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Van de redactie
Afscheid Rien Jans
Rien Jans nam na 1 jaar afscheid van de redactie. Dat jaar was 

hem goed bevallen, maar er kwamen onlangs andere dingen 

op zijn pad. Rien, bedankt voor je inzet en de plezierige samen-

werking!

Broedende slechtvalken in Utrecht
We danken alle schrijvers en fotografen voor hun bijdragen aan 

dit nummer. In het bijzonder noemen we het artikel over broe-

dende slechtvalken in de provincie Utrecht van Harry de Rooij 

op pagina 2-3.

Lezing Biesbosch op Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 28 maart is onze ALV (zie ook de bijlage bij 

deze Kruisbek). Na het officiële gedeelte houdt Thomas van der 

Es, boswachter Biesbosch van Staatsbosbeheer, een lezing over 

de indrukwekkende natuurontwikkeling in ‘zijn’ gebied. On-

langs verzorgde Thomas op de Sovon-dag een zeer boeiende 

presentatie over de Biesbosch, dus dat belooft wat! Leden van 

de Vogelwacht zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Cursus broedvogels tellen 
Bent u een gevorderde vogelaar en wilt u leren broedvogels tel-

len? Vogelwacht Utrecht organiseert, samen met Sovon, een 

cursus broedvogels tellen (begint 22 maart). Meer informatie 

staat verderop in deze Kruisbek.

Welkom bij excursies
Alle afdelingen organiseren excursies (zie verenigingsnieuws in 

deze Kruisbek). Sommige leden denken dat deze excursies al-

leen bestemd zijn voor gevorderde vogelaars. Dat is absoluut 

niet het geval! Iedereen, dus ook de beginnende vogelaar, is van 

harte welkom. Zij brengen enthousiasme en verwondering met 

zich mee, wat voor de meer ervaren vogelaars erg verfrissend 

kan zijn. De gevorderde vogelaars brengen hun kennis en erva-

ring in, wat erg prettig kan zijn voor de beginners.

Cursussen vogelherkenning
De herkenningscursus voor beginnende vogelaars van afdeling 

Amersfoort had een vliegende start op woensdagavond 11 janu-

ari. Meer dan 30 deelnemers gaven actief en enthousiast blijk 

van hun interesse. Complimenten voor docent en organisator 

René de Waal! 

De cursus van afdeling Utrecht-stad is al helemaal volgeboekt 

en begint op 14 maart.

Vogelwacht bestaat 60 jaar
In 2018 bestaat onze Vogelwacht Utrecht 60 jaar. Het bestuur 

wil ruimte geven aan lustrumactiviteiten. Heeft u ideeën en/

of wilt u helpen met organisatie? Neem dan contact op met 

Trees Weggemans via treesweggemans@vogelwacht-utrecht.nl 

of 0346-830588.

Slechtvalk en spreeuwenzwermen | Jan van der Greef

Bestuur



Harry de Rooij (Werkgroep Slechtvalk Nederland)

De slechtvalk is de grootste broedende valk in Nederland en 

heeft een krachtig lichaam, lange spitse vleugels en een rela-

tief korte staart. De bovenzijde is blauwgrijs bij de volwassen 

vogels en bruin bij de juvenielen. De borst is licht met donkere 

vlekken en/of streepjes. Bij juveniele zijn dit langere lengtestre-

pen. De kop is scherp afgetekend, met een duidelijke afgeronde 

baardstreep op een witte wang. 

Het vrouwtje is duidelijk groter (46-51 cm) dan het mannetje 

(38-45 cm). De spanwijdte is 87-100 cm. Een slechtvalk eet bijna 

alleen maar vogels en heeft een voorkeur voor duiven. Bij het 

vangen van deze prooien maken ze duikvluchten met snelhe-

den tot meer dan 200 km per uur. 

Achtergrond van toename
In 1990 was het eerste broedgeval voor Nederland na de DDT-

crash (sterfte door bestrijdingsmiddelen). De slechtvalk vestig-

de zich, voor het eerst sinds 1926, in Limburg. In 1996 volgde 

een tweede paar. Dit waren jongen van broedsels uit Duitsland, 

wat aan de hand van kleurringen werd vastgesteld. Deze eerste 

broedparen vormden later de bron van een uitdijende populatie 

richting West-Nederland. Er volgde eind jaren negentig een zeer 

geleidelijke toename van het aantal broedparen, maar na het 

jaar 2000 kwam er schot in. De oorzaak van deze toename ligt 

deels in het plaatsen van nestkasten op hoge gebouwen en to-

rens, waardoor nieuwe paren niet meer alleen zijn aangewezen 

op oude kraaiennesten in bomen en hoogspanningsmasten. In 

2003 vond het eerste broedgeval in het westen van Nederland 

(Amsterdam) plaats. Na een korte stagnering groeide de popu-

latie na 2006 snel, en in alle provincies kwamen broedsels tot 

stand. In de jaren daarna groeide het aantal paren steeds snel-

ler en in 2015 werd de Nederlandse populatie op circa 150 paren 

geschat. Ook wordt sinds 2013 een nieuw fenomeen waarge-

nomen, namelijk clustervorming van broedparen in grote ste-

den. Dit werd gemeld uit onder andere Rotterdam (Van Brienen-

oordbrug) en Amsterdam(Hemhavens), waar spontaan broed-

sels plaatsvonden op korte afstand van bestaande territoria. De 

slechtvalk wist in korte tijd de status van zeldzame broedvogel 

om te zetten in algemene broedvogel.

Nestplaatsen in Utrecht.
Het plaatsen van nestkasten op geschikte plaatsen (hoge ge-

bouwen en masten) leverde ook in Utrecht een bijdrage aan de 

opbouw van de populatie. In 2007 is een nestkast geplaatst op 

het Fortiskantoor (nu Provinciehuis) in Utrecht en in 2008 op 

de zendmast van Lopik (Gerbrandytoren). In 2012 volgde de 

Slechtvalk man | Michael Kars

De slechtvalk in de 
provincie Utrecht
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Onze Lieve Vrouwetoren (Lange Jan) in Amersfoort, in 2015 het 

nieuwe Stadskantoor van Utrecht en in 2016 het Van der Valk 

Hotel in Houten.

Resultaten van de broedsels
De eerste broedsels op de zendmast van Lopik vonden plaats in 

2010 en 2011 met steeds met drie jongen. In 2013, 2014 en 2015 

was het paar, met vier jongen, zeer succesvol. Op het Provincie-

huis broedden de slechtvalken voor het eerst in 2012 waar dat 

jaar één jong uitvloog. In 2013 vlogen er twee jongen uit. In 2014 

werd één ei gelegd maar het broedsel mislukte. In 2015 vlogen 

twee jongen uit, en in 2016 mislukte een broedsel met drie eie-

ren. Ook een vervolglegsel met één ei ging mis. In Amersfoort 

vond op de Onze Lieve Vrouwetoren het eerste broedsel plaats 

in 2014 met drie jongen. In 2015 vloog één jong uit en in 2016 

maar liefst vier.

 

Ook clustervorming in Utrecht
De clustervorming die elders in Nederland wordt waargeno-

men, voltrekt zich ook in de provincie Utrecht. Rond het Cen-

traal Station in Utrecht waren in 2014 slechtvalken aanwezig. 

Toen de bouw van het Stadskantoor in 2015 klaar was, is daar 

een nestkast geplaatst. Maar de vogels kozen een nestplaats op 

de nabij gelegen Jaarbeurs. Het paar bracht in 2015 twee jongen 

groot. In 2016 zijn wel volwassen vogels gezien maar geen jon-

gen waargenomen. In de zomer van 2015 kwamen veel meldin-

gen van slechtvalken uit de omgeving vande Uithof/UMC. Dit 

bleken de jongen te zijn van het Provinciehuis, wat goed te zien 

was aan de kleurringen.Onze verwachting is dat de slechtvalk 

een vaste plek heeft gevonden in de provincie Utrecht en dat de 

groei van het aantal broedparen nog niet ten einde is.

Tenslotte
Meer informatie is te vinden op de website www.werkgroep-

slechtvalk.nl. Met dank aan Peter van Geneijgen WSN (voorzit-

ter), Pascal Gijsen WRN (ringer), Marc van Leeuwen (kast Hou-

ten) en Rob Moolenbeek (lezen tekst). 

De auteur Harry de Rooij is coördinator van de WSN Utrecht/Gooi 

(harryderooij@planet.nl). De jonge Houtense slechtvalk uit 2016 | Sjerp Weima

Nestkast plaatsen op het Van der Valk Hotel in Houten | Mark van Houten

De vier jongen op de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort | René de Waal
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Aandacht en liefde voor de  
natuur bijbrengen
Nick is 66 jaar, gepensioneerd en was in 

zijn werkzame leven onder andere do-

cent biologie. Hij had al van jongs af aan 

interesse voor de natuur. Zijn opleiding 

tot docent biologie was van grote bete-

kenis voor het ontwikkelen van deze be-

langstelling. De opleiding behelsde voor-

al veel informatie over de technische kant 

van de biologie. Veldwerk was niet of 

nauwelijks aan de orde. Nick besloot dan 

maar zelf het veld in te gaan. Dat deed 

hij vroeger al met zijn vader, maar nu 

meldde hij zich aan bij een natuurgidsen-

cursus van het IVN. Niet veel later werd 

hij lid van de Vogelwacht. Al snel maak-

te Nick deel uit van de coördinatiegroep 

van de afdeling Amersfoort. Hij nam daar 

pas na 25 jaar afscheid in verband met 

een verhuizing.

Liever niet achter de geraniums
Na zijn pensionering kwam Nick tot de 

conclusie dat achter de geraniums zitten 

zijn bestemming niet is. Hij wilde weer 

iets om handen hebben en oriënteerde 

zich op mogelijkheden tot vrijwilligers-

werk. Dat zijn belangstelling uitging naar 

activiteiten die met de natuur te maken 

hebben, kan nauwelijks verwondering 

wekken. Het werden uiteindelijk Vogel-

bescherming, waar hij op woensdag in 

de winkel in Zeist te vinden is, de redac-

tie van ons verenigingsblad ‘de Kruisbek’ 

en DierenPark Amersfoort, waar de rest 

van dit verhaal over gaat.

