
de kruisbek

Vogelwacht Utrecht
jaargang 60 | nummer 4 | september 2017



de kruisbek
Vogelwacht Utrecht

jaargang 60 | nummer 4 | september 2017

Inhoud

Van de redactie .....................................................................................................................................................................................................1

Bestuur ............................................................................................................................................................................................................................1

Big Day per fiets in de gemeente Houten .................................................................................................................... 2

Het bosuiltje ............................................................................................................................................................................................................5

Vogelen op Mallorca ....................................................................................................................................................................................6

Erfvogels in de Lopikerwaard .........................................................................................................................................................9

Werk van vrijwilligers: Nel Bekema ....................................................................................................................................10

Boekbespreking ............................................................................................................................................................................................... 12

En...nog iets leuks gezien? ..............................................................................................................................................................14

Excursies ...................................................................................................................................................................................................................16

Van vogelvrouwen in de klas leer je meer .................................................................................................................19

Scharreleieren ...................................................................................................................................................................................................20

Voor u gelezen ...................................................................................................................................................................................................22

Uilen voelen zich thuis in Soest ..............................................................................................................................................23

Verenigingsnieuws ..................................................................................................................................................................................... 24

De kruisbek is het verenigingsblad van 

de provinciale Vogelwacht Utrecht, en 

verschijnt 5 keer per jaar.

www.vogelwacht-utrecht.nl

Redactie

Trees Weggemans

Bert Geelmuijden

Nick Hoebe

Bert van ’t Holt

René de Waal

Redactieadres

J. Homan van der Heideplein 66

3604 DK Maarssen

redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl

T 0346-830588

De redactie houdt zich het recht voor om 

aangeboden kopij te weigeren of in te 

korten. Het overnemen van artikelen en/

of illustraties is uitsluitend toegestaan na 

schriftelijke toestemming van de redactie.

Bronvermelding is verplicht.

De auteurs zijn persoonlijk verantwoorde-

lijk voor de inhoud van hun bijdrage.

Kopij inleveren vóór

5 oktober 2017

Illustratie kruisbek

Bram Rijksen

Druk/Vormgeving

Drukkerij Van Midden | Benschop

Foto’s omslag

Heggenmus | Jan van der Greef

Heggenmus | René de Waal



de kruisbek 4-2017  |  1

Bestuur
Erfvogels Lopikerwaard
Na een half jaar voorbereiding start afdeling Nieuwegein/IJssel-

stein van onze Vogelwacht in oktober een erfvogelproject in de 

Lopikerwaard. Dit gebeurt in samenwerking met Tuinclub Lopi-

kerwaard. Het doel van het project is het verbeteren en vergro-

ten van het leefgebied van erfvogels zoals boeren zwaluw, huis-

zwaluw, ringmus en steenuil. 

Op 17 oktober is er een introductieavond in Natuurmuseum De 

Wielewaal in Willige Langerak. Jaap Graveland, projectleider van 

het zeer succesvolle Erfvogelproject Krimpenerwaard verzorgt 

deze avond. Bent u geïnteresseerd of wilt u misschien een ac-

tieve rol spelen? U bent van harte welkom op deze introductie-

avond. Meer informatie vindt u in deze Kruisbek op pagina 9. 

Geen ganzenjacht in natuurgebieden Overijssel
Vogelbescherming Nederland maakt zich al jaren grote zorgen 

over de manier waarop de Provincie Overijssel grootschalig af-

schot van ganzen toestaat in en rond kwetsbare natuurgebie-

den. Daar worden niet alleen veel ganzen het slachtoffer van, 

maar er kunnen ook andere kwetsbare vogelsoorten ernstig wor- 

den verstoord. Vogelbescherming stapte naar de Raad van Sta-

te, met succes. In een uitspraak vernietigde de Raad de beslui-

ten voor het afschot van grauwe ganzen, kolganzen en brand-

ganzen in en nabij verschillende natuurgebieden (Natura 2000) 

in Overijssel. 

Ganzenjacht in Bethunepolder?
In de vorige Kruisbek meldde Jack Folkers jacht op ganzen in 

de Bethunepolder, midden in het broedseizoen. Op 13 juli was 

het weer raak. Gerhard Overdijkink: “In de Bethunepolder werd 

vanmorgen volop gejaagd. In dit gebied bevinden zich vele (jon-

ge) vogels en ook nesten van beschermde vogels. De jagers wa-

ren zeer verstorend bezig: auto in het terrein, grote loslopende 

hond, rennende man en uiteraard vele schoten.”

Jack en Gerhard gaven de verstoringen door aan de handhavers 

van de provincie. Opmerkelijk is dat de Provincie Utrecht zelf 

toestemming gaf voor deze jacht. We onderzoeken of het jagen 

op ganzen in Natura 2000-gebieden in de provincie Utrecht ver-

boden kan worden, in navolging van Overijssel. 

Van de redactie
Nogmaals grote gele kwikstaart
Van Ed Veling ontvingen we de volgende aanvulling op het ar-

tikel ‘Territorium grote gele kwikstaart in Amersfoort in 2016’. 

“Het mogelijke broedgeval in Dierentuin Amersfoort vond 

plaats in 1993. Het ar-

tikel waarnaar jullie 

ver wijzen verscheen in 

1995, maar het geval 

betrof een waarneming 

van mij van een zingen-

de vogel, ook met voer, 

op zaterdag 6 juni 1993 bij een kunstmatig watervalletje in Die-

rentuin Amersfoort. Ik was daar toen met mijn 1,5 jarige zoon-

tje. In die zomer ben ik er niet meer terug geweest, dus heb ik 

een broedgeval niet kunnen bevestigen.

Op dinsdag 16 mei 2017 ben ik gaan kijken naar de grote gele 

kwikstaart bij de Koppelpoort. Ik weet niet of men ook gezocht 

heeft onder de poort zelf, want ik zag op een gegeven moment 

de vogel daar fladderen. De binnenkant van de poort lijkt vol-

doende nisjes te bezitten voor een nestelplek. Wellicht is het 

zinvol een keer met een bootje door de poort te varen.”
Grote gele  kwikstaart | Bram Rijksen



Bram Borkent

Het is begin maart als het idee op de lokale app-groep voor-

bij komt: een Big Day per fiets in de gemeente Houten. Dat 

betekent op één dag zoveel mogelijk vogelsoorten waarnemen. 

Al jaren staat dit plan hoog op mijn verlanglijstje. Ik meld me 

dus snel aan en voeg me bij Herman Bouman, Bram Rijksen en  

Julian Bosch.

 

De voorbereiding
Als datum prikken we 6 mei, de enige goede datum waarop ie-

dereen kan. Voor een Big Day is het wat aan de vroege kant: 

soorten als spotvogel en bosrietzanger zijn meestal nog niet 

terug. Aan de andere kant ontdek je met wat geluk een aantal 

extra doortrekkers ter compensatie. We vergaderen twee avon-

den lang over de optimale route en stellen de starttijd vast op 

3 uur in de ochtend. 

 

IJselijk gekrijs
Op 6 mei, om kwart voor 3, is iedereen op de afgesproken plek. 

Het is helder, ongeveer 6 graden Celsius en er waait een zacht 

briesje: ideale omstandigheden! We vertrekken naar landgoed 

Wickenburgh en horen al snel een roepende steenuil. We ped-

delen verder richting Schalkwijk voor de ransuil. Bij een be-

kende roestboom zien we iets vliegen in het licht van de halve 

maan: een ransuil in vol ornaat! Als we terug lopen naar de fiet-

sen, klinkt opeens een ijselijk gekrijs naast ons. Kerkuil, roepen 

we in koor. Verder naar de uiterwaarden van de Lek. Onderweg 

bij het gehucht Molenbuurt roept een vrouwtje bosuil. Het is 10 

voor 4 en alle uilen zijn al binnen! 

 

Prrrr prrrr
Even later komen we aan bij de Honswijkerwaarden. Het is nog 

Het Big Day-team(v.l.n.r.): Julian Bosch, Bram Rijksen, Herman Bouman, Bram Borkent

Big Day per fiets in 
de gemeente Houten
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Steenuil | Jan van der Greef

Kerkuil | Richard Pieterson



donker, maar de maan geeft genoeg licht om de plas te zien 

liggen. Rietgors en rietzanger zijn volop aan het zingen in het 

riet. Ook de Cetti’s zanger aan de overkant is te horen. We gaan 

verder, fietsen voorbij het Verdronken Bos en horen onder an-

dere kleine karekiet, blauwborst en tureluur. Er vliegt zelfs een 

roepende oeverloper over. Het is nog steeds donker en vrij-

wel stil als de 20e soort, een zingende merel, zich aandient. 

We besluiten terug te gaan naar het Verdronken Bos voor het 

ochtend concert. Opeens is een luid en merkwaardig knerpend 

prrrr prrrr te horen, alsof iemand met een nagel over een kam 

raspt. Zomer taling! Op deze soort was niet gerekend! We par-

keren de fietsen. Het is 5 uur en in de schemering gaat de ene 

na de andere vogel los. Talloze zangvogels zingen, waaronder 

grasmus en koekoek.  Om half zes lopen we naar de plek waar 

een gekraagde roodstaart moet zitten. Daar draait een schim 

razendsnel rond een stam naar beneden: boommarter! Dat is 

nog eens een verrassing.

 

Bizar tafereel
Onderweg naar het Waalse Bos, door een boomgaard, laten di-

verse soorten zich horen in de appelbomen. Plotseling wordt er 

geroepen: een boomvalk vliegt op! Het is 6 uur als twee vroege 

gierzwaluwen ons verwelkomen boven het Waalse Bos. We ko-

men voor de appelvink, maar die laat zich horen noch zien. Wel 

horen we een hoge ijle fluittoon: grauwe vliegenvanger! Iets ver-

derop kijken we vanaf de dijk uit over het Waalse Bos en horen 

stevig geritsel in de boomkruinen. Een havik, onze 52e soort van 

vandaag, heeft het aan de stok met een boom marter! De twee-

de van de dag! Na dit bizarre tafereel fietsen we verder naar de 

uiterste westgrens van de gemeente. Hier vliegt een bruine kie-

kendief over en is het tijd (7 uur) voor de eerste boterhammen.

 

Kloppend hart
We gaan terug naar de Ossenwaard voor hopelijk wat leuke 

steltlopers. Die zitten er helaas niet, wel zien we onder andere 

tapuit en oeverzwaluw. Door naar de Honswijkerwaard. Tussen 

de witte kwikstaarten valt direct een donker exemplaar op. We 

maken foto’s en zien daarop genoeg bewijs om er een vrouw-

tje rouwkwikstaart van te maken. Verderop vliegt een roepende 

groenpootruiter over. We lopen het gebied in. Een onopvallen-

de reiger die op ruime afstand langs flapt blijkt in de kijker een 

purperreiger te zijn! Op de fiets over de Lekdijk richting oost. 

Een app-je van telpost De Horde bij Lopik gooit echter roet in 

het eten: er zijn twee lachsterns naar ons onderweg! Snel door 

het weiland naar de Lek! Met kloppend hart speuren we de ri-

vier af en zien in de verte enkele dansende vogels aankomen. 

