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Van de redactie

Bestuur

Nieuwe redacteuren

Midwinter roofvogeltelling

In de vorige Kruisbek stelden we twee nieuwe redacteuren aan u
voor, Nick Hoebe en Bert Geelmuijden. Inmiddels is de redactie
verder versterkt met René de Waal en Rien Jans.
René is actief in de coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort. René fotografeert, geeft lezingen en leidt excursies. Hij
gaf, samen met andere leden van de coördinatiegroep, afgelopen voorjaar een geslaagde cursus vogelherkenning (voor een
verslag zie elders in dit nummer). René had een groot aandeel
in de eindredactie van deze Kruisbek.
Rien Jans is, net als René, lid van de coördinatiegroep van de
afdeling Amersfoort. Hij leidt excursies, doet mee aan tellingen, beschermt steen- en kerkuilen en was ook actief bij boven
genoemde cursus. Rien heeft journalistieke ervaring, draait een
tijdje op proef mee in de redactie en beslist dan of hij ermee
doorgaat.
We heten René en Rien van harte welkom en hopen op een goede samenwerking.

Frank Sidler is gestopt met de coördinatie van de midwinter
roofvogeltelling. De tweede coördinator, Frits Franssen, is komende winter erg druk met zijn studie (promotie). Dat betekent
dat de voortgang van de telling in gevaar komt. Het bestuur
vindt dit project zeer waardevol. Er gaan jaarlijks zo’n 60 enthousiaste Vogelwachters op stap om onze roofvogels te tellen.
Dat levert interessante informatie op en is een mooi voorbeeld
van samenwerking binnen de Vogelwacht. Bovendien is het gewoon lekker spannend om te doen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar nieuwe coördinatoren. En tot onze vreugde is dat gelukt. Wim van de Vegte en Ype Hoekstra willen meewerken aan
de organisatie van de roofvogeltelling. Wij wensen Wim, Ype en
alle tellers veel succes.

Zenderen purperreigers subsidiëren?

Bijeneters | Bert Geelmuijden

Op onze algemene ledenvergadering van maart hield Ben Koks
een lezing over grauwe en blauwe kiekendief. Daarbij werd duidelijk dat het zenderen van vogels een schat aan informatie oplevert. Probleem daarbij is dat zenders duur zijn. Dat bracht
Anton Schortinghuis, actief lid van de Vogelwacht, op een idee.
Hij schreef het bestuur een brief met het voorstel contact op
te nemen met Jan van der Winden. Jan is ook lid van de Vogelwacht en bekend onderzoeker van onder meer zwarte stern en
purperreiger. Anton stelt voor om het zenderen van purperreigers door Jan te subsidiëren. Inmiddels hebben we contact met
Jan gehad. Hij zoekt voor zijn plannen samenwerking met onder andere Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep Het Gooi en
Vogelwacht Utrecht. Op de algemene ledenvergadering van
maart 2016 zullen we een en ander aan de leden voorleggen.
Jan zal daarbij aanwezig zijn.
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Het onzalige landgoed
Reddingsactie voor een verbindingszone
Sjef ten Berge

Bescherming van wilde vogels betekent voor Vogelwacht
Utrecht dat ook hun leefomgeving beschermd wordt. Daarnaast is de vogelgemeenschap van een gebied een afspiegeling
van de natuurlijke rijkdom. Daarom heeft afdeling Doorn/Driebergen van Vogelwacht Utrecht zich met andere natuurverenigingen ingespannen voor het behoud van het groene gebied ten
zuidwesten van Driebergen-Rijsenburg. Directe aanleiding was
het plan van de gemeente om een belangrijk stukje natuur te
verkopen aan een particulier, die er een landgoedbestemming
met recreatieve functies aan wilde geven.

Inleiding
De provincie Utrecht heeft met het Kromme Rijn-gebied, de
Heuvelrug, de polders van de Eem en van het veen in het westen, en met de Rijn-uiterwaarden landschappen van betekenis.
De natuurbescherming is daar door landschapsorganisaties en
private eigenaren geregeld. Een zeer waardevolle rol in het beschermen van tot eilandjes versnipperde natuur speelt de EHS
(ecologische hoofdstructuur). De EHS maakt onder andere
door het beschermen van verbindingszones tussen natuurgebieden de daar levende soorten minder kwetsbaar voor lokaal
uitsterven.
Het bebouwen van de verbindingszones tussen de Langbroeker
Wetering, de lagere gebieden tussen Zeist en Utrecht en de hogere delen van de Heuvelrug geeft teveel verstoring. De groene
zone tussen Driebergen-Rijsenburg en Odijk is hooguit een halve kilometer breed. Plannen om het landgoed De Woerd hier,
ten zuiden van de wijk Hoenderdaal, uit te breiden deed verontruste buurtbewoners en natuurbeschermers bij de Vogelwacht
aan de bel trekken.

Situatieschets
Vanaf 1962 bestaat een strook landschap van 20 hectare als
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Figuur 1: Landgoed De Woerd en omgeving

landgoed De Woerd (b in figuur 1). Een bosareaal noordelijk
daarvan, de Hoge Woerd (a), is eigendom van Stichting
Utrechts Landschap. Het composteerterrein(c) ligt oostelijk
van het landgoed en grenst direct aan de woonwijk. Tenslotte is het terrein(d) van tien hectare een natuurgebied met een
verhaal. Indertijd ging groene ruimte verloren als gevolg van de
bouw van de woonwijken De Wildbaan en Hoenderdaal. Om
dat te compenseren richtte de toenmalige gemeente Driebergen-Rijsenburg het gebied in als natuurgebied en stond zij garant voor het beheer. Dat was midden jaren tachtig.

Plannen
Toen in 2013 het twee hectare grote composteerterrein gesloten werd, rijpten er plannen om dit terrein een nieuwe bestemming te geven. Men wilde in elk geval de asfaltlaag verwijderen,

wat kosten met zich mee brengt. Ook waren er jaarlijkse kosten
voor het beheer van de tien hectare compensatienatuur.
De buurman-eigenaar van landgoed De Woerd had wel interesse in uitbreiding van z’n landgoed. Hij liet zich door enkele
vertrouwelingen vertegenwoordigen in een projectgroep die allerlei ideeën uitwerkte. De gemeente zorgde voor een coördinerend secretariaat. In de projectgroep zaten ook enkele buurt
bewoners.
Begin 2014 informeerde de gemeente de wijk over de plannen:
- het composteerterrein wordt overgedragen aan de landgoedeigenaar. Deze draagt zorg voor het verwijderen van de
asfaltbedekking ervan;
- de tien hectare compensatienatuur wordt verkocht aan de
landgoedeigenaar;
- de landgoedeigenaar krijgt toestemming om een beheerderswoning te bouwen;
- er komt een klompenpad rond het gebied, een hondenuitlaatplek en een kinderspeelplek op nader te bepalen locaties.
Het afstoten van de onderhouds- en saneringskosten betekende een welkome verlichting van de gemeentefinanciën.
De plannen maakten veel los in de buurt. Veel bewoners voelden zich overvallen en er was twijfel over een evenwichtige afweging van alle belangen. Het bouwen van een woonhuis in
een smalle zone van de EHS en uitbreiding van het landgoed
betekenen een forse aantasting van de natuur. Naar aanleiding
hiervan werd het vooroverleg verbreed met natuurorganisaties,
waaronder de Vogelwacht Utrecht.

Natuur
Een particulier bedrijf heeft een onderzoek naar de natuurwaarden (natuurtoets) uitgevoerd. Dit betrof het gebied rond de
vanouds aanwezige veldschuur, beter bekend als de schaapskooi, en de tien hectare compensatienatuur. Het onderzoek
kwam ter tafel bij het overleg met de natuurorganisaties. Die
waren er niet tevreden mee.
Zo waren een belangrijke ringslangpopulatie en een broedende
buizerd (roofvogelhorsten genieten jaarrond bescherming) niet
opgemerkt. Een waarschijnlijk broedgeval van een sperwer en
de aanwezigheid van de das werden ontkend. Dat gaf te den-

Buizerd | Jan van der Greef

ken en vroeg om correctie. Dankzij de bijdragen van de natuur
organisaties werd de natuurtoets completer.

De vogels van 2014
Omdat in de natuurtoets de aanwezigheid van broedvogels
nauwelijks ter sprake kwam, leek het gewenst in het gevorderde broedseizoen van 2014 een snelle scan van de vogels in dit
gebiedje uit te voeren. Zang, alarmroep en zichtwaarnemingen
werden in kaart gebracht bij één ochtendbezoek. Enkele aanvullende opmerkingen van derden hebben we graag meegenomen
in dit overzicht.
Nauwelijks verbazend was dat tien zeer algemene soorten present waren in het terrein. Het betrof koolmees, pimpelmees,
heggenmus, roodborst, winterkoning, boomkruiper, merel, fitis, tjiftjaf en huismus. De normale algemene soorten waren
zwartkop, tuinfluiter, zanglijster, grote bonte specht en gaai.
De importsoorten Nijlgans (één paar) en Canadese gans (paar
met twee jongen) hielden zich op aan de zuidrand bij de poelen. Van meer betekenis was de aanwezigheid van grasmus en
grauwe vliegenvanger, en het rondhangen in het gebied van een
mannetje koekoek. Bijzonder waren het dodaarsterritorium en
het broedgeval van de buizerd. De havik broedde in 2014 op
het terrein bekend als De Kurk en liet het grote horst op de
rand van Hoenderdaal en het natuurgebied onbewoond. Mogelijk broedde een sperwer in het natuurgebied. De aanwezigheid van drie plukplaatsen, met respectievelijk veerresten van
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Nijlganskuiken, merel en Turkse tortel maken dat aannemelijk.
Tenslotte bleek in de directe omgeving van het moerasfilter
gebied een mannetje kuifeend aanwezig. Ook dat is een sterke
aanwijzing voor broeden.
Als een vluchtige scan in het hoogseizoen deze broedactiviteiten aantoont, is dat een aanwijzing voor het goed functioneren
van dit compensatienatuurgebiedje. We hebben het dan alleen
nog maar over vogels.
In het gebied en direct aan de zuidkant ervan werden op die
ochtend vijf reeën gezien. Ook dat suggereert rust en veiligheid.
Kuifeend | Bert Geelmuijden

Natuurbeheer
Op het bestaande landgoed was in de loop der jaren, in strijd
met het afgesproken beheer, bos gekapt en op de vrijgekomen
ruimte een paardenwei aangelegd. Ook het ontkennen van de
aanwezigheid van de das door de landgoedeigenaar vergrootte
niet bepaald het vertrouwen in een verantwoord natuurbeheer.
Door de EHS-status van het gebied is het negeren van afspraken nogal gedurfd. De provincie, als bewaker van de EHS, is
dan ook een ernstig gesprek met de landgoedeigenaar aangegaan en heeft een handhavings-traject ingezet. De gemeente
kreeg bij de natuurverenigingen niet de handen op elkaar om
nieuwe gronden (o.a. de tien hectare compensatienatuur) te
verkopen aan een beheerder die bewezen had de hand te lichten met afspraken.

voor een goed beheer van de tien hectare compensatienatuur.
Na het reces liet de nieuwe wethouder weten het oude plan in
te trekken. Er wordt geen nieuwe woning gebouwd en de tien
hectare natuur gaat niet naar het landgoed, maar naar een natuurbeheerorganisatie. Klompenpad, hondenuitlaatplaats en
bosspeelterrein gaan niet door, want geven te veel verstoring in
deze kwetsbare groene zone.
De belangrijkste onderdelen van het nieuwe plan zijn het
renoveren van de schaapskooi als beheerderswoning en het
overdragen van het composteerterrein aan de landgoedeigenaar met de bedoeling daar weer natuur van te maken. De natuurorganisaties worden betrokken bij het beoordelen van het
nieuwe beheerplan.

