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Bejaging vos?
Er werd ons gevraagd hoe we denken over het afschieten van 

vossen om grutto’s te beschermen. Ons antwoord is dat we 

als bestuur unaniem tegen het afschieten van vossen zijn om 

weide vogels te beschermen. Hiervoor hebben we de volgende 

argumenten: 

1. De hoofdoorzaak van de achteruitgang van weidevogels zo

als de grutto is niet de vos, maar de moderne landbouw. Af

schieten van vossen doet het tegendeel vermoeden en leidt af 

van het hoofdprobleem: intensieve landbouw. 

2. Afschieten van vossen lost niets op: open plaatsen worden 

direct weer ingenomen door vossen zonder territorium. Zie ook 

de video over de vos van een tiental jaren terug. 

3. Speel niet voor ‘onze lieve heer’; natuur is natuur.

4. Vossen kan je buiten de deur houden door middel van spe

ciaal schrikdraad. Dit is vorig jaar toegepast in de Putten om de 

kolonie grote sterns te beschermen. Is een groot succes geble

ken. Dus voor specifieke natuurgebieden een mogelijkheid.

5. Waar gaat dit eindigen? Met afschot van kraaien, buizerds, 

kiekendieven, ooievaars et cetera? Vandaag is de vos de zon

debok, morgen de marters en overmorgen zijn onze roof

vogels de klos. Je begeeft je op een hellend vlak (glijdende  

schaal). Predatie is ons inziens onlosmakelijk met de natuur  

 

verbonden. Het is er een essentieel onderdeel van.

6. Als je dan toch persé wilt schieten, richt je pijlen dan maar op 

verwilderde katten en andere roofexoten. 

7. Vogelbescherming is (ook) gebaseerd op respect voor dieren 

(natuur), dus niet alleen vogels.

8. Doelstelling van de VWU is volgens de statuten: beschermen 

van vogels en hun leefomgeving. Afschieten van vossen kan je 

moeilijk beschermen van de leefomgeving noemen.

Lustrumnieuws
De pelagische tocht (tocht op open zee) vanuit IJmuiden, op za

terdag 20 oktober aanstaande, is volgeboekt. 

We sluiten het jubileumjaar af met een lezing over kleine marter

achtigen op donderdag 8 november in het H.F. Witte Centrum 

in De Bilt. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint 

om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Verder

op in dit nummer leest u er meer over.

Cursussen
Afdeling Amersfoort organiseert voorjaar 2019 een vogel

herkenningscursus voor beginnende vogelaars. Mogelijk doet 

afdeling Utrechtstad dat ook (is nog niet helemaal zeker).
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Van de redactie

Bestuur

De Leusderheide is een oud natuurgebied. Toch is daar de 

laatste 40 jaar ook nieuwe natuur tot stand gekomen. In het 

lustrum artikel ‘Broedvogels van de Leusderheide van 1980-

2018’ kunt u er meer over lezen.

Leusderheide | Bert Geelmuijden
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Als je van Amersfoort naar Doorn rijdt, 

ligt aan de westzijde van de Doornse-

weg een heideveld, de Leusderheide. 

Op de borden staat ‘Schietterrein, le-

vensgevaarlijk en verboden toegang…’. 

Vanaf de Doornseweg (10 meter boven 

NAP) glooit de heide omhoog en wordt 

bekroond door weelderige struikvormige 

eiken (eikenstrubben). Achter de strub-

ben, op circa 50 meter boven NAP, ligt 

het ‘Free for All’-terrein, een soort zand-

bak waar intensief geoefend wordt met 

militaire voertuigen.

De Leusderheide is dus een militair oefen

terrein, bijna 1.000 hectare groot en ligt 

grotendeels in de gemeente Leusden. 

30% is bos, 20% zand/zand wegen en 

50% is echte heide en daarmee het groot

ste heideveld van de provincie Utrecht.

IJstijden en oerbos
In de voorlaatste ijstijd, 200.000 jaar ge

leden, schoven enorme gletsjers vanuit 

Scandinavië naar het zuiden. Als giganti

sche bulldozers drukten ze de grond om

hoog en vormden zo het Veluwemassief 

en de Utrechtse Heuvelrug. De Heuvel

rug was toen ongeveer 200 meter hoog. 

Door duizenden jaren erosie van wind en 

water vlakte dat bij de Leusderheide af 

tot 55 meter. Smeltwaterdalen met histo

rische namen als Jannetjesdal en Holle

gat herinneren aan deze tijd.

In de laatste ijstijd werd Nederland niet 

door het landijs bereikt. Het landschap 

was kaal en boomloos, een toendra. 

Tienduizend jaar geleden steeg de tem

peratuur en maakte een eind aan de ijs

tijd. Er ontstonden berken en dennen

bossen. Later verdwenen de dennen en 

maakten op de Leusderheide plaats voor 

eiken. Er zijn sterke aanwijzingen dat de 

huidige eikenstrubben afstammen van 

de eiken uit het oerbos.

Boeren
Tot vijfduizend jaar terug leidden men

sen in WestEuropa een zwervend be

staan. Ze leefden van de jacht, visserij 

en het verzamelen van eetbare planten, 

vruchten, noten en paddenstoelen. Men 

schat dat er toen in heel Nederland on

geveer tienduizend mensen leefden. Vijf

Bord bij Leusderheide | Bert Geelmuijden

Broedvogels van de Leusder heide 
van 1980-2018 Ype Hoekstra & Bert van ’t Holt

Eikenstrub | Bert Geelmuijden



duizend jaar geleden voltrok zich een 

grote verandering: vanuit het oosten ruk

te de landbouw op. Mensen vestigden 

zich op vaste plekken en werden boeren. 

De eerste boeren in Leusden brandden 

stukjes bos af en verbouwden hun ge

wassen in de met as verrijkte zandgrond. 

Na een paar jaar raakte de grond uitge

put en was het volgende stukje bos aan 

de beurt. En om aan brandstof en bouw

materiaal te komen hakten de boeren ook 

bomen om. Zo ontstonden kleine half 

natuurlijke heideveldjes op open plek

ken in het bos. In een traag tempo werd 

de heide groter. Dat raakte in de vroege 

middeleeuwen in een stroomversnelling 

door toename van de bevolking. Inmid

dels werd de hei ook gebruikt als graas

gebied voor schapen. ’s Nachts en ‘s win

ters verbleven de dieren in zogenaamde 

potstallen en lieten daar hun uitwerpselen 

op de grond vallen. Om te voorkomen dat 

de stal te drassig werd, staken de boeren 

droge plaggen op de heide en strooiden 

die in de stal. Zo ontstond plaggenmest, 

die de boeren in staat stelde hun akkers 

te bemesten. Deze manier van landbouw 

heet potstal cultuur en heeft duizend jaar 

geduurd.  Eind 19e eeuw werd kunstmest 

uitgevonden en waren schapen en heide 

niet meer nodig voor de landbouw. 

Militairen 
Het militaire gebruik van de Leusderhei

de is oud. Prins Maurits oefende er met 

z’n troepen, en begin 19e eeuw richtten 

de Fransen een groot legerkamp op bij 

het huidige Austerlitz.  Amersfoort was 

lang een belangrijke garnizoensstad, wil

de de heide veilig stellen als militair oe

fenterrein en kocht daarom in 1887 het 

gebied van de Leusdense boeren voor 

70.000 gulden. De gemeente Amersfoort 

verhuurde vervolgens de Leusderheide 

aan het Ministerie van Oorlog (tegen

woordig Ministerie van Defensie). In 1931 

kwam bovendien een pachtovereenkomst 

tot stand met Utrechts Landschap, dat in 

1950 klaagde over het kapot rijden van de 

heide door tanks en pantservoertuigen. 

De overeenkomst met Utrechts Land

schap werd daarop niet verlengd. Het rij

den met rupsvoertuigen versnipperde het 

oorspronkelijk aaneengesloten heidege

bied, veroorzaakte modderstromen die 

de Doornseweg blokkeerden en stofstor

men waar omwonenden last van hadden. 

Om de erosie te stoppen zijn toen terras

sen aangelegd en bosjes aangeplant.

De laatste 40 jaar is men bij Defensie an

ders over natuur gaan denken. De heide 

is geplagd, gemaaid en opslag (boom

pjes) is zoveel mogelijk verwijderd. Ver

der zijn de heiderestanten door nieu

we stroken heide met elkaar verbonden. 

Men beperkte het rijden met rupsvoer

tuigen, waardoor tientallen hectares kaal 

zand veranderden in nieuwe heide. 

Broedvogels tellen
Eind jaren zeventig bedreigde de aanleg 

van de A28 een deel van de Leusderhei

de. Om de toestand vóór de aanleg van 

de snelweg vast te leggen inventariseer

den wij in 1980 het gebied op een aantal 

schaarse broedvogels die min of meer ka

rakteristiek zijn voor heide en stuifzand: 

wulp, korhoen, boomleeuwerik, duin pie
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Free for Allterrein | Bert Geelmuijden Wulp | Bert van Dillen



per, roodborsttapuit, tapuit en geelgors. 

We besloten de inventarisatie om het jaar 

te herhalen om zo veranderingen te vol

gen. Vanaf 1990 is de nachtzwaluw jaar

lijks geteld en sinds 2008 inventarise

ren we ook om het jaar de soorten van 

de Rode Lijst. Er wordt geteld volgens 

de Sovon criteria. In de loop der tijd ont

stond een hechte samenwerking met De

fensie en werden we betrokken bij de in

richting en het beheer.

