft u zin en bent u goed in het bewerken 

en corrigeren van teksten? Neem dan contact op met Bert van 

’t Holt, 0346-351448 of via voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl.

Andere vormgever
Arnold Wierda was kort maar krachtig onze vormgever. Hij had 

een belangrijk aandeel in de omschakeling naar een nieuwe 

stijl. Daarvoor bedanken we hem.

Lia Budding uit Driebergen is onze nieuwe vormgever. Zij volg-

de jaren geleden een vogelcursus. Lia is een ervaren vormgever 

en vindt het leuk om aan de Kruisbek te werken. De lay-out van 

dit nummer is van haar hand.

Secretaris ad interim
Josje Henkelman uit Zeist heeft de verantwoordelijkheid voor 

het secretariaat van de Vogelwacht Utrecht op zich genomen 

als secretaris ad interim. Josje is een ervaren bestuurder en 

een ent housiast vogelaar. Zij volgde de cursus van de afdeling 

Amersfoort en ging kort geleden naar het vogelparadijs Lesbos. 

We zijn blij dat het bestuur weer compleet is en hopen op een 

plezierige samenwerking.
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Gebied en werkwijze
Vanaf 2005 tot en met 2013 werden in de 

maanden september-april (soms al vanaf au-

gustus) drie gebieden geteld, die zijn aangewe-

zen binnen het watervogelproject van Sovon. 

In dit artikel worden ze aangeduid met Blok-

hoven-West, -Oost en -Zuid (het laatste vanaf 

november 2011). Polder Blokhoven ligt in het 

zuiden van de gemeente Houten. De polder  

wordt aan de noordoostzijde begrensd door 

de Schalkwijkse Wetering, aan de zuidzijde 

door de Lekdijk en aan de noordwestzijde door 

de Lange Uitweg. De spoorlijn Utrecht-Den 

Bosch scheidt West van Oost en de grens tus-

sen West en Zuid respectievelijk Oost en Zuid 

wordt gevormd door de Achterdijk respectie-

velijk Pothuizerweg (zie kaart). Het geschatte 

oppervlakte van de gezamenlijke tel gebieden 

is 11 km2. 

Klei- en veenkommen vormen de kern van de 

polder die vooral uit grasland bestaat. Aan de 

noord- zowel als zuidzijde liggen stroomrug-

gen met daarop een aantal grote boomgaar-

den. Het Werk aan de Korte Uitweg en het Lu-

Het gebruik van het boeren-

land is aan grote veranderin-

gen onderhevig. De leefom-

standigheden voor vogels 

wijzigen daarbij voortdurend. 

De meeste aandacht van vo-

gelonderzoekers en -bescher-

mers gaat uit naar de broed-

vogels van weilanden en ak-

kers. Maar ook buiten het 

broedseizoen is het boeren-

land van grote betekenis voor 

vogels. In dit artikel beschrij-

ven we welke soorten stelt-

lopers, roofvogels, eenden, 

ralachtigen, meeuwen en en-

kele andere soorten voorko-

men in een karakteristieke 

Nederlandse polder buiten 

het broedseizoen. We be-

schrijven het verloop van de 

aantallen door het seizoen, 

over de periode septem-

ber-april, en door de jaren, 

over de periode september 

2005 tot en met april 2013. 

Waar mogelijk vergelijken we 

de gegevens met cijfers uit 

de rest van Nederland.

Figuur 1: Polder Blokhoven is opgedeeld in 3 Sovon-telgebieden | Bron: Gemeente Houten

Pleisterende vogels in Polder Blokhoven
Seizoengebruik en trends voor steltlopers, roofvogels, eenden, ralachtigen,  

meeuwen en enkele andere soorten

Sjerp Weima



net aan de Snel met het inundatiekanaal in het westen van de 

polder en het Werk aan de Groene Weg in het zuiden maken 

deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij vormen samen 

met een paar oude kleiputten de meer waterrijke elementen in 

het gebied.

Door Sovon is bepaald dat er steeds wordt geteld op de zater-

dag die het dichtst bij het midden van de maand ligt en deze da-

ta zijn voor heel Nederland gelijk. Ten minste alle watervogels, 

maar ook steltlopers en andere vogels die gebonden zijn aan 

open waterrijke gebieden werden ge teld. Daarnaast zijn enke-

le extra soorten (o.a. roofvogels) consequent geteld en geregis-

treerd. Van alle besproken soorten werden totalen per telgebied 

bepaald en ingevoerd in de database. 

Bemensing
De tellingen zijn steeds per fiets uitgevoerd vanaf de openba-

re weg. Met behulp van kijker en telescoop kun je  de gebieden 

goed overzien. Er werden geen insteken gemaakt via boerener-

ven of langs sloten. Uiteraard mis je  dan vogels, maar door 

consequent dezelfde systematiek toe te passen kunnen na een 

aantal seizoenen toch conclusies worden getrokken over ont-

wikkelingen en trends in de telgebieden. Het is dan wel van be-

lang dat met een vaste groep van tellers steeds volgens deze 

systematiek wordt gewerkt en dat de aantallen vogels op een 

betrouwbare manier worden geteld en geschat. 

Er is een vaste kern van negen tellers (zie foto). Daarnaast wa-

ren er incidentele bijdragen van gasttellers. Met deze mens-

kracht is het gelukt om de gebieden vanaf het najaar 2005 tot en 

met het voorjaar 2013 maandelijks op de door Sovon vastgestel-

de dagen op bovengenoemde vogelsoorten te tellen. 

Bewerking van de gegevens
Van alle systematisch getelde soorten is per telling het totaal 

over de gehele polder bepaald. Daarna werd het gemiddelde 

aantal en het maximale aantal vogels per kalendermaand (over 

de jaren waarin werd geteld) berekend en in tabellen en grafie-

ken uitgezet. Door de berekende waardes voor de maanden van 

elk telseizoen met elkaar te vergelijken, kunnen we seizoenpa-

tronen vaststellen. Door de berekende waardes per jaar met el-

kaar te vergelijken, kunnen trends door de jaren heen worden 

vastgesteld. 

Resultaten

Steltlopers

Bij de aantallen waargenomen steltlopers zijn twee verschillen-

de patronen te herkennen. Allereerst het patroon van grutto, 

scholekster en tureluur. Deze worden alleen waargenomen in de 

maanden maart en april met maxima van respectievelijk 37, 48 

en 7 individuen (zie tabel 1).

De individuen van deze soorten kunnen zowel broedvogels als 

doortrekkers zijn. Tot de laatste categorie behoorden zeker de 

3 IJslandse grutto’s die in april 2011 waren te zien tussen een 

groep van 11 ‘gewone’ (hoe lang nog?) grutto’s. Ook de kievi-

ten die in maart en april (gemiddeld 385 respectievelijk 184 per 

maand met maximaal 1223 in maart 2006) worden gezien, zul-

len deels bestaan uit broedvogels van deze polder.

Het patroon van de aantallen kieviten volgt echter meer dat van 

goudplevier, wulp en watersnip, soorten die overwegend door-

trekken en pleisteren in de nazomer en herfst. Kievit en water-

snip zijn daarbij het talrijkst in augustus/september (zie tabel 

1) en verdwijnen nagenoeg wanneer de winter doorzet. Wulpen 

De tellers van september 2014 hebben er zin in. Staand v.l.n.r.: Siebe Bonthuis, Peter de 

Klein, Sjerp Weima, Ewoud Plomp, Janek Szyszka. Zittend: Martin Snaterse en gasttel-

ler, Kees Gijzen. Vaste tellers Paul van Maaren, Michiel van Schooten en Gerard Schoorl 

missen op deze foto.
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kunnen, afhankelijk van de strengheid, de gehele winter worden 

waargenomen waarbij de aantallen juist in de nawinter laag zijn.

Bij de kievit was er tot en met het telseizoen 2010-11 geen trend 

waarneembaar, maar de aantallen in de beide laatste telperio-

des zijn beduidend lager (gemiddeld 69 respectievelijk 233 per 

maand; zie figuur 2).

Roofvogels

Dit is maar voor een deel toe te schrijven aan lage aantallen in 

deze wat minder zachte winters; ook de aantallen in de nazo-

mer en herfst waren laag in de laatste telseizoenen. Het aantal 

goudplevieren varieert sterk over de telseizoenen zonder trend. 

Ook bij de wulp is geen duidelijke trend waarneembaar, alhoe-

wel de laatste drie telseizoenen de maxima per maand steeds 

lager zijn dan de voorgaande jaren. 

De aantallen waargenomen watersnippen vertonen evenmin 

toe- of afname over de waarnemingsperiode. Van de overwe-

gend in maart/april waargenomen steltlopers lijkt alleen de 
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 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Goudplevier 49 aug 154 feb-13

 Wulp 109 aug 225 dec-06

 Watersnip 4 sep 10 sep-10

 Kievit 1587 aug 2804 sep-09

 Grutto 31 apr 37 apr-11

 Scholekster 24 apr 48 apr-11

 Tureluur 4 apr 7 apr-08 | apr-13

Tabel 1: Steltlopers | Hoogste gemiddelde aantal steltlopers per maand en maximum aantal per maand in Polder Blokhoven van september 2005 tot april 2013.
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Figuur 2: Kievit | Gemiddeld en maximum aantal kieviten per telling 
zoals vastgesteld tussen september 2005 en april 2013
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Figuur 3: Buizerd | Gemiddeld en maximum aantal buizerds per telling 
zoals vastgesteld tussen september 2005 en april 2013

 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Buizerd 13 sep-okt 23 jan-11

 Sperwer 2 okt 3 sep-okt-08 | okt-11

 Slechtvalk 1 feb 3 feb-06

 Torenvalk 6 sep 10 sep-06

Tabel 2: Roofvogels | Hoogste gemiddelde aantal roofvogels per maand en maximum aantal per maand in Polder Blokhoven van september 2005 tot april 2013.



scholekster een (licht positieve) trend in maximum aantal per 

maand te vertonen.

De buizerd is op afstand de meest algemene roofvogel in het 

gebied met een hoogste gemiddelde van 13 exemplaren in de 

maanden september en oktober (tabel 2). Het maximum, dat 

tijdens een telling werd waargenomen, was 23 (januari 2011). 

Gedurende een telseizoen is geen trend waarneembaar. Het is 

opmerkelijk dat de aantallen geen pieken vertonen tijdens voor- 

of najaarstrek of winterperiode. Sinds het begin van de tellin-

gen is zowel het gemiddeld aantal per maand als het maximum 

aantal buizerds per maand echter verdubbeld (zie figuur 3). Het 

gaat deze generalistische roofvogel duidelijk voor de wind.

De torenvalk is met een maximum van 10 exemplaren per 

maand in deze polder zeker ook een algemene roofvogel te noe-

men. De populatie is door de jaren heen redelijk constant ge-

bleken. De soort vertoont een interessant patroon door het sei-

zoen. De aantallen zijn in september het hoogst, dalen tot en 

met januari en blijven dan verder constant tot in het voorjaar. 

Torenvalken zijn standvogels en dit patroon kan het best wor-

den verklaard door dispersie of sterfte van de jongen die in sep-

tember nog in het gebied rondvliegen.

Slechtvalken zijn sinds de tellingen begonnen steeds aanwezig 

geweest in het gebied, maar worden lang niet elke telling waar-

genomen. De grootste kans om een slechtvalk te treffen, is in de 

periode januari-maart; topmaand is februari (gemiddeld 1 per 

maand met 3 exemplaren in februari 2006).

Sperwers zijn het gehele telseizoen aanwezig, maar de aan-

tallen pieken duidelijk in de doortrekperiode (september-okto-

ber) met maximaal 3 vogels per maand. De aantallen zijn daar-

na tot in het voorjaar vrijwel constant. 

Zowel havik als bruine kiekendief zijn broedvogel in het gebied, 

maar tijdens de tellingen weinig gezien. Tot september 2012 

werd alleen in augustus 2006 een keer een havik waargenomen. 

Bruine kiekendieven zijn vastgesteld in augustus (2006, 2009, 

2010), september (2011) en april (2010, 2013).

Blauwe kiekendieven werden waargenomen in december (2012),

januari (2010) en februari (2010).