Koersverandering

Terugblik

Het zomerreces van 2014 is ongetwijfeld gebruikt om binnenskamers te wikken en te wegen om het natuurbelang een plaats
te geven. Maar er was in de loop van een half jaar meer gebeurd.
Een nieuwe wethouder had na de verkiezingen deze zaak in z’n
portefeuille en de provincie moest handhavend optreden tegen
ongeoorloofde bomenkap op het landgoed. Verder wilden de
buurtbewoners door middel van crowdfunding de tien hectare
natuur aankopen om het daarna aan een landschaps-beherende
organisatie te schenken. De Vogelwacht heeft zich in een brief
aan het College achter dit voornemen geschaard. Daarbij wezen we op de historische verantwoordelijkheid van de gemeente

Uiteraard zijn wij als Vogelwacht blij met dit succes. Ook was
het goed samen te werken met buurtbewoners en andere
natuurorganisaties. Het monitoren van de natuur zal in de toekomst nodig zijn om te kunnen beoordelen of de natuurverbetering ook inderdaad waargemaakt wordt.
Tenslotte is met alle aandacht voor dit gebied weer duidelijk geworden dat de smalle groene zone tussen de Langbroeker Wetering en de zuidrand van Driebergen-Rijsenburg een kwetsbare verbindingszone is. We moeten waakzaam blijven voor ongewenste ontwikkelingen aan weerskanten van de Rijsenburgse
laan.
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Vogelen in de Lower Rio Grande Valley

Toon Vernooij

Een vogelreis naar Texas, 14-28 april 2015
“Magisch” is het eerste woord dat onwillekeurig in me opkomt. Als we komen
aanrijden, kunnen we ons nauwelijks
voorstellen dat dit een van de birding
hotspots van Zuid-Texas is: overal asfalt,
beton en schreeuwerige reclame. En op
de immense parkeerplaats een paar honderd Harley Davidson motoren in allerlei
soorten en maten. Kortom: niet direct de
plek waar je oog op zou vallen om eens
even je lijst Amerikaanse soorten te actualiseren. Maar dat pakt heel anders uit:
als we de hoek van het betonnen gebouw
om lopen belanden we in een verbazingwekkende, bijna idyllische wereld van vogels, vogels en nog eens vogels. Ze hebben zich allemaal uitgeput laten neervallen in een piepklein, groen eilandje van
aangeplante bomen en struiken. Op elke
twijg zit er wel een uit te hijgen of flitst
fanatiek foeragerend langs knoppen en
bladeren. In één enkele struik tel ik wel
twintig Baltimoretroepialen, eronder op
de grond scharrelen indigogorzen, een
dwerglijster en vlak boven mijn hoofd zeker een stuk of vijf Tennesseezangers en
een snorrende robijnkeelkolibrie. Ik had
wel eens iets gelezen over zogenaamde ‘falls’, een fenomeen waar de golfkust van Texas om bekend staat. Daarbij
strijken honderden trekvogels tijdens de
nacht en vroege ochtend neer op de kust
om bij te tanken op hun tocht naar het
noorden. Maar vandaag is, zo verzekeren

Groene reiger | Toon Vernooij

andere aanwezige vogelaars ons, ‘just a
good day.’

Voorjaarstrek
De voorjaarstrek was één van de hoofddoelen van onze trip naar Zuid-Texas.
Daarnaast is het uiterste zuiden van de
staat, de Lower Rio Grande Valley, bij uitstek een plek voor tropische soorten. Zij
bereiken daar net de noordelijke grens
van hun verspreidingsgebied.
De voorjaarstrek langs de kust van Texas
is een van de spectaculairste fenomenen
van de Amerikaanse vogelwereld. Dat
heeft alles te maken met de ligging en
geografie van het gebied. Een groot deel
van de Noord-Amerikaanse soorten overwintert in Midden- en Zuid-Amerika en

moet in voor- en najaar de Golf van Mexico, die als een bijna onoverkomelijke hindernis dwars over de noord-zuidroute
ligt, passeren. Grote soorten en steltlopers hebben er wat minder moeite mee,
maar vooral de kleinere zangers moeten het strategisch aanpakken, willen ze
de lange reis heelhuids volbrengen. Die
strategische aanpak maakt de kuststrook
juist zo spannend voor vogelaars: een
aanzienlijk deel van de Amerikaanse zangers komt er in voor- en najaar langs. Er
zijn grofweg drie routes die de zangertjes
gebruiken. Een oostelijke route vanaf de
noordkust van Zuid-Amerika via Cuba en
Florida, de Atlantic Flyway. Voor de echte
diehards een route dwars over het open
middenstuk van de Golf van Mexico, de
de kruisbek 4-2015 | 5

Townsends zanger | Toon Vernooij

Mississippi Flyway. En een route via Midden-Amerika langs de kust omhoog. Die
laatste route kun je weer opsplitsen in de
Pacific Flyway en een langs de kust van
de Golf, de Central Flyway (van elkaar
gescheiden door de bergrug die in het
verlengde van Sierra Nevada door Centraal-Amerika aansluit op de Andes in
Noord-Colombia). Er zijn soorten die uitsluitend de Atlantic Flyway volgen en die
je tijdens de trek dus nooit aan de andere
kant zult aantreffen. Andere soorten volgen strikt de westelijke routes. Soorten
die de Mississippi Flyway kiezen, willen
nog wel eens afwijken naar een van de
andere hoofdroutes. Hoe dan ook, dankzij de geografie concentreren zich tijdens
de voorjaarstrek enorme aantallen vogels
in het kustgebied vanaf de monding van
de Rio Grande tot Corpus Christi. Vooral zangvogels kun je er in verbijsterende
aantallen zien. Door honger en uitputting
verliezen ze soms iedere angst voor mensen. En dat laatste is vooral erg prettig
voor de vogelaar.
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Bonte zanger | Toon Vernooij

Zangers
Bij de eerste Tennesseezanger spring ik
nog een gat in de lucht, bij nummer 25
begin ik al een tikje blasé te worden, totdat iemand ineens roept: ‘Magnoliazanger!’ en, hup, daar ga je weer. Je bent nog
niet uitgekeken of een ander komt met
de mededeling dat er net een ‘streepkopzanger’ is gesignaleerd, een lastige sluiper in de ondergroei. De ervaren Amerikaanse vogelaars weten natuurlijk precies waar ze moeten kijken, maar we laten ons zelf ook niet geheel onbetuigd en
oogsten zelfs enige lokale roem als een
van ons een vrij zeldzaam paartje Canadese zanger ontdekt, een soort die zich
maar moeilijk laat waarnemen.
Een voorbeeld van een soort die normaal
gesproken de Atlantic of Mississippi Flyway volgt was een bijzonder fraai mannetje kastanjezanger, dat we een eind naar
het noorden in de kuststrook richting
Corpus Christi aantroffen. Amerikaanse
zangers (althans de familie Parulidae)
zijn overigens in vergelijking met onze

zangers qua kleur aanzienlijk gevarieerder, een fenomeen waarvoor de ijstijd wel
als verklaring wordt aangevoerd. In Europa vormden Alpen en Pyreneeën een
onoverkomelijke barrière voor soorten
die zich voor het oprukkende ijs terugtrokken, waardoor veel soorten het loodje legden. Op het Amerikaanse continent
daarentegen lag de weg naar het zuiden
open en konden soorten in warmere streken overleven en verder evolueren.
De Parulidae zijn in ieder geval schitterende vogels. De eindeloze verscheidenheid in kleur, maar ook in gedrag, maakt
ze tot een genot om waar te nemen. En
de Engelse namen helpen een handje bij
het uit elkaar houden. De Black-and-white Warbler (ofwel: bonte zanger) is inderdaad eenvoudig zwart-wit getekend,
de Black-throated Green Warbler (gele
zwartkeelzanger) heeft veel groen en, jawel, een zwarte keel. Maar ja, daar zijn
bijvoorbeeld ook de Townsends- en Kentuckyzanger; die vergen dan weer een
hoop geblader in je vogelgids.

Vireo’s
Een aparte groep soorten, die eveneens
alleen in Amerika voorkomen, zijn de
vireo’s. Ze zijn over het algemeen wat
plomper gebouwd en hebben een zwaardere kop dan de zangers. Ze gedragen
zich ook anders, minder actief en vaak
zijn ze wat schuwer. Ook bekend als
dwaalgast in Europa zijn de roodoog- en
Philadelphiavireo, die we overigens beide tijdens onze trip hebben gezien. Dit is
tamelijk bijzonder gezien hun normaliter
veel oostelijker trekroute. Een soort die

ook als broedvogel in het gebied voorkomt, is de witoogvireo. Dit is een betrekkelijk kleine vireo met felgele priemende
ogen, die graag en luid zingt en daardoor
vrij gemakkelijk is te vinden.
Een laatste specialiteit die ik niet ongenoemd wil laten, zijn de Amerikaans gorzen. In het Engels worden ze ‘sparrows’
genoemd om het makkelijk te maken.
Het is een notoir lastige groep om te determineren, maar juist om die reden kun
je er veel plezier aan beleven. Dankzij
Michael, onze onvermoeibare gids, weten we het tot maar liefst elf soorten te
schoppen. Voorwaar niet slecht voor een
stel relatief onervaren Europeanen op
sparrowgebied.

Steltlopers en roofvogels
Niet alleen zangvogels trekken door
Zuid-Texas, ook steltlopers en roofvogels. De laatstgenoemde trekken vooral landinwaarts door, omdat zij veelal
afhankelijk zijn van thermiek (die je boven grote wateroppervlakken nauwelijks
hebt). Breedvleugelbuizerden zien we geregeld met tientallen exemplaren tegelijk
schroevend naar het noorden trekken.
Coopers sperwer is zowel doortrekkend
als lokaal eveneens zeer algemeen. Hij
is qua uiterlijk nog het best te vergelijken
met onze sperwer.
Voor steltlopers zoeken we behalve de
slikken in de baai en langs de kust ook
ondergelopen akkers en de oevers en dode armen van de Rio Grande af. Langs de
oevers van de rivier zijn prachtige natuurgebieden gecreëerd, ver van bebouwd gebied. Deels bestaan ze uit dichte, oer-

woudachtige vegetatie waar we ook veel
lokale (sub)tropische soorten aantreffen zoals groene gaai, groene reiger, witbuikreiger, Amerikaanse kleine zilverreiger, Noord-Amerikaanse dwerguil, Amerikaanse oehoe en cactusuil.
De slikken en stranden dichtbij de kust
zijn een eldorado voor diverse soorten
strandlopers en plevieren. Mijn persoonlijke favoriet is de kleinste strandloper,
een strandlopertje niet veel groter dan
een mus, dat broedt in Noord-Canada.
Soorten die bij ons de nodige opwinding
zouden veroorzaken zijn in de Lower Rio
Grande Valley ronduit algemeen: steltstrandloper, grote en kleine grijze snip
zien we her en der in groepjes van soms
enkele tientallen foerageren in poeltjes en
op ondergelopen akkers, net als killdeerplevier en Amerikaanse strandplevier.

