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Bert van ‘t Holt 
 
Zomervellingen 
De KNNV, afdeling Heuvelrug en de afdeling Driebergen/Doorn van de Vogel-
wacht Utrecht (VWU) maakten in een briefwisseling bezwaar tegen zomervellin-
gen van Staatsbosbeheer (SBB) op het Leersumse Veld. Naar aanleiding daarvan 
vond op 5 september een gesprek plaats tussen Rein Zwaan (boswachter monito-
ring/inventarisatie), Janneke Ordelmans (boswachter PR/voorlichting), Wout 
Neutel (hoofd district Utrecht SBB), Frans van Bussel (voorzitter KNNV, afd. 
Heuvelrug), Sjef ten Berge (coördinator afd. Driebergen/Doorn VWU) en Bert van 
’t Holt (voorzitter VWU). 
 
Met zomervellingen wordt hier bedoeld kappen van bomen in het broedseizoen, 
dat volgens de flora- en faunawet loopt van 15 maart t/m 15 juli. 
De medewerkers van SBB gaven de volgende redenen voor de zomervellingen: 

1) Financieel belang SBB (verkoop hout).  
2) Economisch belang aannemers en verwerkende industrie. 
3) Houtoogst op het Veld is gericht op natuurbeheer. 
4) Bij de houtoogst worden natuurwaarden zoveel mogelijk ontzien. 

Ad 1) Door verregaande bezuinigingen moet SBB op de centjes letten. Opbrengst 
hout wordt gebruikt om begroting sluitend te krijgen. Uiteindelijk komt dit ook het 
natuurbeheer van SBB ten goede. 
Ad 2) Aannemers hebben dure machines en personeel. Het kost geld als die in 
het broedseizoen niet aan ’t werk zijn. Verwerkende industrie heeft continu hout 
nodig, dat gedeeltelijk vers moet zijn. 
Ad 3) Er worden voornamelijk exoten (bijvoorbeeld Douglas en Japanse lariks) 
gekapt. Het doel is om hier een meer natuurlijk eiken-berkenbos te laten ontstaan. 
De verwachting is dat op het Veld over een jaar of 10 helemaal niet meer gekapt 
wordt (natuur heeft hier prioriteit). 
Ad 4) Er wordt alleen gekapt in naaldhoutpercelen zonder ondergroei. Van tevoren 
worden percelen geïnventariseerd op natuurwaarden ( bijvoorbeeld horsten roof-
vogels, dassenburchten, mierenhopen, bomen met natuurlijke holten). Dit gebeurt 
volgens de Gedragscode Bosbeheer. Zo mogen er binnen een straal van 50 m 
rondom een bewoonde horst geen werkzaamheden plaatsvinden. 
 
VWU heeft begrip voor de argumenten van SBB, maar blijft kritisch t.a.v. de zo-
mervellingen en wel om de volgende redenen. Voor ons staan natuur en natuur-
waarden voorop. Ecologie gaat in natuurgebieden o.i. voor economie. We erken-
nen overigens dat veel natuur bij SBB in goede handen is. Vellingen in het broed-
seizoen zijn niet alleen schadelijk voor broedende vogels, maar ook voor insecten, 
reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, die makkelijk over ’t hoofd worden ge-
zien. Vooral het rijden met zware machines in het bos veroorzaakt schade. Sovon 
en Vogelbescherming vinden een straal van 50 m rondom een bewoonde horst te 
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weinig en pleiten voor 150 m. De werkzaamheden verstoren ook de rust in omlig-
gende percelen. Al met al hopen we dat SBB op korte termijn afziet van zomervel-
lingen.  
 
Sponsoring Vogelatlas 
Zoals bekend is het veldwerk voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels in 
volle gang. Hoewel veel (tel-)werk belangeloos door vrijwilligers wordt verricht, 
kost zo’n langjarig project veel geld. Onlangs stelde Sovon de mogelijkheid open 
voor particulieren en organisaties om een specifieke soort te sponsoren. Op 18 
september besloot het bestuur om, namens de Vogelwacht Utrecht, de kruisbek te 
sponsoren met 500 euro.  
 
Casarca’s Eemmeer 
Zoals in de vorige Kruisbek stond, heeft de Vogelwacht Utrecht het ringen en zen-
deren van casarca’s op het Eemmeer gesubsidieerd. Van Sjoerd Dirksen, lid VWU 
en de Werkgroep Casarca Nederland, ontvingen we het laatste nieuws over de 
geringde en gezenderde vogels: 
 
“Omzwervingen van ruiende casarca’s van het Eemmeer in september en 
oktober 2013 
In de eerste helft van september zaten van de casarca’s met halsbanden er nog 
een aantal in Nederland. Ze hielden zich vooral op langs de IJssel en de Rijn, 
maar ook op andere plekken. Sommige waren al op trek naar het zuidoosten en 
werden later in Duitsland gezien. Na half september zijn er nog maar enkele afle-
zingen in Nederland gedaan.  
Eind augustus waren al enkele van onze vogels in het Duitse Niederrhein gebied 
opgedoken, daar kwamen er in september en oktober de nodige bij. Duidelijk is 
dat dit gebied, grofweg tussen Rees en Düsseldorf, een belangrijk herkomst ge-
bied is van de groep ruiers in het Eemmeer. Maar daar bleef het niet bij. Al in be-
gin september dook een vogel op in Zwitserland. Twee zijn er ondertussen gezien 
bijna in Zwitserland maar nog net in Duitsland, langs de Rijn ten oosten van Basel. 
Op andere plekken in Baden-Würtemberg werden twee casarca’s afgelezen, en 
ook in Bayern twee. Maar niet alleen naar het zuidoosten bleken ze te gaan: afle-
zingen in Schleswig-Holstein tegen de Deense grens, en langs de Weser ten 
noorden van Bremen verrasten ons ook. 
De twee gezenderde vogels, A1 en A9, zijn ook naar het Niederrhein gebied ge-
gaan. De gegevens geven een prachtig gedetailleerd inzicht in gebiedsgebruik. ’s 
Nachts op het water, op allerlei verschillende plekken, en overdag vaak op akkers. 
Van waarnemers ter plekke weten we dat het bijna steeds geoogste akkers waren, 
vaak maïs. Helaas hebben we van A1 sinds half oktober geen gegevens meer 
binnen gekregen. Er is naar hem gezocht, maar dat heeft niets opgeleverd. Moge-
lijk leeft hij niet meer, maar zeker weten doen we dat niet. A9 zit al een tijd in het 
gebied rond Xanten.” 
 


