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Van de redactie
Intussen is het jaar al bijna 2 maanden gevorderd. Toch wenst de redactie, in dit eerste
nummer van 2016, alle lezers een goed en gezond jaar toe.

Bestuur
Het bestuur van de Vogelwacht Utrecht nodigt de leden uit voor de Algemene Leden
vergadering op dinsdag 22 maart 2016, in Cultureel en Vergader Centrum H.F.Witte,
Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt (www.hfwitte.nl).
De agenda, jaarverslagen en vergaderstukken staan in de bijlage bij deze Kruisbek.
Na een korte pauze, die aansluit op het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, ver
zorgt Jan van der Winden een lezing over purperreigers.

Voorstel tot steun project purper
reigers op ALV van 22 maart
In Kruisbek 4 schreven we er al over. Anton Schortinghuis stelde voor om een
purperreigerproject van Jan van der Winden te steunen. Inmiddels schreef Jan
een projectidee en heeft het bestuur hierover met hem overlegd. Het is de bedoeling om in 2017 broedende purperreigers in het Naardermeer te zenderen,

zodat ze gevolgd kunnen worden in de
foerageergebieden (Noord-Holland en
Utrecht). Behalve de Vogelwacht Utrecht
zijn ook Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Het Gooi in beeld als partners. Onze steun kan bestaan uit subsidie (voorgesteld wordt maximaal 20.000
euro) en deelname in het veld. Groepjes
vogelaars van VWU kunnen als het ware
een gezenderde purperreiger adopteren
en volgen in het veld. Daarbij wordt het
terreingebruik en het gedrag van de vogel
vastgelegd. Op de komende ALV van 22
maart zal Jan het project toelichten en zal
een voorstel tot steun in stemming worden gebracht.

Juristen gevraagd

Purperreiger | René de Waal

Inwoners van de provincie Utrecht melden ons regelmatig bedreigingen van vogels en/of natuurgebieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het kappen van nestbomen en het bebouwen van waardevol-

le natuur. Hierbij is kennis van de Floraen Faunawet en wetten die te maken hebben met ruimtelijke ordening van groot
belang. Steun van juridisch geschoolde
leden is daarbij van harte welkom.
Wilt u uw kennis inzetten bij de bescherming van vogels en hun leefgebieden?
Zo ja, neemt u dan contact met ons op
via voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek Frank Sidler
Zoals bekend is Frank Sidler in april gestopt met zijn werkzaamheden voor de
Vogelwacht. Zoals wij destijds in een
brief aan alle leden aangaven: ‘door omstandigheden’. Enkele leden vroegen om
verduidelijking en daarom geven we hierbij een korte toelichting.
Eind maart ontstonden er onoverkomelijke problemen in de samenwerking met
als gevolg een crisis binnen het bestuur.
Frank Sidler maakte hieraan een einde
door zich terug te trekken uit al z’n functies. Frank heeft de Vogelwacht met grote inzet en veel voortvarendheid gediend.
Door zijn inbreng zijn belangrijke veranderingen tot stand gekomen, waarvoor
wij hem zeer erkentelijk zijn. We denken
hierbij vooral aan de vernieuwing van de
website en de Kruisbek en aan de instelling van een nieuwsbrief.
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Toename van ruiende casarca’s in Nederland
Grote aantallen op het Eemmeer, maar waar komen ze vandaan?
Werkgroep Casarca Nederland | Sjoerd Dirksen

In het westelijk deel van het
Eemmeer ruien sinds 1995
casarca’s. Jaarlijks nam het
aantal toe, en de laatste jaren
schommelen de aantallen rond
800. Daarmee is het Eemmeer
veruit de grootste ruiplaats van
casarca’s in Nederland. Ze ver-
schijnen kort voor de ruiperio
de, die in juli-augustus valt, en
lijken in oktober allemaal Ne
derland weer uit te zijn. De Ne
derlandse broedpopulatie van
10-30 broedparen is veel te
klein om deze ruigroep te ver
klaren. Deze vogels moeten
dus van verder weg komen,
maar waar vandaan was on
duidelijk.
Casarca’s op Eemmeer | René de Waal

In verschillende Europese landen heeft de casarca zich vanuit watervogelcollecties als
vrij vliegende populatie gevestigd, maar niet duidelijk
was of dat deze aantallen kon
verklaren. En ook herkomst
uit wilde populaties veel verder weg kon op voorhand niet
worden uitgesloten. De oorspronkelijke
(‘natuurlijke’)
Europese broedvogelpopulaties bevinden zich voorname2 | de kruisbek 1-2016

lijk in Zuidoost-Europa (Griekenland, Turkije),
de regio rond de Zwarte Zee (Roemenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland), en het zuidwesten
van Rusland en Transkaukasië.
Indien de vogels (deels) afkomstig zouden zijn
van wilde populaties heeft dit consequenties
voor de beschermingsstatus van deze soort. In
bestaande Natura 2000-gebieden zouden hiervoor dan instandhoudingsdoelen kunnen worden ingesteld. Ze vallen sowieso onder de volledige bescherming van de Flora- en faunawet.
Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als

’Vulnerable‘ en hebben een relatief geringe populatiegrootte. Casarca’s zijn lange-afstands
trekkers en zijn eerder in de zomer in NW-Europa, en zelfs op IJsland en Groenland gezien.
In Polen is al eens een casarca met een ring uit
Kirgizië gevonden. Zouden ‘wilde’ casarca’s,
op zoek naar geschikte ruiplaatsen, in dergelijke aantallen West-Europa kunnen bereiken? Of
hebben we op het Eemmeer vooral met vogels
uit buurlanden te doen?
Door vogels onder andere te voorzien van
kleurringen (halsringen) en te zenderen kan

onderzocht worden wat hun herkomst is. De daarvoor opgerichte Werkgroep Casarca Nederland is in 2013 een project gestart om allereerst de herkomst van deze vogels te achterhalen.
Het Eemmeer is een randmeer met in het westelijk deel dichte
begroeiing met ondergedoken waterplanten en enkele kleine eilandjes. De ruiplek ligt in een afgesloten gedeelte van het Natura 2000-gebied. In dit gebied zitten in de zomer veel meer watervogels: knobbelzwanen, grauwe ganzen en krakeenden ruien
hier ook in aardige aantallen.

Aantallen ruiers en gemerkte vogels
In juli 2013 werden op het Eemmeer maximaal 827 casarca’s geteld. Daarvan hebben we er 49 gevangen. Alle gevangen vogels
(op één na) kregen een halsring, voorzien van een individueel
verschillende inscriptie. Een klein aantal kreeg ook een zender:
een GPS-logger die via het GSM- netwerk gegevens doorgeeft.
Ook zijn in Limburg de jongen geringd van een lokaal broedpaar. In 2014 is het vangen herhaald en hebben 64 casarca’s op
het Eemmeer, twee op De Kreupel en twee jongen in Limburg
een halsring gekregen. In 2014 waren er minder waterplanten in
het gebied, wat waarschijnlijk de reden was voor het wat lagere
aantal casarca’s (ruim 600). Op De Kreupel ruiden dat jaar ook
maximaal 175 casarca’s. In 2015 waren er weer 7 à 800 ruiende
casarca’s. Daarvan hebben we er in twee dagen maar liefst 203
gevangen. Drie waren al in 2014 gemerkt, 93 vogels kregen een
nieuwe halsring.

Casarca’s op het Eemmeer, 18 juli 2013 | Ton Eggenhuizen

N5 op opkomende tarwe, Perrich (D), 22 november 2014 | Werner Wolf

Waar gingen de casarca’s heen?
Na de rui blijft een deel van de casarca’s nog op het Eemmeer.
Het foerageren op waterplanten wordt, zodra de vogels weer
kunnen vliegen, verruild voor foerageren in de graslanden van
de aangrenzende Eempolders. Veel van de casarca’s verlaten al
snel het gebied. Er worden dan op allerlei andere plekken in Nederland grotere en kleine groepen gezien, met daartussen ook
vogels met halsringen. In de IJsseldelta, de Vreugderijkerwaard,
langs de IJssel, het Haringvliet en het Volkerak worden na de
ruiperiode relatief grote aantallen gezien.
Er zijn ook casarca’s die waarschijnlijk direct terug vliegen naar

K2 met vrouw op maïsakker, Unna (D), 22 oktober 2013 | Gregor Zosel
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hun gebied van herkomst: al heel snel na de ruiperiode kwamen in alle drie de jaren de eerste aflezingen uit het buitenland, namelijk Duitsland en Zwitserland. Veel vogels gaan naar
het Niederrhein- en het aangrenzende Ruhrgebied. In de herfst
foerageren ze daar op akkers, vooral waar maïs geoogst is. De
meeste van deze vogels blijven in die regio, maar een deel gaat
later nog verder zuidwaarts naar Zuid-Duitsland en Zwitserland.
Maar er zijn er ook die al snel na de ruiperiode in Zwitserland
en het zuiden van Duitsland worden gezien. In Beieren en Baden-Württemberg houden casarca’s zich vooral op in de buurt
van natuurlijke en kunstmatige plassen, meren en bekkens met
daaromheen agrarisch gebied. In Zwitserland speelt de Rijn met
(stuw)meren een belangrijke rol, maar ook bij de grote meren
dieper het land in worden in herfst en winter casarca’s gezien.
Naast Duitsland en Zwitserland zijn ook aflezingen gedaan in
België, Frankrijk en Oostenrijk, meestal net over de grens nabij
kerngebieden in aangrenzende landen.
In de figuren staat een aantal voorbeelden van omzwervingen
van individuele casarca’s. F3 is een voorbeeld van een ‘Niederrhein-vogel’. Ze is in 2013 geringd en kwam in 2014 en 2015 terug naar het Eemmeer om te ruien. F9 ging in 2013 na een kort
verblijf in de Niederrhein door naar Beieren, zat in de winter in
Zwitserland, in het voorjaar weer in Beieren en in de zomer weer
in Nederland. Hoewel we haar niet op het Eemmeer hebben teruggevonden, heeft ze daar waarschijnlijk wel geruid: ze werd
namelijk in het Volkerak gezien samen met in 2014 geringde
casarca’s. In 2014-2015 was haar patroon in Duitsland en Zwitserland identiek en werd ze in het broedseizoen in een dorpje waargenomen. J3 ging naar Zuid-Duitsland en Zwitserland,
en lijkt daar te blijven: in 2014 ruide ze op de Bodensee en ook
daarna werd ze in Baden-Württemberg en Zwitserland waargenomen. R2, in 2014 geringd, gebruikt verschillende gebieden:
de Niederrhein in de herfst, westelijk Beieren in herfst en voorjaar, en gebieden langs de Rijn in Duitsland en Zwitserland in
herfst en winter. Ook deze vogel kwam in 2015 terug naar het
Eemmeer.
Niet van alle gemerkte vogels zijn aflezingen bij ons binnen gekomen. Dat kan van alles betekenen, maar zeker ook dat er nog
4 | de kruisbek 1-2016