Zwartkapzanger | Toon Vernooij

Regelrechte aanrader
Voor vogels - en vlinders, maar die vooral in oktober en november - is de Lower
Rio Grande Valley met het aangrenzende kustgebied een regelrechte aanrader,
maar verwacht geen overweldigend landschappelijk schoon. De stadjes en dorpen zijn nauwelijks het aanzien waard, iedereen bouwt waar het hem uitkomt, en
vooral langs de grote doorgaande wegen
rond MacAllen (het regionale centrum)
is het één aaneenschakeling van bebouwing die pijn doet aan je ogen. Maar eenmaal buiten het stedelijk gebied en vooral in de natuurparken langs de rivier krijgt
de natuur ruim baan.
En dat is aan de vele vogelsoorten goed
te merken.

Amerikaanse oehoe | Toon Vernooij

Amerikaanse dodaars | Toon Vernooij
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Vogelherkenningscursus afdeling Amersfoort
Josje Henkelman

Op een winterse avond in februari zochten we onze weg naar
het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie op landgoed
Schothorst in Amersfoort. Over een donker weggetje kwamen
we bij een noodgebouw, waar de cursus werd gegeven in een
klein, kaal lokaaltje. We vroegen ons af of het een goede keus
was om hier een cursus vogelherkenning te volgen. Het zou blijken dat de eerste indruk niet tekenend was voor de inhoud van
de cursus, die verzorgd werd door René de Waal, Rien Jans en
Gerard van Haaff.
Op woensdagavond verzorgden zij de informatie en uitleg, en
de zaterdag daarna begeleidden ze de excursie over de betreffende vogels: de wintergasten, determinatie en herkenning,
weidevogels en tot slot vogels van bos en heide.

Wintergasten
In het leslokaal verschenen allerlei wintergasten op het projectiescherm waarvan René ons de bijzonderheden vertelde en die
we de zaterdag erna in polder Arkemheen met onze eigen ogen
konden aanschouwen. Eigenlijk waren we gewend om pas in de
lente weer vogels te gaan kijken. Nu werden we in de winter, nadat we de zeedijk opgeklommen waren, verrast door grote hoeveelheden smienten, wintertalingen en kuifeenden die zwom-

Vogelherkenningscursus op excursie | Rien Jans

men in het Nuldernauw. Rondom dammetjes en basaltblokken
en tussen riet konden we met de zon in de rug allerlei soorten
eenden waarnemen zoals tafeleend, bergeend, krakeend, alsook
futen. Daartussen kreeg opeens de een na de ander van de deelnemers grote zaagbekken, brilduikers en zelfs een nonnetje in
het vizier van de telescoop. Alsof dit niet genoeg was, liepen we
verder over de dijk om ook nog de kleine zwaan te zien, maar
die liet die dag verstek gaan. Wel zagen we aan de andere kant
van de dijk in de polder zes soorten ganzen en kemphaan, kievit
en de eerste grutto. In de lucht kwamen nog goudplevieren, putters en kwikstaarten langs. Zo ontdekten we een prachtige plek,
waar we nog vaak terug geweest zijn.

Herkenning en determinatie

Grote zaagbek | René de Waal
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De tweede keer in maart ging René verder met herkenning en
determinatie. We leerden veertjes, streepjes, halsvlekjes, snavels en vliegbeelden te onderscheiden. Zo blijkt de boomkruiper een snavel als een naaldje te hebben, waarmee hij insecten
tussen de schors van de boom uitpeutert in tegenstelling tot de
forse snavel van de vink om zaadjes op te peuzelen en waarmee
een appelvink de hardste pitten kan kraken .
Aan de oostkant van Amersfoort blijkt naast de A28 in 2011 het

natuurgebied De Schammer gecreëerd te zijn. Meteen toen we
de auto uitstapten, wist Gerard al onze aandacht te vestigen
op het geluid van de tjiftjaf, die net weer in het land was. Tot
onze grote verbazing konden we in dit gebied in alle rust twee

merken zoals tureluur, grutto, grote zilverreiger, rietgors en eenden, maar dit waren de toppers voor ons.

Weidevogels

ijsvogels voor een steile wand bewonderen. Vaak zie je ze als
een blauwe flits voorbij schieten, maar nu zagen we zelfs in detail het verschil tussen mannetje en vrouwtje. De laatste onderscheidt zich door een oranje ondersnavel van de man (geheel
zwarte snavel). Verderop doemden een paar watersnippen op
met hun gigantische snavels die zich verscholen achter polletjes in het riet. Ook met hun gestreepte verendek en zigzagvlucht wisten ze onze aandacht vast te houden. Natuurlijk konden we oefenen op meer watervogels met hun specifieke ken-

Door Rien werden we in april ingewijd in de geheimen en achtergrond van de weidevogels. Weidevogels worden bedreigd
door intensieve landbouw en mechanisatie. In de Eempolder
en Arkemheen blijken veel weidevogels te kunnen broeden door
o.a. maatregelen van de Vogelbescherming, hetgeen Rien aantoonde met stippenkaarten, waarop nesten in deze polders met
plas en dras stonden aangegeven. Zo heeft de grutto 330 broedplekken in de Eempolder. Zaterdag konden we echt beleven wat
een rijke wereld aan weidevogels hier nog te zien is. We zagen
de kieviten door de lucht scheren als een soort wachtposten
voor de nesten van andere steltlopers, zoals tureluurs en grutto’s. Toch wist een kiekendief een prooi te verschalken tussen
de grauwe ganzen. Bij de vogelhut konden we in de rust van de
koffiepauze de rietgorzen en rietzangers horen en onderscheiden tussen het riet. Over het Eemmeer vlogen vijf lepelaars
langs. Tot ieders vreugde vloog er een groepje gele kwikstaarten
langs de dijk en later konden we ze aandachtiger bewonderen,
omdat ze in het weiland waren neergestreken. De groenpoot
ruiter en de tapuit waren ook nog leuke toegiften. Aan het eind
van de excursie werden nog even de waarnemingen van de twee
groepen geëvalueerd en was er toch een lichte vreugde te zien
bij de groep die één vogel meer had gespot.

Watersnip | René de Waal

Gele kwikstaart | René de Waal

Vrouwelijke ijsvogels zijn te herkennen aan de oranje ondersnavel | René de Waal
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Vogels van bos en heide
In mei was de laatste cursusavond en werden de contouren
van het prachtige nieuwe gebouw van het CNME zichtbaar dat
naast het noodgebouw steeds meer gestalte kreeg. Door Gerard
werden er weer andere details van de waarneming aangesproken, zoals biotoop, de zang en veren. Hoe klinkt een heggenmus? Als een piepend spinnewiel! Hij leerde ons te kijken naar
details van veren van roofvogels, die te vinden zijn onder de
nesten, zoals het verschil in de tekening van de veren van jonge
en oude vogels. Ook de signatuur per veer van een vogel is te
vergelijken met de specifieke vingerafdruk van de mens.
’s Morgens vroeg op zaterdag trokken we Den Treek in voor
de laatste excursie van de cursus vogelherkenning met prachtig
weer en de mysterieuze nabijheid van havik en zwarte specht.
Was het echt een zwarte specht of de imitatie van een zanglijster? Later werden we attent gemaakt op een typisch geluid van
kraaien: rr-rr, rr-rr, die een havik probeerden te verjagen en we
zagen ze nog net tussen de bomen achter elkaar aanjagen. Op
zoek naar een verlaten haviksnest, dat één van de deelnemers
ons kon aanwijzen, vonden we echt toevallig een havikveer,
waarop Gerard kon aantonen dat het van een jonge vogel was.
Het was een kakofonie van vogelgeluiden. In het gemengde bos
werd het welluidende gezang van de zwartkop in ons geheugen
gegrift en liet ook de zwarte specht zich nog duidelijk horen.
Ook liet een grote bonte specht zich horen en zien. In een beu-

Boompieper | René de Waal

kenlaan hoorden we zangvogels zoals vinken, roodborst, zanglijster, merel, boomklever en pimpelmees. Op de heide konden
we de vogels niet alleen horen, maar ook weer beter zien. De
boompieper trok de aandacht door zijn gezang in de kruin van
een boom, waaruit hij even later omhoog steeg en weer als een
parachute neerdaalde. Op de top van kleine struikjes liet een
paartje roodborsttapuiten zich bewonderen en werd een koekoek gespot, die rustig op een tak zat. Bij een boerderij aan de
zoom van het bos tuurden we in een schuur om de gekraagde
roodstaart te ontdekken, maar pas later zagen we hem even tussen de bomen aan de rand van het bos.

Tot slot
Met veel plezier kijken we terug op deze cursus vogelherkenning. Iedere cursusavond en excursie leverde ons een schat aan
informatie en een lange lijst van waarnemingen op door de inspirerende begeleiding van René, Rien en Gerard. Zij waren iedere keer alle drie aanwezig, deelden hun enthousiasme en uitgebreide kennis van de vogelwereld met ons en vulden elkaar
aan in hun kennis van vogels en biotopen. De deelnemers waren leergierig. Niet iedere deelnemer was een leek op dit gebied.
Ook zij hadden een waardevolle bijdrage bij de excursies, omdat zij hun kennis wilden delen met de andere deelnemers. In
totaal hebben we 85 verschillende vogels waargenomen. Meer
ogen zien meer!

Havik | René de Waal
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Vreemde plekken

De menselijke natuur brengt af en toe vreemde plekken voort.
Ingeklemd tussen de metro- en treinsporen van Amsterdam
zuid ligt nabij station Duivendrecht een klein hoekje dat vergeten lijkt door de modernisering. In de schaduw van een hoog
dubbel viaduct ligt een doolhof van brakke watertjes, verwilderde oevers, dood hout en weelderig struweel, waartussen naar
verluidt de resten van voormalige volkstuintjes. Een scheef getrokken hekwerk, een vervallen schuurtje, houten beschoeiing,
een stuk golfplaat, iets wat op een oude container lijkt en een
houten vlonder van wat misschien wel een terrasje is geweest,
allemaal tegen de achtergrond van rechtlijnig beton. Een geweldige plek, vind ik, ik hoef niet altijd maar schilderachtige natuur en ongerepte wildernis. Trouwens, het is behoorlijk ongerept hier, in de schaduw van de moderniteit die op gezette tijden
boven ons langs snelt. Het zijn als het ware twee werelden: daar
de bovenwereld, hier de onderwereld. Ik zal voor de verandering
eens een fotootje plaatsen.
Het is zo’n plek waar je nooit zou komen, als er geen kwak had
gezeten. Blij dus dat er een kwak zit. ‘Zo’n vogel is voor mij ook
altijd een haakje om een leuke bestemming aan op te hangen.