Overbrengen kennis erg leuk
Vrijwilligerswerk in het DierenPark ligt 

wat Nick betreft in het verlengde van de 

taak die hij zich als docent biologie stel-

de: de ander aandacht en liefde voor de 

natuur bijbrengen. Hij gaat er daarbij 

vanuit dat kennis een voorwaarde is om 

de natuur echt te kunnen waarderen. Dat 

overbrengen van kennis vindt hij hartstik-

ke leuk. Je merkt dat kinderen, maar ook 

hun ouders, het erg waarderen als je wat 

extra informatie verschaft. Bijvoorbeeld 

over de voedselbereiding van de dieren 

of over de manier waarop olifanten ge-

traind worden. Dat gebeurt om de verzor-

gers in staat te stellen hun werk te doen. 

Denk daarbij maar eens aan de manier 

waarop de voeten en oren van olifan-

ten geïnspecteerd en verzorgd worden. 

Regel matig ben je zomaar een half uur in 

gesprek met een groepje kinderen en hun 

ouders, die dan honderduit vragen. 

Opleiding noodzakelijk
Het zal duidelijk zijn dat je niet zomaar 

gastheer of -vrouw kunt worden in het 

DierenPark. Het DierenPark stelt als eis 

dat je eerst een opleiding volgt. De op-

leiding duurt een half jaar en daarin heb 

je om de twee weken theorieles op za-

terdag. De theorielessen worden afge-

wisseld met stages. Je loopt dan met 

een ervaren vrijwilliger mee op één van 

de pleinen. Het DierenPark is opgedeeld 

in pleinen, bijvoorbeeld het ‘BerenPlein’. 

Je vindt er ook ‘SnavelRijk’, de grootste 

volière van Nederland met maraboes en 
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Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden van Vogel-

wacht Utrecht die vrijwilligerswerk verrichten op het ge-

bied van natuur in brede zin. 

In deze aflevering Nick Hoebe, vrijwilliger bij Dieren-

Park Amersfoort.

Door Bert Geelmuijden



vale gieren, en het ‘DinoPark’. Zo’n sta-

ge moet voldoende beoordeeld worden 

om later zelfstandig op zo’n plein te mo-

gen werken. De theorielessen worden af-

gesloten met toetsen. Als je een poos-

je meeloopt als vrijwilliger is ook sprake 

van meer gerichte activiteiten zoals het 

begeleiden van kinderfeestjes. Dan kun 

je met de kinderen achter de schermen 

van de dierentuin kijken. Je mag dan bij-

voorbeeld naar het nachtverblijf van de 

giraffes en van dichtbij zien hoe de giraf-

fes verzorgd worden. Weer een stap ver-

der is het begeleiden van groepen vol-

wassenen. Het DierenPark biedt de mo-

gelijkheid om tegen betaling een bijzon-

dere rondleiding te krijgen. Je kunt dan 

onder meer een kijkje nemen in de apen-

keuken, waar voedsel van chimpansees 

wordt bereid. De opbrengst van die acti-

viteiten komt ten goede aan het, door het 

DierenPark in 2003 opgerichte, Wildlife 

Fund. Daarmee steunt men diverse pro-

jecten tot bescherming van de natuur en 

behoud van soorten over de hele wereld. 

Minder leuke kant
Er is ook een minder leuke kant aan het 

werk van vrijwilliger: je moet af en toe 

de orde een beetje handhaven. Dat kan 

gaan om een groep pubers die wat al 

te enthousiast is. Ook ouders moet je 

wel eens aanspreken op hun gedrag. Zo 

maakte Nick het mee dat een vader tegen 

zijn dochter van een jaar of negen zei: 

“Ga maar even naar die vogel toe en pro-

beer een veer te pakken.” Die vogel was 

wel een vale gier. Toen Nick ingreep, was 

de man nog verontwaardigd ook....
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Nick op het BerenPlein | Bert Geelmuijden



Anton Schortinghuis

In 2015 begon ons telseizoen op 1 augustus en werden we 

prompt beloond met 90 gierzwaluwen. In 2016 viel de eerste 

telling op 7 augustus en ontbraken de giertjes. Gelukkig zagen 

we op 20 augustus nog een gierzwaluw, anders had deze soort 

zomaar ontbroken op onze lijst. Er lieten dit jaar meer soorten 

verstek gaan: onder andere zwarte mees, wespendief en kraan-

vogel. Daar staat dan weer tegenover dat andere leuke soorten 

opdoken. Zo werden we verrast met smelleken, blauwe kieken-

dief, roodpootvalk en zwarte ooievaar. Er waren 40 tellingen, 

uitgevoerd tussen 7 augustus en 23 november. Er deden in to-

taal 28 tellers mee.

 Tellingen: Teluren, tellers en soorten

  2013 2014 2015 2016

Teluren 79 77 89 103

Tellers 28 26 31 28

Soorten 85 92 90 95

Aantal vogels 40.518 38.861 34.846 38.771

In de eerste kolom (2013) zijn de gegevens van de oude locatie 

(Uithof) gecombineerd met de gegevens van de huidige locatie 

(Jacobssteeg). In september 2013 zijn we ‘verhuisd’. De resulta-

ten van 2016 wijken niet spectaculair af van de resultaten van 

voorgaande jaren. Er werden wel meer teluren gemaakt. Verge-

leken met 2015 een toename van ruim 16%. Het soortenaantal 

bleef nagenoeg gelijk. Het totaal aantal vogels had hoger kun-

nen zijn. Pas in de laatste week van oktober begonnen de aan-

tallen passanten flink te stijgen. Blauwe lucht en oostenwind 

speelden ons echter parten. Bovendien hebben we enkele top-

dagen gemist. Ten opzichte van 2015 vlogen er dit seizoen on-

geveer vierduizend vogels meer voorbij, toch blijft bescheiden-

heid op zijn plaats. Pas in oktober kwamen tellingen voor van 

meer dan tweeduizend vogels per ochtend.

Hoewel we als tellers dit seizoen regelmatig werden verwend 

met ‘hoge’ temperaturen, waren er ook minder gunstige om-

standigheden. Dagen met matig zicht: 13 augustus, 17 septem-

ber, 15 oktober, 1 , 9 en 16 november. Dagen met dichte mist: 26 

oktober en 5 november. Eind september en begin oktober zat 

de wind lang in de noordoosthoek. Deze windrichting in com-

binatie met vaak strakblauwe lucht is niet bevorderlijk voor het 

waarnemen van trek. Op 12 november hadden we licht vriezend 

weer. Het leverde geen stroom van ganzen op, maar wel vijf 

kleine zwanen die daarmee hun reputatie als novembersoort 

helemaal waarmaakten.

De top tien van 2016; ter vergelijking, de cijfers van 2014 en 2015

 2014  2015  2016 

1. Spreeuw 8.402 Spreeuw 8.882 Spreeuw 9.951

2. Houtduif 7.883 Houtduif 4.611 Houtduif 7.730

3. Vink 4.540 Sijs 2.548 Grauwe gans 3.379

4. Graspieper 2.747 Grauwe gans 2.415 Gans spec. 3.179

5. Koperwiek 1.745 Gans spec. 2.125 Kolgans 1.975

6. Grauwe gans 1.601 Vink 2.045 Vink 1.763

7. Veldleeuwerik 1.456 Kolgans 1.974 Kramsvogel 1.213

8. Gans spec. 1.219 Koperwiek 1.235 Kokmeeuw 1.167

9. Kokmeeuw 1.120 Kramsvogel 1.199 Veldleeuwerik 1.119

10. Aalscholver 1.049   Aalscholver 1.137 Koperwiek 1.064

Zwarte ooievaar, leuke verrassing | René de Waal

De najaarstrek boven 
telpost Jacobssteeg
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Net buiten de top tien vallen boerenzwaluw (975), graspieper 

(932) en aalscholver (879). Allereerst vallen de overeenkomsten 

op met de lijstjes van voorgaande jaren. Al drie jaar lang is de 

top van het klassement stevig in handen van spreeuw en hout-

duif. Gelukkig zijn er ook verschillen. 

In 2015 was er veel sijzen trek. Dit jaar was de sijs matig verte-

genwoordigd. Over de veldleeuwerik maakte ik vorig jaar som-

bere kanttekeningen. Dit najaar was de veldleeuwerik helemaal 

‘hot’. We zagen ze zelfs vaker dan de graspieper. 

Zowel in 2014 als in 2016 staat de kokmeeuw in de top tien. 

Voor een deel is dit te verklaren uit het meetellen van slaaptrek. 

De grauwe gans is een talrijke doortrekker. Het is goed hierbij 

op te merken dat we geprobeerd hebben de lokale vogels niet 

mee te tellen.

Vogels rond de telpost
In het volgende lijstje staan de soorten die we niet als trekvogel 

noteerden, maar wel plaatselijk aanwezig waren: dodaars, ijsvo-

gel, spotvogel , havik, roodborst, zwartkop, waterhoen, winter-

koning , koolmees, meerkoet, roodborsttapuit, matkop, water-

ral, paap, ekster, groene specht, kleine karekiet en hybride grau-

we/grote Canadese gans. 

Geen vogels, maar wel gesignaleerd zijn haas, ree, vleermuis 

spec. en hermelijn.

Tenslotte
Terugblikkend op dit telseizoen constateren wij dat de telgroep 

in de breedte sterker werd. Het gaat hierbij niet alleen om ver-

sterking die uit te drukken is in getallen. Er is volop uitwisse-

ling over datgene wat zich aandient in de lucht. De discussies 

werken enthousiasmerend. Dat geeft nieuw elan. Zelfs eind de-

cember kreeg ik nog een berichtje van Jaap van de Waarde over 

een grote groep pleisterende houtduiven. Hij opperde om er-

gens aan het eind van de dag samen vast te stellen of deze 

groep weer in westelijke richting zou vliegen. Zo is te onder-

bouwen of het slaaptrek is. Een mooi voorbeeld van betrokken-

heid. De discussie rond de slaaptrek heeft ons ertoe gebracht 

voor komend seizoen de regels aan te scherpen: kokmeeuw, 

spreeuw halsbandparkiet zullen  kritisch worden geteld; voor 

de kauw was dat al zo.

Een verslag is niet meer dan een verzameling feiten die je kunt 

lezen zoals je wilt. De ene teller ziet een sterke groei in het aan-

tal grote zilverreigers, een andere teller wordt blij van tien soor-

ten roofvogels op de telpost. Ik ben vooral blij met het feit dat 

de telpost als een ontmoetingsplek functioneert waar mensen 

met een passie voor vogeltrek hun hobby kunnen delen. In die 

zin ben ik ook blij met de bijdrage van iedereen die afgelopen 

seizoen haar/zijn betrokkenheid heeft getoond. Dank daarvoor.

