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DE VOGELWACHT UTRECHT IN VOGELVLUCHT

BESTUUR

Samenstelling van het bestuur in 2011
Voorzitter:    vacature
Secretaris:    Frank Sidler
Penningmeester:  Thierry Jansen
2e secretaris:   vacature
2e penningmeester: Willem ten Broeke
Lid:      Meriam  Mentink
Lid:      Ard  Wagenaar
Vice-voorzitter:  vacature

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar een wisselende samenstelling gekend. Op
de algemene ledenvergadering van 16 maart trad Frits Franssen na een bestuurs-
periode van 17 jaar terug als bestuurslid. De vergadering koos diezelfde avond
Janneke Kimstra tot zijn opvolger als voorzitter. In de weken die daarop volgden,
kwam Janneke tot de overtuiging dat zij een verkeerde keus had gemaakt en leg-
de zij op 11 juli het voorzitterschap en haar bestuurslidmaatschap neer.
Verheugend is dat Bart de Knegt vanaf mei 2011 de bestuursvergaderingen als
gast heeft bijgewoond. Zo hebben Bart en het bestuur de tijd gehad om elkaar
beter te leren kennen. De goede sfeer en onderlinge samenwerking hebben zich
vertaald in Barts kandidaatstelling als algemeen bestuurslid. Thierry Jansen bleef
op zijn bekende wijze de schatkist bewaken. Willem ten Broeke zorgde niet alleen
voor de ledenadministratie en de verzending van de Kruisbek, hij opende een
Twitter-account en tweet de Vogelwacht sindsdien de wereld in. Ard Wagenaar,
Meriam Mentink en Frank Sidler bleven ieder getrouw op hun post. De laatste be-
mande het secretariaat. Naast de reguliere vergaderingen neemt het overleg en
menigmaal ook de besluitvorming per e-mail een steeds belangrijkere plaats in.
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Ledenaantal
Het aantal leden, ereleden en donateurs is in 2011 met 18 toegenomen tot 851.
Het ledenaantal van de afdelingen Doorn/Driebergen, Nieuwegein/IJsselstein en
Vechtplassen bleef nagenoeg gelijk.
Afdeling De Bilt/Zeist ging met 6 vooruit. Afdeling Amersfoort was dit jaar de top-
per met 23 nieuwe leden, mede door de vogelherkenningscursus die in 2011 werd
georganiseerd en die 14 “blijvers” opleverde.
Net als vorig jaar werd het resultaat weer negatief beïnvloed door 29 wanbetalers!

Afdeling leden donateurs ereleden totaal
Amersfoort 167 3 170
De Bilt/Zeist 86 10 96
Doorn/Driebergen 107 15 1 123
Nieuwegein/IJsselstein 148 6 154
Utrecht-stad 169 11 180
Vechtplassen 108 4 112
Buiten afdelingen 13 3 16
Totaal 798 52 1 851

Algemene ledenexcursie
Na veel wikken en wegen werd een excursie gepland naar het Fochteloërveen, die
vervolgens werd afgeblazen omdat de Big Day Noord ons pad massaal leek te
gaan kruisen. De blikken werden gericht op de Meinweg. Maar ook dit plan werd
om diverse redenen verlaten en uiteindelijk kwamen we uit op de Kampina bij Ois-
terwijk. Naast het bestuur en hun partners tekende slechts een enkel lid in. Het
enthousiasme voor de algemene ledenexcursie lijkt sinds enige jaren af te nemen.
Het geringe aantal deelnemers was voor het bestuur reden om de zaak af te bla-
zen. Meriam Mentink en Janneke Kimstra deden vervolgens een archiefonderzoek
naar het aantal deelnemers en de bestemmingen van de afgelopen jaren. Zij in-
ventariseerden mogelijke oorzaken en keken vooruit naar nieuwe mogelijkheden.
Op de ALV hoort u daar meer over.

Bestuursactiviteiten
Het  bestuur  kwam door  het  aftreden  van  Frits  Franssen  en  Janneke  Kimstra  en
het vanaf mei als aspirant-bestuurslid meelopen van Bart de Knegt, zoals eerder
opgemerkt in wisselende samenstellingen bijeen.
De coördinatie van de werkgroep Midwinter Roofvogeltelling werd ook dit jaar
weer vanuit het bestuur opgepakt. De telling vond plaats van 5 tot en met 13 fe-
bruari. In de Kruisbek 2011-4 is hierover verslag gedaan.
Op 15 februari was er overleg met het Waterschap Vallei en Eem. Gezamenlijk is
gekeken naar de mogelijkheid van het aanbrengen van nestkasten voor de grote
gele kwikstaart bij of aan het gebouw van het waterschap in Leusden.
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Op 15 februari verzorgden we samen met Harry Verschuren en Hans van Zumme-
ren een presentatie in de Klaveet in Leusden. Deze presentatie was bedoeld om
de inwoners van Leusden en andere belangstellenden inzicht te geven in de herin-
richting van de Asschatterkeerkade. Naast algemene informatie over de vereniging
gaven we deze avond een beeld van de door ons aangedragen voorstellen. Door
middel van foto’s en tekeningen werden de te realiseren ijsvogelbroedwand en de
aankleding en inrichting van een kazemat getoond. Deze kazemat doet inmiddels
dienst als vogelkijkhut.