Kwak | Bert Geelmuijden

Ik bedoel, ‘je komt nog eens ergens’, als ik even mezelf mag
citeren. Zie hier. Je ziet jaren voor je van opbouw en verval, die
als repeterende golven over de menselijke beschaving en haar
nalatenschap heengaan. Prachtig is het. Die kwak trouwens ook.
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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

Vergeten kleuren
Kleuren vervagen. Dat geldt zeker als er
de nodige miljoenen jaren overheen zijn
gegaan, zou je denken. Hoewel? Paleontologen blijven zich verdiepen in de in de
diepe aardlagen verborgen geschiedenis van vogels en doen daarbij soms verrassende ontdekkingen. In de afgelopen
decennia heeft men al heel wat fossielen van inmiddels lang uitgestorven vogels gevonden, waardoor er een globaal
beeld bestaat van de evolutie van moderne soorten. Maar er is nog veel, heel veel
niet bekend. Zo kunnen we ons nog amper een voorstelling maken van het uiter-

lijk van vogels, omdat de overblijfselen
voornamelijk bestaan uit skeletresten die
weliswaar iets, maar lang niet alles vertellen van de buitenkant van de betreffende
vogel. Daar is nu toch een beetje verandering in gekomen. In noordoost Brazilië, dat ooit een onderdeel was van het
oercontinent Gondwana, is een prachtig bewaard fossiel opgegraven van een
vogel uit het vroege Krijt, compleet met
staartveren. Het vogeltje was bij leven zo
groot als een kolibrie, 6 cm van snavelpunt tot staartbasis, en behoorde tot de
orde der Enantiornithes, een groep uitgestorven vogels die nog tanden in de
kaken droegen en andere reptielachtige
eigenschappen hadden.
Het mooie van dit fossiel is dat het vrijwel compleet is, zo compleet dat het zelfs
nog een volledige afdruk van de staart
toont. In die staart zit het belang van de
vondst: die is langer dan het diertje zelf
en lijkt te bestaan uit twee veren die nogal bijzonder gebouwd zijn en bij moderne vogels niet voorkomen. De schacht is
tamelijk breed en afgeplat en de vlag is

opvallend smal, waardoor de veer veel
weg heeft van een lintvormig uitgerekte
reptielenschub. De afdruk is zo gaaf dat
men zelfs de dikte en de diameter van
de schacht heeft kunnen bepalen. Daaruit blijkt dat de staartveren uitzonderlijk
stevig moeten zijn geweest. Nog mooier van deze vondst is de ontdekking van
een dubbele rij donkere vlekjes op ongeveer een derde van de lengte van de afdruk, waarvan men vermoedt dat het pigmentresten zijn, ofwel: kleur. En dan is de
conclusie snel getrokken: wat moet een
vogel met een staart die als een gekleurde seinpaal omhoog steekt? Juist, baltsen. Wat anders? Vermoedelijk gaat het
hier dus om een mannetje. Zeker is het
allemaal niet natuurlijk en ook valt uit
de donkere vlekjes niet af te leiden welke kleur de staart had, maar bij moderne
vogels is een lange, al dan niet opvallend
gekleurde staart vrijwel zonder uitzondering bedoeld om indruk te maken op
vrouwtjes. Zekerheid hierover zullen we
pas krijgen als er van dezelfde soort ook
een vrouwtje wordt gevonden. Maar daar
moeten we nog even op wachten.
Bron: www.nature.com/naturecommunications
(26 mei 2015)

Winterverblijf

Reconstructie van een uitgestorven ‘omgekeerde vogel’, Enantiornithe (Shanweiniao cooperorum) | Wikipedia
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De hardcore vogelaars kennen de Ross’
meeuw ongetwijfeld van het logo van de
Dutch Birding Association. In onze contreien is het een superzeldzame soort,
waarvan ook de minder fanatieke vogelaar echt uit zijn dak behoort te gaan als
hij zich hier vertoont, wat een doodenkele

Drieteenmeeuw | Hanno Steenbergen

keer gebeurt. We weten eigenlijk maar
heel weinig van deze geheimzinnige zeevogel, die broedt en overwintert in het
hoge noorden. Nog maar honderd jaar
geleden werden de eerste broedkolonies
in Siberië ontdekt, maar tot op de dag
van vandaag is van slechts een klein percentage van de wereldpopulatie het exacte broedgebied vastgesteld. En waar de
vogels overwinteren was tot voor kort helemaal een raadsel.
Onderzoekers van de British Ornithologists’ Union (BOU) zijn op zoek gegaan naar een antwoord. In een broedkolonie in arctisch Canada hebben ze in

2011 en 2012 Ross’ meeuwen uitgerust
met geolocators om hun bewegingen tijdens en na het broedseizoen te kunnen
volgen. En dat is wonderwel gelukt. De
eerste vondst was dat de vogels direct
na het broeden enorme afstanden afleggen. Eén vogel vloog in minder dan een
maand heen en weer naar Wrangel Island
(Oost-Siberië), een totale afstand van
ruim 7.000 km en legde over een periode
van een jaar meer dan 40.000 km af zonder verder naar het zuiden af te dwalen
dan 50 graden Noorderbreedte. De gezenderde vogels overwinterden allemaal
in de Zee van Labrador, wat overigens

niet wil zeggen dat er niet meer overwinteringsgebieden kunnen zijn. Eerder, zo
stellen de onderzoekers, dragen de uitkomsten van hun onderzoek bij aan “de
groeiende hoeveelheid bewijs dat de Zee
van Labrador en Straat Davis een belangrijk overwinteringsgebied vormen voor
veel soorten zeevogels (zoals kleine alk,
drieteenmeeuw, noordse stormvogel,
ivoormeeuw) en verdienen te worden
aangemerkt als beschermd gebied.”
Bron: www.birdwatchingdaily.com (juni 2015) / Ibis
(abstract published online, April 11, 2015)
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Najaarstrek telpost Jacobssteeg
Een verslag over najaarstrek suggereert dat deze trek zich pas
voordoet in het najaar. Grotendeels klopt dat. In oktober ligt er
een duidelijke piek. Toch begint de najaarstrek voor veel soorten
al midden in de zomer. Na het broedseizoen is het wegwezen.
Dit telseizoen 2014 is de eerste telling op de locatie Jacobssteeg
op 19 juli uitgevoerd. Tegen de achtergrond van twee kwelende
spotvogels en de plaatselijke grasmus waren de gierzwaluwen
de eerste vogels die de opening van het telseizoen opsierden.
Tussen 19 juli en de laatste keer, 22 november, is 32 keer geteld.
Ditmaal zorgden wilde zwanen als ware wintergasten voor een
passend slot. Tussen de gierzwaluwen en de wilde zwanen liggen vier maanden van trektellen.
De locatie Jacobssteeg, tussen Utrecht en Zeist, is halverwege
het telseizoen van 2013 pas definitief door de huidige groep tellers in gebruik genomen. In deze cijferreeks over de afgelopen
jaren vergelijken we getallen van renbaan De Uithof (de oude
locatie) met de nieuwe locatie. Het aantal teluren en tellers was
ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk. Het aantal soorten
was dit jaar iets groter, maar het totaal aantal vogels was iets
kleiner.

Totaaloverzicht
In het bestek van dit artikel voert het te ver om een overzicht van
alle resultaten van de telpost over 2014 af te drukken. Wie daar
nieuwsgierig naar is, verwijs ik graag naar www.trektellen.nl.
Vorig seizoen zijn er 27 tellingen geweest. Dit seizoen waren
dat er 5 meer, namelijk 32. Ik had dan ook verwacht dat het to-

Anton Schortinghuis

Locatie Jacobssteeg, tussen Utrecht en Zeist | Alies Vos

taal aantal vogels dit seizoen boven dat van vorig jaar zou uitkomen. Dat is niet gebeurd. Zoekend naar een oorzaak valt direct
op dat van de 7 tellingen in september, maar liefst 6 tellingen
zich bij slecht weer afspeelden. De aantallen van september zijn
dan ook laag. Ook later in het seizoen speelde slecht zicht ons
parten. Op 29 oktober was het druilerig en grijs. Op 5 november
was het zicht minimaal, en ook op 19 november bleef het zicht
beperkt door de laaghangende bewolking. Dat er mist in het najaar voorkomt, is gebruikelijk, maar dat deze soep zo vaak werd
opgediend is voor een trekteller wel frustrerend. Het zij zo.
Oktober was de topmaand voor de najaarstrek. Vier van de vijf
beste tellingen vonden plaats in deze maand. De beste telling
was op 4 oktober. Het was een heldere dag met aangename
temperatuur. Er woei een bescheiden zuidenwindje (kracht 2),
dat in de loop van de ochtend iets aantrok. Er is deze dag bijna

Resultaten | Telseizoenen 2011-2014 vanaf de oude locatie De Uithof en de nieuwe locatie Jacobsteeg.

		

Uithof

Uithof

Uithof | Jacobssteeg

Jacobssteeg

		

2011

2012

2013

2014

Teluren

60,08

61,57

78,66

77,2

Tellers

16

15

28

26

Soorten
Aantal vogels
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89

87

85

92

25.768

24.248

42.510

38.861

De top 10 van 2014 | De top 10 ziet er als volgt uit, met daarnaast ter vergelijking de cijfers van 2012 en 2013.

Uithof | 2012

Uithof | Jacobssteeg | 2013

Jacobssteeg | 2014

1

Spreeuw

5097

Spreeuw

9706

Spreeuw

8402

2

Vink

3469

Vink

7820

Houtduif

7883

3

Grauwe gans

1884

Grauwe gans

4196

Vink

4540

4

Koperwiek

1545

Houtduif

3114

Graspieper

2747

5

Sijs

1150

Kolgans

2259

Koperwiek

1745

6

Graspieper

1124

Kramsvogel

2138

Grauwe gans

1601

7

Veldleeuwerik

1013

Koperwiek

2046

Veldleeuwerik

1456

8

Boerenzwaluw

975

Veldleeuwerik

1686

Gans spec.

1219

9

Houtduif

958

Aalscholver

1152

Kokmeeuw

1120

10

Kokmeeuw

927

Gans spec.*

1011

Aalscholver

1049

* spec. staat voor species, het latijnse woord voor soort (red.)

6 uur geteld. Vanaf 7.15 tot 13.00 uur. Ook waren er veel tellers
aanwezig. Twintig bezoekers hebben een actieve bijdrage geleverd door zoveel mogelijk passanten ‘uit de lucht te trekken’.
Toevallig viel de jaarlijkse Europian Birdwatch dit jaar op 4 oktober. Deze trekvogeltelling leverde dit keer vette records op. Via
Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland zijn de landelijke resultaten verspreid. Het geeft voldoening dat we daar als
telpost een (bescheiden) bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Wie de top 10 van 2014 vergelijkt met die van 2013 ziet dat er
7 soorten in beide lijsten voorkomen. De spreeuw, de vink en
de houtduif staan altijd hoog in de lijst. Dit jaar was een goed
jaar voor de graspieper. Het aantal grauwe ganzen ligt veel lager
dan vorig jaar. Dat kan gedeeltelijk liggen aan het feit dat we wat
strenger zijn geworden. Er is inmiddels een behoorlijke plaatselijke populatie die dagelijks heen en weer pendelt tussen de omringende weilanden. Dat verkeer wordt niet langer geregistreerd
op het telformulier.
De kramsvogel lijkt haast te zijn verdwenen. Vorig jaar nog goed
voor een 6de plaats met 2138 vogels. Dit jaar zijn er precies 106
gezien. Gek genoeg kwam de eerste tjakker al op 23 augustus
voorbij. Dat was letterlijk een vroege vogel. Een voorbode van
iets wat nooit zou gebeuren. Net buiten de top 10, maar toch
aardig om te vermelden, is de score van de zanglijster. Vorig
jaar waren er 251 gepasseerd, dit jaar zijn het er 985, bijna 4
keer zo veel!