De tellers
Wigle Braaksma, Walter van de Does de Willebois, Marion Eg-

gen, Kees Goudsmids, Tieneke de Groot, Herry Groothuis, Jan 

Haakman, Eckhart Heunks, Janneke Kimstra, Hanneke Lank-

horst, Renee Lommen, Perry de Louw, Arian van de Meulen, 

Ruben van de Meulen, Guus Peterse, Hans Peterse, Marian Pe-

terse, Anton Schortinghuis, Leni Sommeijer, Tom Schrijvers, 

Wim van de Vegte, Peter Venema, Menko Vlaardingbroek, Pe-

ter van Vlaardingen, Jaap van de Waarde, Trees Weggemans, 

Jos van de Worp, Peter van Wijk.

Voor het volledige en gedetailleerde verslag kijk op 

www.vogelwacht-utrecht.nl
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Veldleeuwerik in 2016 helemaal ‘hot’ | Richard Pieterson



Afsluiting

Volmaakt gelukkig met witkopgors

Het jaar leek een beetje als een nachtkaars uit te gaan. Met een 

paar dips was ineens de vaart eruit. Maar gelukkig op het eind 

toch nog een geslaagde twitch: witkopgors te Loodmansduinen 

op Texel. Vorige week nog misgelopen bij Lieshout, Noord-Bra-

bant, maar nu dus wel. We hadden nog een week te gaan dus 

het was wellicht wat voorbarig, maar het zou een mooie afslui-

ting zijn van 2016. Het ging overigens, zoals wel vaker, niet van 

een leien dakje. Nee, het kostte weer eens uren zoeken. Het 

woei hard, misschien dat-ie zich daarom zo spaarzaam liet zien. 

Maar geelgorzen zaten wel geregeld open en bloot in de struik-

jes langs het akkertje aan de rand van de camping, dus waarom 

de witkopgors niet? Ik was al anderhalf uur aan het zoeken toen 

ik eindelijk een glimp van de vogel opving. Te kort, te vluchtig, 

te slecht in beeld, ook al zag ik voldoende van de koptekening 

voor een zekere determinatie. Ik was nog niet klaar hier. Wat 

koperwieken, veel groenlingen en vinken, verderop flinke groe-

pen holen duiven, geelgorzen natuurlijk en toen, we waren al-

weer anderhalf uur verder en inmiddels met diverse vogelaars 

aan het zoeken, kwam-ie ineens aanvliegen en ging in een nabij 

struikje zitten. Hij verdween weliswaar al gauw naar het binnen-

ste maar daar was-ie toch nog redelijk vrij zichtbaar en vijftig 

keer vergroot zag-ie er geweldig uit! We keken hem op de rug 

maar als-ie even de kop draaide, was prachtig het markante kop-

patroon zichtbaar, met de witte wang en de witte kruinstreep af-

gezet tegen warm kastanjebruine kleuren. En toen-ie ging ver-

zitten en kop en borst naar ons toe richtte, toen waren we vol-

maakt gelukkig.

Subliem jaar

En daarmee beschouwen we, onder enig voorbehoud, het on-

gekend goede 2016 voor afgesloten. Ongekend goed, ja. De 

grotemensenwereld mag zich dan ook afgelopen jaar weer van 

zijn lelijkste kant hebben laten zien, voor mij als vogelaar was 

2016 onvergetelijk. Ja, ik heb ook soorten gemist dit jaar, en niet 

de minste (alpenheggenmus, steppekievit, bergheggenmus, 

bruine lijster), maar elke keer kon ik dat met een brede glimlach 

ondergaan want wat ik allemaal wel gezien heb dit jaar, dat was 

formidabel. Successen en missers wisselen elkaar ieder jaar af, 

zo is het altijd en zo was het ook dit jaar, maar dit jaar was de 

lijst successen vele malen langer dan de bepaald imposante lijst 

met missers. Dertien lifers(!) en voor het eerst 300+ soorten in 
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Nederland: ze maakten voor mij dit jaar, in weerwil van alle el-

lende in de wereld: Trump, de wereldwijde populistische revol-

te, Aleppo, nog meer bloedige aanslagen en al die overleden 

popiconen (maar zo is er elk jaar wel wat), tot een subliem jaar.

Dertien lifers

Een opsomming is saai maar kan niet achterwege blijven. Rood-

keelnachtegaal, heilige graal voor vogelend Nederland, weken-

lang in een Noord-Hollandse burgermanswijk. Amerikaanse 

tafel eend, door sommigen afgedaan als nep maar wel de eer-

ste voor Nederland, in een door populieren omzoomd win-

ters kanaal in de Groninger ommelanden. Forsters stern, bal-

kankwikstaart en grote kanoet op Texel in die magische voor-

jaarsweken toen ik in vijf weken zeven lifers scoorde. Met daar-

naast westelijke baardgrasmus op het terrein van de Wagenin-

ger landbouwuniversiteit, flarden van zang van zwartkopriet-

zanger in de Ooyse graaf, steltstrandloper in Noord-Limburg 

en rode rotslijster op een akker in de Achterhoek. In de nazo-

mer en herfst nog zwartkopgors langs de Noord bij Ridder-

kerk, marmereend bij een Brabants ven en in één weekend 

Provençaalse grasmus en kroonboszanger, en we hebben alle 

dertien goed. Het kon niet op. En allemaal hebben ze hun eigen 

verhaal. Sommige heb ik schitterend van dichtbij gezien, ande-

re waren iets minder gewillig. Sommige waren een makkie en 

meteen in beeld, andere gaven zich pas na lang wachten of na 

lang zoeken bloot. Sommige na een waar avontuur, sommige 

zelfs pas in de tweede poging.

Memorabele waarnemingen

En dan waren er nog al die andere, geen lifers maar toch me-

morabel. Omdat het mijn tweede ooit was, voor het eerst sinds 

jaren (blauwstaart op Texel) of eindelijk de superwaarneming 

die ik de vorige keer was misgelopen (rosse waaierstaart op de 

Maasvlakte). Omdat het na vele jaren eindelijk mijn derde ooit 

was (Bonapartes strandloper, Dannemeer), omdat het mijn 

beste ooit was (kleine topper Den Oever), omdat ik ze na ja-

ren eindelijk weer eens prachtig te zien kreeg (bruine boszan-

ger Kijkduin, dwerggors Noordwijk) of omdat het los van enige 

statistiek gewoon geweldige waarnemingen waren (vale gieren 

in de Alblasserwaard, roodpootvalken in de Amsterdamse wa-

terleidingduinen). Of omdat het een unieke lokale gebeurtenis 

was: de kwartelkoningen van de Wetering, Leidsche Rijn, die ik 

zelfs te zien kreeg! Dat was me nooit eerder gelukt.

Natuurlijk moet ik ook de recordaantallen bladkoningen noe-

men, waaronder enkele van mijn mooiste ooit, enkele zelf ont-

dekt gevallen in de Utrechtse regio, een zingende vogel op Texel 

en een overwinterende vogel in Utrecht. Met als bonus een 

fraaie Humes op Brabants vakantieparkje. En dan laat ik nog 

zoveel (bijna) onvermeld. Diverse ijsduikers (meer dan ooit). 

Twee kleine geelpootruiters. Taigaboomkruiper in Castricum. 
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Draaihals bij Weesp. Grote grijze snip in (ook al) de Alblasser-

waard. Bijeneters in Noord-Limburg. Witwang- en witvleugel-

sterns in het Groningse Dannemeer. Ralreiger in de Flevo. Griel 

in een weiland in Gelderland, duinpieper bij Ridderkerk, woes-

tijntapuit en hop op Texel, weer eens fraaie pestvogels (in IJmui-

den), kleine burgemeester in een Amsterdamse gracht, water-

spreeuw bij Zutphen en in Zuid-Limburg mijn mooiste grauwe 

gorzen ooit, in elk geval in Nederland. En ook nog een leuke 

vlindertwitch dit jaar: in Meijendel fraaie keizersmantels.

Mooiste plekjes van Nederland

Vogels, vogels en nog eens vogels dus. Een kritische lezer zal 

wellicht opmerken dat dit een erg twitch-getint overzicht is ge-

worden. Dat kan ook bijna niet anders: voor de meeste voge-

laars geldt nou eenmaal dat verreweg de leukste soorten die ze 

zien, getwitcht zijn. Natuurlijk ontdek je ze liever zelf. Natuurlijk 

worden we liever verrast. Maar helaas komen de meeste van ons 

op die manier niet veel verder dan de dagelijkse standaard-soor-

ten. Het zeldzaamste dat ik dit jaar zelf gevonden heb waren 

die blako’s, zeker, ook leuk maar dit jaar geen prestatie van be-

tekenis. En soms wil je ook eens iets anders. En intussen laten 

we ons ook tijdens het twitchen natuurlijk graag verrassen. Het 

een sluit het ander niet uit. Hoe dan ook brachten ze me op de 

mooiste plekjes van Nederland, al die getwitchte soorten. Het 

Zuid-Limburgse heuvelland, het coulisselandschap van Twen-

te en van de Achterhoek, de Brabantse bossen en velden, de 

Hollandse duinen, de veenweiden en laagveenmoerassen in het 

westen en de hoogvenen in het oosten van het land. Of in de 

mooiste stadjes: Schiedam, Zutphen, Hoogwoud. Heerlijk was 

het ook om zomaar een lang weekend in het vroege voorjaar op 

Schiermonnikoog te verblijven. Om in de zomervakantie twee 

weken op een camping midden in Drenthe door te brengen en 

het Drentse land in al haar facetten te ondergaan. En om in 

het hart van de herfst een volle week op Texel te verblijven en 

daar de herfst mee te maken, met al haar vogels, sommige zeld-

zaam, sommige overvloedig aanwezig. Vogels dus, toch weer 

vogels: het waren er Te Veel Om Op Te Noemen dit jaar!
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Bescherming van broedvogels en hun 

leefgebieden begint met een goed beeld 

van het wel en wee van de vogelstand. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de vogels 

in de regio Utrecht. Van deze regio weten 

we echter nog niet zo veel over de ontwik-

kelingen van broedvogels, omdat er wei-

nig broedvogeltellingen worden gedaan. 

Daar gaan we proberen verandering in te 

brengen! Vogelwacht Utrecht en Sovon 

organiseren voorjaar 2017 een cursus. 

Doe je mee?

Broedvogel Monitoring Project
Broedvogels worden geteld via onder an-

dere het Broedvogel Monitoring Project 

(BMP) van Sovon. Voor dit project on-

derzoeken vogelaars jaarlijks 1.500-2.000 

telgebieden in het hele land op de aan-

wezige broedvogels. Dankzij de door hen 

verzamelde gegevens kan Sovon van het 

gros van de Nederlandse broedvogels be-

trouwbare trends berekenen. Die trends 

(in te zien op https://www.sovon.nl/nl/

vogelgegevens) vormen de basis van het 

werk van beschermers, beheerders en be-

leidsmakers, ook in Utrecht.