F3 is een voorbeeld van een ‘Niederrhein-vogel’

F9 ging in 2013 na een kort verblijf in de Niederrhein door naar Beieren

Casarca’s in Flevoland | Hans van Zummeren

vogels in gebieden verblijven waar ze niet worden afgelezen. Af
en toe duikt er een vogel op in een ‘nieuw’ gebied in Duitsland
of Zwitserland, maar ook verder weg zouden uiteraard onopgemerkt casarca’s kunnen zitten.
J3 ging naar Zuid-Duitsland en Zwitserland

Andere ruiplaatsen in Nederland
In 2014 waren de aantallen ruiers op het Eemmeer wat lager dan
in 2013, en bleek er een lager waterplanten-aanbod te zijn. Dat
jaar ruiden er ook 175 casarca’s bij De Kreupel, in het IJsselmeer.
In 2015 werden ook ruiende casarca’s vastgesteld op de Ventjagersplaten (Haringvliet) en in het Lauwersmeer. In totaal waren
er tussen 1100 en 1200 ruiende casarca’s in Nederland.

Zijn de casarca-populaties in West-Europa
één geheel?

R2, in 2014 geringd, gebruikt verschillende gebieden

De ruiende casarca‘s in Nederland zijn in ieder geval voor het
grootste deel afkomstig uit (broed)populaties uit geheel Duitsland, en ook uit Zwitserland. Enkele vogels zijn ook gemeld uit
gebieden in Oostenrijk en Frankrijk die grenzen aan de Duitse
en Zwitserse gebieden waar ze geregeld worden gezien. Tot op
heden zijn er geen aflezingen uit de oorspronkelijke broedgebieden. Hoewel de broedpopulaties in Duitsland en Zwitserland
tot op heden op z’n minst deels als gescheiden eenheden werden gezien, maken onze resultaten duidelijk dat er veel uitwisseling is. Zowel tijdens de rui als in de er op volgende periode
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den in dezelfde gebieden (bijvoorbeeld de Niederrhein) als de
vogels die alleen in Duitsland worden gemeld.

Aantal casarca’s in West-Europa
De ringaflezingen en de aantallen ruiers in Nederland wijzen er
op dat het aantal casarca‘s in Duitsland en Zwitserland waarschijnlijk groter is dan tot nu toe werd aangenomen. In 2015
werden op verschillende ruiplekken in Nederland al ongeveer
1200 vogels vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een overzicht
met aantallen uit Duitsland en Zwitserland, maar onze voorlopige schatting komt op zeker 2.000-2.500 individuen.

West-Europa als nieuw verspreidingsgebied
In Nederland broeden al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw
kleine aantallen casarca’s (Lensink et al. 2013). Tot op heden
zijn die aantallen niet sterk gegroeid. In Duitsland en Zwitserland is de groei na de eerste vestiging sneller gegaan. Het lijkt
er op dat er twee kernen zijn geweest (Nordrhein-Westfalen en
Zwitserland) die inmiddels met elkaar verbonden zijn geraakt.
Er is voldoende gedocumenteerd dat deze populaties ontstaan
zijn vanuit casarca’s die zijn ontsnapt of losgelaten uit watervogelcollecties. Ook nu worden in de verschillende landen geregeld vrij vliegende casarca’s gezien met ‘kweekringen’ uit vogelcollecties, soms alleen, soms optrekkend met groepen ‘wilde’
vogels. Toch is uitwisseling met de natuurlijke populaties niet
uitgesloten. De eerder genoemde terugmelding in Polen en een

terugmelding in Italië van een vogel uit ZO-Europa ondersteunen dat.
Op grotere schaal bekeken is de vestiging van casarca’s in het
stroomgebied van de Rijn te zien als het in gebruik nemen van
een nieuwe ‘patch’. Ook in het natuurlijke verspreidingsgebied,
dat zich vanaf ZO-Europa ver naar het oosten uitstrekt en ook
Noord-Afrika omvat, is de verspreiding niet continu, maar zijn
het ‘patches’ in geschikte habitats.

Conclusies
Onze belangrijkste vraag was na het eerste jaar al beantwoord:
het herkomstgebied van de ruiers in het Eemmeer ligt in Duitsland en Zwitserland. Deze populatie is ontstaan uit losgelaten
en ontsnapte vogels, maar gebruikt het stroomgebied van de
Rijn op een manier die vergelijkbaar is met casarca’s in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Tegelijk heeft het volgen van
deze populatie andere interessante bevindingen opgeleverd, en
zijn er nieuwe vragen opgekomen. We gaan ‘onze’ vogels verder volgen!

Dankwoord
Het vangen en ringen is uitgevoerd door de ‘Werkgroep Casarca Nederland’: Sjoerd Dirksen, Ton Eggenhuizen, Erik Kleyheeg,
Kees Koffijberg, Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Ruud van Beusekom en Dick Jonkers. Voor het vangen en zenderen is toestemming verkregen van gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten, evenals van de bevoegde provincies,
het Vogeltrekstation en de DEC van het NIOO-KNAW. Financieel werd het project ondersteund door Dutch Birding Association, IJsvogelfonds, Van der Hucht De Beukelaer Stichting, Erasmus MC, BirdLife Netherlands, Huib Kluiverfonds, Vogelwacht
Utrecht en Zodiac Zoo’s/De Wissel Epe. GIS-werk: Peter van
Horssen. Zonder de inzet van vele waarnemers had dit artikel
niet geschreven kunnen worden.
Werkgroep Casarca Nederland | wgcasarcanl@xs4all.nl

Casarca | Jan van der Greef
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Kaapverdië
21 juli tot 11 augustus 2015
Guus Peterse

De zon was nog maar net op toen ik na een slapeloze nacht het
provincievliegveldje van Sal verliet en mijn eerste ochtend in
Afrika beleefde. Ik hoorde de eerste geluiden van Kaapverdië en
zag mijn eerste vogel: de Kaapverdische mus.
De Kaapverdische mus was mijn eerste vogel in Kaapverdië, en
het moet er zowat ook wel mijn laatste zijn geweest. Verrassend
is dat niet: Kaapverdische mussen zie je daar echt overal. In de
stad, hoog in de bergen, in de steenwoestijnen aan de voet van
de bergen, aan zee en in de schaarse begroeide stukjes in de la
gere delen: overal Kaapverdische mussen. Waar je in een ander
land een klauwier, leeuwerik of tapuit zou verwachten, heb je
hier een Kaapverdische mus.
De Kaapverdische eilanden zijn vulkanische eilanden. Ooit zijn
ze als barre grond uit de oceaan geboren en aanvankelijk leefde
daar helemaal niets. Al het leven is er van het vasteland komen
aanwaaien, vliegen of zwemmen. De theorie leert dat het aantal
soorten, dat op zo’n eiland leeft, afhankelijk is van de afstand
tot het vasteland en van de grootte van het eiland. Hoe verder
van het vasteland en hoe kleiner het eiland, des te minder soorten kun je er verwachten.
De Kaapverdische eilanden zijn betrekkelijk klein en liggen tamelijk ver van het Afrikaanse vasteland af. In drie weken tijd
kwam ik er dan ook tot niet meer dan 35 soorten vogels. In
Nederland spaar je die gemakkelijk in een middagje bij elkaar.
En vogels, die kunnen vliegen. Zoogdieren bijvoorbeeld kunnen dat niet. Die zijn hier dan ook nauwelijks, afgezien van de
talloze geiten die overal het land kaalvreten, maar die zijn hier
door de mens gebracht. Het gevolg is dat hier lang niet alle niches, die het landschap biedt, door een aparte soort worden ingenomen. Er ontbreekt van alles, niet omdat er geen geschikt
biotoop is, maar omdat het nooit de eilanden heeft bereikt. En

Kaapverdië | Guus Peterse

de Kaapverdische mus heeft veel van die openstaande niches
ingenomen.

Endemen
Kaapverdië staat bekend om zijn endemen: soorten die alleen
op de eilanden voorkomen. De Kaapverdische mus is er één
van. Veel van die endemen lijken overigens sprekend op hun
kosmopolitischere verwanten. Zie bijvoorbeeld de Kaapverdische buizerds boven de bergen van Santo Antão: relevante kenmerken waren er niet aan te zien. Daarvoor zaten ze sowieso te
hoog, maar gezien de variatie van buizerds is dat onder alle omstandigheden een hele toer.
Je hebt ook de Kaapverdische pijlstormvogels. Die waren natuurlijk prachtig, maar niet omdat het Kaapverdische waren,
maar omdat het pijlstormvogels waren. De Kaapverdische gierzwaluwen waren wel goed herkenbaar. Ze maken een ander geluid en ze zijn ook wat kleiner, wat compacter en wat grijzer dan
onze gierzwaluwen.
Ook de torenvalken die ik gezien heb, weken af van de onze.
Ze waren zwaar gebandeerd op de bovendelen en zwaar gestreept op de onderdelen, terwijl het bruin op de rug veel grauwer, veel kouder van kleur was dan we in Nederland kennen. Ze
waren ook wat gedrongener dan onze torenvalken, met kortere
en puntiger vleugels, een beetje als het smelleken. Ondersoort
neglectus, endemisch op de westelijke eilanden hier.
De ultieme endeem is natuurlijk de soort die alleen op dat ene
de kruisbek 1-2016 | 7

eiland voorkomt. Daarvan heeft Kaapverdië er ook een: de Razoleeuwerik. Die komt alleen op het eiland Razo voor. Wij zijn
daar niet geweest. Lijkt me ook maar een saai beest.