Vogels rond de telpost
In het volgende lijstje staan 15 soorten vogels die niet als trekvogel zijn genoteerd, maar wel plaatselijk aanwezig waren: fuut,
dodaars, kuifeend, havik, fazant, meerkoet, waterhoen, waterral,
groene specht, ijsvogel, zwartkop, grasmus, spotvogel, winterkoning en roodborst. Geen vogel, maar wel gesignaleerd: ree,
konijn, haas, vleermuis spec., dwergvleermuis, eekhoorn, groene kikker, bont zandoogje, gehakkelde aurelia en paardenbijter.
Opmerkelijk genoeg moet ik achteraf constateren dat de huismus ontbreekt in dit overzicht.

Tenslotte
Terugblikken op het telseizoen levert mij een positief gevoel op.
Voor de Utrechtse vogelaars is de Jacobssteeg inmiddels een
bekende plek geworden. Vanuit de stad is de telpost op de fiets
binnen 20 minuten bereikbaar. Dat vind ik zelf een pluspunt.
Een negatief punt is de herrie van de A28. Daar ontkomen we
niet aan. Gelukkig is het niet zo erg dat het roepje van een passerende ortolaan overstemd wordt door het snelverkeer.
Niet voor iedereen is de zaterdagochtend een handig moment
om te tellen, daarom is het heel prettig dat ook op de woensdagochtend zich een vast clubje heeft gevormd om samen de
lucht af te zoeken. Het uitzicht vanaf de bank, het centrale middelpunt van onze telpost, is aanmerkelijk verbeterd nadat op
geschoten wilgenstruweel bleek te zijn gerooid.
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Excursies

Bruine kiekendief | René de Waal

Biesbosch Noordwaard
Afd. Doorn/Driebergen | 6 juni 2015
Sjef ten Berge
Strakblauwe lucht en tien ooievaars achter elkaar op de lichtmasten van de A27
ter hoogte van Ameide. De rest van de
vijftig kilometer tussen Driebergen en
Werkendam bestond uit overvliegende
purperreigers, schroevende buizerds en
het gewone weidevogeltableau. Voorbij
Werkendam functioneert geen enkele
TomTom meer en in de oostelijke polders van de Noordwaard is de veldslag
van grondverplaatsingen, betonviaducten, nieuwe gemaaltjes en boerderijen
op terpen ternauwernood uitgewoed.
Schaars begroeide brede watergangen
en boezemlaagtes liggen tussen het wegennet. Dat wegennet wordt gekenmerkt
door de totale afwezigheid van naamborden en waar vroeger doorgaande wegen waren, loop je nu na de laatste ge16 | de kruisbek 4-2015

sloopte boerderij vast in de klei. Op onze rondgang daar met de klok mee kregen we alleen steun van de gele borden
‘doorgaand verkeer’, want de borden
met opschrift ‘alleen voor aanwonenden
en agrarisch verkeer’ hebben we niet als
steun ervaren. Bij ons eerste doel langs
de Bandijk waren oeverzwaluwkolonies,
inmiddels bijna verlaten. Wel bijzonder die toevallige steilwandjes van enkele kleidepots vlak naast de weg, die met
paaltjes en lintjes gemarkeerd waren tegen overijverige shovelpiloten.
Dolen door gloednieuw landschap
Daarna begon het echte dolen met steltkluten, kluten, kleine plevieren, bosruiters en duttende tafeleenden, omgeven
door nooit duttende scholeksters. Het
gloednieuwe landschap met allerlei oude stukken bos op de horizon was regelmatig decor van overvliegende purperreigers. De grote zilverreiger in broed-

kleed met zwarte snavel en onze inheemse blauwe maakten het trio compleet.
Opvallende waren de grote hoeveelheden jagende boeren-, huis- en oeverzwaluwen boven de natte laagten. Zodra het natte landschap bedekking had
van struikgewas en oud bos waren grasmus, tuinfluiter, zwartkop, winterkoning,
tjiftjaf en fitis aanwezig, maar het leukste stukje oud bos troffen we aan langs

Grote zilverreiger | Bert Geelmuijden

een onbenoemde oude weg, waarschijnlijk de Kroonweg. Spotvogel, gekraagde
roodstaarten en een straat van nachtegalen, die zelfs op 6 juni de pijp nog niet
neergelegd hadden. Moerassige wilgen
maakten dat we de Cetti’s zangers alleen maar konden horen. Het zingen van
blauwborst en een hem imiterende bosrietzanger in een zelfde moeras maakte
ons alert op de verschillende zangvoordrachten. Hoewel: de hinnikende roep
van de koekoeksvrouw die we even eerder met twee mannen in de achtervolging langs de bosrand ontwaard hadden,
had ons ook al laten weten hoeveel deze lokroep op de hinnik van de dodaars
lijkt. Wespendief, torenvalk, een torentje
buizerden, sperwer en boomvalk beloonden diegenen, die met enig geluk bijtijds
de lucht afspeurden. De ontbrekende
bruine kiekendief kruiste ons pad op de
Bandijk toen we de terugtocht al ingezet
hadden. Met de jubel van de veldleeuwerik nog op ons trommelvlies keerden we
huiswaarts.

Noord-Holland
Afd. Utrecht-stad | 30 augustus 2015
Jeroen Steenbergen
Zondag 30 augustus brachten we een
bezoek aan de provincie Noord-Holland. Met een groep van 12 mensen begonnen we de dag met een uurtje trektellen bij Camperduin. Uiteraard hoopten we op een vale pijlstormvogel, die
rond deze tijd hier wel eens langsvlie-

gend wordt gezien. Het bleek rustig op
zee: al snel zagen we een jan-van-gent,
veel grote sterns, enkele zeehonden en
een paar bruinvissen. Een groep van 20
lepelaars vloog over en er was een flinke
stroom aan langstrekkende boerenzwaluwen en gele kwikstaarten. Na een uurtje reden we door om in de omgeving van
de Belkmerweg bollenveldjes af te zoeken op steltlopers. Dit leverde aardig wat
kemphanen en bosruiters op. In de omgeving van Callantsoog was een prachtig
veldje met honderden kemphanen, enkele krombekstrandlopers, steenlopers en
iets verderop een groep van maar liefst
vijf grauwe franjepoten! Erg fraai.

ken naar reuzensterns. Helaas konden
we deze daar ook niet vinden, maar in
polder IJdoorn bleek het aardig toeven:
we zagen een porseleinhoen en een waterral, nog een grauwe franjepoot, veel
kemphanen, een prachtige havik die paniek kwam zaaien, een regenwulp en
enkele geringde lepelaars. Aangezien
het inmiddels vijf uur was besloten we
het hierbij te laten. De topsoorten waar
we van hadden gedroomd waren uitgebleven, maar er waren voldoende leuke waarnemingen om tevreden terug te
kunnen kijken.

Oude Vuilnisbelt
We reden door richting Den Helder waar
we op de Oude Vuilnisbelt wilden zoeken
naar zangvogels. Gisteren zat hier een
draaihals, en eerder vandaag een sperwergrasmus, dus dat zou wat kunnen
opleveren. Naar de goede plek lopend
zagen we op een onder water staand
stuk land opeens twee steltkluten en een
dwergmeeuw. Vlak daarop vlogen twee
zwarte ibissen over ons heen. We deden
ons best om zangvogels te ontdekken in
de dichte vlieren, maar dit bleek niet gemakkelijk. Enkele braamsluipers, grasmussen, tjiftjaffen en roodborsttapuiten,
daar bleef het bij. Een late gierzwaluw
vloog over.
Aardig toeven in polder IJdoorn
We besloten om terug te rijden richting
Amsterdam, om bij Durgerdam te zoeKemphaan | Jan van der Greef
de kruisbek 4-2015 | 17

Vogelcursus voor gevorderden
Op maandag 1 februari 2016 start de KNNV-cursus ‘Vogels kijken en herkennen’ voor mensen die al wat meer weten van vogels en er vaker op uittrekken om vogels te kijken.
In deze complete vogelcursus leert u bijna alle vogels van Nederland op uiterlijk, gedrag en geluiden herkennen. Er wordt
verder aandacht besteed aan de verschillende soorten geluiden
en hun functie, alsmede aan de anatomie van vogels. Ook het
gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan
bod. U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen van
de besproken vogels in kleur.

Modules
De cursus is opgebouwd uit acht modules. U kunt er desgewenst voor kiezen losse modules te volgen. Een lesavond op
elke 1e maandag van de maand wordt gevolgd door een excursie op de daaropvolgende zondag. In februari komen eenden en
ganzen aan bod, in maart roofvogels , in april de vogels van stad

en dorp, in mei bos- en heidevogels, in juni moeras- en weidevogels, in september vogels van wad en slik, in oktober trekvogels herkennen en in november de vogels van kust en zee.

Cursusinfo
De docenten zijn Frans van Bussel, Nicolien Drost en Han van
der Kolk. De hele cursus kost € 170 (inclusief uitgebreide cursusmap in kleur, koffie/thee). Bij intekenen losse modules (bestaande uit een lesavond en een excursie) zijn de kosten € 26
per module. Leden van de KNNV afdeling Heuvelrug betalen
€ 21 per module, respectievelijk € 150 voor de hele cursus.
Cursusgeld dient vooraf te worden betaald op bankrekening
NL93INGB0003720624 t.n.v. KNNV Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn. Opgeven bij Ton Bom via penningmeester@heuvelrug.knnv.nl of 06-22800142.
Informatie bij Frans van Bussel, voorzitter@heuvelrug.knnv.nl
of 030-6931168.