Het blijken drie zwarte sterns. Iets minder bijzonder, maar toch 

zeer fraai. We geven de lachsterns op en vervolgen onze route.

 

Schrale troost
Bij Fort Honswijk is het tijd voor een koffiepauze, terwijl we on-

dertussen de Lek afspeuren. Het is rustig en er passeert niets, 

Zwarte sterns | René de Waal

Zomertaling | Bert Geelmuijden
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op een slechtvalk na. Plotseling is er consternatie, een water-

ral zou gehoord zijn in een plasje naast het Fort. Snel de koffie-

spullen opgeruimd en naar het plasje. Na een paar minuten volgt 

het overduidelijke speenvarkengeluid van de waterral. We fietsen 

verder over de Lekdijk richting Steenwaard. Boven de Houtense 

polder roept een eenzame grutto. We komen aan bij de Steen-

waard op de plek waar de laatste patrijzen van Houten zitten en 

speuren alles drie keer af, zonder succes. Als schrale troost vliegt 

een wulp over en strijkt een ringmus neer op een paaltje.

Draaihals
De route gaat verder naar Steenwaard oost voor de veld-

leeuwerik. We lopen het gebied in en luisteren: geen veldleeu-

werik. We struinen wat rond. Plotseling zit in een braamstruik 

op circa 200 meter afstand een vogel met een lichte buik. Door 

de enorme afstand is er eigenlijk weinig van te maken. Dan 

draait de vogel zijn kop en is de kenmerkende donkere kop-

streep van een draaihals te zien. We kunnen de vogel enige 

tijd fraai bekijken, ook van dichterbij, maar al snel verdwijnt de 

specht in een dichte struik. 

Profetische woorden
Terwijl we teruglopen cirkelt een grote groep regenwulpen, on-

ze 100e dagsoort, in het hoge hemelse blauw. Ook daar was 

niet op gerekend. Met flinke tegenwind naar de Buitenwaard 

voor de laatste kans op veldleeuwerik. Enkele minuten moeten 

we gespannen afwachten om slechts een paar seconden het 

vrolijke lied te horen. We gaan terug en besluiten de route te 

veranderen via de Lekdijk met de wind in de rug. “Bijvoorbeeld 

voor een visarend of Pontische meeuw”, oppert Bram Rijksen. 

Dit blijken profetische woorden. Nog geen tien minuten later is 

een biddende visarend boven de Lek te zien. De rest van de te-

rugweg levert nog een tweede visarend (loeihoog) en diverse 

boomvalken op. Rond half vier ploffen we neer op het befaam-

de dakterras van Bram Rijksen (123 soorten binnen een jaar).

 

Prachtig eindresultaat
Na deze heerlijke tussenstop wordt om 18 uur de tocht ver-

volgd naar het waterzuiveringsgebied ten westen van Houten. 

Dit blijkt niet voor niks: een mannetje slobeend probeert zich in 

een rietkraag te verstoppen. Via een bedrijventerrein met zwar-

te roodstaart naar Fort bij ‘t Hemeltje. Dit heeft na een half uur 

succes, een zwijgzame glanskop in de kruin van een eik. Daarna 

naar Nieuw Wulven, waar matkop, appelvink en sprinkhaanzan-

ger mogelijk zijn. De sprinkhaanzanger, onze 109e dagsoort, 

laat zich inderdaad goed horen, maar daar is het dan ook mee 

gedaan. We installeren ons op een bankje met goed uitzicht (je 

weet maar nooit) en proosten op een prachtig eindresultaat. 

Een nieuw record voor de gemeente Houten is gevestigd!

(Redactie: dit artikel is een ingekorte versie van een verslag, dat 

te lezen is op onze website www.vogelwacht-utrecht.nl)
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Als vogelaar ga ik er regelmatig dagen op 

uit om allerlei interessante gebieden te 

bezoeken, het liefst per fiets. Als ik ech-

ter wat minder tijd heb zijn er altijd dich-

ter in de buurt leuke plekjes om te bezoe-

ken. In Amersfoort ben ik in de gelukki-

ge omstandigheid op loopafstand van 

het park Schothorst te wonen. Al vrij snel 

ontdekte ik de ‘local hero’ in het park! 

Het alom bekende bosuiltje dat frequent 

te zien was, zittend op de rand van een 

gat in een oude beuk. Heel vaak werd hij 

gestoord door de kauwtjes in het park, 

waardoor hij weer in het gat van de ou-

de beuk verdween. Daarom zag je hem 

ook vaak lange periodes niet op die plek, 

maar verscheen hij opeens weer na bij-

voorbeeld een half jaartje ‘weg’ te zijn 

geweest. Afgezien van de alom bekende 

boom was er nog een plek bekend waar 

hij wel eens werd gezien, maar het park 

had ongetwijfeld nog meer mogelijk-

heden voor hem om overdag te vertoe-

ven. Maar waar was hij dan als hij niet 

op de bekende plekken zat? Ook al zag 

ik de uil soms gedurende langere tijd 

niet, vaak hoorde ik hem wel roepen als 

ik weer eens van mijn werk langs het 

park kwam. Heel af en toe werd zijn ge-

roep beantwoord door een vrouwtje. Op 

een mooie zondagmorgen liep ik door 

het park en werd mijn aandacht getrok-

ken naar wat kauwtjes die bij een gat in 

een grote oude plataan aan het donder-

jagen waren. Opeens zag ik een bekend 

‘gezicht’ in het gat van de oude boom: 

de bosuil. Toen ik rustig in de richting 

van de boom liep kregen de kauwtjes 

mij op een gegeven moment door en 

verdwenen dus snel. De bosuil zat ech-

ter nog heel even verdwaasd voor zich 

uit te kijken met de ogen open, alvorens 

hij ook verdween in de holle boom om 

weer rustig verder te slapen.

Bosuil | Jaap Vos

Het bosuiltje  |  Jaap Vos
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Vogelen op 
Mallorca
René de Waal

Mallorca is bij Nederlanders bekend als 

locatie voor zonvakanties. Bij Britse, maar 

ook Duitse en Scandinavische vogelaars is 

het eiland echter al vele jaren een populai-

re vakantiebestemming. Niet alleen trek-

ken veel vogels in voor- en najaar via Mal-

lorca naar hun zomer- of wintergebied (en 

is daarbij te vergelijken met bijvoorbeeld 

Lesbos), het eiland herbergt ook een aan-

tal vogelsoorten die in Nederland nooit of 

uiterst zelden worden waar genomen.

Begin dit jaar besloot ik in de meivakan-

tie naar Mallorca te gaan om te vogelen. 

Bij de KNNV-uitgeverij bestelde ik het 

boekje ‘Vogels kijken op Mallorca’ van 

Luc Hoogenstein, een uitgave in de serie 

‘Wildernis dichtbij’. Dit gidsje beschrijft 

de belangrijkste vogelgebieden op Mal-

lorca, met achtergrondinformatie en tips 

over bereikbaarheid en de bijzondere 

soorten die ter plaatse aangetroffen kun-

nen worden.

Can Picafort
De belangrijkste vogelgebieden liggen 

langs de kust in het noordoostelijk deel 

van het eiland. Mijn uitvalsbasis was het 

plaatsje Can Picafort, aan de Badia de Al-

cúdia. In de zomer een druk badplaats-

je, maar eind april / begin mei nog erg 

rustig.

’s Avonds aangekomen in Can Picafort, 

was de eerste vogel die ik de volgende 

ochtend zag een Audouins meeuw, een 

van de zeldzaamste meeuwen van Euro-

pa. Het bleek dat er langs de boulevard 

van Can Picafort dagelijks enkele van de-

ze mooie meeuwensoort rondhingen. 

S’Albufera
Enkele kilometers ten westen van Can Pi-

cafort bevindt zich het belangrijkste vo-

gelgebied van Mallorca: Parc Natural de 

S’Albufera. Het is een moerasgebied dat 

zeldzame vogels als zwartkoprietzanger, 

knobbelmeerkoet en marmereend her-

bergt. Daarnaast is het gebied een mag-

neet voor allerlei steltlopers en waad-

vogels zoals kluut en steltkluut, bont-

bek-, kleine - en strandplevier, kleine 

zilver reiger, woudaap, kwak en ralreiger. 

Het park is open van 9 uur ’s morgens 

tot 6 uur ’s avonds, maar niemand houdt 

je tegen als je er buiten die tijden gaat vo-

gelen. Rond het bezoekerscentrum, één 

Vorkstaartplevier | René de Waal



kilometer van de ingang, ligt een aan-

tal vogelkijkhutten, van waaruit je uit-

stekend zicht hebt op de vogels. Zo kun 

je meemaken dat een rondscharrelende 

steltkluut of purperkoet de hut tot op en-

kele meters nadert. Ik heb het gebied en 

de kijkhutten dagelijks bezocht. Naast 

de bovengenoemde soorten zijn ver-

meldenswaard: vorkstaartplevier, zwarte  

ibis, withalsvliegenvanger, krooneend, 

en natuurlijk de alomtegenwoordige Cet-

ti’s zangers, nachtegalen, grote karekie-

ten en kleine zwartkoppen. 

Zwartkoprietzanger
Ondanks dat het waarnemen van de 

zwartkoprietzanger volgens het boek-

je van Luc Hoogenstein zeer kansrijk 

is, bleken de meeste vogelaars deze 

soort niet gezien te hebben. Pas toen 

ik de twaalf kilometer lange wandeling 

rond het gebied ondernam (iets wat bij-

na niemand schijnt te doen) had ik het 

geluk in de zuidoosthoek enkele zwart-

koprietzangers te horen en te zien, één 

keer zelfs van zeer nabij langs het pad. 

De zang is niet te verwarren met andere 

rietzangers: een reeks lange, aanzwellen-

de fluittonen, gevolgd door kleine kare-

kiet-achtige zang.

Son Real
Enkele kilometers ten oosten van Can Pi-

cafort ligt Son Real, een gebied met ruig-

tes en bos, met aan de kust een begraaf-

plaats uit de ijzertijd, die goed bewaard 

is gebleven. Vanaf de Finca (boerderij) 

waarin een klein bezoekerscentrum, kun 

je enkele rondwandelingen maken. Tij-

dens de wandeling kwam ik daar grau-

we- en bonte vliegenvanger, (Baleari-

sche) roodkopklauwier, duinpieper, kort-

teenleeuwerik en Thekla leeuwerik tegen. 

Wat betreft de laatste: de kuifleeuwerik 

komt op het eiland niet voor. Twijfel over 

de determinatie blijft dus, in tegenstel-

ling tot op het vasteland van Spanje, ach-

terwege.

Kaap Fermentor
Landschappelijk is de kust van het meest 

noordelijk gelegen schiereiland Fermen-

tor van grote schoonheid. Op diverse 

plaatsen langs de weg naar het uiterste 

puntje kun je genieten van de prachtige 

vergezichten langs de westelijke kust. 

