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Van de redactie

Bestuur

Frank Ellenbroek overleden door 
noodlottig ongeluk
Onlangs kregen we bericht van de fami-

lie van Frank Ellenbroek: ‘Frank is door 

een noodlottig ongeluk op 29 septem-

ber 2015 overleden.’ Dat was schrikken. 

Frank Ellenbroek was zeven jaar lang, van 

1991 tot en met 1997, redacteur van De 

Kruisbek. Hij had vooral veel inbreng als 

schrijver en redacteur van de meer ste-

vige vogelkundige artikelen. Daarnaast 

was Frank in die tijd ook districtscoör-

dinator van Sovon en actief lid van de 

Werkgroep Vogelinventarisatie (WVI) van  

onze Vogelwacht. Nadat we vele jaren 

geen contact hadden, belde hij half sep-

tember op.  Hij had nog telresultaten van 

de WVI thuis liggen en vroeg zich af of 

het zinvol was die een plek te geven in 

ons archief. We herinneren Frank als een 

kundig, gezellig en vrolijk lid van de re-

dactie en wensen zijn moeder en andere 

familie veel sterkte toe.

Blij met kopij
We krijgen de laatste tijd regelmatig en 

spontaan kopij toegestuurd. Daar zijn 

we blij mee. De Kruisbek is er, in de eer-

ste plaats, voor en door de leden van  

Vogelwacht Utrecht. Het betekent ook 

dat we artikelen door moeten schuiven 

naar een volgend nummer, overigens al-

tijd in overleg met de schrijver. Een voor-

raad kopij is voor ons heel plezierig.  

Wilt u wat schrijven? Het mag een se-

rieus verhaal zijn, maar korte anekdoti-

sche stukjes zijn ook van harte welkom. 

Als u aanwijzingen wilt over lengte en 

dergelijke kunt u ons bellen/mailen (zie 

colofon).

Het bruist in Vogelwacht Utrecht
We zien de laatste tijd een toename van 

Vogelwacht-brede activiteiten. Hieronder  

verstaan we activiteiten die bedoeld zijn 

voor alle leden. Het bestuur juicht dit 

toe. De zeetocht van afdeling Vechtplas-

sen was een groot succes (zie het verslag 

elders in dit nummer). Everdien Smeenk 

organiseert op 14 janu ari 2016 een lezing 

over tellen in Bulgarije (zie de aankondi-

ging verderop). Wigle Braaksma kwam 

onlangs met het idee om een lezing over 

kruisbek achtigen te organiseren. 

Ype Hoekstra en Wim van de Vegte zijn 

druk bezig de midwinter roofvogeltelling 

voor te bereiden. Kortom, het bruist in 

Vogelwacht Utrecht. 

De algemene ledenvergadering is op 22 

maart 2016 (noteer alstublieft alvast in 

uw agenda).

Proefnummer of lidmaatschap 
als cadeau
De redactie krijgt veel complimenten 

over het nieuwe uiterlijk van De Kruis-

bek en ook met de gevarieerde inhoud. 

Kent u een geïnteresseerde, die nog geen 

lid is van de Vogelwacht? Dan is het mis-

schien een idee om zo iemand een proef-

nummer te geven, of een lidmaatschap 

als cadeau (zie ook colofon en www.vo-

gelwacht-utrecht.nl). 

Grote kruisbek | Bert Geelmuijden

Kraanvogel | Jan van der Greef
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 Afvlakken oevers | Jan van der Winden  Overstroomd | Jan van der Winden

Net buiten de provincie Utrecht ligt een klein moerasgebied 

waar met het waterpeil geëxperimenteerd wordt. De resultaten 

zijn spectaculair. Verschillende nieuwe broedvogelsoorten voor 

de regio hebben zich er in 2015 gevestigd. Het soortenspectrum 

met steltlopers, eenden en rallen doet denken aan de Pojma 

vloedvlaktes van de Pripyat in Wit-Rusland..