Velduil | René de Waal
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Voor u gelezen

gestreefd naar een verbetering van de habitat van de diverse broedlocaties.

door Nick Hoebe

SOVON-NIEUWS
Sovon-Nieuws is een nieuwsbrief over
vogeltellingen en andere zaken betreffende vogels in Nederland. Maar niet alleen
voor tellers staan er interessante ver
halen in.
•De laatste jaren krijgt de sterk groeiende populatie halsbandparkieten veel aandacht. Maar velen weten niet dat er nog
36 andere soorten papegaaiachtigen in
ons land rondvliegen. Enkele soorten
broeden ook in ons land. De grote Alexanderparkiet lijkt nu vaste voet in Nederland te krijgen.
Deze soort is een grotere uitgave van
de bekende halsbandparkiet. Qua broeden, voedsel en gedrag is deze Alexanderparkiet echt een grote broer of zus
van de halsbandparkiet. Het verschil zit
hem vooral in het formaat (50-62cm tegenover 37-43cm), maar ook in de forsere snavel, een bordeauxrode vlek op de
schouders en een zwaardere roep. De
eerste zekere broedgevallen werden gemeld in 2006 vanuit Amsterdam. Men
neemt aan dat er nu jaarlijks ongeveer 11
broedgevallen zijn in ons land. Bij tellingen op slaapplaatsen kwam men tot een
aantal van 145. Grote Alexanderparkieten
zijn tot nu toe waargenomen in de kuststrook van Zuid-Holland tot Groningen.
Broedgevallen werden alleen waargenomen in Amsterdam.
•In Sovon-Nieuws staat ook een verhaal
over de broedvogels van de gehele Wad-

Bontbekplevier | Bert Geelmuijden

denkust, van Nederland tot en met Denemarken. Er is een groot onderzoek geweest naar de aantallen van die broedvogels. Het onderzoek besloeg het tijdvak
1991-2011. In die periode gingen 19 van
de 29 soorten broedvogels van de internationale Waddenzee in aantal achteruit.
Duidelijke afname was te zien bij grutto,
blauwe kiekendief, strandplevier en bontbekplevier (meer dan 6% afname per
jaar). Watersnip, bonte strandloper en
kemphaan verdwenen als broedvogel uit
grote delen van de Waddenzee. Maar enkele soorten doen het juist steeds beter:
zwartkopmeeuw, aalscholver, lepelaar,
grote- en kleine mantelmeeuw broeden
in steeds grotere aantallen in het gebied.
De blijvende afname van broedvogels in
de Waddenzee heeft inmiddels veel aandacht gekregen van de betrokken terreinbeheerders en van andere instellingen
die zich bezighouden met dit gebied.
Zo startte Vogelbescherming Nederland
samen met de terreinbeheerders in de
Waddenzee het programma Rust voor Vo
gels, Ruimte voor Mensen. Daarin wordt

OPROEP
Eind maart startten verschillende natuurbeschermingsorganisaties met een groot
gezamenlijk project: De Jaarrond Tuintelling. Hierbij tellen vrijwilligers wat er zoal
aan planten- en diersoorten in hun eigen
tuin voorkomt. Elke week geven ze hun
resultaten door via de website. Er doen
nu (eind juni) 3871 tellers mee. Zij tellen
vogels, zoogdieren, amfibieën, spinnen,
vlinders en andere insecten en ook planten in hun eigen tuin. Je kunt er als deelnemer ook voor kiezen om je op één groep
van organismen te concentreren. Doe
mee, het kost weinig moeite en geeft veel
plezier! Meld je aan op www.tuintelling.nl.
HET IJSVOGELTJE
Het IJsvogeltje is het clubblad van de Vogelwacht Limburg, onze zusterorganisatie dus. In het juni-nummer staat een
verhaal over populieren en hun vogels.
In Zuid-Limburg komen populieren veel-

Boomvalk | Jan van der Greef
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vuldig voor, vooral langs beken en rivieren en in drassige gebieden. Nu woedt
er over deze populieren al enige tijd een
discussie tussen natuurorganisaties. Verschillende organisaties zijn van mening
dat de populier verwijderd moet worden
uit het Limburgse landschap omdat deze boom geen oorspronkelijke Zuid-Limburgse soort is. De Vogelwacht Limburg
is het niet eens met deze opvatting. De
Limburgse populieren leveren namelijk
broedgelegenheid aan kramsvogels, wielewalen, roeken en boomvalken. Bovendien groeien er op deze populieren veel
maretakken. De bessen daarvan leveren
in de winter voedsel aan overwinterende
grote lijsters en, bij invasies, aan pestvogels. Door ouderdomssterfte en kapwoede zijn al veel populieren uit Zuid-Limburg verdwenen. De Vogelwacht Limburg
maakt zich nu sterk voor het behoud van
deze boom en voor herbeplanting.
DE STRANDLOPER
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk geeft een mooi
tijdschrift uit: ‘De Strandloper’. In het juni-nummer van dit blad staat een aardig
verhaal over Het nut van kleurringen.
Al ruim 30 jaar wordt er onderzoek gedaan aan vogels met behulp van kleurringen. Door kleurringen te gebruiken in
verschillende combinaties is het mogelijk
individuele vogels te onderscheiden. Zo
kunnen ze gevolgd worden bij hun omzwervingen.
Niet iedereen was in het begin enthousiast over deze methode. Er waren vogelaars die vreesden dat de vogels hinder
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of zelfs leed zouden ondervinden van de
ringen aan hun poten. Deze discussie
heeft de diverse vogelonderzoekers ertoe
gebracht om deze methode zeer zorgvuldig te gebruiken. In de loop der jaren
is er met deze onderzoeksmethode veel
kennis vergaard. En soms zijn er zeer
bijzondere zaken te melden. Zo werd er
door een lid van de Noordwijkse groep
op 9 augustus 2013 een drieteenstrandloper als nestjong geringd op Noordoost
Groenland. Twee maanden later, op 7 oktober 2013, werd dezelfde vogel teruggevonden op het strand van …. Noordwijk.
Veel ringonderzoek is er in ons land gedaan aan zilvermeeuwen. Zo werd er op
5 januari van dit jaar op het strand van
Noordwijk een geringde zilvermeeuw gezien, die op 17 juli 1988 was geringd op
Texel. Een vogel dus van 27 jaar oud!!
Mits op een verantwoorde manier uitgevoerd, kan kleurringonderzoek bij vogels
dus heel veel interessants opleveren.
DE KORHAAN
‘De Korhaan’ is het blad van onze buurvereniging Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken. In het nummer van juli (jaargang 49, nummer 3) beschrijft Hanneke
Sevink haar lotgevallen in het voorjaar
van 2013 bij het zoeken naar een eerste,
mislukt broedsel van een paartje boomvalken en het daarna vinden van een vervolglegsel. Hanneke, die al jaren erg actief is in de Roofvogelwerkgroep Nederland, doet uitgebreid verslag van haar
zoekpogingen en waarnemingen. Uit
haar verhaal blijkt hoe moeilijk het soms
is om te ontdekken of en waar een paartje

Tapuit | Jan van der Greef

boomvalken broedt. Uiteindelijk vindt ze
het nest, waarin twee bijna vliegensvlugge jongen blijken te zitten!! Niet alle vogelaars zullen Hannekes, erg zakelijke,
verhaal interessant vinden. Voor roofvogelliefhebbers, en dat zijn er gelukkig velen, is het verslag echter zeer leerzaam
en boeiend.
De tapuit is in ons land een bedreigde
broedvogel van vooral het duingebied.
Toch vinden we in ons gebied, het midden van het land, regelmatig tapuiten.
Dit zijn trekvogels die in het voorjaar vanuit Afrika naar noordelijk Europa trekken
om daar te gaan broeden, en die aan het
eind van de zomer de terugreis ondernemen. De grote pieken van de voorjaarstrek liggen in april en mei. In de periode augustus-oktober vliegen ze, met hun
jongen, weer terug.
In ‘De Korhaan’ doet Jan Mooij verslag
van tellingen van tapuiten gedurende de
periode 1973 tot en met 2014 (40 jaar
dus!!). Uit zijn verslag en uit de grafieken die hij erbij publiceert blijkt dat de
gemiddelde aantallen tapuiten gedurende de voorjaarstrek iets afnemen. Maar
de aantallen tijdens de najaarstrek blijven

ongeveer gelijk. De sterke afname van de
Nederlandse broedpopulatie zien we dus
in de resultaten van de trekwaarnemingen niet terug.
HAK-AL
In de wereld van natuurliefhebbers wordt
nogal veel eigen jargon gebruikt. Zo is
een roofvogel voor vogelaars een roofpiet; een blako is een bladkoning, een
robotap is een roodborsttapuit en een
boertje is natuurlijk een boerenzwaluw.
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg
gaat hierin wel heel ver. De naam van hun
clubblad is ‘Hak-al’. Denk nu niet dat dit
houthakkerstaal is. Met deze afkorting
wordt bedoeld “had ik al”.
In nummer 2015-2 staan twee verslagen
die voor vogelaars interessant zijn. Zo
wordt er verslag gedaan van de Big Day
op 15 en 16 mei jongstleden. Vijftien vogelaars gingen in groepjes van twee of
drie erop uit om in 24 uur zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te zien.
Verslagen van twee van de deelnemende
groepen vertellen over de ervaringen van
de deelnemers. De ‘winnaars’ behaalden
een score van 105!! De ‘verliezers’ behaalden een eerbiedwaardig resultaat van 91.
Heb jij wel eens 1001 soorten in één jaar
gezien? Nee, niet alleen vogels maar
ook planten en andere dieren. Ik denk
dat de meesten van ons dat niet redden.
Hans Kunstman en Jurgen Geven van
de NVWC besloten om het jaar 2014 uit
te roepen tot een 1001-soorten jaar. Het
streven was om in 2014 minstens 1001
verschillende soorten waar te nemen in

het werkgebied van de NVWC, tussen
Lek en Linge. Dus niet alleen vogels,
maar ook andere dieren en planten. Om
hun resultaten te bewijzen moest er van
elke waarneming een foto met beschrijving worden geplaatst op Waarneming.
nl. Halverwege 2013 begonnen de voorbereidingen: lezen van oude verslagen en
van nieuwe boeken. Gedurende het jaar
2014 gingen de waarnemers meestal samen op pad, soms lukte dat niet. Ze bezochten in totaal 52 gebieden in hun regio, waarvan vele meerdere keren. Ze zagen 119 vogelsoorten, maar ook 121 soorten nachtvlinders, 327 plantensoorten en
ook nog 513 andere levende wezens zoals
zoogdieren, andere insecten en paddenstoelen. Dus in totaal 1080 verschillende
soorten organismen. Een geweldig resultaat. In een uitgebreid verhaal met veel
foto’s doen de beide waarnemers verslag. Het lezen waard.
ANSER
Ook in ‘Anser’ nr. 53, het blad van de
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe,
wordt verslag gedaan van een Big Day.
Deze vond plaats op 16 februari in het
Noord-Veluwe gebied , zo tussen Harderwijk en Zwolle. De groep kwam tot een
eerbiedwaardig resultaat van 131!!!
Naast de vele excursieverslagen, zoals
elk vogelaarsblad die wel kent, staan er
ook een paar andere artikeltjes in. Zo ontdekte een aantal vogelaars dat er bij een
renovatieproject van 160 woningen in Ermelo de broedgelegenheid van gierzwaluwen werd vernietigd. Dankzij protesten
van deze vogelaars werden er door de

Steltkluut | Bert Geelmuijden

woningbouwvereniging, in overleg met
de bewoners, neststenen voor gierzwaluwen ingemetseld in de woningen. De
broedgelegenheid was gered.
Een heel bijzonder verhaal komt van
een boerenbedrijf tussen Elburg en
Doornspijk. Een boer heeft daar, op eigen initiatief, een plas-drasgebiedje aangelegd, midden tussen de andere weilanden. Om het betreffende gebied is
een klein dijkje opgeworpen en met behulp van een kleine pomp, die werkt
op zonnepanelen, wordt een verhoogde waterstand in het gebiedje gehandhaafd. Vanaf het begin trekt dit gebiedje
de aandacht van weidevogels en steltlopers. Zo komen er veel grutto’s en kieviten voor, maar ook wulpen en kemphanen. Dit voorjaar werd er zelfs het
balts- en paargedrag waargenomen van
een paartje steltkluut! Afgelopen broedseizoen heeft een paartje steltkluut met
succes twee jongen grootgebracht in het
Harderbroek. Het is heel goed mogelijk
dat het dezelfde steltkluten betreft als die
werden waargenomen bij Elburg, in zo’n
zelfbedacht en uitgevoerd plas-draslandje, te midden van de koeien.
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En...nog iets leuks gezien?
Gelderse Vallei: saaie weilanden, bijzondere natuur
Kees van Wegen

