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Bestuur
ALV goed bezocht
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 maart is goed bezocht door zo’n 70 leden. Trees Weggemans en Janneke Kimstra werden herkozen als algemeen bestuurslid. Josje Henkelman, die al een tijd meedraaide als interim-secretaris, werd
door de ALV benoemd in de functie van secretaris. Daarmee is
het bestuur weer compleet.

Purperreiger als icoon voor moerasnatuur
Vroeger bedekten laagveenmoerassen een groot deel van
West-Nederland. De Vechtplassen op de grens van Utrecht en
Noord-Holland zijn daar een overblijfsel van. In feite ligt hier
dus een stuk oernatuur met aansprekende vogelsoorten als grote karekiet, zwarte stern en purperreiger.
Anton Schortinghuis stelde voor dat de Vogelwacht Utrecht het
zenderen van purperreigers door onderzoeker Jan van der Win-

den gaat subsidiëren. De bedoeling is om zo meer informatie
te verzamelen over trekgedrag en -route en over de foerageer
gebieden in Nederland. Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere
bescherming van de purperreiger en de moerasnatuur.

ALV steunt project
De Algemene Ledenvergadering steunde in overgrote meerderheid (3 onthoudingen) het voorstel van het bestuur om mee te
doen met het purperreiger-project van Jan van der Winden. Dat
houdt in dat we het project tot maximaal 20.000 euro subsidiëren. Leden van de Vogelwacht kunnen ook meedoen door gezenderde purperreigers in het veld te volgen. Zo kan extra informatie worden verzameld over foerageergebieden en -gedrag.
In het hoofdartikel in deze Kruisbek vertelt Jan van der Winden
over ‘zijn’ purperreiger.
Purperreiger | Richard Pieterson
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De purperreiger
in de Vechtplassen
Jan van der Winden

Een slanke moerasreiger
Purperreigers zijn mooi gekleurde sierlijke reigers. Veel slanker
dan een blauwe reiger en met hun lange tenen veel beter in staat
om door het moeras te sluipen. Het zijn specialisten van ondiepe, waterplantenrijke vegetaties. Ze kunnen lopen over drijvende vegetatie en met hun spitse snavel vis tussen de planten
vangen. Ze eten vis, kleine zoogdieren en veel waterinsecten.
Vooral vissoorten die leven in waterplantenrijke wateren zoals
rietvoorn, blankvoorn, baars, kroeskarper, zeelt en snoek zijn
geliefd.
Purperreigers broeden in kleine of grote kolonies in rietlanden,
of in struiken en bomen die in het water staan of anderszins
moeilijk bereikbaar zijn voor grondpredatoren. In de vestigingsfase zijn ze gevoelig voor verstoring door mensen of predatoren, maar als ze eenmaal een kolonie gevestigd hebben zijn ze
honkvast. De nesten zijn kleiner dan van een blauwe reiger en
worden gebouwd van losse takjes of rietstengels. Er worden drie
tot vijf eieren gelegd die een beetje blauw-groenig gekleurd zijn,
en die na een week of vier uitkomen. De jongen blijven minstens vijf weken op het nest.

Verspreiding en aantallen
Purperreigers komen in Europa, Azië en Afrika voor. In Euro
pa broeden ze vooral in landen rond de Middellandse zee.
Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied.
De dichtstbijzijnde broedplekken liggen in midden Frankrijk of
Oostenrijk. Nederland heeft dus een relatief geïsoleerde broedpopulatie. Er broeden ongeveer 50-100.000 paar in Europa; in
Nederland broeden tegenwoordig ongeveer 800 paar. De reigers leven in Nederland vooral in de laagveengebieden van
Overijssel en het Groene Hart en in klein aantal in Fryslân. De
grootste kolonies bevinden zich in de boezem van Kinderdijk,
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Purperreiger | Jan van der Greef

de Nieuwkoopse Plassen, De Wieden en de Zouweboezem. De
meeste plekken waar de purperreigers zich vestigen zijn ontoegankelijk voor mensen en dus rustig.
In de Provincie Utrecht was in het verleden een van de grootste kolonies van Nederland gevestigd in het Bosje van Robert
son in de Bethunepolder. Daarnaast nestelden de reigers in de
moerassen van de Vechtplassen die tegenwoordig vooral in de
provincie Noord-Holland liggen. In Utrecht bevindt zich tegenwoordig uitsluitend een kolonie langs de Lek, maar vlak bij de
grens van Noord-Holland broeden de reigers in de Breukeleveense Plas. Veel van deze vogels, inclusief de vogels die broeden in het Naardermeer, foerageren in de Utrechtse veenweidegraslanden.

Na enorme afname weer positieve berichten
In de jaren zeventig van de vorige eeuw kelderde de populatie
van de purperreiger in Nederland naar een ongekend laag niveau
van 200 paar. Dit was vooral het gevolg van een aaneenschakeling van droge periodes in de Sahel waar de purperreigers de
winter doorbrengen. De sterfte van volwassen vogels was blijkbaar zeer groot. Vanaf het begin van de jaren negentig ging het
weer beter omdat er in de Sahel weer een periode van natte
jaren volgde. De purperreigers namen in aantal toe, zowel in
geheel Nederland als in de Vechtplassen (figuur 1). Maar in de
Vechtplassen was inmiddels veel nat rietland verloren gegaan,
en het aantal geschikte kolonieplekken is beperkt. In het begin
van de jaren negentig broedden ze nog op drie plekken (figuur
1), maar de broedplek op de Loenderveense Plas is verloren gegaan doordat de oevervegetatie geheel werd weggegeten door
grauwe ganzen. Waternet jaagt de ganzen daar nu actief weg en
de oevervegetatie is aan het herstellen. Het is te hopen dat de
reigers hier de komende jaren terugkeren.

In Utrecht foerageren de reigers in het Noorderpark, de moerassen van Tienhoven en de Molenpolder, de polders in de omgeving van Kockengen en Vinkeveen en in de Lopikerwaard.

Slaapplaatsen na de broedtijd
Uit onderzoeken met zenders is gebleken dat de purperreigers
na de broedtijd niet direct naar Afrika vliegen, maar minstens
nog een maand in Nederland blijven. Ze gaan dan niet meer naar
de kolonieplek en blijven in het foerageergebied. Ze slapen in de
buurt in bomen of nat rietland. Bosjes, eendenkooien en singels
in het veenweidegebied zijn erg belangrijk voor de purperreigers
in die periode. Ze slapen er solitair of in kleine aantallen van
2 tot 30 individuen. Ze vliegen in de schemer naar hun slaap-

Foerageren in de omgeving van de kolonie
Purperreigers foerageren in de ruime omgeving van de kolonies. Ze kunnen wel 15 km vliegen naar een voedselgebied. Ze
foerageren in de hoogste dichtheden in moerassen, maar het
overgrote deel van de populatie foerageert langs veenweide
sloten in het agrarisch gebied.
Moeras in Afrika | Jan van der Winden
Figuur 1 | Aantallen purperreigers in de Oostelijke Vechtplassen sinds 1991. Het betreft de kolonies in het Naardermeer, Breukeleveen en de Loenderveense Plas.
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De reigers komen in september in de Sahel aan, precies de natste periode in dat gebied. De regens zijn dan net voorbij en in
natte jaren is er overal ondiep water aanwezig. De hongerige
vogels kunnen bijtanken en vervolgens verder vliegen naar de
plek waar ze de winter willen doorbrengen. Omdat de reis in
een paar dagen afgelegd wordt, is het van belang dat de reigers
voor hun vertrek voldoende opvetten. De sloten en moerassen
in Nederland zijn hiervoor cruciaal.

Nog veel vragen

Purperreiger | Hans van Zummeren

plekken zodat het veel mensen niet opvalt dat ze ergens elke
nacht zitten. De provincie Utrecht herbergt niet veel broedkolonies, maar in de nazomer zijn er ongeveer 50 slaapplaatsen in
de provincie met minimaal 400-500 purperreigers!

De trek naar Afrika
Purperreigers zijn ware kampioenen als trekvogel. Ze vliegen in
5 tot 7 dagen naar de Sahel en doen dat vooral in de nacht. In
Europa stoppen ze overdag, maar boven de Sahara vliegen ze
non-stop door, zowel overdag als ’s nachts. Andere grote vogelsoorten zoals ooievaars en kiekendieven doen over dezelfde
afstand ongeveer 30 dagen. De purperreigers vliegen de kortst
mogelijke route naar de overwinteringsplek en passeren daarbij
ook groot open water of hoge bergen. Het is onduidelijk wat ze
overdag in Europa doen als ze stoppen. Kennis over vlieghoogtes en snelheden is ook beperkt. In Afrika overwinteren ze van
Senegal in het westen tot Ghana in het oosten. Een enorm gebied voor vogels die van een zeer klein gebied (Nederland) afkomstig zijn. Ze overwinteren in de Sahel of zuidelijker in de
tropische zone en leven hier in moerassen en rijstveldencomplexen. Ze kiezen zowel kleine als enorm grote moerassen uit
en zijn de hele winter zeer trouw aan de uitgekozen plek.
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De populatie is omvangrijker dan in de jaren negentig. Toch zijn
er in Nederland nog bedreigingen. Het voedselgebied wordt
kleiner door de aanleg van infrastructuur, bebouwing en verandering van agrarisch gebruik. Zowel in moerasgebieden als
in de omliggende graslanden neemt de recreatieve druk toe.
We weten niet goed wat dit voor de purperreigers gaat betekenen. Daarom is het wenselijk goede kennis over de ligging van
foerageergebieden en het gebruik ervan te krijgen. Wat zijn nu
echt goede sloten? Waar gaan ze het liefst heen? Hoe belangrijk
is rust in de vestigingsfase? De purperreiger kan als ambassadeur voor de bescherming van de moerassen dienen. Daarnaast
is het nog onbekend of de reigers, die onderweg naar Afrika
ergens stoppen, eten of gewoon rusten. Vliegen ze geheel op
reserves, of zijn gebieden onderweg ook van belang als voedselplek? Allemaal vragen die we graag willen beantwoorden. Daarvoor is het plan om purperreigers met nieuwe zenders uit te
rusten die echt gedetailleerde gegevens gaan verzamelen. Dit
plan wordt nu ondersteund door de Vogelwacht Utrecht. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen met kennis verzamelen over de
purperreigers. Zo kan een groepje een gezenderde vogel adopteren en de plekken waar de vogel foerageert onderzoeken. Hoe
zien de sloten er uit waar ze heen gaan? Hebben die speciale
oevers of is de helderheid van het water van belang? De zenders
geven de plek aan waar de vogels verblijven en vervolgens kan
meer informatie in het veld verzameld worden. En op vakantie
in Frankrijk en Spanje kunnen mensen de plekken bekijken waar
de reigers gestopt zijn. Hoe ziet het er daar uit? We kunnen een
overzicht maken van stopplekken in Europa. Dit kunnen we de
komende jaren vorm gaan geven.

Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Urban birding
De stad is de nieuwe wildernis. Nou ja, nieuw: zo nieuw zijn de
meeste steden niet, maar wel zwaar onderschat, qua wildernis.
Niet dat ik niet kan genieten van uitgestrekte heidevelden of ongerepte kwelders, maar die vergeten hoekjes in de stad die jarenlang over het hoofd zijn gezien door de stedelijke plantsoenendienst en waar het onkruid welig tiert, die lust ik ook wel.

Patrijzen
Ingeklemd tussen de doorgaande autowegen van Leidsche Rijn,
op velden waar vermoedelijk nog nooit een grasmaaier is waargenomen, huizen de laatste patrijzen van Utrecht. Noem dat
maar geen wildernis. Patrijs wordt elk jaar zeldzamer in Nederland maar hier, midden in de verstedelijking van Utrecht, heb je
ze nog. En ze gedragen zich er niet anders dan op stoere akkers
in Drenthe. Vanmorgen, tijdens een rondje urban birding, na
enig zoeken twee vogels gevonden en toen ik te dichtbij kwam,
drukten ze zich plat tegen de grond aan zodat alleen hun ruggen nog zichtbaar waren. Die had je nooit gevonden als je niet
geweten had dat ze er zaten. Toen ik me even afwendde en een
omtrekkende beweging maakte, richtten ze zich weer op zodat
ze even prachtig te zien waren. Maar al gauw gingen ze er in
grote haast vandoor, mij enigszins schuldig achterlatend. Vooral toen ze niet al te hoog de weg over vlogen dacht ik: dat had
ik misschien toch anders moeten aanpakken. Zo wendbaar zijn
patrijzen niet als ze vliegen en er had maar net op het verkeerde moment een tientonner langs hoeven komen, en ik had twee
dode patrijzen op mijn geweten gehad. Sowieso wonderlijk dat
dat niet af en toe gebeurt. Of misschien gebeurt het wel af en
toe. Benieuwd hoe lang ze het hier nog uithouden. Aanvoer van
buiten zal er niet zijn, dus ze zullen het helemaal zelf moeten
bolwerken. En volgens de gangbare biologische theorieën kan
dat met deze populatieomvang (meer dan de twee die ik ge-

Patrijs | Richard Pieterson

zien heb, maar ook weer niet zo heel veel meer) nooit eindeloos
goed gaan.

Meeuwenboulevard
Langs vele ongerepte velden en karige bosjes die nog gespaard
zijn gebleven voor de vlijtige verstedelijking van Leidsche Rijn,
bereik je de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal. En als je in
Utrecht aan urban birding doet, kun je moeilijk om het Amsterdam-Rijnkanaal heen. Het is onze eigen meeuwenboulevard.
Zomer en winter hangen er tientallen meeuwen rond en vaak
zitten daar interessante exemplaren tussen. Vandaag kwam ik
niet verder dan een eerste winter geelpootmeeuw. Er zat vast
meer spannends tussen de zilvers en de kleine mantelmeeuwen, maar ik kon ze niet vinden. Ben ook geen held wat moeilijke meeuwen betreft. Wel vond ik langs de Leidsekade, al bijna
in de binnenstad, de fraaie adulte Pontische meeuw die daar al
enige tijd verblijft. De Pontische meeuw is nauw verwant aan de
geelpootmeeuw. Beide zijn als soort nog piepjong en werden
tot eind vorige eeuw beschouwd als ondersoort van de zilvermeeuw. Inmiddels weten we beter. Hoewel je nooit weet of we
er over dertig jaar niet weer heel anders over denken.
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En...nog iets leuks gezien?

Rick van der Kraats

Bert Geelmuijden was voor mij de eerste waarmee ik naar vogels ging kijken. Hartje zomer kwam ik Bert tegen en hij nam

me mee naar gebieden waar ik nog nooit eerder was geweest.
Polder Arkemheen is daar een voorbeeld van. Een andere keer
liet Bert mij de andere kant van de Eem zien en zo was ik voor
het eerst in de Eempolder. Nu ik wist hoe ik in de polders kon
komen, kon ik beginnen mijn veldkennis uit te breiden. Van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat was ik in de polder te vinden
en zo kwam ik, behalve vogels, de ene na de andere vogelaar
tegen. Ik ontdekte de mogelijkheid om mee te gaan met excursies van de Vogelwacht en ik ben diverse keren mee geweest.
Het resultaat was dat ik nieuwe vogelsoorten zag en ik leerde
ook weer nieuwe mensen kennen. Dat is trouwens een erg leuke kant aan vogelen: je leert heel gemakkelijk mensen kennen.
Het werd me al snel duidelijk hoe handig dat is: andere vogelaars houden je op de hoogte van leuke waarnemingen en af toe
leert iemand je een geheim plekje kennen. En zo’n plekje levert
je soms heel mooie, maar ook bijzondere foto’s op.
De prachtige momenten die ik in de vroege ochtenden en late
avonden meemaakte, leerden mij de ‘achterkant’ van de foto’s
te zien: het verhaal. De laatste tijd gaat het mij er niet zozeer
meer om het mooiste plaatje te maken, maar om mijn foto’s
een verhaal te laten vertellen.

Fuut | Rick van der Kraats

Futen | Rick van der Kraats

In 2014 kreeg ik het idee een vlot te gaan bouwen, een zoge
naamde ‘drijfhut’, met als doel vogels mobiel, vanuit het water,
te fotograferen. Deze bijzondere, maar ook riskante manier van
vogelfotografie is voor het eerst toegepast in 2013.

Gegrepen door de (vogel)fotografie
Als jongetje van 11 ging ik met vakantie naar Noorwegen. Met
een compact camera in de hand gedrukt kon ik mijn eigen weg
volgen. Er waren papegaaiduikers en zeearenden te zien en ook
nog zeekoeten, alken, jan-van-genten en nog een aantal soorten. Bij zulke prachtvogels kan je niet anders dan geïnteresseerd raken, sterker nog: ik raakte diep onder de indruk. Ik kreeg
oog voor vogels en dat betekende voor mij dat ik ze ook wilde
fotograferen… Al gauw kreeg ik voor mijn verjaardag mijn eerste
cameraatje. Inmiddels ben ik de gelukkige bezitter van twee
body’s en twee verschillende lenzen, alles van Canon.

Hoe ik in de wereld van vogelaars verzeild raakte
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Rick bij z’n drijfhut | Bert Geelmuijden

Futenbalts | Rick van der Kraats

Zoals ik al schreef was het idee voor een drijfhut al begin 2014
ontstaan, en in de zomer van 2015 was het dan zover: de drijfhut
was klaar. Omdat ik nog geen auto heb, heb ik de drijfhut daarop aangepast. Door middel van scharnieren is het vlot inklapbaar geworden, dus het kan mee in de fietskar achter mijn fiets.
Het vlot is in eerste instantie vooral bedoeld om er de futenbalts mee vast te leggen, maar dan net iets anders. De camera
bevindt zich rond de 5 à 10 cm boven het water. Zo krijg je een
mooi laag standpunt. Hierdoor ligt de camera op ooghoogte
van de futen en worden de voor- en achtergrond wazig, waardoor de aandacht beter op de futen wordt gericht.
Omdat het vlot pas na het hoogtepunt van de futenbalts klaar
was, wil ik mezelf daar in het komend jaar speciaal mee bezighouden, met als belangrijkste doel het zogenaamde ‘admiraal
zeilen’ vast te leggen. Dit vindt eind februari - begin maart
plaats. In deze tijd komen de futen van het open water weer
terug naar de kanten. Ze beginnen dan al gelijk met het zoeken
naar een partner. Dat vogels in het voorjaar zoeken naar een
partner is heel gewoon, maar de manier waarop futen dat doen,
is uniek. Alhoewel het in deze tijd van het jaar haast niet mogelijk is om langer dan een uur in het water te staan in verband

met het gevaar van onderkoeling, hoop ik toch dat ene moment
vast te leggen.