Eenden en ralachtigen

Bij de beoordeling van de aantallen en trends van deze soorten 

dient rekening te worden gehouden met het feit dat vanaf novem-

ber 2011 telgebied Blokhoven-Zuid, met voor veel van deze soor-
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Figuur 4: Torenvalk | Seizoengebruik door torenvalken van Polder Blok-
hoven als gemiddelde en maximaal aantal per kalendermaand

 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Smient 86 feb 214 feb-07

 Wilde eend 92 mrt 221 jan-09

 Krakeend 3 apr 16 dec-11

 Kuifeend 7 apr 28 okt-10 | mrt-12

 Bergeend 6 apr 12 apr-10

 Waterhoen 7 mrt 14 dec-08 | feb-09

 Meerkoet 48 nov 115 jan-08

Tabel 3:  Eenden en ralachtigen | Hoogste gemiddelde aantal eenden en ralachtigen per maand en maximum aantal per maand in Polder Blokhoven van sep-
tember 2005 tot april 2013.



ten een geschikte habitat, werd meegeteld. Dit kan een vertekend 

positief beeld geven of eventuele negatieve trends maskeren.

Van de eenden is de smient de meest uitgesproken wintergast 

met het hoogste gemiddelde (86) zowel als het hoogste maxi-

mum (214) per maand in februari (zie tabel 3). De soort is van 

oktober tot in april aanwezig maar ontbreekt in augustus en 

september. 

De trend is zowel in gemiddeld aantal als maximum per maand 

getelde aantallen consequent negatief (zie figuur 5). Dit komt 

overeen met het landelijke beeld dat deze soort vanaf het begin 

van deze eeuw vertoont.

Helaas moeten we vaststellen dat ook bij een ‘doodgewone’ 

soort als de wilde eend in dit gebied sprake is van een negatieve 

trend sinds telseizoen 2008-09. Wilde eenden zijn gedurende 

alle maanden aanwezig, zonder een duidelijk seizoenpatroon.

Krakeenden waren aanvankelijk schaars in deze polder maar lij-

ken de laatste jaren (met de daarbij bovengenoemde kantteke-

ning betreffende Blokhoven-Zuid) toe te nemen. De soort kan in 

elk van de maanden waarin wordt geteld, worden waargenomen.

Kuifeenden zijn typische duikeenden, maar vinden kennelijk ook 

in het beschikbare ondiepe water in de polder voldoende voed-

sel om het er bijna jaarrond uit te houden. De soort trekt vaak 

groepsgewijs op en de aantallen per maand variëren daardoor 

sterk met een hoogste gemiddelde van 7 per maand in april en 

maxima van 28 in oktober 2010 en februari 2012 (zie tabel 3).

Bergeenden associëren we veelal met onze waddenkusten. De 

soort wordt echter ook in Polder Blokhoven vooral vanaf janu-

ari regelmatig geteld (zie figuur 6). Het gaat daarbij veelal om 

kleine groepjes die baltsend in het grasland of bovenop de be-

tonnen fortificaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 

waargenomen.

Het waterhoen wordt in alle maanden waarin geteld is waar-

genomen, met een hoogste gemiddelde van 7 per maand in 

maart, is schaars in januari (gemiddeld 2 per maand) en kent 

een hoogst geteld aantal van 14 exemplaren in december 2008 

en februari 2009 (zie tabel 3). Hoewel de soort landelijk achter-

uit gaat, is in de hier getelde telgebieden geen duidelijke trend 

waarneembaar.
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Figuur 5: Smient | Gemiddeld en maximum aantal smienten per telling 
zoals vastgesteld tussen september 2005 en april 2013
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Figuur 6: Bergeend | Seizoengebruik door bergeenden van Polder Blok-
hoven als gemiddelde en maximaal aantal per kalendermaand

 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Kokmeeuw 1011 feb 3897 feb-11

 Stormmeeuw 726 feb 2000 feb-06

 Zilvermeeuw 2 okt, nov, dec 9 nov-08

Tabel 4: Meeuwen | Hoogste gemiddelde aantal meeuwen per maand en maximum aantal per maand in Polder Blokhoven van september 2005 tot april 2013.



De hoogste aantallen meerkoeten worden gezien in de winter-

maanden. Dit kan te maken hebben met influx van vogels uit het 

noorden, maar ook een gevolg zijn van het feit dat de soort door 

zijn groepsgewijs voorkomen in deze maanden duidelijk meer 

zichtbaar is dan in andere periodes. Sinds het seizoen 2008-

2009 nemen zowel de maxima als de gemiddelde aantallen per 

maand af.

Meeuwen

De aantallen kokmeeuwen pieken in september (gemiddeld 485 

exemplaren per maand, maximaal 2750 exemplaren) wanneer 

er sterke doortrek plaatsvindt en in februari (gemiddeld 1011 

exemplaren per maand, maximaal 3897 exemplaren (zie tabel 

4)) wanneer boeren op grote schaal mest uitrijden.

In april zijn de aantallen uitgesproken laag. Waarschijnlijk door-

dat ze dan vrijwel allemaal hun broedgebieden hebben opge-

zocht. In vijf van de acht telseizoenen werden in deze maand 

zelfs helemaal geen kokmeeuwen gezien. Er is over de loop der 

jaren geen trend waarneembaar.

De stormmeeuw is een typische wintervogel in de polder. In 

augustus zijn zowel de gemiddelde als de maximale aantallen 

laag. Deze lopen geleidelijk op tot in februari (gemiddeld 726 

per maand en een maximum van 2000 vogels in februari 2006) 

om daarna weer te dalen zodra het lente wordt (zie figuur 7). 

Ook deze soort reageert sterk op het uitrijden van drijfmest. De 

aantallen variëren bovendien sterk van seizoen tot seizoen zon-

der dat daarin een trend is te ontwaren.

Zilvermeeuwen zijn met een gemiddelde van twee vogels per 

maand in oktober, november en december, schaars in de polder.

Viseters

Aalscholvers zijn niet talrijk en de soort lijkt sinds het seizoen 

2008-09 zelfs wat af te nemen. Het hoogste gemiddelde wordt 

bereikt in december. Het hoogste aantal per maand getelde aal-

scholvers is 21 vogels (december 2007).

De aantallen blauwe reigers zijn in september het hoogst (ge-
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Figuur 7: Stormmeeuw | Seizoengebruik door stormmeeuwen van Polder 
Blok hoven als gemiddelde en maximaal aantal per kalendermaand
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Figuur 8: Blauwe reiger | Seizoengebruik door blauwe reigers van Polder 
Blok hoven als gemiddelde en maximaal aantal per kalendermaand

 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Aalscholver 7 dec 21 dec-07

 Blauwe reiger 16 sept 32 sep-08

 Grote zilverreiger 3 jan 6 nov-11 | jan-12

 IJsvogel 1 dec 3 dec-05

Tabel 5: Viseters | Hoogste gemiddelde aantal per maand en maximum aantal per maand vastgestelde visetende vogelsoorten in Polder Blokhoven van sep-
tember 2005 tot april 2013.



middeld 16 per maand; maximaal 32 in sept 2008). Deze piek 

zal worden veroorzaakt door de dan rondvliegende jonge vogels 

die deels van de kolonie op Wickenburgh afkomstig zijn. Tot 

in april vindt daarna een geleidelijke afname plaats van de ge-

middelde en maximale aantallen per maand. Tot het telseizoen 

2008-09 namen de aantallen toe om vervolgens te stabiliseren 

op gemiddeld 9-11 exemplaren per maand.

Over de toename van de grote zilverreiger kan men zich blij-

ven verbazen. Tijdens de beide eerste telseizoenen ontbrak de-

ze ‘witte reiger’ nog in de lijsten. Daarna zijn er gemiddeld 3 

en maximaal 6 exemplaren per maand geteld. De hoogste aan-

tallen worden doorgaans hartje winter (november-januari) ge-

zien (zie tabel 5).

IJsvogels zijn na aanvang van de tellingen tot 2008-09 wel één 

of meerdere keren per seizoen gezien. De daaropvolgende twee 

seizoenen en in het seizoen 2012-13 ontbrak de soort. De aan-

wezigheid van de soort is sterk afhankelijk van de beschikbaar-

heid van open water. Na vorst met ijsvorming zoekt hij z’n heil 

elders, óf sneuvelt. 

Overige soorten

Naast de bovengenoemde soortgroepen zijn nog twee soorten 

systematisch gevolgd: patrijs en grote lijster (zie tabel 6). De 

patrijs werd bij aanvang van de tellingen nog een enkele maal 

gezien, maximaal 6 in januari 2006. Het ‘hoogste’ maandge-

middelde (1) werd behaald in december. Na het seizoen 2009-

10 werd de soort niet meer waargenomen tijdens een telling. 

De grote lijster is, met een hoogste gemiddelde van 3 vogels per 

maand (in december en februari) en een maximum van 14 vo-

gels (in december 2011) niet erg algemeen, maar wel een soort 

die je tijdens de meeste tellingen wel ziet. Er is over de telsei-

zoenen geen trend te zien.

Discussie

Verschillende seizoenpatronen en terreingebruik

Aan de hand van de vastgestelde aantallen kun je meerdere pa-

tronen voor de verschillende soorten onderscheiden. Doortrek-

kende soorten die vooral van augustus tot oktober en van febru-

ari tot maart het gebied frequenteren, zijn goudplevier, kievit, 

kokmeeuw, sperwer, kuifeend en watersnip. Binnen deze groep 

springen de aantallen van de kievit het meest in het oog. Groe-

pen tot bijna 3000 vogels maken vooral in augustus/septem-

ber gebruik van het gebied. Het is bekend dat in deze periode 

er influx plaatsvindt van vogels uit Oost-Europa die naar de La-

ge Landen komen om te ruien naar hun winterkleed (Cramp & 

Simmons 1983; Delany e.a. 2009). Tot voor kort vond een deel 

van deze (waarschijnlijk buitenlandse) vogels, met name in het 

gebied ten westen van de spoorlijn diep in de polder langs de 

Blokhovense wetering, een rustig en open gebied om te ruien 

en foerageren. De kokmeeuw met een kleurring uit Kroatië die 

we tijdens de telling op 15 september 2012 zagen, onderstreept 

dat ook van deze soort buitenlandse broedvogels gebruikmaken 

van het gebied.

Soorten die vooral gedurende de midwintermaanden (novem-

ber-februari) op het gebied zijn aangewezen, zijn aalscholver, 

grote zilverreiger, smient, krakeend, slechtvalk, meerkoet en 

stormmeeuw. Aalscholvers worden vooral rustend gezien op 

hekken langs de Blokhovense Wetering en in een paar langs het 

water staande hoge bomen. Ook smienten gebruiken de Blok-

hovense Wetering als veilige uitvalsbasis om de aangrenzende 

percelen te begrazen. Van grote zilverreigers is bekend dat ze 

zowel kunnen leven van vis die ze in poldersloten vangen, als 

van veldmuizen die onder de grasmat leven. Krakeenden wor-

den vooral in de wat ruigere sloten, rietputten en de wateren 

rond en op de forten gezien. De slechtvalken die werden ge-
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 Soort Hoogste gem. maand In maand Max. aantal maand In maand-jaar

 Patrijs 1 nov, jan, apr. 6 jan-06

 Grote lijster 3 dec, febr 14 dec-11

Tabel 6: Patrijs en grote lijster | Hoogste gemiddelde aantal patrijzen en grote lijsters per maand en maximum aantal per maand in Polder Blokhoven van sep-
tember 2005 tot april 2013.



zien, zaten steeds diep in de westelijke of oostelijke helft van de 

polder, waarschijnlijk niet toevallig in de omgeving waar veel-

al ook de meeste groepen kieviten werden gezien. De winter-

aantallen van de meerkoet worden niet alleen bepaald door in-

stroom van trekvogels. Hun zichtbaarheid neemt ook toe wan-

neer de winter strengt en ze in groepen grazend worden waar-

genomen, meestal in de buurt van de Blokhovense Wetering 

vlakbij de Molenbuurt. Van overwinterende stormmeeuwen is 

bekend dat ze deels uit gebieden rond de Oostzee en Scandina-

vië naar de Lage Landen komen om een strenge winter aldaar te 

ontlopen (Frank Majoor; persoonlijke mededeling). Ze kunnen 

overal in de polder op natte of juist bemestte weilanden worden 

waargenomen. 

