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Hieronder een persbericht van Vogelbescherming Nederland, waar Vogelwacht Utrecht zich van harte bij aansluit.

Het is drastisch mis met het leefgebied van onze 
vogels
Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 

vogels verdwenen. 421 miljoen! Door wetenschappelijk onder-

zoek wordt steeds duidelijker waarom de vogels massaal ver-

dwijnen. Onlangs bracht de Radboud Universiteit de nieuwste 

schokkende onderzoeksresultaten naar buiten. In Duitse na-

tuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-West-

falen, grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten ver-

dwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels worden 

grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt nog 

kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.

Achteruitgang leefgebied
De resultaten van het onderzoek van de Radboud Universiteit 

komen niet als een verrassing. We kennen de discussie over di-

oxines in de duinen die onze tapuiten nekken en over de neo-

nicotinoïden die onze insecten etende zangvogels de das om 

doen. Tel daar de onderzoeken bij op over het kalkgebrek in 

bossen (waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels 

in het nest al breken) en het beeld doemt op van een leefgebied 

waarin het voor vogels langzaam maar zeker onmogelijk wordt 

te overleven.

Het zijn overmatig gebruik van stikstof en gifstoffen en de ontwa-

tering. Of de landschapskwaliteit met het verdwijnen van talloze 

natuurelementen en het geïsoleerd raken van natuurgebieden. 

Voeg daarbij het extreem intensieve landgebruik met overmatig 

maaien waardoor bloeiende planten nauwelijks nog kans krijgen. 

Zelfs talloze ‘gewone’ vogelsoorten dreigen nu uit ons landschap  

 

te verdwijnen. Denk aan spreeuwen, boerenzwaluwen, veldleeu-

weriken, kieviten, waterhoentjes en ga zo maar door.

Ook onze éigen leefomgeving...
En mochten er mensen zijn die het verdwijnen van al deze 

prachtige vogels niet boeit: dat kan. Bedenk dan dat de leefom-

geving van onze vogels ook onze eigen leefomgeving is. Een ge-

zonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graad-

meter voor de kwaliteit van die leefomgeving. Zijn de vogels 

ziek, zwak en misselijk doordat er een laag van giffen en stik-

stof over ons land ligt? Dan krijgen ook mensen vroeg of laat 

hun deel en zullen deze schadelijke stoffen onze gezondheid 

beïnvloeden. Dat is geen prettig vooruitzicht en waarschijnlijk 

nu al aan de gang. En dan laten we andere - misschien minder 

opvallende - diensten die de natuur ons levert als bestuiving 

(bijensterfte!) en natuurlijke bestrijding van plagen nog even 

buiten beschouwing. Net als de recreatieve en belevingswaarde 

die een divers, rijk en gezond landschap ons biedt.

We willen bloemen, insecten, vogels en vlinders 
terug
We roepen het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk maatrege-

len te nemen om de stikstofuitstoot en het gebruik van giffen 

en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Zet een omge-

vingsbeleid in dat weer meer diversiteit in onze landschappen 

brengt. We willen onze bloemen, insecten, vogels en vlinders 

terug! Het wordt tijd dat de basiskwaliteit van ons landschap 

opgekrikt wordt. We hebben recht op een overheid die garant 

staat voor een gezonde leefomgeving. Rutte, doe iets!

Van de redactie | Bestuur
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Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 fe-

bruari 2017 hield de Vogelwacht Utrecht 

haar jaarlijkse Midwinter Roofvogeltel-

ling. Sinds 2010 trekken tellers van de 

Vogelwacht er in één van beide weeken-

den op uit. 

Gebieden
Verspreid over de hele provincie worden 

vaste gebieden geteld. Het lukt niet altijd 

om ze allemaal te tellen. Ook dit jaar zijn 

er een aantal gemist. Onderstaand kaart-

je toont in het donkergroen de gebieden 

die geteld zijn. Geelgroene gebieden zijn 

dit jaar niet geteld, maar eerder wel. Dit 

jaar zijn er 27 geteld: drie meer dan vo-

rig jaar.

Waarnemingen
Het resultaat volgt in grote lijnen het ver-

trouwde patroon. Ongeveer 80% van de 

waargenomen roofvogels zijn buizerds. 

Van de rest is de helft torenvalk. In de 

resterende groep zijn echter dit jaar wat 

verschillen te vinden. Niet de gebruikelij-

ke sperwer, maar de slechtvalk is dit jaar 

de nummer drie. De sperwer kan ook de 

havik nog maar net voor blijven. Een pri-

meur is er voor de zeearend: voor het 

eerst waargenomen in deze telling. 

Onderstaande tabel en grafiek laten alles 

nog eens precies zien. De tabel vergelijkt 

de cijfers met het vorig jaar. In de tabel 

zijn tevens de percentages van het totaal 

aantal waarnemingen weergegeven.

Midwinter Roofvogeltelling 2017 Ype Hoekstra & Wim van de Vegte

Buizerd | Jan van der Greef
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Sperwer | René de Waal

Eindstand 2017 vergeleken met 2016

 2017 2016

 aantal % aantal %

Blauwe kiekendief 4 1% 2 0%

Bruine kiekendief - 0% 1 0%

Rode wouw - 0% 1 0%

Havik 11 2% 12 3%

Sperwer 12 2% 18 4%

Buizerd 428 79% 387 81%

Ruigpootbuizerd 1 0% - 0%

Slechtvalk 16 3% 7 1%

Smelleken - 0% 1 0%

Zeearend 1 0% - 0%

Torenvalk 72 13% 50 10%

Totaal 545 100% 479 100%

Getelde gebieden 27 24

BUIZERD |
 428 : 79%

TORENVALK | 
72 : 13%

TORENVALK | 
72 : 13%

OVERIG | 
45 : 8%

SLECHTVALK | 
16 : 3%

SPERWER | 
12 : 2%

RUIGPOOTBUIZERD | 
1 : 0%

ZEEAREND | 1 : 0%

HAVIK | 
11 : 2%

BLAUWE KIEKENDIEF | 4 : 1%

Slechtvalk | Bert Geelmuijden

Torenvalk | Hans van Zummeren

Havik | René de WaalBlauwe kiekendief | Michael Kars



Spreiding
De buizerd kent een vrij gelijkmatige 

spreiding over de provincie en wordt  in 

alle telgebieden waargenomen, met een 

minimum van drie en een maximum van 

veertig.  

De torenvalk kent bij lagere aantallen ook 

een goede spreiding maar wordt toch in 

vijf telgebieden niet gezien. Er lijkt spra-

ke te zijn van een wat grotere concentra-

tie in het midden en westen van de pro-

vincie.

Weer
De weersomstandigheden tijdens de 

telling van 2017 varieerden van redelijk 

goed tot slecht. Ongeveer de helft van de 

tellingen werd gedaan bij bewolkt weer. 

Een derde van de tellers trof het beter en 

zag ook de zon: half bewolkt. De overige 

gebieden werden bij motregen en zelfs 

sneeuwval geteld. Het verschil tussen 

beide weekenden was erg groot: redelijk 

weer in het eerste weekend, uitgespro-

ken slecht weer in het tweede weekend. 

Op zaterdag verslechterde het weer in de 

loop van de dag; op zondag veel sneeuw-

val met als gevolg dat maar één gebied 

is geteld.

Slot
Tot slot rest een hartelijk dank aan de tel-

lers: Bert, Bert, Ad, Toon, Ype, Ad, Har-

ry, Jack, Wigle, Luuk, Kees, Roderick, Ard, 

Helene, Wouter, Arwin, Maria, Cornelia, 

Wim, Ella, Henk, Alice, Lenoor, Gerard, 

H. Schuurmans, Wilco, Rob, Michiel, 

Frits, Meriam, Nel, Arend, Joop, Andrew, 

Jos, Hanneke, Claar, Jurrien, Henk, Bert, 

Peter, Jaap, Sjef, Maria, Christien, Frans, 

Jan-Willem, Ton. We zien jullie graag te-

rug in het komend jaar.

Daarnaast zijn nieuwe tellers van harte 

welkom. Je hoeft geen roofvogelexpert te 

zijn. Desgewenst is het meestal ook mo-

gelijk om aan te sluiten bij een bestaande 

teller of telgroep. 

In 2018 zal de Midwinter Roofvogeltelling 

gehouden worden van zaterdag 3 februa-

ri tot en met zondag 11 februari. 

Meer informatie en opgeven 
Ype Hoekstra | 033-4809211 

ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl 

Wim van de Vegte | 06-25006378

wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl

(Dit artikel is een ingekorte versie van 

het volledige verslag, dat terug te vin-

den is op onze website www.vogel-

wacht-utrecht.nl) 
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Buizerd | Michael Kars Torenvalk | Bert Geelmuijden

Spreiding buizerd over de provincie Utrecht Spreiding torenvalk over de provincie Utrecht
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In augustus heeft er ruim een week een juveniele kwak in mijn 

buurt gebivakkeerd. De vogel pendelde tussen het haventje van 

Culemborg en de aanlegplaats van de veerboot aan de Houten-

se kant van de Lek. 