De drijfhut

Vastleggen sprong is droom
Een algemeen onderdeel van de futenbalts is het kopschudden.
Deze ceremonie kan eindigen in drie dingen:
-D
 e koppluimen zakken weer, de vogels vervolgen weer hun eigen gang.
-D
 e koppluimen blijven staan. De vogels zwemmen van elkaar
af en duiken langzaam onder. Vervolgens komen ze weer boven met waterplanten in hun bek. Dit gaat over in de zogenaamde ‘pinguïndans’.
-E
 n dan hebben we ook nog het ‘admiraalzeilen’: na het kopschudden gaat het vrouwtje er rap vandoor. Rennend over
het water stopt ze abrupt en neemt direct de houding van het
admiraalzeilen aan om indruk te maken (dit kan overigens
soms ook het mannetje zijn). Vervolgens duikt het mannetje
onder en springt vlak voor het vrouwtje uit het water. Dat gaat
in een rechte houding, met de kop scherp naar voren gebogen.
Ten slotte gaat dit ritueel weer over in het kopschudden. Mijn
droom is het die sprong vast te leggen.
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Voor u gelezen
door Nick Hoebe

Pipowagen bij Utopia
Gedurende de zomer van 2015 stond er op
de dijk van Texel, aan de waddenkant dus,
een heel bijzonder voertuig: een Pipowagen. Deze woonwagen was een voorlichtingswagen van Natuurmonumenten die
opgesteld stond bij het nieuwe natuurgebied Utopia. Deze voorlichtingspost werd
dag en nacht bewoond door groepjes vrijwilligers. Elk groepje verbleef gedurende
een hele week, 24 uur per dag, in en rond
deze wagen. Twee leden van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hebben samen ook zo’n week doorgebracht
bij Utopia en doen daar verslag van in
Anser, het verenigingsblad van hun ver-

eniging (Jrg. 53, nr.3).
Utopia is een natuurgebied dat pas enkele jaren geleden is aangelegd en de bedoeling was dat daar grote sterns zouden
gaan broeden. En dat gebeurde ook. Ook
lepelaars hebben er in 2015 gebroed.
Als ‘wadwachter’ word je geacht het nieuwe natuurgebied in de gaten te houden,
maar de belangrijkste taak is toch voorlichting geven aan het publiek dat langskomt. En er is grote behoefte aan deze
voorlichting, zo bleek. Een heel leuke manier om een weekje van je vakantie aan
te besteden.

Ganzenleed
Je boft toch maar, als je als natuur
beschermingsvereniging een bijzonder
natuurgebied in je regio ‘hebt’. Voor ‘De
Steltkluut’ uit Zeeuws-Vlaanderen is het

Verdronken Land van Saeftinghe zo’n interessante buitenkans. In dit gebied fungeren ganzen als grazers op plaatsen
waar de grote grazers niet bij kunnen komen. Door deze ganzen worden de grote zeebiesvelden kort gehouden. Hierdoor is de randvegetatie van Saeftinghe
de laatste jaren veel gevarieerder geworden. Men is dus erg blij met de ganzen,
maar men vreest in de toekomst een grote afname van deze ganzen omdat de
broedresultaten erg slecht zijn. In 2014 is
een groot onderzoek gehouden in en op
dit gebied.
De belangrijkste getallen: er werden 117
nesten gevonden van grauwe ganzen. In
59 nesten werden in totaal 235 eieren gevonden; 48 legsels werden leeggeroofd
door predatoren (vossen, meeuwen) en
vijf spoelden weg door hoog water. Uit-

Grauwe ganzen | Jan van der Greef
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eindelijk kwamen er zes legsels uit. Dat
levert dus voor de grauwe ganzen een
broedresultaat op van 5%. Dat verklaart
misschien wel waarom de ganzenstand
in Saeftinghe achteruit gaat. Meer interessante informatie kun je vinden in De
Steltkluut (winter 2015).

Reuzenalk op het Noordzee
strand
Veel mensen weten niet dat de kustlijn van
Nederland in de loop der jaren zich nogal eens verplaatst heeft. Zo was het ooit
mogelijk om droogvoets naar Engeland
te lopen en in een andere tijd lag Amersfoort aan zee. Als gevolg daarvan is de
dierenbevolking van het gebied dat we
nu Nederland noemen nogal eens van
samenstelling gewijzigd. Men weet dat
onder andere door de vondst van fossie-

len op het strand en in de zee. De laatste
jaren ontdekt men ook steeds meer fossiele vogelbotten . En nu, bij het op naam
brengen, herkent men steeds meer botten van de reuzenalk. Het laatst bekende paartje van deze vogel werd gedood
in 1844, op het eilandje Eldey bij IJsland.
Op grond van de aantallen fossiele resten van de reuzenalk die zijn gevonden
aan de Nederlandse kust neemt men nu
aan dat deze vogel vroeger een wintergast was op de Noordzee.
Twee onderzoekers vertellen uitgebreid
over dit alles in ‘De Strandloper’, het verenigingsblad van de vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.
(Jrg.47, nr.4).
En nog even dit: onlangs werd op het
Noordzeestrand ’s werelds oudste botje van een tureluur gevonden. Het blijkt
zo’n 2 miljoen jaar oud te zijn.

zelfde slechtvalkwijfje. Na 2011 is zij niet
meer gesignaleerd en zijn er ook geen
broedgevallen meer geweest op Rottumerplaat.
Vanaf 2007 werd er ook door een paartje
slechtvalken gebroed op Zuiderduin. Tot
en met 2014 brachten slechtvalken daar
steeds gemiddeld twee jongen groot. Alleen in 2010 mislukte het broedsel en in
2011 werd er niet gebroed. Van 2015 zijn
nog geen resultaten bekend.
De broedresultaten op de eilandengroep
zijn net zo goed als die in de rest van Nederland. Vergeleken met de broedresultaten in het Duitse Waddengebied zijn de
resultaten zelfs iets beter.
En dan nog dit: bij gebrek aan bomen of
gebouwen werd er op deze Waddeneilanden door de slechtvalken op de grond gebroed!!!!

Slechtvalken aan de grond

Reuzenalk | MADe at nl.wikipedia - nl: Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

‘Limosa’ is een uitgave van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en SOVON. In nr.3 van jaargang 88 (2015) staat
een interessant artikel over de broedresultaten van slechtvalken op de eilandengroep Rottum. Die eilandengroep omvat
de eilanden Rottum, Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin.
In 2005 werd het eerste broedgeval van
een slechtvalkenpaar vastgesteld op Rottumerplaat, en dat was ook meteen een
geslaagd broedsel: drie jongen vlogen
uit. Tot en met 2011 werd er elk jaar met
succes een broedsel groot gebracht met
gemiddeld drie uitgevlogen jongen. Gedurende die jaren broedde steeds het-

Slechtvalk | Bert Geelmuijden
de kruisbek 2-2016 | 9

Ring and fling
Een bezoek aan de ringbaan Castricum op
zondag 11 oktober 2015
Toon Vernooij

Het vangen en ringen van vogels is een
activiteit in het vogelonderzoek die al
heel lang bestaat. Decennia lang is het
ook de enige manier geweest om te
achterhalen waar vogels in de loop van
hun leven zoal verblijven en welke routes
ze daarbij volgen.
Maar ontwikkelingen staan echter niet
stil, ook niet in deze tak van de ornithologie. Tegenwoordig worden steeds vaker chips gebruikt die een satellietsignaal
uitzenden, zodat een individu gedurende
zijn hele reis nauwkeurig kan worden gevolgd. Voor kleine vogeltjes zijn die apparaatjes echter niet altijd geschikt. Bovendien is het geen goedkope methode. Een
aluminium ringetje kost weinig en levert
de vogel, hoe klein ie ook is, nauwelijks
hinder op. Voorlopig zal het ringen dus
nog wel een belangrijke rol blijven spelen in het vogelonderzoek. En het is ook
nog eens geweldig leuk om het hele proces van vangen, ringen, meten en weer
loslaten mee te maken.
Reden genoeg dus voor een bezoek aan
een van de vele ringstations die ons land
rijk is, de ringbaan Castricum aan de
Noord-Hollandse kust.

Het ringstation
Samen met Albert Noorlander ga ik op
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Ringbaan Castricum | Toon Vernooij

weg. De ochtend lijkt perfect te beginnen:
helder en een frisse oostenwind. Voor ringers ligt dat toch iets genuanceerder. Die
zitten namelijk helemaal niet op wind en
helder weer te wachten. Later zal me duidelijk worden waarom. Eerst moeten we
nog op de plaats van bestemming zien te
komen, waarbij ondoorgrondelijke wegomleidingen ons door half Noord-Holland sturen, voordat we eindelijk Castricum hebben bereikt.
Het ‘commandocentrum’ van de ringbaan bestaat uit een houten keet, verstopt in een duinvalleitje in het overgangsgebied tussen zeereep en binnenduin, waar we vriendelijk worden verwel-

komd door Richard Reijnders. Al van verre verraadt het ringstation zijn aanwezigheid door de luide vogelzang die we om
ons heen horen, wat gezien de tijd van
het jaar toch wel wat ongebruikelijk lijkt.
Het blijken dan ook geen levende vogels, maar bandopnames van de meest
uiteenlopende soorten die via her en der
opgehangen luidsprekertjes overvliegende vogels omlaag moeten lokken.
Binnen heerst een koortsachtige activiteit. Het interieur is volgepakt met allerlei spullen die nodig zijn bij het hele gebeuren: een computer om alle gegevens
in te voeren, tangetjes voor de ringen die
in alle soorten en maten klaar hangen om

ging kunnen oplopen, maar ook niet snel
verstrikt raken. Daarom hangt het net tamelijk slap, in horizontale plooien, waarin een vogel die tegen het net aan vliegt
als vanzelf in een buidel valt en in de mazen verward raakt. Het lichte materiaal
van het net voorkomt schade aan verenkleed, vleugels en poten.

Slagnet

Goudhaantje in mistnet | Toon Vernooij

aan pootjes te worden bevestigd, tabellen, lijstjes, een paar haken waaraan zakken van textiel hangen, een digitale weegschaal. In een van de ramen is een van de
ruitjes vervangen door een houten plankje met een rond gat, bedoeld om vogels
aan het eind van de procedure door naar
buiten te laten.