Daarnaast zijn er de soorten die overwegend in het voorjaar van 

het gebied gebruikmaken: scholekster, grutto, tureluur en berg-

eend. Binnen deze laatste groep is het moeilijk om de broedvo-

gels van de pleisterende doortrekkers te onderscheiden. Van al-

le vier de soorten is bekend dat ze in Polder Blokhoven broeden.

Voor een deel van de echte standvogels worden de piekende 

aantallen in de nazomer waarschijnlijk veroorzaakt door de dan 

nog aanwezige jongen. Dit geldt voor blauwe reiger en toren-

valk. Het is daarbij opmerkelijk dat bij de buizerd, die zeker in 

het gebied broedt, een dergelijk patroon niet werd vastgesteld. 

Dit zou kunnen worden verklaard door aan te nemen dat bij 

deze soort de dispersie van uitgevlogen jongen wordt gecom-

penseerd door de influx van noordelijke vogels in het najaar. De 

aantallen van de overige onderzochte soorten kennen geen dui-

delijke seizoenpatronen.

Trends door de jaren heen

Een afnemende trend van de aantallen vogels die het gebied ge-

bruiken, werd vastgesteld voor aalscholver, smient, wilde eend, 

meerkoet, kievit, ijsvogel en patrijs. Dit sluit aan op de lande-

lijke trend. Of de oorzaken van de achteruitgang in het gebied 

dezelfde zijn als in de rest van Nederland valt niet vast te stel-

len. Stijgende aantallen vogels die het gebied gebruiken, zijn er 

alleen voor grote zilverreiger, buizerd en krakeend. Ook deze 

trends passen bij het landelijke beeld waarbij het deze soorten 

voor de wind gaat. Bij de overige vogelsoorten werd geen stij-
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gende of dalende trend waargenomen. Dit komt in de meeste 

gevallen overeen met het landelijke beeld. Opmerkelijk is echter 

dat het waterhoen in polder Blokhoven niet de negatieve lande-

lijke trend laat zien.

Kansen en bedreigingen

De in Polder Blokhoven pleisterende vogels doen dat vooral 

op het boerenland of in de daartussen liggende sloten en we-

teringen. Hun mogelijkheden om daar te rusten en voedsel te 

vinden, worden in hoge mate bepaald door agrarische activitei-

ten. Lang heeft over het gebied echter een zogenaamde roze 

planologische waas gehangen. Officieel had het gebied (nog) 

een agrarische bestemming, maar een beperkt aantal kapitaal-

krachtige ondernemingen had een groot deel van het gebied in 

hun bezit (en hebben dat nog steeds). De aanwezige boeren 

hebben daarbij veelal het vruchtgebruik behouden. De onzeke-

re planologische bestemming van het gebied heeft er lang toe 

bijgedragen dat de intensivering van met name de melkveehou-

derij minder door heeft gewerkt dan in de rest van agrarisch Ne-

derland. Met het bekrachtigen van de structuurvisie ‘Eiland van 

Schalkwijk’ (2011) is duidelijk geworden dat er in de nabije toe-

komst voorlopig geen woningen worden gebouwd, maar dat er 

vooral gerecreëerd en geboerd gaat worden. Dit heeft, in com-

binatie met het verdwijnen van de melkquota, inmiddels zijn 

weerslag op de ontwikkeling van de agrarische bedrijven in het 

gebied. Grasland werd op grote schaal gescheurd en opnieuw 

ingezaaid, stallen uitgebreid of zelfs nieuw gebouwd. Van het 

nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU vallen 

geen positieve effecten voor de boerenlandvogels te verwach-

ten (Pe’er e.a. 2014).

Ook de invloed van recreatie neemt toe. Recent is een eerste 

versie van een klompenpad geopend. Een doorsnijding van 

Blokhoven-West door een dergelijk pad wordt voorbereid en 

de vergunning voor het paragliden op percelen middenin Blok-

hoven-West is aanzienlijk verruimd. De toekomst zal uitwijzen 

wat de effecten hiervan op de aantallen pleisterende vogels zijn, 

maar het is zeer onwaarschijnlijk dat deze activiteiten het ge-

bied aantrekkelijker maken voor vogels die een ongestoorde 

grote ruimte nodig hebben.

Mogelijk zijn er meer positieve effecten te verwachten wanneer 

bij het realiseren van de doelen die het Raamwaterplan Eiland 

van Schalkwijk (2015) stelt, de mogelijkheden voor waterber-

ging zodanig worden ingevuld dat pleisterende vogels in pol-

der Blokhoven daarvan profiteren. We zullen het blijven volgen.

José van Gool en Koen Helling (Cartograaf respectievelijk Be-

leidsmedewerker natuur en landschap, Gemeente Houten) wor-

den hartelijk bedankt voor het beschikbaar maken van de kaart 

van de telgebieden in figuur 1.
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Herkent u dat? Eindelijk heb je dat vogel-

tje gespot en denk je te weten wat het is. 

Maar dan kijk je in je gids en dan ziet ie er 

toch een beetje anders uit. Is het ‘m nou? 

Of is het…, of is dit soms een overgangs-

kleed, of misschien een juveniel? De twij-

fel slaat toe en die zekere waarneming is 

ineens niet meer zo zeker.

Herkent u dat? Heb je een mooie fo-

to gemaakt van een bijzondere waarne-

ming. Je zet hem in je Facebookgroep en 

prompt komt er commentaar. Je hebt je 

vergist: het is geen … maar een …. Dat 

kun je toch wel zien aan … Ongenadig is 

het commentaar soms.

Hele discussies, soms hooglopende ru-

zies ontstaan er soms tussen vogelaars 

die allebei menen zeker te weten een bij-

zondere waarneming te hebben gedaan, 

maar die elk op hun eigen wijze inter-

preteren.

Nee, zeker niet in alle gevallen zal dit 

boek uitkomst bieden. Maar het boek Vo-

geldeterminatie, met als ondertitel Ont-

dek de verschillen tussen vergelijkbare 

soorten vogels zal vaak een goede hulp 

zijn bij het bepalen van de juiste soort.

Dit boek is gebaseerd op de Macmil-

lan Field Guide to Bird Identification uit 

1989. In ons land verscheen toen een 

vertaling daarvan onder de titel Vogelde-

terminatie, Handboek voor het determi-

neren van vogels. 

In de nieuwe versie is het aantal beschre-

ven soorten flink uitgebreid. Dat komt 

deels doordat er van sommige vogel-

soorten nieuwe ondersoorten zijn vast-

gesteld. Maar ook de veranderingen in 

ons klimaat hebben invloed gehad. Er 

komen steeds meer zuidelijke vogels ook 

naar onze streken. En die veroorzaken 

weer nieuwe verwarring. In Vogeldeter-

minatie worden maar liefst 1250 vogel-

soorten beschreven.

De vogels worden per groep behan-

deld en daarbij worden de vogels die het 

meeste kans geven op misverstanden sa-

men besproken en met elkaar vergeleken.

Een voorbeeld: veel vogelaars hebben 

moeite met het onderscheiden van een 

tjiftjaf van een fitis. Als ze zingen is het 

verschil gemakkelijk te horen, maar als 

ze zwijgen dan wordt het een stuk moei-

lijker. De beginner weet wel dat de tjiftjaf 

donkere poten heeft en een fitis lichte-

re. Een kenner zal zeggen dat een tjiftjaf  

kortere handpennen heeft in de vleugel 

en een fitis langere. Maar niet altijd kun 

je de pootkleur goed zien en die hand-

pennen kun je eigenlijk alleen goed ver-

gelijken als je de vogels in de hand hebt.  

Vogeldeterminatie noemt meer kenmer-

kende verschillen en wel in lichaams-

vorm, staartlengte, staartbewegingen, 

gedrag en in vliegwijze. Ruim twee volle 

bladzijden met tekst worden er besteed 

aan deze twee kleine vogeltjes en daarna 

nog twee bladzijden waarin deze vogels 

worden vergeleken met de Siberische en 

de Iberische tjiftjaf. Dit alles wordt dan 

nog aangevuld met een bladzijde met 

tekeningen van beide vogels in juveniel 

kleed, in voorjaarskleed  en in najaars-

kleed. Het lijkt allemaal een beetje veel 

van het goede, maar doordat de schrij-

vers hun uitleg geven in ‘gewone men-

sentaal’ en geen moeilijke termen ge-

bruiken blijft het geheel prettig leesbaar. 

Voor de echte beginner zal dit boek te 

groot en teveel zijn. Voor degenen die 

dit stadium zijn ontgroeit is het een zeer 

bruikbaar naslagwerk. Maar niet meer 

dan een naslagwerk. “Want”, zo zeggen 

de auteurs, ”de enige manier om een 

goede vogelaar te worden is door zoveel 

mogelijk in het veld te zijn”.

Nick Hoebe
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Nijlganzen | Jan van der Greef

Op basis van 32 jaar onderzoek naar vogels te Sandwijck en om-

geving ( jaarrond maandpresentieonderzoek en broedvogelkar-

tering sinds 1983) het volgende over het al of niet bejagen van 

ganzen op en rond het landgoed.

 

Nijlgans
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) is een eendensoort die in de ja-

ren ‘90 van de vorige eeuw ook de gemeente De Bilt (zuidelijke 

en westelijke delen) heeft gekoloniseerd. Deze uit Noord-Afrika 

afkomstige exoot is te Sandwijck en omgeving al bijna 10 jaar in 

stabiel aantal aanwezig. Het aantal territoria be   draagt 5 à 6 in 

het gebied tussen Utrechtseweg/Universiteitsweg/A28/A27 en 

de voortplanting van deze paren is de laatste jaren minimaal. 

In 2014 heb ik slechts 2 tomen jongen waargenomen, waarbij 

1 paar pas in september op de Biltsche Grift rondzwom met 4 

grote jongen. 

Wat ik ter plekke waarneem is dat aanwezige paren veel tijd en 

energie besteden aan onderlinge competitie rond foerageer-

gebied (grasland) en potentiële broedplaatsen (boomholten, 

kraaiennesten en ooievaarspaal!). Wat ornithologen met ‘dure 

woorden’ dichtheidsafhankelijke populatieontwikkeling (lees: 

stag natie van populatiegroei) noemen, is op Sandwijck bij de-

ze letterlijk hoog broedende soort fraai zichtbaar. Nijlgans staat 

bekend als een soort die explosief kan toenemen, omdat de 

soort in een jaar meerdere grote legsels met succes kan uit-

broeden. Gedurende de vestigingsjaren van deze soort slaag-

den paren ook op Sandwijck in het produceren van circa 20 jon-

gen per jaar. Maar omdat deze situatie al jaren niet meer aan de 

orde is, adviseer ik om de Nijlgans te Sandwijck en omgeving 

niet te bejagen.

Grauwe gans
Grauwe gans (Anser anser) is een ganzensoort die sinds het 

begin van de huidige eeuw jaarrond te Sandwijck en omgeving 

kan worden waargenomen. In mijn onderzoeksgebied is de 

soort zowel in winter- als zomerperiode slechts sporadisch en 

in zeer kleine aantallen ’aan de grond’ (rustend en/of foerage-

rend) waargenomen. Rond 2005-2008 werden 1 tot 3 territoriale 

paren vastgesteld in het gebied ten westen van Sandwijck (Grif-

tenstein Zuid en omgeving) die slechts eenmaal met succes 2 

jongen grootbrachten. 

Grauwe gans is in tegenstelling tot Nijlgans een ‘grondbroeder’ 

en kwetsbaar voor predatoren. Hoewel met name Griftenstein 

Zuid voor deze soort goed broedbiotoop lijkt te bieden, is ter 

plekke sprake van aanwezige predatoren als das, vos, bruine 

rat, hond, kat en diverse kraaiensoorten. Zonder harde bewijzen 
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zoals nestinspecties of cameraval en dergelijke durf ik mijn ver-

moeden te uiten dat deze ganzensoort door de aanwezigheid 

van grondpredatoren zich tot dusver niet als succesvolle broed-

vogel gevestigd heeft. Mijn advies is dan ook om zowel grauwe 

gans als potentiële predatoren niet te bejagen.

Samengevat is mijn advies: Nijlgans niet bejagen om het huidi-

ge lage reproductieniveau te borgen. En grauwe gans en preda-

toren niet bejagen om de huidige afwezigheid van broedgeval-

len te continueren. Voor grote Canadese gans geldt een verge-

lijkbaar betoog als voor de grauwe gans.
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Utrecht, om advies inzake nut en noodzaak van het bestrijden en/of afschieten van ganzen. We geven graag zijn visie weer. 