Toen ik eindelijk(!) tijd had om even op bezoek te gaan bij de 

kwak, had ik het rijk alleen. Ik ontdekte hem in het haventje, 

vissend aan de waterkant. Tot twee wandelaars te dichtbij kwa-

men en de kwak naar de overzijde van de Lek vloog. Ik nam de 

eerstvolgende veerboot en ontdekte de kwak half slapend op 

een steiger, gadegeslagen door een ijsvogeltje. Ik heb ze nog 

alle bei op één foto gekregen.

Veel tijd voor het vogelen heb ik de laatste tijd niet. Mijn excur-

sies zijn bijna net zo schaars als het voorkomen van de kwak 

in Utrecht. Maar dit was een mooi hoogtepunt van recente da-

tum. Zo’n schaarse soort, zo dichtbij huis, zo helemaal voor mij 

alleen, zo prachtig poserend voor de camera: dat zijn voor mij 

toch echt zeldzame hoogtepunten waardoor het blijft kriebelen 

om er op uit te trekken..!

Kwak | Martijn SchotKwak | Martijn Schot

Martijn Schot: Foto met verhaaltje...



Vogelen vanuit huis: Oranjebrug | Martijn van Tol
Sinds 5 jaar woon ik in een appartement bij de Oranjebrug in 

Utrecht met zicht op het water. Daarvoor woonde ik daar niet 

ver vandaan, namelijk op de Merwedekade. De Merwedeka-

de kennen veel vogelaars waarschijnlijk wel van de grote groe-

pen spreeuwen die daar aan de overkant overnacht(t)en. Voor 

mij was dit altijd een goede plek om slechtvalken te zien vanuit 

mijn raam. Andere opmerkelijke soorten vanuit dat huis: hout-

snip, ijsvogel en kleine zwaan. Ik ben, net als veel andere voge-

laars, in die tijd met een huislijst begonnen. Eerst gewoon om 

bij te houden wat ik gezien had, later als een soort flippo verza-

meling; mijn lijst moest langer! Uiteindelijk heb ik in ongeveer 

acht jaar 40 soorten gezien. Niet héél veel, maar ik woonde in 

een bovenwoning met een piepklein balkon, waarop ook een 

keer een kolibrie vlinder te gast was.

De spelregels van mijn huislijsten zijn niet vastomlijnd en soms 

rekbaar. Mijn uitgangspunt voor mijn huidige huislijst: ik heb  

het beest (ook andere dieren dan vogels hou ik min of meer  

bij) gezien en/of gehoord (braamsluiper) vanuit mijn huis, van-

af mijn balkon, of vanaf de binnenplaats. Vogels mogen dus ook 

héél hoog overkomen, en libellen bijvoorbeeld moeten vanaf 

ons balkon binnen bereik van mijn telelens zijn. Dat gebeurt 

niet vaak, op mijn huislijst staan dan ook alleen maar een gro-

te keizerlibel en een lantaarntje. Hoog overvliegend heb ik op 

mijn lijst bijvoorbeeld twee lepelaars, ooievaars, een wespen-

dief, veel grauwe ganzen en laatst nog vijf grote zilverreigers en 

een bruine kiekendief!

Meeuwen (en andere vogels)
Doordat ik op nu op deze plek woon, is mijn (oude) liefde voor 

meeuwen weer opgebloeid. Dat is niet zo raar, want die zie ik 

hier iedere dag. In de winter zitten er veel kokmeeuwen. Omdat 

de kokmeeuwenwinter eigenlijk al in augustus begint, zijn er 

nu al verscheidene. Begin juli kwamen de eerste: rare juveniele 

beesten met hun bruine mantel en korte staarten. Nu ook adul-

te beesten met alweer een witte kop. Verder zie je in de win-

ter vaak stormmeeuwen, met een dagrecord van 16 exempla-

ren (tegen 120 kokmeeuwen). Een enkele keer een zilvermeeuw. 

In de zomer zitten er vooral kleine mantelmeeuwen (dag record 

van 15). En óók af en toe een zilvermeeuw. Rond deze tijd (au-

gustus-september) houden zich er ook wat juveniele kleine 

mantelmeeuwen op, met hun mooie bruine pak.

Een van de redenen dat er veel meeuwen zitten, is dat er veel 

gevoerd wordt, héél veel. Ik denk niet speciaal de meeuwen, 

maar ‘de eendjes’. Hele tassen brood worden dagelijks van de 

Oranjebrug gegooid. Een andere reden is dat er veel platte da-
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Kleine mantelmeeuw | Martijn van Tol

En...nog iets leuks 
gezien?



ken zijn waar bijvoorbeeld de kleine mantelmeeuwen op broe-

den. Ook een paartje scholeksters broedt sinds twee jaar op het 

platte dak van het oude Pastoe-gebouw. Nog een reden kan zijn 

dat net voor mijn huis het water iets breder is, met daarnaast 

een lekker stukje gras om te poetsen en te rusten.

Tussen al deze meeuwen zitten soms interessante beesten! Dit 

jaar zat er op de paal een 2e kj Pontische meeuw (larus cachin-

nans, nieuwe huissoort). Later rustte op diezelfde paal ook een 

Noorse kleine mantelmeeuw (Larus fuscus intermedius, ook 

een nieuwe huissoort). Nog een Noorse kleine mantelmeeuw 

met ring, en een vermoedelijk Noorse kleine mantelmeeuw wa-

ren eind september aanwezig.

Ringen
Omdat die Noorse kleine mantelmeeuwen ringen droegen weet 

ik dat het om intermedius ging. Zonder deze had ik dat nooit ge-

weten. Een andere leuke ring die ik vanuit huis af kon lezen was 

die van een Estlandse stormmeeuw. Afgelopen winter zaten er 

veel vogels uit het oosten in Nederland. Als het een soort be-

treft zoals de pestvogel weet je dat meteen, want zeer geliefd 

en goed te herkennen. Maar bij andere vogels weet je dat alleen 

maar als ze geringd zijn. Ik heb de vogel gemeld bij ringer Kalev 

Rattiste uit Estland, die zijn mails standaard met Ahoj begint, 

en me vriendelijk de levensgeschiedenis van deze stormmeeuw 

stuurde. Waarneming.nl kan je tegenwoordig overigens goed 

helpen bij het melden van een ring! Andere ringen uit huis: een 

Finse kokmeeuw (geboren 2008) en een kleine mantelmeeuw 

(geboren 1996 op de Maasvlakte).

Zwartkopmeeuwen
Al vijf jaar zoek ik de kokmeeuwen voor mijn huis af op zoek 

naar een verdwaalde zwartkopmeeuw. Tevergeefs helaas. Tot 

deze zomer! Op een middag in juni zag ik een meeuw langs 

vliegen met een erg rode bek, duidelijk geen kokmeeuw. Ik pak-

te mijn verrekijker en rende naar de deur. Helaas: de vogel was 

al weg. Ik appte in onze VWU-appgroepje dat ik een zwartkop-

meeuw zag, maar daar werd lauw op gereageerd. Ik begon zelfs 

te twijfelen aan mijn eigen waarneming. De hele week goed op-

gelet, maar helaas… Tot ik weer zo’n grote rode bek zag! Nu 

snel mijn fototoestel gepakt, en meteen een fotootje op de app-

groep gezet. Nu werd er enthousiast gereageerd.

In de weken daarna hebben er minimaal vier zwartkop meeuwen 

rond de Oranjebrug gebivakkeerd. Een adult zonder ring, een 3e 

kj te herkennen aan wat zwart op de vleugelpunten, een adult 

met één ring, en een adult met twee ringen. Leuk aan deze 

soort was dat, naast dat ze erg mooi zijn, er ook ander voge-

laars op af kwamen. Zo staan er ineens mensen aan de over-

kant met verrekijkers. Een vogelaar stond te zoeken terwijl ik 

foto’s maakte. Hij heeft op dat moment geen zwartkopmeeuw 

gezien, maar ik heb hem wel met eentje op de foto.

Mijn vrouw heeft het de laatste tijd over verhuizen, maar daar 

ben ik nog niet aan toe!
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Pontische meeuw | Martijn van Tol Zwartkopmeeuw | Martijn van Tol
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Roofvogels en uilen van Noord-
west Europa
Auteur  Paul Böhre, tekeningen en 

vormgeving Joris de Raedt  

Uitgever  Fontaine Uitgevers BV  

Hilversum

ISBN 978 90 5956 724 5

Prijs € 19,95

Alweer een boek over roofvogels en ui-

len… dat zal menig vogelaar verzucht 

hebben toen de Fontaine Uitgeverij be-

kend maakte dat zij een boek over dit on-

derwerp op de markt zouden brengen. 

Die verzuchting is heel begrijpelijk, want 

er zijn in de afgelopen tijd al heel wat 

boeken op dit gebied verschenen. Is het 

boek Roofvogels en uilen van Noord west 

Europa dan overbodig? Absoluut niet!