Op 21 februari is samen met Jelle Harder (v.w.g. Gooi en Omstreken) nog eens
overleg geweest met het Waterschap Vallei en Eem. Dit heeft geresulteerd in een
toestemming van het waterschap voor het aanbrengen van drie nestkasten: één
aan het gebouw en twee in de directe omgeving. Dit is de week daarop gereali-
seerd.
Op 25 februari vond er overleg plaats met een medewerker van Staatsbosbeheer
naar aanleiding van hun verzoek om medewerking bij BMP-tellingen op het Fort
bij Rijnauwen, het fort bij Vechten en fort ’t Hemeltje. Op alle drie de forten is er
dit jaar door leden van onze vereniging geïnventariseerd. Nieuw daarbij was de
(digitale) verwerking van de gegevens door gebruik te maken van het autocluste-
ring programma van SOVON.
Op de ALV van 16 maart hebben we samen met de leden uitbundig afscheid ge-
nomen van Frits Franssen als voorzitter. Met een opgesmukte vogelexcursie voor
Frits en later een voor Janneke heeft het bestuur van beiden afscheid genomen.
Op 11 april is er overleg geweest met het Utrechts Vogelnet in verband met het
naderende 10-jarig bestaan. Het secretariaat van de Vogelwacht Utrecht heeft als
inschrijfbureau gefungeerd voor de UVN-feestavond op 9 september.
Op 19 april spraken we met een delegatie van de afdeling Amersfoort. De aanlei-
ding was het verzoek om de mogelijkheden te bezien van diverse aanpassingen
aan onze website. Het overleg heeft op 21 juni nog een vervolg gehad tussen drie
leden  van  Amersfoort  met  ons  en  onze  supermoderator  Frits  Franssen.  Later  in
het jaar - begin oktober - bleek dat de leden van Amersfoort er de voorkeur aan
gaven hun ideeën verder zelfstandig te ontwikkelen.
Op de warme voorjaarsavond van 9 mei werden we ontvangen door de coördina-
tiegroep Nieuwegein. Er kwamen vele onderwerpen, ideeën en wensen aan de or-
de, onder andere de op te starten vogelherkenningscursus, deelname aan een
educatief programma op de basisscholen en de vraag hoe om te gaan met digitale
communicatie. De specifieke wens om een portofoonset aan te schaffen is inmid-
dels vervuld.
Op 17 mei was er overleg met twee leden van het Vogel Ringstation Groenekan
(VRS). De toezegging om in het verenigingsblad de leden uitgebreid te informeren
over de werkzaamheden van het VRS kunt u in de Kruisbek van april 2012 in het
artikel van H.S en H.J. Lichtenbeld lezen.
Op 27 juni werd het archief van de vereniging na diverse tijdelijke verblijfplaatsen
op één adres herenigd. Oud-voorzitter Frits Franssen en de secretaris brachten de
bij ieder van hen – tijdelijk - ondergebrachte boeken, dozen, etc. naar Leoni Heij-
man die al sinds jaar en dag het archief beheert.
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Op 9 september waren we present bij de lustrumviering van het UVN. Deze avond
was een groot succes. Circa 80 deelnemers aan het UVN kwamen Phil Koken feli-
citeren. Bert van ’t Holt gaf een interessante lezing over de Leusderheide. Zijn be-
trokkenheid met dit gebied spatte er van af.
In het laatste kwartaal hadden we regelmatig overleg met de redactie van de
Kruisbek. Dit ter voorbereiding op het themanummer dat u nu onder ogen heeft.
De problematiek van de legakkers in Loosdrecht werd ons op 11 november duide-
lijk tijdens een boottocht met afgevaardigden uit diverse bestuurlijke organisaties
en natuurorganisaties.

