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Van de redactie
Onbekend maakt onbemind
Gerard van Haaff bestudeerde tien jaar lang eksters en zwarte
kraaien in de Amersfoortse wijk Schothorst. Waarom deed Gerard dat? In zijn artikel lezen we: ‘Eén van de belangrijkste redenen om toch onderzoek naar deze kraaiachtigen te doen is
hun slechte imago. Ondanks dat het zulke prachtige en slimme vogels zijn, worden ze door vrijwel iedereen verguisd. Het
klopt dat ze niet de mooiste zang produceren, en het klopt ook
dat ze gedurende het broedseizoen nesten van andere vogels
leegroven, maar tegelijkertijd maken eksters en zwarte kraaien
onlosmakelijk deel uit van het natuurlijk ecosysteem. Door ons
meer te verdiepen in het gedrag en de rol van deze dieren kweken we misschien wat meer begrip en wellicht zelfs waardering.’
In deze Kruisbek meer over dit unieke onderzoek.

Raven bedreigd
Raven zijn bij vogelaars populair, hoewel ze qua gedrag lijken
op andere kraaiachtigen, die minder populair zijn. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de zeldzaamheid. De raaf is ooit door
de mens uitgeroeid in Nederland en is nu bezig aan een voorzichtige comeback. Alle reden om de nesten maximaal te be-

Zwarte kraai | Bert Geelmuijden

schermen. In Amerongen ging dat kort geleden bijna mis. In het
hoofdartikel leest u er meer over.
Dankzij de oplettendheid en de vasthoudendheid van een buurtbewoonster, gesteund door de Vogelwacht Utrecht, is het probleem voorlopig opgelost, maar nog niet definitief. We hopen
Staatsbosbeheer in de toekomst wat eenvoudiger naast ons te
vinden in plaats van tegenover ons. We blijven ons redelijk en
constructief opstellen.

Bestuur
Herkenningscursussen in 2017
De afdelingen Utrecht-stad en Amersfoort zijn van plan om in
het voorjaar van 2017 cursussen vogelherkenning voor beginnende vogelaars te organiseren. Het bestuur juicht deze plannen toe.

Actueel nieuws
De Kruisbek komt vijf keer per jaar uit. Dat betekent dat we niet
echt actueel kunnen zijn met het nieuws. Onze website (www.
vogelwacht-utrecht.nl) is daar meer geschikt voor. Zo staan er
nu (bij het schrijven van deze regels) zeer actuele verslagen van

excursies van de afdelingen op, alsmede een belangrijk bericht
over het nieuwe Meldpunt Natuurverstoring. De site is makkelijk te vinden door ‘vogelwacht utrecht’ in te tikken op bijvoorbeeld Google.
Wel actueel is ons wekelijks nieuwsbericht, verzorgd door Janneke Kimstra. Excursies en andere evenementen worden daarin onder uw aandacht gebracht. Bent u nieuwsgierig en krijgt
u het nieuwsbericht nog niet? Stuur dan een mailtje naar onze ledenadministrateur Willem ten Broeke, willemtenbroeke@
vogelwacht-utrecht.nl, onder vermelding van naam en lid
nummer (staat op het etiket bij deze Kruisbek).
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Amerongs ravenpaar klem tussen hout
oogst en mountainbikes
Rien Jans

Vorig jaar woei in Boswachterij de Amerongse berg,
op de Utrechtse Heuvelrug,
een ravennest uit een boom.
Gebiedseigenaar Staatsbosbeheer was toen voornemens
het deel van het bosperceel
waarin de raaf broedde kaal te
kappen voor de houtproductie. Op herhaald verzoek van
een omwonende en Vogelwacht Utrecht stelde de bosbeheerder de kap uiteindelijk
uit tot na het broedseizoen
2016. Een verstandig besluit,
bleek achteraf. Helaas ging er
daarna nog van alles mis.
Raven | Harry van Emden

Territorium
Eind januari 2016 doet een raaf aan luchtacrobatiek boven de
boomtoppen van een bosperceel op de Utrechtse Heuvelrug.
De raaf, een rode-lijstsoort, is een leuke waarneming voor een
vogelaar. Op de Utrechtse Heuvelrug broedt inmiddels een beperkt aantal ravenparen. Landelijk lijkt de broedpopulatie stabiel op zo’n 100 paren, met de grootste concentratie op de Veluwe. Maar op deze plek is dit niet een toevallig baltsende vogel.
Achter de capriolen van deze vogel schuilt een juridisch en een
moreel verhaal.
In ditzelfde perceel heeft namelijk in 2015 een ravenpaar een
broedpoging gedaan. Het nest woei uit de boom, omdat raven hun nesten vaak niet goed verankeren. Wanneer dat pre-
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cies is gebeurd is niet bekend. Vlak vóór in de herfst van 2015
de houtoogst van SBB begint, vindt buurtbewoonster Annelies
Henstra het uitgewaaide nest. Het hele jaar al heeft ze de raven
waargenomen, en nu weet ze waar ze hebben gebroed. Eind
januari 2016 kunnen de capriolen van de raaf dus betekenen dat
de vogel hier opnieuw wil gaan broeden: in het perceel waar het
paar jaarrond territoriaal aanwezig was.

Broedpoging
Medio februari 2016 vliegt de raaf boven hetzelfde perceel met
takjes in zijn bek. Het lijkt erop dat de raven een nieuwe broed-

poging gaan ondernemen op dezelfde plek als vorig jaar. Hier
broeden of hier niet broeden is van belang voor de uitkomst
van een gejuridiseerde kwestie. Dat zit zo: Staatsbosbeheer
(SBB) oogst jaarlijks grote hoeveelheden hout voor productiedoeleinden in boswachterij Amerongse Berg. Voorafgaand aan
de oogstwerkzaamheden van 2015 heeft SBB het gebied geïnventariseerd op aanwezige flora- en fauna-elementen die moeten worden ontzien volgens de Gedragscode Bosbeheer. Daarbij heeft SBB het uitgewaaide ravennest en de territoriale aanwezigheid van de raven in het bewuste perceel over het hoofd
gezien.

Juridische status
Met het uitwaaien van het nest is ook de juridische status van
de nestboom veranderd. Met het nest erin zou de boom een
‘bijzondere nestboom’ zijn geweest. Bijzondere nestbomen
zijn volgens de Gedragscode Bosbeheer bomen met ‘bewoonde’ of `bewoonbare’ horsten van roofvogels en uilen (inclusief
nestkasten), nesten van raven en zwarte kraaien en nesten van
kolonievogels. De gedragscode bepaalt dat dergelijke bomen
ook buiten de periode van 15 maart tot 15 juli (het broedseizoen) niet mogen worden geveld, net zomin als bomen die direct naast een bijzondere nestboom staan. Binnen het broedseizoen verbiedt de gedragscode sowieso het rooien van bomen
met bewoonde én onbewoonde nesten, van welke vogelsoort
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dan ook. En voor de volledigheid: buiten het broedseizoen mag
een ‘gewone’ nestboom wel worden geveld als een nest permanent verlaten is.
Nadat Annelies begin oktober 2015 SBB heeft gemeld dat er
in de buurt een raventerritorium is met een uitgewaaid nest,
neemt de boswachter monitoring ter plekke poolshoogte. Annelies is van mening dat de locatie van het oude nest intact moet
blijven omdat raven zeer plaatstrouw zijn. De boswachter vindt
dat het perceel volgens plan kan worden gekapt omdat er geen
sprake is van een bijzondere nestboom en omdat er in de omgeving voldoende alternatieve broedlocaties zijn voor de raven.
Volgens hem zijn raven voldoende flexibel om andere locaties
op te zoeken. Annelies wéét hoe plaatstrouw raven zijn, omdat
op dezelfde plek tot 2009 óók raven actief waren. In 2009 verdwenen ze, na houtoogstwerkzaamheden door SBB. Pas in 2015
keerden de raven hier weer terug.

Bezwaarschrift
Henstra schakelt Vogelwacht Utrecht in. Samen tekenen ze uitvoerig schriftelijk bezwaar aan tegen de beslissing van SBB om
toch door te gaan met de voorgenomen kap. De algemene zorgplicht (art. 2 Flora en faunawet) speelt daarbij een belangrijke
rol. Hierop laat SBB de inschatting of er voldoende alternatieve nesthabitat in de omgeving is beoordelen door SOVON: een
deskundigenoordeel. Volgens SOVON is dat het geval. Wel is
het ‘belangrijk dat de rust in dit deel van de boswachterij gehandhaafd blijft’. Met andere woorden, dat er geen mountainbikeroute wordt aangelegd. Op grond van het SOVON advies
wijst het districtshoofd Utrecht van SBB het verzoek van bewoner en Vogelwacht nogmaals af. Die laten het er niet bij zitten
en sturen een schriftelijke, goed onderbouwde reactie op de afwijzing naar Staatsbosbeheer.
Hierop besluit het districtshoofd van de houtoogst in het ravenperceel af te zien tot na het broedseizoen van 2016, intussen
vasthoudend aan het standpunt dat er juridisch gesproken gekapt zou mogen worden. Hij beargumenteert: “Op deze wijze
kunnen we proefondervindelijk vaststellen of en waar de raaf tot
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broeden komt en kunnen we met de werkzaamheden de eventuele nestboom ontzien.”
Henstra, die mensenrechtenjurist is, vraagt Annemiek Tubbing
(juridisch adviseur omgevingsrecht en handhaving) om advies.
Die meent dat de beargumentering van SBB juridisch aanvechtbaar is, maar adviseert dat het beter is te wachten of de raven
inderdaad weer gaan broeden op dezelfde plek. Dat is het geval
geweest. Bij het ter perse gaan van deze Kruisbek zijn inmiddels
drie jonge raven uitgevlogen.