Mistnetten
Omdat we wat laat zijn, is het ringen al
in volle gang. Richard neemt ons mee op
zijn route langs de mistnetten: losjes tussen dunne staken gespannen, rechtop
staande netten van uiterst dun materiaal.
De netten staan her en der verspreid in

het terrein, steeds in de buurt van struikgewas. Richard legt uit waarom men hier
niet blij is met wind, en ook niet met helder weer trouwens. Wind laat de mistnetten bewegen, waardoor aanvliegende
vogels ze gemakkelijker kunnen ontwijken. Helder weer helpt ook niet echt,
want veel soorten trekken dan hoog over,
ver buiten bereik van de netten.
Maar gelukkig zit er nog genoeg in de
netten, vooral goudhaantjes en rood
borsten, die zich soms in de knoop hebben gewerkt bij hun pogingen om te ontsnappen. Een mistnet mag niet te strak
staan, want dan zou een vogel die er
tegenaan vliegt een ernstige beschadi-

Een ander type net dat wordt gebruikt is
het slagnet: een constructie die bestaat
uit twee houten rechthoeken die plat op
de grond liggen met aan iedere kant een
net er losjes tussen gevouwen. Tussen
de twee rechthoeken is in het korte gras
een drinkplaats gemaakt. Als er vogels
tussen de netten neerstrijken wordt vanuit de keet met een stevige ruk de hele
constructie als een grote bek in één klap
dicht getrokken, met - als het meezit - de
vogels onder de netten. Sommige vogels
werken braaf mee: ze reageren direct op
de geluiden, strijken neer op het veldje
tussen de netten en…klap! Gevangen!
Maar oeverpiepers, vertelt Richard, hebben de onhebbelijke gewoonte om niet
tussen de netten te gaan zitten, maar
erbovenop, met het risico dat ze gelanceerd worden. Meestal gaat het echter
goed; piepers zijn sowieso zeer geïnteresseerd en komen graag naar beneden.
Veldleeuweriken zijn veel voorzichtiger;
een paar keer strijken ze neer op het dak,
maar weigeren naar beneden te komen.

Ringvergunning
Niet iedereen mag zomaar gaan vangen
en ringen; daarvoor moet je aan allerlei
de kruisbek 2-2016 | 11

eisen voldoen. Het belangrijkste is dat je
de vogels die in de netten hangen er zonder kleerscheuren en snel uit kunt halen.
Ze kunnen zich soms (meestal niet trouwens) aardig in de knoop werken, en het
is natuurlijk een ‘must’ dat je ook in dergelijke gevallen een vogeltje er altijd onbeschadigd uit weet te wurmen. Om dit
goed onder de knie te krijgen moet je zeker wel een jaar of twee meelopen, voordat je in aanmerking komt voor een ringvergunning en zelfstandig langs de netten mag. Een tweede, belangrijke voorwaarde is dat je beschikt over een excel-

In het mistnet | Toon Vernooij
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lente kennis van alle verschillende soorten die in de netten te verwachten zijn.
Onverwachte soorten moet je kunnen
opzoeken in de naslagwerken, aanwezig
op de ringbaan. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat vogels onder een verkeerde naam geregistreerd worden. Er worden nog wel wat andere dingen van je
verwacht, maar deze twee zijn toch wel
veruit de belangrijkste.
Als alle netten zijn gecontroleerd, keren
we terug naar de keet. De vier geroutineerde ringers gaan voortvarend aan de

slag: uiterst efficiënt halen ze de vogels
een voor een uit de zak en sommen ge
gevens over soort, staat van het verenkleed, ruistadium en leeftijd op. Het gewicht en vetgehalte worden eveneens
gemeten en tot slot krijgt het ‘slachtoffer’ als beloning een ring, tenzij ze er al
een hebben. Het ringnummer wordt met
de rest van de gegevens in de computer
vastgelegd. Is alles achter de rug, dan
wordt de vogel door het gat in het raam
losgelaten: ring and fling.

Schat aan informatie
Al deze gegevens over grote aantallen
individuele vogels die over langere periodes zijn verzameld, leveren een schat
aan informatie op. Gegevens over meerdere jaren kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen laten zien in de aantallen doortrekkende vogels: nemen ze toe of worden
de aantallen juist minder? Dat kan indirect iets zeggen over de toestand in hun
broedgebied. Ook zijn er trends af te leiden over bijvoorbeeld leeftijdsverdeling.
Een mooi voorbeeld is de grote barmsijs,
een soort die tot heel hoog in het noorden broedt, maar in principe toch een
echte standvogel is. Zij kunnen temperaturen tot rond -50C gemakkelijk verdragen, zolang er maar voldoende voedsel
is. Dat voedsel bestaat in de winter voor
bijna 100% uit berkenzaden. Maar er zijn
jaren dat de berken nauwelijks zaden dragen. Dan komen de grote barmsijzen in
grote problemen en vluchten zij massaal zuidwaarts. Dit wordt een invasie
genoemd (ook wel bekend van onder andere pestvogel). In Castricum is hier met

alle gegevens vanaf 1960 nauwkeurig onderzoek naar gedaan. Zo is gebleken dat
de frequentie waarmee invasies optreden significant is toegenomen. Maar nog
spectaculairder is de duidelijke toename
van het aandeel volwassen vogels tijdens
zo’n invasie, tot wel zo’n 95%. Kennelijk
is daar in het hele hoge noorden en oosten iets dusdanig mis dat voorafgaand
aan een jaar waarop de soort op invasie
gaat alle jonge vogels het loodje leggen.
Ook van grote waarde is nog steeds het
internationaal gecoördineerd onderzoek
naar trekroutes van soorten en hun populaties. Zo worden bijvoorbeeld de populaties van waterrietzanger in Polen en
Wit-Rusland ernstig bedreigd. Natuurbeheerders aldaar doen er alles aan om de
specifieke biotopen van deze soort te behouden en zelfs terug te winnen. Maar
kort geleden is uit ringonderzoek gebleken dat de populatie in zijn geheel overwintert in een betrekkelijk klein moerasgebied in West-Afrika, dat net op het
punt stond om ontgonnen te worden. Nu
is het gebombardeerd tot een internationaal belangrijk natuurreservaat. Zo’n
ontdekking en de daaruit voortgekomen
maatregelen zijn van groot belang. Want
als het mis gaat in het overwinteringsgebied zijn al die dure en arbeidsintensieve
beheersmaatregelen in het broedgebied
natuurlijk helemaal voor niets.
Waar het eigenlijk op neerkomt is dat alle gegevens van welke ringbaan dan ook
blind naar de Nederlandse ringcentrale
worden gestuurd. Uiteraard wordt er niet
altijd meteen iets mee gedaan. Het is aan
de Nederlandse ringcentrale, maar ook

aan de individuele ringbanen zelf, om
bijzonderheden op te merken en daarover te publiceren. Maar voor natuurbeheer kan het dus belangrijke informatie
opleveren. Daar moet nog wel bij gezegd
worden dat de Nederlandse ringcentrale
nauw samenwerkt met alle andere ringcentrales in alle landen ter wereld. Zonder internationale samenwerking zou het
niet werken.
Afgezien van een fraaie eerste winter beflijster, een (late) braamsluiper en een wat
afwijkende boomkruiper worden die och-

tend geen spectaculaire bijzonderheden
gevangen. Zoals gezegd, de oostenwind
en het heldere weer zijn nu eenmaal niet
gunstig voor een rijke vangst. Maar het
besef zo’n mysterieus natuurverschijnsel
als de vogeltrek even van dichtbij te hebben mogen meemaken, maakt het voor
mij tot een uiterst boeiende en onvergetelijke ochtend.
Met dank aan medewerkers van de ringbaan Castricum, met name Richard Reijn
ders voor het kritisch meelezen van dit
artikel en zijn waardevolle aanvullingen.

Vuurgoudhaan | Toon Vernooij
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De westelijke Eempolders
bij Eemnes staan bekend
om de vogelrijkdom en trek
ken veel vogelaars. Dat het
allemaal nog veel mooier
is geweest lezen we in het
volgende verslag, dat Rin
ke Tolman opstelde in 1950.
Het verslag is ongewijzigd
overgenomen.

Kievit | René de Waal

Tureluur | Jan van der Greef
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QUANTITATIEVE GEGEVENS INZAKE DE WEIDEVOGELFAUNA IN DE GEMEENTE EEMNES
BENEVENS GEGEVENS VAN EEN REEKS ANDERE VOGELS IN DEZE GEMEENTE
Opgesteld door R. Tolman in 1950
Zowel op grond van meer terloopse observaties, in voorafgaande jaren verricht, als uit de systematische waarnemingen, die wij deden in de maanden
Maart, April, Mei en Juni van 1950, komen wij tot de slotsom, dat het gedeelte
van de gemeente Eemnes, gelegen ten Oosten van de Wakkerendijk en zijn voortzetting, die Meentweg wordt genoemd, dus de gebieden, die op de kaart staan
aangegeven als de secties H en I, wat de weidevogelbevolking betreft, tot de
rijkste gebieden van Nederland moeten worden gerekend
De terreinen worden in het Noorden begrensd door de Gooier Gracht en het
Ijselmeer, Oostelijk door de rivier de Eem, Zuidelijk door de Rijksweg en Westelijk door de reeds genoemde Wakkeren Dijk en Meentweg. De oppervlakte van
sectie H bedraagt 1119 15 30 ha, die van sectie I 980 56 95 ha, in totaal dus
een oppervlakte van 2090 72 25 ha.
In dit rapport nu worden quantitatieve gegevens verstrekt, die een beeld
geven van de tegenwoordige stand van zaken.
HET KARAKTER VAN HET LANDSCHAP.
De Eemnesser polders vormen een uniek, aaneengesloten en vrijwel uniform landschap, waarbij het de aandacht trekt, dat het volkomen boomloos is en het moet
stellen zonder
enige menselijke bewoning en bebouwing. Een in het niet vallende uitzondering
vormt het gemaal aan het einde van de Eemnesservaart; vandaar leidt de zogenaamde Buitenvaart naar de Eem. Het is ook bij het “sluisje”, dat een paar huizen staan met het daarbij behorende erfgeboomte. Dit is alles.
Het was kort voor de jongste wereldoorlog, dat de ruilverkaveling in de
Eemnesser polders haar beslag kreeg. Deze arbeid bracht de aanleg mede van
verharde wegen en het graven van weteringen. De regeling van de waterstand
werd verbeterd, de boeren kunnen nu gemakkelijker hun terreinen bereiken en
meer aandacht besteden aan de verzorging van de bodem (bemesting etc.). Vervroeging van de hooioogst bracht uit de aard der zaak eenbedreiging mede van
de weidevogelstand. Voor de verkaveling was het broedproces van de weidevogels
al afgelopen, voordat met maaien werd begonnen.
De verkavelingswegen zijn berijdbaar met boerenwagens, fietsen en auto’s,
maar het verkeer in de grote uitgestrektheid is nog zeer beperkt, dank zij de
omstandigheid, dat de Eem de auto’s een halt toeroept; er zijn namelijk geen
ponten, waarmee autovervoer mogelijk is. De weidevogels worden dan ook niet op
ontstellende wijze verontrust. De Eemnesser polders zijn ook na de verkaveling
een stil gebied gebleven.
Het weidelandschap overheerst in de polders, maar vooral de laatste jaren
treedt een tendentie aan de dag het landbouw-areaal ten kosten van de grassteppen uit te breiden. Deze neiging is nog versterkt door de omstandigheid,