Groot Bylaer
Geboren als Keientrekker was de Gelderse Vallei voor mij al
dichtbij en bekend als fietsgebied. Het boek Natuurgeheimen
(1978) van Gerrit de Graaff gaf prachtige inkijkjes in de aanwezige natuur. Landgoed Groot Bylaer, voorheen landgoed Erica, is
daar een mooi voorbeeld van. Eind jaren zeventig werden hier
ruim 60 soorten broedvogels geteld, waaronder ijsvogel, watersnip, wielewaal, geelgors, rietgors en nachtegaal.
Toen ik in 1986 in Achterveld ging wonen, werd het nog gemakkelijker om Groot Bylaer te bezoeken.
De ijsvogel komt er al jarenlang voor. Samen met Kees Bolkenbaas heb ik langs de meanderende oude Barneveldse Beek op
gunstige plaatsen enkele oevers steil gemaakt. IJsvogels zijn hier
nooit gaan broeden, maar wel in de nieuw gegraven Barneveldse
Beek. In 2015 zijn er voor zover mij bekend nog drie andere
broedlocaties van de ijsvogel in de omgeving van Groot Bylaer.
Sommige van de getelde broedvogels hebben een slechte periode gekend: de zwarte specht was enkele jaren verdwenen, maar
nu duidelijk hoorbaar aanwezig in Groot Bylaer. In een aantal

IJsvogel | Bert Geelmuijden
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beuken hebben zwarte spechten grote ovale gaten gemaakt. De
boommarter profiteert hiervan. Dit dier komt sinds 2005 voor
op Groot Bylaer en brengt er zijn jongen groot.
Weidevogels
De watersnip heeft in de jaren 80 nog in De Glind en op Groot
Bylaer gebroed. Tegenwoordig neem ik ze alleen nog waar in de
trektijd. De Vallei is helaas te droog geworden voor baltsende
en broedende watersnippen. Alleen een grote natuurorganisatie als het Gelders Landschap lukt het om in een natuurgebied
het water vast te houden. Weidevogels zoals grutto en tureluur
doen het al niet beter. Een aantal jaren heb ik weidevogels geteld voor Gerard Kok. Deze biologische boer hield op een prima
manier rekening met de weidevogels in zijn weilanden. In de
beginjaren werden in totaal meer dan veertig nesten van weidevogels geteld, waaronder vier van de grutto en twee van de
tureluur. Later nam dit aantal snel af.
Uilen
Voordat ons dorp aan de oostkant uitbreidde, kon ik vanuit mijn
straat zien dat de steenuil ‘thuis’ was. In de namiddag zag ik
soms twee plaatstrouwe pluizenbollen in het zonnetje zitten.

Bosuil | Hans van Zummeren

’s Avonds was het gemiauw van de man steenuil te horen. Bijzonder is wel om te merken dat in enorme koeienstallen steenuilen voorkomen. Niet alleen kleine schuurtjes zijn interessant.
Mogelijk kunnen deze uilen verleid worden om in een nestkast
te gaan broeden, zodat ze beter te volgen zijn.
De bosuil heeft het volgens mij in al die jaren in de Vallei goed
gedaan. Ik heb eens een aantal kleine bosjes en wat grotere bossen geïnventariseerd: in elk bosje/bos zong in de laatste winter
maand een man bosuil. Ook in Achterveld broedt de bosuil.
Vanuit mijn tuin zijn eind mei en in juni jongen te horen!
Met de kerkuil gaat het ook beter dan in de jaren tachtig. Eddie
Kuis en Zomer Bruijn hebben voor de kerkuilen kasten opgehangen. Later maakte de knotclub, onder leiding van Wim van
Dijk, kasten. Nu is er een hele uilenwerkgroep die kerkuilen op
meer dan 40 nestkastlocaties bezoekt.

vaar, watersnip, lepelaar en grote zilverreiger te zien.
Ook particuliere initiatieven zijn bijzonder. Enkele boeren hebben een poel laten aanleggen en weilanden verschraald. Zo is
er een nieuw landgoed: Emelaar. Agrarische grond is natuur geworden waar vogels als koekoek, lepelaar, rietgors, boompieper,
putter, kleine karekiet, roodborsttapuit en ook insecten zoals de
bandheidelibel zich thuis voelen.
Tussen de Helweg en het Valleikanaal wil het waterschap in
2015-2016 de Modderbeek aanpassen. Dit betekent dat de beek
het gehele jaar stromend water moet hebben om een werkend
ecosysteem te laten ontstaan. Concreet zal de Modderbeek
meer bochten krijgen, wordt een kilometer langer en ook worden de oevers op een meer natuurlijke manier aangelegd. Hiervoor wordt de beek inclusief oevers zo’n veertig meter breed.
Resultaat van een nu al kleine verlegging van de beek is het
voorkomen van een paartje kleine plevieren.

Nieuwe gebieden
Het Utrechts landschap heeft een aantal nieuwe gebieden verworven die zeer aantrekkelijk zijn voor vogels: Klein en Groot
Stoutenburg, De Schammer en Bloeidaal. Bloeidaal kent niet alleen veel interessante broedvogels, zoals blauwborst en ijsvogel,
maar is ook een pleisterplaats voor trekvogels!
Landgoed De Boom heeft aan de Moorsterbeek enkele weilanden afgegraven en enkele poelen laten graven met een oeverzwaluwenwand. De oeverzwaluwen zijn nog niet verleid tot
broeden, de ijsvogel wel. In dit gebied zijn onder andere ooie-

Tenslotte
De Gelderse Vallei is een veelal droog gebied met intensief gebruikte weilanden en maïsakkers. Hobbyboeren maken de weilanden net even interessanter door landschapselementen met
zuring, boterbloem en paardenbloemen te creëren. Landgoederen bieden een orkest aan vogels en een kleurenpalet aan bloemen. Zo is de Gelderse Vallei een rijk geschakeerd gebied: veelal saaie weilanden met hier en daar enkele soorten erfvogels en
daaromheen steeds meer bijzondere natuur.

Blauwborst | René de Waal

Koekoek | René de Waal
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Verenigingsnieuws
Amersfoort
Voor alle excursies kunt u zich opgeven
bij René de Waal via het e-mailadres: renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 0649121619 (na 18 uur).

Vrijdag 9 tot en met zondag
11 oktober 2015
Weekendexcursie Texel
Dit keer gaan we met onze jaarlijkse
weekendexcursie naar vogeleiland Texel.
Natuurlijk is er op Texel in deze periode
veel te beleven. Duizenden steltlopers,
zoals kanoeten en rosse grutto’s, zijn inmiddels uit het hoge noorden aangekomen om op de Waddenzee op te vetten
voor de vervolgreis naar West-Afrika. Zij
zijn bij hoogwater te bewonderen in de
binnendijkse reservaten als Utopia en het
Wagejot. Afhankelijk van de trekomstandigheden kunnen kramsvogels en koper-

wieken het eiland overspoelen. Met name op de noordpunt van Texel, bij de
tuintjes, is er kans op bladkoning of beflijster. En Texel zou Texel niet zijn als er
ook in dat weekend geen onverwachte
waarnemingen worden gedaan.
Kosten: €100 p.p. Kosten benzine en
boot niet inbegrepen. Deze worden met
de chauffeur verrekend. Er is nog plaats
voor 1 à 2 personen.

Zaterdag 14 november 2015
Zuidpier IJmuiden
Net als vorig jaar bezoeken we de Zuidpier bij IJmuiden. In deze tijd zijn soorten als oeverpieper en paarse strandloper een zekerheidje, maar ook kuifaalscholver, jan-van-gent, roodkeelduiker
en jagers behoren tot de mogelijkheden.
Langs het strand foerageren altijd drieteentjes en misschien wel een enkele rosse grutto of krombekstrandloper.

Vertrek: 7.30 uur
Waar: per auto vanaf CNME Schothorst
Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Vrijdag 18 december 2015
Bosuilenexcursie Den Treek
Onze traditionele bosuilenexcursie. Afgelopen jaar (2014) was het een groot succes en werden er meerdere uilen gehoord
en zelfs gezien. Geeft u zich op tijd op,
we nemen maximaal 15 deelnemers mee.
Vertrek: 21.30 uur
Waar: restaurant Bavoort, Treekerweg
(tussen Amersfoort en Leusden-Zuid)

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

Zaterdag 24 oktober 2015
Vogels kijken in de Kaapse Bossen
Ochtendexcursie. We maken een wandeling door deze bossen op zoek naar
spechten (kans op 4 soorten), vinkachtigen, zoals kruisbek en goudvink, alsmede diverse mezensoorten.
Aanmelden: tot 22 oktober
Vertrek: 9.00 uur tot 14.00 uur
Waar: P De Biltse Hoek. De Holle Bilt 1,
3732 HM De Bilt
Benzinekosten: betalen aan chauffeur
Kramsvogel | Jan van de Greef
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Oeverpieper | Bert Geelmuijden

Goudvink | Hans van Zummeren

Zaterdag 21 november 2015
De op deze datum geplande excursie van
onze afdeling naar de pier van IJmuiden
(ochtendexcursie tot in de vroege middag) wordt zeer waarschijnlijk verplaatst.
Ook omdat de afdeling Doorn/Driebergen die dag al naar de pier gaat.

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

Zondag 25 oktober 2015
Arkemheen/Nuldernauw/Schuitenbeek
Auto/wandelexcursie 8-13 uur. Met de
winter in aantocht zit de polder hopelijk vol verrassingen. Het groene gebied
tussen de A28 en de oostoever van het

Kleine zwaan | Bert Geelmuijden

Nuldernauw en het Eemmeer is op een
of andere manier voedselrijk en biedt zoveel rust dat het verblijf van grote aantallen overwinteraars en late doortrekkers
er een regelmatig terugkerend fenomeen
is. Ook de randmeren met hun betrekkelijke veiligheid, op een incidentele slechtvalk na, zijn een gewilde rustplaats. Als
we geluk hebben, zitten er in het moeras
van de Schuitenbeek al kleine zwanen.
Excursieleiding: Sjef ten Berge - Bouke
ten Cate - Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur
Waar: P-terrein naast het oude postkantoor (bij Albert Heijn)
Benzinekosten: €4,50 p.p., af te rekenen
met de chauffeur.

Zaterdag 21 november 2015
IJmuiden zuidpier/zeesluizen.
Ochtend auto/wandel-excursie. Bij een
bezoek aan de zuidelijke pier moet het
weer een beetje meewerken. Aanlandige
wind is gunstig om meer zeevogels bij de
kust te krijgen. In november is de zeetrek
zeker niet meer massaal, maar het pleis-

teren voor de kust van meeuwen, duikers
en alkachtigen maakt een verblijf op de
kop van de pier en de wandeling v.v. een
gebeuren met veel mogelijkheden. We
hopen dat attent speuren ons de nodige
foeragerende strandlopertjes en langsvliegende kustvogels zal opleveren.
Excursieleiders: Sjef ten Berge, Bouke ten
Cate, Maria Veeken.
Vertrek: 8 uur tot 13.00 uur
Waar: P-terrein naast de brandweercentrale, Bosstraat, Driebergen
Benzinekosten: €9 p.p., af te rekenen
met de chauffeur.