Ervaren docenten van Sovon
Wie een bijdrage wil leveren aan de broed-

vogeltellingen in Utrecht, is van harte 

welkom op de cursus BMP-broedvogels 

tellen. Je leert alles over de aanpak in het 

veld, de wijze van vastleggen en het door-

geven van de resultaten. De cursus be-

staat uit een theorie- en een praktijkdeel. 

Ervaren docenten van Sovon leggen tij-

dens de theorieavonden uit hoe het BMP 

werkt. De verschillende BMP-onderde-

len, de hulpmiddelen (app), de aanpak in 

het veld en het vastleggen van de gege-

vens en de output voor de teller: het pas-

seert allemaal de revue. 

Iedereen met redelijke vogelken-
nis kan meedoen
Elke cursist krijgt een map met cursus-

materialen. De opgedane kennis breng 

je direct in het veld in de praktijk tijdens 

een aantal praktijkochtenden. Onder lei-

ding van een ervaren velddocent staan 

we dan vooral stil bij de fijne kneepjes in 

het veld. Iedereen met een redelijke ken-

nis van de gewone Utrechtse broedvo-

gels kan meedoen. Herkenning van de 

vogels staat niet centraal in de cursus, 

maar komt (zeker tijdens de praktijkoch-

tenden) wel aan bod.

Praktische informatie
Aanmelden voor de cursus kan via  

secretaris@vogelwacht-utrecht.nl. Het 

aantal plaatsen is beperkt.

Locatie van de theorieavonden: MEC 

Nieuwegein, Geinoord 9 Nieuwegein

Aanvang: 19.45 uur

Data: de woensdagen 22 maart, 19 april, 

10 mei en 7 juni

Docenten: Albert de Jong en Jan-Willem 

Vergeer

Data en locatie van de praktijkochten-

den: worden nog doorgegeven

Kosten: € 15,-  per cursist

Bergeend | Henk Tromp

Cursus broedvogels tellen door Sovon en  
Vogelwacht Utrecht Josje Henkelman
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Utrecht-stad | Erik Wouda

Rondlopen in gure wind de moeite waard

Het was op papier geen spannende excur-

sie voor de ervaren vogelaar. En de weers-

verwachting beloofde tevoren weinig 

goeds. Het plan was langs de Lek te speu-

ren naar ganzen en eenden. De prachti-

ge uiterwaarden bij Everdingen waren het 

eerste doel. Dat gebied verrast vaak, en 

we togen met een klein clubje naar de 

Lekdijk. Ganzen en eenden waren de ro-

de draad, maar de krenten in de pap wa-

ren ook andere vogels. De uiterwaarden 

bij Everdingen zaten vol eenden, vooral 

slobeend, wintertaling en een enkele pijl-

staart, grote zaagbek en tafel eend. Daar-

naast maakten drie veldleeuweriken, en-

kele waterpiepers en twee roodborstta-

puiten het rondlopen in de gure wind de 

moeite waard. Een prachtige groep van 

circa honderd rondvliegende kramsvo-

gels maakte het feest compleet. Een kort 

bezoek aan het fort bij Everdingen lever-

de een mooie roerdomp op. 

Speuren naar Amerikaanse winter taling

Wellicht een beetje overmoedig besloten 

we dat dit deel van de excursie klaar was 

en togen we naar de Biesbosch, waar al 

dagenlang een Amerikaanse wintertaling 

zat. Maar hoe we ook rondreden, en hoe-

veel groepjes en groepen wintertalingen 

we afspeurden, de zeldzame gast leek 

weg te zijn. Maar, zoals dat gaat als je 

stilstaat en goed rondkijkt, waren er ge-

noeg verrassingen: een bonte strandlo-

per op een stukje slik, wat toendrariet-

ganzen vlakbij de auto, een nonnetje en 

prachtige slechtvalken.

En die slechte weersverwachting? Die 

kwam niet uit. Vogels kijken in december 

is de moeite waard, zeker als het weer 

meevalt.

Groene Jonker/Waverhoek | 27-11-2016

Doorn/Driebergen | Sjef ten Berge

Winterse eendensoorten

Terwijl het ochtendlicht aarzelend door-

kwam waren de smienten al op vol-

le sterkte aan het fluiten. Wij waren ook 

wakker, want in de eerste meters van de 

rondwandeling door het moeras dansten 

er een paar barmsijzen omhoog uit 

de verdorde kruiden langs het riet. De 

winter talingen, in honderden aantallen 

een goede tweede qua massa liteit, prut-

telden nauwelijks. Zal wel de tijd van 

het jaar zijn. Geen slapende jachthon-

den wakker maken. Kleine aantallen van 

Aalscholvers | Michael Kars

Excursies

Roerdomp | Richard Pieterson

Nonnetje | Henk Tromp



de overige winterse eendensoorten, van 

honderdvijftig tot enkele exemplaren 

dobberden, doken of grondelden wat 

rond. De meeste moeite deden we voor 

de pijlstaarten. Lekker dommelen, met 

de kop in de veren in de dekking van en-

kele grauwe ganzen, was hun favoriete 

zondagochtendbezigheid. 

Gestrest door de grote rust

Een sperwer kwam onrust zaaien. Vijftien 

graspiepers was onze buit en een keu-

rig overzicht van het kievitendom, waar 

geen enkele goudplevier in ondergedo-

ken zat. Met een schamele wulp en een 

witgatje was het steltloperminimum bij-

na absoluut. Zo bleven we scherp en kon-

den we zowaar een waterpieper bijschrij-

ven. Nog beduusd van zoveel kalmte to-

gen we naar Waverhoek. Ook daar negen 

eendensoorten met af en toe de roep van 

een roodborst, winterkoning of graspie-

per. Gestrest door de grote rust van deze 

zondagmorgen, maar met een glimlach 

voor de barmsijzen en waterpieper gin-

gen we op huis aan.

iJmuiden | 19-11-2016

De Bilt/Zeist | Hanneke Lankhof

Rode vlag op zuidpier en metershoge 

fonteinen

In een volle auto met vijf vogelaars ver-

trekken we richting IJmuiden met de 

hamvraag: zou de zuidpier vandaag ge-

opend zijn? Onderweg krijgen we al een 

paar flinke buien over ons heen; de lucht 

blijft er dreigend uitzien. Bij aankomst 

sluit een zesde vogelaar zich aan. Voor-

alsnog is het droog maar het waait flink. 

In de verte op de pier zien we de rode vlag 

al wapperen …. helaas! Gelukkig worden 

we in de jachthaven verwelkomd door 

dodaarzen en kuifduikers, op de noord-

pier staat een erehaag klaar van wel 140 

volwassen en juveniele aalscholvers en 

op de dukdalf voor ons een grote man-

telmeeuw met een ‘mega’ snavel, waar 

in dit onstuimige weer toch een rustige 

uitstraling vanuit gaat. Richting Noord-

zee kijkend is het een indrukwekkend ge-

zicht de hoge golven tegen de buitenkant 

van de zuidpier te zien beuken, met me-

tershoge fonteinen als gevolg. Toch wel 

begrijpelijk zo’n afsluiting …. 

Verstandige steenlopers en niet schuwe 

sneeuwgorzen

De steenlopers zijn ook verstandig be-

zig door aan de lijzijde van de pier te 

foerageren: af en toe opvliegende groep-

jes, roepend, om even verderop neer te 

strijken. Fantastisch om dan tussen de  

harde wind door ook nog even het roepje 

van de oeverpieper te horen! In de verte, 

aan de kustlijn, loopt een groep drieteen-

tjes met veel enthousiasme op en neer 

met de gang van het bewegende water. 

We zijn onder de indruk van deze kleine 

vogeltjes, die absoluut geen moeite lij-

ken te hebben met de voor ons toch wel 

krachtige wind. We lopen verder over het 

strand, nou ja strand: eerder een duin-

gebiedje in wording met kleine heuvel-

tjes waarop polletjes helmgras het zand 

bij elkaar proberen te houden. Tegen de 

vloedrand zien we een rotgans zitten bij 

een groep scholeksters. En dan hoort Wi-

gle de roep van de sneeuwgors: we zijn 

meteen alert. Tussen de polletjes ontdek-

ken we het groepje: met z’n drieën bij el-

kaar. Ze zijn niet schuw: we kunnen ze 

tot heel dichtbij benaderen. We zien het 

fraaie verenkleed met duidelijk verschil 

tussen man en vrouw. 

Kennemermeer

Na een koffie/warme chocoladebreak (al 

dan niet met rum) gaan we verder rich-

ting Kennemermeer. Hier zien we een 

paartje ijseend zwemmen èn duiken, 

alsof het heel gewoon is ze hier aan te 

treffen. Er dobbert ook een grote groep 

wintertalingen op het water. Een rondje 

om het meer levert de wat “gewonere” 

soorten op zoals kramsvogel, koperwiek, 

roodborst, heggenmus, waterral (roep), 

pimpelmees en torenvalk. We eindigen 

op de parkeerplaats, uitgewaaid, en met 

een leuke lijst van 36 soorten keren we te-

vreden huiswaarts.
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René de Waal

Het komt regelmatig voor dat ransuilen in de winter binnen de 

bebouwde kom een plek uitkiezen om overdag te roesten. In 

Spakenburg roestten de afgelopen twee jaar enkele exemplaren 

in een boom langs de Spakenburgergracht. In Wijk bij Duur-

stede zitten de vogels in een berk aan de ingang van een poort 

tussen twee rijen huizen. Ze trekken zich weinig aan van men-

sen die onder hun boom doorlopen of blijven staan om te kij-

ken of te fotograferen. Bekend is ook het grote aantal ransuilen 

dat zich al jaren in de Lange Duinen bij Soest in enkele dennen 

verzamelt. Ze hebben bepaald niet te klagen over belangstelling 

van vogelaars en wandelaars die honden uitlaten.

In Amersfoort koos een ransuiltje afgelopen november een 

boom midden in winkelcentrum Euterpeplein uit als dagverblijf. 

Natuurlijk bleef dit niet onopgemerkt, temeer daar de uil duide-

lijk zichtbaar op een hoogte van een meter of vijf op een tak zat. 