De kern van de zaak
Maar waar gáát het in deze kwestie nou helemaal om, los van
al het juridische gekrakeel, vraagt Annelies zich begin februari
hardop af. De kern van de zaak is volgens haar dat de natuurbeschermingstaak van SBB in de praktijk ondergesneeuwd raakt.
Juist dát verontrust haar: “Als SBB onze natuur niet beschermt,
wie moet het dán doen? Je kunt handelen naar de letter van de
wet, maar ook naar de geest van een wet. SBB handelt in dit geval naar de letter van de wet, terwijl de Gedragscode de natuur
al te weinig beschermt. Ik had gehoopt dat ze voor de raaf in de
bres zouden springen en dat is niet gebeurd. In plaats daarvan
moesten de Vogelwacht en ik hen steeds overtuigen de belangen van dit ravenpaar serieus te nemen. Overigens bleef SBB
steeds bereid het gesprek aan te gaan, en heeft het districtshoofd uiteindelijk een redelijke beslissing genomen, al had ik

Raven in nestboom | Harry van Emden
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wel eens de indruk dat onze verzoeken als lastig werden ervaren. Niet alleen het ravenpaar, ook SBB lijkt soms klem te zitten.
De houtoogst is een geoliede machine, waarbij grote bedrijfsmatige en financiële belangen op het spel staan. Als iemand
dan een spaak in het wiel komt steken is het begrijpelijk dat er
weleens wordt gezucht.”
Ook Sjef ten Berge, die bij de ravenkwestie betrokken is namens
de Vogelwacht, meent dat SBB zich te weinig gelegen laat liggen aan de bescherming van de natuur. “Je moet wel met erg
zwaar geschut komen om je gelijk te halen. Daar komt bij dat
niet overal een Annelies Henstra woont die zo aan de bel trekt.”
Volgens Sjef biedt de Gedragscode Bosbeheer onvoldoende bescherming. Ravennesten verdienen volgens hem sowieso een
beter beschermde status. “Misschien is het een goed idee om
ravennesten van categorie 5 over te hevelen naar categorie 4,
een maatregel waarover SOVON advies kan geven.”

Mountainbikeroute
Op 1 maart neemt Annelies samen met Sjef poolshoogte in het
ravenperceel. Tot hun ontsteltenis ontdekken zij dat een bosfreesmachine daar een breed spoor heeft gefreesd. Dit is rond
11 februari gebeurd, in strijd met het eerdere besluit van SBB
alle houtoogstwerkzaamheden in het betreffende perceel op te
schorten. Het spoor leidt tot vlak bij de nestboom van de raven, die daar nu een nest hebben gebouwd! Verwarring. Hoe
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kan dit zijn gebeurd? Annelies spoedt zich naar de boswachter
monitoring. Behalve het gefreesde spoor blijkt er nog meer aan
de hand. In weerwil van het SOVON advies wordt er een nieuwe mountainbikeroute aangelegd, ook dwars door het ravenperceel. SBB wist al sinds 2015 dat die er zou gaan komen. Annelies
Henstra spreekt de boswachter hierop aan. Deze vindt het vervelend wat er is gebeurd en neemt direct alle mogelijke maatregelen om verdere verstoring van het ravenpaar te voorkomen,
inclusief het verleggen van de mountainbikeroute. Voor Sjef ten
Berge is hiermee een grens gepasseerd en hij doet aangifte bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betreffende het verstoren van broedende raven. De geschiedenis moet
nu maar in een dossier worden gebracht. De onwil om het broeden van een raaf op z’n waarde te wegen en aan de zorgplicht
van de Flora- en faunawet te voldoen kon wel eens een structurele blinde vlek in de bedrijfsvoering van SBB zijn.

Dossier
Medio april antwoordt de RVO dat het dossier kan worden gesloten. De RVO heeft SBB gehoord en concludeert dat van verstoring zoals beschreven in artikel 11 van de Flora- en Faunawet alleen sprake is als er ook daadwerkelijk iets is verstoord.
En omdat de raven zich niet hebben laten wegjagen maar ter
plekke zijn gaan broeden, heeft SBB niets verstoord. Ten Berge
vindt dat in deze zaak al te gemakkelijk over het niet nakomen
van de zorgplicht wordt heengestapt. Hij wil vóórdat het dossier wordt gesloten de hele voorgeschiedenis van het ravennest
aan de RVO laten weten, wat hij om de melding overzichtelijk
te houden in eerste instantie naliet. De RVO laat daarop weten
dat die voorgeschiedenis wel een ander licht op de zaak werpt,
maar dat ze bij gebrek aan bewijs geen overtreding kunnen constateren en handhavende maatregelen treffen. Wel besluit de
RVO in haar schrijven: “Wel zullen wij SBB er nog op wijzen om
voortaan zorgvuldiger om te gaan met aanwezige nesten en om
in goed overleg met de Vogelwacht te handelen, zeker als het
gaat om een zeldzame soort als de raaf.”
Op 10 mei 2016 kijkt Ten Berge terug op de zaak. Er is nu een
dossier met feitelijkheden. Hij gaat daar ook bij SOVON en bij
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Vogelbescherming bekendheid aan geven. Sjef: “De inventarisatie in het kader van de Gedragscode Bosbeheer mist een
luidruchtige soort als de raaf. En als die dan door derden onder de aandacht wordt gebracht, wordt de zorgplicht niet opgepakt, maar zo lang mogelijk met formele bedenksels ontweken. De Gedragscode wordt elke vijf jaar door een aantal betrokken organisaties geëvalueerd en deze kwestie kan in die evaluatie worden behandeld. We hebben nu ook vaststaan dat SBB
zich slechts met grote moeite laat tegenhouden als het om hun
houtproductie gaat. Ze hebben er een paar erg kritische volgers
bij gekregen. Hoe kunnen wij aan onze vogelwachtleden uitleggen dat wij SBB moeten helpen om soorten te beschermen, nu
we weten hoe SBB handelt?”
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Half mei 2016 is Henstra blij met de geslaagde broedpoging.
Regelmatig hoort ze de uitgevlogen jongen krijsen en krassen
als ze het bos ingaat. De beslissing over het ravenperceel, uitgesteld tot na het broedseizoen, moet formeel nog steeds worden genomen. Annelies hoopt dat Staatsbosbeheer zich door
het broedsucces laat overtuigen om het ravenbroedterritorium
ruimhartig en blijvend te sparen, en niet zozeer door haar juridische argumenten. Annelies: “Ik blijf op dit ravenpaar en hun
jongen letten. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.”

Het voorgaande artikel is een goed voorbeeld van de omgang
met de Flora- en faunawet door het directoraat Utrecht van
Staatsbosbeheer, een geprivatiseerd staatsbedrijf. Een regel
matige stroom hout is veruit de grootste zorg. Vooral het beschermen van kwetsbare soorten heeft een lage prioriteit en de
kans op het ontdekken van overtredingen is klein. Juridische
consequenties zijn minimaal. Dat laatste wordt ook veroorzaakt
doordat er een Gedragscode Bosbeheer bestaat. Deze gedrags
code vraagt de terreinbeheerder om in de veertien dagen voorafgaand aan kapwerkzaamheden twee inventarisatierondes te
maken. Een bosmierennest en dassenburcht zijn objecten die
gemakkelijk ontdekt worden. Anders ligt het met zeldzame
soorten waarvan de indicerende veldkenmerken minder bekend
zijn: dan ontstaan er snel missers. Bij groene organisaties is wel

veel kennis dienaangaande aanwezig. Bereid zijn daar een luisterend oor aan te geven zou al een veel betere invulling zijn van
de zorgplicht die Staatsbosbeheer heeft. Handelen naar aan
leiding van die informatie lijkt goed rentmeesterschap. De invulling anno nu is dat zeker niet.
De weerstand om kennis te krijgen die de zorgplicht belast
loopt als een draad door het verhaal, en is misschien ook wel
leidend bij het inventariseren in het kader van de Gedragscode,
voorafgaand aan kapwerkzaamheden.
In dit opzicht lijkt het gewenst dat de Vogelwacht z’n leden stimuleert om in veld en bos een kritisch oog te houden op terrein
ingrepen en andere verstoringen. Kritisch volgen, bewijs verzamelen en melding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) bij overtreding van artikel 10 en 11 van de
Flora- en faunawet lijkt het enige middel om natuurbescherming, zoals beoogd, in de wet nog op een aanvaardbaar niveau te laten functioneren. De uitgekookte praktijk van de Gedragscode maakt oplettendheid én kennis van procedures nodig, waar beheerders met hun zorgplicht een loopje schijnen te
nemen.
Onder de trefwoorden ‘RVO, Flora- en faunawet en handhaving’
is het elektronisch loket te vinden dat opkomt voor kwetsbare
soorten.
Het is te hopen dat uit de recente slechte ervaringen lering getrokken zal worden voor een betere vogel- en natuurbescherming, ook voor ons als leden van de Vogelwacht Utrecht.

Raven | Bert Geelmuijden

Raven | Jan van der Greef

Naschrift Sjef ten Berge
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Tien jaar onderzoek naar eksters en zwarte
kraaien in de Amersfoortse wijk Schothorst
Gerard van Haaff

In de Amersfoortse wijk Schothorst is
van 2002 tot 2012 door mij onderzoek gedaan naar eksters en zwarte kraaien. Er is
tien jaar lang gekeken naar het aantal territoria en het aantal grootgebrachte jongen per jaar. Daarnaast is ook onderzoek
gedaan naar gedrag en ontwikkelingen in
de populatie.

Onbekend maakt onbemind
Waarom gaat iemand tien jaar lang zulke gewone vogels als eksters en zwarte
kraaien volgen? Zeker als je bedenkt dat
het schuwe vogels zijn die, zodra je de
kijker op ze richt, alweer zijn vertrokken.
Algemene vogels dus die zich moeilijk laten observeren. Eén van de belangrijkste
redenen om toch onderzoek naar deze
kraaiachtigen te doen is hun slechte imago. Ondanks dat het zulke prachtige en
slimme vogels zijn, worden ze door vrijwel iedereen verguisd. Het klopt dat ze
niet de mooiste zang produceren, en het
klopt ook dat ze gedurende het broedseizoen nesten van andere vogels leegroven, maar tegelijkertijd maken eksters
en zwarte kraaien onlosmakelijk deel uit
van het natuurlijk ecosysteem. Door ons
meer te verdiepen in het gedrag en de rol
van deze dieren kweken we misschien
wat meer begrip en wellicht zelfs waardering.

Ekster | Bert Geelmuijden

Vragen
Hoewel het onderzoek in eerste instantie startte met alleen het observeren van
eksters, bleek al snel dat dit weinig zin
heeft zonder ook hun voortdurende interactie met zwarte kraaien erbij te betrekken. Kauwen zijn buiten beschouwing
gelaten, maar terugkijkend hadden die
waarschijnlijk ook meegenomen moeten
worden in het onderzoek. Net als zwarte kraaien hebben kauwen namelijk grote
invloed op het gedrag van eksters.
Met dit onderzoek is geprobeerd een
aantal vragen te beantwoorden:
-H
 oeveel paren vliegen er rond?
-W
 aar zitten de nesten?
-H
 oeveel jongen brengen eksters en
zwarte kraaien per jaar groot?