De weg zelf is goed opletten geblazen: 

de vele haarspeldbochten bieden wei-

nig zicht op wat je tegemoet komt. Daar-

naast is de weg favoriet bij de vele wiel-

renners, die voor je uit naar boven krui-

pen, dan wel afdalend de bocht om kun-

nen komen. Het schiereiland bood in de 

periode dat ik er was de grootste kans 

op Eleonora’s valk en de twee daar voor-

komende pijlstormvogels. Beide heb 

ik kunnen waarnemen, zij het van flin-

ke afstand. Vanaf de vuurtoren op de 

kaap heb ik zegge en schrijven één pijl-

stormvogel boven zee gezien. Welke van 

de twee, de vale- of Scopoli’s pijlstorm-

vogel, was door de grote afstand niet 

waarneembaar. Ook wat betreft Eleono-

ra’s valk bleef het bij enkele exemplaren. 

Met name in de nazomer is deze soort 

veel beter waar te nemen, wanneer zij in 

groepen jagen op onder andere trekken-
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Marmereend | René de Waal

Zwartkoprietzanger | René de Waal



de zangvogels. Het schiereiland leverde 

mij nog wel blauwe rotslijster en een Ba-

learische grasmus, een ondersoort van 

de Sardijnse grasmus op. 

 

S’Albufera: rioolwaterzuivering
Aan de oostelijke rand van het park S’Al-

bufera ligt een rioolwaterzuivering. Deze 

heeft een grote aantrekkende werking op 

allerlei watervogels. De waterzuivering 

is niet vrij toegankelijk, maar vanaf een 

platform heb je een prima uitzicht over 

de plassen. Langs de betonnen randen 

houden zich steltkluten, kleine plevieren 

en oeverlopers op. Wanneer de steltklu-

ten laag over het rimpelloze water vlie-

gen kun je prachtige foto’s maken, waar-

bij een haarscherp spiegelbeeld te zien 

is. Tijdens mijn bezoek hield zich ook 

een Bahamapijlstaart op: een prachtig 

eendje, dat zich van korte afstand liet be-

wonderen. 

Langs het weggetje naar het uitkijkpunt 

en in de directe omgeving heb je grote 

kans om bijeneter, Theklaleeuwerik, hop, 

grote karekiet en kleine zwartkop te zien. 

In de avondschemering heb ik daar en-

kele malen grielen gehoord, en ook zien 

vliegen.

Andere gebieden
Naast genoemde gebieden heb ik onder 

andere ‘het kleine broertje’ van S’Albufe-

ra: S’Albufereta, de Boquer-vallei, het Ar-

ta-gebergte, de zoutpannen van Salobrar 

de Campos in het zuiden van Mallorca 

en het stuwmeer van Cuber bezocht. De 

wandeling rond het stuwmeer, dat in het 

midden van de westelijke bergketen ligt, 

leverde naast een roepende draaihals 

nog een endeem, Moltoni’s baardgras-

mus, op. 

Tenslotte
Natuurlijk heb ik niet alle soorten kun-

nen noemen die ik in de tien dagen dat ik 

er was heb gespot. Vale gierzwaluw, ro-

de patrijs, withalsvliegenvanger, cirlgors, 

grauwe gors en krombekstrandloper zijn 

enkele van de andere leuke soorten op 

mijn lijstje. Het aantal waargenomen 

roofvogels was mager: naast Eleonora’s 

valk bleef het bij bruine kiekendief, een 

enkele vale gier, alsmede één visarend, 

een slechtvalk en één kleine torenvalk.

Literatuur: Vogels kijken op Mallorca, 

Luc Hoogenstein. KNNV uitgeverij
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Na een half jaar voorbereiding gaat afdeling Nieuwegein/ 

IJsselstein van Vogelwacht Utrecht, in samenwerking met Tuin-

club Lopikerwaard, in oktober starten met een erfvogelproject 

in de Lopikerwaard. Het doel van het project is het verbeteren 

en vergroten van het leefgebied van erfvogels zoals boerenzwa-

luw, huiszwaluw, ringmus en steenuil. Door modernisering en 

vernieuwing worden veel erven minder geschikt als woonplaats 

voor deze soorten. Eigenaren zijn vaak best bereid daar iets aan 

te doen, maar ze weten niet wat. Door middel van het geven van 

informatie en adviezen over erfinrichting en beplanting hopen 

we de leefsituatie voor erfvogels te verbeteren.

Erfscan en vogeltelling
Om dat te bereiken maken speciaal daarvoor opgeleide vrijwil-

ligers een zogenaamde erfscan bij erfeigenaren die zich daar-

voor aanmelden. Dat is een totaalplaatje van wat op het erf 

aanwezig is voor de vogels en wat verbeterd kan worden. Dat 

kan specifieke beplanting zijn, een takkenril, een rommelhoek, 

nestkasten, et cetera. 

De erfeigenaar krijgt een verslag en een lijst met aanbevelin-

gen waarmee hij/zij aan de slag kan gaan. Als de erfeigenaar 

daarvoor toestemming geeft, komt er ook een vrijwilliger van 

de Vogelwacht een vogeltelling doen. De bedoeling is om deze 

telling op vaste momenten te herhalen om zo de resultaten te 

kunnen meten.

Zeer succesvol project Krimpenerwaard
Op 17 oktober is er een introductieavond in Natuurmuseum 

De Wielewaal in Willige Langerak. Dit is het startsein voor het 

project. We hebben Jaap Graveland, projectleider van het zeer 

succesvolle Erfvogelproject Krimpenerwaard, bereid gevonden 

deze avond te verzorgen. Kijk vooral eens op de website https://

www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep  

Bent u geïnteresseerd in dit project of wilt u mis-
schien een actieve rol spelen?
U bent van harte welkom op de introductieavond. Meer in-

formatie is te verkrijgen bij Irene Schuller via ireneschuller@ 

vogelwacht-utrecht.nl of 06-28407546
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Erfvogels in de Lopikerwaard Irene Schuller
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Nel is 63 jaar, komt oorspronkelijk uit 

Friesland en is al op jeugdige leeftijd in 

Nijkerk komen wonen. Zij werkt als vrij-

willigster in de ouderenzorg. Tien jaar ge-

leden is zij verhuisd naar een wijk in Nij-

kerk die aan polder Arkemheen grenst en 

al snel was zij daar met grote regelmaat 

te vinden. Haar interesse ging in eerste 

instantie vooral uit naar planten, maar al 

snel merkte zij dat er ook heel wat vogels 

waren te zien in de polder. Ze fotografeer-

de de vogels en probeerde ze dan thuis 

op naam te brengen. Bovendien kreeg zij 

in de polder al gauw contact met andere 

natuurliefhebbers, die haar bijvoorbeeld 

vroegen of ze een bepaald soort gans 

had gezien. In die tijd had Nel er geen be-

nul van dat er verschillende soorten gan-

zen bestonden, maar door dit soort vra-

gen werd haar nieuwsgierigheid gewekt 

en thuis ging ze, vaak achter de compu-

ter, op zoek naar nieuwe kennis. Ze werd 

ook gewezen op het bestaan van de si-

te waarneming.nl. Door het bezoeken 

van die site ging er een wereld voor haar 

open: er was ontzettend veel informatie 

te vinden. Bovendien bleek het een plek 

waar zij haar waarnemingen op kwijt kon, 

en de vragen die zij daar stelde werden 

snel beantwoord.

Facebook
Nel heeft vanaf het begin van haar toch-

ten in de polder ook met enige regelmaat 

filmpjes gemaakt.  Ze vond het leuk haar 

foto’s en filmpjes te delen op Facebook, 

niet alleen om waardering te krijgen, 

maar ook omdat zij weet dat er heel veel 

mensen zijn die geen benul hebben van 

wat er zoal in de natuur, en dan met na-

me in de Nijkerker polder valt te zien. Zij 

hoopt met haar activiteiten andere men-

sen aan te sporen om ook bewuster rond 

te kijken. Nel was ook één van de initi-

atiefnemers van de Facebookgroep voor 

Arkemheen en Putterpolder, een groep 

die inmiddels meer dan 700 leden telt.

‘Beleef de Lente’
Nel ontdekte een jaar of zeven geleden 

een Amerikaanse site waarop een nest 

van kerkuilen werd gevolgd en via die si-

te kwam ze erachter dat er in Nederland 

een soortgelijk initiatief bestond: ‘Beleef 

de Lente’, de site van Vogelbescherming 

Nederland die camerabeelden van aller-

lei broedgevallen in Nederland laat zien. 

Op die site bestaat de mogelijkheid in de 

zogenaamde huiskamer te chatten (voor 

wie de term niet kent: dat is elkaar be-

richtjes sturen in een internetomgeving). 

Dat chatten biedt de mogelijkheid elkaar 

te wijzen op bijzondere gebeurtenissen 

in de verschillende nesten. Bovendien 

worden de berichten gebruikt door vrij-

willigers die filmpjes maken van de bij-

zondere gebeurtenissen in de nesten. 

Nel deed al snel mee met het chatten, en 

toen ze zag dat er vrijwilligers werden ge-

vraagd die in het kader van een lopend 

onderzoek notities wilden maken van de 

gebeurtenissen in een nest boerenzwalu-

wen, meldde zij zich aan. Kennelijk viel 

de kwaliteit van haar waarnemingen op, 

want al snel kreeg zij het verzoek om clip-

jes te gaan maken. Clipjes zijn korte film-

pjes van maximaal 2 minuten die worden 

gemonteerd uit de 24-uurs films. Nel 

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 Nel Bekema, vrijwilliger bij Beleef de 

Lente.

Door Bert Geelmuijden



vertelt dat het maken van die clipjes een 

heel gedoe is, ook al omdat de beschik-

bare software niet heel erg handig is. In 

de praktijk werkt het maken van clipjes 

als volgt: in de huiskamer staat er een 

chatbericht over een bijzondere gebeur-

tenis in één van de nesten. Meer speci-

fiek is het ook mogelijk een zogenaamde 

‘cliptip’ te geven. De clipmaker van dat 

nest zoekt in de 24-uurs film fragmenten 

van de gemelde gebeurtenis, produceert 

een voorblad met een duidelijke, naar de 

gebeurtenis verwijzende tekst en vervol-

gens moeten de verschillende fragmen-

ten tot een soepel lopend filmpje worden  

omgetoverd. Dat moet zo snel mogelijk 

gebeuren en dat levert nog wel behoorlijk 

wat stress op, maar tegelijkertijd geeft 

de wetenschap dat de filmpjes veelvul-

dig worden bekeken erg veel voldoening. 

‘Beleef de Lente’ wordt niet alleen door 

veel particulieren bekeken, maar ook 

op heel wat scholen worden de beelden 

klassikaal bekeken, en zo wordt bij kinde-

ren interesse in de natuur gewekt. Voor 

Nel is het aspect van bij anderen interes-

se voor de natuur opwekken een belang-

rijke drijfveer voor haar activiteiten. “Ik 

leer als het ware mensen beter te kijken 

en ik krijg ook regelmatig reacties van 

deelnemers die laten weten door de film-

pjes dingen te hebben gezien die ze eer-

der niet hadden opgemerkt,” aldus Nel. 