Schrijver Paul Böhre en illustrator Jo-

ris de Raedt zijn er in geslaagd om een 

uniek boek te maken. Het eerste dat je 

opvalt als je het boek in handen pakt is 

een prachtige tekening van een steenuil. 

Zeer gedetailleerd, veertje voor veertje is 

de afbeelding gemaakt. En dat is heel bij-

zonder als je weet dat Joris de Raedt te-

kent met een computer. Dat geeft alle il-

lustraties een heel mooi, scherp maar te-

gelijkertijd heel zacht karakter.

Als je dan het boek open slaat staren 

twee bladzijden met vogelkoppies je aan. 

Allemaal tekeningetjes van  een roof-

vogel of een uil, waarin de karakteristieke 

kleuren en patronen van de kop te zien 

zijn. Op het eerste gezicht zien ze er een 

beetje komisch uit, maar op deze manier 

krijg je ook een duidelijk overzicht. De-

ze tekeningetjes kom je daarna nog re-

gelmatig tegen.

Na enkele inleidende bladzijden over ver-

wantschap, vleugelvormen en spanwijd-

tes  worden  dan 21 roofvogelsoorten en 

10 soorten uilen besproken.

Bij elke soort volgen de auteurs hetzelf-

de stramien: 

-  bladzijde 1:  een algemene inleiding en 

een wereldkaartje met de verspreiding 

van de soort

-  bladzijde 2: een prachtige, grote teke-

ning van de vogel. En als man en vrouw 

er niet hetzelfde uitzien, dan worden ze 

allebei afgebeeld.

-  bladzijde 3 en 4: tekeningen van een 

veer, een ei, jachttechniek met wat ver-

duidelijkende tekst.

-  bladzijde 5: het ‘paspoort’ van de vogel 

met allerlei gegevens, en tenslotte

-  bladzijde 6: een overzicht van prooi-

dieren en nog enkele bijzonderheden.

Kortom: een prachtig boek, mooi qua af-

beeldingen, duidelijke teksten, niet ge-

schikt als gids maar wel een heerlijk boek 

om ’s avonds, op de bank onder de sche-

merlamp, in te bladeren en in te lezen. 

Een verrijking voor de Nederlandse en 

Belgische vogelaarswereld.

Boekbespreking
Nick Hoebe
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Vogels op de cm2 
Samenstellers

  Peter Müller en  

Tom Loorij  

Uitgave  554 bladzijden; 17 x 12 x 5 cm

ISBN 978 90 81 388 702

Prijs € 49,50

Postzegels  | Toen ik nog een jeugdige 

vogelaar was, verzamelde ik ook postze-

gels. Eén van de onderwerpen van mijn 

filatelistische belangstelling was natuur-

lijk postzegels met vogels erop. Ik was 

vader van een jong gezin, had een drukke 

baan en de schaarse vrije tijd die ik had 

besteedde ik het liefst in de vrije natuur: 

vogels kijken.

Ik dacht slim te zijn en stapte naar een 

postzegelhandelaar met het verzoek om 

voor mij vogelpostzegels te verzamelen. 

De man vroeg me van welke landen of 

werelddelen ze moesten zijn en ik zei in 

mijn enthousiasme: “Gewoon, van de he-

le wereld”. Nou, dat heb ik geweten. Toen 

ik een maand later weer naar de hande-

laar ging bleek dat hij goed zijn best had 

gedaan. Er lag een enorme envelop met 

zegels op mij te wachten. Ik schrok van de 

kosten, bijna 200 gulden. In die tijd was 

200 gulden héél veel geld. Ik heb mijn 

abonnement toen maar flink ingeperkt, 

want dit kon bruin echt niet trekken. Ik 

ben daarna ruilbeurzen gaan bezoeken 

en zo kreeg ik uiteindelijk toch wel een 

leuke verzameling vogelpost zegels.

Ik moest aan dit gebeuren terugdenken 

toen ik het boekje ‘Vogels op de cm2’ on-

der ogen kreeg. Hoewel de term boekje 

misschien niet juist is. Lengte en breed-

te zijn niet zo groot, maar dik is het wel: 

het boek bevat 554 bladzijden. En op die 

bladzijden vind je de mooiste postzegels 

van 266 in ons land voorkomende vogel-

soorten. Deze postzegels komen uit 109 

verschillende landen, uit alle delen van 

de wereld.

Bij alle vogelsoorten die aan bod komen 

is het stramien hetzelfde: per soort zijn 

er twee bladzijden: op de linker bladzijde 

staat een tekst geschreven over de betref-

fende vogel en op de tegenoverliggende 

bladzijde staat een postzegel met daarop 

een afbeelding van de soort. Er zijn vrij 

veel echte kunstwerkjes bij.

Ook hierbij: geen gids, maar wel een heel 

leuk boek om in alle rust eens door te bla-

deren en ook te lezen. Er staat erg veel 

wetenswaardigs in. Een verrijking voor de 

vogelaar.
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De jaarlijkse algemene ledenexcursie is 

een mooie gelegenheid voor leden om el-

kaar weer eens ‘in het veld’ te ontmoeten, 

zoals dat in vogelaarsjargon heet. Dit jaar 

was de keuze gevallen op een tocht door 

Nationaal Park De Biesbosch. Nu moet je 

het begrip ‘veld’ in dit verband wat ruim 

opvatten, want met zijn veertigen in een 

overdekte fluisterboot is wellicht niet het 

eerste waar je dan aan zou denken. 

Hoe dan ook, gezellig was het zeker aan 

boord! Daar hielp het weer die zaterdag-

ochtend flink aan mee, want we hadden 

de trossen amper losgegooid of de he-

melsluizen gingen voluit open. Door de 

beslagen ramen van de kajuit viel met 

enige moeite nog net iets van de oever-

vegetatie te onderscheiden, waardoor 

van vogelen vooralsnog weinig terecht 

kwam. Tijd genoeg dus om bij te praten. 

En een goed moment om iets meer te ho-

ren over de geschiedenis van een van on-

ze grootste natuurgebieden.

Bewogen eeuwen
Zo op het eerste gezicht lijkt de Bies-

bosch ongerepte natuur, maar niets is 

minder waar. Aan het ontstaan van het 

gebied ligt een bewogen geschiedenis 

ten grondslag. Een geschiedenis die type-

rend is voor veel Hollandse natuur. Zo’n 

duizend jaar geleden ontstonden op de 

oeverwallen en zandruggen tussen Maas 

en Merwede kleine, agrarische gemeen-

schappen, die grote stukken van het ge-

bied ontgonnen voor veeteelt en grien-

den. Aan die bewoning kwam een ruw 

einde toen in de nacht van 18 op 19 no-

vember 1421 bij een noordwesterstorm 

de dijken doorbraken en de werking van 

eb en vloed in de jaren daarna de neder-

zettingen een voor een van de kaart veeg-

de. Sindsdien is het gebied grotendeels 

onbewoond gebleven. Wel zijn grote de-

len altijd in gebruik gebleven voor de 

teelt van riet, wilgenhakhout en als hooi-

land. Met de afsluiting van de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse zeegaten verdwenen 

eb en vloed, wat verruiging en vervui-

ling door rivierwater met zich meebracht. 

Recentelijk is er weer in beperkte mate 

enige getijdenwerking en het rivierwa-

ter is bovendien aanzienlijk schoner ge-

worden. Het gebruik is er nu volledig op 

gericht de natuur weer zo veel mogelijk 

ruimte te geven. 

Visarend | Toon Vernooij

Biesbosch
Ledenexcursie, 9-9-2017

Toon Vernooij



Iconen
Hoe boeiend de geschiedenis ook is, 

daar kwamen we niet voor. Vogels wilden 

we zien! En ook nu hielp het weer een 

handje mee: nadat de regengoden zich 

een poosje flink uitgeleefd hadden, brak 

de zon door, precies op het moment dat 

we aan land gingen om een wandeling 

door het gebied te maken. Wie Biesbosch 

zegt, zegt zeearend. En visarend. Beide 

zijn de iconen van het gebied. Sinds een 

paar jaar broeden er twee paartjes vis-

arenden; de zeearend is al wat langer een 

vaste bewoner. 

En het duurde niet lang of we werden op 

onze wenken bediend. Een adulte vis-

arend patrouilleerde laag boven het wa-

ter langs de rand van het wilgenbos en 

toonde in het heldere zonlicht heel fraai 

zijn spierwitte onderzijde. Zelfs de felge-

le ogen waren door de kijker prachtig te 

zien. En even later werden de roofvogel-

adepten in het gezelschap nog gelukkiger 

toen een juveniele wespendief kort, maar 

mooi zichtbaar zijn opwachting maakte. 

In het wilgenstruweel klonk een paar keer 

de roep van een kleine bonte specht en 

zo nu en dan zette een tjiftjaf het aarze-

lend op een zingen.

De zon zorgde op de beschutte paden 

voor voldoende warmte om ook de no-

dige vlinders te activeren. Kenners zagen 

onder andere dagpauwoog, atalanta en 

gehakkelde aurelia. En een leuke vondst 

was ook een verlaten slaapnest van de 

dwergmuis, een piepkleine bewoner van 

riet en ruigtes die je echter niet snel in le-

vende lijve zult zien.