- Hoe lang zijn territoria in gebruik?
- Wat is er waar van het hiërarchisch systeem dat er A-, B- en C-territoria zijn?
- Bezitten de sterkste vogels ook de
mooiste plekken?
- Welke factoren maken dat het ene territorium beter is dan het andere?

Methode
Nestlocaties werden gedurende de onderzoeksperiode twee- à driewekelijks bezocht. Gegevens werden aangevuld met
talloze incidentele waarnemingen op weg
naar de supermarkt, het wijkcentrum of
de tandarts. Waarnemingen werden uitsluitend door de auteur gedaan met bede kruisbek 3-2016 | 7

Figuur 1: Eksters | Aantal territoria en jongen in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-2012
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Als we kijken naar de resultaten (zie figuur 1) zien we tot 2006 een sterk stijgende lijn met betrekking tot het aantal bezette territoria. Vanaf 2007 lijken
de aantallen zich te stabiliseren rond 65

paar, met een kleine daling in 2011. Het
aantal grootgebrachte jongen houdt tot
2006 gelijke tred met het aantal territoria: hoe meer territoria, hoe meer jongen. Met ingang van het broedseizoen
2007 vindt een omslag plaats. Het aantal
grootgebrachte jongen binnen het onderzoeksgebied daalt sterk en fluctueert in
de laatste jaren van het onderzoek rond
de 40 per broedseizoen. In 2011, een jaar
met een uitschieter naar boven, komt het
jongen-niveau weer uit op het punt waar
in 2002 met 26 territoria werd begonnen.

Eksters | René de Waal

Zwarte kraai | Jan van der Greef

Eksters
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Ekster | Richard Pieterson

In 2011 zijn er voor het grootbrengen van
die 47 jongen echter 55 territoria nodig in
plaats van de 26 van 2002. In 2002 lag de
gemiddelde oppervlakte van een afzonderlijk territorium op 7 ha, in 2011 was
dat vrijwel gehalveerd tot 3,6 hectare.

Zwarte kraaien
Het eerste dat opvalt als we de zwarte
kraai (zie figuur 2) onder de loep nemen
is het veel lagere aantal territoria ten opzichte van de ekster. Zwarte kraaien hebben namelijk een veel groter territorium
en één territorium overlapt meerdere
territoria van eksters. In tweede instantie zien we bij de zwarte kraai een minder sterke toename van het aantal territoria met als hoogtepunt 2008. In 2005
wordt het grootste aantal jongen grootgebracht: 36. Net als bij de ekster neemt
bij de zwarte kraai het aantal jongen de
eerste jaren van het onderzoek toe: hoe
meer territoria, hoe meer jongen. Met ingang van het broedseizoen 2006 vindt er
een omslag plaats. Het aantal grootge-

Figuur 2: Kraaien | Aantal territoria en jongen in de wijk Schothorst gedurende de onderzoeksperiode 2002-2012
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brachte jongen binnen het onderzoeksgebied daalt licht en fluctueert in de laatste jaren van het onderzoek rond de 15
per broedseizoen. Het is spannend te
zien dat in 2011, een uitzonderlijk goed
jaar voor eksters, het aantal grootgebrachte jongen bij de zwarte kraai juist
een dieptepunt bereikt. In 2003 lag de
gemiddelde oppervlakte van een territorium op 38 ha, in 2012 was dat gedecimeerd tot 11 hectare.
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2007 nog niet ‘vol’ genoeg met eksters,
want elk jaar kwam er toch weer een aantal paren bij.
In 2006 steeg het aantal eksters naar
maar liefst 70 broedparen met 85 jongen.
Het jaar daarop daalde het aantal paren
sterk en werden er maar 42 jongen grootgebracht. In de vervolgjaren stabiliseerde
het aantal paren. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er op de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied
(1,95 km2) niet meer ruimte voor territoria beschikbaar is.

Zwarte kraai | Bert Geelmuijden

De draagkracht van het gebied en het
evenwicht tussen oppervlakte en aantal
paren is bereikt. Elk paar heeft kennelijk
een minimale oppervlakte nodig van zo’n
drie hectare om te kunnen functioneren
en om, zonder teveel stress, kroost groot
te brengen. Gegevens van SOVON laten
zien dat er in de afgelopen jaren op provinciaal niveau geen grote verschuivingen plaatsvonden in het aantal broedende eksters.

Verklaring

Stress

Waar komt deze gestage groei van de
aantallen territoria vandaan? In de beginjaren van het onderzoek is in de Amersfoortse wijk Schothorst voor eksters en
zwarte kraaien kennelijk een gunstiger
omgeving ontstaan. Hoe komt dat? Is
er meer voedsel beschikbaar gekomen
doordat het groen in de wijk, die in de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw gebouwd werd, ontwikkeld is? Zijn de bomen inmiddels zo hoog dat ze geschikt
zijn als nestboom? Blijkbaar was het tot

Eksters hebben voortdurend te maken
met buren die hun plek opeisen en proberen te vergroten. Enerzijds zijn er de
soortgenoten, maar misschien nog wel
belangrijker zijn de posities van de kraaienterritoria in hun directe omgeving. De
ruimte tussen de verschillende ekster- en
kraaiennesten is beperkt. Elk paar vliegt
- in welke richting dan ook - zodra ze op
zoek gaan naar voedsel, het territorium
van een buurpaartje binnen.
Elk buurpaar geeft bij binnenkomst van

Ekster | Bert Geelmuijden
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vreemde naburige paren onmiddellijk de
territoriumgrens aan door erop af te vliegen. Omgekeerd doen de vogels dat natuurlijk ook bij hun eigen territorium. En
ze zijn daar dagelijks flink druk mee! Tot
hier en niet verder! Overal is elk paar ingesloten door kraaien of soortgenoten.
Als ze te dichtbij komen, worden ze verjaagd. Toch zie je over het algemeen weinig echte grensconflicten in die zin dat
ze elkaar ‘in de veren vliegen’. Er lijkt een
soort tolerantie te zijn die teveel fysiek geweld voorkomt. Hoe dichter een ‘vreemd’

paar het nest van de buren nadert, des
te feller reageert het bedreigde paar. Vaak
verjagen de mannetjes de binnendringende man en de vrouwtjes de vreemde
vrouw. Dit waarschijnlijk ook ter voorkoming van onverwacht geflirt, want niets
is de ekster vreemd. Het schijnt overigens, je kunt dat soms goed waarnemen,
dat confrontaties voorkomen worden als
vogels hoger gaan vliegen.

Slaapplaatsen
Eksters en zwarte kraaien slapen buiten

het broedseizoen gemeenschappelijk. Tegen de avond begeven ze zich collectief
naar een geschikte plaats om daar gezamenlijk de nacht door te brengen. Zo’n
geschikte plek is park Schothorst, even
noordelijk van de wijk. Hier kwamen de
laatste jaren ’s avonds zo’n 50-70 eksters
naar toe. Al eerder waren er slapende
eksters ontdekt in een ander stadspark
(Waterwingebied) waar zich ’s avonds
meer dan 100 eksters verzamelden, samen met zwarte kraaien en kauwen. Elke
avond zie je hier grote zwermen aankomen die zich ’s ochtends allemaal weer
naar hun eigen plekje lijken te begeven.

Wie domineert?
Tot nu toe wordt aangenomen dat de
kraai een dominante rol speelt ten opzichte van de eksters. Fysiek is dat waarschijnlijk ook zo, hoewel de ekster veel
beweeglijker en sneller is dan de wat
lomp aandoende zwarte kraai. Beide
soorten zijn nogal slim. Onderzoekers
hebben aangetoond dat de ekster zichzelf herkent in een spiegel en dat de kraai
denkt dat hij een rivaal ziet. Een cruciaal
verschil tussen beide soorten. Binnen
een kraaienterritorium liggen soms wel
vier tot zes eksterterritoria, omdat deze minder oppervlakte innemen. Met elk
van deze afzonderlijke eksterparen krijgt
de kraai dus te maken. Zodra het kraaienpaar in actie moet komen om een ekster
uit z’n territorium te weren, kan een andere ekster via de achterdeur z’n nest belagen om eieren of jongen te roven.
Zwarte kraai | René de Waal
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Conclusies
Na tien jaar onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
- Binnen een nieuw Amersfoorts stedelijk gebied groeit de ekster- en zwarte kraaienpopulatie tot een moment
dat het gebied vol lijkt te zijn en er een
evenwicht gevonden is. Voor eksters ligt
de dichtheid dan op circa 33 paar per
km2. Voor zwarte kraaien ligt dit rond de
9-10 paar per km2, hetgeen wat de laatste soort betreft vergelijkbaar is met het
buitengebied van Amersfoort.
-D
 e reproductie van de ekster blijft
schommelen rond de twee jongen per
reproductief nest ongeacht het aantal territoria, veranderende (weers)omstandigheden of een toe- dan wel afname van de kraaiendichtheid.
- I n 1981 stelde mevr. dr. Gert Baeyens al
vast dat er verschillende soorten territoria zijn. Dit zien we in Schothorst bevestigd. Ten eerste bezetten de sterkste
paren de beste, zogenaamde A-locaties.
De rest maakt een soort B-keuze. Nog

niet territoriale jongelingen of paren nemen tenslotte heimelijk een C-plaatsje
in. Dit zijn vogels die van elders komen,
indringers zijn binnen een bestaand gebied en paartjes die zich voorzichtig
steeds ‘breder maken’ en zich de jaren
erop ineens gevestigd lijken te hebben.
-V
 oor wat betreft Schothorst is gekeken
welke territoria de laatste tien jaar het
langst in gebruik waren. Negentien territoria zijn negen tot elf jaar achtereenvolgend gebruikt (misschien niet steeds
door hetzelfde paar). Verdere analyse
leert dat op deze A-locaties de meeste
jongen worden geboren. Kennelijk zijn
de bewonende paren dusdanig ervaren
dat ze garant staan voor een talrijk nageslacht.
-E
 en relatie tussen voedselrijkere gebieden en broedresultaat kon niet worden
aangetoond. Een subjectief criterium
als goed uit(over)zicht is wellicht belangrijk opdat snel gereageerd kan worden op ‘inbrekende’ elementen.