dat verscheidene weiden door de recente muizenplagen zijn verwoest, zodat de
boeren ze zijn gaan scheuren.
Een landschap in het landschap vormen de talrijke waaien, die langs de
Meentdijk en de Zomerdijk zijn gelegen; hen kenmerkt weer een aparte fauna. Dit
geldt eveneens gedeeltelijk voor de aanwinningsgronden langs het IJsselmeer.
DE AANTALLEN BROEDVOGELS.
1) Kievit. De verkavelingsarbeid heeft uit de aard der zaak bijgedragen tot van
boerenstandpunt bekeken, verbetering van de grond, maar, al nadert het plantendek dat van de perfecte cultuurweide niettemin heeft de grassteppe nog in
menig opzicht haar wild karakter behouden, zeer tot genoegen van de kievitten, die er zich nog gaarne vestigen. Eveneens nestelen vele kieviten op de
bouwakkers, terwijl zij eveneens een duidelijke voorkeur aan de dag leggen voor
de nieuwe aanwinningsgronden, dus dicht bij de oever van het IJsselmeer. Het
aantal broedparen bedraagt in de secties H en I omstreeks 460. Het waarnemen
van baltsende mannetjes en het vinden van de legsels vormden de basis voor de
schatting.
2) Grutto.
Deze vogel laat zijn keuze in hoofdzaak vallen op de cultuurweiden, vooral die gedeelten, die hun ruig onland-karakter het best hebben bewaard. Enkele
nesten werden door rapporteur tevens gevonden op bouwakkers. Dit waren ongevoerde of nauwelijks met kweek-sprietjes beklede nesten. Broedparen: plm 390.
3) Tureluur. De nesten van deze soort werden alleen in de cultuurweiden en de
nieuwe aanwinningsterreinen gevonden. Broedparen: plm 420.
4) Kemphaan. Het aantal wijfjes kon niet afzonderlijk worden geteld. Waargenomen werden 60 à 70 hanen. Deze hadden hun tournooivelden vooral langs de oevers van de waaien, vooral langs de zomerdijk, doch ook wel elders. Jammer,
dat de kemphanen nog steeds worden gevangen in het uitgestrekte Eemnesserpoldergebied, waar wel politietoezicht is , maar dat moeilijk wegens zijn grote
ruimten door controleurs bestreken kan worden. De kemphanen worden niet alleen
voor dierenparken gevangen, maar zelfs wel voor consumptie-doeleinden.
5) Scholekster. Met zekerheid kan alleen de aanwezigheid van 6 broedparen (zowel op bouw- als weiland nestelend) worden vastgesteld. Het aantal overzomeraars (nabijheid IJsselmeer) bedroeg enige tientallen!
6) Gele Kwikstaart. Met betrekking tot deze soort konden wij afgaan zowel op
voederende ouders als op alarmerende dieren. Broedparen plm. 270.
7) Graspieper. Een zeer algemene zangvogel van de weiden. Het cijfer van plm.
540 paren grondden wij zowel op het aantal zingende mannetjes en voerende ouders als op nestvondsten.
8) Veldleeuwerik. Eveneens uiterst algemeen. Taxatie 480 paren.
9) Slobeend. Waarschijnlijk ongeveer 14 broedparen. De waaien zijn vaak neerstrijkplaatsenvoor deze vogelsoort.
10) Zomertaling. Het aantal broedparen kan om en nabij op 16 worden bepaald.
Ook deze soort vertoeft behalve in de poldersloten gaarne ook in de waaien.

Kemphaan | Bert Geelmuijden

Gele kwikstaart | Hans van Zummeren

Slobeend | Richard Pieterson
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Kleine plevier | René de Waal

Kleine karekiet | Jan van der Greef

11) Wilde eend. Schatting: ongeveer 60 paren. De waaien vormen, met het IJsselmeer, gedeeltelijk de ruiplaatsen van deze soort. Het waaienmilieu is hiervoor zeer geschikt in verband met de meermalen ontoegankelijke oevervegetatie
(riet, lisdodde etc.)
12) Koekoek. Ongeveer 20 wijfjes parasiteren op de polderzangvogels (graspieper, veld-leeuwerik en gele kwikstaart) en op de zangvogels van de waaien, die
wij nog nader zullen behandelen.
13) Kleine plevier. In het broedseizoen stelden wij de aanwezigheid vast van 4
broedparen, 2 op de aanwinningsgronden en 2 op de bouwakkers, die over het algemeen vrij dicht bij “zee” zijn gelegen.
14) Kwartel. Een verrassing was, dat wij in 1950 konden constateren, dat er zich
in de Eemnesserpolder minstens drie broedparen hadden gevestigd. Vermoedelijk
zal, dit aantal in werkelijkheid nog aanmerkelijk groter zijn geweest. De soort
vertoefde zowel op de bouwakkers als in ruige grasvelden. De verschijning van
deze alom in ons land zeldzamer wordende vogel houdt ongetwijfeld verband met
het scheuren van weidepercelen.
15) Grote Karekiet. Minstens 25 paren. Zij bewonen de rimboe’s van de talrijke
waaien.
16) Kleine Karekiet. Plus minus 12 paren. Nesteld in de ruigte van de waaien.
17) Rietzanger. Stellig zes paren, (waaien).
18) Rietgors. Het aantal rietgorsen in de Eemnesserpolder bedraagt minstens 14
paar. Zij huizen eveneens in de vegetatie van de waaien maar nestelen tevens
in dichtgegroeide poldersloten.
19) Kwartelkoning. Het Eemnesserpoldergebied vormt een ideaal woonoord voor
deze soort die ook gaarne goed gecultiveerde weidegronden tot woonplaats
kiest. Des te bevreemdender is het, dat wij met zekerheid geen enkel broedgeval hebben kunnen vaststellen en zelfs de karakteristieke roep van de vogel
geen enkele keer hebben gehoord.
20) Purperreiger. Ook ten aanzien van deze vogel moet worden opgemerkt, dat,
al namen wij de soort in de broedtijd, tot enkele keren toe, waar, zowel bij
de waaien als in deze dijkdoorbraakplassen, wij het broeden niet hebben kunnen
vaststellen.
21) Roodkeelduiker. Waarschijnlijk heeft de soort eens in de Hokkewaai gebroed,
maar dit kan, al vertoefden de vogels tot in Juni in dit milieu, niet met 100%
zekerheid worden bevestigd.
22) Waterhoen. Minstens 20 broedparen in de waaien.
23) Meerkoet. Ongeveer 25 broedparen; in sommige waaien verschillende paartjes.
24) Oeverzwaluw. Deze soort verschijnt geregeld in de broedtijd boven de waaien. Waar de broedplaatsen zich bevinden, heb ik niet kunnen achterhalen.
DE BROEDVOGELS
LANGS WAKKERENDIJK EN MEENTWEG
Terwijl, gelijk wij boven noteerden, het Eemnesser polderlandschap zelf niet
door mensen wordt bewoond, liggen de boerderijen alle langs bovengenoemde we-

Rietgors | Hans van Zummeren
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gen, die in werkelijkheid één weg vormen. Alleen is aan twee gedeelten een afzonderlijke naam gegeven. De erven van deze boerderijen, aan de wegkant afgesloten door heggen zitten goed in het hout. Bovendien bevinden zich aan het
einde van de Meentweg griendperceeltjes. Op deze boerderijterreinen huizen verscheidene vogels, terwijl ook sommige geassocieerd zijn met de torens van het
dorp. Tot de waargenomen dorpsvogels behoren:
1. Boerenzwaluw (gewoon)
11. Koolmees
2. Huiszwaluw (gewoon)
12. Merel
3. Bosrietzanger (minstens 2 paren:
13. Spreeuw (algemeen)
grienden)
14. Tuinfluiter (geregeld)
4. Houtduif (gewoon)
15. Schildvink (gewoon)
5. Braamsluiper (1 horen zingen)
16. Winterkoning (gewoon)
6. Fitis (gewoon)
17. Heggemus (gewoon)
7. Tjiftjaf (gewoon)
18. Grauwe Vliegenvanger
8. Huismus (algemeen)
19. Zanglijster (weinig)
9. Kauw (gewoon: torens)
20. Torenvalk (1 à 2 paren; toren).
10. Grote lijster (enkele broedparen)
GEVAREN DIE DE WEIDEVOGELS BEDREIGEN.
Wij wezen er reeds op, dat de uit de ruilverkaveling voortvloeiende vervroegde hooioogst een bedreiging vormt voor de legsels van de grote weidevogels. Dit geldt natuurlijk eveneens voor de jonge pas uitgelopen vogels. Ook de
kleine zangvogels, die de weiden als broedterritorium hebben uitverkoren, lijden door de maaimachines, temeer daar de jongen geen nestvlieders zijn, uit de
aard der zaak meermalen ernstige verliezen. Dit geldt vooral voor de tweede
legsels. Op de gevaren, die de kemphanen bedreigen wezen wij reeds. Een ernstig euvel, dat haast overal in ons land kan worden vastgesteld, is het rapen van de eieren der weidevogels na 19 april, dus in de verboden tijd. Wat de
landbouwgedeelten van de polder aangaat, ook te dien aanzien kan men aannemen,
dat menig legsel in het ongerede geraakt door allerlei werkzaamheden: het wieden van de percelen, het effenen van de bodem door rollers, het eggen enz.
Toch dient te worden herhaald, dat, ondanks deze ongunstige factoren, de
Eemnesserpolders, een zeer wijd landschap, dat de vogels uitstekende broed- en
fourageergelegenheden biedt, een der rijkste en avi-faunistische belangrijkste
streken van ons land vormt. Men krijgt dan ook de indruk, versterkt door de
quantitatieve gegevens, die wij in dit rapport vermeldden, dat, de verkaveling
ten spijt, de aantalsverminderingen, wat de verschillende soorten betreft, niet
opzienbarend zijn, en dat sommige soorten zelfs dank zij terreinsveranderingen,
uitvloeisel van menselijk ingrijpen, hebben geprofiteerd. Numeriek stonden echter de kemphanen, vergeleken bij vroeger, er beter voor dan thans.