Zaterdag 10 december wisten we ons verzekerd van de hulp van Paul Lindhout en
Harry Verschuren bij de aanleg van een broedwand voor de ijsvogel op de zuide-
lijke schans van de Asschatterkeerkade. Samen met Harry Verschuren en Wilco
Stoopendaal, die vanaf het eerste moment betrokken waren bij het maken van
plannen voor de herinrichting van deze kade, waren we op 14 december te gast
bij de officiële opening.
Op 12 december werden we door de Natuur en Milieu Federatie Utrecht door mid-
del van een cursus op pad geholpen met Wordpress en Social Media.
Sinds onze website vorig jaar bij een andere provider is ondergebracht, hebben
zich geen problemen meer voorgedaan. Het aantal bezoekers neemt de laatste
maanden licht toe. Die toename schrijven we voorzichtig toe aan de koppeling
met Twitter en het item “actueel nieuws”.

Frank Sidler - secretaris

Presentatie VWU over de herinrichting van de Asschatterkeerkade - Harry Verschuren.
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AFDELINGEN

Afdeling Amersfoort
Bij het terugblikken op het afgelopen
jaar,  kunnen we vaststellen dat we een
hoop werk hebben verzet. Dat idee heb
je helemaal niet als je er als bevlogen
vogelaars mee bezig bent, het lijkt bijna
vanzelf te gaan… nou ja, vanzelf.
In de eerste helft van het jaar organi-
seerden we weer een vogelherken-
ningscursus  voor  een  “volle  klas”  van
bijna 30 personen. Het coördinatieteam
aangevuld met onze oude makker Dick van Etten nam elk een lesavond voor zijn
rekening en de praktijkexcursies kwamen in de plaats van de reguliere excursies
die we anders zouden hebben gehouden.
Door het vertrek van Leo Nijhuis vonden we in Gideon Vreeman een bevlogen op-
volger die met nieuwe ideeën en een jeugdig elan de afdeling stimuleert naar gro-
tere hoogten. Hij is een van de trekkers van een tweetal telposten die we rijk zijn:
in Den Treek aan het Hazenwater en aan de Westdijk in Spakenburg. Door een
aantal enthousiaste jonge vogelvrienden wordt daar fanatiek (en heel enthousiast)
de trekbewegingen van de vele soorten bijgehouden.
Buiten de cursus werden nog enkele lezingen gegeven en was Gideon uitgebreid
te zien in het programma “Villa Achterwerk” waar een proefles vogelen werd ge-
geven.
Hier tussendoor speelde ons “succesvolle” verzet tegen de aanleg van een golf-
baan in het prachtige buitengebied van Hoogland-West. In samenwerking met de
“Stichting Behoud de Eemvallei” hebben we bezwaar aangetekend en de eerste
slag gewonnen. Het hoofdbestuur heeft hierbij een belangrijke rol vervult door te
zorgen dat het griffierecht betaald kon worden. Vrijdag 13 mei 2011 besliste de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het
verzoek van de “Stichting Behoud de Eemvallei” en de “Vogelwacht Utrecht”
moest worden gehonoreerd om bij wijze van voorlopige voorziening het besluit
van de gemeenteraad van Amersfoort van 14 december 2010 tot vaststelling van
bestemmingsplan “Golfbaan Hoogland West” te schorsen. Tot nog toe hebben we
de zaak kunnen tegenhouden, maar de exploitant gaat gewoon door. Bulldozers
staan al klaar, prachtige houtwallen zijn er al met wortel en tak uitgerooid; lang
leve de vooruitgang. De daar broedende steenuil, ijsvogel, spotvogel, en andere
soorten kunnen het wel schudden; als ze al niet verdwenen zijn. De gemeente is
te lui (of te bang) om te handhaven. Eind 2011 stoppen we onze inspanning op
het gebied van de RO. We willen niet verworden tot een actiegroep die steeds bij
het hoofdbestuur moet aankloppen om griffierechten te kunnen betalen voor de
volgende bezwaarprocedure.
Fietsboot
Amersfoort beschikt al tien jaar over een bootlijn naar Spakenburg en Huizen. Per
vaarseizoen vervoeren zij de laatste jaren 8 tot 10.000 passagiers. Met het be-
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stuur van deze fietsboot hebben we afgelopen jaar overleg gehad om te zien in
hoeverre de vogelwachters een rol kunnen spelen als gastspreker tijdens de vaar-
ten. Deze boot vertrekt met passagiers (en hun fiets) om ergens aan te leggen
(Soest, Baarn en Eemdijk), passagiers in of uit te laden en weer verder te varen.
Het idee ontstond om tijdens de vaart iets over de vogels te vertellen die je te-
genkomt. Komend jaar gaan we vier keer in tweetallen meevaren om de passa-
giers iets te vertellen. Er wordt zelfs aan speciale excursies gedacht waarbij vanaf
Eemdijk een vogelkijkhut (Slaagseweg/Zuidereind) aan het Randmeer wordt be-
zocht en al fietsend de terugweg wordt afgelegd. Op verschillende manieren gaan
we trachten onze vogelpassie over te brengen op anderen.
Excursies
De tweede helft van het jaar organiseerden we bijna maandelijks een (wandel-
fiets-trektel)excursie waarbij de slechte aanmeldingsgraad opvalt. We zorgen toch
dat er een berichtje in de papieren en digitale krant staat, de excursies staan
vermeld in de Kruisbek en op onze website en toch mag je blij zijn als zich vier of
zes mensen aanmelden. Dit in tegenstelling tot onze jaarlijkse uilenbalts-excursie
in Den Treek. Hier kunnen we met het aantal aanmeldingen wel twee avonden
vullen. We stoppen echter bij 30 personen.
Ook onze weekendexcursie is altijd goed bezet. Dit keer bezochten we Tiengeme-
ten en de Biesbosch. Helaas werkte het weer niet zo mee! Ook de gecombineerde
excursie met de afdeling Vechtplassen leverde weinig aanmeldingen op. Overigens
is het combineren van excursies door de verschillende afdelingen wellicht een mo-
gelijkheid om te onderzoeken.
Voor 2012 wordt gedacht aan het organiseren van een Pelagische excursie op de
Noordzee. Wellicht dat we dit gemeenschappelijk kunnen doen.
Onderzoek
Het ekster- en kraaienonder-
zoek in de wijk Schothorst be-
leefde z’n tiende jaar. We
hebben na de nodige voorbe-
reidingen een hoogwerker ge-
huurd en in mei een tiental
nesten bezocht om de jonge
vogels van een kleurring te
voorzien. Bij zes eksters is dat
gelukt. Drie nesten waren
leeg, drie nog met eieren en
op de rest zaten jongen. De
jonge vogels zijn rond het nest
nog waargenomen na het uit-
vliegen en daarna (op eentje
na) al snel uit beeld verdwenen. Lastig op te sporen dus. Binnenkort komt er een
opsporingsactie in de pers met een beloning. Op deze wijze hopen we dat mensen
bewust naar eksters gaan kijken (om te scoren met een kleurring). Verder hielden
we ons dit jaar bezig met de Tuinvogeltelling en de Klapekstertelling en werd in
februari meegedaan aan de (provinciale) winterroofvogeltelling.