In het geval van de kerkuilen heeft Nel 

ook heel wat nachtelijke uren door zitten 

spitten. Zo kon ze regelmatig clipjes pro-

duceren van activiteiten in het nest die 

velen nog nooit hadden waargenomen.

Nel stelt dat het voor het effectief ma-

ken van clips wel noodzakelijk is dat je 

genoeg weet van de soort waarvan je het 

nest volgt. Zo ben je beter in staat een 

onderscheid te maken in wat wel en niet 

bijzonder genoeg is voor een apart clip-

je, al blijft een mooi voedermomentje na-

tuurlijk ook altijd wel de moeite waard. 

Het zal duidelijk zijn dat het voor dit werk 

bijna noodzakelijk is dat je geregeld ach-

ter de computer kruipt. Nel merkt dat het 

voor de clipmakers die overdag bezig-

heden hebben lastig is om hun clipjes ac-

tueel te houden. Ze merkt dat ze dat niet 

alleen jammer vindt, maar ze kan zich 

ook wel eens ergeren aan het feit dat van 

sommige nesten soms een paar dagen 

lang geen enkel nieuw clipje te zien is.

Nieuwe site
Het afgelopen jaar is er een nieuwe site 

in de lucht gebracht omdat de bouwer 

van de oorspronkelijke site ermee opge-

houden was. Dat bracht veel kinderziek-

tes met zich mee, en bovendien verdwe-

nen er mogelijkheden die het nu juist zo 

leuk maakten ‘Beleef de Lente’ te bezoe-

ken. Chatten maakte plaats voor de mo-

gelijkheid een ‘like’ te geven (zoals in 

Face book) en het geven van tips aan de 

clipmakers werkte niet meer zo eenvou-

dig als daarvoor. Inmiddels is er wel een 

evaluatieronde geweest, en Nel hoopt 

dat er in het komend jaar weer meer mo-

gelijk zal zijn op de site, waarbij zij vooral 

denkt aan weer kunnen chatten.

In de afgelopen jaren heeft Nel bijdra-

gen geleverd aan het volgen van de nes-

ten van ooievaars, boerenzwaluwen, bos-

uilen, kerkuilen, koolmezen en ijsvogels. 
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De genialiteit van vogels
Auteur  Jennifer Ackerman (Nederland-

se vertaling Hanneke Bos

Uitgever Prometheus

ISBN 978 90 446 3255 2

Prijs € 24,99 (Paperback)

 € 14,99 (E-book)

Het is opvallend dat in de Nederlandse 

taal vaak vogelnamen worden gebruikt om 

iets afkeurend of negatief aan te duiden. 

Denk maar aan een uilskuiken, een dom 

gansje, pronken met andermans veren, 

haantje de voorste, praten als een kip zon-

der kop en nog veel meer. Dit verschijnsel 

vindt zijn oorsprong in het idee, dat veel 

mensen hebben, dat vogels dom zijn.

Na veel onderzoek, over de gehele we-

reld, komt de schrijfster tot de conclu-

sie dat veel vogels lang niet zo dom zijn 

als wordt beweerd. In een dik boek (384 

bladzijden) vertelt ze daarover. In acht 

hoofdstukken wordt achtereenvolgens 

gekeken naar de grootte en de bouw van 

het vogelbrein, technische vaardigheden, 

sociaal gedrag, muzikaliteit en gevoel 

voor schoonheid, ruimtelijk inzicht en 

tenslotte aanpassingsvermogen.

Voor veel vogelliefhebbers zal dit niet 

een boek zijn waarop ze al lang hebben 

zitten wachten, maar vogelkenners die 

graag wat meer van de vogels willen we-

ten dan alleen hun uiterlijk en hun zang 

zullen dit boek zeker kunnen waarderen. 

Ik vind het een zeer boeiend boek.

Enkele wetenswaardigheden: een zwarte 

kraai en een patrijs hebben ongeveer de-

zelfde lichaamsgrootte. De hersenen van 

een kraai wegen echter ongeveer 9 gram, 

die van de patrijs slechts 2 gram. Welke 

vogel zal waarschijnlijk intelligenter zijn?

De hersenen van nestvlieders groeien 

na hun geboorte bijna niet meer terwijl 

de hersenen van nestblijvers nog enorm 

groeien tijdens de periode dat deze nog 

in het nest zijn.

Trekvogels hebben over het algemeen 

kleinere hersenen dan standvogels van 

gelijke grootte. Is dat om de ballast tijdens 

het vliegen zo laag mogelijk te houden?

Vogels die wintervoorraden aanleggen 

(bijvoorbeeld kraaiachtigen) hebben over 

het algemeen een grotere hypocampus 

dan andere vogels. Elke keer als zij voed-

sel verstoppen worden er in die hypo-

campus nieuwe zenuwverbindingen ge-

maakt. Hierdoor groeit hun geheugen 

voortdurend.

Kortom: een boek voor de liefhebber, maar 

die komt dan ook echt aan zijn trekken.

Boekbespreking
Nick Hoebe

Zwarte kraai | Bert Geelmuijden

Patrijs | Richard Pieterson



Roofvogels van Europa, Noord- 
Afrika en het Midden Oosten
Auteur  Dick Forsman (Nederlandse 

vertaling Ger Meesters)

Uitgever KNNV

ISBN 978 90 5011 602 2

Prijs  € 49,95 (Hard cover); leden 

van KNNV en Vogelbescher-

ming 10% korting

Dick Forsman is een Finse ornitholoog 

met een grote passie voor roofvogels en 

dan vooral de determinatie aan de hand 

van het verenkleed. Hij heeft al meerde-

re boeken en artikelen geschreven over 

roofvogels en hij is ook een fervent foto-

graaf. In zijn nieuwe boek heeft hij zich 

helemaal uitgeleefd, zowel in kennis als 

in foto’s.

De officiële titel, zoals die bovenaan 

dit artikel staat is niet compleet. Op 

de kaft staat “Handboek determineren 

van vliegbeelden Roofvogels van Euro-

pa, Noord-Afrika en het Midden Oos-

ten”. Dus determineren met behulp van 

vliegbeelden, of beter gezegd, foto’s van 

vliegbeelden. Vijfenzestig soorten roof-

vogels worden er beschreven en gede-

termineerd met behulp van foto’s. De 

meeste foto’s zijn van de auteur zelf.

En daarin is hij niet krenterig: van de 

meeste soorten staan er tenminste tien 

foto’s en vaak nog meer. De foto’s zijn 

helder, goed belicht, niet stevig gefoto-

shopt, maar vooral duidelijk en met een 

goede uitleg erbij. Het formaat van de fo-

to’s is ook goed: de meeste foto’s vullen 

een kwart pagina, maar van elke soort 

staan er ook foto’s in van een halve pa-

gina.

Maar niet alleen de soorten worden dui-

delijk getoond en beschreven. Dick Fors-

man beschrijft en toont ook de vele hy-

briden die er in sommige soortgroepen 

bestaan, zoals de hybride wespendieven, 

wouwen, kiekendieven en nog veel meer.

En dus werd het een dik, 544 bladzijden, 

en zwaar boek. Geen gidsje om zo even 

bij je te steken. Maar wel een naslagwerk 

waar veel roofvogelliefhebbers, en dat 

zijn er vele, naar hebben uitgekeken. Ik 

ben erg blij met het verschijnen van dit 

boek.
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Geen ‘In het kort’ | Toon Vernooij

Toen ik van Martijn van Tol een appje kreeg of ik zin had om de 

volgende dag mee te gaan naar de Groene Jonker aarzelde ik 

eerst - het was immers een gewone werkdag. Maar al snel dacht 

ik: “Ach, waarom ook niet? Het is tenslotte zomer, en dan mag 

je de teugels wel eens laten vieren.” Een begripvolle leidingge-

vende maakte ’s ochtends aan het laatste restje twijfel direct 

een eind: “Ga nou maar en schrijf die uren maar als je terug 

bent.” En zo komt het dat u nu een ander stukje van mij leest 

dan u doorgaans van mij gewend bent. Ik hoop maar dat u het 

mij niet euvel duidt.

Waterrietzanger
De aanleiding voor ons plotselinge uitstapje naar de Groene 

Jonker was de waarneming van een waterrietzanger. En voor een 

waterrietzanger blijf je nu eenmaal niet thuis. Daar kwam bij dat 

het al de vijfde of zesde waarneming van deze soort was, meer 

dan gebruikelijk. Wereldwijd is de waterrietzanger een kwets-

bare, in aantal afnemende soort die lokaal broedt in het noord- 

oosten van Duitsland, Polen en de Baltische staten. Dat er nu  

zo veel exemplaren - zonder uitzondering jonge (eerste najaar) 

vogels - in Nederland werden waargenomen duidde misschien 

op een succesvoller broedseizoen dan andere jaren. Dat hoop-

ten we dan maar.

Met een klein groepje medevogelaars stonden we om half tien 

onder een dreigende wolkenhemel geconcentreerd in het riet te 

turen. Om de tijd te doden en ter afwisseling van al het getuur 

genoten we van de tientallen jonge boerenzwaluwen die boven 

en in het riet de vreemdste capriolen uithaalden. Verderop bo-

ven de plas foerageerden ook enkele oever- en huis zwaluwen. 

Hoog boven ons cirkelden vijf gierzwaluwen, zich voorberei-

dend op hun reis naar het zuiden, een adulte boomvalk joeg 

het grut de stuipen op het lijf en een juveniele havik oefende 

zijn jachttechniek. Heel ongebruikelijk voor de tijd van het jaar 

zaten een snor en een sprinkhaanzanger te zingen alsof het nog 

volop lente was, waarbij ze zich allebei nog op hun allerfraaist 

lieten zien ook.                     

We verveelden ons dus niet en het was reuzegezellig met de 

overige aanwezigen. Maar na anderhalf uur begon het toch te 

knagen. Zat dat beest er eigenlijk nog wel? Er was die ochtend 

niet één zekere melding gedaan. Bovendien kon ik niet eeuwig 

wegblijven van mijn werk. 
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Snor | Michael Kars Sprinkhaanzanger | Bert Geelmuijden

En...nog iets leuks gezien?



Geduld beloond
Uiteindelijk besloten we toch maar, zij het met de nodige tegen-

zin dus uiterst langzaam, terug te lopen naar de auto. Ik had 

echter nog geen tien stappen gezet toen er plotseling in mijn 

ooghoek een ‘verdachte’, lichtgekleurde rietzanger uit het riet 

schoot en meteen weer wegdook achter een pol pitrus. Was ‘m 

dat nou!? Het leek er wel heel veel op. Ik hield mijn blik gericht 

op de pitrus, toen hetzelfde vogeltje weer wegschoot en een 

paar meter verder en nu zichtbaar neerstreek in het riet: bingo! 