Verdwenen broedvogels
Voor zover ons bekend is het korhoen 

voor het laatst gezien in de zomer van 

1977. Een historisch overzicht van het 

voorkomen van het korhoen op de Leus

derheide staat in de Kruisbek  933. 

De duinpieper hield iets langer stand. In 

het eerste inventarisatiejaar (1980) we

zen de waarnemingen op 1 of 2 broed

paren. Daarna was het afgelopen met 

het broeden van de duinpieper op de 

Leusder heide (inmiddels in heel Neder

land uitgestorven). 

In 1980 bleek de wulp voor ons een 

moeilijk te inventariseren soort, vooral 

door de grote afstanden waarover de vo

gels zich verplaatsten. Het aantal broed

paren (6) is toen zeer waarschijnlijk over

schat. In 1992 en 1994 vonden we nog 

slechts 1 paar. Daarna was het definitief 

afgelopen met de wulp. Meer informatie 

is te vinden in het artikel ‘De wulp op de 

Leusderheide’ in Kruisbek 943.

De tapuit broedde tot 1984 op 3 plek

ken op de Leusderheide. De daling van 

de stand in 1984 (zie grafiek) is voor een 

deel veroorzaakt door de aanleg van de 

A28, waardoor een goed leefgebied met 

3 territoria verdween. Helaas nam het 

aantal broedparen op beide andere plek

ken ook af en na 1990 werd geen enkel 

broedgeval meer vastgesteld. Het ver

dwijnen van korhoen, duinpieper en ta

puit van de Leusderheide loopt parallel 

met een sterke landelijke achteruitgang. 

In de periode 19801986 vonden we 47 

territoria (broedparen) van de geelgors 

op de Leusderheide (zie grafiek), 1988 en 

1990 leverden de recordaantallen 21 en 17 

op en van 1992 tot en met 2008 schom

melde de stand tussen 10 en 16. Daar

na verdween de geelgors vrij plotseling 

met nog slechts een laatste broedpaar 

in 2010. In de tweede helft van de 20ste 

eeuw verdween de geelgors als broedvo

gel uit het westen van Nederland. In het 

oosten handhaaft de vogel zich en er is, 

volgens Sovon, de laatste tijd zelfs spra

ke van vooruitgang. De westgrens van 

het broedgebied liep al sinds het begin 

van de jaren tachtig precies over de Leus

derheide. Die grens is nu dus naar het 

oosten opgeschoven.
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Aantal broedparen op de Leusderheide van 1980-2018 | wulp tapuit geelgors

Geelgors | Bert Geelmuijden

Tapuit | Michael Kars



Roodborsttapuit, boomleeuwe-
rik en nachtzwaluw
Volgens de Avifauna van MiddenNe

derland broedden rond 1900 op de hei

des van de Utrechtse Heuvelrug honder

den paartjes roodborsttapuit. In de jaren 

zestig van de vorige eeuw waren dat er 

nog maar 27 à 28. We waren in 1980 aan

genaam verrast 16 broedpaartjes op de 

Leusderheide te vinden. De afname tus

sen 1980 en 1986 (zie grafiek) kan wor

den verklaard door de aanleg van de A28 

en de invloed van twee strenge winters. 

Sinds 1986 nam het aantal broedgevallen 

sterk toe en beleefde de roodborsttapuit 

gouden tijden. De vogel profiteerde dui

delijk van het beheer, dat gericht was op 

heideherstel. Ook landelijk constateerde 

Sovon een sterke toename tussen 1990 

en 2016. In 2018 daalde het aantal broed

paren op de Leusderheide tot 59. Opval

lend is dat die daling plaatsvond op en

kele sterk verboste terreinen op de Ree

berg en de oosthelling.

Oude gegevens over de boomleeuwerik 

zijn schaars. Omdat er vroeger weinig bos 

en veel heide op de Heuvelrug lag, was de 

soort waarschijnlijk een gewone broedvo

gel. De Avifauna van MiddenNederland 

noemt de boomleeuwerik een schaarse 

broedvogel met in de jaren zestig van de 

vorige eeuw 46 tot 50 paar. De grafiek laat 

zien dat het aantal broedparen boomleeu

werik op de Leusderheide gestaag steeg 

van 7 in 1980 tot 42 in 2002. De tijdelij

ke daling in 1986 deed zich landelijk ook 

voor en houdt verband met strenge kou

de in de winters van 8485 en 8586. De 

toename op de Leusderheide sluit naad
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Aantal broedparen op de Leusderheide van 1980-2018 | roodborsttapuit
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Aantal broedparen op de Leusderheide van 1980-2018 | boomleeuwerik
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loos aan bij de landelijke ontwikkeling: 

een vervijfvoudiging van de stand in een 

kwarteeuw. Beheer gericht op heideher

stel veroorzaakte waarschijnlijk de groei: 

kleinschalig maaien en plaggen, verwijde

ring van bos en het langzaam laten dicht

groeien van kaal zand. Deze eeuw stabili

seerde de stand op de Leusderheide met 

jaarlijks tussen 30 en 40 broedparen. 

De Avifauna van MiddenNederland 

meldt: ‘In Leusden was de nachtzwaluw 

in 1948 een gewone verschijning…’. In de 

zestiger jaren van de vorige eeuw was 

dat duidelijk niet meer het geval: ‘In Mid

denNederland thans een zeer schaarse 

broedvogel (8 tot 12 paar).’ Tot 1990 in

ventariseerden we de nachtzwaluw niet 

systematisch. Vanaf 1995 hebben we jaar

lijks geteld (zie ook grafiek). Van 1997 tot 

2008 fluctueerde de stand tussen 10 en 

15 broedparen. Daarna steeg het aantal 

spectaculair tot 34 in 2012. In 2017 werd 

de magische grens van 40 doorbroken. 

Deze ontwikkeling sluit aan bij de sterke 

landelijk toename. Oorzaken zijn waar

schijnlijk het betere heidebeheer en de 

opwarming van het klimaat. De rust op 

de Leusderheide is ook gunstig voor de 

op de grond broedende nachtzwaluwen.  

Rode Lijst
Sinds 2008 tellen we ook broedvogels 

van de Rode Lijst, die op de open delen 

van de hei voorkomen. 

Met ingang van 1 januari 2018 is de lande

lijke Rode Lijst veranderd. Onderstaande 

soorten staan er nog steeds op. We von

den op 2 plekken een zingende grote lijs

ter (nieuwe soort op de lijst).

De koekoek lijkt zich goed te hand haven 

met 4 territoria. Waarschijnlijk is de 

boom pieper de waardvogel. Vroeger was 

de veldleeuwerik één van de kenmerken

de broedvogels van de open stukken van 

de Leusderheide. Jaarlijks broedden er 

minstens enkele tientallen paren. In deze 

eeuw zijn dat er beduidend minder. Het 

aantal broedparen van de graspieper en 

kneu is klein en redelijk constant. 

Volgens de Avifauna van MiddenNeder

land was de grauwe klauwier in de provin

cie Utrecht tot 1950 een schaarse broed

vogel. Daarna nam het aantal broedpa

ren voortdurend af en na 1967 zijn geen 

broedgevallen meer vastgesteld. In de

ze avifauna worden plekken genoemd 

waar de grauwe klauwier vroeger broed

de. Opvallend is dat daarbij de Leusder

heide ontbreekt. Op 7 juni 2005 belde 

Niels Gilissen, faunistisch  medewerker 

van Defensie. Hij had een zingend man

netje grauwe klauwier op de Leusderhei

de gezien. De dagen daarop hoorden en 

zagen wij de vogel ook en in 2006 was 

het op dezelfde plek weer raak. Voorjaar 

2007 zongen er zelfs twee mannetjes en 

ontdekten we een nest met vijf jongen in 

een braamstruik. Ook in 2008 stelden 

we twee territoria vast. Daarna was het 

helaas afgelopen met de grauwe klau

wier als broedvogel op de Leusderheide. 

Het mannetje van de vijf jongen in 2006 

droeg zelf een rode kleurring en bleek op 

20 juli 2005 als nestjong geringd te zijn 

op de Doornspijksche Heide bij Nun

speet, hemelsbreed 45 km van de Leus

derheide. Kolonisatie van de Utrecht

se Heuvelrug kan dus vanaf de Veluwe 

plaatsvinden. Meer informatie is te vin

den in het artikel ‘Grauwe klauwier op de 

Leusderheide’ in de Kruisbek 20082.

Andere broedvogels
De broedvogelbevolking van de bossen 

van de Leusderheide lijkt veel op die van 
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Veldleeuwerik | René de Waal

Broedvogels van de Rode Lijst op de Leusderheide van 2008-2018

  2008 2010 2012 2014 2016 2018

 Koekoek 2 1 3 4 4 4

 Ransuil 1 1 0 0 0 0

 Veldleeuwerik 12 17 14 13 12 14

 Graspieper 7 7 5 8 3 5

 Grauwe klauwier 2 0 0 0 0 0

 Kneu 8 8 10 7 7 10



de aangrenzende bossen van Den Treek 

en de boswachterij Austerlitz. Het aan

tal paren van de gekraagde roodstaart is 

met enkele tientallen opvallend groot. De 

houtsnip doet het ook goed met jaarlijks 

5 tot 10 baltsende mannetjes (ook te zien 

boven bosranden en lichtbeboste heide). 