Michael Kars

De afdeling Vechtplassen organiseert, in samenwerking met 

Pterodroma Adventures, voor alle leden van de Vogelwacht 

Utrecht een pelagische dagtocht op zondag 4 oktober 2015. Dit 

is een boottocht naar open zee met als doel vogels kijken. De 

opstapplaats is Den Helder waar we om 8.30 uur met de Hen-

drik Karssen het ruime sop kiezen. 

Jan-van-genten, jagers en pijlstormvogels

Wat kun je verwachten op zo’n tocht? Naast diverse meeuwen-

soorten, heb je kans op jan-van-genten, jagers, pijlstormvogels, 

diverse soorten duikers/eenden, en zelfs zangvogeltjes die over 

zee trekken. Met een beetje geluk zien we ook bruinvissen en 

zeehonden. 

Je kunt zelf voor eten en drinken zorgen, maar op de boot is 

ook een ruim assortiment aan versnaperingen verkrijgbaar. Pte-

rodroma Adventures is zeer ervaren in het organiseren van pe-

lagische tochten. Je vindt tips en verslagen van eerdere tochten 

op hun website http://www.pterodroma.com.

Vlak voor het verschijnen van deze Kruisbek waren nog maar 15 

van de 60 plaatsen beschikbaar. Enige haast is dus geboden. Je 

inschrijving is pas definitief na aanmelding en ontvangst van de 

betaling. Toewijzing geschiedt op volgorde van ontvangst van 

de betaling.

Aanmelding

Je kunt je tot uiterlijk 31 juli opgeven door:

1)  het inschrijfformulier op de website van de Vogelwacht,  

http://vogelwacht-utrecht.nl/inschrijven-pelagischetocht/,  

in te vullen en 

2)  € 40 over te maken op rekening NL54INGB0000286944 

t.n.v. Vogelwacht Utrecht o.v.v. ‘Pelagische tocht 2015’. 

3)  Vergeet niet je telefoonnummer op het inschrijfformulier te 

vermelden. We hebben dit nodig om je op tijd te bereiken 

wanneer de tocht door de weersomstandigheden wordt af-

gelast (reserve-datum is 25 oktober).

4)  Geef aan of jezelf rijdt, hoeveel passagiers je eventueel wilt 

meenemen, of je wilt meerijden of dat je op andere wijze 

reist.

Pelagische tocht op 4 oktober



Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen zijn van harte 

welkom op toonvernooij@planet.nl

Verknipte papegaaien
Soms leveren oude archieven nog wel 

eens wat nieuws op. Je kunt er daarom 

niet zuinig genoeg op zijn. Julian Hume, 

een paleontoloog bij het London Natural 

History Museum, ontdekte in het Haag-

se Nationaal Archief een verslag uit 1669 

van een zekere Pretorius, werkzaam voor 

de VOC op het eiland Mauritius. Hij was 

door zijn bazen naar het afgelegen eiland 

gestuurd om de stand van zaken vast te 

stellen, want men had al een tijdje niets 

gehoord van de gouverneur aldaar. Met 

de gouverneur bleek alles in orde, zo rap-

porteerde Pretorius braaf. In zijn verslag 

schreef hij over de situatie op het eiland, 

waaronder de problemen met het ver-

bouwen van gewassen, het voorkomen 

van ziektes onder de kolonisten en ande-

re praktische zaken. Maar hij liet niet na 

om in zijn correspondentie met de ‘He-

ren Zeventien’ ook allerlei wetenswaar-

digs over het lokale planten- en dieren-

leven te vertellen. Natuurlijk over de do-

do, maar ook - en dat maakt dit verslag 

juist zo interessant - over andere, inmid-

dels uitgestorven dieren. Dát er naast de 

dodo nog andere inheemse vogelsoorten 

op Mauritius leefden, wisten we al, maar 

de verslagen daarover beperkten zich al-

tijd tot mededelingen als ‘makkelijk te 

vangen’, ‘niet te eten’ en dergelijke. Niets 

over gedrag en uiterlijk. In de berichtge-

ving van Pretorius is dat anders. Hij be-

schrijft met name een soort papagaai, 

donkerbruin van verenkleed, niet in staat 

tot vliegen en bijzonder agressief van 

aard. Die laatste eigenschap hielp hem 

om zich de geïmporteerde ratten van het 

lijf te houden. In gevangenschap over-

leefde de vogel helaas niet, want hij wei-

gerde elk voedsel, zelfs al kostte het hem 

het leven. Jammer, want anders hadden 

wij misschien nu nog levende ‘Mauritius-

papegaaien’ kunnen bekijken.

Bron: www.livescience.com (7 mei 2015)

Versierkunst
Ik heb het wel eens eerder geschreven, 

geloof ik: vogels zijn soms net mensen. 

Dat geldt zeker ook voor het Greater Sa-

ge Grouse (Centrocercus urophasianus), 

een hoenderachtige die op de open vlak-

tes van het Noord-Amerikaanse continent 

leeft. De soort staat bekend om het op-

gewonden baltsgedrag van het manne-

tje, waarmee hij vrouwtjes tot een paring 

probeert te verleiden. Andere mannetjes 

worden tijdens de balts fel aangevallen en 

verjaagd. Het hele ritueel vindt plaats op 

een zogenaamde ‘lek’. In het voorjaar ver-

zamelen zich daar mannetjes en tot pa-

ring bereide vrouwtjes. Zo’n lek heeft wel 

iets van een vrijgezellenkroeg, waar de he-

ren stoer zitten te wezen aan de bar, ter-

wijl de dames quasi onschuldig aan een 

wit wijntje nippen. Maar ondertussen… 

Onderzoekers van de University of Ca-

lifornia doen al geruime tijd onder zoek 

naar de balts en de voortplanting van Gre-

ater Sage Grouse. In een van hun groe-

pen voert een specifiek mannetje de bo-

ventoon. En hoe! Het bewuste mannetje, 

Dick, slaagde er in het afgelopen balts-

seizoen maar liefst 30 keer te copuleren 

op één ochtend, waarvan 23 keer in even 

zo veel minuten (hier gaat de vergelijking 

met mensen enigszins mank, geef ik toe). 

Alle andere mannetjes op de lek hadden 

het nakijken en werden met een simpe-

le vleugelmep van het toneel verwijderd.

De onderzoekers hadden van huid en 

modelvliegtuigonderdelen een ingenieu-

ze robot met camera gebouwd, die eruit-

zag als een echt vrouwtje. Zo konden zij 

van nabij alles nauwkeurig volgen. Uit de 

opnames bleek dat de vrouwtjes het fei-

telijk voor het zeggen hebben op de lek. 

Ze foerageren een beetje nonchalant in 

het rond, terwijl de mannetjes zich vre-

selijk druk lopen te maken. Maar ze hou-

den kennelijk de boel scherp in de gaten, 

want alle vrouwtjes - zonder uitzonde-

ring - geven steevast de voorkeur aan de 

grootste krachtpatser. Op subtiele wijze 

nodigen zij de uitverkorene uit tot een co-

pulatie en verdwijnen na de ‘daad’ direct 

om aan hun broedsel te beginnen. 

Zolang een populatie voldoende groot is, 

is dit voor het behoud van de soort na-

tuurlijk de beste strategie omdat zo al-

leen de sterkste genen worden doorge-

geven. Maar bij een afnemende popula-

tie neemt de kans op inteelt toe - de na-

komelingen lopen een relatief grote kans 
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met een directe verwant te paren. De vari-

atie in de genenpool neemt af en de soort 

zou daardoor op den duur kunnen ver

zwakken. Men wil nu gaan onderzoeken 

of in kleine hoenderpopulaties dezelfde 

voortplantingsstrategie bestaat of dat de 

vrouwtjes daar met meerdere mannetjes 

paren. Maar daarvoor moeten eerst nog 

wat extra robots worden gebouwd.

Bron: www.livescience.com (14 mei 2015)

de kruisbek 3-2015  |  15

Waaierhoen of Greater Sage Grouse | Wikipedia



16  |  de kruisbek 3-2015

Voor u gelezen
Nick Hoebe

De grutto in de Eempolders, 10 jaar later

Het gaat niet goed met de grutto. Er is 

een afname te zien van aantallen door-

trekkers en van broedvogels. Diverse 

organisaties hebben daarover al alarm 

geslagen. Maar niet overal is er op dit 

moment sprake van afname. Al 40 jaar 

doet Jan Mooij onderzoek in de westelij-

ke Eempolders naar het voorkomen en 

broeden van de grutto. Hij constateerde 

dat tot 2005 ook daar de aantallen afna-

men. Maar de laatste 10 jaar neemt het 

aantal doortrekkende grutto’s weer toe 

en zo ook het aantal broedvogels. Met 

een vijftal grafieken (in kleur) verduide-

lijkt hij zijn artikel. 

De Korhaan jaargang 49, nummer 2

Alarm! Het gaat té goed met de ijsvogel

Tot grote vreugde van veel vogelaars gaat 

het de laatste jaren steeds beter met de 

ijsvogel. De zachte winters hebben on-

der deze vogels weinig slachtoffers ge-

eist. Dat lijkt prachtig. Maar die zachte 

winters zijn een gevolg van de langzame 

opwarming van de aarde. Moeten we dan 

wel blij zijn met het feit dat het zo goed 

gaat met de ijsvogels? Sjef Staps schrijft 

er een kort maar duidelijk artikel over. 

De Korhaan jaargang 49, nummer 2

Leeuweriken geland op vliegbasis

In De Korhaan staat een krantenartikel 

waarin wordt gemeld dat de startbaan 

van vliegveld Soesterberg tot 15 augus-

tus gesloten is voor wandelaars en fiet-

sers. En iedereen was net zo blij met de 

openstelling van het vliegveld!? De reden 

ligt in het feit dat sinds de sluiting van 

de basis als vliegveld de veldleeuweriken 

de grasvlakten naast de startbaan heb-

ben ontdekt. In de afgelopen jaren broed-

den er jaarlijks 130 tot 160 paar! De leeu-

werikstand is in ons land de laatste jaren 

sterk teruggelopen. Het is daarom heel 

belangrijk dat deze vogelsoort een beet-

je wordt geholpen. Op Soesterberg doet 

men dit door de broedende vogels rust te 

gunnen. Dus voorlopig even omlopen en 

omfietsen.  De Korhaan jaargang 49, nummer 2

Zomertortel en kwartel grote verliezers 

op Malta

De zomertortel en de kwartel zijn als trek-

vogels de grootste verliezers van het re-

ferendum dat op zaterdag 11 april 2015 

plaatsvond op het Zuid-Europese eiland 

Malta. Voor het eerst in 150 jaar kon-

den de inwoners van deze eilandenar-

chipel zich uitspreken voor of tegen de 

lentejacht op beide soorten. De omstre-

den voorjaarsjacht is er sinds 2010 le-

gaal als gevolg van een afwijking op de 

Europese Vogelrichtlijn uit 1979 die Mal-

ta bij Europa had afgedwongen. De uit-

slag van de volksraadpleging is uitge-

draaid op een nipte winst voor de jacht-

lobby. In totaal brachten 250.648 Malte-

zen een geldige stem uit: 124.214 stem-

den voor de afschaffing van de lentejacht 

terwijl 126.434 voor het behoud van deze 

controversiële jachtvorm stemden. Dat is 

een verschil van slechts 2.220 stemmen. 

Zo’n 170.000 inwoners van Malta namen 

niet deel aan het referendum. Malta is 

dus een diep verdeeld land als het over 

de vogeljacht gaat. Vogelbescherming 

Vlaanderen is bijzonder teleurgesteld en 

noemt dit referendum een gemiste kans. 

Zowel kwartel als zomertortel doet het 

als broedvogel bijzonder slecht in Euro-

pa. Alleen al de zomertortel vertoonde de 

laatste dertig jaar een afname van meer 

dan 70%. 

Vogelbescherming Vlaanderen, maandag 13 april 2015

Kruisbekken scoren goed

Er zullen maar weinig vogelaars zijn die 

ooit een broedende kruisbek hebben ge-

zien. Niet alleen zijn het zeer schuwe 

vogels tijdens de broedtijd. Ze broeden 

ook op een moment dat je het helemaal 

niet verwacht: in februari. Tegen de tijd 

dat veel vogelaars wakker worden uit hun 

winterslaap en zich gaan richten op vo-

gelzang en broedtijd heeft de kruisbek 

zijn/haar jongen al rondvliegen.