Een scherp afgetekende crèmekleurige kruinstreep, lichte teu-

gel en de karakteristieke ‘tramrails’ op de rug. Het was hem, 

luid en duidelijk! Een eerste winter waterrietzanger helemaal 

volgens het boekje. Gelukkig stonden Martijn en een viertal an-

dere vogelaars (waaronder de waarnemer van de dag ervoor) 

direct naast me en zagen ook wat ik zag. Geheel tegen zijn re-

putatie in bleef de vogel braaf op zijn rietstengel zitten, alsof hij 

ons alle tijd wilde gunnen hem op ons gemak te bestuderen. 

Wat we ook deden. Mooier kun je ze niet krijgen, vonden we. 

De jubelkreten schalden over het gebied en de high-fives waren 

niet van de lucht.

Om het helemaal af te maken, vloog hij naar de overkant van 

het pad en ging ook daar mooi zitten wezen. En wij maar kij-

ken. We konden er geen genoeg van krijgen. Toen zat het erop 

en verdween hij definitief in het riet. Een onvergetelijke ‘twitch’ 

was daarmee een feit.

Bron: mijzelf, Martijn van Tol en vier andere aanwezigen.
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Biesbosch
Afdeling Utrecht-stad

17 juni 2017 | Guus Peterse

We hadden dit keer tot een avondexcursie 

besloten. Waarom, daar kun je je vraagte-

kens bij zetten, want toen het begon te 

schemeren en het echt avond werd zaten 

we alweer in de auto terug naar Utrecht. 

Maar toch, met een gewone dagexcursie 

hadden we ongetwijfeld dat laatste half 

uurtje gemist: nog steeds een stralende 

hemel maar inmiddels voelbare avond-

koelte die voelt als een koud glas wijn, 

of bier zo u wilt, op een warme zomer-

avond. Achter ons zingt nog altijd af en 

toe de Cetti’s zanger. Voor ons passe-

ren af en toe een of twee lepelaars van 

de groep van meer dan zestig die zojuist 

nog rustte in polder Hardenhoek. Op 

weg naar hun slaapplaats, vermoeden 

we. Af en toe verraadt zich een zwartkop-

meeuw tussen de passerende kokmeeu-

wen, door zijn aparte, mauwende roep of 

door zijn lichte, contrastarme vleugels. 

Of door allebei.

Enorme harige bruine kop

Een zilverreiger hoog in een boom ver 

weg aan de overkant. En dan koerst in-

eens een enorme harige bruine kop door 

het water. Af en toe een licht gespartel en 

dan verdwijnt het hele lijf van misschien 

wel een meter lang onder water, om pas 

minuten later verderop weer boven te ko-

men. Een bever! Korte tijd later gevolgd 

door een tweede.

Met die bever, helemaal op het eind van 

de avond, is alvast de soort van de dag 

verklapt. En dat is dan nog niet eens een 

vogel. Wat vogels betreft begonnen we de 

dag aan het eind van de middag in polder 

Muggenwaard, onderdeel van de Noord-

waard,  wat zo’n beetje het nieuw tot na-

tuur omgevormde en gedeeltelijk onder 

water gezette gebied is tussen Werken-

dam en de bekende polders Hardenhoek 

en Maltha. In de Muggenwaard voor-

al tientallen kieviten, tureluurs en kok-

meeuwen maar ook drie mooie steltklu-

ten, die overigens na een half uur of zo 

ineens verdwenen leken. We hadden ze 

niet zien wegvliegen maar ze waren on-

vindbaar. Met onder andere een zilverple-

vier, op een ongebruikelijke plek, een on-

gebruikelijk moment en in een ongebrui-

kelijk kleed, een vuurlibel, kluten, kleine 

plevieren, een zingende gele kwikstaart, 

kleine zilverreiger, een zomertaling en 

minimaal twaalf casarca’s, bouwden we 

alvast een aardig soortenlijstje op.

Beleef de lente in Nederland

De eerste Cetti’s zanger, nou ja, een paar 

gevalletjes uit de auto niet meegerekend, 

hoorden we verderop vanaf de weg die Zwartkopmeeuw | Bert van Dillen
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Excursies



mooi zicht biedt op het beroemde eer-

ste visarendennest van Nederland. Ook 

dit jaar is dat weer bezet. We hadden 

mooi zicht op eerst een en daarna twee 

oudervogels en af en toe op de kop van 

een jong dat zich strekte in de hoop op 

een hapje van vader of moeder. Beleef de 

lente in Nederland! We bezochten nog de 

Reugtweg, met zicht op een grote plas 

met onder andere tientallen grutto’s en 

kieviten en foeragerende gierzwaluwen 

waartussen we natuurlijk hard op zoek 

gingen naar die ene Siberische gierzwa-

luw. We eindigden tenslotte aan de punt 

van de landtong diep in de Hardenhoek, 

waar twee bevers deze avond van een 

mooie afsluiting voorzagen.

Tienhovens kanaal
Afdeling De Bilt /Zeist

24 juni 2017 | Hanneke Lankhof

Op de avond van een donkere, druilerige, 

soms gestaag miezerende regendag gaan 

we met z’n vieren op weg richting Hol-

landse Rading. We starten onze wandeling 

aan het begin van het Bert Bospad waar 

nog vier vogelaars aansluiten. Het is voor 

het eerst, na uren van nattigheid, zowaar 

droog. We lopen de weg af richting een-

denkooi. Aan de noordkant, polder Achter-

af, heb je leuke doorkijkjes over grasland 

met veel laagvliegende boeren- en gier-

zwaluwen. In de verte zien we een fraaie 

zwerm spreeuwen, vermoedelijk slaap-

trek. Aan de zuidkant, de Oostelijke Bin-

nenpolder, zijn verschillende plas-drasjes, 

waarop foeragerende kleine plevieren met 

een jong, witte kwikstaarten en tegen de 

bomenrij een roodbruin ree dat op de uit-

kijk staat. Er vliegen twee jonge raven, die 

vervolgens bovenin een boom knus naast 

elkaar gaan zitten. Ondertussen passeert 

een purperreiger. Naderhand zullen we er 

nog enkele waarnemen.

We lopen door en onder het genot van 

kwetterende puttertjes zien we een grau-

we vliegenvanger in één van de bomen, 

een leuke verrassing. Hij vliegt steeds 

even van zijn takje om een lekker hapje 

te vangen. We kunnen het vogeltje prach-

tig observeren, totdat er mensen met een 

hond langskomen. We gaan verder. Van-

uit het riet komt het gezang van kleine 

karekieten, rietgorzen en een enkele riet-

zanger ons tegemoet. Een paartje grote 

zilverreiger komt laag over. 

Wat een genot

Ter hoogte van de eendenkooi scheren 

zwarte sterns over het water. Helaas blij-

ken de tot vorige week bewoonde nest-

vlotjes nu alle leeg. Onduidelijk is of een 

deel van de jongen al is uitgevlogen of 

is gepredeerd. Onzichtbaar, maar goed 

hoorbaar is de sprinkhaanzanger of toch 

snor? De deskundigen twijfelen en alsof 

de snor het gehoord heeft, laat hij zijn 

sonore zang horen. Tegelijk, dan weer na 

elkaar doen snor en sprinkhaanzanger 

hun best om ons auditief te verwennen. 

Het verschil tussen deze twee komt hel-

der en duidelijk op ons trommelvlies bin-

nen. Wat een genot! Even verderop horen 

we vanuit het riet de starttonen van de 

blauwborst. Hij zet niet door, maar het 

zijn onmiskenbaar de aanlooptonen van 

zijn zang. Een tweede blauwborst doet er 

qua volume nog een schepje bovenop, 

maar ook deze gaat niet verder dan hal-

verwege. We proberen de vogels in beeld 

te krijgen, helaas. Wel zien we nog twee 

zwarte reeën tussen het riet staan.

Magische avondexcursie

We besluiten terug te gaan. De zaterdag-

avonddisco in Tienhoven is gestart en 

van af Hilversum brengt een lasershow 

kleur aan de donkere maanloze hemel 

(nieuwe maan). Kikkers proberen met hun 

gekwaak onze aandacht te trekken en ver-
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derop doen de rugstreeppadden ook hun 

best. We struikelen bijna over een grote 

(groene of bruine) kikker midden op het 

pad. Als we langs het huis met het ooie-

vaarsnest lopen, checken we nog even: 

drie kleinere zwarte silhouetten bewegen 

en pa of ma komt net aanvliegen.

Het is al na middernacht als we weer bij 

de parkeerplaats aankomen. Hier hopen 

we nog op kwartel, die hier acht dagen 

geleden roepactief was, maar helaas. On-

danks het gemis van een zonsondergang 

en maansopkomst heeft deze avondexcur-

sie toch iets magisch. Het langzaam don-

kerder worden en het wegsterven van de 

geluiden, de laatste paar strofen van een 

roodborst, de inzet van kikkers en padden, 

de alarmroep van een wegvliegende me-

rel; we zijn unaniem: een mooie plek voor 

een avondexcursie, met dit keer 53 waar-

genomen vogelsoorten.

Zouweboezem
Afdeling Doorn/Driebergen 

1 juli 2017 | Sjef ten Berge

De regen was randje annuleren en met na-

beelden van de buienradar in het achter-

hoofd en ruitenwissers van voren gingen 

we op weg, nagestaard door enkele toeval-

lige appelvinken naast het parkeerterrein.

De Achthovense waarden met veel grijs 

slik hadden rustende en zevende lepe-

laars, een bergeenden crèche, en nog wat 

andere kleuren grijs vanwege de brand-

ganzen en witte kwikstaarten. Het aarze-

lende licht en water hielden overigens de 

zangertjes goed aan de praat. Grasmus, 

rietgors, zwartkop, tjiftjaf en rietzanger lie-

ten elkaar wel rustig uitzingen. Dat maak-

te onze registratie en discussie over wat 

we gehoord hadden overzichtelijk. Op 

naar de Boezemweg. 

Snorrende ijsvogel en snor

Bij het indraaien op de nattige parkeer-

plaats misten we op een banddikte na een 

Amerikaanse rivierkreeft. Eén voorzichtige 

vinger op z’n staart was genoeg voor het 

opgericht spreiden van z’n indrukwekken-

de schaarpoten. Dat zag er ook uit als een 

welkom en dat lieten we maar zo.

Terwijl de purperreigers ons links en 

rechts passeerden was het moeras bij de 

parkeerplaats de thuisbasis van enkele 

jonge torenvalken, veel grauwe ganzen en 

een snorrende ijsvogel. Na de tiende uit-

barsting van een Cetti’s zanger was een 

witgatje niet meer te houden en probeer-

de uit ons blikveld te vliegen. We liepen 

verder zuidwaarts, werden even staande 

gehouden door een snor en hadden be-

wondering voor de ijver waarmee de man-

netjes koekoeken waakzaam en aanwe-

zig bleven. Intussen wolkten de putters in 

honderden aantallen op en neer over een 

gerooide en verruigde voormalige boom-

gaard. Ze hielden het even voor gezien 

toen een relaxt wiekende bruine kiekendief 

op tachtig meter aan ons voorbijschoof.