Teruggekeerd bij de boot werden we op-

merkzaam gemaakt op twee adulte zee-

arenden die ver weg boven het gebied cir-

kelden. We hielden onze blik vastgeplakt 

op de stipjes tegen de snel weer dreigen-

der wordende lucht en zagen af en toe de 

karakteristieke witte staarten oplichten 

als de zon erop viel, maar daar bleef het 

helaas bij.

Terug bij de aanlegsteiger bij het Bies-

boschmuseum kwam de regen weer met 

bakken naar beneden, maar dat kon de 

goede stemming niet drukken. We na-

men nog even de tijd om wat na te pra-

ten, voordat we huiswaarts gingen. Het 

was een mooie ochtend.
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Living in the fast lane…
Het is een bekend fenomeen in de vogel-

wereld: kort levende soorten produce-

ren in de regel meer jongen, die sneller 

groot worden, terwijl lang levende soor-

ten meestal weinig nageslacht voort-

brengen dat er ook nog eens langer over 

doet om op te groeien en veel intensieve-

re ouderlijke zorg nodig heeft. Heel gek 

is dat niet, natuurlijk. Kort levende soor-

ten hebben een snellere ‘omlooptijd’ en 

moeten zich dus ook veel sneller voort-

planten om de soort in stand te houden. 

De lang levende vogels kunnen het zich 

veroorloven het wat kalmer aan te doen 

en veel aandacht te besteden aan het op-

groeien van de jongen.

Maar dit verschijnsel lijkt ook een duide-

lijk geografische component te hebben. 

Van nauw verwante soorten die leven op 

hogere breedtegraden, in gematigde kli-

maatzones, is bekend dat zij gemiddeld 

minder oud worden dan verwante soor-

ten in tropische gebieden. Zo blijkt uit 

een langjarig onderzoek dat de gemid-

delde levensduur van Catharus lijsters 

die in het tropische Venezuela leven cir-

ca 35% langer is dan van hun tegenhan-

gers uit het gematigde Arizona. Maar er 

is meer aan de hand. Bij Turdus lijsters 

is er weliswaar een vergelijkbaar verschil 

in levensduur, maar is dat veel kleiner: 

slechts 16%. Kennelijk maakt het Turdus 

lijsters niet zo heel veel uit waar ze leven; 

vogels in gematigde streken worden on-

geveer even oud als vogels in de tropen. 

Dat betekent volgens de onderzoekers 

dat de gemiddelde levensduur weliswaar 
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Catharus guttatus (heremietlijster) | Dori - wikimedia.org

Turdus philomelos (zanglijster) | Bert Geelmuijden

In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte welkom 

op toonvernooij@planet.nl



een belangrijke factor is, maar dat ken-

merken zoals ouderlijke zorg, groeitem-

po en legselgrootte eveneens een grote 

rol spelen. Het verschil in die kenmer-

ken is over de breedtegraden bij Cathar-

us veel groter dan bij Turdus. Wat nog on-

duidelijk is: waaróm is er bij Catharus wel 

een groot verschil in gedragskenmerken 

en legselgrootte, maar is dat bij Turdus 

veel minder het geval, en welke rol speelt 

de geografische breedtegraad daarbij?

Bron: Boyce, A.J. & Martin, T.E. 2017. Journal of Avian 
Biology. (www.bou.org.uk)

Koud of warm
Nog meer over de invloed van geogra-

fie op het lot van vogelsoorten. Ecologen 

houden er al lang de hypothese op na dat 

de overlevingskans van populaties van 

individuen van dezelfde soort op een ho-

gere breedtegraad vooral bepaald wordt 

door abiotische, veelal klimatologische 

factoren (vocht en kou), terwijl op lagere, 

warmere breedtegraden de overlevings-

kans afhankelijk is van biotische facto-

ren, zoals nestpredatie.

Dat lijkt misschien simpel en tamelijk 

voor de hand liggend, maar ook hier is 

het net iets ingewikkelder. Dat blijkt uit 

een uitvoerig onderzoek van demografi-

sche gegevens over de Saltmarsh Spar-

row/Spitsstaartgors (Ammodramus cau-

dacutus). Deze soort broedt langs de 

Amerikaanse oostkust en de Golf van 

Mexico bij voorkeur in moerasachtige ge-

tijdegebieden. Deze staan bij hoge water-

standen regelmatig onder water. De vo-

gels bouwen hun nesten vrij laag in gras-

pollen, waardoor de kans groot is dat bij 

springtij nesten verloren gaan. Dat fe-

nomeen doet zich overal in gelijke mate 

voor, zowel in het noordoosten als in het 

zuidoosten langs de (sub)tropische golf-

kust. Uit het onderzoek kwam dan ook 

naar voren dat, anders dan je op grond 

van de hypothese zou verwachten, het 

effect van deze factor op noordelijke en 

zuidelijke populaties van de spitsstaart-

gors niet of nauwelijks verschilde. Omge 

keerd bleek dan weer wel dat de preda-

tiedruk op populaties juist wel sterk af-

hankelijk was van de breedtegraad. Bij de 

zuidelijke populaties was sprake van veel 

meer nestpredatie dan bij de noordelijke. 

De hypothese blijkt dus, voor spitsstaart-

gorzen althans, niet op te gaan. Sterker 

nog, voor de zuidelijke populaties van de-

ze bedreigde soort is predatie de meest 

zorgwekkende factor. 

Bron: Auk: Ornithological Advances119:4, oktober 2017 
(www.americanornithology.org)
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Nelson’s spitsstaartgors | Michael Andersen

Nesten staan regelmatig onder water | Jeanna Mielcarek Spitsstaartgors | Wolfgang Wander (Wikimedia.org)



Het is half twee ‘s nachts als mijn wekker afloopt. Dat betekent 

snel warm aankleden, koffie zetten, de eerder gemaakte boter-

hammen uit de koelkast halen, alles inpakken en naar buiten.

Het heeft de gehele nacht gesneeuwd bij temperaturen van net 

even onder nul, en ook nu nog vallen er enkele sneeuwvlokken.

Mijn gastheer Hilmar staat al te wachten bij zijn four-wheel  

drive, hard nodig op de nu besneeuwde veldwegen. Hij brengt 

ons naar een hoogveengebiedje genaamd ‘Siberië’: heel toe-

passelijk gezien de huidige weersomstandigheden.

Bij het uitstappen vallen de laatste vlokken en ploeteren we 

met een zware rugzak op en een statief en telelens in de hand 

zo’n 300 meter door de sneeuw naar de gereed staande schuil-

tenten. Door het oplichten van de sneeuw is de weg ernaar toe 

goed te overzien, ondanks de nog donkere omstandigheden.

De hut is voorzien van een zogenaamde regisseursstoel, rede-

Korhoenderbalts | Henk Tromp

Henk TrompKorhoenderbalts in Zweden 
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lijk comfortabel met zijvakken en opklapbaar plankje. Op de 

drassige bodem liggen wat pallets om wegzakken te voorko-

men en de fotospullen droog te houden.

De camera met de 500mm-lens +1.4 converter op statief op de 

juiste hoogte instellen houdt je even bezig, maar met behulp 

van een zaklampje lukt het alles in gereedheid te brengen. Dan 

is het een paar uur wachten en zorgen warm te blijven, waarbij 

een meegebrachte fleece plaid over je bovenbenen wonderen 

doet. Het is tijd voor een broodje en koffie!

De balts begint
Dan zo tegen vijf uur ineens een dof gefladder: het zijn twee ‘in-

vallende’ korhanen die onmiddellijk beginnen te bolderen met 

luid gesis, klinkend als een schor ‘sjoe-wiiish’, en het kenmer-

kende korren.

Elke korhaan heeft zijn eigen territorium in het toernooiveld, 

dat fel wordt verdedigd. Duidelijk zichtbaar is de scheidslijn 

wanneer de hanen tegenover elkaar staan en bij de minste of 

geringste pas voorwaarts beginnen met schijngevechten. Een 

boeiend schouwspel, waar je nooit genoeg van krijgt en je bijna 

vergeet te fotograferen.

Dan verschijnt er een klapekster. Deze zoekt de bodem af naar 

veertjes die tijdens de gevechten zijn gevallen en vrijwel zeker 

Korrende haan | Henk Tromp
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bedoeld zijn om een nest in aanbouw te stofferen. Een leuke fo-

tografische bijvangst!

Toeschouwers 
Even voor zes uur verschijnen er wat hennen ten tonele om de 

hanen te observeren en zo een geschikte partner te vinden.

De hanen proberen natuurlijk aandacht te trekken, maken 

sprongetjes en bolderen om het hardst.

Door al die opwinding zwellen de rode eeltplekken boven de 

ogen op door extra bloedtoevoer. De witte rozet van veren on-

der de liervormige staart wordt optimaal gespreid en met af-

hangende vleugels proberen ze de hennen te imponeren.