Boerenzwaluw | Richard Pieterson

Bosrietzanger | Bert Geelmuijden

o.-o.-o.-o.-o.-o.-o.-o.-o.-o

Grote lijster | Richard Pieterson
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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

Ninja
U kent ze vast wel, uit natuurdocumentaires of misschien zelfs uit eigen waarneming tijdens een verre reis naar het
Afrikaanse continent: secretarisvogels
(Sagittarius serpentarius). Deze qua uiterlijk nogal typische, langbenige roofvogel is een icoon van de Afrikaanse savanne. Voor zijn voeding heeft hij het vooral voorzien op slangen, en dan met name mamba’s. Die voedselkeuze is niet
geheel zonder risico, want mamba’s zijn
namelijk giftig en niet zo’n beetje ook.
Een enkele beet van deze slang is dodelijk, wat niet alleen geldt voor prooidie-

Secretarisvogel | Fulco van ‘t Holt
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ren, maar ook voor zijn aartsvijand, de
secretarisvogel. Die moet er dus met behendige trucs voor zorgen dat hij zonder
fatale gevolgen aan zijn maaltijd komt.
Daarvoor beschikt deze statige savannebewoner over een fenomenale techniek
waarbij vergeleken de karatetechnieken
van ninja’s kinderspel zijn. Secretarisvogels schakelen hun prooi met enkele rake
trappen van de lange, van scherpe nagels
voorziene poten binnen enkele seconden
uit, door ze letterlijk de schedel in te trappen. Britse onderzoekers hebben met behulp van een high-speed camera en een

drukplaat, waarover ze een namaakslang
voorttrokken, uitgezocht hoe dat precies
in zijn werk gaat bij een in gevangenschap levende secretarisvogel. Dat kostte wat moeite, want secretarisvogels gebruiken hun traptechniek ook als verdedigingsmiddel en deze vogel zag de camera toevallig als een bedreiging en trapte
het ding dus vakkundig in elkaar. Dat was
natuurlijk niet de bedoeling en bovendien nogal kostbaar, maar door de camera in te graven lukte het uiteindelijk om
alles vast te leggen.
Om een mamba te verschalken moet je

Secretarisvogel | Fulco van ‘t Holt

snel zijn, heel snel, want je moet natuurlijk voorkomen dat hij je net voor is en op
de valreep nog een dodelijke beet kan uitdelen. En snel is een secretarisvogel: de
duur tussen de eerste aanraking van de
poot met de kop van de slang en het weer
wegtrekken bedraagt slechts 15 milli
seconden. Dat is zelfs voor een mamba
te snel. Als een secretarisvogel zijn prooi
weet te raken zijn de snelheid en kracht
van de trappen gegarandeerd fataal en
zal het slachtoffer geen kans hebben om
terug te bijten. Vandaar dat er nog nooit
een dode secretarisvogel met slangengif
in zijn lijf is gevonden.
Bron: Current Biology, januari 2016 (NRC Handelsblad,
4 februari 2016)

Dodo door Frederick William Frohawk (http://www.archive.org/details/extinctbirdsatte00roth), PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=36880670

Plofduif
Over dodo’s is veel geschreven, maar eigenlijk betrekkelijk weinig bekend. Dat
komt mede doordat de teruggevonden
overblijfselen tamelijk gefragmenteerd
zijn: ze bestaan grotendeels uit losse
skeletdelen van verschillende individuen. Het is daardoor lastig om op basis
van vondsten conclusies te trekken over
bouw en uiterlijk van de vogel. Die zijn
in grote lijnen wel bekend, maar over de
details, zoals kleur en gewicht, is weinig
betrouwbare informatie. Onderzoekers
zijn over het algemeen aangewezen op

reisverslagen en afbeeldingen uit de tijd
dat de vogels nog niet waren uitgestorven. Vooral schattingen van het gewicht
lopen erg uiteen. Biologen uit Engeland
hebben een slimme methode gevonden
om op een onderbouwde manier iets te
kunnen zeggen over het gewicht van de
dodo. Daarvoor hebben ze CT-scans gemaakt van drie dodoskeletten en langs
digitale weg het volume van de skeletten
bepaald. Dit ‘digitale’ skelet hebben ze
vergeleken met scans van karkassen van
moderne duivensoorten (de dodo wordt

immers tot de duiven gerekend), waarvan de kleinste, de jufferduif, 70 gram
woog en de grootste, een waaierduif,
twee kilo. Uit die vergelijking berekenden
de onderzoekers een gewicht van 11 tot
14 kilo, even zwaar als een zwaan. Geen
kleine jongen, maar nog altijd minder
dan de schatting van een Britse zeeman
uit die tijd: bijna 23 kilo! Dus zekerheid
over het echte gewicht is er nog steeds
niet.
Bron: NRC Handelsblad, 15 januari 2016
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Vogelen in Portugal
Tom Schrijvers

Al enige tijd liep ik met plannen om mediterrane vogels te spot
ten. Janneke Kimstra kwam in februari met enthousiaste ver
halen terug en afdeling Nieuwegein hield een lezing over Vo
gels van de Algarve. Het moest er maar eens van komen. Een
zoektocht op internet bracht me bij Vogelwacht Uden. Een mooi
verslag (van een bezoek in februari) van de vogelplaatsen van
Joop Bergsma geeft eigenlijk alle informatie hierover (www.
vogelwachtuden.nl). Het plan was om een tocht ‘met de klok
mee’ te maken van Lissabon via Evora en Mèrtola naar het zuid
oosten: Castro Marim. Een mooie combi van cultuur en natuur.

Het grotere werk: Castro Marim
Lissabon is mooi en afwisselend, maar ik kan niet wachten om
naar de kust te gaan. Bij Mèrtola, aan de rivier de Guadiana,
hoorde ik al de Cetti’s zanger: een hard fietsbelgeluid. Ook de
kleine zwartkop, met meer zwart aan kop en nek dan ‘onze’
zwartkop, en rode ogen, is daar goed waar te nemen. Langs
de rivier ooievaars op nesten, blauwe eksterparen en kleine zilverreigers. Op een slikje een strandplevier. Een mooie introductie. Maar dan het grotere werk: Castro Marim. Tijdens het eerste bezoek bij het informatiecentrum zien we al steltkluten in
een slootje, een grauwe klauwier en een blonde tapuit. Een luid
borrelend (burre-borre bru) van wel 30 roze flamingo’s doet ons
omkijken (ik maak de reis met Stans, mijn vrouw). Een geweldig schouwspel! Wel opvallend dat de flamingo’s bij de zoutpannen veel bleker lijken. Misschien is in de vlucht meer roze te
zien. De kuifleeuwerik zingt hoog in de lucht en de grauwe gors
is te herkennen aan zijn liedje (tikke-tikke-tikke- trie-ie-ie-ie).
Met een paar hoppen is onze dag goed gevuld.

Vogelgids met nieuwe vriendin
De dag erna gaan we vanuit Monte Gordo naar de zoutpannen
ten zuiden van Castro Marim.
Daar staan al twee vogelaars bij de ingang van een zoutwin20 | de kruisbek 2-2016

Ooievaar op nest | Janneke Kimstra

ningsterrein. Het blijkt een vogelgids en zijn nieuwe vriendin.
Hij wil haar graag wat vogels laten zien. Dan liften we mooi
mee!
Hij wijst me hoog in de lucht op een vorkstaartplevier (die
geel-rode keel is dan mooi niet te zien) die in de buurt een nest
heeft. De eigenaar van de zoutpannen wil op zijn terrein geen
bezoek hebben, ook al voor de rust van de broedende vogelparen. Ook zingt een graszanger, maar als ik voor de vertaling van
een little owl (steenuil) naar een brochure ‘Vogels van de Algarve’ grijp, vraagt hij nieuwsgierig naar de herkomst ervan. ‘We
could get it on an Outdoor-fair in Amsterdam’. Het blijkt dat hij
die boekjes en kaarten daar (gratis) uitdeelde en zo zien we elkaar 2500 km zuidelijker weer! Wel handig, omdat hij ons wijst
op het geluid (brub-grub-brr) van de bijeneters. Daardoor zie je
ze eerder. Ze vliegen gewoon boven je hoofd.

Sint Helenafazantjes
Zo’n 100 km westwaarts gaan we kijken bij Quinta do Lago, ten
westen van Faro. Ook deze plek is beschreven in het Uden-verslag. We maken een wandeling langs zee en langs een golfbaan. Er vliegen kleine vinkjes over (denken we). Mooie glanzend-oranje snaveltjes. Maar als we bij de vogelobservatiehut
komen, horen we bij navraag aan Engelse birdwatchers dat het
de ‘common waxbill’ is geweest. Wij noemen het ‘t Sint Helena
fazantje, een rare naam. In het riet zien we de Iberische gele
kwikstaart (met een leigrijze kop) en wevervogels. Die vogels
maken een bol nestje in het riet en vliegen dan mooi voor je
langs, geel met een zwarte kop en nek. Ook zien we de krooneend en de purperkoet. Ik verwachtte een rode ‘meerkoet’, maar
de vogel heeft een glanzende nek en is veel groter dan een
meerkoet. In de bosjes blauwe eksters, sijsjes, kleine zwartkoppen en Cetti’s zangers. Later kan ik die Engelse vogelaars ook
op een mediterrane soort wijzen: de roodstuitzwaluw (red-rumped swallow). Stans vindt het een gek gezicht als er een zwaluw
in een struik zit. Dat was de aanleiding om eens goed te kijken.
Dan blijken er ineens meer roodstuitzwaluwen te zijn.