Polder Achteraf: van gras naar moeras
Aan de oostzijde van de Breukeleveense plas bij Tienhoven 

ligt Polder Achteraf. Deze polder is onderdeel van het Natura 

2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Hoewel het gebied in de 

Gemeente Wijdemeren in Noord-Holland ligt, komen Utrechtse 

vogelaars er graag. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar een 

wandel/fietspad aan de zuidzijde geeft een goede mogelijkheid 

om de vogels te bekijken. Aan de oostzijde van het moeras ligt 

een eendenkooi met een opgaand bos eromheen, die niet actief 

voor het vangen van eenden in gebruik is. Het merendeel van 

Achteraf is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. 

Tot en met 1996 waren er vooral graslanden. In de jaren zestig 

en zeventig van de vorige eeuw broedden hier diverse soorten 

steltlopers zoals grutto, kievit en watersnip (Alleyn et al. 1971, 

De Wijs 1993). De aantallen broedende steltlopers namen in 

de jaren tachtig snel af. Bovendien was er vanuit het waterbe-

heer de wens voor een proefmoeras in de Vechtplassen. Natuur-

monumenten besloot het westelijk deel van het gebied om te 

zetten in moeras, en heeft destijds een lage kade aangebracht 

en een deel van de percelen afgegraven. Een windmolentje en 

elektrische pomp zorgen voor de toevoer van water omdat het 

poldertje hoger ligt dan het peil van de Loosdrechtse Plassen. 

De ontwikkeling van de broedvogelgemeenschap is sinds die 

tijd met enige regelmaat gevolgd. Tijdens een telling in 2013 zag 

ik dat het gebied erg aan het verdrogen was en de moerasvogels 

van natte biotopen vrijwel ontbraken. 

Natuurmonumenten reageerde zeer adequaat op het signaal uit 

het veld en na een veldcontrole door de beheerder bleek dat 

de kade inmiddels op diverse plekken verzakt was en dus lek-

te. In de winter van 2014 is deze kade hersteld en is tevens een 

aantal sloten verbreed en zijn oevers afgevlakt (https://www.na-

tuurmonumenten.nl/nieuws/aan-het-werk-in-polder-achteraf). 

Dit was een spannende ingreep en daarom heb ik besloten de 

Jan van der Winden

Pojma vloedvlaktes bij Achteraf
Spectaculair resultaat van waterpeilbeheer voor broedvogels
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broedvogeltelling in 2015 te herhalen om het effect in beeld te 

krijgen. Het resultaat was boven verwachting. Er vestigden zich 

onder meer nieuwe broedvogelsoorten voor de regio. De vogel-

gemeenschap doet denken aan de vloedvlaktes in laagveen-

moerassen in Oost-Europa.

Een radicale omslag in het moeras trekt dwerg-
meeuw aan
In de loop der jaren was het moeras begroeid geraakt met 

helofyten, vooral lisdodde, maar stond dus vrij droog. Nadat de 

kade in de winter van 2014 hersteld was steeg het peil veel ho-

ger dan ooit tevoren. In april 2015 vestigde zich een forse kolo-

nie kokmeeuwen. In Nederland, en zeker in laagveengebieden, 

zijn kokmeeuwkolonies in vloedvlaktes vrijwel geheel af wezig. 

Dit is elders in Europa een belangrijk habitat. Een prachtig suc-

ces dus. Een kokmeeuwenkolonie trekt andere vogelsoorten 

aan met als spectaculair resultaat een territoriale (waarschijnlijk 

nestelende) dwergmeeuw, twee paar geoorde futen en een pijl-

staart. Allemaal soorten die nieuw zijn voor de Vechtplassen, of 

hier al sinds lange tijd verdwenen zijn. De dwergmeeuw werd op 

17 mei ontdekt terwijl hij luid alarmeerde tussen de kokmeeu-

wen. Hij landde in de kokmeeuwkolonie, maar ik heb niet naar 

een nest gezocht vanwege de kwetsbaarheid van de vegetatie en 

de vele vogels die er op dat moment aan het broeden waren. Bij 

het vervolgbezoek op 29 mei was de dwergmeeuw verdwenen, 

evenals een groot deel van de kokmeeuwkolonie. Het waterpeil 

was door het droge voorjaar snel gedaald en predatoren zoals 

vos en havik waren frequent in de kolonie aanwezig. Vele res-

ten van meeuwen en eenden in de omgeving duidden hierop. 