De bekende roofvogelonderzoeker Rob 

G. Bijlsma observeert al zo’n 40 jaar het 

broedgedrag en ook het broedresultaat Zomertortel | Hans van Zummeren
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van de kruisbek. Het doet dat vooral in 

het gebied Planken Wambuis. Hij ontdek-

te dat er een duidelijke relatie bestaat tus-

sen het rijpen van de zaden van de grove 

den en het broedresultaat van de kruis-

bekken. Broeden de kruisbekken vroeg in 

het seizoen en zijn de dennenzaden nog 

niet geheel rijp, dan zal het broedresul-

taat slecht zijn. Zijn de zaden vroeg rijp 

en dus al uit de dennenappels naar be-

neden gedwarreld en broeden de kruis-

bekken wat later, ook dan is het broedre-

sultaat slecht. Er moet dus een precieze 

afstemming zijn tussen zaadrijping en 

broeden. In het broedseizoen 2015 is dat 

uitzonderlijk goed gelukt. De kruisbekken 

begonnen vroeg met broeden en precies 

op het juiste moment waren de dennen-

zaden rijp. Het broedresultaat was dus 

erg goed. Rob G. Bijlsma heeft er een ar-

tikel over geschreven. Dat vind je via de-

ze link:  https://www.sovon.nl/sites/default/files/

 doc/kruisbekken_Rob%20Bijlsma_29april2015.pdf

Oehoes in het donker

Oehoes zijn vooral in het donker actief. 

Het is verbazingwekkend hoe ze in het 

donker prooi kunnen vinden en vangen. 

Maar nog verbazingwekkender is het feit 

dat ze in het donker hun uitgevlogen jon-

gen kunnen vinden en kunnen voeren. In 

Spanje is daar een groot onderzoek naar 

gedaan. Op de website van de Oehoe-

werkgroep Nederland staat daarover een 

leuk artikel. Je vindt het op 

https://oehoewerkgroepnederland.wordpress.com/

Via deze site kun je ook het complete ver-

slag vanuit Spanje (in het Engels) lezen.

Vogelaars

Als de Schipholtaxi ons ’s ochtends op-

haalt, krijst de zilvermeeuw op het dak 

van ons huis ten afscheid. We gaan op vo-

gelreis naar Ecuador om te genieten  van 

de honderden soorten tropische vogels 

in dat land. Na een vlucht van twaalf uur 

worden we opgewacht door onze vogel-

gids en vertrekken we vermoeid naar ons 

hotel. Een paar honderd meter verder-

op staat een groepje vogelaars langs de 

weg. Ondanks de vermoeidheid stoppen 

we. De vogelaars blijken uit heel Ecuador 

hiernaartoe gereisd te zijn om een zeld-

zame vogel te zien. Een zilvermeeuw, de 

tweede die ooit is waargenomen in Ecua-

dor.  Udo Rijlaarsdam in de NRC van 2 mei 2015 

  in de rubriek IK@NRC.NL

De scholekster

De scholekster is van oorsprong een 

kustbewoner, maar de laatste jaren trekt 

deze vogel steeds meer het binnenland 

in om daar te gaan broeden. De belang-

rijkste reden daarvoor is een tekort aan 

voedsel voor de scholeksters aan de 

kust. Overigens overwinteren verreweg 

de meeste scholeksters wel aan de kust.

In 2008 startte Sovon opnieuw een 

groot broedvogelonderzoek in ons land. 

In dat kader werd er in Drenthe speci-

aal aandacht besteed aan het broeden 

van de scholeksters. Daarbij bleek dat de 

broedresultaten ook in het binnenland 

dramatisch slecht waren. Met name in 

de graslandgebieden lukt het de mees-

te scholeksters niet meer om jongen 

groot te brengen. De belangrijkste oor-

zaak daarvan is de intensieve veehoude-

rij. De meeste scholeksters beginnen eind 

april met eierleggen en de meeste boeren 

beginnen begin mei al met maaien. Dat 

overleeft bijna geen nest. De schol eksters 

die broeden op de akkers doen het beter. 

Daar komen meer eieren uit, ondanks 

de hoge predatie van kraaien en vossen. 

Maar dan dient zich daar het volgende 

probleem aan: in de akkergrond zitten 

weinig wormen en geen emelten. In de 

drogere periodes trekken de wormen zich 

dieper in de grond terug. Veel jonge scho-

leksters komen dan om. Maar de scholek-

sters zijn niet voor één gat te vangen. Ve-

le trekken tegenwoordig naar de stad en 

broeden daar op platte daken van scho-

len en bedrijven. De jongen zitten daar 

hoog en droog en doordat de ouders ze 

intensief voeren is het broedresultaat veel 

hoger (60%) dan in de buitengebieden 

(40%). Bert Dijkstra constateert dat de 

scholeksters steeds meer van het platte-

land naar de stad trekken om te broeden. 

Hij verwacht dat over een aantal jaren de 

scholekster een echte stadsvogel is ge-

worden. Volkskrant, 25 april 2015Redactie | Deze rubriek putte tot nu toe uit bladen van onze zusterverenigingen. Nick Hoebe breidt het vanaf dit 

nummer uit tot alle media.

Scholekster | Hans van Zummeren



IJskoud de leukste: Waterland
Afd. Amersfoort | 17 januari 2015

Rien Jans

Om negen uur ’s ochtends 17 januari 

2015, de zon komt net op, is het oppas-

sen geblazen op de dijk en de trapjes de 

dijk op bij Durgerdam. Hier en daar ligt 

ijs dus het is verraderlijk. 

In Waterland, een oud poldergebied tus-

sen Amsterdam en Monnickendam, is 

het steeds de vraag of er aan de andere 

kant van de oude zeedijk iets te zien is. 

Bij Durgerdam is dat het Buiten-IJ, maar 

wat zít er? Een eerste blik over de dijk le-

vert brilduikers, meerkoeten en dodaars; 

de start is aarzelend maar de lucht strak-

blauw, dus dat belooft wat. Voorbij Dur-

gerdam glibberen we over een beton-

padje naar het kijkscherm in de polder 

IJdoorn. Hier gaat het over grote aan-

tallen: ganzen overal, zwermen kievit en 

spreeuw. Twee haviken bakkeleien met 

een aantal kraaien en zorgen voor een 

amusant kwartiertje. Alleen een witte 

kwikstaat en een roodborsttapuit wagen 

zich solo op pad.

Eerste topper en honderden nonnetjes

Bij het Kinselmeer treffen we een eer-

ste topper tussen de andere drijfsijsjes, 

waaronder ook nonnetjes en veel tafel-

eenden. Het kompas blijft voorlopig op 

Marken gericht; dijkje op, dijkje af, nu 

ook veel wulpen langs strekdammen. Bij 

de Gouwzee staan we versteld van de 

honderden nonnetjes recht vooruit, die 

in grote groepen bij elkaar zwemmen en 

jagen. Bijna achteloos noteren we ook 

forse aantallen brilduikers en één riet-

gors valt dan weer wel op. De gevoels-

temperatuur blijft nul, maar dat merkt 

bijna niemand meer.

Fotografen leven zich uit

Na Marken loopt de excursie geheel van 

het padje, want we besluiten linea recta 

naar Enkhuizen door te rijden. Bij vuur-

toren De Ven steken we ons hoofd bo-

ven de dijk en treffen we vijf geoorde 

futen heel dichtbij, dus de triggerhap-

py foto grafen leven zich uit. Niets ont-

breekt meer aan ons geluk als we in de 

spaarbekkens bij Andijk honderden top-

pers aantreffen. Desondanks splitst het 

gezelschap zich. De ene helft keert terug 

naar huis, de andere gaat verder noord-

waarts via Medemblik tot uiteindelijk 

Den Oever. Zij krijgen nog veel te zien: 

een veld met dik duizend toendrarietgan-

zen; een akkertje bezaaid met 80 putters, 

met kramsvogels en koperwieken; een 

zeld zame buffelkopeend bij de Dijkwie-

len, nog meer toppers en, nog net voor 

de zon weer onder gaat, de eerste grote 

zaagbekken. Wie dan nog niet tevreden is 

moet dóór naar Texel, maar we gaan naar 

huis. Mooi geweest.

Eempolders 
Afd. Doorn | Driebergen, 2 mei 2015

Sjef ten Berge

De bepaald frisse ochtend was zonnig 

terwijl de thermiek de buizerd en trek-

kende sperwer gunstig gezind was. De 

kiekendieven hadden minder last van de 

wind dan van de grutto’s en dropen na 

een korte verkenning af. Langs de Buiten-

vaart en de Eem was het een feestje van 

rietzanger, blauwborst, roerdomp, oever-

loper en een woelig toompje kemphanen. 

De laatste in zeer wisselende toernooi-

kledij van zwart en donkergrijs, via oran-
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je en zwart naar wit met een flinke kraag. 

De kluten op het slikje van de Eemzoom 

kwamen er daardoor qua aandacht maar 

bekaaid af. De ijsvogel had daar geen 

last van. Gebrek aan aandacht is zel-

den het probleem van de ijsvogel. Intus-

sen was er zonder ophouden ook noor-

delijk van de Eemnesser vaart een koor 

van tureluur en grutto, dat in de Noord-

polder verrijkt werd met de roepjes van 

gele kwikstaarten en een tweetal bosrui-

ters, dat zich liet opjagen. Typische geval-

len van doortrek, deze laatste twee soor-

ten. Van doortrek was geen sprake bij de 

duizend brandganzen, die vermoede-

lijk voor een passerende zeearend, voor 

korte tijd op de vleugels gingen. De zee-

arend zagen wij niet, maar de show van 

de boomvalk boven de Korte Maatskade 

was ook een prima uitvoering. Met deze 

nekspieroefening sloten we af. De plasjes 

net west van de Eemmond zullen we ooit 

per fiets moeten bezoeken.

Einde Gooi | Tienhoven
Afd. De Bilt | Zeist, 26 april 2015 

Ron Keet

Geluiden

Het was nagenoeg windstil weer, zeker in 

het bos van het Einde Gooi. De lucht was 

grijs, maar de vogels waren volop aan het 

zingen. De vele zangertjes als zwartkop, 

tjiftjaf en fitis waren weer terug. Het ou-

de rustige beukenbos biedt o.a. plaats 

aan groene en grote bonte specht, boom-

klever, boomkruiper, goudhaan, zwarte 

mees, glanskop en zanglijster, die alle uit-

bundig te horen en vaak ook te zien wa-

ren. Een leerzame geluidsoefening onder 

leiding van Wigle Braaksma. De vele kron-

kelpaadjes zorgden er al lichtelijk verdwa-

lend voor dat de wandeling toch nog 1,5 

uur duurde. Duidelijk werd hoe moeilijk 

geluiden blijven en op elkaar kunnen lij-

ken en verschillen. Zelfs soortgenoten 

spreken niet altijd precies dezelfde taal.

Polder Achteraf met koekoek en waterral

Toen op de fiets verder richting het Tien-

hovens Kanaal. Net onderweg begon het 

flink te regenen. Gelukkig dat we bij een 

opengestelde tuin onder parasols konden 

schuilen. Op die plek staat vaak koffie en 

thee, een geweldig privé-initiatief. Over 

onze parasol vloog een ijsvogel weg, die 

alleen door Wigle werd waargenomen. 

Toen de regen ophield, werd het tijd voor 

de omgeving van de Eendenkooi en de 

Polder Achteraf. Zou er iets bijzonders te 

zien zijn? We werden niet teleurgesteld 

in onze verwachtingen. We kregen een 

prachtige grijze koekoek, die was neerge-

streken in een wilg, uitgebreid te zien. De 

kneu, de rietzanger, de roodborsttapuit, 

de tuinfluiter (een merel op 78 toeren) en 

grasmus waren goed te horen en te zien. 

De sprinkhaanzanger, de gele kwikstaart 

en de waterral lieten zich met enige moei-

te beluisteren. Steltlopers als witgat, bos-

ruiter, kemphaan, groenpootruiter, ture-

luur, grutto en (regen)wulp, troffen we 

aan bij de randen van de plasjes of in de 

lucht. Ook de visdief, de zwarte stern, de 

lepelaar en de purperreiger waren weer 

teruggekeerd evenals een vrouwtje brui-

ne kiekendief. Wintertalingen waren er 

volop, net als de steeds meer voorkomen-

de krakeend. Ook konden we in de Pol-

der Achteraf vaststellen, dat er een kok-

meeuwkolonie is.