Roodsnavelkeerkringvogels
Mijn favoriete wandeling in Mindelo, São Vicente, voerde langs
de baai waar het ook om zes uur in de ochtend al behoorlijk
druk was. Langs de jachthaven waar enkele luxe jachten lagen.
Langs het haventerrein waar elke ochtend vele tientallen jonge
mannen samenschoolden op zoek naar, dachten wij, het werk
van de dag. Langs het strandje Laginha waar dagelijks half Mindelo zich aan het blauwe oceaanwater tegoed doet. Langs de
fitness-apparaten waarop vele Mindeloërs zich dagelijks uitsloven. Ik werd tijdens die wandeling constant voorbijgesneld door

hardlopers en snelwandelaars. Hogerop ging het langs de laatste bouwsels van de stad: betonnen skeletten van huizen waar
soms nog aan gebouwd werd, die soms voorlopig af leken al
was het grootste deel nauwelijks nog bewoonbaar, en die soms
nog voordat ze waren afgebouwd alweer in verval leken. Een
paar honden blaften me na. Uiteindelijk bereik je dan een plateautje bijna recht boven zee. Achter je een oud kanon. Rechts
van je zicht op hoge, steile kliffen. Links achter je zicht op de
baai en de haven, op Mindelo daarachter en de bergen rond
Mindelo. Links voor je een eenzame rots in de monding van de
baai van Mindelo. En recht voor je, schemerend aan de overkant, het hoge bergland van Santo Antão, waar de toppen af en
toe boven de wolken uitsteken.
Dit was de plek waar ik al op mijn tweede ochtend in Kaap-

Roodsnavelkeerkringvogel | Tristan Nitot (Wikipedia)
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verdië een roodsnavelkeerkringvogel langs zag vliegen. Nog
maar twee dagen onderweg en nu al de ‘Heilige Graal’ binnen.
Want de roodsnavelkeerkringvogel was natuurlijk mijn ultieme
droomsoort deze vakantie. Het was weliswaar een juveniele vogel, zonder de verlengde staartpennen die de adulten sieren,
maar dat mocht de pret niet drukken.

Zeldzaam op Kaapverdië
Drie weken Kaapverdië heeft me een aantal ware droomsoorten opgeleverd. De rosse woestijnleeuwerik en de renvogel waren zelfs het begrip droomsoort ver voorbij, want daarvan had
ik niet durven dromen. De rosse woestijnleeuwerik komt op de
eilanden die we zouden aandoen helemaal niet voor. Maar de
paar uurtjes daglicht die we hadden op Sal bleken voldoende.

Kleine geelpootruiter | René de Waal

Ik zwierf wat door een stukje halfwoestijn naast het vliegveld
toen ze ineens voor me verschenen. Voor gewone mensen misschien saaie beestjes maar voor mij een fantastische bonus.
Maar al die soorten waren daar natuurlijk niet zeldzaam, dus
dat je ze een keer ziet, is niet verrassend. Dat was al een beetje
anders bij die renvogels op São Nicolau. De Helm Field Guide
‘Birds of the Atlantic Islands’ schrijft daarover: ‘Status on São
Nicolau requires clarification’. Ik zou zeggen: bij dezen. Er ging
een schok door me heen toen ik ze zag foerageren tussen de
keien in een kale steenwoestijn.
Zo had ik nog een paar waarnemingen die, als je kijkt naar wat
de Helm ervan zegt, interessant leken. Neem de zwarte wouw:
‘Restricted to Santiago and Maio and now rare or extinct on
many islands’, aldus Helm. Op Sao Nicolau zag ik er diverse.
In de Ribeira Grande op Santo Antão zag ik een kleine zilverreiger met gele snavel. De poten waren zwartgrijs, inclusief de tenen, en de vogel had ook geen afhangende kuifveren. Hij was
veel te groot en had een veel te lange, dunne nek voor een koe
reiger, wat natuurlijk mijn eerste gedachte was, maar waar-ie
sowieso eigenlijk helemaal niet op leek. Maar hij kwam weer
niet in de buurt van de grote zilverreiger. Er was maar één conclusie mogelijk: de middelste zilverreiger. De Helm zegt daarover: ‘Vagrant with eight records, all from Cape Verde’.
En in de waterberging bij Mindelo vond ik een kleine geelpootruiter. Die is wellicht in Kaapverdië minder zeldzaam dan
bij ons maar moet ook daar een trans-Atlantische gast zijn. Volgens Helm ‘seven recent records’. Ook best zeldzaam dus.
Al die zeldzaamheden, terwijl ik thuis nooit iets ontdek: dat
kon niet waar zijn. Cornelis Hazevoet, die regelmatig rapportages publiceert over de zeldzame vogels in Kaapverdië, hielp me
uit de droom: ‘De middelste zilverreiger en de kleine geelpoot
ruiter zijn tegenwoordig regelmatige bezoekers van de eilanden
en worden niet meer opgenomen in de rapportages.’ Dat gold
echter niet voor alpengierzwaluw. De twee vogels die ik zag boven Tarrafal op São Nicolau, waren volgens Hazevoet pas het
eerste geval sinds 1997! Dat mag je echt zeldzaam noemen.
Een uitgebreidere versie van dit verslag is te vinden op http://
vogelwacht-utrecht.nl/
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Verslag broedvogelinventarisatie 2015
zuidelijk deel bos Nieuw Wulven
Ben Hermans

Natuur en recreatie in Nieuw
Wulven
Het bos Nieuw Wulven bij Houten bestaat uit de volgende drie delen:
- Nieuw Wulven Noord, het oudste gedeelte, wordt geteld sinds 2004.
- Nieuw Wulven Zuid, ten zuiden van de
Zijlgraaf, wordt geteld sinds 2009.
- Entreebos en speelbos in het oosten:
worden niet systematisch geteld.
Nieuw Wulven is op 10 oktober 2008 officieel geopend. Het gebied is aangelegd
als natuur- en recreatiegebied en afwisselend beplant. Op een paar percelen
staan populierenbosjes die afgelopen
winter zijn uitgedund. Sinds 2011 zijn er
op diverse plaatsen bankjes en picknicktafels geplaatst.
Het zuidelijke gedeelte van Nieuw Wulven is vrij natuurlijk ingericht en wordt
sinds 2009 om de twee jaar geïnventariseerd. Het ligt geheel in de gemeente
Houten. Staatsbosbeheer beheert het
grootste deel van het gebied. De gemeente (eigenaar) beheert de Biezen
velden en de plas die tegen de rondweg
aan ligt. Het gebied staat open voor recreatie; honden mogen het hele jaar loslopen.
10 | de kruisbek 1-2016

Kleine karekiet | Bert Geelmuijden

Ruigte, struweel, plas en bos:
een interessante combinatie
Van oost naar west loopt een slingerend
pad door een nat gedeelte dat als Drasbos bekend staat.
Van zuid naar noord loopt het Fectiopad,
een fietspad dwars door ruig en nog grotendeels open gebied (van het spoorviaduct over de Rondweg tot de brug over
de Zijlgraaf). Ongeveer in het midden ligt
een populierenbosje met ook dode bomen en veel ondergroei van onder andere meidoorn. In het deel tegen de Rondweg aan ligt een plas met aan twee zijden
de Biezenvelden. De sloten in het gebied
functioneren als opvang voor incidentele overstort van het Houtense rioolstelsel (zuiveringsmoeras). De weilandjes

worden als hooiland beheerd (wordt eenmaal per jaar gemaaid). Een plantensoort als grote ratelaar verschijnt daar.

Resultaten van de telling
Als broedvogelwerkgroep van de Milieu
Werkgroep Houten hebben we het gebied van half maart tot half juli tien keer
‘s ochtends bezocht. De tellingen van
broedvogels worden zoals altijd doorgegeven aan SOVON. Rond de Biezenvelden wordt niet gemaaid; het pad was in
juli door de ruigte niet meer toegankelijk.
Het bosgebied Nieuw Wulven is een gevarieerd gebied. In de Biezenvelden komt
de kleine karekiet veel voor. De sloten en
het kleine plasje zijn interessant voor vele ganzen en eenden. Zij pleisteren op en

Tabel 1 | Aantallen territoria broedvogels in Nieuw
Wulven Zuid in de jaren 2009, 2011, 2013 en 2015
2009
2011
2013
2
4
3
Blauwborst
Bosrietzanger
8
14
21
1
Buizerd			
Canadese gans
1
1
1
Dodaars				
Ekster
1
1
0
Fazant
4
7
4
Fitis
2
11
12
1
1
1
Fuut
Gaai
1
2
3
Goudvink				
Grasmus
8
20
19
Grauwe gans
1
0
2
Groene specht
1
1
0
Grote bonte specht
1
1
2
Heggenmus
3
3
1
Houtduif
1
1
2
Kievit
3
8
2
Kleine karekiet
10
18
15
1
0
Koekoek		
Koolmees		
2
4
Knobbelzwaan
1			
Krakeend
3
4
4
Kuifeend		
3
3
Matkop			
2
Meerkoet
10
5
6
Merel
2
7
6
Nachtegaal				
Nijlgans
2
2
2
Pimpelmees		
1
1
Putter		
1
4
Rietgors
4
6
4
Roodborsttapuit		
2
1
Scholekster		
1		
Soepgans		
1		
Sperwer			
1
Sprinkhaanzanger
3
6
5
Staartmees				
Tjiftjaf
3
9
9
1
5
4
Tuinfluiter
Tureluur
1
1
1
Vink
0
1
1
Waterhoen
4
3
2
Waterral				
Wilde eend
10
18
8
Winterkoning
10
2
5
1
3
3
Zanglijster
Zomertaling				
Zwarte Kraai
1
2
2
Zwartkop
1
5
8

2015
3
18
1
4
1
0
5
14
1
2
1
17
6
0
1
4
3
4
12
1
6
0
4
5
0
8
9
1
4
4
5
1
1
0
0
0
3
1
14
2
1
2
6
1
4
18
5
1
1
14

nabij de Biezenvelden en de plas. De weilandjes direct ten zuiden van deze plas
zijn slecht toegankelijk en broedgebied
voor kievit en een enkele tureluur.
Voorjaar 2015 was koud en droog, in het
begin van de zomer was er een hittegolf.
Wij hadden niet de indruk dat er minder
territoria van zangvogels waren. Blauwborst en sprinkhaanzanger zijn al jaren
constant aanwezig. Bijzonder is de roodborsttapuit in het open gebied tegen het
spoor, waarvan een territorium is geteld, hoewel deze soort alleen vroeg in
het voorjaar present was. Bijzonder zijn
waterral en zomertaling in en rond de
Biezenvelden; de waterral was in 2014
hier ook al gehoord. De zomertaling hebben we dit jaar voor het eerst als broedvogel genoteerd. En zelfs de nachtegaal
liet zich horen. Daarentegen hebben we
groene specht en matkop niet als broedvogel kunnen noteren. Toch konden we
dit jaar een recordaantal van 43 soorten
melden.