Voorjaar 1993 inventariseerden we de 

broedvogels van 40 hectare eikenstrub

ben (zie ook de Kruisbek 20001). Hierbij 

vonden we maar liefst 26 territoria van 

de fluiter. Achteraf bleek dat een uitzon

derlijk goed jaar te zijn geweest. Op de 

licht beboste delen van de hei broeden 

vele tientallen paren boompieper en fitis.  

De grasmus zit door toename van het 

aantal braamstruiken duidelijk in de lift 

met momenteel circa 30 paren. In 1980 

broedde de draaihals voor ’t laatst op de 

Leusderheide en wel precies op het hei

develd waar de A28 nu diagonaal door

heen loopt. In hetzelfde jaar noteerden 

we één zingend paapje. Broedgevallen 

van de kleine plevier registreerden we in 

2002 en 2003.

Overige fauna
Eén van de grootste natuurwaarden van 

de Leusderheide is het voorkomen van 

grote aantallen zandhagedissen. On

derzoek door deskundigen leverde een 

schatting op van 25.000 hagedissen. 

Daarmee is de Leusderheide mogelijk 

het beste gebied voor deze prachtige 

soort van Nederland, en misschien wel 

van heel WestEuropa. Pluspunt is verder 

het jaarlijks overwinteren van circa vier 

klapeksters (toplocatie in Nederland). 

Ook voor veel insecten is het goed toe

ven op de Leusderheide. Aanspreken

de soorten zijn veldkrekel, heivlinder en 

kommavlinder.

Tenslotte
Het natuurbeheer op de Leusderheide 

door de DGW&T (Dienst Gebouwen, 

Wegen en Terreinen van Defensie) was 

lange tijd uitstekend. We danken met na

me Jaap Riemens voor de plezierige en 

vruchtbare samenwerking. De laatste 

jaren is het beheer helaas gestagneerd 

door een aantal oorzaken. Het gevolg is 

een sterke verbossing. Grote delen van 

de heide groeien in sneltreinvaart dicht 

met vooral grove den en in mindere ma

te ruwe berk. Het lijkt er nu op dat het 

beheer bij Irene Oerlemans (Rijksvast

goedbedrijf, dat nu defensieterreinen be

heert) in goede handen is. Er zijn verge

vorderde plannen de verbossing binnen

kort flink aan te pakken.

Peter Veen en Rolf Griffioen hebben in 

het verleden meegeteld.

Bronnen
Sovon, provincies & CBS, Netwerk Ecologische Moni
toring, www.sovon.nl  
Alleyn e.a., Avifauna van MiddenNederland, 1971
Bert van ’t Holt, Broedvogels van de Leusderheide, de 
Kruisbek  20043
Ype Hoekstra, Inventarisatieverslagen tot en met 2018
A.H.P. Stumpel, R.J.M. Kats en T. de Jong, ‘Zandha
gedissen op de Leusderheide’, Populatiegrootte, ei
afzetting en beheeraspecten. Alterra  febr 2009. Niet 
gepubliceerd
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Heivlinder | Hans van Zummeren

Zandhagedissen (parend) | Rolf Gebhardt (Wikipedia)

Klapekster | Henk Tromp



Oktober 1987, Texel | Het afgelopen jaar was ik met de Vo

gelwacht al een paar keer op stap geweest met grote namen van 

afdeling Vechtplassen (Albert, Edwin, Jack, Toon...). Ik zag me

zelf inmiddels dan ook wel als een doorgewinterde ervaringsdes

kundige op het gebied van échte dwaalgasten als morinelplevier, 

bladkoning en grote pieper. Ik had de Petersons en Elsevier gid

sen nog eens goed bestudeerd en was ervan overtuigd dat het 

ontdekken van zo’n (west)Amerikaanse kleine/kleinste (grijze) 

strandloper, een schwarz’ boszanger of een olijfgroene boom

pieper op Texel echt niet zó ingewikkeld kon zijn. Samen met 

Albert Noorlander zou ik wel eens even laten zien hoe je zoiets 

daar aan moest pakken!

In vier dagen tijd zagen we grote pieper, kleine vliegenvanger 

en een bruine boszanger, maar toch vooral doordat anderen 

ons erop wezen... En nadat we zelfs na vier dagen hard doorvo

gelen nóg geen nieuwe soort voor Nederland hadden ontdekt 

vonden we het wel mooi geweest en besloten we  drie dagen 

eerder dan gepland  het eiland te verlaten. Onder een grijze he

mel en enigszins in mineur fietsten we vanuit De Cocksdorp de 

twintig kilometer richting de boot. 

’s Avonds thuisgekomen raadpleegde ik als eerste de DBvogel

lijn. Als ik maar niks had gemist... Tijdens het afluisteren van 

het eerste bericht voelde ik hoe mijn bloed zich langzaam te

rugtrok naar de meest vitale delen. Wat bleek? Na ons vertrek 

waren anderen gewoon doorgegaan met vogels kijken, nota 

bene op ‘ons’ plekje: De Robbenjager! Om vervolgens wél zo

maar even een olijfgroene boompieper als nieuwe soort voor 

Nederland te ontdekken! Verschrikkelijk... Dat hadden wíj moe

ten doen. Wát een gemiste kans… En wie was die Rob Bouw

man eigenlijk? En natuurlijk; zou je net zien dat het tientallen ja

ren ging duren voordat deze megasoort opnieuw ergens in ons 

land opdook. Waarom waren we eigenlijk vertrokken?!

Oktober 1990, Kennemerduinen |  Bij het vogelringstati

on wordt een Siberische boompieper gevangen. Da’s toch wel 

verrassend snel voor een soort die tot voor drie jaar terug nog 

nooit in Nederland was gezien (en toen nog de prachtige naam 

‘olijfgroene boompieper’ droeg...). Maar ja, géén veldwaarne

ming dus en voor een beetje twitcher geldt: ‘liever tien vogels 

in de lucht dan één in de hand’, want een gevangen vogel is na

tuurlijk niet telbaar. Nu willen personen met een haast lachwek

kende dosis opportunisme en een positieve levensvisie nog wel 

eens een poging wagen zo’n vrijgelaten vogel in de omgeving 

van de ringbaan terug te vinden. En daarvoor ben ik dat soort 

mensen nu nog dankbaar.

Een herkansing dus, en veel eerder dan ik had durven dromen. 
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Schetsen in het veld | Bram Rijksen

Siberische boompieper  |  Bram Rijksen



Met behulp van trein en bus arriveerde ik in Bloemendaal aan 

Zee, en na tien minuutjes wandelen over het pad door de duinen 

sloot ik me aan bij zo’n tien andere vogelaars. Die hadden tot 

nog toe slechts een glimp van de vogel gezien, maar dat maak

te me niet uit; daar zou ik nu al tevreden mee zijn. Iedereen zat 

of stond op een vast plekje en we staarden naar de plukjes gras 

waar voor het laatst iets van de vogel werd gezien. Het bleek best 

gezellig. Dick was er onder andere, en Leo. En Klaas was er ook 

weer, zoals altijd in z’n groene Parka. Om de tijd een beetje te 

verdrijven stak ik een shaggie op. “Dát vind ik nou toch wel rond

uit smerig en onnodig” klonk het tamelijk luid. Verbaasd keek ik 

Klaas aan: meende ie dat nou...? Hij maakte geen grap, dat was 

duidelijk. Oké, maar weer uitgedrukt. Maar het moest toch niet 

gekker worden; nog even en je mag in dit land niet eens zelf be

palen waar en wanneer je je sigaretje opsteekt... 

  

Eindelijk tevoorschijn! | Een uur verstreek en dan liet de 

grote smaakmaker eindelijk iets van zich zien. Veel meer dan 

‘iets’ was het inderdaad niet want poeh, wat een skulker. Een 

pieper, akkoord, maar echt imponerend was het allemaal niet 

wat daar zo nu en dan met veel moeite tussen al het sprieteri

ge door zichtbaar was. Totdat de vogel ineens op z’n gemak

je het fietspad over stak om aan de andere kant open en bloot 

langs het randje wat te foerageren. Om na een half minuutje 

weer rustig onze kant op te wandelen en tussen en onder wat 

graspollen door langzaam uit beeld te verdwijnen... Ingetogen 

maar euforisch gejuich volgt; wat een moment!! Collectieve op

winding en dankbaarheid overmande ons, want nimmer zag ie

mand van ons zo mooi een Siberische boompieper! 

De oude naam bleek eigenlijk heel accuraat; vooral de boven

delen hebben een bijzondere groenige zweem. En dat gecom

bineerd met die enorm contrastrijke koptekening waarbij de 

tweekleurige wenkbrauwstreep achter de oorstreek naar bene

den buigt, en dan na een dun donker streepje eerst een licht en 

daaronder een even zo groot donker blokje vormt. Práchtig! En 

alles net lang genoeg om die belangrijkste kenmerken in me op 

te nemen en in de trein naar huis wat schetsjes te maken. Die ik 

dan later weer uitwerkte in de bijgevoegde pentekening.

Het is nu 2018. Dertig jaar na de eerste waarneming is de sta

tus inmiddels dusdanig gewijzigd dat ik voor de komende jaren 

‘sibopi’ bovenaan het lijstje van ‘te verwachten nieuwe soorten 

voor over m’n eigen telpost’ heb durven plaatsen. Want met in

middels ruim 2300 ingevoerde exemplaren op waarneming.nl 

lijkt dat natuurlijk slechts een kwestie van tijd. En een beetje maz

zel. En een goede recorder die op het juiste moment meedraait..