Vragen beantwoorden
Buurtbewoners en winkelend publiek vonden het interessant en 

bleven vaak even staan om naar de uil te kijken of met hun mo-

bieltje een foto te maken. Ook vogelaars wisten de uil te vin-

den, en bezochten het winkelcentrum om de uil te fotografe-

ren. Daarbij beantwoordden zij vaak vragen van nieuwsgierige 

voorbijgangers. Vaak werd gevraagd welke soort uil het was, of 

hij wel te eten kreeg en of hij wel in orde was. Ook ik heb de uil 

bezocht en met veel plezier de vragen van belangstellenden be-

antwoord. De uil trok zich van de belangstelling weinig aan. Het 

grootste deel van de tijd zat hij, zoals het een roestende uil be-

taamt, met de ogen dicht te soezen en verroerde geen vin. Een 

enkele keer draaide hij zijn kop naar beneden en keek naar de 

mensen die onder de boom stonden. Na enkele seconden gin-

gen de ogen weer dicht en soesde hij verder.

Dierenambulance 
Sommige (vaak wat oudere) mensen vonden dat de dieren-

ambulance gebeld moest worden. Zij vonden het niet normaal 

dat er zomaar een uil in de boom zat. Dat het niet goed met 

hem ging want hij kreeg geen eten. De braakballen onder de 

boom was volgens hen poep. 

Kennelijk maakten enkele mensen zich zodanig zorgen, dat zij 

de dierenambulance belden met de mededeling dat de ransuil 

op het Euterpeplein er ‘erg slecht’ aan toe was. De vrijwilligers 

van de dierenambulance kwamen kijken en zochten vervolgens 

contact met een gespecialiseerde uilenopvang in het noorden 

van het land. Zij beschreven de conditie van de uil en kregen het 

advies het dier te vangen en naar de opvang te brengen. Daar 

zou de uil dan opgelapt worden en op een veilige plek weer uit-

gezet. 

De ransuil in kwestie | René de Waal

Ransuil-soap
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Knullige vangactie 
Omdat de vrijwilligers van de dierenambulance geen dieren uit 

bomen kunnen halen werd de brandweer ingeschakeld om de 

klus te klaren. Uiteraard was de pers opgetrommeld. Nu laat 

een uil zich niet zomaar uit een boom plukken, dus de actie 

mislukte jammerlijk. De vogel raakte in paniek, vloog tegen een 

raam, en landde vervolgens in een andere boom verderop. Ui-

teraard was er een flinke groep belangstellenden. Een aantal van 

hen rende achter de uil aan. Voor de vrijwilligers van de dieren-

ambulance een reden om te concluderen dat al die heisa de 

uil veel stress opleverde! Vervolgens schreven zij op hun web-

site: “We willen iedereen vragen de ransuil vanaf nu zijn rust te 

gunnen. Het is een wild natuurdier dat overdag slaapt en in de 

nacht op pad gaat om zijn prakjes bij elkaar te vangen. Dat ge-

beurt wanneer wij lekker liggen te slapen. Dat hij dus overdag 

stil zit is dus heel simpel te verklaren.

Laten we het met zijn allen een eer vinden als zo’n dier zijn 

plaatsje in een boom vindt bij ons in de buurt en laten we zo’n 

dier vooral gewoon echt met rust.” 

De volgende dag werd de uil niet meer op het Euterpeplein ge-

signaleerd…….

Leerpuntje
Dat mensen uit onwetendheid en bezorgdheid de dieren-

ambulance bellen om melding te maken van ‘een zielige uil’ 

is niet vreemd. Dat de uil in slechte conditie verkeerde, is naar 

mijn weten door geen enkele vogelaar geconstateerd. Het ge-

drag (niets doen) was normaal. Dat experts uit de beschrijving 

van leken (vrijwilligers dierenambulance) de conclusie trekken 

dat de uil er inderdaad slecht aan toe was, vind ik op zijn minst 

opmerkelijk. Je zou toch verwachten dat men een echte expert 

langs stuurt. 

Overigens neemt de dierenambulance bij vragen over vogels 

normaal gesproken contact op met de vogel opvang in Soest of 

Woudenberg. Dit hebben zij niet gedaan. Ook met de stads-

ecoloog, waarmee zij wel contact hebben over de slechtvalken 

in Amersfoort, is geen contact geweest. Al met al een leerpunt-

je...

Eerst even de uil uit de boom kijken... | Bert Geelmuijden

Brandweer in actie, vastgelegd door RTV Utrecht | Keistadnieuws

Dierenambulance op Euterpeplein | AD.nl
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Voor u gelezen

Themanummer
‘Hak-al” is het blad van de Natuur- en Vo-

gelwacht Culemborg. De novemberuitga-

ve van het blad is een themanummer, ge-

wijd aan de natuur in de stad. Naast een 

paar zakelijke berichtjes staan er maar 

liefst 17 artikelen in over de stadsnatuur. 

Enkele onderwerpen: ‘Rode lijstsoorten 

in Culemborg’, ‘Bijen in de stad’, ‘Tien 

jaar MUS-tellingen’, ‘Vlinders in Culem-

borg’ en een klein maar leuk verhaaltje 

met als titel ‘Pluk de stad’, over fruit- en 

notenbomen die door de gemeente in 

Culemborg zijn aangeplant en waarvan 

vrij mag worden geplukt. Deze uitgave is 

tot stand gekomen in nauwe samenwer-

king met de gemeente. Drie artikelen zijn 

zelfs geschreven door medewerkers van 

de gemeente. Een heel mooie en nuttige 

uitgave.

Golf
De baan van de Noordwijkse Golfclub 

werd in het verleden al eens een paar 

keer geïnventariseerd op broedvogels. 

Dit werd gedaan door leden van de Ver-

eniging voor Vogel- en Natuurbescher-

ming aldaar. Dit jaar kwam er een ver-

zoek van de golfclub om weer een inven-

tarisatie te doen op broedvogels. Dit keer 

met een extra doel: enkele leden van de 

golfclub zouden deelnemen aan het on-

derzoek om in het vervolg voor de golf-

club zelf wat meer de vogels ter plaatse in 

de gaten te kunnen houden. Ook kan er 

dan rekening worden gehouden met de-

ze vogels, bijvoorbeeld bij het onderhoud 

aan de baan.

In ‘De Strandloper’, het lijfblad van de 

vereniging, wordt hiervan verslag ge-

daan.

FAMA en WAGL
Ook in ‘De Strandloper’ staat een leuk 

verhaaltje over een zilvermeeuw met de 

naam FAMA. Deze vrouwelijke zilver-

meeuw is genoemd naar de groene ring 

die zij droeg om de rechterpoot. De code 

die daarop stond was dus FAMA.

FAMA werd geringd op 10 juli 1986 in 

Meijendel bij Wassenaar.  Vanaf dat mo-

ment is ze 222 keer waargenomen langs 

de Nederlandse kust. De laatste jaren  

werd ze vooral gezien in Leiden en Kat-

wijk. Ze had een paar trouwe volgers  die 

haar rondzwervingen nauwkeurig in de 

gaten hielden. Ze werd voor het laatst ge-

zien in Katwijk op 11 februari 2016. Ze was 

op dat moment 30 jaar! Men vermoedt 

dat ze ondertussen niet meer leeft.

Voor zover bekend is nu WAGL (witte 

ring met een R, groene ring met een L) 

de oudste zilvermeeuw in ons land. Hij 

werd op 7 juli 1986 geringd en werd op 

20 oktober 2016  nog waargenomen op 

Vlieland.

Brilduikers
In de jaren 70 waren de Randmeren één 

grote groene troebele soep. Mede dank-

zij maatregelen van de overheid en de 

opkomst van kranswieren en fontein-

kruiden is het water tegenwoordig weer 

helder. En één van de gevolgen daarvan 

is dat daar tegenwoordig grote groepen 

brilduikers overwinteren. Die brilduikers 

zitten soms in hele dichte en grote groe-

pen bij elkaar, soms maar in heel kleine 

aantallen.

Een zestal vogelonderzoekers, onder wie 

Jan van der Winden, vroeg zich af wat de 

oorzaken zouden kunnen zijn van deze 

verschillen. Zij kozen als onderzoeksge-

bied het Wolderwijd en het Veluwemeer. 

Het onderzoek begon in de winter van 

2008/2009 en eindigde na de winter van 

2013/2014. Twee keer per winter werden 

door Nick Hoebe

Zilvermeeuw | Jan van der Greef



de aantallen geteld en werd gekeken naar 

de verspreiding van de vogels over het 

water. Men deed dit vanaf de oevers met 

telescopen. Er werd niet geobserveerd 

vanaf boten omdat dat teveel verstoring 

zou geven. Uit deze tellingen bleek dat er 

gemiddeld 1200 brilduikers per jaar op 

deze meren overwinteren. De laatste ja-

ren laten overigens een lichte groei zien.

Toen eenmaal was vastgesteld waar de 

grootste groepen zich steeds bevonden 

werd in 2009 de hulp ingeroepen van 

duikers. Deze namen bodemmonsters 

op die plekken. De monsters werden in 

het laboratorium onderzocht en gedeter-

mineerd. 

De resultaten, kort samengevat: 

In de ondiepe gedeelten (0,6 tot 3,0 me-

ter) groeit veel kranswier en fonteinkruid. 

Hierop foerageren de grootste groepen 

brilduikers. Ze  eten daar vooral de knol-

letjes van deze planten.

In de diepere gedeelten (3,0 tot 6,0 me-

ter) groeien weinig planten maar vond 

men veel driehoeksmosselen, korfmos-

selen en andere ongewervelden. Hier 

foerageren de kleinere groepen bril-

duikers.

Een uitgebreid verslag van dit onderzoek, 

met duidelijke tabellen, staat in Limosa 

89-2, het blad van de Nederlandse Or-

nithologische Unie en de SOVON.

SOVON
Sovon is het instituut op ornithologisch 

gebied dat veel onderzoeken opstart en 

begeleidt, maar ook resultaten van veel 

onderzoeken publiceert.

De interessantste resultaten worden ge-

publiceerd in Sovon-Nieuws. In het jong-

ste nummer (29-4) wordt verslag gedaan 

van de broedresultaten van zeldzame 

broedvogels. 2016 was het jaar waarin 

voor het eerst geen broedende kuifleeu-

werik werd waargenomen. Deze zomer 

zijn op de Sallandse Heuvelrug nog twee 

korhanen gezien en ook twee hennen. 

Maar of er gebroed is, weet men niet. 

Er zijn ook leukere verhalen: er was het 

eerste broedgeval van de visarend sinds 

vele jaren. Een koppeltje bracht in de 

Biesbosch één gezond jong groot. Het 

vloog uit op 4 augustus. In de Biesbosch 

zat trouwens ook een tweede paartje, 

maar dat kwam (nog) niet tot broeden.