Eksternest met eieren – Gerard van Haaff
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Op 1 oktober werd de trektelpost aan het Hazewater bezet tijdens de European
Birdwatchday. Verder zijn er al jaren enthousiaste mensen bezig om maandelijks
de aantallen watervogels in polder Zeldert en langs de kuststrook van het Rand-
meer in kaart te brengen.
Onder leiding van André van Keken zal er in 2012 via een vaste route weer een
BMP (Broedvogelmonitoringproject) inventarisatie worden gedaan in De Treek
waarbij roofvogels, zeldzame vogels en bijzondere soorten worden geïnventari-
seerd. André deed dit al van 1989-2003 en pakt dus in 2012 de draad weer op.
Er zijn nog wel meer projecten die we binnen de VWG zouden kunnen oppakken,
te weten de PTT-telling in de 2e helft van december (wellicht in de kerstvakantie)
en de tuinvogeltelling begin 2012.
Onlangs mochten we als actief meewerkende vogelwacht een boekje in ontvangst
nemen, uitgereikt door de stadsecologe mevr. drs. R. van Assema, over “De stand
van de natuur in Amersfoort”.  Een soort  natuurbalans waarin de 100 meest be-
dreigde, zeldzame soorten besproken worden.
Tot slot
Het afgelopen jaar is er een discussie ontstaan over het creëren van een studie-
groep (Vogelwerkgroep) binnen de afdeling. Er zijn leden (en andere belangstel-
lenden) die alleen maar gezellig vogels willen kijken; naar wat zich aandient, maar
er zijn ook vogelaars die meer willen. Die gaan op zoek naar die specifieke soort
die gezien is. Die spontaan een excursie regelen naar bij voorbeeld de Veluwe
(Otterlose  Zand)  waar  de  kleine  trap  onlangs  is  waargenomen.  Via  SMS,  mail,
Twitter, etc. kunnen de mensen van de Vogelwerkgroep onderling dan actie on-
dernemen. Ook tijdens onze excursies zie je die verschillende benadering optre-
den. Hieraan vastgekoppeld is ook het idee ontstaan voor een eigen afdelings-site
waarop je al die afdelinggebonden informatie kan delen.