Die staan er wat stoïcijns naar te kijken en zijn nog niet erg on-

der de indruk. Tot een paring komt het in ieder geval niet.

Intussen is de zon doorgebroken, wat nogal wat contrast ople-

vert tussen de witte sneeuw en de donkere hanen.

Voordeel is wel de mogelijkheid om met snellere sluitertijden te 

werken waardoor scherpere actiefoto’s mogelijk worden.

In totaal tel ik maximaal zeven hanen verspreid in het veld, en 

zeker tien hennen. Zo tegen negen uur neemt de activiteit sterk 

af, en onder luid gefladder verdwijnen de hanen.

Geslaagd
Dan is het wachten op Hilmar die ons weer komt halen uit on-

ze tentjes. Enigszins verstijfd sjokken we door de smeltende 

sneeuw naar de auto en kunnen we terugzien op een geslaagde 

fotosessie. Terug in ons onderkomen wacht ons een uitgebreid 

ontbijt en komen we bij van de lange zit.

Dit nachtelijk avontuur was er één van de vier op verschillende 

locaties, waarvan één in de regen (weinig succesvol), één met 

ochtendrijp en veel hanen, en een derde met een sneeuwbui en 

later droog tijdens de balts met veel mooie fotografische kan-

sen. Dit alles vond plaats in het Nationaal Park Hamra, midden 

Zweden, in de periode eind april tot begin mei 2015. 
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Een hen imponeren doe je met rode eeltplekken en witte rozet | Henk Tromp

Korhen | Henk Tromp

Grensbepaling | Henk Tromp



de kruisbek 5-2017  |  17

Sprongetjes trekken de aandacht | Henk Tromp



Herkansing
Herkansingen, je hebt ze in alle soorten en maten, maar de-

ze sprak wel zeer tot de verbeelding. In elk geval tot mijn ver-

beelding en ik was niet de enige, gezien de meute die zich van-

ochtend (4 oktober 2017) over de Overijsselse binnenwegen be-

woog. Ik was de vogel eerlijk gezegd na de monumentale dip 

van precies een week geleden alweer zo’n beetje vergeten. Dat 

had moeite genoeg gekost, maar gisteren dook-ie ineens weer 

op, in de buurt van Hasselt: de keizerarend van de Brobbelbies. 

Een herkansing dus, en een die ik als het effe kon niet aan me 

voorbij wilde laten gaan. En dat hoefde ook niet, want ik kreeg 

een lift aangeboden: ik kon meerijden met Ted Hoogendoorn, 

met 471 soorten op de teller een vermaard twitcher. Dat gaf ver-

trouwen.

Om vijf voor zes in de ochtend zat ik in de trein. Om kwart over 

zes werd ik opgepikt in Maarn en kort voor zonsopkomst ston-

den we aan de Rechterensweg te kijken hoe het eerste ochtend-

licht zich ontfermde over de Stadsgaten, een natuurgebiedje 

van Staatsbosbeheer bij Hasselt. En we waren nog lang niet de 

eerste: tientallen auto’s stonden al geparkeerd in de berm van 

dit smalle landweggetje en met velen stonden we te wachten 

tot de arend tevoorschijn zou komen. Voor ons een moerassig 

veldje geflankeerd door een bosje links en een bosje rechts, en 

een paar honderd meter verderop een handvol vogelaars. ‘Een 

handvol vogelaars die de vogel zien!’ zo zoemt het hier door de 

groep. ‘Hij vliegt!’ Jawel, hij vloog, de andere kant op, van ons 

vandaan en in elk geval voor mij buiten beeld. Sommigen hier 

schenen de vogel kort gezien te hebben maar ik stond net op de 

verkeerde plek. Niet voor het laatst, vrees ik. De vogel scheen 

geland te zijn in een populier in de verte, we zagen daar de bui-

zerden onrustig rond de boom cirkelen maar de arend zagen we 

niet. En weer opgevlogen, luidde het bericht, in westelijke rich-

ting. Verder even geen nadere mededelingen. Allemaal stapten 

we in de auto, allemaal reden we in zo groot mogelijke haast het 

landweggetje af, maar feitelijk wist niemand waarheen.

Zoeken…
De hectiek van dit eerste uur stond model voor die van een 

groot deel van de ochtend. Er volgden nieuwe berichten: vo-

gel nu ‘hier’ ter plaatse, vogel weer opgevlogen, vogel weer ter 

plaatse. Maar telkens waren we te laat, soms maar een minuut-

je. ‘Vogel in zuidwestelijke richting verdwenen’, waarna het eni-

ge tijd angstvallig stil was. We belandden in polder Masten-

broek, ten westen van Hasselt. We zagen buizerden, we zagen 

een zwerm kieviten die klaarblijkelijk in paniek de lucht in ging, 

al was die paniek natuurlijk vooral wensdenken onzerzijds, en 

we zagen een weiland met 32 grote zilverreigers. Uitgestrekt 

polderland, uitzicht tot in de verste hoeken. Schuren, boerde-

rijen, boomlanen. We bestudeerden elke buizerd, maar natuur-

lijk was elke buizerd inderdaad een buizerd. Ver weg in de pol-

der zagen we een kleine samenscholing van auto’s en mensen. 

Hoopvol gingen we die kant op, maar het bleken vissers te zijn. 

De dag was nog jong, hield ik mezelf voor, maar als je jezelf zo-

iets moet voorhouden, is er natuurlijk reden tot zorg. Ik voel-

de geen paniek hoor, ik voelde gelatenheid. Acceptatie al bijna: 

keizer arend, blijkbaar niet mijn vogel.
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Paniek door keizerarend | Jaap Denee

Blog Guus Peterse

Scharreleieren



Een echte arend!
Toch was het nog maar amper negen uur toen er weer een mel-

ding kwam: vogel ter plaatse langs de Wolfshagenweg. Dat was 

vlakbij, constateerden we na raadpleging van google maps! We 

keerden de auto en raceten naar de aangegeven plek. Van verre 

zagen we al de vogelaars staan, turend door hun telescopen, al-

lemaal in dezelfde richting. Zo moeten we het hebben, dachten 

we. We stappen uit en voegen ons bij de meute: ‘Ja hoor, hij zit 

er!’. Telescoop opgesteld, even zoeken in de aangegeven rich-

ting en bingo!

Wij, de winners, zie ons daar staan langs dat landweggetje, tus-

sen de geparkeerde auto’s, de telescopen gericht op een kei-

zerarend verderop in het land. Je moet een behoorlijk fanatieke 

vogelaar zijn, je moet twitcher zijn om zo’n moment ten volle 

te kunnen appreciëren. De euforie, de vreugdekreten, wat een 

berg verzameld geluk hier op dat landweggetje diep in Overijs-

sel: je zou het de hele mensheid toewensen. Hij zat wel niet heel 

dichtbij maar toch: formidabel was-ie, prachtig zichtbaar door 

de scoop. Wat een bakbeest! Die fiere gestalte, die stoere kop, 

die zware snavel. Eindelijk de tijd om de vogel eens goed in ons 

op te nemen. Een arend, een echte arend. Verenkleed van licht 

beige-bruin tot donkerbruin, met bijna zwartachtige vlekken op 

buik, op rug en op de kop. Vooral het donkere voorhoofd en de 

donkere keel zou volgens sommige aanwezigen mogelijk kun-

nen wijzen op Spaanse keizerarend. De oostelijke keizerarend 

zou in zijn gezicht zo donker niet kunnen zijn. Dat wordt nog 

wel een dingetje: gaan we die (of juist de ander) uit kunnen slui-

ten of zitten we straks met een keizerarend spec. die we niet 

eens mogen tellen? Maar ach, die lijstjes … Wat een fantastische 

vogel. Na een tijdje ging-ie vliegen en vloog prachtig voor ons 

langs laag tot half hoog over het weiland. Die enorme lappen 

van vleugels, die diep ingesneden vingers, die traagheid van be-

wegen: een echte arend. Een jongensdroom!

Nog een paar keer kregen we hem te zien, zittend in het veld en 

laag in vlucht, maar niet meer zo mooi als die eerste keer. We 

eindigen, bij Genemuiden, met een mooie bonus: juveniele zee-

arend boven een bosje in de verte. Hij is ver, maar hij is glashel-

der: zo’n totaal andere vogel eigenlijk. Keizerarend is weer even 

uit beeld. We besluiten het hierbij te laten en gaan naar huis. 

Waar het leven doorgaat, met of zonder keizerarend. Waar de 

formatie voort ploetert, het Nederlandse voetbal nog altijd in 

deplorabele staat verkeert en Trump en Kim doorgaan met als 

kleine kleuters elkaar voor van alles uit te maken. Morgen weer 

een dag zónder keizerarend. What else is new?
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Waverhoek
Afdeling Doorn/Driebergen

10 september 2017 | Sjef ten Berge

Beetje lodderig nagestaard door twee 

zonnige houtduiven van het Seminarie-

park haastten we ons naar de A12 en de 

A2 om van elk uurtje zon op deze och-

tend te gaan genieten.