Krooneenden | Richard Pieterson

Vale gier met groen schildje
In de plasjes langs de zee steltkluten, wulpen, bonte strand
lopers, oeverlopers, zeg maar het Nederlandse spul. Mooi vogelen! We hebben de tocht voortgezet via Kaap St. Vicente en de
westkust. Onderweg (via Monchique) zien we een vale gier op
een elektriciteitsdraad zitten. Een gek gezicht, helemaal als er
een groot groen schildje aan de rechter vleugel blijkt te zitten,
met het nummer 05. Het lijkt me onhandig vliegen. Toch een
ontsnapt exemplaar?
Onderweg vele ooievaars zien nestelen op ieder vrij plekje: paaltje, schoorsteen.

Purperkoet | Janneke Kimstra

Het was een mooie kennismaking met de Algarve. Het centrale,
wat noordelijker deel, met onder andere Castro Verde, met trappen en grielen, is voor een volgende keer. Janneke Kimstra weet
er veel meer over te vertellen!
Roodstuitzwaluw | Hans van Zummeren
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Excursies

Kieviten | Richard Pieterson

Het verre Oosten
Afd. Utrecht-stad | 10 april 2016
Jeroen Steenbergen
Zondag 10 april bracht afdeling Utrechtstad met een groep van 12 mensen een
bezoek aan het oosten van het land. We
wilden met name op zoek gaan naar enkele karakteristieke soorten die elders
in het land veel moeilijker zijn, zoals
kortsnavelboomkruiper, middelste bonte
specht en oehoe.
Boommarter in Bekendelle
We startten de excursie met een prachtige wandeling door de bossen van Bekendelle bij Winterswijk. Bossen met prachtige vochtige ondergroei, en een mooie
meanderende beek erdoorheen. Na de
eerste appelvinken ontdekten we al snel
twee middelste bonte spechten, die zich
weliswaar op afstand, maar toch prima
lieten zien. Daarbij viel op hoe fel rood
de kruin van deze vogels is, en hoe anders dan bij grote bonte spechten. Verder lopend hoorden en zagen we enke22 | de kruisbek 2-2016

le vuurgoudhanen, goudvinken, glanskoppen en boomkruipers. De kortsnavelboomkruiper, nauwe verwant van de in
Noord-Europa voorkomende taigaboomkruiper en met wat moeite te onderscheiden van de in Nederland algemeen voorkomende ‘gewone’ boomkruiper, komt
hier met meerdere vogels voor. Helaas
wilden ze niet zingen, wat het vinden een
stuk moeilijker maakte. Na flink zoeken
en enkele korte flitsen van opvallend lichte boomkruipers, vonden we dan toch
eindelijk één overtuigende kortsnavel.

Een ander hoogtepunt, wellicht het hoogtepunt van de dag, was de boommarter
die op een aardig drafje door de boomkruinen rende. We konden het dier een
poosje volgen en schitterend bekijken.
Behoorlijk uniek voor deze soort! Verder zagen we bij de watermolen de daar
al verwachte grote gele kwikstaarten en
zong er een gekraagde roodstaart.

Vuurgoudhaan | René de Waal

Gekraagde roodstaart | Hans van Zummeren

Wel prachtige oehoe en geen kraanvogels
Na deze mooie start reden we naar de
steengroeve van Winterswijk, waar al en-

kele jaren oehoes broeden, en waarvan
we wisten dat deze nu drie jongen moesten hebben. De drie jongen waren gauw
gevonden, flinke donsballen met oranje
oogjes, maar waar hingen de oudervogels uit? Na wat paniek over een donkere vlek in een boom die uiteindelijk toch
gewoon een vlek bleek te zijn, ontdekte
Marie José een oudervogel op een steenrichel. Met verrekijker was er weinig aan
te zien, maar door de telescoop zagen we
toch een prachtige oehoe.
We vervolgden de tocht met een wandeling door en rond het Meddose en Korenburgerveen. Qua landschap prachtig,
qua vogels wat karig. Enkele blauwborsten, geelgorzen en nog een gekraagde
roodstaart, en ook aardig wat boompiepers. Wat vlinders betreft, leverde het een
atalanta, dagpauwoog, een eerste oranjetipje en citroenvlinders op. Helaas konden we de kraanvogels die hier gisteren
nog zaten, niet terugvinden.
Tot slot zwarte ibis en buidelmezen
Aangezien we geen goede plekken in de
buurt meer wisten, besloten we terug
richting Utrecht en nog even langs de
Blauwe Kamer te gaan om de zwarte ibis
die hier al enkele dagen zit, op te zoeken.
Deze vogel werd gauw gevonden, en we
waren minstens zo blij met een eerste
zingende braamsluiper.
Ter plekke hoorden we van enkele buidelmezen bij Wageningen, dus toch
nog maar een klein stukje terug en een
poging gewaagd. Na wat wachten kwamen twee vogels tevoorschijn uit het riet,
waren even zittend te zien en vlogen toen

Grote zaagbek | Jan van der Greef

Scholeksters | Bert Geelmuijden

verder een rietveld in. Een korte en voor
de meeste deelnemers bevredigende
waarneming. Al met al een mooie soort
om deze dag mee te besluiten.

Toch een beetje lente
Terug in de auto’s werd besloten het
open landschap van de Oostvaardersdijk
en de wandeling naar de Lepelaarplassen
te laten voor wat het op dat moment zou
zijn en een droge stormvrije plaats aan
het landje van Geijsel op te zoeken.
Daar stond de voorjaarsvoorhoede van
het gruttodom te wachten op betere tijden. Geen roep te horen. Het plasdrasland was verder bevolkt met wulpen, wintertalingen, slobeenden, krakeenden en
kuifeenden, allemaal verdraagzaam in
één verspreide groep. Scholeksters en
kieviten zaten in homogene groepen
dicht op elkaar alsof de slechtvalk elk
moment kon toeslaan. Hoewel we ijverig
speurden lukte het niet om watersnippen
in de verdronken rietrandjes tussen de
overal aanwezige smienten te ontwaren.
Slecht één bonte strandloper was ons gegund. Geluid kwam alleen van de twee
witte kwikstaarten. Toch een beetje lente.
Doorgewaaid namen we een kort kijkje
bij de Ouderkerker plas, die zo goed als
leeg was. Misschien wel lentevlucht.

Huizen havenpier en Landje van
Geijsel
Afd. Doorn/Driebergen | 21 februari 2016
Sjef ten Berge
Watersport op Huizer pier
Met een straffe zuidwestenwind in de
rug bekeken we de golfjes van het Gooimeer. Half in de windschaduw een veld
van vijftig grondelende bergeenden. Verderop ruw water met groepen dobberende meerkoeten en verspreide futen. In
de luwte van de rieteilandjes domineerde de rust met enkele kuifeenden, grote zaagbekken en veel dodaarzen. Bril
duikers waarnemen was een sport op
zich. De kans is klein dat ze én toevallig
boven water zijn én op een golftop zitten.
De schuddende telescoop, de onrustige
broekspijpen en het getuur hadden zeker
ook iets van watersport.
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René Alkema verlaat coördinatiegroep
De Bilt/Zeist
Joop Barends

De coördinatiegroep van de afdeling De
Bilt/Zeist van de Vogelwacht Utrecht
heeft in de loop van 2015 een verande
ring ondergaan door verhuizing van René
Alkema. Hij was jarenlang coördinator
van de afdeling. In die hoedanigheid or
ganiseerde en leidde hij altijd met veel
plezier de excursies. Dankzij René kwam
de afdeling weer tot leven.
René was en is een verwoed vogelaar die
door het vogelen altijd vrolijk en spraakzaam wordt.
Hij was niet alleen ‘vrijwilliger’ bij de
Vogelwacht, maar ook bij Natuurmonumenten. Hij werkte onder andere bij de
Eendenkooi in Tienhoven. Iedereen die
regelmatig over het pad van de kanaaldijk
reed, kwam hem daar wel eens tegen.
René is een enthousiast gebruiker van
waarneming.nl, waarop veel van zijn vo
gelwaarnemingen zijn te vinden.

Passie
Vogels zijn, naast zijn geloof, zijn grote
passie. René is namelijk dominee. Gekscherend zei één van de deelnemende
vogelaars eens tegen zijn vrouw: “Ik ga
vandaag spiritueel vogelen.”
René verhuisde naar Almere en woont
daar nu met veel plezier (zijn vrouw is
daar dominee), waar hij lid werd van de
Vogelwacht Flevoland.
24 | de kruisbek 2-2016

René (met bril) met coördinatiegroep De Bilt/Zeist in de Biesbosch op 30 mei 2015 | Margo Harmsen

De coördinatiegroep van De Bilt/Zeist
wilde op één of andere manier aandacht
besteden, niet alleen aan het vertrek,
maar vooral aan de inspanningen die
René deed voor de coördinatiegroep en
de vogelaars die met deze groep op pad
gingen. Daarom togen zij op 23 januari
jongstleden met een heerlijk Maartensdijks drankje en een aantal ‘vogelverwenversnaperingen’ naar Almere, om nog

maar eens te laten weten hoe veel dank
de coördinatiegroep van De Bilt/Zeist
aan René’s werk verschuldigd is.
Als mooie afsluiting van die periode trok
de coördinatiegroep een dag met René
op in het gebied van de Oostvaardersplassen.
Het was een geslaagd afscheid. Hartelijk
dank, René!

Verenigingsnieuws
Waar: parkeerterrein restaurant Oud
Leusden, Dodeweg (bij A28, afslag Leusden-zuid)
Benzinekosten: worden verrekend met
de chauffeur

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij
Ron Keet via het emailadres: ronkeet@
vogelwachtutrecht.nl of via 0346211381.