En dertig jaar later; Rob Bouwman... Klaas Eigenhuis, heel re

cent nog.. door veel mensen worden ze om vele redenen ge

mist. Voor een belangrijk deel worden mijn dierbare herinnerin

gen aan beide heren bepaald door bovenstaande gebeurtenis

sen. De reactie van Klaas bleek jaren later zelfs van doorslag

gevend belang in mijn keuze om te stoppen met roken...  
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Pentekening wandelende Siberische boompieper (detail) | Bram Rijksen

Eindresultaat: pentekening Siberische boompieper | Bram Rijksen



Nooit gedacht dat het vogelvirus mij als 

pensionado nog zou kunnen besmetten, 

maar vroeg in dit voorjaar was het zover. 

Geen idee wat de besmettingsbron was; 

mogelijk het tijdschrift ‘Vogels’ dat door 

het lidmaatschap van Vogelbescherming 

met vaste regelmaat bij ons op de mat 

valt. Had het dan toch na vele jaren in 

mijn onderbewuste zijn werk gedaan? 

Mogelijk versterkt door het gadeslaan 

van de acrobatische toeren van tal van 

vogeltjes rond de voercontainers in on

ze tuin. Dit aanvankelijk met een toneel

kijker, die al snel duidelijk maakte voor 

een ander doel geschapen te zijn. Maar 

een kijker van circa een maandsalaris 

was voor mij als beginnend vogelaar, die 

amper een kauwtje van een kraai wist te 

onderscheiden, toch een brug te ver. Op 

naar de winkel van Vogelbescherming in 

Zeist, waar ik na een vergelijkend waren

onderzoek voor een bij mijn status pas

sende prijs van een paar honderd euro, 

een lichtgewicht kijkertje aanschafte. En 

doordat ik hem altijd in de stuurtas van 

mijn fiets meeneem heb ik daar na een 

half jaar intensief gebruik nog steeds 

geen spijt van. 

Besmetting houdt stand
Enkele maanden na de aanschaf werd 

wel duidelijk dat er tegen mijn virus geen 

werkend antibioticum bestond en be

gon de hobby serieuze vormen aan te ne

men. Regelmatig alleen het veld in, maar 

ook met anderen op excursies van onder 

andere Vogelbescherming en de Vogel

wacht Utrecht. Al snel nam de koorts 

toen hierdoor verder toe. Zo zag ik tij

dens mijn eerste excursie in het fraaie 

moeraslandschap van De Groene Jonker 

bij Nieuwkoop al na honderd meter een 

blauwborst. Beginnersgeluk, maar het 

doet wel z’n werk. En ook de ochtendex

cursie van 19 mei bij de Hooge Kampse 

Plas bleek dermate stimulerend dat ik, 

net voor ik met mijn vrouw op vakantie 

naar de Wadden zou gaan, bijna onge

merkt eigenaar werd van het nieuwste 

model telescoop (65 mm) van Vogelbe

scherming. Lekker compact, waardoor 

hij inclusief stevig reisstatief net in mijn 

rugzak past. En dat ook nog voor een re

delijke prijs, want je weet maar nooit of 

de passie overwaait. Tijdens de vakantie 

was dat gelukkig niet het geval, integen

deel: op Terschelling aangekomen ging 

het van kwaad tot erger. In twee weken 

tijd hebben we daar zo ongeveer alles be

keken wat er rondvloog en dat was nog

al wat. Na een tip van een echte vogelaar 

zagen en hoorden we in de bosjes naast 

het reddingsboothuisje van West Ter

schelling zelfs enkele nachtegalen. Maar 

ik moet eerlijk zeggen dat hun zang wat 

tegenviel en het niet haalde bij wat het in 

mijn verbeelding zou moeten zijn. 

Nieuw virus
Na nog een weekje Texel sloeg een nieuw 

virus toe: foto’s maken van die fraaie 

vleugelbeestjes. Niet met nog meer ge

wichtige apparatuur, maar gewoon met 

mijn mobieltje. Het gaat mij namelijk 

10  |  de kruisbek 42018

Geringde ooievaar gefotografeerd door de Phonescope | Ad de Regt

Phonescoping, iets voor jou? Ad de Regt 



niet om de beste kwaliteit, maar om er 

thuis nog even van na te genieten. En na

tuurlijk ook om te zien of het wel echt 

een rosse grutto was en niet een gewo

ne, of een kanoet. Kortom: bij het Vogel

informatiecentrum in De Cocksdorp nog 

even een adapter aangeschaft, waarmee 

ik met mijn mobieltje door de lens van 

mijn telescoop foto’s kon maken. 

De techniek van phonescoping 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn 

dat ik zowel in het vogelen als het foto

graferen een echte beginner ben. Maar 

mogelijk is het juist daarom wel interes

sant jullie deelgenoot te maken van het 

geëxperimenteer met mijn smart phone. 

Op de betreffende sites en in het (mijns 

inziens iets te uitgebreide) boekje Digi

scoping wordt aangeraden om alleen te 

digiscopen met een zeer lichtsterke te

lescoop van minimaal 80 mm. Wellicht 

is dat voor een optimaal resultaat no

dig, maar met de plaatjes genomen door 

mijn 65 mm ben ik best tevreden. Dat 

komt vooral door de kwaliteit van de lens 

van mijn mobieltje. Door het aflopen van 

mijn abonnement kon ik namelijk een 

nieuwe smartphone aanschaffen. Nog 

steeds wilde ik, nog maar net begon

nen, geen vermogen uitgeven aan een 

nieuw speeltje zoals een iPhone 8 of een 

Samsung S8 of S9. Maar na wat speur

werk ontdekte ik dat de redelijk geprijsde 

Samsung S7 over de allerbeste zeer licht

sterke lens (F1.7) beschikt, essen tieel 

voor een heldere en scherpe op name. 

En dat bleek ook mijn ervaring toen ik er

mee aan de slag ging. Overigens kan je 

phonescoping ook op iedere verrekijker 

toepassen. 

Tips
Als ik als leek nog enkele tips mag ge

ven dan zijn het de volgende: schaf een 

adapter aan waarmee je je mobieltje sta

biel op je telescoop (eventueel verrekij

ker) kunt bevestigen. Je kunt een profes

sionele adapter kopen (circa 75 euro bij

voorbeeld van Phonescope). Je kunt ook 

een extra hardcase (achterkantje) voor je 

mobieltje kopen (HEMA, 5 euro) en daar 

een adapterrondje op plakken. Iedere te

lescoop vraagt om een adapterrondje 

met een eigen diameter, en die zijn bij de 

winkel van Vogelbescherming verkrijg

baar. Totale kosten circa twee tientjes en 
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Extra hardcase met adapterrondje voor je mobiele telefoon en rechts een professionele adapter van Phonescope Via het mobieltje foto’s maken door de telescooplens



net zo goed. Stel je telescoop in op de 

kleinste vergroting (bij mij 17). En breng 

nog geen vergroting aan op het display 

van je smartphone. Je ziet dan het object 

in een zwart rondje (dit heet vignette

ring). Vervolgens vergroot je met je vin

gers het beeld op het display zodanig dat 

de cirkel net verdwijnt (bij mij factor 2). 

De foto later uitvergroten gaf bij mij bete

re resultaten dan verder uitvergroten met 

smartphone of telescoop. Bovendien 

hebt je zo minder last van bewegingson

scherpte. Draai aan het oculair van je te

lescoop zoals je dat doet om het op je 

oog af te stemmen maar nu om de juiste 

afstand in te stellen tussen de lens van je 

smart phone en het oculair. Deze afstand 

is goed als het rondje een scherpe rand 

heeft en te klein of te groot als het een 

vage rand heeft. En dan nu aan de slag 

om in het veld mooie foto’s te maken. 

Mocht het tegenzitten, vergeet dan niet 

te genieten van het beeld en de zang van 

de vogels, want daar gaat het uiteindelijk 

toch om. 

Fotografie: Ad de Regt
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Goede afstand: het rondje heeft een scherpe rand 

Is de afstand te klein of te groot dan heeft het rondje een vage rand

Vergroot het beeld op het display zodanig dat de cirkel net verdwijnt, en je hebt het object zonder zwarte rand



Lezing over (kleine) 
marterachtigen
De vogelwacht organiseert samen met ZOUT een 
lezing over (kleine) marterachtigen.

Wanneer: Donderdag 8 november 2018
Waar: H.F. Witte centrum, De Bilt
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Als vogelaar ben je vaak vroeg (of juist laat) op pad en kom je 

veel in de natuur. Grote kans dus dat je het geluk hebt om met 

een zoogdier het pad te kruisen. Graag zouden we als Zoogdier-

werkgroep Utrecht (ZOUT) de kennis over zoogdieren wat ver-

der vergroten.

Voor dagactieve zoogdieren zoals konijn, haas en egel zijn de 

waarnemingen die gedaan worden door vogelaars van groot be-

lang voor het meetnet Dagactieve Zoogdieren (DAZ). Lijkt het 

je interessant om daar aan bij te dragen, kijk dan voor meer 

informatie op http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-meetnet- 

dagactieve-zoogdieren-broedvogel-monitoring-project.

Spannender wordt het als een (kleine) marterachtige je pad 

kruist, zoals een boom- of steenmarter of zelfs een hermelijn. 

