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Feestelijke Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Leden Vergadering van zaterdag 16 maart a.s. wordt een feeste-
lijk gebeuren, wegens het 55-jarig bestaan van onze Vogelwacht. Vanaf 13.00 
uur is iedereen welkom in de Colenberghzaal 2 van vergadercentrum 
H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Onder genot van koffie/thee en iets 
lekkers zijn prachtige foto’s van leden te bewonderen met als thema “Vogels en 
water”. Ook kunnen oude foto’s worden bekeken, waarop leden in actie zijn op 
excursies, telposten, et cetera. Het formele deel van de ALV begint om 13.30 uur 
en duurt circa 30 minuten. 
Na de ALV worden we getrakteerd op drie bijzonder interessante lezingen over de 
vogels van het beroemde eiland De Kreupel. Hieronder volgt een voorproefje.  
 

 
Lezingen 
- De zwarte stern van Utrecht via De Kreupel naar Afrika (Jan van der Winden) 
Zwarte sterns broeden onder meer in Utrecht. In het voorjaar kan je ze zien in de 
Vechtplassen en de veengraslanden. Het gaat iets beter met de soort in het 
Utrechtse broedgebied. Na de broedtijd vliegen ze naar het IJsselmeer. Wat doen 
ze daar? Waarom vliegen ze eerst naar het noorden? In het IJsselmeer is in 2003 
een eiland aangelegd op een ondiepte. Dit is een rustgebied geworden voor zwar-
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te sterns die op het open water foerageren. In de avond komen ze er massaal 
slapen. In het IJsselmeer zijn de aantallen de laatste jaren echter afgenomen. We 
onderzoeken de functie van het IJsselmeer voor de zwarte stern en de trekroute 
van deze bedreigde vogelsoort. Tijdens de lezing volgen we de zwarte stern op 
zijn reis van De Kreupel naar Afrika. 
- Hoe vergaat het de visdieven op De Kreupel? (Sjoerd Dirksen) 
De Kreupel huisvest de grootste kolonie visdieven van in ieder geval West-Europa. 
Het eiland is een prachtige plek daarvoor: rustig en midden in voedselrijke wate-
ren gelegen. Echter, de laatste jaren komen er veel te weinig jongen groot, en de 
aantallen lijken af te nemen. Er wordt al enkele jaren onderzoek naar de directe 
en indirecte oorzaken van de sterfte van jongen gedaan. Momenteel wordt alle 
beschikbare informatie geanalyseerd en samengevat. In de lezing zal een over-
zicht van de ontwikkelingen en mogelijke oorzaken voor het slechte broedsucces 
worden gepresenteerd. 
- De zwartkopmeeuw als mediterrane aanwinst op De Kreupel (Martin Poot) 
Nemen de zwartkopmeeuwen verder toe op De Kreupel? Dat is een vraag die nu 
nog niet beantwoord kan worden terwijl onze zwartkopmeeuwen aan het overwin-
teren zijn in het mediterrane zuiden. Het vogeleiland heeft blijkbaar dé faciliteiten 
voor deze soort met ook in 2012 een record aantal vogels. De vogels broeden op 
De Kreupel, maar waar foerageren ze? En waar gaan ze in de winter precies naar 
toe en hoe vergaat het ze daar? In de lezing zal Martin Poot op al deze vragen 
een antwoord geven. Hij zal als eerste ingaan op de broedbiologie van deze soort, 
waarbij ook de actuele ontwikkelingen van het broeden en de levenswijze van 
zwartkopmeeuwen op De Kreupel aan bod komen. Daarna zal Martin vertellen hoe 

de in Nederland broedende zwartkopmeeuwen de winter doorbrengen in met na-
me Portugal. 
Nieuwsgierig geworden naar De Kreupel? Ga dan mee met de lustrumexcursie op 
zaterdag 8 juni. Er zijn nog plaatsen over op het 43 m lange zeilschip “De Schut-
tevaer”. Inschrijven kan via de website. Meer informatie? Bel of mail Frank Sidler: 
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of 030-2280037. 
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de ALV treden Meriam Mentink en Willem ten Broeke af en zijn niet her-
kiesbaar. Wel blijft Willem, als bestuursmedewerker, verantwoordelijk voor de le-
denadministratie, de verzending van de Kruisbek en de Twitter-account. Thierry 