Predatie van zangvogels

Zwarte kraai | Bert Geelmuijden

Uit een onderzoek in Engeland is gebleken, dat het aantal jonge én volwassen zangvogels dat door rondstruinende
katten wordt gegeten, vele malen groter
is dan door eksters en kraaien. Eksters
doen dit maar gedurende enkele weken
per jaar, namelijk als ze zelf jongen hebben. Katten vormen echter het hele jaar
door een gevaar voor de zangvogels. Het
doden van volwassen vogels heeft bovendien een veel negatievere invloed op de
zangvogelpopulatie dan het gedurende

Ekster | Bert Geelmuijden

korte tijd eten van jonge vogels en eieren.
Hoewel bij een hogere dichtheid van eksters en zwarte kraaien een groter aantal nesten van zangvogels wordt gepredeerd, is er geen enkele aanwijzing dat
daardoor ook de zangvogelpopulaties
achteruit gaan. In Frankrijk heeft men
een opzienbarend experiment uitgevoerd. In een buitenwijk van Parijs, waar
de dichtheid van de ekster sterk was toegenomen, heeft men een flink aantal (tot
40%) weggevangen. Helaas is niet beschreven hoe dat gebeurde! Vervolgens
heeft men onderzocht hoeveel jonge
zangvogels uitvlogen en de uitkomsten
vergeleken met een gebied waar géén eksters waren weggevangen. Er bleek geen
verschil te zijn.
Bovenstaand artikel is een ingekorte
versie van het rapport ‘Tien jaar onderzoek aan eksters en zwarte kraaien in
de Amersfoortse wijk Schothorst’ van
Gerard van Haaff. Het complete rapport
is te lezen op onze website www.vogelwacht-utrecht.nl.
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Nieuw: Parelduikers op excursie

Hans Boekhout

Verslag van een ontwikkeling
Sinds anderhalf jaar kan het gebeuren dat
leden van de Vogelwacht Utrecht andere
Utrechtse vogelaars in een nieuw sociaal verband tegenkomen. Dat kan overigens alleen op woensdagen, want slechts
op die dag zijn ze actief. De determinatie kan verwarrend zijn, want menig deelnemer wordt ook gesignaleerd tijdens excursies van één van de afdelingen van de
VWU of van de KNNV. Maar als u ze dus
op een woensdag in groepsverband ziet
rondbanjeren met verrekijkers en telescopen dan is de oplossing niet moeilijk: het
betreft hier Parelduikers.

dertig deelnemers telt. Maar hoezo nu
toch parelduikers? Dat zit zo: tijdens een
excursie naar de zuidpier van IJmuiden
was er een vogelaar die ons attent maakte
op de aanwezigheid van een parelduiker
in een duinmeertje in de duinen van Santpoort. We besloten er op af te gaan. En ja
hoor, na enig zoekwerk vonden we het be-

cursies van ongeveer een halve dag,
soms ook van een hele dag. Er heeft zich
inmiddels een ‘kerngroep’ van vier vaste deelnemers gevormd waarvan telkens
één persoon de bestemming van een excursie voorstelt en ook de aankondiging
en het vervoer regelt. Daarnaast zijn er
excursiedagen zonder vooraf vastgestel-

Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=264834

Parelduiker | Bert Geelmuijden

wuste meertje èn de - druk duikende - parelduiker. Op de terugweg, iedereen was
enthousiast over de gedane waarneming,
stelde iemand voor: ‘Parelduikers, dat
zou best een passende naam voor onze
groep zijn’. De naam was geboren.

de bestemming, waar iedereen een week
van te voren suggesties kan melden en
waar dan - als het even kan op basis van
‘meeste stemmen gelden’ - een keuze uit
wordt gemaakt. De bestemmingen zijn
vaak dezelfde als die waar de afdelingen
naar toe gaan. De frequentie van eens in
de veertien dagen maakt uiteraard wel
dat we in korte tijd meer gebieden kunnen bezoeken. Van de dertig Parelduikers gaan natuurlijk niet alle dertig iedere

Waarom parelduikers?
Excursies vanuit de afdelingen van de
VWU of de KNNV vinden (vrijwel) altijd
in een weekend plaats. Er is echter een
generatie babyboomers die inmiddels in
de gezegende omstandigheid verkeert
dat ze vrijgesteld zijn van deelname aan
het arbeidsproces. En deze mensen zijn
niet gebonden aan (drukke) weekenden,
maar vinden het ook prettig om rustig
doordeweeks op stap te gaan. Daarnaast
zijn er parttime werkenden, die doordeweeks op stap willen. VWU-lid Joop Barends heeft daarom voorjaar 2014 het initiatief genomen om door middel van een
stukje in De Kruisbek geïnteresseerden in
midweeks vogelen op te roepen zich te
melden. En zo is een groep enthousiaste vogelaars ontstaan die inmiddels zo’n
12 | de kruisbek 3-2016

Excursies
De Parelduikers gaan eenmaal per veertien dagen op excursie. Altijd op een
woensdagochtend. Meestal zijn het ex-

keer mee. Gemiddeld melden zich per
excursie 10 tot 16 deelnemers. Overigens
wordt er van alle excursies in een digitaal
archief bijgehouden welke vogelsoorten
er zijn waargenomen (met de eventuele
aantallen), de weersomstandigheden, de
bezoekduur, alsmede het aantal deelnemers. Tijdens de excursie gemaakte foto’s worden daar aan toegevoegd.

Deelnemers
De relatief hoge excursie-frequentie en
het relatief geringe aantal leden (30)

heeft er toe geleid dat de meesten elkaar
beter zijn gaan leren kennen en er een
hartelijke band is ontstaan. Dat wordt
als prettig ervaren. Verder valt op dat er
zich tot nu toe meer vrouwen dan mannen hebben aangemeld (19 vrouwen, 11
mannen). Van de deelnemers zijn er enkelen te beschouwen als top-vogelaars
(elk piepje en elke stip in de lucht wordt
waargenomen en gedetermineerd), terwijl de rest uit redelijk ervaren recreatieve
vogelaars bestaat. Ook een gegeven dat
prettig wordt gevonden!

Organisatie
De Parelduikers vormen een ‘vrije groep’
binnen het Utrechtse vogelaarswereldje. Verreweg de meesten zijn lid van de
VWU en/of de KNNV. Maar dit wordt
niet door ons gecontroleerd. De impliciete doelstelling is om regelmatig met
gelijkgestemden op excursie te gaan. En
om dat mogelijk te maken met een minimum aan organisatorische rompslomp.
We willen het veld in om naar parels in
de vogelwereld te duiken. En dat hopen
we nog lang vol te houden!

Op pad in de Eempolders | Margo Harmsen

De Parelduikers in de Zouweboezem | Marion Meeuwesen

Willeskop | Herman Verschuren
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Voor u gelezen

van gemaakt. Het verslag, in het Engels,
is te downloaden via trektellen.nl/doc

door Nick Hoebe

Gewoon leuk onderzoek
Eenvoudig onderzoek
De simpelste ideeën zijn soms de beste: in Sovon-nieuws, jaargang 29 maart,
staat hiervan een prachtig voorbeeld.
Mark van Leeuwen (17) is enthousiast
vogeltrekteller in de omgeving van Lekkerkerk. Toen hij een onderwerp zocht
voor zijn profielwerkstuk in 6 VWO was
het dan ook logisch dat hij iets zou zoeken op het gebied van vogeltrek. Hij besloot om eens te gaan onderzoeken of
het begin en het eind van de najaarstrek
van verschillende vogelsoorten gedurende de laatste 15 jaar veranderd zijn. En hij
deed dat op een heel eenvoudige manier:
hij dook in de archieven van trektellen.nl,
de website waarop de gegevens van alle Nederlandse trektelposten verzameld
worden.
Hij vergeleek daartoe de gegevens uit de
periode 2000-2006 met de periode 20072014. Hij vermoedde een verschuiving
in de vogeltrek, mogelijk als gevolg van
klimaatveranderingen. En bij een aantal
soorten was er inderdaad een verandering zichtbaar. Zo begint tegenwoordig
de trek van de boerenzwaluw en de huiszwaluw veel vroeger dan voorheen, maar
de periode waarin de trek plaats vindt, is
langer geworden. Veel vogelsoorten die
over de Sahara trekken lijken hun trekperiode te vervroegen. Bij de meeste vogelsoorten die wel wegtrekken maar in Europa blijven, zie je deze verandering niet.
Mark heeft er een leuk werkstuk/verslag
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In Culemborg ligt de woonwijk Parijsch.
De wijk omvat 4,2 hectare en is gebouwd
vanaf 2000. In deze wijk woont Jouke Altenburg. Het viel hem op dat er in
2014, het jaar van de spreeuw, nogal veel
spreeuwen in de wijk broedden. Hij bedacht dat hij daar dan in 2015 maar eens
onderzoek naar moest gaan doen. Aldus
geschiedde. Nu is het zo dat spreeuwen
die bij elkaar in de buurt wonen vaak syn-

chroon broeden. Dus de eieren komen
allemaal binnen een kort tijdsbestek uit.
In de periode na dat uitkomen zouden
dus alle spreeuwen aan het voeren zijn.
Dan kon goed geïnventariseerd worden.
Het moment van uitkomen was eenvoudig vast te stellen: er broedde een paartje
spreeuwen in een kast met een camera.
Eind april kwamen de eieren uit en dus
werd besloten om 14 dagen later te gaan
inventariseren. Naarmate de jongen groter worden moeten ze ook meer eten.
Dus zullen de ouders dan vaak aanvliegen met voer in de snavel. Tussen 7 en

Spreeuw | René de Waal

14 mei 2015 werden vijf inventarisatierondes gelopen en zo kon worden vastgesteld dat er in de woonwijk Parijsch maar
liefst 75 geslaagde broedgevallen waren
van spreeuwen, onder de daken van 125
woningen. Een bijzonder resultaat. Een
uitgebreider verslag hiervan is te lezen in
Hak-al, het blad van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (jaargang 42, nr.1)

Een Russische invasie?
De Strandloper (jaargang 48, nr 1) is het
verenigingsblad van de Vereniging voor
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. In dit blad staat regelmatig iets te lezen over vogeltrek en ringvangsten, want
in die regio worden veel vogels gevangen en geringd (en daarna weer losgelaten). Er zijn dus verschillende vogelaars
daar die extra gespitst zijn op geringde
vogels en de gegevens die deze dan kunnen opleveren. Op 19 oktober 2015 vloog
een jonge roodborst zich dood tegen een
ruit. Deze roodborst was 14 dagen eerder
geringd op het ringstation van Rabachy,
vlakbij Kalingrad in Rusland. In 14 da-

Roek | René de Waal

gen had deze vogel 1127 kilometer afgelegd. Een daggemiddelde van 80 kilometer. Sneu dat hij zo droevig aan zijn eind
kwam tegen een ruit in Noordwijk. Overigens werd er op 10 oktober in Meijendel
bij Wassenaar ook een Russische roodborst gevangen en geregistreerd. Maar
die kon zijn weg vervolgen.