Deze dieren hebben een verborgen leefwijze en worden slechts 

incidenteel waargenomen. In de lezing over (kleine) marterach-

tigen leren we je op welke kenmerken je moet letten. Hoe zie je 

het verschil tussen een boommarter en een hermelijn? Of tus-

sen een bunzing en een wezel? Zo wordt het mogelijk om meer 

waarnemingen van deze zelden geziene dieren te verzamelen. 

We tonen ook overzichtskaartjes van de provincie Utrecht met 

het (tot nu toe bekende) voorkomen van de verschillende soor-

ten marterachtigen.

Wezel | Edwin Conrad

Bunzing | Wim Brink

Boommarter | Ellis Klein
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Al bijna dertig jaar woon ik in de wijk Schothorst in Amers-

foort. Aan de noordzijde van de wijk ligt een groene gordel, 

waarin onder andere een voormalig landgoed met villa, waar-

naar de wijk vernoemd is. Het bestaat uit enkele lanen met ou-

de loofbomen, een vijver, enkele onbemeste weiden en stru-

welen. Op het landgoed bevindt zich ‘Het Groene Huis’, waar-

in het centrum voor Natuur- en Milieueducatie gevestigd is.  

Bio tooptuinen, een volkstuincomplex, een middeleeuwse boer

derij  en een natuurspeeltuin completeren het geheel. Er is een 

behoorlijke vogelrijkdom: verschillende mezensoorten, boom

klever, boomkruiper, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf en fitis, grote 

bonte specht, groene specht, maar ook bosuil en sperwer zijn 

er te vinden. Enkele jaren terug broedde er ook een ijsvogel. 

Aangezien het ‘Schothorsterbos’ op luttele minuten lopen van 

mijn woonadres is, ben ik daar met grote regelmaat te vinden. 

De laatste jaren heb ik daar behoorlijk wat vogels gefotogra

feerd, waarvan een aantal door Het Groene Huis is gebruikt 

voor hun publicaties.  

Tijdens de talloze wandelingen door het Schothorsterbos heb 

ik altijd de hoop gehad de schuwe groene specht voor de lens 

te krijgen. Dit is enkele malen redelijk gelukt, maar meestal ver

borg hij zich als je hem betrapte direct achter de stam van de 

boom waarin hij zat, om even later van mij weg te vliegen. Dan 

hoorde ik hem, luid lachend, weer aan de andere kant van het 

bos, honderden meters ver weg. 

Deze zomer had ik eindelijk geluk. Tijdens een van mijn wan

delingen zag ik van een afstand een groene specht op de stam 

van een perenboompje zitten, een meter of zeven achter het 

hek van het volkstuincomplex. Onder dekking van de beuken

haag die het complex omzoomt liep ik er heen, en keek bij het 

toegangshek voorzichtig om de hoek van de haag. Daar zat, 

in volle glorie, een juveniele groene specht mieren te snoepen 

die op de stam en de jonge peren liepen. Je zag zijn tong uit de 

snavel schieten om de mieren ‘op te likken’. Zo rustig mogelijk, 

bang om de specht te verjagen, richtte ik mijn camera en kon 

een aantal foto’s maken. Ik moest de camera kantelen om de 

specht in zijn geheel op de foto te krijgen…. Op zo’n moment 

durf je nauwelijks te ademen. Dit is vele malen spannender en 

bevredigender dan een dwaalgast op te zoeken en tussen tig 

andere fotografen je plaatjes te schieten. Groene specht | René de Waal

Foto met verhaal: groene specht  |  René de Waal
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Groene specht | René de Waal
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Sophie is 27 jaar en in het dagelijks leven 

paraveterinair bij het Dolfinarium en bij 

de Dierenkliniek Soest. Een jaar of zes ge-

leden, toen zij een tijdje zonder werk was, 

schoot haar te binnen dat ze tijdens haar 

middelbare schooltijd al bedacht had dat 

het werk in de opvang erg leuk moest zijn. 

Zo kon het gebeuren dat zij zich meldde 

voor een functie als vrijwilligster. In die 

zelfde periode is Sophie gaan vogelen, 

maar zij vertelt wonderlijk genoeg dat het 

vogelen en beginnen in de opvang niets 

met elkaar te maken hebben. 

Hoewel.... Sophie vertelt dat we in 2012 

een strenge winter hadden en dat de 

Eem toen gedeeltelijk was dichtgevro

ren. De weg van Amersfoort, waar So

phie woont, naar de opvang leidt langs 

de Eem en het was daar dat zij voor haar 

onbekende eenden zag. In boekjes vond 

zij wat voor eenden ze gezien had en zo 

werden onder andere kuifeenden, tafel

eenden en slobeenden na enige tijd feil

loos herkend. Sophie ontdekte het be

staan van waarneming.nl en in de deter

minatiegroep van het forum werd zij een 

regelmatig terugkerende gast, met als 

gevolg dat ze al heel snel een behoorlijk 

aantal soorten vogels wist te herkennen. 

Ouders  |  Waar veel vogelaars zijn aan

gestoken door hun ouders is het bij So

phie andersom: zij heeft haar ouders op 

sleeptouw genomen. Haar vader had 

weliswaar al lang een kijker, maar die was 

vooral om naar overvliegende buizerds 

te kijken. Vandaag de dag kan het gebeu

ren dat  de moeder van Sophie haar tipt 

over goudvinken bij de tennisbaan van 

Hoogland! Inmiddels geldt Sophie op de 

opvang als deskundige op het gebied van 

het determineren van vogels.

In de opvang  |  Ik bezoek Sophie in 

het voorjaar in de opvang. We hebben af

gesproken op een zaterdagavond, en So

phie is dan samen met onder andere haar 

vriend Atze druk doende met het verzor

gen van vooral heel veel jonge vogels. Er 

zijn op dat moment meer dan 90 kool 

en pimpelmezen, maar ik krijg ook jonge 

houtduiven, heggenmussen, gierzwalu

wen, een grote bonte specht, een appel

vink, een scholekster, eenden en ganzen 

en ja, ook een jonge kwartel te zien. In de 

afgelopen maanden huisden er in de op

vang ook verschillende soorten valken, 

uilen en zelfs een grote jager! De vogels 

worden meestal door particulieren uit 

de wijde omtrek gebracht; er komen re

gelmatig mensen langs uit bijvoorbeeld 

Zeewolde, Harderwijk of Utrecht die ont

dekken dat het in leven houden van jon

ge vogels heel wat ingewikkelder is dan 

zij in eerste instantie dachten. De mezen 

moeten bijvoorbeeld om het uur gevoerd 

worden en het valt ook niet mee om gier

zwaluwen in leven te houden als je je rea

liseert dat de ouders honderden insecten 

tot een voedselbal verwerken, die dan 

vervolgens aan de jongen gevoerd wordt. 

Tijdens mijn bezoek is een vrijwilligster 

uit Amsterdam bezig de drie in de op

vang aanwezige gierzwaluwen te voeden 

en dat blijkt specialistisch werk te zijn: je 

kunt de snavel van een gierzwaluw heel 

makkelijk breken en er moeten forse lar

Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden en sympa

thisanten van de Vogelwacht Utrecht die vrijwilligers

werk verrichten op het gebied van natuur in brede zin.

In deze aflevering Sophie Keizer, vrijwilligster bij de  

Vogelopvang Soest.

Door Bert Geelmuijden
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ven naar binnen geduwd worden! Voor 

de zekerheid neemt zij de gierzwaluwen 

dan ook maar mee naar huis, dan kan er 

in ieder geval niets misgaan.

Terugzetten  |  Sophie vertelt dat jon

ge vogels als mezen, mussen, spreeu

wen en duiven in fases worden terug

gezet in de natuur: eerst worden ze bin

nen gehouden, dan zitten ze een poosje 

buiten in kooien en ten slotte worden de 

kooien opengezet. Beslissingen over dit 

traject worden meestal door één van de 

beroepskrachten genomen. Deze traps

gewijze aanpak lukt niet bij elke vogel: 

kraaien moeten worden weggebracht, 

anders blijven ze rondhangen. Ook knob

belzwanen, reigers, aalscholvers en roof

vogels worden na een rit in de auto te

ruggezet in hun natuurlijke leefomge

ving. Dat lukt overigens niet altijd: som

mige vogels hebben de neiging terug te 

komen naar de opvang waar ze immers 

heel gemakkelijk aan voedsel kunnen ko

men. Het lukt meeuwen soms om eer

der dan de auto terug te zijn bij de op

vang. Een extreem voorbeeld is wel de 

meeuw die op Texel werd uitgezet en die 

een paar dagen later gewoon weer terug 

was bij de opvang.