Andere waarnemingen

Roodborsttapuit | Hans van Zummeren

Waterral | René de Waal

(van 1 januari tot 1 oktober 2015)

Overige vogelsoorten in 2015: aalscholver, beflijster, blauwe reiger, bokje, bonte vliegenvanger, brandgans, buizerd,
ekster, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, groene specht, grote zilverreiger,
havik, kauw, kleine bonte specht, knobbelzwaan, kramsvogel (maart), lepelaar
(overtrekkend in april), matkop, nachtegaal (late eenmalige waarneming), paapje (trek in september), scholekster, soepgans, staartmees, sperwer, Turkse tortel,
visdief, watersnip, wielewaal, winterta-

ling, zwarte roodstaart. We letten ook op
zoogdieren en kwamen haas en ree tegen.

Tellers en informatie
Er is geteld door Ben Hermans, Johan
Jonker, Ewoud Plomp, Ineke Rohaan,
Jeroen Steenbergen en Eveline Zijderveld. Via Ben Hermans, 030-6373831,
kan meer informatie worden gekregen.
Meer activiteiten in bosgebied Nieuw
Wulven zijn te vinden op http://www.
milieuwerkgroephouten.nl/
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En...nog iets leuks gezien?
Fietsen door polder Arkemheen, mijn achtertuin
Nel Bekema

Pas in 2006 heb ik polder Arkemheen ontdekt, en dat terwijl
ik al vanaf 1990 in Nijkerk woon. In de omgeving van Nijkerk
kwam ik meestal alleen in het bos. Dacht ook dat ik niks te zoeken had in de polder, welke dan ook. Nu weet ik wel beter! In
de loop der tijd heb ik veel vogels leren herkennen. Dat ik in het
begin een ortolaan (Putterpolder) voor een mus aanzag was me
toen nog niet echt kwalijk te nemen. Ik stond wat putters (hoe
toevallig in de Putterpolder…) te fotograferen die bij het sluisje op de distels zaten. Opeens zag ik een “musje” op de grond,
niet ver bij me vandaan (nog geen goede zoom-camera jammer genoeg) en dacht, ach, die is toch ook wel leuk, dus die pak
ik even mee. Thuis gekomen zag ik natuurlijk meteen dat het
geen mus was. Uiteindelijk kwam ik er via het forum van waarneming.nl pas achter dat het een ortolaan was. Zomaar iets tegenkomen zonder te zoeken. En dat het dan ook nog een zeldzame soort is, maakt het nog leuker. Net als die rode wouw en
een juveniele zeearend (aug 2012) die zomaar een bezoekje komen brengen aan de polder. Onafhankelijk van elkaar zijn ze
resp. 15 en 10 dagen gebleven. Dat zijn dan van die krentjes in
de pap die het vogelen extra leuk maken.
Oog in oog met een roerdomp
Een andere bijzondere ervaring was de roerdomp. Ik had er de
laatste jaren weleens eentje in een flits gezien, maar nog nooit
stilstaand. Dus nooit goed kunnen bekijken. Tot 27 oktober vorig jaar. Ik was bij het bezoekerscentrum van het stoomgemaal
Hertog Reijnout en zag ineens, aan het begin van het pad, iets
van de ene naar de andere kant van de sloot vliegen. Mijn eerste
indruk was purperreiger, maar ik realiseerde me al snel dat dat ei12 | de kruisbek 1-2016

genlijk niet meer kon. Na enige tijd zoeken stond ik ineens oog
in oog met een roerdomp. Geweldig! Ik heb deze mooie vogel
een paar dagen kunnen fotograferen. En zo geniet ik van de vele
vogels die Arkemheen rijk is.

Roerdomp | Nel Bekema

per blauwborsten gezien. Hopelijk dit voorjaar wel weer, maar
zoveel riet is er nog niet teruggezet, dus ik vrees dat we het dit
jaar weer met maar weinig moeten doen.

Blauwborst | Nel Bekema

Meelopen met blauwborst
Toen men nog niet bezig was de dijk te verbeteren telde je minstens zeven (misschien waren er wel meer, maar die waren dan
wat moeilijker te vinden) blauwborsten op een stukje van anderhalve kilometer. Als je iedere dag dezelfde vogels ziet leer je hun
gedrag kennen. Ken je dat, dan kan je inspelen op hoe je zo’n
beestje het best kan benaderen en fotograferen zonder te verstoren. Zo kwam ik erachter dat als je de dijk op rijdt en de vogel vliegt het riet in, dat je dan even moet wachten, want al snel
komt ie dan weer terug op de dijk om verder te foerageren. Met
één blauwborst kon ik gewoon meelopen. Hij hield me wel in de
gaten, maar was heel rustig. Alleen als er een fietser of wandelaar langs kwam vloog ie weer even het riet in. Dat zijn bijzondere ervaringen. Helaas heb ik afgelopen voorjaar en zomer am-

Mijn mooiste vrijetijdsbesteding
Uiteraard gaan de weide- en rietvogels in het voorjaar en zomer massaal op de foto, gewoon omdat je die hier het meest
tegenkomt. Maar de wintergasten zijn ook altijd heel interessant. Mijn favoriet is wel de kleine zwaan (wilde zwanen zie je
hier soms maar één of twee per winter). Maar ook de vele kolganzen, goudplevieren, brilduikers, nonnetjes, grote zaagbekken en soms een enkele roodhalsgans zijn een bezoekje meer
dan waard.
Naast polder Arkemheen vogel ik ook ieder jaar op Terschelling en Ameland. Niet zo fanatiek als een echte vogelaar, maar
toch…. Op Ameland kun je bijvoorbeeld de bruine kiekendief
heel mooi volgen, want daarvan zitten er vele op het eiland. De
laatste twee jaar ben ik ook een paar dagen met Jacob Jan de
Vries (van Terschelling) aldaar ringen af wezen lezen van meeuwen (op het strand) en ganzen in de polders. Dat werkt heel verslavend. Nog steeds als ik een vogel zie, kijk ik het eerst naar de
poten. Bij ons in de polder hebben we ook regelmatig geringde
ganzen lopen, hoewel ik er deze winter nog niet één ben tegengekomen.
Hoe dan ook, ik vogel op laag niveau, maar het is de mooiste
vrijetijdsbesteding die ik ken!

Kleine zwanen | Jan van der Greef
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Roodkeelnachtegaal
Bij menig vogelaar sloeg-ie in als een fragmentatiebom: de melding op vrijdag van een roodkeelnachtegaal! Nota bene roodkeelnachtegaal: lang verwachte en door velen vurig gewenste
nieuwe soort voor Nederland. Klein smetje: niet in oktober in
een ongerept duinpannetje op Texel of op Vlieland, maar in januari in een tuintje in Hoogwoud, Noord-Holland. Ik zal het
niet ontkennen: ook ik had mijn bedenkingen. Ook ik had me de
eerste roodkeelnachtegaal van Nederland anders voorgesteld.
Twijfels dus. Roodkeelnachtegaal, waarvoor we iedere herfst
het knoestig kreupelhout in de luwte van de zeereep binnenstebuiten keren, in een ordentelijk achtertuintje in Hoogwoud,
Noord-Holland? Het moest niet gekker worden. Geruchten over
een mogelijk ringetje op de wat vage eerste foto’s van de vogel, deden het vertrouwen in dit geval geen goed. En de geruchten over een tweede vogel, iets met blauw, waarmee de nachtegaal samen zou optrekken, al helemaal niet. Voeg daarbij het
gegeven dat de vogel zich vooral begeeft in tuintjes achter hoge schuttingen en vrijwel alleen te zien is vanuit de huiskamer
van de bewoners, en de twijfels dreigden om te slaan in tegenzin. Weliswaar had de DBA een voortreffelijke bezoekersregeling georganiseerd (tegen betaling van vijf euro mogen we omstebeurt naar binnen), maar ik zag ons al de halve dag in de rij
staan, wachtend op onze beurt om een korte blik te mogen werpen op een roodkeelnachtegaal die waarschijnlijk toch uit een
kooitje komt.

Een fraai stukje straattheater
Maar ja, roodkeelnachtegaal: heilige graal voor vogelminnend
Nederland. Mocht-ie toch echt zijn, en kun je dat uitsluiten?
Dan wil je hem natuurlijk niet gemist hebben. Dus toch de gok
maar gewaagd: de volgende ochtend stortten Hans en ik ons in
de hectiek van alweer een memorabele twitch. Rijen wachtenden voor de deur, dichte drommen vogelaars die zich opstel14 | de kruisbek 1-2016

Roodkeelnachtegaal | Bert Geelmuijden

len rond groenvoorzieningen en achter elk gerucht aanhollen,
we hebben het vaker gezien en natuurlijk vormen ze aanleiding
tot zure commentaren op diverse internetfora. Ook dat hebben
we vaker gezien. Maar uiteindelijk valt het allemaal reuze mee.
Natuurlijk: een fraai stukje straattheater. Met honderden vogelaars op jacht naar de roodkeelnachtegaal. Tv-ploegen storten
zich erop als vliegen op de stroop en buurtkinderen pikken een
centje mee door ons voor een euro koffie met koek te verkopen. Inmiddels is vastgesteld dat de vogel met zekerheid ongeringd is, waarmee een belangrijke horde is genomen op weg
naar aanvaarding. (Meer dan dat wordt het niet: de veronderstelling dat de vogel wild zou kunnen zijn. Zeker zullen we het
wel nooit weten.) En wanneer we ons om half tien aansluiten bij
de rij wachtenden, mogen we zo doorlopen. Want verreweg de
meeste wachtenden hebben de vogel al gezien en staan voor de
tweede keer in de rij, en als nieuwkomers krijgen we voorrang.