De kokmeeuwen brachten hierdoor nauwelijks jongen groot en 

de kolonie was al vroeg in het seizoen over land toegankelijk en 

verlaten. In nattere jaren zijn ze hopelijk succesvoller. Ook een-

den vestigden zich in zeer grote aantallen in het nieuwe moeras 

(tabel 1). Van kuifeend, zomertaling, krakeend en slobeend wer-

den ook wijfjes met jongen gezien, dus een deel was zeker suc-

cesvol in de reproductie.

Zoals verwacht werd het gebied een eldorado voor rallen (tabel 

1). Nooit eerder broedden er zo veel waterrallen. Ook twee terri-

toria van het porseleinhoen waren bijzonder. Het kleinst water-

hoen ontbrak dit jaar, terwijl het in eerdere jaren wel aanwezig 

was. Maar deze soort was in 2015 sowieso erg schaars in Ne-

derland. 

Steltlopers keren terug, met steltkluut als nieuwe 
soort
In de periode dat de polder begroeid was met gras namen stelt-

lopers geleidelijk in aantal af. De oorzaak werd destijds onder 

meer toegeschreven aan vossen die het gebied gekoloniseerd 

Porseleinhoen | René de Waal

Soort 1993 1997 2000 2002 2013 2015
Fuut - 0 0 0 1 2
Slobeend - 0 3 2 4 15
Zomertaling - 2 3 1 2 4
Krakeend - 0 0 0 11 36
Waterral - 0 0 0 5 9
Porseleinhoen 0 0 0 0 0 2
Steltkluut 0 0 0 0 0 1
Kievit - 16 28 14 0 12
Grutto 3 0 1 1 0 1
Tureluur 1 2 4 5 0 3
Watersnip - 1 0 0 0 2
Dwergmeeuw 0 0 0 0 0 1
Blauwborst - 2 1 1 10 13
Rietzanger - 10 25 44 104 98
Sprinkhaanzanger - 0 3 2 8 3
Snor - 0 0 2 17 12
Grasmus - 3 3 3 11 6
Raaf 0 0 0 0 0 1

Tabel 1 | Aantallen territoria van enkele broedvogelsoorten in Polder Achteraf
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groeid geraakt met riet, brandnetel, braam en her en der strui-

ken. Soorten die nestelen in hoge kruiden en struiken waren 

er talrijk. Na de inundatie namen deze weer in aantal af (ta-

bel 1). Dit effect werd nog behoorlijk geflatteerd doordat veel 

paren zich later in het seizoen - voor een tweede legsel - vestig-

den toen het gebied al veel droger was dan in april. Maar de af-

name van rietzanger, grasmus en sprinkhaanzanger sinds 2013 

is zichtbaar.

Hoewel geen echte moerasvogel, is het vermeldenswaard dat 

de raaf zich nu definitief als broedvogel in de Oostelijke Vecht-

plassen lijkt te gaan vestigen. Nadat jarenlang slechts individu-

en vanaf de heuvelrugpopulatie naar het gebied kwamen om 

te foerageren, zijn er nu territoria bij Ankeveen en in de om-

geving van Achteraf-Westbroek. Hier was dit jaar waarschijnlijk 

nog geen nest aanwezig. Het paar sliep wel op verschillende 

plekken in het gebied. 