Ouders steltkluut met drie dartele pullen

Vóór we bij het kijkscherm waren kregen 

we ruim zicht op het zwarte sterngebiedje 

met alle fasen tussen jonge pul en al uit-

gevlogen exemplaren. Toch opmerkelij-

ke leeftijdsverschillen per nest. Het sper-

ren en gevoerd worden was een spektakel 

op zich, maar ook de herkomst van het 

voedsel was bijzonder. De vliegen wer-

den door de tientallen ouders al kruisend 

tussen roodbonte koeien uit de lucht ge-

snapt. Toen we tenslotte ook nog ouders 

stelkluut met drie dartele pullen over het 

slik van de boezem hadden zien stappen, 

moesten de smient en de wintertalingen 

ons er op attent maken dat we in Neder-

land waren. De stiekeme sperwer over het 

riet op de terugweg en een vliegend lijntje 

van vier purperreigers sloten ons onver-

wacht boeiende vogelochtendje af.

18  |  de kruisbek 4-2017

Grasmus | Bert Geelmuijden Steltkluut | Bert van Dillen



de kruisbek 4-2017  |  19

Groep zes van Het Baken in IJsselstein 

kreeg vorige week bezoek van de ‘vogel-

vrouwen’ Tanny Hiemstra en Everdien 

Smeenk. En dat betekende een avontuur-

lijke les met beeld, geluid en materialen 

over de natuur en vogels in eigen tuin.

De eerste foto liet zich makkelijk raden, 

want een roodborstje is -zoals de naam 

al suggereert - heel herkenbaar. Maar een 

piepklein vogeltje met een trilling in het 

gezang en de bijnaam ‘bitterballetje’ blijkt 

al wat moeilijker: het winterkoninkje. Ook 

de pimpel- en de koolmees - bijnamen: 

het Blauwpetje en het Chineesje - worden 

door elkaar gehaald, maar de leerlingen 

slaan alle wetenswaardigheden die ze ho-

ren en zien goed op. Ze voelen met be-

wondering aan veertjes en de nestjes van 

de vogels die de natuurdocenten hebben 

meegenomen. “Dit is veel leuker dan de 

gewone natuurlessen. Daar leren we bij-

voorbeeld over het weerbericht, maar dit 

is herkenbaar”, vindt een leerling. Jarige 

job Yannick (10) vindt vooral het vogels 

raden leuk. “Ik wist er best veel. En het is 

leuk om van dichtbij de nestjes en veer-

tjes te bekijken.”

Vogelliefhebbers Tanny en Everdien leer-

den elkaar kennen bij de Vogelwacht 

Utrecht. “We wilden al langer kinderen 

bewust maken van de natuur dichtbij. 

Vier jaar geleden ontvingen we een legaat 

van een particulier met als opdracht een 

project te bedenken. Daarmee konden we 

onze plannen uitvoeren.” Voor het twee-

tal ook een statement tegen de bomenkap 

die eraan kwam. “Daarmee is veel broed-

gebied verloren gegaan.”

De lessen zijn een schot in de roos. “Kin-

deren vinden het leuk en leren ervan, 

want vooral leerlingen uit groep 5 tot en 

met 8 zijn erg ontvankelijk.” Thuis wordt 

over het algemeen weinig aan natuurbe-

langstelling gedaan. “Werkende ouders 

hebben minder tijd en kinderen leren 

het meest over de natuur van hun opa’s 

en oma’s. Natuurlessen zoals wij ze ge-

ven zijn er niet veel; wij zijn echte vogel-

liefhebbers.” Als het aan Tanny en Ever-

dien ligt gaat het project nog lang door. 

“We begonnen met zeven aanvragen per 

schooljaar. Nu het is ingeburgerd zijn dat 

er al 23. Op een van de scholen geven 

we zelfs workshops. Het liefst zouden we 

in de winter terugkomen, met andere vo-

gels en met andere verhalen.”

Na de vogellessen krijgen de scholen 

een nestkastje voor in de bomen rond de 

school om zo het vogelleven te volgen. 

Dat kan in Zenderpark helaas niet: er is 

te weinig groen rondom de school. “Mis-

schien kunnen de kinderen bij de directie 

vragen om meer.”

Everdien Smeenk en Tannye Hiemstra laten het vogelleven dicht bij huis zien/horen/voelen | Lysette Verwegen 

Van vogelvrouwen in de klas leer je meer Zender 
Streeknieuws

‘Bitterballetje’ of winterkoninkje | Jan van der Greef



Bruine gent of geen bruine gent …

Zo, die knalde er even goed in vanmorgen zeg. Ik was nog aan 

het bedenken waar vandaag heen te gaan toen die melding: 

‘Bruine gent over de Lek bij Jaarsveld’ kwam. Bruine gent? Nee, 

geen verschrijving, geen misklik, foto was duidelijk genoeg: 

bruine gent! Zo van de Kaapverden of de Cariben: dat verwacht 

je nog niet eens bij Westkapelle, laat staan over de Lek bij Jaars-

veld. We wreven ons de ogen uit, konden het nog nauwelijks 

geloven, maar die foto! En gingen dus op zoek. Half vogelend 

Nederland, zowat heel vogelend Utrecht bracht deze zondag-

ochtend door langs de Lek tussen pakweg Jaarsveld en Rhenen, 

op zoek naar deze spookvogel, deze fata morgana. Maar verde-

re berichten bleven uit. Geen spoor. Zelf was ik naar de Blau-

we Kamer, in de ijdele hoop … Kansloze missie: ik was daar net 

een tijdje aan het rondkijken (kneutjes, grote zilverreiger, lepe-

laar) en bereidde me al voor op uren wachten, toen er een alert 

binnenkwam met een melding uit Duitsland: een bruine gent 

was zojuist waargenomen bij Tinholt, net over de grens bij Slag-

haren, vliegend naar oost. Einde verhaal dus, voor ons in Ne-

derland. De vogel had blijkbaar al heel vroeg een afslag naar 

noordoost genomen en was ongezien met een vaartje van ruim 

40 kilometer per uur over de Veluwe en de Achterhoek geknald. 

Ik kon gerust terug naar Rhenen om die andere, iets bescheide-

ner maar ook iets kansrijker onderneming aan te vangen: naar 

Baarn voor een ralreiger in de Eempolders. Ach wat is een ral-

reiger vergeleken met een bruine gent? Maar eenmaal gewend 

aan het idee dat deze dag zonder bruine gent zou blijven, is een 

ralreiger natuurlijk nog altijd een mooie soort die bovendien 

ook vandaag nog aanwezig bleek langs de Noord Ervenweg.

Van Utrecht naar Baarn via Rhenen: het is wat omslachtig maar 

uiteindelijk kom je er wel. Dus stond ik om kwart over twee 

langs de Noord Ervenweg in een groepje gelijkgestemden die 

allemaal welgemoed bruine gent op hun diplijst hadden gezet 

(maar kon je dit wel dippen noemen? Waar ik vanmorgen was, 

is voor zover bekend nog nooit een bruine gent in de buurt ge-

weest), en nu op zoek waren naar een hele chique troostprijs. 

Die viel nog niet mee. Nou ja, ik had ‘m vrijwel meteen want ik 

mocht even door de telescoop van de gebroeders van der Meer 

kijken, waarvoor nog dank, en zag toen net zijn kop boven het 

hoge gras uitsteken. Maar daarna was-ie lange tijd vrijwel on-

zichtbaar in de weelderige vegetatie in en langs de sloot. Uit-

eindelijk is het toch naar tevredenheid gelukt: van tijd tot tijd 

was de vogel aardig zichtbaar in de slootkant. Ik nam er genoe-

gen mee en ging verderop kijken. Verwilderde weilanden, uitge-

bloeide plantenresten, een plasje hier, een plasje daar, jagende 

bruine kiekendieven en misschien wel tien grote zilverreigers, 

en aan de andere kant schone, onberispelijke grasakkers. Casar-

ca’s op het Eemmeer, daar ook misschien wel duizend knobbel-

zwanen en terug over de Noord Ervenweg waar me al van af-

stand opviel dat de (bescheiden) menigte nu aan de andere 

kant van de weg stond. Ik overwoog de verschillende opties die 

daaraan ten grondslag konden liggen maar uiteindelijk bleek de 

meest voor de hand liggende de juiste: ralreiger zat zo dichtbij 

dat men voorzichtigheidshalve wat extra afstand had genomen. 

Wat volgde was een ware ralreigershow. Op amper tien meter 

afstand en nu volledig vrij zichtbaar was de vogel aan het jagen, 

haalde af en toe fel uit naar een kikker, sloeg even de vleugels uit 
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en ging tenslotte zelfs een rondje vliegen. En dat is iets prach-

tigs, een vliegende ralreiger. In verende vlucht ondergaat-ie een 

ware gedaantewisseling: van een overwegend beige-bruine ver-

schijning verandert-ie door zijn ineens voluit zichtbare, groten-

deels witte vleugels in een lelieblank engeltje.

Het was voor ons dan wel een dag zonder bruine gent vandaag, 

maar dat is natuurlijk geen uitzondering. Het was ook een dag 

met een bijzonder fraaie ralreiger en dat is wel, nog steeds, een 

uitzondering.
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Voor u gelezen

De Korhaan
In het jongste nummer van het vereni-

gingsblad van de Vogelwerkgroep ‘Het 

Gooi en Omstreken’ staat een interessant 

artikel  over winterkoningen met daar-

boven de vraag: Is de winterkoning een 

standvogel? Zeg het maar ….

Het artikel is geschreven door Rudy Schip-

pers, die deel uitmaakt van de bemanning 

van het Vogelringstation Het Gooi, bij 

Oud Valkeveen. 

Het hele jaar door worden er winterkonin-

gen gevangen en geringd bij Oud Valke-

veen. Daarbij vallen enkele bijzonderhe-

den op:

-  In de maanden augustus, september en 

oktober werden de meeste winterkonin-

gen gevangen, met de piek in oktober. Je 

zou verwachten dat die piek veel vroeger 

in het jaar zou zijn, vlak na het uitvliegen 

van de jonge vogels.

-  Van de 387 jonge winterkoningen die op 

het station zijn geringd werden er het vol-

gende jaar maar 13 teruggevonden in de 

netten. Bij standvogels zou je veel hoge-

re aantallen moeten terugzien. En daar-

bij, de trouw aan hun geboortegrond is 

bij winterkoningen dus maar heel klein.

Het vermoeden rees dat veel winterkonin-

gen dus geen standvogel zijn, zoals vaak 

wordt beweerd, maar echte trekvogels. In 

het algemeen worden er maar weinig ge-

ringde winterkoningen teruggemeld. 

Op enkele plaatsen in ons land zijn ooit 

winterkoningen gevangen met ringen uit 

Scandinavië en Litouwen. Enkele in Bel-

gië geringde winterkoningen zijn terug ge-

meld uit Spanje en Marokko. De conclusie 

dat er winterkoningen zijn die geen stand-

vogel zijn maar trekvogel lijkt dus gerecht-

vaardigd. Het bijzondere daarbij is, dat 

een winterkoning in verhouding een zware 

vogel is, met relatief kleine vleugels. Een 

winterkoning is qua grootte vergelijkbaar 

met een bladkoning, een goudhaan of een 

vuurgoudhaan. Deze laatste drie zijn zo’n 

2,5 tot 3 gram lichter dan de winterkoning 

en hun vleugellengte is 0,5 tot 1 centime-

ter groter.