Gewoon tellen

Roodborst | Richard Pieterson

Ook in Sovon-nieuws staat een verhaal
over roeken en storm. In maart 2015
werd het aantal nesten in 23 roekenkolonies geïnventariseerd. Het totale aantal
bedroeg 2444. Vlak na die telling raasde
er een zware storm over ons land. Toen
deze was uitgeraasd, heeft men de kolo-

nies opnieuw bezocht om te zien welke
schade de storm had aangericht. Ongeveer een kwart van de nesten was kapot
gewaaid. Dat leek een grote klap voor de
roekenstand, maar binnen korte tijd werden er weer nieuwe nesten gebouwd. In
totaal werd er op 2396 nesten gebroed.
Al met al had de storm dus verrassend
weinig effect op het broedresultaat. Vermoedelijk kwam dat door het vroege tijdstip in het broedseizoen. Veel roeken waren nog bezig met de nestbouw of zaten
pas kort op eieren. Als de storm twee weken later had plaats gevonden zou de
schade veel groter zijn geweest. Waarschijnlijk hadden dan meer vogels het
bijltje erbij neer gegooid.
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Vogelen met fietsboot Eemlijn

René de Waal

Al 14 jaar vaart van medio april tot in oktober de toeristische
fietsboot van Eemlijn vanuit Amersfoort de Eem af. Vier keer
per week is Spakenburg de eindbestemming, drie keer per week
vaart de boot naar Huizen. Onderweg meert de fietsboot op een
drietal plaatsen af, waar je naar believen op- én af kunt stappen.

Nederlandse rivier
De Eem is de enige rivier, waarvan het gehele stroomgebied in
Nederland ligt. Elke andere rivier in Nederland is een zijrivier van
een groter stroomgebied, of heeft haar oorsprong in het buitenland. Het stroomgebied van de Eem omvat een aantal beken,
dat vanuit de Gelderse Vallei noordwestwaarts stroomt en in
Amersfoort samenkomt. De drie belangrijkste zijn de Barneveldse Beek, de Lunterse Beek en de Heiligenbergerbeek. Ook het
Valleikanaal, dat gegraven is als afwateringskanaal ter voorkoming van wateroverlast in de Gelderse Vallei, komt uit in de Eem.
Op meerdere plaatsen zijn eertijds ten behoeve van de beroepsvaart bochten in de Eem afgesneden, zoals bij de Grote Melm,
de voormalige Ocrietfabriek bij Eembrugge en bij het gemaal
dat de waterstand van polder De Slaag reguleert. Hierdoor
zijn eilandjes ontstaan die aantrekkelijk zijn voor vogels. In De
Slaag, tussen de Krachtwijkerweg en de Eem, heeft Natuurmonumenten de afwateringssloten afgedamd, zodat het waterpeil
in de weilanden aanzienlijk is verhoogd en op diverse plaatsen
plasdras is ontstaan. Niet alleen grutto en tureluur profiteren
hiervan, maar ook slobeend, wintertaling en bergeend hebben
de polder (her)ontdekt. Verder zijn de Zwarte Noord bij Eemdijk en het plasje aan de Maatskade, aan de andere kant van de
Eem, interessant voor eenden en steltlopers. Tenslotte zijn als
compensatie voor het verlies aan bomen en struiken ten gevolge van de dijkaanpassingen langs de Eem, die overigens nog
niet afgerond zijn, stukjes polder afgegraven om nieuwe natuur
te creëren.
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Slobeend | René de Waal

Wintertaling | Bert Geelmuijden

Bergeend | Jan van der Greef

Vogel-fietsexcursies
Een tochtje met de fietsboot is een leuke manier om de rivier
en het aangrenzende landschap te beleven. Vanaf het bovendek
heeft men goed zicht op de polder, en dus ook op het vogelleven aldaar. Vandaar dat men sinds enkele jaren vogel-fietsexcursies organiseert, waarbij een vogelgids de meevarende belangstellenden vertelt over de vogels die onderweg te zien zijn. Vanuit Amersfoort vertrekt de fietsboot om 10.00 uur ’s morgens
naar Spakenburg of Huizen. Bij halte Baarn gaat de vogelgids
van boord en fietst hij/zij met belangstellenden via de Eempolder naar Amersfoort terug. De route voert dan via de Krachtwijkerweg, die onlangs is ingericht als ‘vogelboulevard’, en langs
landgoed Coelhorst.
Ook vanuit Huizen vaart regelmatig een vogelgids mee. De
boot meert dan aan in Eemdijk, vanwaar de gids de deelnemers
via de westelijke Eempolders naar Theetuin Eemnes meeneemt.

Grutto’s | Richard Pieterson

compensatienatuur gerealiseerd. Vanaf de weg is het gebiedje
prima te overzien. Enkele kluten waren ter plaatse, die we dan
ook rustig konden bekijken. Een viertal bonte strandlopers in
zomerkleed waren een bonusje, vooral voor de gids zelf.

Eerste vogelexcursie van het jaar
Ik vaar ook enkele malen per jaar vanuit Amersfoort als vogelgids mee met de fietsboot. Het is erg leuk om te doen. Het publiek bestaat uit mensen van alle leeftijden. Het is leuk om te
zien dat er elke keer wel een paar gezinnen met kinderen meegaan. Op zondag 17 april was de eerste vogelexcursie van dit
jaar. Het was wisselend bewolkt, met kans op een bui, en vooral vrij koud: een graad of tien. Toch waren ongeveer vijftien belangstellenden op komen dagen. Onderweg, varend langs landgoed Coelhorst, de verwachte futen, meerkoeten en waterhoentjes. Voor ons vogelaars misschien weinig interessant als waarneming, maar leuke vogels om over te vertellen. Langs De Slaag
werd de excursiegangers gewezen op grutto en tureluur, brandganzen, krakeenden et cetera. Je kunt dan overigens niet al te
zeer uitwijden over de vogels, want de boot vaart gewoon door.
Bij Baarn gingen we van boord. Drie mensen bleven achter: zij
voeren verder mee naar Spakenburg. Het eerste stukje werd
vooral doorgefietst. Je gaat namelijk aan de westelijke oever van
boord, en dan moet je een stukje omfietsen om in De Slaag te
komen. Tussen het Zuidereind en de Eem is een van de stukjes

Langs de Krachtwijkerweg, de ‘vogelboulevard’, was er op meerdere plaatsen reden om stil te staan bij de aanwezige vogelbevolking. De kijkers en telescoop werden gericht op grutto, tureluur, bergeend, slobeend, wintertaling en brandgans. Verderop
langs de Krachtwijkerweg vlogen twee tapuiten voor ons uit en
lieten zich, zittend op paaltjes, mooi bekijken. Het laatste stukje
van de fietstocht voerde over de Coelhorsterweg langs het gelijknamige landgoed. Bij de boerderij aan het begin van het fietspad naar de fietsbrug kon nog gewezen worden op de daar altijd
aanwezige holenduiven.
Het is erg leuk om het enthousiasme en de verwondering van
de deelnemers over de voor hen vaak onbekende vogelwereld
te zien. Het doet je blijven beseffen dat ook voor ons ‘gewone’
vogels bijzonder zijn. Als vogelaars elkaar tegenkomen wordt
altijd gevraagd: ‘Nog iets bijzonders gezien?’ Het antwoord zal
dan altijd een volmondig ‘ja’ moeten zijn.
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Drukke dagen
Het zijn drukke dagen voor de fanatieke twitcher. De ene zeldzaamheid na de andere wordt ontdekt, sommige vlak om de
hoek, andere aan de andere kant van het land. Voor de meeste
mensen is dat allemaal niet bij te benen. Met twee lifers in vijf
dagen (Forsters stern op Texel en westelijke baardgrasmus bij
Wageningen) heb ik toch mijn graantje wel meegepikt. Ik meende het me dan ook wel te kunnen veroorloven dit weekend de
zeldzaamheden even de zeldzaamheden te laten en me te wijden aan gewoon ongericht vogelen: gewoon het veld in en zien
wat je tegenkomt. Dat is immers waar het allemaal mee begint.

Leuke ochtend in Den Treek
Zaterdag bijvoorbeeld met een deel van onze trektelgroep naar
Den Treek bij Amersfoort. Bossen, heidevelden, natte plekken.
’s Ochtends hebben we een paar uur lang de trektelpost van
het Hazenwater geannexeerd. Ik hoop maar dat de lokale trektelploeg dat goed vond. Zelf waren ze in elk geval in geen vel-

Barmsijs | Bert Geelmuijden

den of wegen te bekennen. Daar was wellicht goede reden voor:
harde wind en spectaculaire buienluchten, dat beloofde weinig
trek. En inderdaad, met af en toe een graspieper, een appelvink
en oh ja, één vrouw bruine kiekendief hadden we het wel gehad.
Maar we vermaakten ons intussen prima met de plaatselijke
vogelbevolking. Volop zingende boompiepers, diverse roodborsttapuiten, uit verschillende richtingen zingende gekraagde
roodstaart, mooie boomleeuweriken. Bij de ringheuvels zagen
we, schuilend voor de enige bui van betekenis, een prachtige
man beflijster in het land. Die hadden we zonder die bui waarschijnlijk gemist. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, wie zei dat ook
alweer? Twee zingende kleine barmsijzen en een prachtige man
kleine bonte specht droegen ook aanzienlijk bij aan de feestvreugde. Nee, geen zeldzaamheden, maar wel een erg leuke
ochtend.