Direct na het hek in Waverhoek een klein 

puzzeltje in een rietpluim, althans voor 

sommigen; anderen zagen meteen dat 

het een vrouwtje rietgors moest zijn. 

Geen witte vleugelstrepen, dus geen 

dwerggors, die een enkele keer uit Lap-

land kan komen aanwaaien. Het moeras 

lag erbij alsof er recentelijk geen 45 mil-

limeter regen over uitgestort was. Geen 

badkuipvlakte maar rietrandjes, waad-

water en slijkruggetjes alom. Terwijl we 

de verspreide groepjes watersnippen in 

beeld kregen was er één scherpe waar-

nemer, die niet meedeed met het tunnel-

kijken. Zo konden we van ver de visarend 

uit het noorden aan zien komen roeien.

Subtiel was het knikje dat hij in z’n koers 

aanbracht om onze groep wat achte-

loos vanaf honderd meter te inspecte-

ren. De volle zon, de zwarte banier langs 

z’n hoofd en hals en de rustige vleugel-

slagen gaven ons het idee dat we een na-

tuurprijs gewonnen hadden.

Geniepig zeilende sperwer

Een porseleinhoen bracht de aandacht 

weer op een ander niveau. Een trage sla-

lom tussen de lisdodden  hield hij wel een 

kwartier vol. Af en toe ging een groepje 

watersnippen de vleugels even strekken 

zodat hun achterblijvende soortgeno-

ten de ogen toe moesten knijpen tegen 

het verblindende wit van de onderdelen. 

Intussen was een groepje lepelaars een 

prima baken om de verschillende wit-

gatjes, oeverlopers, witte kwikstaarten 

en kemphanen met elkaar te bespreken. 

Ver naar achteren kon zelfs een tapuit als 

verstekeling in de drassige weide waarge-

nomen worden.

Een geniepig zeilende sperwer had al 

eens de aandacht  getrokken, maar een 

grote en twee kleinere haviken opschroe-

vend en spelend boden naast torenvalk, 

buizerd en kiekendieven een welkome af-

wisseling op het telescoopgetuur. Hoe-

wel een jagende kiekendief in de volle zon 

door de telescoop bespied een schilderij 

van roomkleur, geel en donkerbruin is.

Kleurenschoonheid

Eenden in eclipskleed zijn niet direct een 

feest voor de waarnemer, maar het werd 

wel sport toen er tussen de wintertalin-

gen een afwijking te zien was. Met het 

boek erbij kwamen we onverbiddelijk uit 

op een zeer gedekt gekleurde zomerta-

ling. Dan hadden de twee porseleinhoen-

ders meer kleurenschoonheid.

De zwarte ruiter hielp ons een handje 

door even te roepen alvorens hij achter 

een randje verstopt ging zitten. Met z’n 

gele poten en zwartgrijze veren was hij al 

halverwege z’n winterkleed.

Uiteindelijk namen we afscheid van het 

terrein met een witgesterde blauwborst, 

Grauwe kiekendief | Hans van Zummeren

Excursies



die in de beginhoek van het moeras 

foerageerde en daarbij gezelschap had 

van twee juveniele kemphanen en het al 

eerder gemelde porseleinhoen. Toen we 

wegreden durfden we niet meer om te kij-

ken, omdat we echt naar huis moesten.

Texel 
Afdeling Utrecht-stad

15 oktober 2017 | Jeroen Steenbergen

Zondag 15 oktober namen we met een 

flinke groep mensen deel aan het Dutch 

Birding Weekend op Texel. Een aantal 

van ons was al langer op het eiland, en 

met een nakomende groep van zeven 

mensen voeren we om half negen met 

de eerste boot naar het eiland.

We begonnen bij Westerslag, waar on-

ze stadsgenoten al begonnen waren met 

zeetrektellen. Een alk vloog voorbij, een 

jan-van-gent, op zee dobberden enke-

le zeekoeten en roodkeelduikers. Geen 

slecht begin.

We zetten koers naar de Staatsbossen 

waar al dagen een groep grote kruisbek-

ken werd gezien. Deze zeldzame neef 

van de kruisbek komt in sommige jaren 

in flinke aantallen het land binnen, en 

op dit moment lijkt zo’n invasie aan de 

gang. De plek was snel gevonden, nu de 

vogels nog. Toen we bijna bij de exacte 

plek waren, kwam een groep kruisbek-

ken luid roepend over ons heen vliegen: 

onmiskenbaar grote. Helaas vloog de 

groep door en keerden ze niet snel terug. 

Wel hoorden we hier nog sijzen, kepen, 

barmsijzen en zwarte mezen.

Foeragerende hop

Door naar de Cocksdorp waar een mel-

ding vandaan kwam van een sperwer-

grasmus, een soort die we graag wilden 

zien. Helaas konden we deze niet gauw 

vinden en we splitsten ons op in een deel 

dat verder zocht, en een deel dat richting 

Tuintjes ging om de hop die ook zojuist 

was gemeld te gaan zoeken. Deze vogel 

was gisteren al door de anderen gezien, 

dus dat hoefde even niet meer zo.

Op de plek gekomen leek de hop weg-

gevlogen, maar opeens kwam ie fraai 

langsvliegen om verderop op het pad in 

te vallen en te gaan foerageren. Fraai!

Na een kop koffie et cetera zetten we koers 

naar Dorpzicht waar zich enkele bladko-

ningen moesten bevinden. Het horen van 

deze vogels lukte al vrij snel maar het zien 

bleef beperkt tot enkele korte momentjes. 

Maar aangezien dit ook een beetje bij de 

soort hoort konden we hier mee leven.

Roodhalsgans, ijsduiker en franjepoten

Even buiten Dorpzicht bevond zich in 

een grote groep brandganzen een rood-

halsgans. Ook deze vonden we snel en 

konden we fraai bekijken.

Ons volgende doel was een groepje 

strandleeuweriken dat op een akker had 

lopen foerageren. Na wat zoeken von-

den we de plek maar helaas niet meer de 

vogels. Dan werd het toch maar tijd om 

richting Oudeschild te gaan voor de daar 

aanwezige franjepoten.

Maar eerst kwam er een bericht binnen 

van een zomerkleed ijsduiker die bij de 

IJzeren Kaap voor de kust zwom. Snel 

daarheen en met wat moeite en op flin-

ke afstand zagen we deze vogel. Helaas 

was die niet zo mooi als de boekjes hem 

tonen, de vogel was aan het ruien van zo-

mer- naar winterkleed, maar oogde wel 

een stuk donkerder dan de (winterkleed-)

vogels die we meestal zien.

Bij Dijkmanshuizen was een grauwe 

franjepoot snel gevonden. De vogel liet 

zich leuk zien, druk rondzwemmend op 

het water. Ook zagen we hier nog enke-

le kleine strandlopers. We reden, wel één 

minuut, door tot het Wagejot, waar het 

neefje van de grauwe franjepoot, de ros-

se franjepoot zich moest bevinden. Ook 

deze vogels liet zich eenvoudig vinden, 

en zat op veel kortere afstand dan de 

eerstgenoemde. Prachtig hoe ook deze 

vogel zijn rondjes draaide, en de subtiele 

verschillen tussen beide soorten konden 

worden bekeken.

Het werd tijd om de boot te gaan halen, 

en we konden terugkijken op een dag 

zonder extreme hoogtepunten, maar met 

genoeg moois om heel tevreden over te 

zijn.
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Hop | Bert van Dillen
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Voor u gelezen

BMP 2016
In Sovon-nieuws nummer 3, van sep-

tember 2017, staat een verslag over de 

broedresultaten van het jaar 2016. Het 

verslag heeft een positieve titel: BMP 

2016: een zoet jaar voor veel broed-

vogels.

En in het verslag is dit optimisme ook 

terug te vinden in de resultaten. Van de 

111 gevolgde soorten scoorde de helft be-

ter dan in 2015, bij 23% waren de resulta-

ten ongeveer gelijk en bij 26% waren de 

broedresultaten minder goed. 

Hoe waren de resultaten in de verschil-

lende broedgebieden (habitats)?

De grootste toename was in de water-/

moerasgebieden, in de loof- en naald-

bossen en het struweel. In de weide- 

en akkergebieden waren de broedresul-

taten ongeveer gelijk. Maar de procen-

tueel grootste afname was in de steden 

en dorpen.

In de periode dat het broedvogelmonito-

ringproject loopt, dat is sinds 1990, zijn 

de broedresultaten van 19 vogelsoorten 

nog nooit zo hoog geweest. Blauwborst, 

appelvink, goudvink, waterral, vuurgoud-

haan, snor en houtsnip zijn enkele soor-

ten die het dus heel goed deden. Minder 

goede resultaten waren er voor de zo-

mertortel, scholekster, ringmus, kievit, 

fazant en wilde eend. Hun broedresulta-

door Nick Hoebe

Scholekster | Hans van ZummerenGoudvink | Michael Kars

Zomertortel | Bert Geelmuijden

Wilde eend | René de WaalWaterral | Richard PietersonRingmus | Jan van der Greef



ten waren in al die jaren niet zo slecht.