Kerk met drie bewoonde nesten

Verder fietsend kwamen we aan bij de 

hervormde kerk te Westbroek, met drie 

bewoonde ooievaarsnesten en in de on-

middellijke nabijheid nog eens twee. De 

klepperende vogels waren goed te zien en 

verblijven blijkbaar graag in elkaars gezel-

schap, een soort semi-kolonie vogel. Het 
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pad volgend langs de zijkant van de kerk, 

kwamen we in een boomholte een broe-

dende wilde eend tegen. Op het daarna 

volgende (oorlogs)kerkhof, dat op een 

soort dijk ligt, hadden we prachtig zicht 

op de noordkant van het Noorderpark, 

een ideale vogeluitkijkpost met zicht op 

foeragerende ooievaars en ganzen. Het 

was een hele leuke vogel ochtend met 

maar liefst 82 verschillende vogelsoor-

ten. De thuisblijvers hadden ongelijk. 

Met het kleine groepje van 3 personen 

hebben we weer veel geleerd en genoten.

Texel
Afdeling Utrecht-stad | 24 mei 2015

Guus Peterse

Men kan niet vaak genoeg op Texel zijn, 

vind ik, dus met Vogelwacht Utrecht 

maar weer eens op excursie naar ons 

grootste Waddeneiland, twee weken na-

dat ik er nog in m’n eentje was. Het weer 

was prima: matig windje en veel zon. En 

al heeft Texel aan zichzelf genoeg, een 

prettige bijkomstigheid is dat wel. Al was 

het wel nog altijd tamelijk fris, maar we 

kennen niet anders, de laatste tijd.

Vroeg op pad en de eerste boot geno-

men, zodat we om 8 uur op het eiland 

stonden en om half 9 bij De Petten. We 

begonnen in de zuidwesthoek. In De Pet-

ten vooral kokmeeuwen, in De Geul voor-

al grauwe ganzen en in de Mokbaai laag 

water met een mooie groep rosse grut-

to’s in zomer kleed en tientallen bontbek-

plevieren en bonte strandlopers. Achter 

ons zong af en toe de zomertortel. Die 

hoorden we ook toen we vanaf het uit-

zichtpunt uitkeken over het westelijke 

Hors meertje. En daar al gauw twee ge-

oorde futen vonden. Na enig speurwerk 

vonden we ook de zomerkleed roodhals-

fuut die nog net zichtbaar achter de riet-

rand langs zwom. Een mooie oogst om 

mee te beginnen.

Utopia met duizenden grote sterns

Met de auto op Texel, ik ben dat bijna 

niet gewend. Het heeft zo zijn voordelen, 

dat zullen al diegenen die het bijna niet 

gewend zijn Texel met de fiets te doen, 

wel kunnen beamen. Vanaf de Mokbaai 

waren we zo in Oudeschild, diametraal 

aan de andere kant van het eiland, van 

waar we vervolgens langs de waddendijk 

naar het noorden koersten. Langs de Ot-

tersaat, waar we tussen de tientallen vis-

dieven ook enkele kristalheldere noordse 

sterns vonden (snavel wat hoger en wat 

korter, wat dieper rood en zonder zwar-

te punt, staart voorbij de vleugelpunten 

stekend en in vlucht bijna doorschijnend 

witte ondervleugels met fijn zwart rand-

je). Langs de Minkewaai, met een wand-

je oeverzwaluwen. Langs het Wagejot, 

met onder andere mooie kluten (maar 

die zitten bijna overal) en enkele mooie 

zomerkleed steenlopers (idem). En langs  

Utopia, met vooral duizenden grote sterns  

en daarnaast onder andere een leuk 

groep je drieteenstrandlopers.

Geen Grote Soorten op Renvogelveldje

Daarna gingen we in Eierland op zoek 

naar de onverwachts (wat mij betreft in 

elk geval) toch weer gemelde morinel-

len. Dat werd wel het verhaal van de dag, 

want aanvankelijk waren die onvindbaar. 

Tenslotte vonden we toch nog een on-

ooglijk propje diep weggedrukt in de ak-

ker, dat zich af en toe verraadde als het 

zijn kop draaide en daarmee bewees dat 

het geen kluit aarde was. Maar toen ging 

er ineens één staan en zagen we ze alle 

vijf. Vooral die ene was erg mooi.

Een wandeling langs het Renvogelveldje 

bij de Robbenjager (dat helaas al vele ja-

ren zijn naam niet waarmaakt, ook van-

daag weer niet) leverde geen Grote Soor-

ten op, maar wel tapuit, dwergsterntjes 

boven de branding en leuke zichtwaar-

nemingen van koekoek en braamsluiper. 

Tenslotte nog even naar het slag van Paal 

28, waar in de natte duinvlakte alweer en-

kele dagen twee steltkluten bivakkeren. 

We kregen ze aardig in beeld, samen met 

een kleine zilverreiger en een wilde eend. 

Een mooi stel.

We sloten Texel af met de juveniele kuif-

aalscholver die bij afvaart ineens toch 

weer op een van de masten buiten de 

veerhaven zat.
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Oehoe bij Amersfoort
Marc van Leeuwen

Eind oktober ben ik met twee andere bevoegde ringers in de 

buurt van Amersfoort op zoek gegaan naar een oehoe. Als ‘ui-

lenman’ ben ik zeer geïnteresseerd om ook eens een oehoe in 

het wild te zien. Bovendien ben ik extra gemotiveerd vanwege 

het achtergrondverhaal van deze oehoe. 

Vogelaars weten dat oehoes wel vaker worden gezien in de pro-

vincie Utrecht, maar voor zover ik weet zijn dat eigenlijk altijd 

uit gevangenschap ontsnapte dieren. Een onthutsend aantal 

roofvogels en uilen van overal in de wereld wordt in Nederland 

door particulieren gehouden. Vaak onder slechte omstandig-

heden en er ontsnappen dus ook regelmatig vogels.

Een echte wilde 
In dit geval gaat het om een ‘echte’ wilde oehoe. Het is een 

vrouwtje dat dit voorjaar in de buurt van Siebengewald in Duits-

land is geboren en daar geringd is door de Nederlandse oehoe- 

specialist Geo Wassink. Op 12 augustus 2014 werd het dier door 

een vrijwilliger gemeld in het noorden van Limburg. In het plaat-

selijke vogelasiel was een verzwakte oehoe binnengebracht. De 

uil hing ergens bij Boxmeer in een ‘schapennet’. Op zo’n net 

staat spanning, en omdat de oehoe met de rug in het (nat-

te?) gras hing, kreeg het dier om de zoveel seconden een flinke 

stroomschok. Gelukkig werd de vogel ontdekt door een voor-

bijganger die haar uit het schapengaas knipte en naar de vogel-

opvang bracht. 

Op 25 augustus was de oehoe voldoende opgelapt om weer vrij-

gelaten te worden. Het gewicht was 2550 gram (dat is acht à ne-

gen keer het gewicht van de kerkuilen die ik normaliter in han-

den heb). Omdat de plaatselijke vrijwilligster die dag 50 werd, is 

het dier Sarah gedoopt. 

Van een eerder dood gevonden vogel had de Oehoewerkgroep 

nog een gps/gsm-zender over en dit was een goede gelegen-

heid om de zender alsnog in te zetten. En dus werd Sarah vrij-

gelaten met de zender op haar rug. Ze werd losgelaten op de 

plek waar ze eerder ook was gevonden. 

Sarah verder gevolgd
Eerst werkte de zender prima en zo is de vogel gevolgd via Box-

tel en de vliegbasis Volkel. Daarna vloog ze via Amersfoort naar 

Zwolle om vervolgens weer bij Amersfoort neer te strijken. Daar 

ging helaas de zender op hol waardoor de batterij leeg raakte. 

Daardoor weten we ook niet waar ze nu is, maar we hebben 

haar nog wel gezien op de plek van het laatste signaal. Daar pro-

beerden we Sarah weer te vangen om een nieuwe zender aan te 

brengen. Vooralsnog zonder succes. Techniek kan veel, maar 

de omstandigheden moeten dan wel meewerken. Zo krijgen we 

een telefoonsignaal zodra de vangkooi dichtvalt. Mits de batte-

rij niet leeg is!

De diepere moraal van dit verhaal is dat ik de kans als reëel be-

schouw dat er op niet al te lange termijn weer oehoes broeden 

in de provincie. De belevenissen van gezenderde oehoes is te 

volgen op www.oehoewerkgroep.nl. Van Sarah is de laatste tijd 

niets meer vernomen.



IJsvogels op Larenstein 
Bouke ten Cate

In 2013 ben ik gestart met de studie bos- 

en natuurbeheer aan Hogeschool Van 

Hall Larenstein te Velp. Ik heb het erg 

naar mijn zin op deze opleiding. Niet al-

leen omdat het me een kans biedt op een 

baan in het groen, maar ook omdat er 

een prachtig ‘kennislandgoed’ aan deze 

school vastzit waar je ieder moment van 

je schooldag kunt genieten van de prach-

tige, groene omgeving. Eén van de grote 

pluspunten van het landgoed is de vrij-

wel continue aanwezigheid van ijsvogels. 

Over deze vogels gaat de volgende be-

levenis.

Een fraaie sprengenbeek - dit is een ge-

graven beek die kenmerkend is voor de 

flanken van stuwwallen - loopt dwars 

door het landgoed en biedt de ijsvogels 

visrijk water en een geschikte habitat. Bij-

na ieder tussenuur breng ik door op het 

landgoed en bijna ieder bezoek wordt 

beloond met waarnemingen van één of 

meer ijsvogels. Nu hoorde ik al vrij snel 

van docenten en oudere jaars studenten 

dat de ijsvogels wel eens broedpogingen 

hadden ondernomen op het landgoed 

maar dat deze nooit succes vol waren ge-

weest. Dit kwam doordat ze bij gebrek 

aan geschikte nestwandjes altijd gingen 

broeden op dezelfde, erg verstorings-

gevoelige plek.

Drie broedwanden gemaakt

Ik heb toen met een aantal medestu-

denten de handen ineen geslagen en de 

school benaderd met een plan. Gewa-

pend met de dvd ‘Broedwanden maken 

voor ijsvogels’ van Jelle Harder (onze col-

lega van de Gooi- en Vechtstreek) hebben 

we drie geschikte locaties op het school-

terrein geselecteerd en toestemming ge-

vraagd aan school om hier broedwanden 

aan te leggen. De staf was erg enthou-

siast en heeft ons zelfs een bescheiden 

budget toebedeeld, dus niet veel later 

konden we aan de slag. Het was een zeer 

interessant en leerzaam project! 

Op één locatie moesten de werkzaamhe-

den worden verplaatst omdat op de ge-

kozen plek een wespennest in de grond 

bleek te zitten, op een andere plek moes-

ten de werkzaamheden gestaakt worden 

omdat er te veel puin en wortels in de oe-

ver zaten om goed te kunnen graven. En 

op de derde plek moesten we de werk-

zaamheden stoppen omdat er een onont-

plofte Britse luchtdoelgranaat uit de Slag 

om Arnhem uit de modder tevoorschijn 

kwam! Uiteindelijk hebben we die dag 

En...nog iets leuks gezien?
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één wandje af kunnen maken en is de EOD nog langs gekomen 

om de granaat ter plekke tot ontploffing te brengen. De twee 

resterende wandjes hebben we later dat jaar afgemaakt. Bij het 

wandje met alle puin hebben we gekozen voor een kunst matige 

oever met een juten scherm. Bij de locatie van de granaat is ver-

der geen munitie meer tevoorschijn gekomen en konden we ge-

woon met de steekspa het werk afmaken.

IJsvogels graven nestpijpen

Toen de wandjes af waren was het natuurlijk wachten op het 

broedseizoen! We hadden met behulp van een wildcamera vast 

kunnen stellen dat er alleen een vrouwtje op het landgoed ver-

bleef. Maar toen in 2015 in het vroege voorjaar eindelijk ook een 

mannetje gezien werd begon de hoop op een broedgeval toe 

te nemen! Ik ben gewapend met een camera, een telescoop en 

een verrekijker de wandjes gaan monitoren en al snel kreeg ik 

in de gaten dat alle wandjes door de ijsvogels bezocht werden. 