Jansen (penningmeester) tekent nog een jaartje bij. Verder stellen we de ALV 
voor om Trees Weggemans en Eckhart Heunks te benoemen als algemeen be-
stuurslid en Bert van ’t Holt als voorzitter. Hieronder stellen zij zich voor. 
Tenslotte zijn er nog twee bestuursmedewerkers, t.w. Celine Roodhart en Bert 
Geelmuijden. Celine adviseert over ecologie en ruimtelijke ordening en Bert is on-
ze ICT-expert. 
Trees Weggemans - Sinds vele jaren ben ik lid van de Vogelwacht, afdeling 
Nieuwegein. Daar heb ik samen met  onder andere Wilco Stoopendaal  verschei-
dene malen de roofvogeltellingen gedaan en tellingen op het waterleiding terrein. 
Verder was ik werkzaam bij de Provincie Utrecht  als secretaresse op het secreta-
riaat van Gedeputeerde Staten en heb daarna samen met mijn man een Letsel-
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schadebureau opgericht in Utrecht. Dit jaar neemt onze dochter dat over. Elk 
mens heeft zijn kwaliteiten, waar de mijne liggen binnen dit bestuur staat mij nu 
nog niet helemaal helder voor ogen. Wel werd mij duidelijk dat er meer dan vol-
doende taken te verdelen  zijn. Graag wil ik mij daarvoor inzetten en ik hoop op 
een enthousiaste en vruchtbare samenwerking. 
Eckhart Heunks - Al vanaf 1986 woon ik in Utrecht-stad (studie fysische geogra-
fie) en hou me in deze contreien met vogels bezig. Eén van de projecten waaraan 
ik werkte, was het onderzoek naar het wintervoorkomen van grote gele kwikstaar-
ten in de bebouwde kom van Utrecht. De resultaten zijn gebundeld tot een mooie 
Kruisbek-special (nr. 4, 2003). Gaandeweg hield ik me steeds meer bezig met in-
ventarisaties. Zo coördineer en tel ik vanaf 2002 jaarlijks de grote karekieten van 
Loosdrecht en heb vanaf 2007 een groot BMP-plot in de Gagelpolder. Bij al dat 
telwerk staat voor mij voorop dat de verzamelde gegevens helder worden vertaald 
naar rapporten en overzichten, en dat deze gegevens beschikbaar komen voor 
onderzoek naar en bescherming van vogels. Als bestuurslid wil ik me dan ook 
sterk maken voor het stimuleren en coördineren van vogelonderzoek in onze re-
gio. Een mogelijk nog ambitieuzer doel is de jeugd te bereiken en aan het vogelen   
te krijgen. Hier heb ik nog geen duidelijk beeld bij, eerst maar eens de Vogel-
wacht van binnenuit nader verkennen. 
Bert van ’t Holt - Vogels zijn mijn grootste natuurpassie. Daarnaast geniet ik ook 
van landschap, plantjes, zoogdieren, enzovoorts. Ik ben al 35 jaar actief in de Vo-
gelwacht, onder andere als redacteur van de Kruisbek, en met het houden van 
lezingen en excursies (onder meer nachtzwaluwenexcursies op mijn inventarisa-
tiegebied, de Leusderheide). Daarnaast heb ik een ruime bestuurservaring (ook 

als voorzitter) en genoeg tijd om in de functie te steken. Binnen het bestuur wil ik 
me vooral inzetten voor een goed contact met coördinatiegroepen en leden. 
 
Mailadres? 
Wij willen, als Vogelwacht, sneller inspelen op de behoefte aan informatie. We 
maken al gebruik van internet:  
- Op  www.vogelwacht-utrecht.nl vinden we naast verenigingsinformatie ook ac-
tueel nieuws uit de media, nieuws van de afdelingen en een rubriek voor de KIDS.  
- Via twitter@VogelwachtUtr.com wordt iedere volger op de hoogte gehouden van 
actuele zaken.  
We werken aan uitbreiding van deze diensten. Denk aan ingelaste of afgelaste 

excursies, aankondigingen van lezingen en vergaderingen. Informatie van het be-
stuur of de coördinatiegroep kan eenvoudig met elkaar worden gedeeld. Dan heb-
ben we wel ieders e-mailadres nodig. 
Wil je ook op de distributielijst? Stuur dan een mailtje naar onze ledenadministra-
teur (willemtenbroeke@vogelwacht-utrecht.nl) met als onderwerp: AKKOORD. Wil 
je s.v.p. ook je lidnummer in het mailtje vermelden (zie adressticker op 
deze Kruisbek). Het mailadres gebruiken we uitsluitend voor verenigingszaken 
en wordt niet aan derden verstrekt. Mocht je nu toestemming verlenen en dit later 
willen intrekken, dan kan dat uiteraard. 