Duistere buienluchten
Met Harriët zondagochtend een wandelingetje gemaakt door
een snippertje bos bij Groenekan. De fietstocht erheen en terug
naar huis namen samen meer tijd in beslag. Geen vogels van
betekenis (maar die twee grote bonte spechten waren natuurlijk
toch erg mooi), wel duistere buienluchten die scherp afstaken
tegen zonovergoten landschap. Erg fotogeniek.
Appelvink | Richard Pieterson
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Wageningse westelijke baardgrasmus
Zondagavond kon ik het toch weer niet laten: er moest weer
wat getwitcht worden. Want de baardgrasmus van Wageningen
had ik vrijdag weliswaar behoorlijk gezien, maar de soort (de
zesde pas voor Nederland) verdiende beter en het weer (een
prachtige, heldere lenteavond) moest toch ergens aan besteed
worden. Dus stond ik samen met enkele andere vogelaars opnieuw langs de autoweg aan de rand van Wageningen te turen
in een boomsingel langs het universiteitsterrein. Het werd een
geslaagde avond want ik heb de vogel prachtig gezien, beter
dan vrijdag. Gemakkelijker en vaker, dichterbij en bovendien in
een prettig avondzonnetje in plaats van de regen van vrijdag.
Het baardgrasmussencomplex is een nogal ingewikkeld geheel.
Gemakshalve citeer ik even ontdekker Robert van der Meer:
‘Sinds 2014 bestaat deze groep uit drie zeer gelijkende soorten die weer zijn onderverdeeld in verschillende ondersoorten. In Noordwest-Afrika, het Iberische Schiereiland, Frankrijk
en Noordwest-Italië broedt de westelijke baardgrasmus (Sylvia inornata), vanaf Italië tot in Turkije de Balkanbaardgrasmus
(cantillans) en op onder andere Corsica en Sardinië de Moltoni’s baardgrasmus (subalpina). De verschillen tussen deze drie
soorten zijn erg subtiel: de belangrijkste kenmerken zitten in
de hoeveelheid wit in de staart en de verschillen in geluid. Van
de ‘baardgrasmus’ zijn ongeveer 75 gevallen in Nederland. Bij
de helft van die gevallen (37) kon de exacte soort niet worden

Westelijke baardgrasmus | René de Waal

vastgesteld; tot nu toe zijn er 37 gevallen van de Balkanbaardgrasmus, vijf gevallen van de westelijke en op dit moment is het
enige geval van de Moltoni’s baardgrasmus in herroulatie bij de
CDNA.’ Dat laatste betekent dat ze opnieuw aan het bekijken
zijn of het er wel eentje was. Er zal dus wel reden zijn tot twijfel.
De westelijke baardgrasmus is dus erg zeldzaam in Nederland,
dat moge duidelijk zijn. Een stuk zeldzamer nog dan de toch
ook tamelijk exclusieve Balkanbaardgrasmus. Maar dit lijkt er
wel degelijk eentje te zijn. Inmiddels is de roep gehoord en die
sluit Moltoni’s uit, terwijl de staart goed is gefotografeerd en inderdaad op westelijke wijst. Wat het uitgebreide donkeroranje
op de onderzijde al had doen vermoeden. Zesde voor Nederland dus, als alles goed gaat, en mijn eerste. Alweer een feestje.

Heerlijke avondschemertocht hoogtepunt

Westelijke baardgrasmus | René de Waal

Dat feestje vierde ik in mijn eentje, op de terugweg fietsend
door de velden op weg naar Ede. Een heerlijke avondschemertocht door akkers en weilanden, langs statige boomlanen, oude bomen gekleed in piepjong lentegroen, stoere knotwilgen in
het land, prachtige oude boerderijen en boerenschuren bijeen
rond een oeroud boerenerf. Geen vogels van betekenis meer
maar die rust, die daar bijna tastbaar om je heen hing, zich bijna
fysiek aan je opdrong … Het is moeilijk kiezen maar misschien
was dit nog wel het hoogtepunt van mijn weekend.
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En...nog iets leuks gezien?
En er is altijd wat te zien waar je heel blij van wordt
De liefde voor vogels zit in mijn bloed. Als kleuter van drie sleepte ik al met de haan onder mijn arm door de tuin. Een merel
paartje broedde in mijn slaapkamer op een nest binnen op de
vensterbank. Mijn moeder riep ons naar de achterkamer omdat er een groene specht achter op het gras liep… Zij heeft ook
tot haar 97ste ieder voorjaar steevast gevraagd: ”Heb je de tjif
tjaf al gehoord?” In een notendop is hiermee beschreven waar
de liefde vandaan komt. In 2008 zag ik in de verte het pensioen
aankomen…Ik moest zorgen dat ik niet in een gat zou vallen.
Bewegen is goed, kennissen met de zelfde passie is prettig en
het nuttige met het aangename verenigen lekker. Dat werd vogelen, vogels fotograferen en fantastische mensen leren kennen
‘in het veld’. En nu ben ik dan met pensioen en wat heb ik het
naar mijn zin. En er is geen gat te zien. Ik ontdekte al gauw dat
een blog bijhouden een heel leuke uitlaatklep is. De laatste die
ik maakte was min of meer een ode aan de appelvink. Wel leuk
om dat in een artikeltje in de Kruisbek te vermelden. De appelvink en de kruisbek zijn volgens mij namelijk wel de mooiste

Blauwe reiger | Maria van Antwerpen
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Maria van Antwerpen

onder de vinkenfamilie. Mijn blog vind je hier: http://6mb22va.
blogspot.nl/2016/05/dromen-van-appelvinken.html

Gezellige uurtjes
Ik schrijf ongeveer 3 à 4 blogjes per maand. Dat gaat merendeels over vogels kijken in de ruime omgeving van Maarssen,
maar ook over dagjes Texel en tochtjes kriskras door de provincie. In de zomer, als de vogels verscholen tussen de bladeren
zitten, komen vlinders en libellen aan bod. Ik heb twee vaste
vogelmaatjes en veel kennissen, waarmee ik geregeld een dag
op pad ga. Daarbij is een broer net als ik amateur-vogelaar en
een zus deelt mijn passie voor de natuur, met name voor vlinders en libellen. Dat levert uiteraard ook gezellige uurtjes op.
Het is niet saai.

Reigers, wat is dat gaaf!!
Dit jaar heb ik opvallend veel reigers gezien. Of het nou in Kockengen of Nieuwer ter Aa was of op Lesbos. Het waren er veel.

Kleine zilverreiger | Maria van Antwerpen

Koereiger | Maria van Antwerpen

Ralreiger | Maria van Antwerpen

Blauwe reiger, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, ralreiger,
kwak, purperreiger, koereiger en het woudaapje. Wat is dat
gaaf!! Eigenlijk ontbreekt tot nu toe alleen de roerdomp dit jaar.
Het allerlaatste reigertje was een vrouwtje woudaap (zo groot
ongeveer als een kuifduikertje) en dat was een grote wens. Ik
heb een tijd geleden drie uur in het donker in de Molenpolder
staan wachten op het ‘blafje’ van dit reigertje en toen ik het
hoorde en herkende was ik al blij. Nu dus op zeven meter van
mij vandaan gezien… Dat is de passie van het vogelen: het was
een euforische belevenis.
En dan aan de East River op Lesbos ineens een ralreiger in beeld.

Voor het eerst van mijn leven. Pffft!! (Op de laatste dag zag ik
er zeven!). Daar ook een kwak gezien (telescoop, geen foto). De
koereiger had ik al in Nieuwer ter Aa gezien, wat een schatje.
Foto’s van de kleine en grote zilverreiger en de purperreiger komen te zijner tijd wel in mijn blog. Voor leuke momenten hoef
je natuurlijk helemaal niet ver weg te gaan. Ik vind deze blauwe
reiger in Kamerik bijvoorbeeld echt een stoer beest.
Helemaal top was dit jaar ook dat ik - op de Haarrijnse Plas nota
bene - een ijsduiker ontdekte….! Als ik het allemaal in een blog
van me afschrijf, herbeleef ik het weer… èn er is altijd wat te zien
waar je heel blij van wordt!

Woudaap man | Maria van Antwerpen

Woudaap vrouw | Maria van Antwerpen
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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

Krimpende kanoeten
Het nieuws zal u vast niet zijn ontgaan:
de kanoet (Calidris canutus) krimpt.
Hoezo krimpt? Kan een vogel zomaar
krimpen? Nee, een individuele vogel natuurlijk niet. Maar de gemiddelde grootte van alle individuen van opeenvolgende
generaties kan wel veranderen en dat is
precies wat met de kanoet in de afgelopen jaren is gebeurd. Een team van Poolse, Russische en Nederlandse ecologen
deed onlangs deze verontrustende ontdekking. Al meer dan dertig jaar monitoren deze onderzoekers de ondersoort van
de kanoet die in Noord-Siberië broedt en
aan de West-Afrikaanse kust overwintert.
Tijdens de trek maken kanoeten tussenstops aan de Poolse Oostzeekust en in
onze Waddenzee en sinds 1983 worden
de vogels gemeten en gewogen. Uit de
gegevens die dat heeft opgeleverd blijkt
nu dat ze in de loop der jaren steeds kleiner zijn geworden en kortere snavels hebben gekregen. Hoe komt dat? Er is vermoedelijk maar één antwoord: klimaatverandering. De sneeuw op de Siberische
toendra smelt tegenwoordig in het voor22 | de kruisbek 3-2016

jaar twee weken eerder dan drie decennia
geleden, wat betekent dat ook insecten het hoofdvoedsel van kanoetenkuikens twee weken eerder uit de bevroren grond
tevoorschijn komen. De kanoeten blijven
echter gewoontegetrouw op vrijwel exact
hetzelfde tijdstip in hun broedgebied arriveren en missen daardoor de vervroegde insectenpiek. Dat kan, zo veronderstelt men, niet zonder gevolgen blijven:
de uitgekomen kuikens lijden voedselgebrek, groeien minder snel en blijven kleiner met kortere snavels. Maar het wordt
nog erger. Vogels met kortere snavels

kunnen minder goed bij het voedsel in de
waddenbodem en hebben dus een kleinere overlevingskans. De vraag is natuurlijk wat dit in de toekomst voor de populatie gaat betekenen. Slaagt de kanoet erin om zich op een of andere manier aan
het veranderende klimaat aan te passen,
of gaan de veranderingen zo snel dat de
soort het niet kan bijbenen? Daarnaar zal
nog aanvullend onderzoek worden gedaan, maar deze ‘vondst’ is zeker zorgwekkend te noemen.
Bron: o.a. Nature Today (www.naturetoday.com); NRC
Handelsblad, 13 mei 2016