In ieder van de drie wandjes begonnen meerdere nestpijpen te 

ontstaan. Uiteindelijk heb ik een aantal keer zelf kunnen waar-

nemen dat een ijsvogel zo’n nestpijp binnenging en daar vervol-

gens ging graven of enige tijd verbleef. Ik heb het zelfs een paar 

keer goed op beeld vast kunnen leggen! Eén van de nestpijpen 

stond het meest in de aandacht. En juist bij deze wand had ik 

een heerlijk schuilplekje midden in een rododendronstruik met 

een tuinstoeltje erbij van waaruit ik op mijn gemak de ijsvogels 

kon observeren en filmen zonder dat ze in de gaten hadden dat 

ik er was. De ijsvogels waren de hele dag erg druk in de weer op 

het landgoed. Je kon ze op ieder moment van de dag heen en 

weer zien vliegen over de verschillende waterpartijen en ik had 

goede hoop op een broedgeval. 

Controle in waadpak

Twee weken geleden heb ik mijn waadpak aangetrokken voor 

een nestpijpcontrole maar tot mijn verbazing was er van een 

broedgeval niks te zien of te ruiken! In de twee weken erna zijn 

de ijsvogels door mijzelf en mijn medestudenten ook niet meer 

gezien. We vermoedden eerst dat een bruine rat of een sper-

wer een tragedie had veroorzaakt of dat de ijsvogels verhuisd 

waren naar een rustigere woonomgeving maar gelukkig doken 

de ijsvogels twee weken later weer op! Ik besloot de broedwand 

die het vaakst bezocht werd toch nog maar een keer te contro-

leren en tot mijn grote vreugde vond ik dit keer wel een broe-

dende vogel in de pijp! Ze zijn wat later begonnen met broeden 

dan hun meeste soortgenoten maar we duimen natuurlijk voor 

broedsucces! Ik blijf de situatie uiteraard in de gaten houden en 

hopelijk kunnen we binnenkort het gepiep van bedelende ijs-

vogeljongen horen op het landgoed!
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Scharreleieren

Koningsdag Guus Peterse  

Soms vraag je je af of ze blij zijn dat ze weer even van je af zijn, 

of dat ze denken: ‘moet-ie nou alweer?’ Nou ja, ze kennen me in-

middels, maar soms is het wel een beetje veel allemaal. Dat weet 

ik zelf ook heel goed. Maar wat moet je? Op zondag, omdat het 

nou eenmaal zondag was, een prachtig tochtje gemaakt, met de 

fiets van Overveen naar IJmuiden. Langs een spoor van nach-

tegalen onder andere, die zo hartverwarmend zongen dat ze je 

het grijze en kille weer dat maar zo weinig aan lente deed den-

ken, helemaal deden vergeten. En in IJmuiden natuurlijk even de 

woestijntapuit gedaan. Prachtig gezien, en bovendien van een 

voor mij nieuw type. Want tot nu toe had ik alleen nog van die 

oogverblindende mannetjes gezien. Deze was soberder gekleed, 

maar ook prachtig. En als bonus onder meer een fraaie kleine 

burgemeester, nog een enkele paarse strandloper in wat ik wel 

zomerkleed zou willen noemen, subtiel verschillend van wat we 

gedurende de winter aan paarse strandlopers zien op de pier van 

IJmuiden, dwergsterntjes tussen de grote sterns op het strand 

en op de oeverlanden langs het Kennemermeer een prachtige 

engelse kwikstaart. Uitermate tevreden ging ik naar huis.

Maar toen kwamen een paar alerts mijn stemming bederven. 

Allereerst een griel bij Harderwijk. Mocht die blijven, bedacht 

ik, dan kon ik die morgen op weg naar Leusden nog wel even 

meepikken. Want in Leusden was natuurlijk op Koningsdag de 

jaarlijkse vrijmarkt, bij mijn lieftallige schoonzusje op de stoep, 

en dat is elk jaar een traditioneel en welhaast verplicht familie-

uit je. En Harderwijk, dat was niet al te ver om, nou ja, het ligt in 

elk geval in dezelfde richting. De melding echter van een poel-

snip, al twee dagen aanwezig langs de Maas in Noord Limburg 

en geregeld baltsend, was in alle opzichten van een andere or-

de. Lifer, die kun je niet laten lopen. Ik moest wel, ik kon niet 

anders. Maar wel een heel eind uit de richting, wat Leusden be-

treft. Zou nog een klus worden om daar aan mijn verplichtingen 

te voldoen.

Nee, rust is ons vogelaars zelden gegund, tijd om rustig Ko-

ningsdag te vieren zat er niet in. Koningsdag vieren we dan maar 

op onze eigen manier.

Dus de vroegste trein genomen naar Horst-Sevenum en op 

de vouwfiets via Horst en Melderslo naar Broekhuizen, aan de 

Maas. Een mooie fietstocht, door veld en bos en op het eind 

langs mooi broekbos, langs wat plakjes hoogveen en zelfs een 

vennetje, maar ik nam daar niet de tijd voor die het wellicht ver-

diende. Bij Broekhuizen snel de plek gevonden, een plasje aan 

de Maas, en ook meteen de vogel min of meer vrij in beeld. Maar 

erg karig en ik had amper mijn eigen telescoop opgezet toen de 

vogel alweer in de vegetatie was weggedoken. Vervolgens een 

half uur lang vooral naar een oog en een wenkbrauwstreep staan 

kijken, en af en toe een kruinstreep, waarmee tenminste bokje 

was uitgesloten. Intussen hield ik de zwaluwen in de gaten die 

boven het plasje foerageerden maar ik kon de begeerde rood-

stuitzwaluw er niet uit halen. Slechts een enkele huis- en oever-

zwaluw tussen de boerenzwaluwen. Ook diverse gele kwikstaar-

ten gecheckt maar dat waren louter gewone. En genoten van de 

plaatselijke kleine plevieren.

Maar toen ging de snip staan en kon het feest beginnen. Want 

geruime tijd was-ie schitterend en vrijwel geheel vrij zichtbaar. 

Alle kenmerken konden worden afgestreept. Een wat plompe 

snip met een ‘middellange’ snavel, echt te kort voor watersnip. 

Duidelijke witte diagonale over de vleugel, gevormd door de wit-

te toppen van de vleugeldekveren. Zwaar gebandeerde onder-

zijde. En af en toe,  als de vogel de staart spreidde, waren ook 

de opvallende witte staartflanken zichtbaar. Maar het meest ken-

merkend was nog het baltsgedrag dat de vogel af en toe vertoon-

de, waarbij hij zich oprichtte, stoer een brede borst opzette, de 

snavel sperde en één keer ook de vleugels spreidde. Een enkele 

keer was daarbij zelfs, weliswaar zachtjes, het merkwaardige ra-

teltje te horen dat we als zijn zang mogen beschouwen. Baltsen-

de poelsnip in Nederland: een unieke ervaring. Dat tussendoor 

nog een visarend langs vloog, en even later een zomertortel, en 

dat af en toe een grasmus opdook in hetzelfde telescoopbeeld 

als waarin de poelsnip zich bevond, dat maakte het helemaal af. 

Na een uurtje snel terug naar Horst gefietst om nog iets van de 

vrijmarkt in Leusden mee te maken. 27 april 2015
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Voor alle excursies kunt u zich opgeven 

bij René de Waal via het e-mailadres: 

renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of 

via 06-49121619 (na 18 uur).

Zaterdag 19 september 2015
De Harderbroek

We brengen vandaag een bezoek aan de 

Harderbroek. Eerst wandelen we langs 

de Zeewolderweg, die langs het gebied 

loopt. Waar men eerst vooral uitkeek 

over rietland, is nu een gebied met slik-

ken en plasjes, waar allerlei steltloper-

tjes zich thuis voelen. Vervolgens bren-

gen we een bezoek aan de observatie-

hut midden in de Harderbroek, waar je 

in het riet aan weerszijden rietvogels als 

kleine karakiet, rietzanger en misschien 

wel baardmannetjes te zien krijgt en op 

de plas vele steltlopers, eenden en gan-

zen. De zeearend brengt hier bijna dage-

lijks een bezoek, dus wie weet.....

Vertrek: 7 uur 

Waar: CNME Schothorst

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Vrijdag 9 oktober t/m zondag 
11 oktober 2015
Weekendexcursie Texel

Nadere informatie volgt op de website. 

Zaterdag 14 november 2015
Zuidpier IJmuiden

Net als vorig jaar bezoeken we de Zuid-

pier bij IJmuiden. In deze tijd zijn soor-

ten als oeverpieper en paarse strandlo-

per een zekerheidje, maar ook de kuif-

aalscholver, jan-van-gent, roodkeelduiker 

en jagers behoren tot de mogelijkheden. 

Langs het strand foerageren altijd drie-

teentjes en misschien wel een enkele 

rosse grutto of krombekstrandloper.

Vertrek: 7.30 uur 

Waar: CNME Schothorst

Benzinekosten: worden verrekend met 

de chauffeur 

Vrijdag 18 december
Bosuilenexcursie Den Treek

Onze traditionele bosuilenexcursie. Af-

gelopen jaar (2014) was het een groot 

succes en werden er meerdere uilen ge-

hoord en zelfs gezien. 

Vertrek: 21.30 uur 

Waar: restaurant Bavoort,Treekerweg, 

tussen Amersfoort en Leusden-Zuid. 

Geeft u zich op tijd op, want we nemen 

maximaal 15 deelnemers mee.

Zondag 27 september 2015
Wandelen over Tiengemeten

We varen met het pontje naar Tienge-

meten, het eiland dat teruggegeven is 

aan de natuur. We maken een wandeling 

over het eiland. In deze tijd letten we 

vooral op de steltlopers:  van watersnip 

tot Temmincks strandloper. De roof-

vogels: van smelleken tot zeearend.

Opgeven: rene alkema@vogelwacht- 

utrecht.nl of 0346-213334; t/m 25 sept.

Vertrek: 8.30 uur 

Waar: P ‘de Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 

1, 3732 HM De Bilt. Tegen het eind van 

de middag zijn we daar weer terug. 

Kosten: Bij de gedeelde benzinekosten 

komt nog voor de pont € 4,50 (met 

Natuurmonumenten-lidmaatschapkaart 

€0,50 cent korting)

Zaterdag 24 oktober 2015
Vogels kijken in de Kaapse bossen

Ochtendexcursie. We maken een wan-

deling door deze bossen op zoek naar 

spechten (kans op 4 soorten), vinkachti-

gen, kruisbekken, goudvinken en diverse 

mezensoorten.

Opgeven: rene alkema@vogelwacht- 

utrecht.nl of 0346-213334; t/m 22 okt.

Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist

Baardman | Hans van Zummeren

Check altijd de website voor actuele gegevens. 
Er kunnen ook nieuwe excursies zijn toegevoegd.



Vertrek: 9 uur 

Waar: P ‘de Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 

1, 3732 HM De Bilt. Circa 14 uur terug. 

Kosten: benzinekosten worden gedeeld

Zaterdag 21 november 2015
De op deze datum geplande excur-

sie van onze afdeling naar de pier van 

IJmuiden (ochtendexcursie tot in de 

vroege middag) wordt zeer waarschijn-

lijk verplaatst. Ook omdat de afdeling 

Doorn/Driebergen die dag al naar de 

pier gaat.

Voor deelname aan de excursie geeft u 

zich op bij Sjef ten Berge, 0343-414531 of 

sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl.

Mocht een excursie wegens slechte 

weersomstandigheden afgezegd worden, 

kijk dan op www.vogelwacht.nl. Mogelijk 

staat daar - onder afdeling Doorn/Drie-

bergen - een nieuwe datum voor die ex-

cursie vermeld.

Zondag 5 juli 2015
Groene Jonker

Auto/wandelexcursie 8.00-13.00 uur. 

Twee weken na de langste dag is het 

broedseizoen nog in volle gang en de 

rietzanger, blauwborst en rietgors nog 

territoriaal, terwijl de watervogels druk 

doende zijn hun jongen voor te gaan in 

het overleven en ze daarin bij te staan. 

We maken een rondwandeling over de 

verhoogde paden tussen riet- en zeg-

gevegetaties. Hopelijk zijn de klassieke 

moerasbewoners als waterral en geoor-

de fuut op te sporen, maar ook onver-

wacht rondzwervende steltlopers kun-

nen zich vertonen.