Afdeling Driebergen/Doorn
Negen excursies en één lezing hebben
we onze leden en belangstellenden kun-
nen aanbieden. Verder is Walenburg
weer geïnventariseerd op broedvogels
(al sinds 1985) en zijn kerkuilenkasten
gecontroleerd op broeden, is er een
nieuwe kast geplaatst en is er klein on-
derhoud aan enkele kasten gedaan.
In het kader van de midwinterroofvogel-
telling zijn de blokken 64 en 65 direct oostelijk van Doorn gemonitord.
Lezing
Jan van Diermen lichtte drie jaar onderzoek aan de wespendief toe. Het broedge-
drag op de Veluwe en de geografische overwinteringsgegevens in Afrika vormden
de kern. Op de Veluwe en in de Achterhoek werden zo’n 75 nesten geobserveerd.
Door de GPS-rugzakjes werd eindelijk bekend wanneer deze schuwe vogels ge-
middeld arriveren in het broedseizoen, bleek hoe verantwoord er bij de nesten
geobserveerd werd en hoe de winterterritoria in Afrika een factor twintig kleiner
waren dan hier in Nederland op de Veluwe.
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Excursies
Negen excursies hebben we gehouden: Hoogekampse Plas en Westbroekse
Zodden (jan), Arkemheen (feb), Eempolder (mrt), Westbroek-Tienhoven (apr),
Groene Jonker (jun), Leusderheide (jul), Biesbosch noord (sept), Amerongse Bo-
venpolder (okt) en nog eens Arkemheen (nov).
Dit kalenderjaar is het excursiebeleid veranderd. We gaan vooral excursies doen
die ongeveer een halve dag duren. Excursies, die een hele dag (tot hooguit 18.00
uur) in beslag nemen, zitten als uitzonderingen in het programma. Door de na-
tuurmaatregelen in Utrecht en aangrenzende provincies zijn er aantrekkelijke vo-
gelgebieden op relatief korte afstand. Een interview in De Kaap/Stichtse Courant
(regionale weekkrant) heeft aan deze verandering van het excursieprogramma
aandacht besteed.

Inventarisaties
In de lange reeks inventarisaties van het landgoed Walenburg is ook het broedsei-
zoen 2011 present. Na zeven jaar essenhakhoutbeheer doen de struweelsoorten
het zeer goed en is zelfs de nachtegaal weer met enkele territoria aanwezig.
De kerkuilen hebben op enkele vertrouwde locaties dit jaar niet gebroed. Plaatse-
lijke omstandigheden en regionale fluctuaties versterkten elkaar dit jaar mogelijk.
Er waren ook locaties waar standvastiger werd gebroed. Voorlopig hebben we in
Driebergen en Doorn zo’n twintig jongen geteld.
Winterroofvogeltelling
Bij de midwintertelling is geteld op vaste punten (punttranssecttelling) en op de

Grote zilverreiger - Hans van Zummeren
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route daartussen eveneens (lijntranssecttelling). De achterliggende gedachte was
dat je in het coulissenlandschap van het telgebied met een punttelling veel van de
aanwezige roofvogels niet opmerkt. Er zijn teveel “dode hoeken” in het landschap.
Het telresultaat van 2011 laat zien dat we bij de punttellingen 42 procent (16 bui-
zerden) van de 38 in totaal misten. Daarbij werden torenvalk en slechtvalk alleen
tijdens de lijntelling geregistreerd.
Sommige bijvangsten zijn het vermelden waard: grote zilverreiger, boomleeuwe-
rik, geelgors en klapekster leukten de route op.
Afscheid en welkom
Na ruim zevenentwintig jaar deelname aan het werk van de coördinatiegroep,
waarvan ruim vijfentwintig jaar secretariaat, neemt Els Jonker afscheid. Elders in
dit nummer van de Kruisbek wordt er kort aandacht aan besteed.
Nieuwe leden van de coördinatiegroep zijn Wim van Lieshout en Bouke ten Cate.
Daarnaast hebben we een adviserend lid.