 In zuidelijk Nederland hebben drie paar 

zwarte wouwen gebroed en met suc-

ces vier jongen grootgebracht. In oos-

telijk Nederland waren er acht broedpo-

gingen van de rode wouw. Helaas waren 

maar twee pogingen succesvol. Het aan-

tal jongen dat groot werd is niet precies 

bekend.

Jaarlijks wordt door Sovon een landelij-

ke midwintertelling van watervogels ge-

daan. Bij sommige soorten werd een flin-

ke achteruitgang geconstateerd, zoals 

kleine zwaan, toendrarietgans, tafeleend, 

topper, eider, brilduiker, grote en middel-

ste zaagbek, aalscholver, scholekster en 

zilvermeeuw! Vogelsoorten die juist een 

stijging vertoonden waren brandgans, 

zwarte zee-eend, smient, krakeend, slob-

eend, wintertaling, waterhoen, meerkoet, 

kluut, goudplevier, kievit en bonte strand-

loper.

Ook verscheen bij Sovon de Vogel balans 

2016, dit jaar speciaal toegespitst op 
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stadsvogels. Veel publicaties zijn te lezen 

op de website van Sovon: 

- per soort: www.sovon.nl/soorten

- per provincie: www.sovon.nl/provincie

- per gebied: www.sovon.nl/gebieden

APPS
Sovon heeft de Avimap verder ontwik-

keld. Veel tellers gebruiken deze app om 

bij broedvogelinventarisaties hun gege-

vens al in het veld te kunnen invoeren. 

Dit scheelt veel tijd. Nu is deze app uit-

gebreid met de mogelijkheid om ook wa-

tervogeltellingen in te voeren, alsmede 

de waarnemingen bij de PTT-tellingen 

en MUS-tellingen. Kijk op Sovon.nl voor 

meer informatie.

Een nieuwe app is BirdRing. Hiermee kun-

nen waarnemers aflezingen van (kleur)

ringen direct in het veld invoeren. En dat 

geldt voor alle vogelsoorten. Datum en lo-

catie worden automatisch ingevoerd. Op 

birdring.nl staat meer informatie.

Beide apps draaien alleen onder Android. 

Voorlopig komen er geen versies voor 

iOS. 

Sovon - Avimap voor BMP-, MAS- of Watervgeltellingen.
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Nieuwegein/IJssel-
stein enquêteert haar 
leden
Herfst 2016 hield de afdeling Nieuwegein/IJsselstein van de 

Vogelwacht Utrecht een enquête onder haar leden; de laatste 

tijd was de belangstelling voor lezingen en excursies dalende. 

Heeft de afdeling nog bestaansrecht, zo vroeg de coördinatie-

groep zich af. Tijdens de ALV van 2016 is een enquêtecommis-

sie samen gesteld bestaande uit Monique Kersten, Adriëtte van 

Kouwen, Fia Verhoef en Dicky Mooiweer. Het doel was te pei-

len wat de leden verwachten van de afdeling en of er nog be-

langstelling is voor de activiteiten. Ook wilden we de leeftijds-

opbouw weten en hoelang men al lid is. In september zijn 104 

enquêtes digitaal verstuurd en 33 per post. In totaal zijn 63 re-

acties gekomen: 50 digitaal en 13 per post. Dit is net iets minder 

dan de helft, maar een mooie respons.

73% geïnteresseerd in excursies
50 procent gaat met excursies mee, hetzij met onze afdeling, 

hetzij met een andere afdeling of met beide. Uit enkele ant-

Excursie Willeskop | Herman Verschuren 

Adriëtte van Kouwen & Monique Kersten



woorden bleek dat men dacht dat excursies vooral voor gevor-

derde vogelaars bedoeld zijn. Ook het feit dat men geen men-

sen kent binnen de afdeling is een reden om niet mee te gaan. 

Het overgrote deel van de leden, 73%, is nog steeds geïnteres-

seerd in excursies. De voorkeur voor excursies van een hele of 

halve dag is ongeveer 50/50. Er was een lichte voorkeur voor de 

zaterdag als excursiedag. Voor een excursie met (groot)ouders 

met kinderen is weinig belangstelling. Enkele leden willen graag 

een meerdaagse excursie, maar zij beseffen tegelijk dat het een 

hele organisatie is.

Beginnende vogelaars van harte welkom
Onze conclusie is dat we voortaan nadrukkelijk moeten stellen 

dat ook beginnende vogelaars van harte welkom zijn. Juist de ex-

cursies zijn een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. 

Aandachtspunten zijn de verdeling tussen hele en halve dag ex-

cursies en de afwisseling van zaterdag en zondag, waarbij de na-

druk iets meer op de zaterdag ligt. Bij een meerdaagse excursie 

is het handig van tevoren de belangstelling te peilen.

52% bezocht lezingen
52 procent van de leden bezocht de afgelopen drie jaar een le-

zing. Leden kwamen niet wegens drukte, geen interesse of het 

feit dat men nog maar kort lid is. 

Er is belangstelling voor thema-avonden en reisverslagen met 

niet alleen aandacht voor de vogels maar ook voor andere na-

tuur. Thema’s kunnen zijn: geluiden, herkennen van roofvogels 

en steltlopers, vogelgedrag. Het ontwikkelen van thema-avon-

den lijkt dus een goed idee. Er is wel bereidheid nodig om te 

helpen met organiseren en ontwikkelen. 

Kruisbek, nieuwsbrief en website doen het goed
De informatie over de lezingen en de excursies haalt men voor-

namelijk uit de Kruisbek. Ook de wekelijkse digitale nieuwsbrief 

wordt veel gelezen. De website van de Vogelwacht Utrecht is 

een goede derde. We kunnen dus doorgaan met deze manier 

van publiceren.

Organiseren activiteiten
Het merendeel van de leden heeft geen belangstelling voor het 

mede-organiseren van activiteiten.  Slechts 2% wil meedenken 

over beleidszaken. Voor de overige activiteiten schommelt het 

percentage tussen de 5 en 10%. Het bemensen van het MEC 

wordt een paar keer genoemd. Men wil wel dat de afdeling blijft 

bestaan. De leden die hun gegevens opgaven, worden bena-

derd als dat nodig is.

Leden zijn ouder en trouw
86 procent van de leden die de enquête invulden is ouder dan 

50 jaar. Werving van jongeren lijkt dus noodzakelijk. Dit kan al-

leen als leden bereid zijn te helpen. Iets meer dan de helft (51%) 

is langer dan 15 jaar lid. Dat wijst op een zeer trouw ledenbe-

stand. De opmerkingen bij de enquête zijn positief: hoop dat 

de afdeling blijft bestaan, succes gewenst, ga vooral zo door. 

Voor wie geïnteresseerd is in het volledige verslag, zie 

www.vogelwacht-utrecht.nl
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Trektellen op telpost Hazewater 
Den Treek bij Amersfoort
Joachim Vreeman

Het is zaterdag 1 oktober 7 uur en nauwelijks licht, maar de 

eerste teller staat al op telpost Hazewater zijn spullen uit te 

pakken. Niet veel later arriveren er nog een paar en er komen 

steeds nieuwe tellers bij. Vandaag is Euro Birdwatch Day 2016, 

en in heel Nederland wordt intensief de lucht afgespeurd op 

zoek naar trekvogels. Tellen op het Hazewater is bij voorbaat al 

een succes vanwege de prachtige omgeving. In de schemering 

vliegen er drie ransuilen vlak over de post. Een onverwachte, 

maar prachtige start van de telling die, zo blijkt later, zou uitlo-

pen tot één van de meest memorabele dagen op de telpost ooit. 

Dagrecords verbroken in 2016

In 2016 hebben we sowieso geen reden tot klagen gehad, niet 

qua ‘krenten’ (de bijzondere soorten), als ‘pap’ (de aantallen). 

Diverse dagrecords werden verbroken zoals die van de sijs: 

2307 (was 914), kleine rietgans: 61 (was 12), zwarte ooievaar: 6! 

(was 2), blauwe reiger: 98 (was 59), visarend: 10! (was 4), goud-

plevier: 3465 (echt een uitzonderlijk aantal voor het binnenland. 

Ons oude dagrecord stond op 272) en wat betreft de ooievaar 

verbraken we op 27 augustus zelfs het landelijk dagrecord: 257 

(was voor ons 118. Aat Schaftenaar had vanaf augustus 2008 op 

telpost de Maarnse Berg het oude landelijk dagrecord van 250). 

Krenten

Eigenlijk kunnen de visarend en de zwarte ooievaar ook ver-

meld worden bij de bijzonderheden. Andere ‘krenten’ waren 

zeearend (2), kraanvogel (3), steppekiekendief (3), morinel-

plevier, burgemeester spec. (spec. betekent: niet sluitend gede-

termineerd. In dit geval kon vanwege de grote afstand niet met 

zekerheid vastgesteld worden of het een kleine of een grote bur-

gemeester betrof), jager spec., hop, roodpootvalk (2), pestvo-

gel (2), ortolaan (4), Europese kanarie (2), ijsgors (3), duinpie-

per, roodkeelpieper en oeverpieper. 

Een indrukwekkende lijst, maar toch heb ik de meest bijzonde-

re waarneming in 2016 nog niet genoemd!

Megasoort

Terug naar de Euro Birdwatch Day op zaterdag 1 oktober... Op 

zich vloog het best aardig deze dag, maar zonder echte hoogte-
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En...nog iets leuks gezien?



punten. Totdat het moment waarop ik een roofvogel in beeld 

kreeg en de kijkers van alle tellers die kant op gericht werden. 

Hans van Paddenburgh ziet een andere interessante vogel, na-

melijk: een gierzwaluw. Eigenlijk horen die normaal gespro-

ken al in augustus allemaal richting het zuiden vertrokken te 

zijn, met hoogstens enkele uitzonderingen in september. Gi-

deon Vreeman roept als eerste ‘alpengierzwaluw’ en dit wordt 

al gauw bevestigd door alle andere tellers. Ongeloof vermengt 

zich met euforie: wat een megasoort! Op YouTube staat een vi-

deo ‘Alpengierzwaluw Telpost Hazewater’ met nog meer foto’s 

en een audioverslag van de ontdekking. Het is een dag en een 

soort om nooit meer te vergeten!