Kanoet | Richard Pieterson

Gierenleed
Een beetje fanatieke vogelaar maakt tegenwoordig een redelijke kans om in de
loop van mei of juni een of meer vale gieren in Nederland tegen te komen. Gieren
horen hier van nature eigenlijk helemaal
niet thuis, maar vogels uit het zuiden
van Europa hebben nogal eens de neiging om te gaan zwerven, op zoek naar
nieuwe gebieden om zich te vestigen. Vale gieren kwamen altijd al in Spanje voor
en zijn in de loop van de vorige eeuw ook
uitgezet in verschillende gebieden van
Frankrijk en Zwitserland. Steeds vaker
komen ze op hun zwerftochten ook bij
ons terecht, tot grote vreugde van de vogelliefhebber. Je zou dus denken dat het
met de Europese vale gieren wel goed
zit. Tot nu toe is dat ook wel zo, maar er
doemen toch donkere wolken op aan de
horizon. Sinds een jaar of tien is het in
Spanje, waar 95% (circa 90.000 exemplaren) van de hele Europese populatie
leeft, voor boeren verboden om wegens
het risico op verspreiding van dierziektes kadavers te laten liggen. Gieren zijn
zo hun belangrijkste voedselbron grotendeels kwijtgeraakt en vallen regelmatig,
gedreven door de honger, pasgeboren
kalveren aan. Althans, dat beweren organisaties van boeren. Deskundigen trekken dit overigens in twijfel, want gieren
zijn geen roofvogels. Sterker nog: als een
dier beweegt, maakt een gier dat hij wegkomt. Maar het kwaad is al geschied; gieren krijgen een slechte reputatie op het
Spaanse platteland en de roep klinkt om
de aantallen terug te dringen.
En dan is er nog een andere, misschien

Vale gier | Jan van der Greef

Mannetje in volle glorie | H.P.J.M. van der Lans-Schosswald | Wikipedia

veel serieuzere bedreiging: diclofenac.
Sinds 2013 heeft Spanje dit diergeneesmiddel toegelaten. In India en Afrika is
dit medicijn verantwoordelijk voor massale sterfte onder de gieren. Drie soorten gieren zijn in India zelfs vrijwel uitgestorven. Als men het neerleggen van kadavers in Spanje weer toestaat, kan dat
desastreus zijn voor de gieren. Een gier
die eet van dood vee dat met diclofenac
is behandeld, zal daar zo goed als zeker
aan overlijden.

dat zo’n pauw dat niet voor niks doet. Als
hij zijn staart laat trillen staan de ogen
namelijk perfect stil en dat levert een indrukwekkend schouwspel op. Een pauwenstaart bestaat eigenlijk uit verlengde bovenstaartdekveren; de echte staartpennen zitten daaronder. Met de staartpennen tilt de vogel de waaier van lange
flexibele veren omhoog en brengt die in
beweging. De ogen zitten op regelmatige afstanden van elkaar en door de veren in een bepaalde frequentie in trilling
te brengen, ontstaat een golfpatroon dat
vergelijkbaar is met het trillen van een gitaarsnaar. De ogen zitten precies op de
knooppunten van de trillende ‘snaar’ en
staan daardoor doodstil, terwijl de rest
eromheen constant in trilling is. Op die
manier ziet de toeschouwer een flonkerend, bewegend oppervlak met daarin
roerloze ogen. Pauwenhennen schijnen
er bijzonder van gecharmeerd te raken.
En wij mensen ook, zeg nou zelf.

Bron: de Volkskrant, 4 mei 2016

Trillende veren
Misschien heeft u het zich wel eens afgevraagd: waarom trilt en wappert een
pronkende pauw met zijn staart? Wat
voegt dat eigenlijk toe aan het spektakel,
behalve dat je de veren met die intens gekleurde ogen zachtjes hoort ruisen? Het
moet de vogel enorm veel inspanning
kosten. Maar Canadese biologen denken

Bron: NRC Handelsblad, 30 april 2016 / PLOS ONE,
27 april 2016
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Excursies

Zwarte stern | Jan van der Greef

Egelshoek/Polder Achteraf/
Tienhoven
Afd. De Bilt/Zeist | 6 mei 2016
Ron Keet
Zwoele windstille avond
Het was een prachtige zwoele, windstille
avond met een bijna Zuid-Europees gevoel. Dat beloofde wat te worden voor de
acht wandelende vogelaars. Het kijken en
luisteren naar vogels te midden van de
orkesten van groene kikkers, rugstreeppadden en krekelachtigen. Mooie geluiden van sprinkhaanzanger, snor, kleine
karekiet, rietzanger, grasmus en tuinfluiter sprongen er uit. We begonnen ook
goed met geelpootmeeuw, roodborsttapuit en kleine plevier.
Hoempende roerdomp
De zwarte stern was inmiddels gearriveerd en een paartje was al aanwezig op
een aangebracht vlotje om te broeden.
De ene zwarte stern bleek al zwarter te
zijn dan de andere. Een overvliegende
purperreiger en een lepelaar maakten
het beeld in dit moerasgebied nog mooi24 | de kruisbek 3-2016

er. Een watersnip met zijn karakteristieke
vlucht was ook een leuke verrassing. Het
geluid van de koekoek werd steeds luider
en even later was deze broedparasiet ook
in beeld.
Toen de avond vorderde klonk, aanvankelijk nog ver weg, het hoempende geluid van de roerdomp. Toen we dichterbij
kwamen leek het alsof er een misthoorn
van een boot door de avondnevel klonk.
Het geluid herhaalde zich steeds vaker
en het leek alsof de boot maar niet aan
land leek te komen, maar alom aanwezig bleef tussen het orkest van de steeds
luider roepende kikkers. We vervolgden
onze weg in het donker langs de molen
De Trouwe Wachter. Even verder langs
de Kanaaldijk hoorden we het geluid van
een roepende waterral, dat doet denken
aan een gillend varken dat naar de slacht
wordt geleid.
Ruim na elf uur waren we terug bij het
toegangshek, ruim 62 vogelsoorten en
een mysterieuze ervaring rijker.

kleine plevieren. Om ons heen zongen
blauwborsten, rietzangers en kleine karekieten. We probeerden er enkele schaarsere soorten ‘uit te trekken’ maar dat viel
niet mee. Het hoogtepunt van de steltlopertrek leek al voorbij. Gelukkig werd het
na enige tijd droog en we besloten om
het gebied heen te lopen. We zagen een
bruine kiekendief mooi in een boom zitten, en vonden nog enkele zomertalingen. Iets verder lopend zagen we opeens
een andere roofvogel vliegen: zwarte
wouw! De vogel vloog dichtbij en landde
in de top van een boompje, om zich daar
uitgebreid te laten bekijken, waarna hij
vertrok en zich nog een tijdje in de vlucht
mooi liet bekijken. Ook een havik vloog
over. We vonden nog enkele argusvlinders en bereikten de parkeerplaats weer.
Dreigende luchten
We besloten door te rijden naar het Landje van Geijsel bij Oudekerk, waar we
hoopten op grotere aantallen steltlopers.
Helaas bleken die ook daar niet aanwezig, en moesten we genoegen nemen

Waverhoek
Afd. Utrecht-stad | 23 mei 2016
Jeroen Steenbergen
Zwarte wouw en argusvlinders
Zondag 22 mei bleef afdeling Utrechtstad in de eigen regio: we brachten een
bezoek aan enkele gebieden ten westen
van Utrecht. Met een groep van zeven
mensen begonnen we bij Waverhoek in
de regen de slikjes af te zoeken op steltlopers. We vonden enkele mannen zomer
taling, een Chileense smient en wat

Zwarte wouw | René de Waal

met het gebruikelijke spul, wat overigens
ook geen straf was…
Als laatste bezochten we de Groene Jonker bij Zevenhoven. Helaas verslechterde het weer snel, waardoor we weinig tijd
voor dit gebied hebben genomen. We zagen onder andere enkele geoorde futen,
een zwartkopmeeuw, veel zwarte sterns
en een rosse stekelstaart. Onder dreigende luchten besloten we het hier voor vandaag maar bij te laten.

Tiengemeten
Afd. Doorn/Driebergen | 21 mei 2016
Sjef ten Berge
Met gezang aan land
Na honderd kilometer kregen we een ticket en na tien minuten deining onder de
fiets kwamen we met gezang aan land:
een welkom van de tuinfluiter, die we
alleen daar rond het museum gehoord
hebben. Intussen was er al meer dan één
bruine kiekendief op jachthoogte te zien
geweest en hadden visdiefjes met succes hun visduiken vertoond. Op de fiets
zuidwaarts de Weelde in met uitzicht op
Wildernis. Weelde oogt als de bebouwde kom van een polder, maar dat is snel
voorbij als je de bebouwing achter je laat.
Dan ben je midden in half ondergelopen land dankzij enkele strategisch geplaatste dijkdoorbraken. Fietsen op de
dijk gaf een prima uitzicht op kleine zilverreigers, verwikkeld in een soort kat- en
muisspel met iets onzichtbaars, en in de
verte een lepelaar. Wildernis, waar we op
uitkeken, is een soort opdrogende slik-

vlakte met om de halve meter iets van vegetatie, die veel interessante vogelsoorten aan het zicht onttrok.
Redding
Maar er was redding. Recht naar het zuiden strekte zich de overzichtelijke vlakte van Blanken Slikken uit. De waterloop, die bij hoge waterstand de moerassen ververst, loopt er als een grote worm
doorheen. Op de vlakte tureluurs, jodelende en water zevende kluten, scholeksters, kieviten, visdiefjes en als klappers
dwergstern en een pronkende zilverplevier. Even verder de Vliedberg: een mooi
punt met een comfortabel uitzicht op de
eendensoorten en de bosschages in het
zuiden met bruine kiekendieven ervoor
die van tijd tot tijd het vogellandschap
opschudden. De gorzen links waren leeg,
maar het moeras rechts van de weg leerde je weer een verre kluut van een berg
eend te onderscheiden en bracht ook nog
een handvol eendensoorten op. Helaas
geen zomertaling. Als troost mochten
we naar een triootje opgewonden kleine
plevieren kijken. Via een omweg fietsten
we naar het uitkijktorentje van de Griendweipolder. Allerlei kleine stukjes akker en
voormalig weiland liggen daar. Van een
kort gemaaid landje vlogen twintig kokmeeuwen op. Eén bleef er zitten. Dat was
terecht want even ervoor had een van ons
hem al herkend als zwartkopmeeuw.
Gehakketak van de grutto’s
Na een kort verblijf in Herberg Tiengemeten fietsten we met rugwind naar het
noordwestelijk deel. Grote rust op de

Zilverplevier | Bert Geelmuijden

gorzen noord aan de westzijde van het
eilandje. Daar waren we snel mee klaar.
Verder westwaarts was er eenmaal een
oprisping van een blauwborst. Geluiden
werden nogal eens door de wind verwaaid, maar het gehakketak van de grutto’s met een kiekendief was krachtig genoeg om op te vallen, en als je maar dicht
genoeg bij een rietzanger stond was ook
dat prima te volgen. Groenpootruiters
doe je meestal niet op het gehoor en
toen er even een stilte was kon je de enige blauwe reiger van die dag een zwiepend heenkomen horen zoeken met een
meerkoetkuiken in z’n snavel.
Het inschepen werd met een tellertje geregistreerd. Elf inwoners op Tiengemeten is genoeg en van clandestiene overnachtingen is natuurmonumenten niet
gediend. De enige verstekeling op de
pont was de pimpelmees die trouw z’n
jongen in de nestkast boven de hoofden
van ruim tweehonderd passagiers kwam
voeren. Soms was dat wel een eind vliegen. Of de uitvliegende jongen ooit ook
met de teller geregistreerd zullen worden
is ons niet meegedeeld.
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Verenigingsnieuws
Intro’s en volledige teksten van de aangekondige excursies zijn te vinden op de
website (www.vogelwacht-utrecht.nl). Alle leden van de Vogelwacht zijn welkom
op alle excursies (als er plek is).