Voor echte, harde conclusies is het nog te 

vroeg, maar het vermoeden bestaat dat…..

Mijn Utrechts Landschap
De stichting Utrechts Landschap beheert 

een groot aantal natuurterreinen in onze 

provincie. In het periodiek ‘Mijn Utrechts 

Landschap’ staan vaak verhalen of be-

schrijvingen van deze gebieden.

In het zomernummer wordt veel aandacht 

besteed aan de Blauwe Kamer, bij veel vo-

gelaars goed bekend. Op 2 juli 1992 werd 

de zomerkade van de Blauwe Kamer door-

gestoken en stroomde het rivierwater de 

uiterwaarden in. Dat is dus 25 jaar gele-

den, reden voor een overzicht van de be-

langrijkste veranderingen die optraden in 

het proces van agrarisch- tot natuurge-

bied. Voor wat betreft de vogels zijn er een 

paar leuke veranderingen:  sinds 2004 be-

vindt zich in de Blauwe Kamer één van de 

weinige binnenlandse lepelaarkolonies, 

en deze is zeker de grootste. 

Er groeien heel veel meidoorns in het ge-

bied en deze struik is het ideale broed-

biotoop voor de grasmus. Het afgelopen 

jaar broedden er maar liefst 72 paartjes.

Doordat er de laatste jaren meer struweel 

en loofbos is ontstaan komen ook de typi-

sche bosvogels zoals tuinfluiter, zwartkop, 

fitis, tjiftjaf, merel en zanglijster steeds 

meer voor. Op de Grebbeberg broeden 

roofvogels zoals de sperwer, de havik en 

de boomvalk. Deze jagen vaak boven de 

Blauwe Kamer. In de trektijd is het tevens 

een pleisterplaats voor allerlei steltlopers.

Het gebied is nog steeds in ontwikkeling,  

en blijft het dus heerlijk om te bezoeken.

door Nick Hoebe

Winterkoning | Bert Geelmuijden

Grasmus | Bert van Dillen



Bosuilen | Michael Kars

Ransuil | Richard Pieterson

Kerkuil met jongen | Zomer Bruijns
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Vogelliefhebbers in Soest kunnen met een gerust hart een uiltje 

gaan knappen.  De steen-, kerk-, rans- en bosuil gedijen goed in 

Soest. Die conclusie trekt de uilen werkgroep van IVN Eemland.

“Voor de kerkuilen is het een uitermate goed jaar. We hebben 42 

jongen geringd, vorig jaar waren dat er veertien”, zeggen Martine 

van der Kaa en Len de Goede van de werkgroep. Zij voorzagen 

ook nog eens 22 jonge steenuilen van een ring (vorig jaar 10). In 

2012 kenden de bosuilen een recordjaar met 12 jongen, dit keer 

waren het er minder: zes. Een nestkast ging verloren, vermoe-

delijk door toedoen van een boommarter die op zoek was naar 

prooi. Ransuilen zijn moeilijker te vinden, omdat ze niet in kasten 

broeden, maar bij voorkeur een kraaiennest kraken.

Werkgroep hangt nestkasten op
Ransuilen kunnen dus overal huizen. De bosuilen houden zich 

voornamelijk op in het bos in Soest-Zuid. Steenuilen en kerk-

uilen verblijven graag in de polder en maken dankbaar gebruik 

van de nestkasten die IVN Eemland hier en daar ophangt. In 

samenwerking met Natuurmonumenten worden er dit jaar nog 

vier geplaatst. Verder is de werkgroep voor het aanschaffen van 

materialen volledig afhankelijk van donaties.

Italië
Sinds 2005 zet de werkgroep zich in voor uilen. In de winter in-

specteren de vrijwilligers de kasten en maken die schoon. In 

het voorjaar worden zoveel mogelijk jonge uilen geringd. Er is al 

eens een ring teruggevonden in Italië, zo bleek uit de gegevens 

die IVN Eemland opvroeg bij Vogeltrekstation Wageningen. La-

ter in het jaar gaan de vrijwilligers weer op pad om de kasten te 

controleren. “Wie weet zijn er uilen die een tweede nest groot-

brengen”, aldus Martine en Len. 

Uilen voelen zich 
thuis in Soest
Uilenwerkgroep IVN Eemland



Intro’s en volledige teksten van de aange-

kondigde excursies zijn te vinden op de 

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

le leden van de Vogelwacht zijn welkom 

op alle excursies (als er plek is).

Voor alle excursies kunt u zich opge-

ven bij René de Waal via het e-mailadres: 

renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 

06-49121619 (na 18  uur).

Zaterdag 30 september
Uiterwaarden langs de Lek / autoexcursie

We rijden naar Vianen, waar vandaan we 

via Everdingen de Lek volgen tot Culem-

borg, om de rivier verder te volgen langs 

de andere oever. Op verschillende plek-

ken is in de uiterwaarden aan natuuront-

wikkeling gedaan. We speuren naar wat 

er zoal aan vogels te zien is. 

Vertrek: 8.00 uur, terug rond 13.00 uur

Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schot-

horsterlaan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 28 oktober
Zuidpier IJmuiden | auto-/wandel-

excursie

In dit jaargetijde is een excursie naar de 

Zuidpier bij IJmuiden bijna een must. 

Behalve de ‘zekere’ steenlopers, paarse 

strandlopers en oeverpiepers behoren 

in deze periode jagers, duikers, jan-van-

genten en nog veel meer tot de moge-

lijkheden. Mocht de pier vanwege harde 

wind gesloten zijn, wordt in overleg een 

alternatief gezocht.

Vertrek: 8.00 uur, terug rond 16.00 uur

Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schot-

horsterlaan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 25 november
Nijkerkernauw en delta Schuitenbeek / 

ochtendexcursie

We rijden met de auto naar het stoom-

gemaal Hertog Reijnout, en speuren naar 

brilduikers en nonnetjes op het Nijker-

kernauw. Vervolgens brengen we een be-

zoek aan delta Schuitenbeek, waar zich 

ongetwijfeld weer allerlei soorten eenden 

zoals smient, kuifeend, tafeleend en gro-

te zaagbek ophouden. Met een beetje ge-

luk laten zich ook kleine zwanen zien.

Vertrek: 8.30 uur, terug ca. 12.30 uur

Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schot-

horsterlaan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Vrijdag 15 december
Bosuilen in Den Treek / wandelexcursie

Onze traditionele uilenexcursie naar 

landgoed Den Treek. We wandelen van-

af restaurant Bavoort Den Treek in om te 

luisteren naar de roep van bosuilen. Mis-

schien laat zich, evenals afgelopen jaar, 

een bosuil zelfs wel even zien.

Vertrek: 21.00 uur, terug ca. 23.00 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerweg, Leusden

In memoriam Henk Bokkers
Op 8 augustus jl. is Henk Bokkers, 

lid van afdeling Amersfoort van de 

Vogelwacht, overleden. Hij was al 

langere tijd ziek, maar bleef tot op 

het laatst actief binnen allerlei vo-

gel- en natuurclubs: KNNV afdeling 

Amersfoort, SOVON, Vogel- en Na-

tuurwacht Flevoland, en dus Vogel-

wacht Utrecht afd. Amersfoort.

Naast de excursies, die hij meemaak-

te bij afdeling Amersfoort, en welke 

hij op verzoek ook af en toe leidde,  

hield hij zich bezig met de Midwin-

terroofvogeltelling en gidsen tijdens 

Vogelweken. Daarnaast zette hij zich 

in voor het Atlasproject van SOVON 

en vogelinventarisaties, o.a. voor de 

KNNV op begraafplaats Rusthof.

DE BILT/ZEIST

Voor alle excursies kunt u zich aanmel-

den bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: 

hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl 

of via 030-2280159 (na 19.00 uur)

Zaterdag  30 september
Biesbosch | Auto/wandelexcursie 

Een spannende tijd, met kans op late zo-

mer- en vroege wintervogels plus aller-
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hande doortrekkers. We bezoeken van-

af Werkendam in de Noordwaard enke-

le vogelrijke locaties en verwachten leu-

ke steltlopers, watervogels, roofvogels en 

zangers. Naast Cetti’s zanger, visarend 

en zeearend (lokale broedvogels) gaan 

we ook zoeken naar zwaluwen, kolgan-

zen en paapjes.

Tip: regenkleding & eten/drinken

Opgave: mogelijk t/m 28 september

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 17.00 uur

Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Zaterdag  28 oktober
Zuidpier IJmuiden | Wandelexcursie

Afhankelijk van de weersomstandighe-

den (windkracht en -richting!) op de 

Noordzee en rond IJmuiden (vanaf 25-28 

oktober) zullen we de zuidpier kunnen 

bezoeken en mogelijk genieten van fraaie 

zeevogels (jan-van-genten, zee-eenden, 

rotganzen, jagers, duikers, drieteen- en 

dwergmeeuwen). Mocht de zuidpier af-

gesloten zijn dan gaan we in de jacht-

haven, vanaf het strand en rond het na-

bijgelegen Kennemermeer op zoek naar 

paarse strandloper, oeverpieper, steen-

loper, leuke fuutjes, ijseend,  noordelijke 

lijsters, sneeuwgorzen en fraters. Meest 

onvoorspelbare excursie (qua waarneem-

bare soorten) in 2017 van onze afdeling 

maar juist daarom een aantrekkelijke uit-

daging!

Tip: waterdichte en warme kleding mee

Opgave: mogelijk tot en met 26 oktober 

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur

Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

DOORN/DRIEBERGEN

Voor deelname aan excursies dient u zich 

op te geven bij Sjef ten Berge, tel. 0343-

414531. Of per e-mail: sjeftenberge@vo-

gelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weers-

omstandigheden afgelast worden, kijk 

dan op www.vogelwachtutrecht.nl: moge-

lijk staat daar - onder afdeling Driebergen/

Doorn - een nieuwe datum voor die excur-

sie vermeld.

Donderdag 28 september 
Biesbosch Noordwaard | Midweek-

excursie  | Auto/wandelexcursie

Door de grote ruimte die de Nieuwe Mer-

wede in de Noordwaard gegund is heeft 

dit gebied een grote betekenis als vogel-

verblijf- en broedplaats gekregen.  De 

grote afwisseling van water en land, de 

uitgestrekte moerasdelen en de betrek-

kelijk grote rust geven het vogelgebeu-

ren van week tot week een ander aanzien. 

Om die reden verkennen wij  vaker dan  

eenmaal per jaar deze omgeving.

De uitgebreide aanwezigheid van vogels 

maakt dit gebied ook aantrekkelijk voor 

roofvogels op doortocht. 