De toekomst
Het gebied kan als voorbeeld dienen voor plannen voor nieu-

we moerassen in de regio van de Oostelijke Vechtplassen. Veel 

soorten moerasvogels gaan in aantal achteruit en komen in een 

kleiner aantal voor dan het doel dat in het Natura 2000-beleid 

is geformuleerd. Uit het moerasbeheer in Achteraf blijkt dat het 

tij te keren is. Waterpeilbeheer is daarbij essentieel. Het mooie 

aan dit gebied is dat de waterpeildynamiek tussen jaren en bin-

nen het jaar flink varieert. Dat is de sleutel voor het succes. In 

het gebied zelf kan nog meer gevarieerd worden met het water-

peil en in andere gebieden kan de kennis die hier verzameld is 

toegepast worden. In de nieuwe moerasjes in de Bethune polder 

bijvoorbeeld zou dit waterpeilbeleid overgenomen moeten wor-

den om ze interessant te laten zijn voor bijzondere moeras-

vogels. Het volgen van de broedvogelgemeenschappen is daar-

bij een essentieel onderdeel, omdat dan pas duidelijk wordt wel-

ke maatregelen wel en niet werken.

Dank
Jurjen Annen en Erik de Haan van Natuurmonumenten worden 

bedankt voor hun enthousiasme om dit gebied te optimaliseren 

en om mij toestemming te verlenen voor de tellingen.

hadden. Maar nadat het gebied in 1996 vernat werd en slikvlak-

tes ontstonden, keerden de steltlopers weer terug als broed-

vogel (tabel 1). De vegetatie ontwikkelde zich echter rap en het 

werd uiteindelijk te dicht voor steltlopers. In 2013 waren zelfs 

de kieviten verdwenen. De waterpeilverhoging in ‘14/’15 zorgde 

weer voor een terugkeer van vrijwel alle soorten, inclusief de re-

gionaal inmiddels zeer zeldzame watersnip. Ronduit spectacu-

lair was de vestiging van een paar steltkluten: het eerste broed-

geval voor de Oostelijke Vechtplassen. Op 17 mei ontdekte ik 

het paar, dat op een vaste plek aanwezig bleef. Op 29 mei werd 

het vrouwtje nabij dezelfde waarschijnlijke nestplek gezien en 

op 30 juni liep er een jong van minder dan een week oud bij 

het paar. Mogelijk waren er nog meer jongen. Op 7 juli was er 

nog steeds één jong aanwezig, dat op 13 juli bijna vliegvlug was. 

Het mannetje was op die datum niet meer aanwezig. Ondanks 

het feit dat dit paar sinds half mei voortdurend zeer luidruchtig 

aanwezig was, werd het pas op 28 juni door andere vogelaars 

ontdekt. Blijkbaar kan zelfs een territoriale steltkluut goed ver-

borgen blijven. Uit de langjarige resultaten blijkt dat waterpeil-

beheer cruciaal is voor de vestiging van steltlopers als broed-

vogel. Naast de broedpopulatie was er in voor- en nazomer ook 

een slaapplaats van grutto’s en tureluurs, alsmede forse aan-

tallen foeragerende kemphanen.

Soorten van droge vegetatie nemen af
Tot in 2014 was het gebied relatief droog en op grote schaal be-

 Steltkluut | Jan van der Winden
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Vogelopvang Utrecht zoekt nieuwe vrijwilligers
Stichting Vogelopvang Utrecht vangt al 

25 jaar gewonde en zieke inheemse vo-

gels op uit Utrecht en ruime omstreken. 

De Vogelopvang is inmiddels uit zijn jas-

je gegroeid. Er komt een nieuwe loca-

tie en onder meer daarvoor is de Vogel-

opvang op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Het doel van Vogelopvang Utrecht is om 

zieke en gewonde vogels zodanig te ver-

zorgen, dat zij daarna weer gezond en 

kansrijk in de vrije natuur kunnen worden 

losgelaten. Daarnaast spant de Vogel-

opvang zich in om een betere relatie tot 

stand te brengen tussen mens en dier in 

een verstedelijkte omgeving. Ruim veer-

tig vrijwilligers zetten zich, onder de pro-

fessionele leiding van beheerder Marieke 

Grin, met hart en ziel in om de gewonde 

en zieke vogels die binnengebracht wor-

den te verzorgen. 