Sophie leidt me rond door de opvang 

en vertelt terloops dat de werkzaamhe

den voor vrijwilligers in de opvang voor

al neerkomen op voeden en schoonma

ken. Inwerken van nieuwkomers gaat heel 

gemakkelijk: bijna alle vrijwilligers vinden 

het leuk om een poosje met een nieuw

komer op te trekken. Tot mijn niet gerin

ge verbazing vertelt Sophie dat zij het 

schoonmaken van de (vogel)verblijven 

misschien nog wel leuker vindt dan het 

voeren! Het blijkt dat er ook konijnen (het 

favoriete dier van Sophie, ze heeft konij

nen als huisdier!), cavia’s, kippen et cetera 

in de opvang verblijven. Voor de opvang 

van dit soort dieren moet worden betaald 

en uit die betalingen wordt de opvang 

deels bekostigd. Andere bronnen van in

komsten zijn donaties en bijdragen van 

gemeentes, die moeten betalen voor de 

vogels die voor hen worden opgevangen.    
Sophie Keizer met jonge mees | Bert Geelmuijden

Sophie Keizer voert de mezen bij Vogelopvang Soest | Bert Geelmuijden



Ik wilde wel eens een aantal vogelsoorten echt goed bekijken 

en fotograferen. Dit jaar heb ik, voor het eerst en inmiddels 

driemaal, vogel-fotohutten uitgeprobeerd. Ik had gehoord van 

de vogelhut bij Otterlo op de Hoge Veluwe en ook van de hut-

ten van Han Bouwmeester in Overijssel (mijn roots). De derde 

foto- vogelhut was bij Murk Nijdam in Wommels (Friesland). Die 

laatste hut is voor weidevogels en visdieven.

Otterlo
Op maandag heb ik deeltijdverlof en op 16 april was het lekker 

weer. Een mooi moment om eens in Otterlo poolshoogte te ne

men. Met de fiets in de trein ging ik naar EdeCentrum en van 

daaruit met de fiets naar Otterlo. Na een toegangskaartje voor 

het park te hebben gekocht ging ik op zoek naar de hut. Ik be

greep dat het vlakbij en gemakkelijk te vinden was, hoewel het 

de eerste keer toch een beetje zoeken is. 

Er waren ongeveer zeven mensen, waarvan toevallig twee an

dere vogelaars van de afdeling Amersfoort. Ik viel midden in 

een ‘tikspel’ van twee bonte spechten. Ze lieten zich prachtig 

bekijken en vlogen dan weer kriskras door het gebied vóór ons. 

Een vink is natuurlijk prachtig, maar niet heel bijzonder. Het

zelfde geldt voor de pimpelmees. Toch mooi om deze vogeltjes 

zo vlak voor je te kunnen fotograferen. De appelvink was voor 

mij een nieuwe soort, dus gaaf dat die zich uitgebreid liet be

kijken. Een zwarte mees kwam nog kort even zitten. Ik zag een 

muis, maar later bleek dat er wel tientallen zaten. De eekhoorn 

is toch ook zeer charmant met zijn pluisstaart. De appelvinken 

kwamen nogmaals langs. Meer soorten kwamen er helaas niet. 

Tijd om weer te gaan.

Han Bouwmeester
Een maand later had ik fotohut 7 van Han Bouwmeester gere

serveerd. Deze staat aan de rand van bos en heide in Lemele. 

Die had ik samen met mijn moeder geboekt. Er kunnen maxi

maal drie mensen in. Je hebt de hut voor jezelf. De hut heeft een 

laag standpunt, wat mooi is bij het fotograferen. We waren er om 

een uur of 9 en zijn tot 6 uur gebleven. In het begin was het even 

wennen aan de lichtomstandigheden. Die waren niet optimaal, 

dus moest ik op het fototoestel even de juiste instellingen vin

den. Mevrouw merel was de spreekstalmeester. Als zij verscheen 

kwamen er weer een paar vogels bij het bad om zich te laten be

kijken en fotograferen. Dat herhaalde zich een aantal keren. Het 

was niet zo dat er constant vogels zaten. In de ochtend duurde 

het intermezzo in de orde van 20 minuten. Rond het middaguur 
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heeft het anderhalf tot twee uur geduurd voor er weer een vogel 

neerstreek. Al met al hebben we genoten van vele soorten die bij

na allemaal gedurende de dag tweemaal langskwamen. Gewone 

soorten als merel, roodborst, pimpelmees, koolmees en groen

ling. Fotogenieke en kleurrijke vogels als grote bonte specht, 

gaai, goudvink (een soort die ik nog maar weinig heb gezien) en 

roodborsttapuit. De appelvink had ik net een maand eerder ook 

gezien. Een boompieper liep ook statig over de bosgrond, te snel 

om een scherpe foto te maken. Een grote lijster vloog al een tijd 

wat verder tussen struiken en bomen, maar kwam later toch ook 

even bij de vijver. Een kuifmees kwam voor het raam naar binnen 

kijken. De zwartkop had ik nog nooit zo prachtig gezien. En de fi

tis hoor je wel vaak, maar in bad had ik ‘m nog niet eerder gezien.

Ik vond het leuk. De vogels komen bij de boshutten op twee tot 

acht meter afstand. Er zijn meerdere kansen om vogels lange

re tijd te bestuderen en te fotograferen. Zo leer je ze goed (her)

kennen. Sommige soorten heb ik nu dan wel ‘genoeg’ gefoto

grafeerd, maar voor een sperwer wil ik nog wel een keer terug. 

Of voor kruisbekken, putters, sijsjes en geelgorzen. Tenzij ik ze 

ergens gewoon in het veld kan platen (fotograferen). 

Fotografen, agrariërs en steeds meer andere partijen bieden fo

tohutten aan. De prijzen kunnen erg verschillen: van €10 in Park 

Hoge Veluwe, tot prijzen in de orde van €70 tot €90. Soms gaat 

een deel van de opbrengst naar natuurbescherming, zoals bij 

agrariërs. Laatst sprak ik een agrariër uit Marken die de hut met 

overnachting aanbiedt voor €170! Het hele seizoen zit hij vol! 

Vergelijk het met Airbnb en kamperen bij de boer. Bij de hutten 

in het bos worden de vogels gelokt door voer te strooien en ze 

een waterbad aan te bieden. De hutten in weilanden lokken vo

gels met plasdras. Elke situatie trekt zo zijn eigen vogel groepen.
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De ene mus is de andere niet
Cultuurvolger pur sang, zo mag je de 

huismus (Passer domesticus) gerust 

noemen. Het valt hier in Nederland mis

schien niet meer zo op, omdat ze het in 

stedelijk gebied de laatste jaren minder 

goed doen, maar in minder dicht bevolk

te gebieden van het Euraziatische con

tinent komt het voor dat lokale popula

ties uitsterven als een nederzetting door 

mensen wordt verlaten. De huismus kan 

niet zonder de mens. Al duizenden jaren 

is de huismus de mens op zijn tocht over 

de aardbol gevolgd, veelal spontaan in 

diens kielzog en vaak ook door bewuste 

introductie (o.a. in Australië, NieuwZee

land, Noord en ZuidAmerika). Op het 

Euraziatische continent bestond de huis

mus al zo’n 11.000 jaar toen hij zich be

gon af te splitsen van de bactrianusmus 

(P.d. bactrianus), een ondersoort  van 

de huismus die in het MiddenOos

ten en CentraalAzië leeft. Noorse bio

logen hebben dit uit onderzoek van het 

genoom van diverse soorten mussen 

vastgesteld. Eigenlijk zou je dus moe

ten zeggen dat bactrianus de nominaat

vorm is en domesticus de ondersoort, 

maar vooruit, een kniesoor die daar op 

let. Veel bijzonderder is dat de bactri

anusmus niet het gezelschap van men

sen opzoekt, trekgedrag vertoont en uit

sluitend van zaden van wilde grassen en 

kruiden leeft, terwijl zijn naaste verwant 

die nu onze dorpen steden bevolkt ei

genlijk afhankelijk is van mensen. De on

derzoekers ontdekten daarnaast dat er 

6000 jaar geleden een sterke toename in 

de wereldpopulatie optrad, waaraan tot 

op de dag van vandaag nog geen einde 

is gekomen. Rond dat tijdstip gebeurde 

er ook iets in onze menselijke evolutie, 

namelijk de uitbreiding van de landbouw. 

In relatief korte tijd cultiveerden boeren 

allerlei wilde gewassen, wat onder meer 

tot gevolg heeft gehad dat gecultiveerd 

graan veel meer zetmeel bevat dan zijn 

wilde voorganger. Nader onderzoek 

aan het genoom van de diverse mussen 

bracht aan het licht dat bij de afsplitsing 

van domesticus naast een aantal andere 

genen, die onder meer gedrag en bouw 

beïnvloedden, nou net ook een gen was 

betrokken dat het verteren van zetmeel 
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Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel-

kom op toonvernooij@planet.nl



vergemakkelijkt. Dat kwam mussen met 

dat zetmeelgen die in de buurt van land

bouwgemeenschappen leefden dus 

mooi uit. Zij waren daarmee in het voor

deel ten opzichte van mussen zonder dat 

gen, en waren ook nog eens verzekerd 

van een vrijwel constante voedselbron. 

Ook in gedrag werd het verschil geleide

lijk steeds groter. Bij honden heeft zich 

een vergelijkbaar verschijnsel voorge

daan: ook zij bezitten een ‘zetmeelgen’, 

in tegenstelling tot hun wilde voorouder, 

de wolf, en ook zij zijn zich heel anders 

gaan gedragen. 

Bron: Proceedings of the Royal society B., 8 augus
tus 2018

Opwarming
Dat de aarde opwarmt lijdt geen twijfel, 

wat sommigen aan de overzijde van de 

oceaan er ook van mogen vinden.

Al meer dan veertig jaar worden zeevo

gels in Alaska nauwkeurig gevolgd. Uit 

de cijfers die dat heeft opgeleverd blijkt 

dat ook zij de gevolgen van klimaatver

andering ondervinden. Door de langja

rige cijfers over (zeewater)temperatuur, 

plankton en populatiecijfers van een vijf

tal soorten zeevogels met elkaar te ver

gelijken hebben onderzoekers de effec

ten redelijk in kaart kunnen brengen.