Taart en app-groep

Zo hebben we wel meer uitzonderlijke dagen op de telpost ge-

had. Dit jaar bijvoorbeeld op 7 mei, 27 augustus en 18 septem-

ber. We noteren al onze tellingen op www.trektellen.nl. Je kunt 

op deze site dus de genoemde dagen opzoeken om een beeld 

te krijgen van wat een topdag op het Hazewater inhoudt. Toch 

draait het bij telpost Hazewater niet alleen om het vogels kij-

ken. Trektellen is ook even terugtrekken uit de dagelijkse werk-

zaamheden, van de natuur genieten en gezellig samenzijn. In-

middels neemt het aantal bekende gezichten gestaag toe en 

zijn we redelijk op de hoogte hoe het met elkaar gaat. Er wordt 

taart meegenomen bij verjaardagen en we hebben een eigen 

app-groep waar van alles voorbij komt. Zo blijven we betrokken 

bij het trektellen en bij elkaar. 

Meer dan een miljoen trekvogels

Telpost Hazewater heeft inmiddels haar status als goede bin-

nenlandse telpost meer dan waar gemaakt. De eerste genoteer-

de waarneming stamt uit 2005: een draaihals gezien door Rut-

ger Wilschut en Daniel Paalvast. Vanaf najaar 2011 hebben de 

huidige tellers de draad weer opgepakt en met prachtige resul-

taten. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen trekvogels geteld. 

Goede vooruitzichten

De vooruitzichten zijn ook goed. Doordat er een groot stuk bos 

heeft plaats gemaakt voor ontwikkeling van heide is het zicht al 

enorm verbeterd. Nu krijgen we ook meer kans op water vogels, 

omdat op de plaats van het weiland naast de telpost een water-

plas wordt gerealiseerd. Dit wordt het grootste water in de re-

gio na het Henschotermeer. Hopelijk levert dat diverse soorten 

sterns, eenden, steltlopers en dergelijke op. Er ontstaat nu in 

ieder geval een nog grotere diversiteit in het landschap.  

Wij trektellers wachten met spanning af en hebben al ontzet-

tend veel zin in het nieuwe jaar! 

Joachim Vreeman | telposthazewater@gmail.com
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Airco

De snavel van vogels bevat meer verras-

singen dan gedacht. Sinds Darwin weten 

we al dat de vorm en grootte van snavel 

zich door selectiedruk aanpast aan de 

aard en de beschikbaarheid van voed-

sel in de leefomgeving. Maar niet alleen 

voedsel, ook klimaat is mogelijk een fac-

tor die van invloed is op de bouw van vo-

gelsnavels. Althans, dat blijkt uit onder-

zoek aan de Amerikaanse zanggors (Me-

lospiza melodia). 

De zanggors is een van de algemeenste 

onder de Amerikaanse gorzen (in het 

Engels nogal verwarrend aangeduid als 

‘sparrow’, ofwel ‘mus’, wat ze dus niet 

zijn). Ze komen in de zuidelijke helft van 

Canada en heel de Verenigde Staten voor, 

van oost- tot westkust. Wie de soort kent, 

weet misschien ook dat hij zijn naam eer 

aandoet door de aangename, complexe 

zang die je daar overal kunt horen. Qua 

uiterlijk mis je echter niet veel aan deze 

soort, moet ik bekennen. Maar daar gaat 

het nu niet om.

Wetenschappers hebben een interessan-

te ontdekking gedaan aan de soort. Zang-

gorzen gebruiken, zo leidt men althans af 

uit recent onderzoek, hun snavel en neus-

holte om temperatuur en vochtigheid van 

de ingeademde lucht te regelen. Als een 

soort natuurlijke airco dus. Voor vogels is 

vocht- en warmteregulering van levens-

belang. Zij hebben slechts beperkte mo-

gelijkheden om in een warme omgeving 

overtollige warmte kwijt te raken of bij in-

ademing van koude lucht warmte vast te 

houden. Ook de vochtregulatie luistert bij 

vogels nauw: zij hebben in de regel maar 

een geringe voorraad lichaamsvocht, dus 

uitdroging ligt altijd op de loer. De onder-

zoekers maakten CT-scans van individu-

en van twee ondersoorten van de zang-

gors, een die leeft in droge duingebieden 

aan de oostkust en een die in het vochti-

ger binnenland leeft. Die scans toonden 

beelden van het inwendige van snavel en 

neusholte, die voor een groot deel bestaat 

uit neusschelpen (zoals wij die ook heb-

ben) waarlangs de lucht in en uit stroomt. 

Die structuren hadden de onder zoekers 
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In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte welkom 

op toonvernooij@planet.nl

Amerikaanse zanggors | Wikipedia



nog niet eerder bij vogels gezien. Nog in-

teressanter was dat de neusschelpen van 

de zanggors van de oostkust groter waren 

en meer naar voren zaten dan de neus-

schelpen van de zanggors uit het binnen-

land. Daaruit trok men de conclusie dat 

deze complexe structuur een belangrijke 

functie heeft als warmtewisselaar en dat 

deze door selectiedruk aangepast is aan 

de omgeving waar de desbetreffende (on-

der)soort leeft.

Bron: de Volkskrant, 9 november 2016 (The Auk: Or-
nithological Advances)

Zwerflust

Elke vogelaar weet dat vogels niet graag 

stil zitten. De jaarlijkse trek is daar het 

schoolvoorbeeld van. Menigeen denkt 

dat vogels die in het najaar wegtrekken 

naar zuidelijker oorden in hun winterver-

blijf smachtend van heimwee zitten te 

wachten tot ze in het voorjaar weer terug 

naar ‘huis’ kunnen. Dat ligt toch iets an-

ders, zo is onlangs uit een fraai onder-

zoek gebleken. Het zwerven zit de trek-

vogels in het bloed. Je zou kunnen zeg-

gen: ze lusten er wel pap van. Een inter-

nationaal team, waarin ook Nederlan-

ders, volgde met sensoren 8 koekoeken, 

12 noordse nachtegalen en 18 grauwe 

klauwieren op hun trek naar hun Afri-

kaanse winterverblijf. Deze soorten over-

winteren alle drie ten zuiden van de Saha-

ra. Vanaf augustus-september trekken ze 

weg uit Europa. De vogels vliegen echter 

niet rechttoe rechtaan naar hun winter-

verblijf, maar volgen de zuidelijke zomer. 

De verblijfplaatsen van de vogels werden 

gecombineerd met satellietmetingen van 

de vegetatie. Daaruit bleek dat ze tijdens 

onze winter verder doortrekken naar het 

zuiden, naar plekken waar de vegetatie 

het groenst en meest insectenrijk is, tot-

dat het voorjaar aanbreekt en ze weer ge-

leidelijk terugkeren. Stil zitten is er dus 

niet bij.

Bron: NRC Handelsblad, 5 januari 2017 (Science Ad-
vances)
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Intro’s en volledige teksten van de 

aangekondige excursies zijn te vinden op 

de website (www.vogelwacht-utrecht.nl). 

Alle leden van de Vogelwacht zijn welkom 

op alle excursies (als er plek is).

Voor alle excursies kunt u zich opgeven 

bij René de Waal: renedewaal@vogel-

wacht-utrecht.nl, 06-49121619 (na 18 uur).

In verband met de vogelherkennings-
cursus, waarbij voor de cursisten 
maandelijks excursies worden ge-
houden, zijn er het eerste halfjaar 
minder reguliere excursies gepland 
dan normaal. 

Zaterdag 25 maart
Polder Arkemheen en Nijkerkernauw | 

fietsexcursie

We fietsen vanaf het verzamelpunt naar 

polder Arkemheen. We zitten al in de trek-

tijd, dus de eerste weidevogels zullen al-

weer aanwezig zijn, maar ook een aan-

tal wintergasten kunnen nog gespot wor-

den. Waarschijnlijk fietsen we ook nog 

een stuk langs Delta Schuitenbeek, waar 

eendjes als wintertaling, krakeend en 

slob eend zich ongetwijfeld nog laten zien. 

Excursieleiding: René de Waal

Vertrek: 8.30 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorster-

laan, Amersfoort

Voor excursies kunt u zich opgeven bij 

Hanneke Lankhof: hannekelankhof@vo-

gelwacht-utrecht, 030-2280159 (na 18 uur).

Zaterdag 4 maart
Eempolders | ochtend-/wandelexcursie

We rijden - carpoolend -  vanuit De Bilt 

naar een blauwe reigerkolonie en een 

ooievaarsnest bij de Theetuin in Eemnes. 

Vandaar maken we een wandeling van 

circa vier uur door de Noordpolder te 

Veld naar het Eemmeer. We hopen op de 

eerste voorjaarsweidevogels zoals grutto, 

tureluur en veldleeuwerik. Maar er zullen 

ook voldoende eenden, ganzen,  goud-

plevieren, watersnippen en diverse roof-

vogels zijn. Zorg voor warme kleding, 

laarzen en wat eten en drinken. 

Aanmelden tot en met 2 maart

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Zaterdag 22 april
Zouweboezem | ochtend-/wandelexcursie

Na een korte rit arriveren we op de par-

keerplaats aan de Boezemweg in de Zou-

we bij Ameidesluis. We gaan ruim vier 

uur wandelen en genieten van riet- en 

moerasvogels langs de Zouweboezem en 

aangrenzende polders. Naar verwachting 

zullen we auditief verwend worden door 
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waterral, blauwborst, rietzanger, snor en 

Cetti’s zanger. We hopen ook de eerste 

purperreigers, bruine kiekendieven en 

zwarte sterns bij hun vertrouwde broed-

locaties te treffen. Verder kunnen we ook 

al vers gearriveerde zomervogels ver-

wachten. Denk aan visdief, gierzwaluw, 

koekoek, braamsluiper en kleine karekiet. 

Aanmelden tot en met 20 april.

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Voor deelname aan de excursie dient u 

zich op te geven bij Sjef ten Berge, tel. 

0343-414531 of per e-mail sjeftenberge@

vogelwacht-utrecht.nl. Mocht een excur-

sie wegens slechte weersomstandighe-

den niet doorgaan, kijk dan op www.vo-

gelwacht-utrecht.nl. Mogelijk staat daar 

- onder afdeling Doorn/Driebergen - een 

nieuwe datum voor die excursie vermeld.

Zaterdag 11 maart
Biesbosch Noordwaard | auto-/wandel-

excursie

De Noordwaard is met zijn uitgebreide 

kreken en moerassen een aantrekkelij-

ke verblijfplaats voor tal van watervogels 

en zangvogels. Anderhalf jaar na de ople-

vering als doorstroompolder zijn we be-

nieuwd hoe het vogelbeeld er in het vroe-

ge voorjaar uitziet. Veel zangers zijn nog 

niet gearriveerd, maar de trek van stelt-

lopers kan voor verrassingen zorgen.

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

Brandweerkazerne, Bosstraat 1

Benzinekosten: € 9,50 p.p., graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur

Aanmelding tot uiterlijk 24 uur voor de 

excursies (tenzij anders vermeld) bij Mo-

nique Kersten: moniquekersten@vogel-

wacht-utrecht.nl, tel.030-6050628.