Zaterdag 11 juni

Zaterdag 6 mei

Kaapse Bossen | Ochtendwandelexcursie
We gaan wandelen 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.
Vertrek: 7.00 uur, terug circa 12 uur

Westelijke Eempolders | Fietsexcursie
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 Goyergracht, waar rietzanger en
bruine kiekendief dagelijkse verschijningen zijn.
Vertrek: 7.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: CNME Schothorst, Schothorsterlaan, Amersfoort

Egelshoek/Hollandsche Rading | Avond/
wandelexcursie
We lopen op de dijk langs Polder Achteraf
en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. We gaan op zoek naar reigers,
rallen, zwarte sterns en rietzangvogels.
Uiteraard zullen we meerdere soorten
zoals koekoek, boomvalk en mogelijk de
visarend waarnemen.
Vertrek: 19 uur, terug uiterlijk 23.30 uur
Waar: we starten bij het toegangshek
aan de Egelshoek/Tienhovens Kanaal
Benzinekosten: met eigen vervoer naar
vertrekpunt komen

Zwarte specht | | Jan van der Greef

Rietzanger | René de Waal

Koekoek | Bert Geelmuijden

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).

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 14 mei

De Bilt | Zeist
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Zaterdag 25 juni
Zouweboezem bij Ameide
Wat kunnen we verwachten: voedselvluchten van purperreigers, zwarte sterns
rond nesten met jongen, jagende bruine
kiekendieven, roepende waterrallen, zingende snorren en blauwborsten. En met
veel geluk mogelijk ook nog steltkluut en
Cetti’s zanger. We gaan een wandeling
maken van circa 5 uur langs de oostzijde
van het moerasgebied (met enkele rustpauzes).
Vertrek: 8.00 uur
Waar: de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: €3,00 p.p., op basis van
volle auto

Snor | Hans van Zummeren

Bruine kiekendief | Richard Peterson

Voor deelname aan de excursies dient u
zich op te geven bij Sjef ten Berge, 0343414531 of per e-mail: sjeftenberge@vogel
wacht-utrecht.nl. Mocht een excursie we
gens slechte weersomstandigheden niet
doorgaan, kijk dan op www.vogelwacht.
nl. Mogelijk staat daar - onder afdeling
Doorn/Driebergen - een nieuwe datum
voor die excursie vermeld.

van de kale grond zoals kluut, plevier en
bergeend vinden er hun broedhabitat. De
bruine kiekendief en onverwachte andere roofvogels maken dit betrekkelijk nieuwe natuurgebied de moeite van een dag
excursie waard.
Benodigdheden: fiets, warme kleding
(wind- en waterdicht), goed schoeisel en
eventueel anti-insectenspray
Vertrek: 8.30 uur, terug circa 17.00 uur
Waar: P-terrein naast Brandweerkazerne
(Bosstraat 1) Driebergen
Benzinekosten: €10,00 p.p. (afrekenen
met de chauffeur), €5,00 overtocht pont.
NM-leden €1,00 korting

Zaterdag 21 mei

Vrijdag 3 juni

rig jaar, die vroegtijdig het terrein moesten verlaten door de regen, hebben een
streepje voor bij aanmelding. In dat geval wel graag bijtijds aanmelden (minimaal vijf dagen van te voren). We lopen
enkele tankpaden af door mul zand. Stevige schoenen worden aanbevolen. Eenieder wordt geacht op eigen gelegenheid
naar het vertrekpunt van de excursie te
komen.
Excursieleiding: Bert van ’t Holt, Maria
Veeken, Sjef ten Berge en Bouke ten Cate
Vertrek: 22.00 uur. Graag bijtijds aanwezig zijn.
Waar: hoek Treekerweg/Doornseweg,
naast (en niet op) het parkeerterrein van
Bergzicht (pannenkoekenhuis)

Tiengemeten | Dagexcursie - auto/fiets/
wandelexcursie
Het is de bedoeling dat we met eigen fietsen het eiland opgaan en ook af en toe
een stuk wandelen. We nemen het pontje
van Natuurmonumenten. Fietsend en
wandelend verkennen we het eiland.
Struweel- en moerasbroeders hopen we
in ruime mate aan te treffen. Ook vogels

Nachtzwaluwen | Avondexcursie
Leusderhei
In deze fase van het broedseizoen zijn de
houtsnippen rond zonsondergang ( circa 22 uur) met hun baltsvluchten bezig.
Ook de nachtzwaluwen zijn vooral in de
eerste uren actief met hun ratelzang, vlinderachtige jachtvluchten en soms vleugelklappend. De excursiegangers van vo-

Doorn | Driebergen
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Zaterdag 11 juni
Zouweboezem/polder Achthoven |
Auto-/wandelexcursie
Purperreigers pendelen tussen de veilige
bosschages van de boezem en de weilanden in de wijde omtrek. De bruine kiekendief heeft hier ook een prima jachtgebied,
maar vooral de zwarte sterns op hun

broedvlotjes zijn de kampioenen van de
moerasbroeders die we hier kunnen aantreffen. Rietzanger, kleine karekiet, snor
en hopelijk ook blauwborst kunnen zo
maar op ons pad komen. De uiterwaarden van Achthoven met hun mogelijk
slikkige randjes zijn goed voor jonge tureluurs en onverwachte bijzonderheden.
Excursieleiding: Maria Veeken/Sjef ten
Berge/Bouke ten Cate
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: P-terrein naast brandweerkazerne
(Bosstraat 1) Driebergen
Benzinekosten: €3,50 pp (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 30 april
Uiterwaarden Everdingen | Ochtend
excursie
In de periode 2000-2007 zijn deze uiterwaarden voor natuurontwikkeling 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 gaan er een stukje lo-

pen 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 voor
af melden bij Jeroen Steenbergen, 0302420465 of minstens 3 dagen van tevo
ren per e-mail: jeroensteenbergen@vogel
wacht-utrecht.nl.

Zondag 22 mei
Westbroekse Zodden/Bert Bospad |
Ochtendexursie
We lopen een stuk van het pad door dit
prachtige moerasbos en de trilvenen.
We hopen op diverse vogelsoorten, zoals riet-, water- en roofvogels, maar staan
ook stil bij de bijzondere planten die hier
voorkomen. Bij nat weer zijn laarzen verstandig.
Excursieleiding: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 6.30 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: vanaf de Blokhoeve
Benzinekosten: €2,00 p.p. (op basis van
volle auto’s)

Zondag 22 mei
De Groene Jonker/Waverhoek
Deze keer gaan we op zoek naar stelt
lopers en watervogels. Afhankelijk van
de waterstanden in deze gebieden bepa-

Vrijdag 17 juni
Nachtzwaluwen | Avondexcursie
(max. 16 deelnemers)
We gaan nachtzwaluwen kijken met Bert
van ’t Holt op het puntje van de Leusderheide. Naast nachtzwaluwen kunnen
we ook houtsnippen zien rondvliegen of
misschien ransuilen horen.
Excursieleiding: Bert van ’t Holt/coördinatiegroep
Vertrek: 21.30 uur
Waar: vanaf de Blokhoeve
Benzinekosten: €3,50 p.p. (op basis van
volle auto’s)

Houtsnip | Bert Geelmuijden

Dodaars | Jan van der Greef
de kruisbek 2-2016 | 27

len we waar de grootste kans is op goede aantallen vogels. Mocht het water
laag staan, dan hebben we goede kans
op soorten als waterral of porseleinhoen.
Als het hoog staat ligt het accent meer op
eenden en soorten als geoorde fuut. Wellicht is een visarend nog haalbaar?
Vertrek: 8 uur, terug halverwege middag
Waar: Stadion Galgenwaard
Benzinekosten: in overleg met chauffeur

Waar: Stadion Galgenwaard
Benzinekosten: in overleg met chauffeur

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

binnenkant fraai is beschilderd met de
daar voorkomende vogels.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 mei 2016
bij Michael Kars, telefoon 0348-442118 of
06-18095418 (na 18.00 u)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €8,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 5 juni
Zondag 22 mei

Zuidlaardermeer en omgeving |
Dagexcursie
Door enthousiaste verhalen van diverse
excursiegangers warm gemaakt, willen
we vandaag een bezoek brengen aan het
Zuidlaardermeer en omgeving. In de gebieden hieromheen broedt sinds enkele
jaren een aardig aantal witvleugel- en witwangsterns. Ook houden zich hier meerdere zeearenden op. Afhankelijk van hoe
het loopt bezoeken we nog één of meerdere andere gebieden in de regio (bijv.
het Fochteloërveen).
Vertrek: 7.00 uur

Biesbosch/Polder Maltha |
Ochtendexcursie
Bert van Dillen en Michael Kars nemen
ons mee naar de Biesbosch. Polder Maltha ligt in het noordelijk deel van de Brabantse Biesbosch. Er bevinden zich vele vogels, waaronder de prachtige grote
zilverreiger die er zich in steeds grotere aantallen laat zien. Andere vogels als
groenpoot- en zwarte ruiter, watersnip en
diverse soorten eenden en ganzen voelen zich prima thuis in de kreken tussen
het steeds hoger opschietend bies- en
wilgenstruweel. Mogelijk bezoeken we
ook de vogelkijkhut Maltha, die aan de

Texel (vogeltrek) | Dag/auto-excursie
In deze periode is een dag naar Texel één
groot vogelfeest. Wat we verwachten:
zwarte zeekoet, brilzee-eend, grote stern,
morinelplevier, roodstuitzwaluw, regenwulp, paapje, dwergstern, rosse franjepoot en strandloper.
Advies: meld je snel aan en ‘beleef de vogeltrek’ op Texel onder leiding van Bert
van Dillen.
Aanmelden: graag uiterlijk vrijdag 3 juni
bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556386
(na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €19 (exclusief de overtocht). Gepast betalen aan de chauffeur.

Witvleugelstern | René de Waal

Grote zilverreiger | Bert Geelmuijden

Paapje | Jan van der Greef

Zondag 19 juni
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