Jaarlijks vangt de Vogelopvang Utrecht 

ruim 3000 vogels op, vooral katten- en 

verkeersslachtoffers. De vogels zijn af-

komstig uit Utrecht-stad en omliggende 

gemeenten, zoals Houten en Nieuwegein. 

Voor specifieke soorten, zoals roofvogels,  

wordt samengewerkt met andere vogel-

opvangcentra.

Nieuwe locatie

Vogelopvang Utrecht is inmiddels uit zijn 

jasje gegroeid en aan verhuizing toe. Op 

de huidige locatie is een aantal facilitei-

ten verouderd. Ook is in het voorjaar en 

in de zomer vaak te weinig ruimte, waar-

door jonge vogels samen met zieke vo-

gels moeten worden opgevangen. Voor 

watervogels zijn de opvangbakken en de 

vijver te klein, en er is geen ‘uitwenmo-

gelijkheid’ waarbij vogels geleidelijk aan 

weer kunnen wennen aan de vrije natuur.

Vrijwilligers gezocht

Er is inmiddels zicht op een mooie groe-

ne locatie vlakbij de stad Utrecht. Daarom 

zoekt de vogelopvang veel nieuwe vrijwil-

ligers! Mensen die bijvoorbeeld verstand 

hebben van bouwen en die willen mee-

denken over hoe zo’n nieuwe opvang er 

concreet uit moet zien. Die bijvoorbeeld 

een uitgewerkte tekening van een nieuwe 

quarantaine kunnen maken of kunnen 

adviseren over materialen, kosten, enzo-

voorts. Daarnaast is hulp bij het werven 

van fondsen meer dan welkom, want er 

is veel geld nodig voor het realiseren van 

de nieuwe locatie. Daarnaast zoeken wij 

mensen die graag met hun handen wer-

ken en opgeroepen kunnen worden zo-

dra de bouw start, om bijvoorbeeld mee 

te helpen de vijver voor de watervogels te 

graven, te verven, de boel op te ruimen 

op de huidige plek, enzovoorts.

De vogelopvang zoekt ook mensen die 

nu - op de oude locatie - al werkzaam-

heden kunnen verrichten. Eén vrijwilli-

ger voor de administratie (de donateurs-

administratie, de patiëntenkaarten, wet-

telijke rapportages verzorgen) en een 

klusjes man of -vrouw voor onderhouds-

werkzaamheden (elektra, water, verven, 

reparaties, enz). We gaan uit van een 

dagdeel per week. De werkzaamheden 

kunnen in principe elke dag plaatsvinden.

Heeft u interesse in een van de huidi-

ge functies of wilt u meehelpen bij het 

denken over of realiseren van de nieuwe 

vogel opvang? Neem dan contact op met 

beheerder Marieke Grin (030-2517255).
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Het Amersfoortse landgoedbos Nimmer-

dor gaat op de schop. Het gebied moet, 

met het oog op de toekomst, worden 

verjongd. In het beheerplan 2015-2035 

staan voor het gebied drastische maat-

regelen aangekondigd, waaronder de kap 

van 362 oude laanbomen. Vogelwachter  

Gerard van Haaff van afdeling Amers-

foort verrichtte met een aantal vrijwilli-

gers in 2014 een broedvogelinventarisa-

tie en dacht daarmee de drastische in-

grepen enigszins te kunnen beïnvloeden.

Emoties
De revitalisatie van Nimmerdor is geen 

geval op zich. Landelijk worden oude 

stadsparken en oude stadslandgoede-

ren vernieuwd, al dan niet na langdurig 

achterstallig onderhoud. Vaak worden 

bomen dan zo oud dat ze veiligheidsrisi-

co’s worden en gemeentes zich genood-

zaakt zien om daar iets aan te doen. Dan 

gaat de zaag in de takken of in de stam. 