Afdeling Nieuwegein/IJsselstein
Bert van den Broek heeft zich tijdens de
jaarvergadering aangemeld om plaats te
nemen in de coördinatiegroep. Bert is
met algemene instemming welkom gehe-
ten. De groep bestaat nu uit 6 personen
en gezien de activiteiten is dit geen luxe.
Excursies/activiteiten
Afgelopen jaar zijn er elf excursies geor-
ganiseerd die meestal goed waren bezet.
Een aantal excursies waren een dagdeel, zoals Beukenburg, Reeuwijkse Plassen
(grote karekiet en krooneend), Leusderheide (nachtzwaluwen, houtsnip), Honds-
bosssche Zeewering en De Stulp (klapekster). De dagvullende excursies gingen
naar Ooipolder, Zeeuwse eilanden, Biesbosch/Wapserveld/Fochteloërveen en
Texel.
Nat was de excursie in februari naar de Zeeuwse eilanden. Ondanks dat het bijna
de hele dag regende, werden soorten als grote geelpootruiter, kuifaalscholver,
roodhalsfuut en Pontische meeuw gezien. Leuk was de slaapplaats voor kleine zil-
verreiger (17) en een groep witbuikrotganzen (40). Ook memorabel was de excur-
sie naar de Hondsbossche Zeewering. De trek was zeer uitbundig en lange slierten
zangers vlogen vlak boven de kustlijn langs. Laag boven zee werden naast kleine
jager en Jan van Gent ook diverse roofvogels gezien, waaronder smelleken, blau-
we kiekendief en sperwer.
De excursie die er dit jaar bovenuit stak, was de 2-daagse excursie Diepholz,
waaraan 15 personen hebben deelgenomen. Met name zaterdag 5 november zijn
er veel kraanvogels gezien. Zondag 6 november was het vrij mistig waardoor er
vooral in de vroege ochtend weinig of geen kraanvogels te zien waren. Naast het
spotten van kraanvogels zijn er ook nog andere leuke soorten gescoord, zoals
blauwe kiekendief, smelleken (jagend), klapekster (4), grote zilverreiger (12),
kleine barmsijs en vele andere. Totaal 60 soorten.
De afdeling heeft dit jaar weer deelgenomen aan de midwintertelling en roofvo-
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geltelling in de polders Heicop en IJsselveld. Werden tijdens de midwintertelling
nog ruigpootbuizerd (2), slechtvalk (2), blauwe kiekendief (3 v) en sperwer (m +
v) gezien, tijdens de roofvogeltelling bleef het bij torenvalk en buizerd. Ook de
Birdwatch op de Voorhaven stond weer op het programma en op 12 maart zijn er
weer werkzaamheden verricht aan de oeverzwaluwwand bij de Nedereindse Plas.
MEC
Er zijn twee thema-avonden georganiseerd: op 17 februari, Noord-Amerika, pre-
sentatie door Phil Koken en op 17 november, Equador, Galapagoseilanden presen-
tatie door Roy de Haas en Anja Nusse. Beide avonden mochten zich verheugen in
een ruime belangstelling.

Boomgaard Jack’s Grillhouse
Zoals vermeld in het verslag van 2010 moet er een nieuwe fietsroute vanuit IJs-
selstein naar Nieuwegein komen. Tevens had de gemeente spannende plannen
om een stukje verborgen archeologie zichtbaar te maken. Een en ander zou ten
koste gaan van een stuk “vogelbroedgebied’’. De gemeente heeft destijds de Vo-
gelwacht en het IVN uitgenodigd om te peilen hoe deze daarover dachten. Onze
opstelling was duidelijk kritisch en we hebben dan ook een alternatief aangedra-
gen. Inmiddels heeft de gemeente het plan aangepast en is men bezig met de
uitvoering daarvan.
Het huidige fietspad wordt verbreed richting waterkant. Er is een stukje bos ge-
kapt achter Jack’s Grillhouse, ca. 15 meter. Daar loopt het fietspad met een bocht
naar rechts en sluit aan op het bestaande fietspad. De kopzijde van het vogel-
broedgebied wordt ontoegankelijk gemaakt. Ter compensatie wordt er bij de

Staartmees - Hans van Zummeren
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bocht in het fietspad een paddenpoel gemaakt die in verbinding komt te staan
met de bestaande sloot. Het plan om verborgen archeologie zichtbaar te maken
gaat vooralsnog niet door.
Bovenstaande uitvoering benadert de voorstellen van de Vogelwacht en IVN. Al
met al mogen we niet ontevreden zijn. Bos blijft behouden, fietspad blijft langs
het water en er komt een paddenpoel. Ten tijde van het maken van dit verslag is
het fietspad aangelegd en is de paddenpoel gegraven.
Ruimte voor de Lek
Zoals  vermeld  in  het  verslag  van  2010  is  de  Vogelwacht  samen  met  IVN  verte-
genwoordigd in de klankbordgroep. Aan het einde van de advies- en meedenkpe-
riode heeft de klankbordgroep te kennen gegeven zich niet op te willen heffen. Zij
wil geïnformeerd blijven en meegenomen worden bij het vervolg van het project
en wil adviezen geven. Op 12-9 heeft de staatssecretaris de beslissing genomen
dat het plan uitgevoerd gaat worden en is de verantwoordelijkheid van het project
overgegaan van de Provincie Utrecht naar RWS.
Op 31-10 is er een bijeenkomst geweest bij Rijkswaterstaat. In deze bijeenkomst
is gediscussieerd over hoe de klankbordgroep door RWS geïnformeerd kan worden
tijdens het opstellen van het contract en hoe zij haar advies aan RWS kan meege-
ven. De planning is dat het project eind 2015 gerealiseerd is.
Diversen
Er zijn diverse adviezen gegeven, zoals over het maaibeleid in het Klooster en het
plaatsen van een ooievaarsnest en een uilenkast in park Oudegein. In het Klooster
was ook voor het 2e opeenvolgende jaar een kleine kolonie oeverzwaluwen aan
het broeden in een recht afgestoken greppel en een lage zandheuvel. Wij hebben
de gemeente hiervan op de hoogte gesteld, maar ondanks de waarschuwing was
de lage zandheuvel na de zomervakantie afgegraven.
Woord van dank
Zonder vrijwilligers en behulpzame leden zouden verschillende activiteiten niet
hebben kunnen plaatsvinden. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zich
ingezet heeft bij: bezetting MEC, adviezen aan gemeente, excursies leiden en of
andere activiteiten.