Vermoedelijk zijn de zachte winter van 

2016 en grote hoeveelheden neerslag in 

de overwinteringsgebieden in Afrika in 

een groot aantal gevallen debet aan de 

verbeterde broedresultaten. De slech-

te resultaten in de landbouwgebieden 

zijn  waarschijnlijk het gevolg van de lage 

grondwaterstanden en het vroege maai-

en van het gras.

Eendenvrouwtjes
Bij veel eendensoorten zijn er meer man-

netjes dan vrouwtjes. Zo was in de afge-

lopen winter de verhouding man/vrouw 

bij de tafeleend 71%/29% en bij de kuif-

eend 62%/38%.

Bij de waterwildtellingen in de komende 

winters zal er speciaal op deze verhou-

dingen gelet gaan worden. Zo kan men 

misschien ontdekken wat de oorzaak kan 

zijn van dit grote verschil en misschien 

zelfs maatregelen nemen.

Maar… zelfs vogelaars die regelmatig 

water vogels tellen hebben soms moeite 

met het uit elkaar houden van de vrouw-

tjes van verschillende soorten eenden. 

Voor hen staat er in Sovon-nieuws een 

duidelijk overzicht in tekeningen, foto’s 

en tekst.

De vrouwtjes wilde eend, slobeend, krak-

eend en pijlstaart worden onder de loep 

genomen. Een heel waardevol artikel.

Meer specialistische kenmerken zijn te 

vinden in een pdf op de website van de 

Duck Specialist Group: www.ducksg.org. 

Kijk dan onder het kopje Resources.

Op 2 december aanstaande vindt de lan-

delijke Sovon-dag plaats in De Reehorst 

in Ede. Zeer interessant voor alle voge-

laars, of ze nu wel of niet van de SOVON 

zijn. Aanmelden via www.sovon.nl/ lid

Het jaarverslag van de Sovon is te down-

loaden op www.sovon.nl/jaarverslag 2016
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Wilde eend | Bert Geelmuijden

Krakeend | Jan van der Greef 

Slobeend | René de Waal

Pijlstaart | Bert Geelmuijden

Kenmerken ‘lastige’ eendenvrouwen | Sovon-Nieuws
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Volledige teksten van de aangekondig-

de 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 opge-

ven bij René de Waal via het e-mailadres: 

renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 

06-49121619 (na 18  uur).

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 circa 23.00 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerweg, Leusden

Zaterdag 13 januari 2018
Brouwersdam en inlagen | dagexcursie

We rijden naar de Brouwersdam, waar 

we gaan zoeken naar duikers, middelste 

zaagbek, ijseend en wat er nog meer te 

zien is. Na het bezoek aan de Brouwers-

dam bezoeken we de Prunjepolder  en 

de inlagen langs de Oosterschelde, waar 

zich diverse soorten eenden en ganzen 

ophouden, en wie weet stuiten we op 

slechtvalk of smelleken.

Vertrek: 07.30 uur, terug einde middag

Waar: Het Groene Huis, Schothorster-

laan

Benzinekosten in overleg afrekenen met 

de chauffeur

Zaterdag 10 februari 2018
Oud Reemst | auto-/wandelexcursie

Tussen Otterloo en Arnhem ligt bij Oud 

Reemst een afwisselend gebied met hei-

de, boslanen met oude beuken, ruigtes 

en vogelakkers. De blauwe kiekendief 

jaagt er ’s winters, de klapekster houdt 

zich er op, en grote groepen vinken, 

groenlingen en geelgorzen foerageren in 

de speciaal aangelegde vogelakkers, waar 

een keur aan zaden als voedsel voorhan-

den is. We rijden naar de parkeerplaats 

langs de Harderwijkerweg en maken van 

daaruit een wandeling op zoek naar ge-

noemde soorten.

Vertrek:  8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorster-

laan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Voor alle excursies kunt u zich aanmelden 

bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: han-

nekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 

030-2280159 (na 19.00 uur)

Zaterdag 27 januari 2018
Plantage Willem III | Elsterwaard | Ame-

rongse Bovenpolder | wandelexcursie

De eerste afdelingsexcursie van 2018 

starten we in de landschappelijk en qua 

vogels gevarieerde omgeving van Ame-

rongen. We beginnen met een wandeling 

op Plantage Willem III  en de aangrenzen-

de bosrand van het Prattenburgse bos 

waar gezocht wordt naar boomleeuwerik, 

klap ekster, geelgors en kruisbek. Vervol-

gens hopen we in de Elsterwaard en de 

Amerongse Bovenpolder leuke eenden, 

roofvogels en zangers te vinden. We zoe-

ken naar ondermeer nonnetje, slechtvalk, 

water pieper en roodborsttapuit.

Tip: waterdicht schoeisel, denk aan war-

me kleding & eten/drinken 

Opgave:  mogelijk tot en met 25 januari 

Vertrek: 8.30 uur, terug circa 15.00 uur

Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Verenigingsnieuws

Amersfoort

Slechtvalk | René de Waal

De Bilt | Zeist
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Voor deelname aan excursies dient u zich 

op te geven bij Sjef ten Berge: 0343-414531 

of sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weers - 

 omstandigheden niet doorgaan, kijk dan 

op www.vogelwacht-utrecht.nl. Mogelijk 

staat daar - onder afdeling Doorn/Drie-

bergen - een nieuwe datum voor die ex-

cursie vermeld.

Zaterdag 6 januari 2018
Brouwersdam en Schouwen | auto-

wandel excursie

In het zuidwesten van ons land is de win-

ter meestal minder heftig en er is minder 

mensendrukte. Dat vergroot de kans op 

leuke soorten. De buitenhaven van Stel-

lendam ligt mooi op de route naar de 

Brouwersdam en daar gaan we een kijkje 

nemen. Dat doen we ook bij de Schou-

wense inlagen. Hopelijk houdt het weer 

ons niet tegen zoals vorig jaar.

Vertrek:  8.00 uur, terug circa 18.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

brandweerkazerne, Bosstraat 1

Benzinekosten: € 19,00 p.p. (afrekenen 

met de chauffeur)

Zondag 18 februari 2018
Landje van Geijsel en Waverhoek | auto- 

wandelexcursie 

Het drassige weiland in de bocht van de 

A9 biedt ons, ver voordat we ze elders 

zien, de eerste weidevogels. Ook som-

mige roofvogels hebben deze bijzondere 

plek in hun dagelijkse route opgenomen, 

wat voor spektakel kan zorgen.

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 13.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

brandweerkazerne, Bosstraat 1

Benzinekosten: € 5,00 p.p. (afrekenen 

met de chauffeur)

Aanmelding voor excursies kan tot ui-

terlijk 24 uur voor de excursie (tenzij an-

ders vermeld) bij Bert van den Broek: 

bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl  

Aanmelding is pas definitief na beves-

tiging. Check ook altijd de website voor 

eventuele 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 eerste 

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 an-

dere route gekozen. Iedereen mag mee, 

gratis. Aanmelden is niet nodig. Bij heel 

slecht weer gaat het niet door. Wellicht 

leuk om je (klein)kind mee te nemen! 

Wanneer: elke 1e zaterdag van de maand

Tijd: van 8.00  tot 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zondag 17 december
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden/

dag-autoexcursie

De excursie begint bij de Hellegatspla-

ten voor slechtvalk en ganzen. De weg 

Waterpieper | Bert Geelmuijden

Doorn | Driebergen

Nieuwegein | IJsselstein

Roodborsttapuit | Jan van der Greef

Grote zaagbekken | Hans van Zummeren
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wordt vervolgd door Goeree-Overflakkee 

langs diverse haventjes en kleinschalige 

landschappen. Vanaf de haven van Stel-

lendam en de Kwade Hoek loopt de rou-

te door weilanden rondom Goedereede 

voor onder andere brand- en rotganzen. 

Op de Brouwersdam speuren we naar 

zeevogels zoals roodkeelduiker, kuif-

duiker en ijseend. Vervolgens staan inte-

ressante vogelgebieden als Prunjepolder 

en de Flauwers- en Weversinlagen op het 

programma. Hier treffen we diverse stelt-

lopers en wellicht roofvogels aan. Het 

programma 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

Zaterdag 13 januari 2018
Midwintertelling watervogels

In verschillende landen wordt in dit week-

end geïnventariseerd op het vóórkomen 

van watervogels. De Vogelwacht afdeling 

Nieuwegein wil weer een beeld krijgen 

van de populatie en zal de verschillende 

watergebonden vogelsoorten gaan tellen. 