Kat zorgt voor lichte paniek
Dit gaat bijna te goed, na al onze twijfels en bedenkingen onderweg. Zo gemakkelijk zal het niet zijn, toch? En inderdaad, zo
gemakkelijk wordt het niet: als we in de keuken staan en op de
ruggen kijken van de mensen die voor het raam naar de eerste
roodkeelnachtegaal voor Nederland staan te kijken, ontstaat er
een lichte paniek. Een kat heeft de vogel opgejaagd en die is de
tuin uitgevlogen. Zodat er toch weer een beproeving volgt, een
klassieke oefening in geduld.

Tijdje gewacht en toen, op basis van geruchten, toch maar weer
naar buiten, achter de meute aan, het is even niet anders, worstelend om een beetje zicht op een stukje van een tuintje waar
de vogel zich mogelijk zou bevinden. Aanvankelijk leverde dat
niet meer op dan een wegvliegende flits van wat de vogel geweest zou zijn. Nee, heb je niks aan. Naar een ander tuintje,
waar de groep intensief door verrekijkers staat te loeren, en terug naar het eerste tuintje, waar hij nu weer heen gevlogen zou
zijn, het zijn licht frustrerende minuten en ik kan iedereen die
zegt zich verre van dit soort taferelen te willen houden, prima
begrijpen.

Het ondenkbare toch denkbaar
Maar dan ineens: een vogel op de schutting. Oei! Het rode keel-

tje, geflankeerd door die strakke tekening van wenkbrauw- en
mondstreep: het is ‘m! Weliswaar heel even maar het was ‘m:
roodkeelnachtegaal! Na twee tellen was-ie alweer weg en liet
ons in extase achter. Roodkeelnachtegaal in Nederland: het ondenkbare toch denkbaar.
Korte tijd later dook de vogel weer op in ‘het’ tuintje en genoot
ik de toegestane 10, 15 tellen in de huiskamer van een ruim
hartige blik op de roodkeelnachtegaal die niets te wensen overliet. Wat een fantastisch beest, wat een historische twitch en wat
een geweldige gebeurtenis. Dat rood, die tekening op de kop,
het waren de beste 10 seconden van … Nou ja, van het jaar dan
maar, dat is nog jong. Missie volbracht. We verlieten de kermis
in een van de voorspelde winterse buien en gingen ieder onze
eigen weg.

Roodkeelnachtegaal | Bert Geelmuijden
de kruisbek 1-2016 | 15

Rob Bijlsma is een bekende in vogelaarsland. Hij is vooral bekend van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Een echte voorvechter,
die niet schuwt anderen te overtuigen van zijn ideeën over natuurbeheer en natuurbescherming.
In bijgaand artikel geeft hij duidelijk zijn visie over hoe het beheer van onze bossen zeker niet moet. De redactie van De Kruisbek
vindt het plaatsen van dit artikel zeker de moeite waard. Mocht u willen reageren op zijn verhaal, doe dat dan alstublieft. Zet uw
mening op papier en stuur het in. We komen in een volgend nummer zeker op deze kwestie terug.

Het achter
bakse bos
Rob Bijlsma

De afgelopen eeuwen is ons landje ont
gonnen en herverkaveld. En dat in het
kwadraat.
Vooruitziende geesten wisten nog wat
snippers te vrijwaren van vernietiging.
Op de allerarmste grond werd naaldbos aangeplant. Die snippers en dat bos
zijn het leefgebied voor duizenden soorten die in de rest van het land niet meer
aan de bak komen. Alle reden om daar
voorzichtig mee om te gaan, zou je denken. Maar dan heb je buiten de huidige
beheerders gerekend. Die vinden namelijk dat die gebieden zijn volgelopen met
de verkeerde natuur. In de woorden van
Anton Dingeman, de stripheld van Pieter
Geenen: ik wist niet dat een bos zo achterbaks kon zijn.
En dat zal het weten ook. De beheerders
zijn een kruistocht tegen de bestaande
natuur begonnen, daarin gesteund door
16 | de kruisbek 1-2016

Dennenbos | Muriël Schouten

scheepsladingen geld en een oeverloze brei van flutrapportjes. Een werkverschaffingsproject van megalomane omvang. Deze jongens pakken het grondig aan. Overal klinkt geronk en gezaag.
Timberjacks, motorzagen, graafmachines, vrachtwagens, tractoren, kiepkarren, bulldozers, hakselaars, houtversnipperaars... Ja, elke dag een snipperdag,
dat is het devies. Hoezo saai, die natuur? De beheerders slaan het tevreden
gade. In hun jaarverslagen verschijnen
vierkleurenfoto’s waarop ze trots poseren naast een graafmachine die hun natuurgebied aan het herstellen is tot natuur zoals die hoort te zijn.
Deze heilige oorlog heeft echter ook
schaduwkanten. Bijvoorbeeld: alles wat
je vernielt ten faveure van een utopie,
gaat ten koste van de bestaande werkelijkheid. De achteloosheid en minachting waarmee de huidige beheerders bestaande leefgebieden met de erbij behorende planten en dieren naar de knoppen
helpen, is shockerend. Het doel heiligt
de middelen. Ze komen ermee weg omdat ze geen idee hebben van wát ze vernielen. Wetenschap is namelijk een vies
woord in natuurbeschermingskringen.
Van de 28.000 diersoorten in Nederland
kent de gemiddelde beheerder er misschien 100 van naam, en van geen enkele de ecologie. Dus, als je een herfstvuurspin wilt redden, of een ... (invullen
naar gelang de waan van de dag), kun je
zonder wroeging het leefgebied van mossen, varens, paddenstoelen, reptielen,
you name it, om zeep helpen. Een Cul-

Buizerd | Jan van der Greef

turele Revolutie avant la lettre, met keurmerk van de overheid en begeleid door
vierkleurenonzin en kretologie op kleuterniveau. Als het niet werkt, en dat doet
het nooit want natuur kent geen doeltypen, verzin je toch gewoon wat anders.
Of ga je opnieuw hakken en graven om
die achterbakse natuur alsnog in het gareel te schoppen.
Voor roofvogels, een groepje dieren waar
redelijk wat kennis over voorhanden is,
ontpopt de ruilverkaveling van natuur
gebieden zich als een drama bovenop andere problemen. De natuurboeren hebben de afgelopen jaren willens en wetens
zoveel broedgebied van roofvogels opgeruimd en ongeschikt gemaakt, dat ze
daarmee de activiteiten van traditionele
roofvogelvervolgers ruim voorbij zijn gestoken. Waar de gifmengers en schieters
nog geen deuk in een pakje boter konden

maken, elke omgebrachte roofvogel werd
immers vervangen door een andere, zijn
natuurbeheerders veel effectiever in uitroeien. Ontneem roofvogels hun leefgebied, en ze gaan vanzelf de pijp uit zonder dat vervanging mogelijk is. De sterke
afname van roofvogels in bossen, oplopend tot halveringen en meer, kan voor
een deel op conto van terreinbeheerders
worden geschreven. Het zijn de roofvogelvervolgers nieuwe stijl. Niet dat ze
daar wakker van liggen. Aan hun horizon
gloort immers een schitterende wereld,
namelijk het beoogde doeltype.
Wat kan ons die paar roofvogels schelen,
die vreten toch maar weidevogels op.
Kortom, de beuk in het bos. Maar ook
weer niet teveel beuk, want we hebben eigenlijk liever zomereik. En die boom daar
moet een beetje meer naar links.
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom
op toonvernooij@planet.nl

Emancipatie in het bos
De gangbare opvatting onder ornithologen is altijd geweest: kleuren maken de
man. De kleur van de dames hangt er
maar zo’n beetje bij. Kom je een enkele
keer eens een fel gekleurd vrouwtje tegen, dan wordt dat over het algemeen gezien als een genetische toevalligheid, een
vergissing zeg maar. Het zit toch anders,
zo stelt althans een internationaal team
van ornithologen na een analyse van zesduizend soorten zangvogels.
Bij zangvogels die in (tropisch) bos leven zijn de mannetjes het felst gekleurd
en daardoor het opvallendst, waardoor
de vrouwtjes in allerlei waarnemingen
en onderzoeken wat onderbelicht blijven. Maar uit de (statistische) analyse
blijkt dat de kleur van vrouwtjes grofweg
dezelfde wetmatigheid volgt als die van
mannetjes. Naarmate mannetjes meer
onderling concurreren zijn ze feller gekleurd. Ook is vastgesteld: hoe groter de
soort, hoe extremer veelal de kleur. Datzelfde patroon is ook terug te vinden onder de vrouwtjes van zangvogels. Ook die
zijn in tropisch bos doorgaans feller ge18 | de kruisbek 1-2016

kleurd en hebben meer kleur als ze groter zijn. Maar er doet zich nog een ander
fenomeen voor bij vrouwtjes: naarmate hun mannelijke soortgenoten onderling feller concurreren zijn de vrouwtjes
minder gekleurd dan bij soorten waar de
mannetjes schaarser zijn. Men vermoedt
dat dit komt doordat de noodzaak voor
vrouwtjes om met hun seksegenoten te
concurreren en aan de weg te timmeren om een mannetje te veroveren minder groot is als er genoeg opvallende heren in de buurt zijn. Die vrouwtjes hoe-

ven minder moeite te doen om de aandacht van de heren te trekken en hebben
in de loop van de evolutie geleidelijk hun
kleur verloren, wat ook nog eens als extra voordeel heeft dat ze op het nest minder kans lopen door een roofdier te worden gepakt. Heel praktisch dus, zoals het
vrouwen betaamt.
Bron: de Volkskrant, 5 november 2015