Afdeling Utrecht
Waterspreeuw, velduil, grote geelpootrui-
ter, zeearend, ruigpootbuizerd, witbuik-
rotgans, nachtzwaluw, visarend, grauwe
klauwier, ijsgors, kleine alk, Siberische
tjiftjaf, zeearend en witoogeend: een
greep uit de opbrengst van één jaar op
stap met afdeling Utrecht. Daarvoor
moesten we naar de Amsterdamse wa-
terleidingduinen, Noord Beveland, Flevo-
land, Texel, de Leusderheide, de Biesbosch, de Gagelpolder, de Maasvlakte,
Woerden en polder Mijdrecht. Ja, het was weer een vruchtbaar jaar. En dat is uit-
eindelijk toch waar het ons om te doen is: leuke vogels zien. Dat is gelukt afgelo-
pen jaar.
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We hebben als vogelwacht Utrecht natuurlijk een klein beetje medeverantwoorde-
lijkheid voor het wel en wee van vogels in het algemeen en vogels in Nederland in
het bijzonder. Ook daaraan hebben we getracht ons hele kleine steentje bij te
dragen. Zo organiseerden we op 12 februari een actie-excursie naar de West-
broekse Zodden, als protest tegen de regeringsplannen op gebied van natuur en
milieu. Of de regering erg onder de indruk was, blijft de vraag, en we voelden ons
ook wel een beetje miezerig op die grijze, miezerige winterdag, maar we hebben
in elk geval statenleden van D66 en Groen Links een klapekster kunnen laten zien.
Misschien helpt het.

Later in het voorjaar hebben we als coördinatiegroep op verzoek van Staatsbos-
beheer de inventarisatie op ons genomen van fort Vechten. Het was vijf keer heel
vroeg opstaan en de resultaten waren niet wereldschokkend. Ook een avondbe-
zoek leverde geen onverwachte ontdekkingen op. Maar het was elke keer toch
leuk om er te zijn en goed om de vogelbevolking van het fort eens grondig in
kaart te brengen.
Om de internationale oriëntatie van de afdeling te onderstrepen, deden we op
2 oktober mee met de Eurobirdwatch. Samen met vogelaars in heel Europa telden
we die aanvankelijk nogal mistige ochtend vogels. Toen de mist eenmaal was op-
getrokken, konden we nog aardig wat vogels tellen.

Huismus - Jan van der Greef
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De afdeling Vechtplassen organiseer-
de tien excursies. Wij willen de diverse
excursieleiders bij deze hartelijk bedan-
ken voor hun inzet voor de afdeling
Vechtplassen.
Met een gemiddeld aantal deelnemers
van tien mogen we qua belangstelling
niet klagen. Uitschieter in positieve zin
was  de  excursie  naar  het  Landje  van
Geijsel, Waverhoek, Botshol en polder
Demmerik met 17 deelnemers, negatieve uitschieter de excursie naar de Groene
Jonker met 3 deelnemers.
De excursies naar de Zuid-Hollandse Eilanden, Fochteloërveen, Westbroekse
Zodden en IJmuiden waren qua vogels kijken het meest succesvol. Een greep uit
een omvangrijke lijst levert onder meer het volgende op: Jan van Gent, ijsduiker,
kuifduiker, witbuikrotgans, roodhalsgans, kleine en middelste jager, kleine en gro-
te zilverreiger, kraanvogel, steltkluut, visarend en grauwe kiekendief. Een waar
hoogtepunt was de enorme vogeltrek die we tijdens de excursie naar IJmuiden op
9 oktober hebben waargenomen. In enkele uren tijd vlogen er circa 3000 vinken
langs en een kleine 2500 veldleeuweriken, met daartussen kepen, sijzen en grote
gele en witte kwikstaarten. Een fraai staaltje vogeltrek!