Amersfoort
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij René de Waal via het e-mailadres:
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via
06-49121619 (na 18 uur).

zenden eenden en steltlopers het gebied
om te rusten en op te vetten. Vaak worden bijzondere waarnemingen gedaan.
In de omringende polders maken vooral ganzen de dienst uit, en is er kans op
roodhalsgans en sneeuwgans. Aan de
Waddenkant, bij Moddergat, is in deze tijd ondere andere sneeuwgors en
strandleeuwerik mogelijk.
De kosten voor het weekend zullen waarschijnlijk 100 euro per persoon bedragen,
exclusief benzinekosten. Meer informatie
over het weekend vindt u op de website.

Zaterdag 10 september
Amerongse Bovenpolder | Blauwe Kamer
We brengen een bezoek aan enkele natuurgebieden langs de Nederrijn: de
Amerongse Bovenpolder en de Blauwe
Kamer bij Rhenen. In beide gebieden
kunnen we diverse soorten steltlopers en
eenden tegenkomen. Wie weet laat zich
ook een visarend zien.
Vertrek: 07.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: parkeerterrein restaurant Oud
Leusden, Dodeweg (bij A28, afslag Leusden-Zuid), Amersfoort
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober
Afdelingsweekend Lauwersmeer
Het jaarlijkse afdelingsweekend wordt
deze keer gehouden in het Lauwersmeergebied, een van de hotspots voor vogelend Nederland. In deze tijd is de vogeltrek in volle gang, en bezoeken vele dui26 | de kruisbek 3-2016

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

Zaterdag 24 september
Brabantse Biesbosch (Noordwaard & Petrusplaat) | Auto-/dagexcursie
We gaan wandelend op zoek naar onder
andere de zeearend en de visarend. De
najaarstrek is in volle gang en we verwachten de nodige doortrek van roofvogels, steltlopers en diverse zangvogels
(tapuit, paapje, zwaluwen en piepers).
Uiteraard zullen we ook weer volop watervogels (ganzen, eenden en reigers)
gaan zien in dit altijd vogelrijke gebied.
Neem zelf brood, drinken en regenkleding mee. Terugkeer einde middag.

Roodhalsgans | Bert Geelmuijden

Vertrek: 8.30 uur
Waar: parkeerplaats van de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3772 HM De Bilt
Benzinekosten: de kosten worden gedeeld met de chauffeur

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 excursie wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaan, kijk dan op www.vogelwacht-utrecht.nl. Mogelijk staat daar
- onder afdeling Doorn/Driebergen - een
nieuwe datum voor die excursie vermeld.

Zondag 3 juli
Biesbosch Noordwaard | auto/wandelexcursie
Na de ontpoldering en herinrichting van
de Noordwaard zijn er in de mengeling
van oud en nieuw land interessante ontwikkelingen gaande. Het succes volgend

op het omwoelen en graven betreft niet
alleen de vele Cetti’s zangers maar ook
bewoners van oude stukken bos, knotgrienden, watergangen en nieuwe akkers. Alle zwaluwsoorten en vele zomerzangers hopen we tegen te komen. Verder is er een overvloed van open water
en moeras.
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten
Cate/Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur (na afspraak), circa
14.00 uur terug
Waar: P-terrein naast brandweerkazerne
(Boslaan 1) Driebergen
Benzinekosten: € 9,50 pp (afrekenen met
de chauffeur)

Zondag 4 september
Harderbroek/Schuitenbeek | auto- en
wandelexcursie
De moeras- en rietlanden aan de noordkant van de Knardijk zijn in voorgaande
jaren aan stevige saneringsingrepen onderworpen geweest. Deze grote schoonmaak heeft interessante randjes voor
trekkende steltlopers en veilige pleister-

Vanaf deze bunker hebben we naar diverse kanten een mooi weids uitzicht.
Alle waargenomen trekvogels worden op
een speciaal formulier ingevuld. Na de
telling worden de gegevens naar Vogelbescherming doorgestuurd.
Informatie/opgave: Monique Kersten via
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl
Aanvang: 7.00 uur (geen kosten)

Gierzwaluw | Jan van der Greef

plaatsen voor eendachtigen opgeleverd.
Daarnaast is er voldoende struik en boom
aanwezig voor trekkende zangvogels of
op libellen jagende boomvalken.
Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten
Cate/Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur (na afspraak), ca. 13.00
uur terug
Waar: P-terrein bij oude postkantoor en
Albert Heijn
Benzinekosten: €6,00 pp (afrekenen met
de chauffeur)

Nieuwegein | IJsselstein
Zaterdag 1 oktober

Boomvalk | Bert Geelmuijden

Euro Birdwatch, Vreeswijk/Voorhaven
Jaarlijks worden er in Europa door Birdwatch in het eerste weekend van oktober vogeltrektellingen georganiseerd. In
Nederland wordt dit door Vogelbescherming gecoördineerd. De afdeling Nieuwegein/IJsselstein doet hier ieder jaar
aan mee. We gaan tellen op de bunker
aan de Voorhaven bij de Lek bij Vreeswijk.

IN MEMORIAM
Helaas is op 26 maart 2016 Piet van Holstein overleden. Piet was al heel lang lid
van onze afdeling. De laatste jaren kon hij
door ziekte niet meer deelnemen aan het
verenigingsleven. Daarvóór was hij regelmatig aanwezig bij de activiteiten, zoals
de dagexcursies, de meerdaagse excursie
naar Schiermonnikoog en het schoonmaken van de oeverzwaluwwand. Ook was
Piet een gewaardeerde teller voor het boek
‘Broedvogels in Nieuwegein’. Als afdeling
hebben wij hem als persoon altijd bijzonder gewaardeerd en willen wij hem voor
zijn betrokkenheid postuum bedanken.

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

Zondag 28 augustus
De Maasvlakte
Onvoorspelbaarheid is troef. Zo goed als
de kruisbek 3-2016 | 27

alles is mogelijk op de Maasvlakte, maar
voor hetzelde geld zit er niets. De excursie duurt tot het einde van de middag.
Vertrek: 7.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 25 september
Willeskop en omstreken
Voor deze excursie zoeken we het wat
dichter bij huis. We gaan dan om te beginnen steltjes en eventueel rallen en wat
dies meer zij zoeken te Willeskop, een
gebiedje dat inmiddels een aardige reputatie in de provincie heeft opgebouwd.
Daarna kijken we wat er verder in de omgeving nog te halen valt. In de loop van
de middag gaan we weer terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Dutch Birding-vogelweekend Texel. Met
zoveel topvogelaars op het eiland moet
daar wel iets zeldzaams gevonden worden, en anders is er altijd wel genoeg
leuks te halen.
We zijn vermoedelijk pas aan het begin
van de avond weer terug.
Vertrek: 5.30 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Vechtplassen
Bijna altijd vertrekken de excursies vanaf het parkeerterrein bij de voormalige
brandweerkazerne aan het Harmonieplein
in Maarssen, thans studio van RTV Stichtse Vecht. Als dat niet het geval is, wordt
dat aangegeven.

Zondag 11 september
Zondag 16 oktober
Texel
Het is langzamerhand een traditie aan
het worden die we graag in stand houden. Ook dit jaar bezoeken we tijdens het

Visarend | René de Waal
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Westbroekse Zodden/Bert Bospad: op
zoek naar de visarend | Ochtend/wandel
excursie
In de Westbroekse Zodden is het moeraslandschap nog volop te bewonderen.
Als we de natuur haar gang laten gaan,
zou alles dichtgroeien tot een groot moerasbos van elzen en wilgen. De zodden
zijn gedeeltelijk opengesteld. Er loopt
een mooi wandelpad (Bert Bospad) door
het moerasbos en langs de trilvenen en
rietlanden. We gaan daar onder leiding
van Gerhard Overdijkink een kijkje nemen. We hopen op een visarend, vissende ijsvogels (adult en juveniel) en de
roerdomp.
Aanmelding: uiterlijk 9 september bij
Gerhard Overdijkink, 06-49678023 (bellen na 18.00 uur)

Beflijsters | Richard Pieterson

Vertrek: 8.30 uur
Waar: ingang van het Bert Bospad in
Westbroek (ingang tegenover Kerkdijk 85)
Verzamelen: om 8.25 uur, aangezien we
stipt om 8.30 uur vertrekken

Zondag 9 oktober.
IJmuiden Zuidpier en omgeving | Ochtend/wandelexcursie
De vogeltrek is nog in volle gang, en wie
weet wat we tegenkomen. We denken aan
doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, vinken, kepen, lijsters (waaronder
beflijster) en roodborsttapuiten. Langs
de Zuidpier hebben we kans op zeekoet,
alk, jagers, jan-van-genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Verder zijn steenlopers, paarse strandlopers
en oeverpiepers vaste prik.
Aanmelden: uiterlijk 7 oktober bij Bert
van Dillen, 0346-556386 (na 18.00 uur)
Excursieleiding: Bert van Dillen
Vertrek: 7.00 uur
Waar: Harmonieplein, Maarssen
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