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Vertrek: 9.00 uur, terug 16.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

weerkazerne (Bosstraat 1)

Benzinekosten: € 9.50 pp (afrekenen 

met de chauffeur)

Zaterdag 14 oktober 
Arkemheen/Schuitenbeek | Auto/Wande-

lexcursie 8.00-13.00 uur

In deze tijd van het jaar beginnen de toen-

drasoorten van Noord-Europa de polders 

in dit gebied weer te vullen. De randme-

ren zijn veilige overnachtingsplaatsen, 

en die functie wordt ook vervuld door de 

zandbanken van delta Schuitenbeek. Er 

zijn steltlopers die deze gebieden als hun 

favoriete overwinteringshabitat gekozen 

hebben. Daarnaast zijn er soorten, die 

er enige tijd massaal verblijven alvorens 

IJseend | Bert Geelmuijden

Kleine jager | Bert van Dillen

Doorn | Driebergen



verder naar het zuidwesten af te zakken. 

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Vertrek: 8.00 uur

Waar: Doorn, P-terrein naast het Oude 

Postkantoor (bij Albert Heijn)

Benzinekosten: € 4.50 pp (afrekenen 

met de chauffeur)

Zondag 19 november 
Excursie A Zuidpier IJmuiden/Zeeslui-

zencomplex ofwel als de pier gesloten is:

Excursie B Oostvaardersdijk/Houtrib-

dijk/Flevocentrale | Auto/wandelexcursie 

zowel A als B van 8.00-13.00 uur

In november zijn veel wintergasten van 

de noordelijke Atlantische Oceaan al op 

de wat meer beschutte Noordzee aan-

wezig. Het is daar ook langer licht en 

dat maakt het vinden van voedsel en 

het overleven van de winter gemakkelij-

ker. Strandlopers langs de pier en op het 

strand en onverwachte meeuwen zijn ho-

pelijk een basis om verder te speuren. Bij 

veel wind is de pier gesloten. Wij wijken 

dan uit naar excursie B, die in een min-

der open omgeving plaatsvindt. We kij-

ken nog wat dan de beste bestemming 

kan zijn maar bovengenoemde mogelijk-

heden zijn een optie. 

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Vertrek: 8.00 uur

Waar: P-terrein naast Brandweerkazerne, 

Bosstraat 1

Benzinekosten: Excursie A: € 9,00 plus 

eventuele parkeerkosten (afrekenen met 

de chauffeur): Excursie B: € 9,50 (afreke-

nen met chauffeur)

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

Aanmelding voor excursies tot uiterlijk 24 

uur voor de excursie (tenzij anders ver-

meld) bij Bert van den Broek: bertvan-

denbroek@vogelwacht-utrecht.nl. Aan-

melding is pas definitief na bevestiging. 

Check ook altijd de website voor eventu-

ele actuele informatie!

1e zaterdag van de maand
Park Oudegein | Vogel- en natuurwande-

lingen

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe-

gein/IJsselstein e.o. wandelt elke eer-

ste zaterdagochtend van de maand door 

Park Oudegein, op zoek naar vogels en 

allerlei andere dieren en planten. Het 

duurt zo’n twee uur en er wordt telkens 

een iets andere route gekozen. Iedereen 

mag mee, gratis. 

Aanmelden is niet nodig.

Bij heel slecht weer gaat het niet door. 

Wellicht leuk om een keer je (klein)kind 

mee te nemen! 

Wanneer: elke 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 30 september
Euro Birdwatch, trekvogeltelling

Jaarlijks worden er in Europa door Bird-

watch in het eerste weekend van oktober 

vogeltrektellingen georganiseerd. In Ne-

derland wordt dit door de Vogelbescher-

ming gecoördineerd.

De afdeling Nieuwegein/IJsselstein doet 

hier ieder jaar aan mee. We gaan tellen 

op de bunker aan de Voorhavendijk bij de 

Lek bij Vreeswijk, waar we naar diverse 

kanten een mooi, weids uitzicht hebben. 

Alle waargenomen trekvogels worden op 

een speciaal telformulier ingevuld. Na de 

telling worden de gegevens aan de Vogel-

bescherming doorgestuurd. 

Aanvang: 07.00 uur (geen kosten)

Waar: bunker Vreeswijk/Voorhaven 

Informatie: bij Bert van den Broek: bert-

vandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl
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Zondag 8 oktober
Pier van IJmuiden & Kennemermeer | 

Dag excursie

De vogeltrek komt in deze periode goed 

op stoom. Zeker is dat we op de pier 

steenlopers, paarse strandlopers en 

oever piepers zien. Op het strand zijn 

naast diverse meeuwen ook altijd wel leu-

ke steltlopers aanwezig, maar in deze tijd 

van het jaar is echt alles mogelijk! Verder 

lopen we nog een stukje langs het Kenne-

mermeer; zowel op het water als langs de 

oevers valt genoeg te ontdekken. 

Excursieleiding: Michiel van Vliet

Vertrek: 07.30 uur, einde middag terug

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord

Benzinekosten: € 32,00 (per auto en te 

delen door het aantal inzittenden)

Donderdag 16 november
Lezing Gambia en Kenia door Roy de 

Haas en Anja Nusse

Roy en Anja zijn bij ons graag geziene 

gasten. Dit keer gaat de lezing over twee 

Afrikaanse landen. Gambia is een van de 

beste landen binnen een straal van zes 

uur vliegen voor een natuur- en vogelreis, 

met meer dan 660 soorten vogels. Kenia 

ligt aan de andere kant, in Oost-Afrika, is 

een stuk groter dan Gambia en met 1110 

verschillende soorten vogels een topbe-

stemming voor iedere vogelaar! Uiter-

aard krijgen we ook voldoende zoogdie-

ren en landschappen te zien. Kortom: 

kleurrijk en boeiend met interessante ver-

halen. Tijdens de pauze kan er gebladerd 

worden in de meegebrachte literatuur.

Aanvang: 20 uur. Zaal open om 19.30 uur. 

Geen kosten

Waar: MEC, Natuurkwartier Nieuwegein

Zondag 17 december
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden | 

dag-/autoexcursie

De excursie begint bij de Hellegatspla-

ten voor slechtvalk en ganzen. De weg 

wordt vervolgd door Goeree-Overflak-

kee langs diverse haventjes en kleinscha-

lige landschappen. Vanaf de haven van 

Stellendam en de Kwade Hoek loopt de 

route door weilanden rondom Goede-

reede voor o.a. brand- en rotganzen. Op 

de Brouwersdam speuren we naar zee-

vogels zoals roodkeelduiker, kuifduiker 

en ijseend. Vervolgens staan interessan-

te vogelgebieden als Prunjepolder en de 

Flauwers- en Weversinlagen op het pro-

gramma. Hier treffen we diverse steltlo-

pers en wellicht roofvogels aan. Het pro-

gramma kan worden aangepast aan de 

waarnemingen van dat moment.

Excursieleiding: Wilco Stoopendaal

Vertrek: 7.30 uur, einde middag terug

Waar: het Veerhuis, Nieuwegein-Zuid

Benzinekosten: € 60,00 per auto, te de-

len door het aantal personen

UTRECHT-STAD

Deelname aan excursies graag vooraf 

melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-

2420465 of minstens 3 dagen van tevo-

ren per e-mail: jeroensteenbergen@vogel-

wacht-utrecht.nl

Zondag 15 oktober
Texel 

Op naar het eiland! Deze dag valt in het 

Dutch Birding-weekend en de verwach-

ting is dat er leuke soorten gevonden zul-

len worden. Een bladkoning zit er altijd 

wel in, en wie weet wat nog meer.

Vertrek: 6.30 uur. Ongeveer 18.00 uur te-

rug in Utrecht.

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 12 november 
Camperduin en de Putten bij Petten

We beginnen onze excursie met turen 

over zee bij Camperduin: in deze perio-

de worden er nog wel eens papegaaidui-

Oeverpieper | René de Waal

Brandganzen | Jan van der Greef

Utrecht-stad



kers gezien en wie weet hebben wij dat 

geluk een keer. Hierna bezoeken we an-

dere gebieden in de regio, zoals de Put-

ten bij Petten. 

Vertrek: 7.00 uur. Ongeveer 18.00 uur te-

rug in Utrecht

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 17 december
Leersumse Veld / Amerongse Boven-

polder

Deze dag blijven we in de buurt en bezoe-

ken we het Leersumse Veld. We gaan op 

zoek naar de klapekster en wie weet wat 

er hier nog meer rondhangt. Aansluitend 

bezoeken we nog een ander gebied in de 

omgeving, zoals bijvoorbeeld de Ame-

rongse Bovenpolder.

Vertrek: 8.00 uur. In de loop van de mid-

dag terug in Utrecht

Waar: Stadion Galgenwaard

VECHTPLASSEN

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen (ingang in bocht met de Kerk-

weg).

Zondag 8 oktober
Texel dag-/auto-excursie

Tijdens het najaar zijn de Waddeneilanden 

dé plek voor vogeltrek. We gaan een dag 

naar Texel o.l.v. Bert van dillen. Begin ok-

tober trekken nog vele piepers, kwikstaar-

ten, steltlopers en zeevogels door en be-

gint ook de najaarstrek van vinken en lijs-

ters. Langs de Waddenzeezijde hebben we 

kans op veel steltlopers, sterns en geoor-

de futen. Langs de Noordzeekust voor-

al de zangvogels: piepers, (roodborst)ta-

puiten, vliegenvangers, vinken, lijsters en 

zeevogels als jagers en jan-van-genten. In 

de Slufter of de Mokbaai hebben we kans 

op de kleine zilverreiger en misschien 

zelfs een zee arend.

Aanmelden tot vrijdag 6 oktober bij Bert 

van Dillen, 0346-556386 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.30 uur

Benzinekosten: € 19,00 (exclusief over-

tocht), gepast betalen aan chauffeur

Woensdagavond 8 november
Lezing ijsvogelproject in Gooi- en Vecht-

streek

IJsvogel-kenner Jelle Harder vertelt m.b.v. 

een PowerPointpresentatie over ijsvo-

gels. Zijn lezing gaat over het uiterlijk, het 

leefgebied, het broeden, leeftijd, voedsel 

en voedsel zoeken. Ook komt de ijsvo-

gelstand in Gooi- en Vechtstreek vanaf 

1995 tot nu toe aan de orde en er wordt 

een vergelijking gemaakt tussen de stand 

in de provincie Utrecht (en indien moge-

lijk  Maarssen) en in Nederland.

Na de pauze een film van Cees van Kem-

pen: IJsvogels in een stadse omgeving.

Aanmelden vooraf bij Gerhard Overdij-

kink, telefoon 0346-563749 (na 18 uur).

I.v.m. de branveiligheid kunnen er maxi-

maal 65 personen worden toegelaten.

Aanvang: 20.00 uur tot uiterlijk 22 uur

Waar: ’t Trefpunt, Kerkweg 21, Maarssen

Kosten: Leden van Vogelwacht Utrecht 

betalen € 2,00 per persoon. Gezinsleden 

en niet-leden € 4,00
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