Nieuwegein | IJsselstein
In maart 2014 zijn twee leden van de coördinatiegroep afgetreden. De overgebleven
leden Monique Kersten en Hans Verdouw
laten weten dat ze een paar extra handen,
voor de vele werkzaamheden, goed kunnen gebruiken. Mocht u belangstelling
hebben, neem dan contact op met Monique Kersten (zie hieronder).
Aanmeldingen voor excursies i.v.m. de
autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de
excursie, tenzij anders vermeld bij Monique Kersten: moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628. Aanmelding is pas definitief na bevestiging.
Check ook altijd de website voor eventuele actuele informatie.

Zaterdag 3 oktober 2015
Euro Birdwatch, Vreeswijk/Voorhaven
Jaarlijks worden er in Europa door Birdwatch in het eerste weekend van oktode kruisbek 4-2015 | 25

ber 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. Vanaf deze bunker hebben we naar
diverse kanten een mooi weids uitzicht.
Alle waargenomen trekvogels worden op
een speciaal telformulier ingevuld. Na de
telling worden de gegevens aan Vogelbescherming doorgestuurd.
Aanvang: 7.00 uur
Kosten: geen

Zondag 18 oktober 2015
Pier van IJmuiden en Kennemermeer,
dagexcursie
De trek is in deze periode in volle gang.
Zeker is dat we op de pier steenlopers,
paarse strandlopers en oeverpiepers zien.
Op het strand zijn naast de meeuwen
ook altijd veel steltlopers aanwezig, maar
in deze tijd van het jaar is alles mogelijk.
We lopen een stukje langs het Kennemermeer. Zowel op het water als langs de oe-

Paarse strandloper | Bert Geelmuijden
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vers valt er genoeg te ontdekken.
Vertrek: 7.30 uur
Waar: vanaf de Blokhoeve
Benzinekosten: €8 (o.b.v. volle auto’s)

Zaterdag 31 oktober 2015
Uiterwaarden Everdingen; Ochtendexcursie tot ± 13.00 uur
Een nieuwe excursie. In de periode 20002007 zijn deze uiterwaarden heringericht
in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’
met natuurontwikkeling. De oude weidegronden maakten plaats voor een nieuw
natuurgebied met veel water, dat inmiddels een grote rijkdom kent, ook in de
winter. We gaan er een stukje lopen en laten ons verrassen. Eenden, zwanen, ganzen, steltlopers en wie weet wat meer....
Vertrek: 8.30 uur
Waar: vanaf het Veerhuis, Nieuwegein
Benzinekosten: €1,70 (o.b.v. volle auto’s)

Donderdag 19 november 2015
Lezing Nieuw-Zeeland en NW Australië,
door Jack Folkers
In Nieuw-Zeeland gaan we op zoek naar
de kiwi, één van de meest bijzondere vogels op aarde. Tijdens deze zoektocht komen we allerlei vreemde vogels
tegen maar ook een aantal bekende zoals onze eigen vink, geelgors en merel.
Nieuw-Zeeland is een bijna Europees
land boordevol afwisseling. In Australië
maken we tijdens deze beeldenreis onder
meer kennis met een agressieve casuaris, de eerste vogel waar Jack echt bang
voor was. En als er nog tijd is, vliegen we
nog even naar de Cook-eilanden. We zijn
toch in de buurt.

Vuurgoudhaantje | Bert Geelmuijden

Aanvang: 20.00 uur
Waar: MEC, Natuurkwartier, Nieuwegein
Zaal open: 19.30 uur

Zondag 13 december 2015
Oud-Reemst/Planken Wambuis, ochtendexcursie tot 14.00 uur
Deze nieuwe en bijzondere wandelexcursie van zo’n 3 km staat in het teken van
de winter en voert ons over een prachtig en gevarieerd terrein van oude akkers, heide en bos. We treffen hier in groten getale achterblijvers en wintergasten
aan, zoals kneuen, kepen, vinken, sijsjes,
geelgorzen, mezen, (vuur)goudhaantjes,
roofvogels en wellicht klapeksters en andere verrassingen.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Vanaf de Blokhoeve, Nieuwegein
Benzinekosten: €5,50 (o.b.v. volle auto’s)

Zaterdag 16 januari 2016
Midwintertelling watervogels
In verschillende landen wordt er in dit
weekend geïnventariseerd op het vóórkomen van watervogels. Vogelwacht Nieu-

wegein wil weer een beeld krijgen van de
populatie en gaat de verschillende eenden-, ganzen- en zwanensoorten tellen.
Coördinatie: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km)
Waar: Nedereindseweg bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2)
Aanmelden: 030-6050628 of moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl

Zondag 31 januari 2016
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden
De excursie begint bij Hellegatsplaten
voor slechtvalk en ganzen .Daarna wordt
de weg vervolgd door Goeree-Overflakkee langs diverse haventjes en kleinschalige landschappen op zoek naar de roodhalsgans. Vanaf de haven van Stellendam
en de Kwade Hoek loopt de route door
weilanden rondom Goedereede die in het
recente verleden zwart-wit zagen van de
brand- en rotganzen. Op de Brouwersdam aangekomen wordt gespeurd naar
zeevogels zoals roodkeelduiker, kuifdui-

wie weet vinden we dit keer zelf de hoofdprijs. Er gaat dus volop gezocht worden
naar zeldzaamheden, ook al zullen we
de typische leuke Texelsoorten natuurlijk
niet links laten liggen. Geef je snel op, zodat we tijdig overnachting kunnen regelen. We verwachten niet voor het eind van
zondagmiddag terug te zijn.
Vertrek: 5.30 uur, zaterdag 17 okt.
Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Grauwe gors | Jan van der Greef

ker en ijseend. Vervolgens staan interessante vogelgebieden als de Prunjepolder
en de Flauwers- en Weversinlagen op het
programma. Hier zullen zeker steltlopers
zoals goudplevieren en steenlopers en
mogelijk ook zwarte rotgans aanwezig
zijn.
Vertrek: 7.30 uur
Waar: Veerhuis, Nieuwegein
Benzinekosten: €15 (o.b.v. volle auto’s)
Excursieleider: Wilco Stoopendaal

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

Zaterdag/zondag 17-18 oktober
2015

IJseend | Bert Geelmuijden

Dutchbirdingweekend op Texel
We wagen het er weer eens op. Hopelijk
zit het weer dit keer mee, hopelijk worden
er een paar mooie pareltjes gevonden en

Zondag 8 november 2015
Zuid-Limburg
Kijk je op waarneming.nl naar het meerjarig voorkomen van kraanvogels in Nederland, dan is 8 november de dag! De
enorme piek in de grafiek is overigens
voor 90% het gevolg van de massale
doortrek in november afgelopen jaar en
natuurlijk garandeert dat niets voor komende november. Ze kunnen evengoed
op 6 november langskomen, of op 12 november. Maar wie niet waagt die niet wint
en anders zijn er in Limburg ook grauwe
gorzen, middelste bonte spechten, kortsnavelboomkruipers en oehoes om ons
aan te laven.
Vertrek: 7.00 uur (dagexcursie)
Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 13 december 2015
Twitchdag
We proberen het nog een keer: we gaan
waar de goede soorten zijn. Bestemming
nog ongewis: iets voor de avonturiers
dus. Of voor diegenen die altijd denken:
leuk hoor, zo’n excursie, maar stel nou
dat net op die dag helemaal aan de andere kant van het land een ..... wordt gede kruisbek 4-2015 | 27

Zondag 13 december 2015

vonden! Dan gaan we dus naar de andere
kant van het land.
Vertrek: 8.00 uur (dagexcursie)
Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Vechtplassen
Alle excursies van Vechtplassen vertrekken vanaf het parkeerterrein bij de voormalige brandweerkazerne aan het Harmonieplein in Maarssen, thans studio van
RTV Stichtse Vecht.

Zondag 11 oktober 2015
Texel
Tijdens de vogeltrek in het najaar zijn de
Waddeneilanden de plaats om vogels te
kijken. Vandaag gaan we een dagje naar
Texel o.l.v. Michael Kars. Begin oktober
trekken nog vele piepers, kwikstaarten,
steltlopers en zeevogels door en begint
ook de najaarstrek van vinken en lijsters.
Langs de Waddenzeezijde hebben we
kans op veel steltlopers, sterns en geoorde futen. Langs de Noordzeekust vooral
de zangvogels als piepers, (roodborst)tapuiten, vliegenvangers, vinken, lijsters en
zeevogels als jagers en jan-van-genten.
In de Slufter of de Mokbaai hebben we
kans op de kleine zilverreiger. Misschien
dat er nog een visarend in de Mokbaai
of de Horsmeertjes verblijft. We kunnen
werkelijk alles verwachten, van algemeen
tot zeldzaam. Dus wellicht een bladkoning, kleine vliegenvanger of grote pieper. Op Texel weet je het immers nooit.
Aanmelden: vóór 9 okt bij Michael Kars,
0348-442118, 06-18095481 (na 18 uur)
Vertrek: 6.30 uur
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Ransuil | Jan van der Greef

Benzinekosten: €19 (excl. overtocht naar
Texel). Gepast betalen bij chauffeur.

Zondag 15 november 2015
Dag/auto-excursie Zuidwest Friesland
Bert van Dillen neemt ons mee naar
Zuidwest Friesland : Lemmer, Woudsend, Gaastmeer en Oudega. In deze
streek zijn nu weer vele duizenden ganzen, afkomstig uit Noord en Noordoost
Europa. Vooral veel kolganzen, maar ook
brandganzen en kleine rietganzen. Van
de laatste soort waren er in november
2011 duizenden. Behalve ganzen treffen
we er ook wulp, goudplevier, smient en
andere eenden, zwanen en roofvogels.
En wie weet misschien een kleine zilverreiger of slechtvalk.
Aanmelden: Bert van Dillen, 0346-556386
of 06-11925132 na (18 uur) - uiterlijk 13
november.
Vertrek: 7.30 uur
Benzinekosten: €20 (graag gepast betalen aan de chauffeur)

Ochtend/auto-excursie naar de uiterwaarden van de Nederrijn (Waarden van
Gravenbol e.o.)
In de winter zijn de uiterwaarden tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede interessant. Verschillende duikeenden, fuutachtigen, aalscholvers en veel
meeuwen zijn dan op de plassen te vinden. Ransuilen roesten in de meidoorns
langs de hondenzwemplas. De oevers
zijn goed voor soorten als grote en kleine zilverreiger, witgat en een enkele bonte strandloper. In het gebied overwinteren grote groepen wulpen. In december
zijn grauwe gans, kol- en rietgans in grote aantallen aanwezig.
Ten zuiden van de Waarden van Gravenbol, aan de overzijde van de Nederrijn,
ligt het recreatiegebied van Maurik. Hier
bevinden zich een paar flinke plassen.
Deze zijn ’s winters voor een deel goed
te overzien vanaf de zomerdijk langs de
Gravenbol. Er zijn al verschillende malen ijs- en parelduikers gezien, maar ook
zwarte en grote zeeëend.
Helemaal westelijk in de Gravenbol ligt
een vogelrustgebied. Het bestaat uit verruigd grasland. De distels zijn goed voor
putter, kneu en soms fraters. De velduil
trekt geregeld door via deze landtong, en
uiteraard zitten hier ’s winters ganzen.
Excursieleider: Richard Pieterson
Aanmelden: uiterlijk 11 december bij
Cora Kuiper, tel. 0294-231768 (na 18 uur)
Vertrek: 8.30 uur
Benzinekosten: €7,00 (graag gepast betalen aan de chauffeur)
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