Coördinatie: Wilco Stoopendaal 

Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route onge-

veer 25 km), terug circa 15.00 uur 

Waar: Nedereindseweg, bij ingang Ne-

dereindse Plas (bij tunnel A2)

Deelname: aanmelden is niet nodig

Dinsdag 16 januari 2018
Thema-avond: herkennen van roofvogels 

in de vlucht

Veel (beginnende) vogelaars hebben 

moeite om bepaalde roofvogels in de 

vlucht te herkennen. Deze avond zal Wil-

co proberen hier wat verheldering in te 

brengen. Ondersteund met goede foto’s 

zal hij uitleggen welke kenmerken spe-

cifiek voor een bepaalde soort zijn.  De 

aanwezigen krijgen in ieder geval genoeg 

uitleg/info/tips om het determineren van 

de juiste soort iets minder moeilijk te 

maken, maar uiteraard blijft het motto: 

oefening baart kunst.

Presentatie: Wilco Stoopendaal 

Aanvang: 20 uur (zaal open 19.30 uur) 

Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC) 

in het Natuurkwartier in Nieuwegein

Aanmelden: niet nodig

Zaterdag 3 februari 2018
Midwinter roofvogeltelling

Jaarlijks wordt er in deze periode een 

roofvogeltelling georganiseerd. Het ge-

bied zal worden uitgekamd op jagende 

en rustende roofvogels zoals buizerd, 

sperwer en torenvalk. Wellicht worden 

ook de schaarsere soorten zoals smelle-

ken, slechtvalk, blauwe kiekendief of ha-

vik gezien. Doel van de telling is een ver-

gelijking te kunnen maken met voorgaan-

de jaren. Ook kan zo de winterpopulatie 

van elke soort vastgesteld worden. 

Coördinatie: Michiel van Vliet

Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route onge-

veer 25 km) 

Waar: Nedereindseweg bij ingang Neder-

eindse Plas (bij tunnel A2)

Deelname: aanmelden is niet nodig

Zaterdag 10 februari 2018
Camping De Zeven Linden en De Stulp | 

ochtend-wandelexcursie

Met deze winterexcursie start het excur-

siejaar 2017 van onze afdeling. De cam-

ping is een goede plek voor appelvin-

ken, goudvinken, kepen en kruisbekken. 

Na een rondwandeling op deze camping 

lopen we door afwisselend bos naar De 

Stulp waarbij we zoeken naar havik, zwar-

te specht, mezen, goudhaan en raaf. De 

camping wordt op de N415, Hilversumse 

Straatweg (tussen Hilversum en Baarn) 

met borden aangegeven.

Sperwer | Bert van DillenKuifduiker | Michael Kars
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Excursieleiding: coördinatiegroep

Vertrek: 8.30 uur, begin middag terug 

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord

Benzinekosten: € 12,00 (per auto en te 

delen door het aantal inzittenden)

Donderdag 15 februari 2018
Lezing | Onderwerp en gastspreker wor-

den nader bekend gemaakt op de website

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 

uur. Geen kosten

Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC) 

in het Natuurkwartier in Nieuwegein

Aanmelden: niet nodig

Zaterdag 3 maart 2018
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. 

Coördinatie: Gerrie Abels

Waar:  oeverzwaluwand Nedereindse Plas

Deelname: graag opgeven bij Gerrie 

Abels via 030-6889447 

Dinsdag 6 maart 2018
Algemene ledenvergadering

Alle leden van de afdeling ontvangen nog 

een uitnodiging met de agenda en de no-

tulen van de jaarvergadering van 2017. 

LET OP: Na de pauze zullen Wilco Stoo-

pendaal en Michiel van Vliet een lezing 

geven over hun reis naar Bulgarije in mei 

2017. Deze lezing zal worden ondersteund 

door mooie, door henzelf gemaakte  

foto’s.

Aanvang: 19.30 uur (de zaal is open van-

af 19.00 uur)

Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC) 

in het Natuurkwartier in Nieuwegein

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 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, bijvoorbeeld de Amerongse 

Bovenpolder.

Vertrek: 8 uur. Loop van de middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 7 januari 2018
Zuidpier IJmuiden

Op de traditionele opening van het nieu-

we vogeljaar 2018 bezoeken we de pier 

van IJmuiden en hopen daar soorten als 

kuifaalscholver, paarse strandloper, oever-

pieper en sneeuwgors tegen te komen. 

Wellicht bevinden er zich nog leuke meeu-

wen, zoals een burgemeester langs de 

pier? Of zien we bruinvissen foerageren? 

Na de pier bezoeken we nog een ander ge-

bied in de ruime omgeving van IJmuiden.

Vertrek: 8.00 uur. Aan het eind van de 

middag terug in Utrecht

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 11 februari 2018
Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland

Ook februari lijkt zo langzaam aan een 

traditie te worden, met een rondje langs 

de Zuid-Hollandse eilanden. Afhankelijk 

van wat er aan soorten te vinden is bepa-

len we de exacte doelen, maar we zullen 

zeker op zoek gaan naar groepen ganzen,  

zeeduikers en ijseenden langs de Brou-

wersdam. Wellicht hebben we tijd om in 

de Kwade Hoek te zoeken naar sneeuw-/

ijsgorzen en strandleeuweriken.

Vertrek: 7.30 uur. Einde middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Utrecht-stad

Kuifaalscholver | Richard Pieterson
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Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen (ingang in bocht met Kerkweg).

Zondag 17 december
Zuidpier IJmuiden en omgeving | och-

tend- wandelexcursie

In december verwachten wij hier veel zee-

vogels (roodkeelduiker, zwarte zee-eend, 

parelduiker, ijsduiker, zeekoet) en steltlo-

pers (onder andere paarse strand loper, 

drieteenstrandloper, steenloper, bonte  

strandloper) en mogelijk sneeuwgors, 

oever loper en grote burgemeester. Op de 

kop van de pier worden in het najaar en de 

winter vrijwel dagelijks jan-van-genten ge-

zien en wie weet kuifaalscholvers.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 december 

bij Richard Pieterson, 0346-551883 (na 

18.00 uur)

Vertrek: 8.15 uur, terug circa 13.00 uur

Benzinekosten: € 7,00 p.p. (graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur)

Zondag 21 januari 2018
Uiterwaarden Lek en Nederrijn | ochtend- 

autoexcursie

In de winter is dit uiterwaardengebied tus-

sen Amerongen en Wijk bij Duurstede in-

teressant. Brilduikers, verschillende soor-

ten duikeenden, fuutachtigen, aalschol-

vers en veel meeuwen zijn dan op de plas-

sen te vinden. Ransuilen roesten in de 

meidoorns. Op de oevers zijn soorten als 

grote- en kleine zilverreiger, witgat en bon-

te strandloper mogelijk. Wulpen, grauwe-, 

kol- en rietganzen zijn in groten getale 

aanwezig. Ten zuiden van Gravenbol ligt 

het recreatiegebied ‘Eiland van Maurik’. 

Hier bevinden zich grote plassen. Er zijn 

al verschillende malen duikers gezien als 

ijsduiker en parelduiker. Zwarte- en grote 

zeeëend zijn hier ook al gesignaleerd.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 januari bij 

R. Pieterson, 0346-551883 (na 18 uur)

Vertrek: 8.30 uur , terug circa 13.00 uur

Benzinekosten: € 7,00 p.p. (graag gepast 

betalen aan de chauffeur)

Vrijdag 2 februari 2018
Avondexcursie bosuilen

Traditiegetrouw organiseren IVN af deling 

Vecht- en Plassengebied en afdeling 

Vecht plassen van Vogelwacht Utrecht 

weer een uilenexcursie. In het park van 

kasteel De Haar komen bosuilen voor.  

Er wordt gestart met twee korte lezingen 

over bosuilen en vervolgens gaan we het 

bos in om de uilen te spotten en te horen.  

 

De excursie is ook leuk voor kinderen.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 30 januari 

bij Gerhard Overdijkink, 0346-563749 (na 

18.00 uur)

Aanvang: 20 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

Waar: Emmausgebouw, Eikstraat 14 te 

Haarzuilens

Parkeren: P-terrein restaurant ‘De Vier 

Balken’, Brinkstraat 3, Haarzuilens

Kosten: geen kosten, maar een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld

P.S.: De datum kan wijzigen. Kijk van te-

voren op de website bij excursies.

Zondag 18 februari 2018
Reeuwijkse plassen/natuurplas bij Woer-

den Breeveld | auto-wandelexcursie

Het Reeuwijkse plassengebied bestaat 

uit een tiental plassen die door smalle  

dijkjes van elkaar worden gescheiden. 

Rond de plassen liggen graslanden waar-

van het beheer gedeeltelijk wordt afge-

stemd op weidevogels. 

De plassen Broekvelden en Vettenbroek 

worden door grote aantallen watervogels 

gebruikt als rust- en voedselgebied. Tij-

dens vorstperiodes blijven deze plassen 

langer open dan de overige. Uit de wij-

de omgeving bezoeken dan duizenden 

watervogels (onder meer kleine zwaan, 

smient, krakeend en slobeend) deze plas - 

sen. Mogelijk gaan we daarna nog naar 

de natuurplas bij Woerden Breeveld.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 16 februari 

bij Cora Kuiper 0294-231768 (na 18 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Benzinekosten: € 4,50 p.p. (graag gepast 

betalen aan de chauffeur)

Grote burgemeester | Bert van Dillen

Vechtplassen
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