Zo is door de opwarming van het oce

aanwater in de golf van Alaska de pro

ductie van zoöplankton sterk terugge

lopen, wat met name op de populatie 

drieteenmeeuwen een desastreus effect 

heeft gehad. Juist die soort is sterk af

hankelijk van deze voedselbron. De rood

pootdrieteenmeeuw, die eveneens sterk 

in aantal is teruggelopen, zij het minder 

dan de drieteenmeeuw, blijkt vooral ge

voelig te zijn voor de temperatuur van 

het zeewater. Vreemd genoeg lijken alk

achtigen zoals zeekoet, dikbekzeekoet 

en kuifpapegaaiduiker, redelijk goed be

stand te zijn tegen de veranderingen in 

hun habitat. Zij lijken er zelfs in zekere 

mate van te profiteren. De onderzoekers 

wijzen er echter op dat meeuwen, zoals 

de drieteenmeeuw, belangrijke indica

toren zijn voor negatieve gevolgen van 

klimaatverandering. De drieteenmeeuw 

bijvoorbeeld heeft een wereldwijde ver

spreiding en is nog steeds een van de 

meest algemene soorten. Maar inmid

dels blijken de aantallen wereldwijd ach

teruit te gaan, hetgeen een sterke aan

wijzing is dat de opwarming van de oce

aan over de hele wereld ernstige gevol

gen heeft voor het mariene ecosysteem, 

die op den duur ook voor andere soorten 

zeer nadelig kunnen zijn. Misschien geen 

leuk bericht, maar het kan geen kwaad 

ons hiervan bewust te blijven.

Bron: The Auk 135(4), 15 augustus 2018
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Sporenkievit in de Kop van Noord-Holland

Het is niet de eerste voor Nederland, alleen: alle vorige geval

len zijn één voor één afgeserveerd als zijnde van dubieuze her

komst. Dus ik had niet de neiging om voor de sporenkievit met

een alles in de steek te laten. Deze schijnt echter onberispe

lijk: ongeringd, redelijk gaaf verenkleed en ook meest redelijk 

schuw en alert, dus waarom niet de eerste aanvaarde voor Ne

derland? We hebben hier wel gekkere dingen gehad de laatste 

jaren. Afrikaanse woestijngrasmus bijvoorbeeld: werd niet ge

acht WestEuropa te kunnen bereiken maar is toch aanvaard. 

Het is sowieso een mooie vogel natuurlijk, deze sporenkievit. 

Dus je kunt dan toch maar beter gaan. Daarom om vijf uur ’s 

middags afgesproken met Janneke en Jeroen.

Half zeven daar, had ik in gedachten en dat zou een veilige mar

ge geven, leek me, maar we liepen onderweg enige vertraging 

op. Eerst Janneke, die toen we op punt van vertrek stonden nog 

even terug naar haar kantoor moest voor een snoertje voor haar 

telefoon. Daarna belandden we een paar keer in een stukje fi

le, eerst even voorbij Amsterdam, daarna bij Hoorn en daarna 

nog een keer. Erg lange files waren het niet, en dat was maar 

goed ook. Ze hadden maar ietsje langer hoeven duren of ze wa

ren ons fataal geweest. Nu was zelfs Jannekes telefoonsnoertje 

niet meer dan een onbeduidende voetnoot: we kwamen aan, 

men wees ons de vogel, ik zette de telescoop op en keek: spo

renkievit in de pocket. Prachtig in beeld. Ik liet Jeroen even kij

ken (kwam uit werk en had geen telescoop mee) en ik liet Jan

neke even kijken (idem). Janneke probeerde nog even met de 

telefoon door de telescoop een foto te maken maar kreeg als

maar de vogel niet in beeld. Wat bleek: die zat er niet meer. Was 

op een onbewaakt ogenblik zomaar verdwenen. En liet zich de 

anderhalf uur daarop ook niet meer zien. Twee vogelaars die 

net na ons arriveerden waren de sjaak.

We hebben enorm geluk gehad, zeiden we tegen elkaar. Al kon 

ik niet nalaten tegen te werpen dat het eigenlijk andersom was: 

wat zouden we enorm pech hebben gehad als we vijf minuten 

later waren aangekomen. Want dit gaat wel ergens over: indien 

aanvaard de eerste sporenkievit voor Nederland. Maar dat is 

nog lang niet vanzelfsprekend. Dat alle eerdere gevallen zijn af

gedaan als escape, ook als de vogel er naar verluidt piekfijn uit

zag, daar moet een reden voor zijn. ‘Exemplaren van de wilde 

populatie worden hier niet als dwaalgast verwacht’, lees ik bij 

een waarneming bij Hilversum in 1997. Waarom zou dat bij de

ze niet opgaan? Aan de andere kant lees ik in de ANWBgids: 

dwaalgast in WestEuropa. En in Lars Jonsson: trekt in noorden 

van verspreidingsgebied weg in augustusseptember en keert 

eind maartapril terug. Als iets trekt, kan het ook de verkeerde 

kant op trekken, dus waarom niet? Je kunt je dan weer wel af

vragen of, als deze inderdaad wordt aanvaard, sommige van de 

oudere gevallen niet heroverwogen moeten worden. Zodat dit 

wellicht toch niet de eerste aanvaarde sporenkievit voor Neder

land zal zijn.

Zonnetje achter, typisch stukje ondergelopen bollenveld voor 

ons, met ondiep water, slikjes en vooraan een half begroeid 

stuk. Tientallen kemphanen, een krombekstrandloper, drie na

bije Temmincks strandlopers en een juveniele zwartkopmeeuw. 

Onder meer. Het was nog prettig toeven daar, ook zonder spo

renkievit. Al was dat natuurlijk vooral omdat we die al hadden.

19 juli 2018
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De onsterfelijke nachtegalen
Auteurs  Aaldrik Pot en  

Barbara de Beaufort

Uitgever Uitgeverij Kleine Uil

ISBN 9789 4921 90451

Als ik jaren geleden de natuur in ging, 

vooral om vogels te kijken had ik, naast 

mijn verrekijker en mijn telescoop, altijd 

een opschrijfboekje en een pen bij me. 

De bedoeling was dan dat ik alle waarne

mingen netjes zou noteren. Maar op de 

een of andere manier kwam er van dat 

noteren nooit iets terecht. Ik nam er de 

tijd niet voor, en ik vond het eerlijk ge

zegd  ook niet zo belangrijk. 

Ik ken enkele medevogelaars die dat wel 

en heel nauwkeurig doen. En dan ook el

ke waarneming doorgeven aan waarne

ming.nl. Groot respect voor hen. Maar 

wat bij die gegevens vaak ontbreekt is de 

emotie die je ondergaat als je in een be

paald natuurgebied loopt, de atmosfeer 

daar ondergaat, als je een speciale waar

neming doet.

Ongetwijfeld zijn er vogelaars die hun er

varingen noteren in een dagboek. Maar 

dat dagboek houden ze dan wel voor 

zichzelf. 

In het boek ‘De onsterfelijke nachtega

len’ delen twee natuurliefhebbers hun 

waarnemingen en gevoelens. De een 

woont op de Groningse klei en de an

der op het Drentse zand. Twee totaal ver

schillende biotopen en daardoor ook to

taal verschillende natuurbelevingen.

En die twee mensen delen hun dagboe

ken. Ze vertellen elkaar wat ze beleven, 

en beschrijven daarbij ook de emoties 

die ze ondergaan. En door dit boek delen 

ze hun ervaringen en gevoelens ook met 

de lezer. De beschreven ervaringen zijn 

helemaal niet zo spectaculair, maar wel 

heel herkenbaar. 

Ik las het boek in één adem uit.
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Zeldzame vogels van Europa
Auteurs  Frédéric Jiquet en  

Aurélien Audevard

Uitgever KNNV Uitgeverij Zeist

ISBN 978 90 5011 6411

Ik ben geen twitcher. Ik weet het: er zijn 

vele vogelaars die, zodra er een melding 

komt van een zeer bijzondere vogel, alles 

uit handen laten vallen en zich spoeden 

naar de plek waar de bijzonderheid is ge

zien. Ik ken ze ook. Maar voor mij hoeft 

dat niet. Ik ben zeer tevreden met de vo

gels die hier thuis horen.

Hoewel, toen in de Eemnesser polder, 

twee kilometer van mijn werk, een step

pevorkstaartplevier zat moest ik natuur

lijk wel even gaan kijken. En toen twee 

vrienden met de auto naar Vlissingen 

gingen, om de Ross’ meeuw te zien, was 

ik wel blij dat er nog een plekje over was 

in de auto. En toen ik met een groepje 

vogelvrienden naar de pier van IJmuiden 

ging, was het natuurlijk maar een klein 

stukje omrijden om de roodkeelnachte

gaal te gaan zien.

Dus nee, ik ben geen twitcher, maar ook 

ik vind het wel erg leuk om af en toe een 

bijzondere vogel te zien.

Voor twitchers, maar ook voor elke vo

gelaar die van bijzondere vogels houdt is 

er nu een prachtig boek verschenen. De 

titel is ‘Zeldzame vogels van Europa’ en 

het omvat beschrijvingen en foto’s van 

460 vogelsoorten die ooit als dwaalgast 

in Europa zijn waargenomen. Per soort 

wordt, door middel van kaartjes, be

schreven waar de vogel zich, normaler

wijze, ophoudt in de zomer en de winter 

en hoe vaak deze vogel in Nederland en 

België is waargenomen. Naast een uit

gebreide beschrijving staan er ook per 

soort drie tot vijf duidelijke foto’s.