Gelukzoekers
In het voorjaar van 2010 werd voor de

Driekleurige glansspreeuw, man en vrouw even mooi. Emancipatie? | Fulco van ‘t Holt

kust van Israël een grijze walvis waargenomen. Dat was een enorme sensatie, omdat deze soort al 200 jaar uitsluitend in de Stille Oceaan voorkomt. Het
is maar een enkel voorbeeld van het stijgend aantal waarnemingen van diersoorten op hoogst ongebruikelijke plekken.
Die toename, zo vermoeden verschillende wetenschappers, hangt waarschijnlijk
samen met klimaatverandering, en zij
trekken een vergelijking met de gevolgen
voor de Amerikaanse fauna toen de landengte van Panama droogviel en soorten

uit beide, voorheen gescheiden continenten, naar nieuwe gebieden konden trekken. Iets dergelijks lijkt zich nu voor te
doen tussen de noordelijke Atlantische
en Stille Oceaan. Zoals bekend zijn die
twee grote watermassa’s ten noorden
van het Amerikaanse continent van elkaar gescheiden door het arctische zeeijs. Voor zeezoogdieren en zeevogels
vormt dat ijs een vrijwel onoverkomelijke
barrière, want zeezoogdieren moeten regelmatig aan de oppervlakte komen om
te ademen en (kleinere) zeevogels heb-

ben open water nodig om voedsel te vinden. De laatste jaren echter lijkt er – in elk
geval in de zomermaanden – een noordwestelijke passage te ontstaan, waardoor
zeezoogdieren en zwerflustige zeevogels
op onverwachte plaatsen opduiken. Voor
de kust van Californië zijn dit jaar bijvoorbeeld grote pijlstormvogels waargenomen. Deze soort komt normaal gesproken uitsluitend voor in de Atlantische
Oceaan. Ook diverse alkachtigen worden steeds vaker, buiten hun gebruikelijke verspreidingsgebied, in de ‘verkeerde’
oceaan gezien. We kunnen dus nog een
hoop bijzonders verwachten.
Bron: The Washington Post (online) (30 november
2015)

Blijde boodschap
Tot slot nog een leuk bericht: Wisdom is
back! Wie is Wisdom, zult u vragen? Wisdom is een laysanalbatros, een vrouwtje
met de respectabele leeftijd van 62 jaar.
Wisdom zit sinds kort weer een ei uit te
broeden in de broedkolonie op Midway
Atol, nadat zij in haar lange leven al meer
dan 30 jongen heeft grootgebracht. Haar
hoge leeftijd en de talloze bedreigingen
van haar en haar soortgenoten hebben
haar er niet van weerhouden om van een
mooie toekomst te blijven dromen, voor
haar en haar jongen. Vandaar de naam
‘Wisdom’, een boodschap voor ons allemaal.
Een mooi 2016!
Bron: Diverse bronnen op internet.

Paartje laysanalbatros met jong | James Lloyd (Wikipedia)
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Voor u gelezen
door Nick Hoebe

Sterke afname van kleine riet
ganzen in ons land
Op 5 november meldde SOVON het volgende: de kleine rietgans was vroeger in
ons land een veel voorkomende wintergast. De laatste jaren is er een flinke afname geconstateerd in de aantallen overwinterende kleine rietganzen. Een paar
cijfers: in de winter van 2005 overwinterden meer dan 35000 kleine rietganzen in
ons land. Bij de telling van half oktober
jongstleden kwam men tot een totaal van
2192 exemplaren.
Deze ontwikkeling lijkt dramatisch, maar
gebleken is dat de kleine rietganzen een
ander overwinteringsgebied gevonden
hebben. Ze verblijven tegenwoordig in
groten getale in het binnenland van Jutland, in Denemarken. Daar foerageren ze
op de maïsstoppels. Voor de veiligheid
vliegen ze ‘s avonds naar de kust en overnachten dan op zee.

Kleine rietgans | Bert Geelmuijden
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De exacte oorzaak van het veranderde
trekgedrag is niet bekend. SOVON denkt
dat het te maken heeft met veranderingen in de landbouw, en misschien hebben de veranderingen in het klimaat ook
bijgedragen aan deze gedragswijziging.
Het complete bericht staat te lezen op de
site van SOVON.

noeg rust. Dan ben je er eigenlijk al.” De
oplossing lijkt simpel, maar is deze ook
eenvoudig te realiseren? Het hele persbericht vind je op de site van Vogelbescherming Nederland.
P.S. Eén week later maakte Vogelbescherming Nederland bekend dat door de kijkers en luisteraars van Vroege Vogels
juist de grutto is gekozen tot de nationale vogel van Nederland.

2015 was een dramatisch jaar
voor de grutto
Vogelbescherming Nederland gaf op 10
november 2015 een alarmerend pers
bericht uit: 2015 was een dramatisch jaar
voor de grutto. Er kwamen nauwelijks
4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij lange na niet genoeg om de
populatie in stand te houden.
Maar toch is er hoop voor de grutto in
Nederland. Weidevogelboeren die speciaal rekening houden met de grutto laten
zien dat het wél kan. In de weides van deze boeren krijgen grutto’s wel voldoende
kuikens groot. “Natte voeten, kruidenrijk
grasland in een open landschap met ge-

Grutto | Hans van Zummeren

2015 was geen goed jaar voor
roofvogels in Het Gooi
In De Korhaan, jaargang 49 nummer
5, staat een uitgebreid verslag over de
broedresultaten van roofvogels in 2015.
De Korhaan is het blad van Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. Het is ook voor ons
als buren van Het Gooi interessant om
die broedresultaten te zien. Na de goede
resultaten van 2014 konden de resultaten van 2015 alleen maar tegenvallen, en
dat deden ze dan ook. Zowel bij havik en
sperwer, alsook bij buizerd, wespendief
en boomvalk waren de broedresultaten

Boomvalk | Jan van der Greef

veel minder. De onderzoekers verklaren
deze teruggang voor een deel door het
intensieve natuurbeheer dat in Het Gooi
wordt gevoerd. De onderzoekers mopperen dat er vaak meer cultuurbeheer plaats
vindt. Natuurorganisaties lijken in hun
beheer weinig rekening te houden met
de habitat voor de roofvogels.

in een gebied waar je hem juist wel verwacht: niet getreurd.

Gierzwaluwen

Een wetenschappelijke grutto
De Nederlandse Ornithologische Unie
(NOU) is een vereniging die tot doel
heeft de kennis over vogels te verspreiden, zowel onder amateurs als professionele vogelonderzoekers. De NOU geeft
daartoe, samen met SOVON, een tijdschrift uit dat is vernoemd naar de grutto: Limosa.
In Limosa 88.1 2015 staan twee onderzoeken beschreven over in ons land overwinterende klapeksters. Tijdens die overwinteringsperiode verblijven klapeksters
vooral in heidegebieden of andere open
en ruige terreinen.
Bij het eerste onderzoek keek men naar
de soorten voedsel dat een aantal geringde klapeksters at. Bovendien werd gekeken of dat voedsel nog verschilde per
biotoop. Na uitgebreid onderzoek van
braakballen en prooiresten was de conclusie dat er weinig verschillen waren in
de diverse klapekster-diëten. De onderzochte klapeksters werden gevangen, gemeten, gewogen en geringd met kleurringen, zodat ze goed te volgen zouden
zijn. Bij die metingen bleken de klapeksters die overwinterden in gebieden waar

Klapekster | René de Waal

de planten begraasd werden met runderen veel zwaarder te zijn dan hun soortgenoten uit andere gebieden. Een verklaring hiervoor werd niet gevonden.
Het tweede onderzoek betrof de landelijke klapekstertelling. Bij deze landelijke
telling worden in de winter tweemaal alle gebieden bezocht waar mogelijk klap
eksters zouden kunnen overwinteren.
De resultaten laten zien dat de aantallen
overwinterende klapeksters sterk kunnen
wisselen. De laatste jaren werden er zo’n
250 tot 300 exemplaren waargenomen.
In de provincie Utrecht bedraagt het aantal klapeksters in de winter tussen de 12
en 18 exemplaren.
Velen van ons kennen de klapekster als
een vogel die altijd in boomtoppen zit en
die, mede door zijn lichte kleur, gemakkelijk opvalt. Uit genoemd onderzoek bleek
dat de klapekster zich ook vaak verscholen houdt en dan zeer lastig te ontdekken
is. Men berekende dat de waarnemingskans bij een klapekster 53% bedraagt.
Dus als je een keer géén klapekster ziet

In Limosa 88.2 2015 doet Rick Wortelboer uit De Bilt verslag van onderzoek
naar broedresultaten van de gierzwaluw.
Gierzwaluwen zijn lastig waar te nemen.
Je ziet en hoort ze wel vliegen en soms
verdwijnen ze in hun nest, onder dakpannen of in speciale kunstnesten, maar verder is er niet zoveel van ze te zien. Om
die reden is de vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland een project gestart
met nestcamera’s. Dankzij dit moderne
hulpmiddel zijn de broedperiode en de
broedresultaten van de gierzwaluw uitgebreid bestudeerd. In het artikel worden
de resultaten van de eerste tien jaar van
het onderzoek beschreven. Meer informatie op de site van Gierzwaluwbescherming Nederland.

Gierzwaluw | René de Waal
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Excursies

Cetti’s zanger en de pru-roepjes van wintertalingen.

De Zeven Linden en De Stulp
Afd. De Bilt/Zeist | 9 januari 2016
Ron Keet
Maar liefst 22 enthousiastelingen waren
aanwezig op deze ochtendexcursie. Een
korte excursie dichtbij met het verzamelpunt ter plekke is blijkbaar een goede formule, ook voor de beginnende vogelaar.
De jongste deelnemer was zelfs pas zeven jaar, die er samen met zijn opa op
uit was om de grote bonte specht te zien.
Gelukkig was het de hele ochtend droog
en niet al te koud.
Appelvinken en kruisbekken
We begonnen op het terrein van de camping ‘De Zeven Linden’ bij Baarn. Hier
zagen we een achttal appelvinken, waarvan er een aantal goed met de kijker te
zien was. Dat gold ook voor een mannetje havik, de boomklever, de grote bonte specht en de glanskop. Op zoek naar
de kruisbek besloten we verder te wandelen naar De Stulp bij Lage Vuursche.
We wisten dat er weinig kruisbekken waren waargenomen en waren blij verrast
dat we ze toch even te zien en te horen
kregen. Datzelfde gold voor het bijzondere, ietwat rauwe geluid van de raaf.
Nog aparter was een vlucht van 22 wilde
zwanen, die zeer goed waarneembaar en
hoorbaar waren boven het open terrein
van De Stulp. Het leverde een mooie fo22 | de kruisbek 1-2016

Appelvink | Bert Geelmuijden

to op. Soorten als grote lijster, goudhaan,
zwarte mees, sijs, keep en boomkruiper
maakten de ochtend compleet. Met 28
soorten gingen we weer naar huis. Onder
leiding van Wigle Braaksma hadden we
weer veel bijgeleerd.