Aanmelding is pas definitief na bevesti-

ging. Voor actuele informatie check altijd 

de website!

Vogel- en natuurwandelingen in Park 

Oudegein

Luc de Bruijn van afdeling Nieuwegein/

IJsselstein en omgeving wandelt elke eer-

ste zaterdagochtend van de maand door 

Park Oudegein, op zoek naar vogels en al-

lerlei andere dieren en planten. Het duurt 

zo’n twee uur en er wordt telkens een iets 

andere route gekozen. Iedereen mag gra-

tis mee. Aanmelden is niet nodig.

Bij heel slecht weer gaat het niet door. 

Wellicht leuk om een keer je (klein)kind 

mee te nemen! 

Wanneer: eerste zaterdag  van de maand

Tijd: van 8.00  tot 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 19 februari
Putten van Petten en omgeving | dag-

excursie

Achter de vernieuwde Hondsbossche 

Zeewering ligt een bijzondere brakke 

plas, waar ook schelpeneilandjes zijn 

aangelegd. Een gebied voor steltlopers 

en kustvogels zoals kanoet, nonnetje, 

kluut en zwarte ruiter. Natuurlijk gaan 

we ook kijken bij de zeewering voor zee-

vogels en laten ons verrassen. 

Excursieleider: Michiel van Vliet

Vertrek: 7.30 uur, in loop middag terug

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord

Benzinekosten: € 12 (o.b.v. volle auto’s)

Dinsdag 7 maart
Algemene ledenvergadering

Alle leden van de afdeling ontvangen nog 

Kanoet | Richard Pieterson

Kemphaan | René de Waal

Nieuwegein | IJsselstein

Doorn | Driebergen



een uitnodiging met de agenda en de no-

tulen van de jaarvergadering van 2016.

De aanvang is 19.30 uur in het Milieu 

Educatief Centrum in het Natuurkwar-

tier in Nieuwegein. De zaal is open vanaf 

19.00 uur.

OPROEP: Traditiegetrouw houdt een van 

onze leden na de ledenvergadering een 

(foto)presentatie van zijn of haar vogeler-

varingen/reizen. Gewoon omdat het leuk 

is! Kwaliteit is ondergeschikt. Wie o wie 

meldt zich aan?

Zaterdag 11 maart
Gereedmaken oeverzwaluwwand

Voordat het broedseizoen van de oever-

zwaluw begint, wil de Vogelwacht Nieu-

wegein de nestgaten van de oeverzwaluw-

wand aan de Nedereindse Plas schoon-

maken en bijvullen. Ook zijn er maai- en 

snoeiwerkzaamheden. We beginnen om 

9 uur en het duurt tot 12 uur. Vele handen 

maken licht werk, dus wie een ochtendje 

in de natuur actief wil zijn en een bijdra-

ge wil leveren, is van harte welkom. Het 

verdient aanbeveling om laarzen en tuin-

handschoenen mee te nemen. Voor het 

overige gereedschap wordt gezorgd. Op-

geven bij Gerrie Abel: 030-6889447

Zaterdag 18 maart
Landje van Geijsel en Waverveen | och-

tendexcursie

Nabij Ouderkerk aan de Amstel ligt het 

landje van Geijsel. Een boer laat jaar-

lijks in het winterseizoen zijn land on-

der water lopen. Trekvogels zoals grut-

to’s, wulpen, scholeksters, watersnippen 

en kemphanen bezoeken het landje om 

te rusten en te foerageren. Ook diverse 

eendensoorten en plevieren zijn hier te 

vinden. Het nabijgelegen Waverveen is 

eveneens een vogelwalhalla.

Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 14.00 uur

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord

Benzinekosten: € 6 (o.b.v. volle auto’s)

Zondag 9 april
Plantage Willem III | ochtendexcursie 

Dit gebied kent hoogteverschillen ont-

staan door smeltwaterdalen in de laatste 

ijstijd. Een gebied met graslandflora, ak-

kerkruiden en bremstruwelen. Door be-

grazing is een halfopen landschap ont-

staan. De gevarieerde begroeiing is van 

groot belang voor diverse vogels zoals 

grasmus, roodborsttapuit, kneu, zwar-

te mees, gele kwikstaart, boompieper en 

natuurlijk ook buizerd en torenvalk. We 

maken hier een wandeling van ongeveer 

vier kilometer door open terrein en bos.

Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 14.00 uur

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-noord

Benzinekosten: € 4 (o.b.v. volle auto’s)

Deelname aan excursies graag voor-

af melden bij Jeroen Steenbergen, 030-

2420465 of minstens 3 dagen van tevo-

ren per e-mail: jeroensteenbergen@vogel-

wacht-utrecht.nl.

Zondag 19 maart
Zuid-Nederland

In Limburg zullen we op zoek gaan naar 

soorten die in de rest van het land las-

tiger te vinden zijn. Te denken valt aan 
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de middelste bonte specht, kortsnavel-

boomkruiper, grauwe gors en oehoe. 

Vertrek: 7.00 uur, einde middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 23 april
Vinkenveen en Waverhoek

We blijven dichter bij huis en zullen in de 

wijde omgeving van Vinkeveen kijken wat 

er aan watervogels en steltlopers zit. Bij 

het landje van Geijsel bevinden zich vaak 

grote groepen grutto’s, en in Waverhoek 

is vaak een variatie aan eendensoorten 

en steltlopers aanwezig. Afhankelijk van 

waar het grootste aanbod ligt, bezoeken 

we nog een gebied in de buurt. 

Vertrek: 8 uur, halverwege middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 21 mei
Lauwersmeer

Rond deze tijd van het jaar zijn er in 

dit gebied veel interessante vogelsoor-

ten te vinden. Te denken valt aan stelt- 

en strandlopersoorten, sterns en ander 

leuks. 

Vertrek: 6.00 uur, einde middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Bijna altijd vertrekken de excursies van-

af het parkeerterrein bij de voormalige 

brandweerkazerne aan het Harmonie-

plein in Maarssen, thans studio van RTV 

Stichtse Vecht. Als dat niet het geval is 

wordt dat aangegeven.

Zondag 19 maart
Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol 

en Demmerik | ochtend-/auto-excursie

Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de 

Amstel ligt het landje van Geijsel, een 

plas-dras gebiedje dat geschikt is voor 

steltlopers en eenden. Daarna gaan we 

naar Waverhoek, een 60 hectare groot 

moerasgebied in de polder Groot-Mijd-

recht. Mogelijk zien we daar de eerste 

lepelaars die daar voedsel zoeken en in 

Botshol broeden (in 2016 - 30 paartjes). 

Van Botshol rijden we tenslotte naar 

de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen (Polder 

Demmerik). 

Aanmelden uiterlijk vrijdag 17 maart bij 

Richard Pieterson, 0346-551883 of 

06-12517124

Vertrek: 7.30 uur

Benzinekosten: € 4,00, graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Zondag 9 april
Zouweboezem | ochtend-/wandelexcursie

De Zouweboezem is een zogenaamd vo-

gelrichtlijngebied en bestaat uit water, 

riet- en zeggemoerassen, wilgengrien-

den, elzenbroekbos en kleine oppervlak-

ten grasland en boomgaard. Het is een 

belangrijk vogelgebied, met als voor-

naamste broedvogels purperreiger, snor 

en bruine kiekendief. Het gebied is van 

belang vanwege de grote populatie gro-

te modderkruipers, waarop de purperrei-

gers foerageren. Verder is het een belang-

rijk broedgebied voor soorten van geïn-

undeerde kruidenvegetaties (porselein-

hoen) en drijvende waterplanten (zwar-

te stern). Het porseleinhoen, de zwarte 

stern en andere watervogels maken voor-

al gebruik van de beschutte open water-

gebieden, terwijl de rietlanden onder an-

dere als slaapplaats voor diverse trek-

vogels in gebruik zijn.  Een gebied van 

258 hectare is aangemerkt als Natura 

2000-gebied.

Aanmelden uiterlijk vrijdag 7 april bij 

Richard Pieterson, 0346-551883 0f 

06-12517124

Vertrek: 6.45 uur

Benzinekosten: € 3,00, graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Grutto’s | Michael Kars

Vechtplassen

Porseleinhoen | Bert Geelmuijden



Geert Kuitenbrouwer

Vroeg opstaan op zondag valt niet mee. Dan anderhalf uur rij-

den naar Den Oever, waar de WR 130 in de haven ligt om op 

ijseendenjacht te gaan. Een dampende pot koffie staat in de 

kombuis klaar. Later op de dag kom je tot de ontdekking dat 

schipper Jan Rotgans (een wel heel toepasselijke naam) E-num-

mers in voeding en vergelijkbare conserveermiddelen niet echt 

waardeert. Een kop lekkere erwtensoep is dan ook heel lekker 

te noemen en gemaakt van alleen echt natuurlijke ingrediënten.

Culinaire waddentocht
Een paar jaar geleden ben ik voor de eerste keer mee geweest 

en dat was smullen. Sindsdien ga ik mee op deze tochten die 

Jan Rotgans maar een paar keer per jaar maakt. Bij de spui-

sluizen van Den Oever zien wij al vinnen van bruinvissen boven 

water uitkomen. Uiteraard ook veel vogelsoorten op de kleine 

eilandjes in de buurt van de haven. In de kombuis is het warm 

en gezellig. Op het platform boven de stuurhut en op de voor-

plecht kan het heel fris zijn, maar als echte vogelaar trek je je 

daar natuurlijk niets van aan.

Bijzondere ervaring rijker
Een ervaren vogelgids wijst ons op vele vliegende en zwem-

mende vogels zoals meeuwensoorten, lepelaars, eidereenden, 

grote zaagbekken en de zwarte zee-eend. Doel is en blijft na-

tuurlijk de ijseend, en die hebben wij meerdere keren zien vlie-

gen en zwemmen. Helaas is mijn telelensje (300 mm) niet echt 

toereikend om hem mooi te fotograferen. 

Jan Rotgans zoekt de ondiepe plekken op waar deze prachtige vo-

gels foerageren. Bij het spotten legt hij meteen zijn boot vrijwel 

stil om zo dicht mogelijk in de buurt van de eenden te komen.

Aan het eind van de middag zijn we terug in de haven, een heel 

bijzondere ervaring rijker en met een gevulde maag weer naar 

huis. De volgende tocht is op zondag 19 maart. Voor meer info 

zie www.janrotgans.com. 

Een dagje ijseenden 
zoeken 
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