Vertrek: 8 uur 

Waar: Driebergen, P-terrein Bosstraat 

naast de brandweercentrale

Excursieleiding: Sjef ten Berge | Bouke 

ten Cate | Maria Veeken

Kosten: € 6 (afrekenen met chauffeur)

Zaterdag 5 september 2015
Lekoever noord | Willeskop Blokland

Auto/wandelexcursie 8-13 uur. In de ui-

terwaarden is het pleisteren en het weer 

vertrekken van zowel eenden als steltlo-

pers in volle gang. Voor de vogelwaar-

nemer een interessante tijd om te zien 

welke onverwachte soorten allemaal 

zijn/haar blik zullen kruisen. De zwalu-

wen zijn nog niet volledig uit de lucht en 

ook gele kwikstaarten en andere insec-

teneters zijn onderweg. De wandeling 

langs de kade in Willeskop brengt hope-

lijk ook nog roofvogels en misschien wat 

sterntjes.

Vertrek: 8 uur 

Waar: Driebergen, P-terrein Bosstraat 

naast de brandweercentrale

Excursieleiding: Sjef ten Berge | Bouke 

ten Cate | Maria Veeken.

Kosten: € 6 (afrekenen met chauffeur)

Zondag 25 oktober 2015
Arkemheen | Nuldernauw | Schuitenbeek

Auto/wandelexcursie 8-13 uur. Met de 

winter in aantocht zit de polder hopelijk 

vol verrassingen. Het groene gebied tus-

sen de A28 en oostoever van het Nulder-

nauw en het Eemmeer is op een of an-

dere manier voedselrijk en biedt zoveel 

rust dat het verblijf van grote aantallen 

overwinteraars en late doortrekkers er 

een regelmatig terugkerend fenomeen 

is. Ook de randmeren met hun betrekke-

lijke veiligheid, op een incidentele slecht-

valk na, zijn een gewilde rustplaats. Als 

we geluk hebben, zitten er in het moeras 

van de Schuitenbeek al kleine zwanen.

Vertrek: 8 uur 

Waar: Doorn, naast het oude Postkan-

toor (bij Albert Heijn)

Excursieleiding: Sjef ten Berge | Bouke 

ten Cate | Maria Veeken

Kosten: € 4,50 (aan chauffeur betalen)

In maart 2014 zijn twee leden van de co-

ordinatiegroep afgetreden. De overgeble-

ven leden Monique Kersten en Hans Ver-

douw laten weten dat ze een paar extra 

handen, voor de vele werkzaamheden, 

goed kunnen gebruiken.

Mocht u belangstelling hebben neem dan 

contact op met Monique Kersten, bel. 

030-6050628 of stuur een mail: monique-

kersten@vogelwacht-utrecht.nl.

Aanmeldingen voor de excursies i.v.m. 

de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor 

de excursie, tenzij anders vermeld, bij 

Monique Kersten: moniquekersten@ 

vogelwacht-utrecht.nl,  030-6050628.

Zaterdag 12 september 2015
Friesland Buitendijks (max 16 deeln.) 

Dag/wandelexcursie Noard-Fryslân Bû-

ten dijks is een prachtig gebied van zo-
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merpolders met drinkdobben, kwelders 

en kwelderwerken. Hier wordt een uniek 

natuurontwikkelingsproject uitgevoerd: 

zomerpolders worden omgetoverd tot 

kwelders en een luilekkerland voor vo-

gels. Een prachtig tafereel is het dage-

lijks terugkerende verschijnsel van grote 

groepen vogels die hun voedsel zoeken 

in het slik. Bij afgaand water verspreiden 

ze zich over het uitgestrekte wad en bij 

opkomend tij concentreren ze zich op de 

hoogwatervluchtplaatsen en op de hoog-

gelegen kwelder. Er zijn tientallen soor-

ten steltlopers die ieder jaar terugkeren 

voor een langer of korter verblijf in dit 

waddengebied. Het zijn vooral kluten, 

krombekstrandlopers, zwarte ruiters, ka-

noeten, tureluurs, goudplevieren, wul-

pen en bonte standlopers die hier langs-

komen om zich tegoed te doen aan het 

voedsel dat het buitendijkse land biedt.

De rondleiding door dit prachtige gebied 

wordt gedaan door een lokale gids, Tsjal-

ling Walda. Excursiebegeleiding: Moni-

que Kersten en Rob Borst

Vertrek: 6 uur 

Waar: bij de Blokhoeve, Nieuwegein

Kosten: € 18 p.p., gebaseerd op volle au-

to’s en af te rekenen met de chauffeur

Zaterdag 3 oktober 2015
Euro Birdwatch, Vreeswijk | Voorhaven 

Jaarlijks worden er in Europa door Bird-

watch in het eerste weekend van okto-

ber vogeltrektellingen georganiseerd. In 

Nederland coördineert de Vogelbescher-

ming dit. De afdeling Nieuwegein/IJs-

selstein doet hier ieder jaar aan mee. We 

gaan tellen op de bunker aan de Voorha-

ven bij de Lek bij Vreeswijk. Vanaf deze 

bunker hebben we naar diverse kanten 

een mooi weids uitzicht. Alle waargeno-

men trekvogels worden op een speciaal 

telformulier ingevuld. Na de telling stu-

ren we de gegevens aan Vogelbescher-

ming door.

Aanvang: 7 uur

Info/Opgave: Monique Kersten: moni-

quekersten@vogelwacht-utrecht.nl

Deelname aan excursies graag vooraf 

aanmelden bij Jeroen Steenbergen,  

030-2420465 of minstens 3 dagen van  

tevoren per e-mail: jeroensteenbergen@ 

vogelwacht-utrecht.nl.

Zondag 30 augustus 2015
Camperduin | Petten

Augustus is misschien wel de door vo-

gelaars meest onderschatte maand. Bo-

vendien is het op 30 augustus alweer 

bijna september. Dus veel zo niet alles 

is mogelijk, boven zee vanaf de Honds-

bossche zeewering, op de ondergelopen 

bollenveldjes rond Petten en Schagen of 

in de duintjes van het Korfwater. En an-

ders kunnen we altijd nog uitwijken naar 

de Kop van Noord-Holland, of er daar 

wat te halen valt. We zijn niet voor het 

eind van de middag terug.

Vertrek: 7 uur 

Waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 20 september 2015
Groene Jonker | Ruygeborg | Waverhoek

We blijven in de regio dit keer, en bezoe-

ken gebiedjes die in deze tijd van het 

jaar erg interessant kunnen zijn. Voor-

al vanwege de ralletjes en de trekkende 

steltjes, maar we laten ons graag verras-

sen door iets heel anders.

Vertrek: 8 uur 

Waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

Zaterdag-zondag 17-18 okt. 2015
Dutchbirdingweekend op Texel

We wagen het er weer eens op. Hopelijk 

zit het weer dit keer weer mee, hopelijk 

worden er een paar mooie pareltjes ge-

vonden en wie weet vinden we dit keer 

zelfs de hoofdprijs. Er gaat dus volop ge-

zocht worden naar zeldzaamheden, ook 

al zullen we de typische leuke Texelsoor-

ten natuurlijk ook niet links laten liggen. 

Geef je snel op, zodat we tijdig over-

nachting kunnen regelen. We verwach-

ten niet voor het eind van zondagmid-

dag terug te zijn.

Vertrek: 5.30 uur, zaterdag 17 okt.

Waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 8 november 2015
Zuid-Limburg

Kijk je op waarneming.nl naar het meer-

jarig voorkomen van kraanvogels in Ne-

derland, dan is 8 november de dag! De 

enorme piek in de grafiek is overigens 

voor 90% het gevolg van de massale 

doortrek in november afgelopen jaar en 

natuurlijk garandeert dat niets voor ko-

mende november. Ze kunnen evengoed 

op 6 november langskomen, of op 12 

november. Maar wie niet waagt die niet 

wint en anders zijn er in Limburg ook 

grauwe gorzen, middelste bonte spech-

de kruisbek 3-2015  |  27

Utrecht-stad



ten, kortsnavelboomkruipers en oehoes 

om ons aan te laven. We zijn niet voor 

het eind van de middag terug.

Vertrek: 7 uur 

Waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 13 december 2015
Twitchdag

We proberen het nog een keer: we gaan 

waar de goede soorten zijn. Bestemming 

nog ongewis: iets voor de avonturiers 

dus. Of voor diegenen die altijd denken: 

leuk hoor, zo’n excursie, maar stel nou 

dat net op die dag helemaal aan de an-

dere kant van het land een..... wordt ge-

vonden! Dan gaan we dus naar de ande-

re kant van het land, en zijn niet voor het 

eind van de middag terug.

Vertrek: 8 uur 

Waar: stadion Galgenwaard, Utrecht 

Zondag 6 september 2015
Maasvlakte

Ochtendexcursie. Een onwaarschijn-

lijker plek om vogels te kijken dan de 

Maasvlakte lijkt nauwelijks voorstelbaar. 

Het is een onafzienbaar industrieter-

rein, afgewisseld met kale zandvlaktes, 

dat spaarzaam begroeid is met gras en 

struikgewas. Aan de kustzijde wordt het 

gebied begrensd door een hoge stuifdijk 

die beschutting biedt tegen de aanhou-

dende zeewind. Toch is de Maasvlak-

te tijdens de najaarstrek een zeer gewil-

de rustplaats voor allerlei vogelsoorten. 

Op hun tocht naar het zuiden treffen ze 

op deze vlakte een relatief rustig gebied 

waar genoeg voedsel te halen is voor 

zangvogels. Bovendien steekt de Maas-

vlakte een flink stuk de zee in, meer dan 

welk kustgebied naar het noorden ook. 

Dat verklaart waarom er, vaak gedurende 

de trektijd, zeldzame vogels worden ge-

spot. Van dat alles hopen wij een graan-

tje mee te pikken.

Tot de meest gedenkwaardige recente  

dwaalgasten behoren: arendbuizerd, 

blonde ruiter, izabeltapuit, kleine spotvo-

gel. Maar voor de vele beginnende  

vogelaars die met ons mee willen gaan 

is er ook nog genoeg te genieten. In de-

ze tijd trekken namelijk ook veel zwalu-

wen door, alsook graspiepers, boompie-

pers, gele kwikstaarten en misschien wel 

een morinelplevier. Het blijft een verras-

sing wat we op deze dag in september 

zullen aantreffen onder de bezielende 

leiding van Bert van Dillen.

Aanmelding: Bert van Dillen, 0346-

556386 of 06-11925132 (na 18 uur); uiter-

lijk donderdag 4 september 2015

Vertrek: 6.30 uur 

Waar: Maarssen, P Harmonieplein (bij 

de voormalige brandweerkazerne, thans 

studio van RTV Stichtse Vecht)

Autokosten: € 12 

Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 11 oktober 2015
Texel

Tijdens de vogeltrek in het najaar zijn de 

Waddeneilanden de plaats om vogels te 

kijken. Vandaag gaan we een dagje naar 

Texel onder leiding van Micheal Kars. 

Begin oktober trekken nog vele piepers, 

kwikstaarten, steltlopers en zee vogels 

door en begint ook de najaarstrek van 

vinken en lijsters. Langs de Waddenzee-

zijde hebben we kans op veel stelt lopers, 

sterns en geoorde futen. Langs de 

Noordzeekust vooral de zangvogels als 

piepers, (roodborst)tapuiten, vliegen-

vangers, vinken, lijsters en zeevogels als 

jagers en jan-van-genten. In de Slufter of 

de Mokbaai hebben we kans op de klei-

ne zilverreiger. Misschien dat er nog een 

visarend in de Mokbaai of de Horsmeer-

tjes verblijft. We kunnen werkelijk alles 

verwachten, van algemeen tot zeldzaam. 

Dus wellicht een bladkoning, kleine vlie-

genvanger of grote pieper. Op Texel weet 

je het immers nooit.

Aanmelding: Michael Kars, 0348-442118 

of 06-18095481 (na 18 uur); uiterlijk  

9 oktober 2015

Vertrek: 6.30 uur 

Waar: Maarssen, P Harmonieplein (bij 

de voormalige brandweerkazerne, thans 

studio van RTV Stichtse Vecht)

Autokosten: € 19 (excl. overtocht Texel) 

Graag gepast betalen aan de chauffeur.
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