Kwade Hoek | Brouwersdam en
Prunje
Afd. Doorn/Driebergen | 23 januari 2016
Sjef ten Berge
Slechtvalk en Cetti’s zanger
Het begon met een slechtvalk die boven
een zonnig Stellendam kilometers te volgen was. De buitenhaven met nonnetjes
en het strand van Kwade Hoek had de
net beginnende nevels laten verdampen,
zodat we vrij zicht hadden op een leger
tureluurs, goudplevieren, zilverplevieren,
kluten, wulpen, drieteenstrandlopers en
heel veel scholeksters. Achter ons op
het Zuiderdiep een tapijt van driehonderd tafeleenden met vlekken, slobeend,
kuifeend en daarboven het lied van de

IJsduiker en ijseend
De Brouwersdam (zeezijde) overtrof onze verwachtingen. De rotganzen, steenlopers, scholeksters, brilduikers en middelste zaagbekken waren leuk, maar de kuifduikers op enkele tientallen meters van
het basalt, de ijsduiker binnen de dammen van het noordelijk haventje en het
mannetje ijseend, een kilometer verderop duikend en zwemmend waren van
grote klasse. Achteloos zat een groepje
van acht roodkeelduikers tweehonderd
meter buitengaats van de spuisluis. Die
spuisluis heeft sinds enige tijd een sterke
verdediging in de vorm van een hekwerk,
die tafereeltjes van fotografen in forellenbroek op de waterlijn voorgoed verleden
tijd laten zijn.
Knellende vraag
De Prunje maakte met z’n zwarte ruiters,
rosse grutto’s, legers tureluurs, schol

Wintertaling | Jan van der Greef

eksters en kluten, tien soorten eenden,
drie soorten strandlopers en enkele kleine zilverreigers dat ons verzadigingspunt
bijna bereikt werd. Een rond vier uur binnendrijvende hoge zeemist bracht ons bij
zinnen en zo ging het huiswaarts.
Bleef de knellende vraag hoe een ijsduiker het na drie fraaie waarneemmomenten voor elkaar krijgt om onder water het
haventje uit te zwemmen en aan een 30
centimeter hoge strekdam genoeg heeft
om in het volle licht onzichtbaar te blijven voor de speurders op de dam.

Zuidpier en Waterleidingduinen
Afd. Utrecht-stad | 3 januari 2016
Jeroen Steenbergen
Nieuwjaarsexcursie
Zondag 3 januari, de eerste zondag in
het nieuwe jaar, opende afdeling Utrechtstad traditiegetrouw het jaar op de Zuidpier van IJmuiden. De weerberichten leken niet al te positief, maar de meeste re-

Kuifaalscholver | René de Waal

Jan-van-gent | René de Waal

gen leek onderweg te vallen en bij aankomst bleek het min of meer droog. Met
een groep van 12 deelnemers liepen we
richting pier. Het leek nog aardig te waaien, maar van land uit, dus waarschijnlijk
zou de pier wel opengesteld zijn. Gelukkig was dit inderdaad zo.
Prachtige jan-van-gent
In de haven was, zoals meestal het geval, de eerste soort een dodaars. Bij het
vuurtorentje aan de buitenkant zochten
we tussen de zwemmende aalscholvers
naar kuifaalscholvers, waar we er al snel
twee van vonden. Op een strekdam zat
een adulte geelpootmeeuw. We liepen
verder de pier op en zagen in de verte al
wat drieteenmeeuwen en jan-van-genten
vliegen.
Langs de pier de gebruikelijke oeverpiepers en steenlopers, waartussen met wat
moeite een enkele paarse strandloper gevonden werd. Hoewel de wind aflandig
was, sloegen er toch nog wel wat (resten
van) golven over de pier, zodat lang niet
iedereen met droge schoenen en broek

de punt haalde. Maar daar stonden we
dan toch mooi uit de wind. Vanaf die plek
was het leuk vogelen: er bleek een grote
jager op zee te zitten, die na lang aanwijzingen roepen uiteindelijk door iedereen
werd gezien, een alk vloog langs, alsook
meerdere roodkeelduikers, wintertalingen, pijlstaarten, en veel drieteenmeeuwen. En wat zoogdieren betreft: enkele
zeehonden en een groepje bruinvissen.
Na een uurtje kijken liepen we terug, onderweg genietend van een vrouw zwarte
zee-eend, wat rotganzen en een prachtige
jan-van-gent die dicht langs de pier vloog.
Vrijwel volledig droge dag
Tijdens een ronde koffie/appeltaart overlegden we wat verder te doen. We besloten eerst in de haven te zoeken naar daar
eerder gemelde patrijzen en een grote burgemeester. Helaas werden beide
soorten niet gevonden, zodat we besloten door te rijden naar de Waterleidingduinen bij Zandvoort. Eerder deze week
bevond zich daar een waterspreeuw: een
aansprekende soort om het jaar mee te
starten! Helaas wilde ook deze vogel niet
meewerken. We maakten een uitgebreide wandeling door het gebied en zagen
soorten als grote zaagbek, brilduiker, havik en glanskop. We posteerden ons bij
de plek die eerder dienst deed als slaapplaats van de waterspreeuw, maar ook
daar kwam de vogel niet opdagen.
Samenvattend: een ochtend die leuke
soorten opleverde, en een middag in een
leuk gebied die qua soorten matig was.
En toch, ondanks alle voorspellingen,
een vrijwel volledig droge dag.
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Verenigingsnieuws
Vertrek: 7.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: parkeerterrein restaurant Oud
Leusden, Dodeweg (bij A 28, afslag Leusden-zuid)
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Intro’s en volledige teksten van de aan
gekondige excursies zijn te vinden op de
website (www.vogelwachtutrecht.nl). Al
le leden van de Vogelwacht zijn welkom
op alle excursies (als er plek is).

Zaterdag 11 juni 2016

Amersfoort
Voor alle excursies kunt u zich opge
ven bij René de Waal via het emailadres:
renedewaal@vogelwachtutrecht.nl of via
0649121619 (na 18 uur).

Zaterdag 12 maart 2016
Excursie Lepelaarplassen
In de Lepelaarplassen is altijd wat te beleven: diverse soorten eenden, dodaars,
ijsvogels, of een zeearend die een kijkje
komt nemen. Waarschijnlijk krijgen we
toegang tot een niet voor het publiek toegankelijk deel van het gebied, en wie weet
wat we daar te zien krijgen…
Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Schothorst, Schothorsterlaan,
Amersfoort
Benzinekosten: worden verrekend met de
chauffeur

Zondag 10 april 2016
Dagexcursie Zeeland: plan Tureluur en
inlagen
Plan Tureluur is een natuurontwikkelingsplan bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland, met behoud van belangrijke dij24 | de kruisbek 1-2016

Zwarte ruiter | René de Waal

ken en de Oosterscheldekering. Het natuurgebied kenmerkt zich door vochtige
graslanden met inlagen en karrevelden.
Talrijke watervogels en steltlopers voelen
zich er thuis. Soorten als de zwarte ruiter, zilverplevier en kleine zilverreiger behoren tot de mogelijkheden. Na dit gebied bezoeken we ook de inlagen langs
de Oosterschelde.
Vertrek: 7.00 uur
Waar: CNME Schothorst, Schothorsterlaan, Amersfoort
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Fietsexcursie westelijke Eempolders
We fietsen via Hoogland-west naar de
westelijke Eempolders bij Eemnes. In
deze tijd zijn steltlopers als grutto en
tureluur volop aan het broeden of hebben al jongen. Ook de gele kwikstaart is
er broedvogel. In plasjes langs de Eem
foerageren kluten en lepelaars. We brengen ook een bezoek aan het uitkijkpunt
bij de Goyersgracht, waar rietzanger en
bruine kiekendief dagelijkse verschijningen zijn.
Vertrek: 7.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: CNME Schothorst, Schothorsterlaan, Amersfoort

Zaterdag 14 mei 2016
Wandelexcursie Kaapse Bossen
Deze dag wandelen we in de Kaapse Bossen bij Doorn, waar we vooral gaan zoeken naar zangvogels zoals diverse soorten mezen, (vuur)goudhaan, appelvink
en goudvink. Natuurlijk is een havik of
zwarte specht ook niet te versmaden.

Gele kwikstaart | Jan van der Greef

Zaterdag 9 april 2016
Auto/wandelexcursie naar Polder Arke
mheen langs de oude zeedijk
We gaan op zoek naar weide- en watervogels. De voorjaarstrek is in volle gang en
we verwachten vogels als de blauwborst,
rietgors, grutto, tureluur en kleine plevier.
Uiteraard zullen we ook de nodige zangertjes spotten. Opgave t/m 7 april.
Vertrek: 8.30 uur en terug ca. 14.00 uur
Waar: vanaf parkeerterrein van de Biltse
hoek, De Holle Bilt 1, 3772HM De Bilt
Benzinekosten: €3,50 per persoon bij
een volle auto met 4 personen

Zaterdag 6 mei 2016

Tureluur | Jan van der Greef

De Bilt | Zeist
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij
Ron Keet via het e-mailadres: ronkeet@
vogelwacht-utrecht.nl of via telefoonnum
mer 0346-211381.

Zaterdag 27 februari 2016
Dagexcursie langs de uiterwaarden van
Lek en Rijn
We beginnen bij de Beatrixsluizen aan
de noordzijde van de Lek op zoek naar
ganzen, eenden, zwanen, steltlopers en
roofvogels. Daarna richting Amerongen

via de Lek-/Rijndijk voor meer wintervogels in de uiterwaarden en op de rivier.
Mogelijk ook nog een bezoek aan Plantage Willem 3 bij Elst/Remmerden met
kans op klapekster en boomleeuwerik.
Verder verwachten we ijsvogel, overwinterende wulpen en mogelijk een vroege
grutto. We verwachten om 16.00 uur terug te zijn. Opgave t/m 25 februari.
Vertrek: 9.00 uur
Waar: parkeerplaats ‘De Biltse Hoek’,
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: nader te bepalen, afrekenen met de chauffeur

Avond/wandelexcursie naar Egelshoek/
Hollandsche Rading
We lopen op de dijk langs Polder Achteraf en Oostelijke Binnenpolder Tienhoven. We gaan op zoek naar reigers, rallen, zwarte sterns en rietzangvogels. Uiteraard zullen we meerdere soorten, zoals koekoek, boomvalk en mogelijk de
visarend gewaarworden.
Vertrek: 19.00 uur (tot uiterlijk 23.30 uur)

Rietgors | Bert Geelmuijden
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Waar: we starten bij het toegangshek aan
de Egelshoek/Tienhovens Kanaal
Benzinekosten: met eigen vervoer naar
vertrekpunt komen

Doorn | Driebergen
Voor deelname aan de excursies dient u
zich op te geven bij Sjef ten Berge, tel.
0343-414531 of per e-mail sjeftenberge@
vogelwacht-utrecht.nl. Mocht een excur
sie wegens slechte weersomstandighe
den niet doorgaan, kijk dan op www.vo
gelwacht.nl. Mogelijk staat daar - onder
afdeling Doorn/Driebergen - een nieuwe
datum voor die excursie vermeld.