Geen boek dat je in één adem uitleest, 

maar als naslagwerk zeer geslaagd.
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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 opgeven 

bij René de Waal via renedewaal@vogel-

wacht-utrecht.nl of via 06-49121619 (na 

18.00 uur). 

Zaterdag 10 november
Zuidpier IJmuiden / auto-wandelexcursie

In deze periode is een bezoek aan de Zuid

pier een must. Naast de ‘zekere’ soorten 

als steenloper, paarse strandloper, bonte 

strandloper en oeverpieper is alles mo

gelijk: janvangent, kuif aalscholver, drie

teenmeeuw, jagers, duikers, et cetera. 

Mochten de weersomstandigheden zo

danig zijn dat de pier gesloten is (wind

kracht 4+) wordt in onderling overleg een 

andere bestemming gekozen.

Vertrek: 08.00 uur, terug rond 14.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorster

laan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

DE BILT/ZEIST

Zaterdag 6 oktober 
EuroBirdWatch i.s.m. IVN De Bilt

Op deze zaterdag worden er in tientallen 

landen door vele duizenden vrijwilligers 

trekvogels geteld. De organisatie wordt 

geregeld door Birdlife International en in 

Nederland door Vogelbescherming.

Vanwege de jubilea van IVN De Bilt e.o. 

(50 jaar) en provinciale Vogelwacht (60 

jaar) wordt op deze dag voor leden van 

deze organisaties de mogelijkheid gebo

den om deel te nemen aan de EuroBird

Watch. Wat we gaan zien is onbekend, 

maar gezien de locatie en datum kunnen 

we leuke vogels verwachten!

Tijd: van 812 uur staan vogelaars op de 

telpost langs de Hooge Kampseplas 

Opgave: tot uiterlijk 4 oktober via hanne

kelankhof@vogelwachtutrecht.nl 

Aantal deelnemers: maximaal 30

Waar: telpost is aan zuidwestzijde van 

de plas. De telpost is zowel van de zuid

zijde (Voordorpsedijk) als van de noord

zijde (Groenekanseweg) te bereiken.

Zaterdag 1 december 
Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer

De laatste maand van dit recordwarme 

jaar 2018 gaan we serieus afkoelen op de 

grens van land en zee te IJmuiden en ge

nieten van overwinterende vogels uit sub

arctische streken. Als de zuidpier toegan

kelijk is, lopen we drie kilometer de Noord

zee in en hopen we  leuke futen, duikers, 

genten, zeeeenden, meeuwen en zeekoe

ten te treffen. Steenloper, oever pieper en 

paarse strandloper zijn hier stamgasten 

en met geluk ontdekken we ook ijseend, 

grijze zeehond en bruinvis.

Als de pier gesloten is, gaan we bij de 

jachthaven zoeken naar kuifaalscholver, 

genieten van drieteenstrandlopers en 

hopelijk sneeuwgorzen op het Noord

zeestrand,  en in de Kennemerduinen van 

winterse lijsters en vinkensoorten. Tip: 

waterdichte en warme kleding mee

Opgave: tot uiterlijk 29 november via 

hannekelankhof@vogelwachtutrecht.nl 

of via 0302280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: Pplaats de Biltse Hoek, De Holle 

Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Kuifaalscholver | Bert Geelmuijden

Putter | Jan van der Greef
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist
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DOORN/DRIEBERGEN

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 

weersomstandigheden afgezegd worden, 

kijk dan op www.vogelwachtutrecht.nl: 

mogelijk staat daar - onder afdeling Drie-

bergen/Doorn - een nieuwe datum voor 

die excursie vermeld.

Zaterdag 13 oktober
Arkemheen-Delta Schuitenbeek | auto-/

wandelexcursie

De vogeltrek is volop gaande en er zijn 

nogal wat soorten die op het water en/

of op het land de nodige calorieën verza

melen. De aantallen nemen sterk toe en 

we verwachten dan ook de eerste winter

soorten te zien. Goudplevieren, kempha

nen en watersnippen staan op het wen

senlijstje, maar ook de kleine zwaan, pijl

staart en dodaars zouden wel eens op 

ons gezienlijstje terecht kunnen komen.

Bij Delta Schuitenbeek gaan we een klei

ne wandeling maken en bij het gemaal 

van Arkemheen zoeken we naar ijsvogels. 

Een slechtvalk zou er het verblijf van ve

le grotere vogels onrustig kunnen ma

ken terwijl de bruine kiekendief het voor

al gemunt heeft op het kleinere spul. De 

weilanden zijn foerageerterrein terwijl de 

zandbanken van Delta Schuitenbeek als 

overnachtingsplaats voor veel steltlopers 

ideaal zijn.

Vertrek: 8.00 uur (na afspraak 0343

414531/512639 of per email) 

Waar: Doorn, Pterrein naast het Oude 

Postkantoor (bij Albert Heijn)

Benzinekosten: € 5 p.p. (aan chauffeur)

 

Zondag 11 november
Excursie A: Zuidpier IJmuiden; indien de-

ze is afgesloten; Excursie B: Veluwemeer 

west- en oostzijde | Auto/wandelexcursie

De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor 

vogelaars geen toelichting. Dankzij de 

lengte steekt de pier zo ver in zee dat 

echte zeevogels, zoals bijvoorbeeld jan

vangenten, kunnen worden waargeno

men. Drieteenmeeuwen of misschien een 

dwergmeeuw, maar ook zeekoet en rood

keelduiker zijn mogelijk. Bij windkracht 

5 of meer wordt de pier afgesloten: dan 

treedt plan B in werking. Dan worden het 

watervogels van de randmeren: heel veel 

eenden zoals brilduikers, zaagbekken, 

nonnetjes en pijlstaarten. En natuurlijk, 

met een beetje geluk, de kleine zwaan.

Vertrek: 8.00 uur (na afspraak 0343

414531/512639 of email)

Waar: Pterrein naast de brandweerka

zerne, Bosstraat 1, Driebergen.

Benzinekosten: € 9,50/ € 7,00 p.p. (afre

kenen met de chauffeur)

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

Elke 1e zaterdag van de maand
Vogel- en natuurwandelingen in Park 

Oudegein

Luc de Bruijn wandelt elke eerste zaterdag

ochtend van de maand door Park Oude

gein, 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. Aan

Slechtvalk | René de Waal

Dwergmeeuw | Richard PietersonKemphaan | Bert van Dillen

Doorn | Driebergen

Nieuwegein | IJsselstein



melden is niet nodig. Bij heel slecht weer 

gaat het niet door. Wellicht leuk om een 

keer 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

UTRECHTSTAD

Deelname aan excursies graag vooraf mel-

den bij Jeroen Steenbergen, 030-2420465 

of minstens 3 dagen van tevoren via jeroen- 

steenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Zondag 14 oktober
Dutch Birding dagen Texel

Zoals gebruikelijk willen we één dag aan

sluiten bij het Dutch Birdingweekend op 

Texel. In dit jaarlijkse weekend wordt er op 

het eiland volop gezocht naar leuke soor

ten, en wie weet wat we daarvan mee zul

len krijgen? De ervaring leert dat vogelen 

tijdens een dergelijk weekend een soms 

wat onrustig karakter heeft, dus wie rus

tig vogelend het eiland wil verkennen kan 

misschien beter op een ander moment 

meegaan. Maar vind je het leuk dit een 

keer mee te maken, welkom.

Vertek: 6.30 uur, laat in de middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 18 november
Westkust

In deze periode is er langs de westkust 

kans op goede zeetrek. We willen op

nieuw een poging doen enkele mooie zee

vogels te zien te krijgen. We blijven hopen 

op een papegaaiduiker, maar janvangen

ten en zeekoeten zijn er altijd wel te vin

den. Als we uitgekeken zijn op een plek 

dan verkassen we naar een ander gebied.

Vertrek: 7.00 uur, einde middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 9 december
Eempolder

We blijven dichter bij Utrecht en gaan in 

de Eempolder op zoek naar ganzen en an

dere vogels. Lukt het nu eens de zeearend 

te vinden? Mogelijk bezoeken we ook nog 

enkele gebieden in de omgeving.

Vertrek: 8 uur, halverwege middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

VECHTPLASSEN

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

P-terrein op het Harmonieplein in Maars-

sen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 11 november
De Stulp (bij Baarn) | wandelexcursie 

Deze ochtend maken we een wandeling 

in de omgeving van Baarn. Het natuurge

bied ‘De Stulp’ is ook in dit jaargetijde in

teressant. De echte trektijd is weliswaar 

voorbij maar er kunnen bijzondere soor

ten zitten zoals kruisbek, spechten (mo

gelijk zwarte), lijsters, roodborsttapuit, 

raaf en als we echt geluk hebben en het 

al wat kouder is, mogelijk een klap ekster.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 november 

bij Gerhard Overdijkink, 0346563749 of 

0649678023.

Vertrek: 8.00 uur, terug tussen 1213 uur

Benzinekosten: € 2,20 p.p. Graag gepast 

betalen aan de chauffeur
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Duinpieper | Maarten Pieter Lantsheer

Janvangent | Bert van Dillen

Zwarte specht | Jan van der Greef

Vechtplassen

Utrecht-stad
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