We organiseerden dit jaar één lezing met een overweldigende opkomst. In de gro-
te zaal van ’t Trefpunt konden we genieten van de schitterende foto’s van Jack
Folkers van vogels (en andere dieren) in Ethiopië, Oeganda en Rwanda. Kortom,
het was genieten geblazen.
De coördinatiegroep vergaderde dit jaar viermaal. De coördinatiegroep bestaat
eind 2011 uit de volgende leden: Cok Augustinus, Cora Kuiper, Richard Pieterson,
Gerhard Overdijkink, Jack Folkers en Bert van Dillen.

WERKGROEPEN

Vogelwacht Utrecht op Twitter in 2011
Voorzichtig begonnen in 2010 om te experimenteren, ben ik per januari 2011 re-
gelmatig tweets (= korte berichtjes) gaan plaatsen om Vogelwacht Utrecht te
promoten op Twitter. Dus nu één jaar.
Globaal staan er berichtjes zoals: nieuws over vogels, oproepen/vacatures, waar-
nemingen uit de provincie, berichten en/of publicaties uit de Kruisbek en website,
nieuws uit de vereniging en/of provincie, resultaten van tellingen/onderzoek,
doorgestuurde berichten van andere twitteraars, interactie met volgers, last minu-
te aankondigingen van excursies/lezingen, enz. Neem gewoon eens een kijkje.
Op 31 december 2011 waren er 130 volgers die 225 tweets hebben kunnen lezen.
Twitteraars kunnen Vogelwacht Utrecht volgen op: @vogelwachtutr.
Niet-twitteraars kunnen meekijken via een link op de VWU-website:
óf op internet: https://twitter.com/#!/VogelwachtUtr
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de Kruisbek
Er verschenen in 2011 vijf nummers van de Kruisbek met gemiddeld 34 pagina’s
kopij per nummer. Dat is evenveel als in 2010. We blikken terug op de meest op-
vallende artikelen.
Het themanummer (nr. 1) Natuur: beheer, behoud en ontwikkeling was aandacht
voor de Asschatterkeerkade (Leusden), fort Ruigenhoek (Groenekan), het “Ut-
regse” stationsgebied, het Noorderpark en de Hooge Kampse Plas. Hopelijk is dit
niet de laatste keer dat we hierover melden, want als het aan staatsecretaris Ble-
ker ligt, wordt beheer, behoud en ontwikkeling van natuur in Nederland op een
zeer laag pitje gezet. Adviezen van deskundigen gooit hij met het grootste gemak
in de prullenbak en de onderbuik regeert.
Broedvogels op Moersbergen in 2009 (nr. 2) van Sjef ten Berge laat ons zien dat
broedvogels veel vertellen over landschap en begroeiing. Henk Bulder pleit in Naar
een hoger uitkomstpercentage van weidevogellegsels voor een andere aanpak bij
weidevogelbescherming.
Het Leersumse Veld en het aangrenzende Ginkelduin vormen een waardevol na-
tuurgebied in onze provincie. André van Kleunen inventariseert de broedvogels,
waaronder bijzondere soorten als boomleeuwerik, gekraagde roodstaart, rood-
borsttapuit en nachtzwaluw. Hij schreef Broedvogels van het Leersumse Veld en
Ginkelduin in 2008-2010 (nr.  3).  Toon Vernooij  zoekt het wat verder van huis in
Betoverde eilanden (Galapagos).
In nr. 4 keren we weer terug naar de provincie Utrecht met Verslag van de mid-
winter roofvogeltelling 2011. Voor de tweede keer telden ruim 50 waarnemers de
roofvogels. Als deze Kruisbek uitkomt, is de derde telling net achter de rug. Afge-
lopen novembermaand leverde in onze provincie al mooie waarnemingen op van
soorten als zeearend (2 plekken), ruigpootbuizerd en slechtvalk.
Steeds  meer  te  zien,  maar  dan  in  de  zomer,  zijn  zwarte  sterns  in  het  westelijk
veenweidegebied. De zwarte stern in de Utrechtse Venen (nr. 5) laat zien dat een
toenemend aantal daar broedt op vlotjes in sloten.
Tenslotte bedanken we onze vaste kopijleveranciers Guus Peterse, Toon Vernooij
en Frank Sidler en fotografen Jan van der Greef, Hans van Zummeren en Richard
Pieterson.