Zondag 21 februari 2016
Auto/wandelexcursie Flevoland: Praam
weg, Oostvaardersveld, Oostvaarders
plassen
De oorspronkelijke bestemming, Oostvaardersplassen oostzijde, doen we niet.
Door intensieve begrazing is het minder
geschikt als vogelgebied. In plaats daarvan gaan wij naar het westelijk deel van
de Flevopolder. We nemen een kijkje bij
de havenpieren van Huizen, de Hollandse brug, het Gooimeer, de Oostvaardersdijk-zuid en de Lepelaarplassen. Deze
variatie aan waterlandschappen is goed
voor allerlei soorten eenden die hier de
winter doorbrengen. Voor een zingende
tjiftjaf zal het misschien net te vroeg zijn.
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten
Cate/Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur
Waar: parkeerterrein naast Brandweerkazerne, Boslaan 1, Driebergen
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Benzinekosten: €7.00 p.p. afrekenen
met de chauffeur

Zaterdag 19 maart 2016
Auto/wandelexcursie naar het Landje
van Geijsel/Wavershoek
De Groene long tussen Amsterdam zuidoost en Amstelveen is elk jaar, in de aanloop naar de lente, een soort nationale
pleisterplaats voor steltlopers en diverse soorten eenden. De hoge waterstand,
die hier een paar maanden per jaar toegelaten wordt roept een dynamisch vogellandschap op met onder andere grutto’s, tureluurs, witgatjes en watersnippen. Even zuidelijker, op Waverhoek, treffen we een afgeleide hiervan aan die net
iets anders oogt.
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten
Cate/Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: parkeerterrein naast Brandweer
kazerne Boslaan 1, Driebergen
Benzinekosten: €5,00 p.p. afrekenen
met de chauffeur

Baardman | René de Waal

Watersnip | Jan van der Greef

Zondag 17 april 2016
Auto/wandelexcursie Eempolders en
Oostermeent
Het weidevogelreservaat van de Noordpolder te Veld en Maatpolder vertoont
vogelactiviteiten, die een eeuw geleden
normaal waren, maar nu als een paradijs ervaren worden. De Eemnesservaart
met de weinig belopen Eemnesservaartsteeg ernaast kan boeiende waarnemingen opleveren omdat het een geïsoleerd
bijna vergeten stuk dras is langs de Eem.
Tenslotte herbergt de rietzoom langs het

Witgat | Bert Geelmuijden

Eemmeer op de Oostermeent weer een
andere gevarieerd vogelpopulatie met
rietgors, baardmannetjes en rietzangers.
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten
Cate/Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: parkeerterrein bij oude postkantoor en Albert Heijn, Doorn
Benzinekosten: €7,00 p.p. afrekenen
met de chauffeur

Nieuwegein | IJsselstein
De coördinatiegroep is nog steeds drin
gend op zoek naar versterking!
Aanmeldingen voor excursies i.v.m. de
autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de
excursie (tenzij anders vermeld) bij Mo
nique Kersten: moniquekersten@vogel
wacht-utrecht.nl of tel. 030-6050628. Aan
melding is pas definitief na bevestiging.
Check ook altijd de website voor eventu
ele actuele informatie.

Zaterdag 5 maart 2016
Gereedmaken oeverzwaluwwand

Oeverzwaluw | Bert Geelmuijden

Vóór het broedseizoen worden de nestgaten schoongemaakt en bijgevuld. Verder worden maai- en snoeiwerkzaam
heden verricht, zodat er een open aan- en
uitvliegroute ontstaat. De werkzaamheden zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het
verdient aanbeveling om laarzen en tuinhandschoenen mee te nemen. Het benodigde gereedschap is aanwezig.
Opgeven: bij Gerrie Abel, 030-6889447

Dinsdag 8 maart 2016
Algemene Ledenvergadering
De leden van de afdeling ontvangen nog
een uitnodiging met agenda en de notulen van de jaarvergadering van 2015.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf
19.00 uur)
Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC)
in het Natuurkwartier in Nieuwegein

Zondag 20 maart 2016
Ochtendexcursie Landje van Geijsel en
Waverveen
Nabij Ouderkerk aan de Amstel ligt het
landje van Geijsel. Een boer laat jaarlijks in het winterseizoen zijn land onder water lopen. Trekvogels zoals grutto’s, wulpen, scholeksters, watersnippen
en kemphanen bezoeken het landje om
te rusten en te foerageren. Ook diverse
eendensoorten en plevieren zijn hier te
vinden. Het nabij gelegen Waverveen is
eveneens een vogelwalhalla.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein
Benzinekosten: €6.00 p.p., op basis van
volle auto, afrekenen met de chauffeur

Kemphaan | Jan van der Greef

Zaterdag 30 april 2016
Ochtend Uiterwaarden Everdingen
In de periode 2000-2007 zijn deze uiterwaarden heringericht in het kader van
‘Ruimte voor de rivier’. De oude weidegronden maakten plaats voor een nieuw
natuurgebied met veel water, dat inmiddels een grote vogelrijkdom kent. We lopen er een stukje en laten ons verrassen!
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: het Veerhuis, Nieuwegein-Zuid
Benzinekosten: €2,00 p.p., op basis van
volle auto, afrekenen met de chauffeur

Utrecht-stad
Deelname aan excursies graag vooraf
melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 0302420465 of minstens 3 dagen van tevo
ren per e-mail: jeroensteenbergen@vogel
wacht-utrecht.nl.

Zondag 20 maart 2016
Dagexcursie Eempolder en omgeving
We hopen op de eerste grutto’s en zullen
de kruisbek 1-2016 | 27

de grote groepen ganzen afzoeken op interessante soorten. Wellicht bezoeken we
nog een ander gebied in de regio.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Vechtplassen
Excursies vertrekken vanaf het (kleine)
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen (t.o. voormalige brandweer
kazerne/parkeerterrein in bocht Kerkweg).

wandeling bij en rondom het Leersumse Veld. Op het meer maken we kans op
grote zilverreiger en slobeend. We kunnen ontmoetingen met diverse spechten
verwachten. Verder geelgorzen, boom
leeuweriken en wie weet wat nog meer
langs komt vliegen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 april bij
Richard Pieterson, 036-551883 0f 0612517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €4,25. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Steenuil | René de Waal

Zondag 20 maart 2016
Dag-/Autoexcursie Achterhoek/
Winterswijk
Richard Pieterson neemt ons mee naar
Berkelland. Berkelland is de gemeente waarin onder andere Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede liggen. In dit gebied treffen we prachtige natuurgebieden
zoals het Needse Achterveld, de Zwolse
Leemputten, boswachterij Ruurlo en de
ecologische zone langs de Slinge. Kenmerkende broedvogels in het gebied zijn
steenuil, geelgors, grote gele kwikstaart
en ijsvogel.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 maart
2016 bij Michael Kars, 0348-442118 of
06-18095418 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €15,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 17 april 2016
Ochtend/Wandelexcursie Leersumse
Veld
Tijdens deze excursie onder leiding van
Richard Pieterson maken we een mooie
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Zondag 22 mei 2016
Ochtendexcursie Biesbosch/Polder
Maltha
Bert van Dillen en Michael Kars nemen
ons mee naar de Biesbosch. Polder Maltha ligt in het noordelijke deel van de
Brabantse Biesbosch. Er bevinden zich
vele vogels waaronder de prachtige grote
zilverreiger, die zich er in steeds grotere
aantallen laat zien. Andere vogels als de
groenpoot- en zwarte ruiter, watersnip
en diverse soorten eenden en ganzen
voelen zich prima thuis in de kreken tussen het steeds hoger opschietend biesen wilgenstruweel. Mogelijk bezoeken
we ook de vogelkijkhut Maltha, die aan
de binnenkant fraai beschilderd is met de
daar voorkomende vogels.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 mei 2016
bij Michael Kars, telefoon 0348-442118 of
06-180 954 18 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €8,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Boomleeuwerik | Jan van der Greef

Groenpootruiter | Bert Geelmuijden
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Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

T 0346-351448
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

René de Waal
T 06-49121619
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris ad interim Josje Henkelman
T 06-16679919
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist

Peter Peek, veldmentor
peterpeek@vogelwacht-utrecht.nl
T 030-6044119
Carolien Gijben, contactpersoon Werkhoven
caroliengijben@vogelwacht-utrecht.nl
T 0343-551349

Penningmeester Bart van den Berg

Ron Keet
T 0346-211381
ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl

T 0343-551905
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Doorn | Driebergen

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Lid Trees Weggemans

Sjef ten Berge
T 0343-414531
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Kees Sietsma, contactpersoon
keessietsma@vogelwacht-utrecht.nl
T 06-22449909

Nieuwegein | IJsselstein

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven

T 0346-830588
treesweggemans@vogelwacht-utrecht.nl

T 06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

Monique Kersten
T 030-6050628
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl
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Willem ten Broeke
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willemtenbroeke@vogelwacht-utrecht.nl
Webmaster
Bert Geelmuijden
T 033-4700585
bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl
Ruimtelijke ordening en ecologie
Celine Roodhart
T 06-25364856
celineroodhart@vogelwacht-utrecht.nl

Jeroen Steenbergen
T 030-2420465
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Districtscoördinator Sovon
Wilco Stoopendaal
T 030-6039479
lsb.utrecht@sovon.nl

Vechtplassen
Bert van Dillen
T 0346-556386
bertvandillen@vogelwacht-utrecht.nl

Ben Hermans
T 030-6373831
benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra
ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl
T 033-4809211
Wim van de Vegte
wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl
T 06-25006378
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