Naarmate bomen ouder worden stijgt 

ook hun aantrekkingskracht op mensen, 

vanwege hun herkenbaarheid, bijzonder-

heid of contrast met het omliggende bos. 

Ook op holenbroeders hebben oude bo-

men een aanzuigende werking, vanwe-

ge hun vele broedmogelijkheden. Hoe 

ouder het te vernieuwen bos, hoe hefti-

ger daarom de emoties bij omwonen-

den en milieuverenigingen. Zo bracht in 

Amersfoort de vernieuwing van Park Ran-

denbroek in 2012 veel commotie teweeg 

(1800 bomen werden gekapt) en staat ná 

Nimmerdor vernieuwing van het stads-

park Schothorst op de rol. Nimmerdor 

zelf wordt gedomineerd door imposante 

oude bomenlanen, met een totale leng-

te van vier kilometer. Maar binnenkort 

worden die op grote schaal gekapt. Het 

vroegtijdig informeren en bij de planvor-

ming betrekken van belanghebbenden is 

een vaste strategie van de gemeente om 

inspraak te bieden en draagvlak te creë-

ren voor de plannen.

Landgoed Nimmerdor, door jonkheer 

Everhard Meijster aangelegd in 1640, 

was bij aankoop nog een heidegebied. 

Maar de naam die de jonkheer het ge-

bied gaf, impliceerde direct dat hij seri-

euze beplantingsplannen met het gebied 

had en zulks geschiedde. Nimmerdor an-

no 2015 ‘heeft door zijn afwisselende bos 

met oude laanbomen en overgangen tus-

sen hoge en lage begroeiing een gezon-

de variatie aan planten en diersoorten’, 

staat te lezen in de publiekssamenvatting 

van het gemeentelijke ‘Beheerplan Nim-

merdor en Oud Leusden 2015-2035’. ‘Op-

vallend zijn de vele holenbroeders in de 

oude lanen zoals mezen, boomklevers, 

spechten, vliegenvangers en spreeuwen’, 

vervolgt het beheerplan.

Inventarisatie
Om precies te weten hoeveel holenbroe-

ders en niet-holenbroeders er in Nim-

merdor leven, kwamen de Amersfoortse 

Landgoedbos Nimmerdor | Amersfoort

Rien Jans Ornithologisch immerdor dreigt voor  
Nimmerdor
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stadsecoloog Renée van Assema en vo-

gelwachter Gerard van Haaff op het idee 

om in 2014 een broedvogelinventarisatie 

uit te voeren. Gerard van Haaff heeft on-

der de vlag van de afdeling Amersfoort 

een serie co-producties met de gemeen-

te Amersfoort op zijn naam staan die be-

gint in 2006 met een broedvogelinventa-

risatie van het Waterwingebied, gevolgd 

door dito inventarisaties in de wijk Scho-

thorst (ook 2006), stadspark Schothorst 

(2009) en het aan Amersfoort grenzende 

buitengebied Hoogland-West (2010).

 

Eind 2013 ging Gerard na enig voorberei-

dend werk aan de slag. Voor zijn onder-

zoek wist Gerard een tiental enthousiaste 

mede-vogelaars te mobiliseren. Het op-

pervlak van het totale onderzoeksgebied 

bedroeg dan ook ruim 57 hectare. Gebrek-

kige oude broedgegevens wist Gerard te 

achterhalen uit 1970 en de jaren tachtig. 

De winter van ‘13-‘14 werd gebruikt om 

warm te lopen, en dat leverde een winter-

lijst op. Het gebied werd voor de telling 

opgeknipt in 23 deelwerk gebiedjes van 

verschillende biotopen, zoals gebiedjes 

met bijvoorbeeld grove den, sparren, la-

riks (al dan niet dichte onderbegroeiïng), 

jong en oud loofbos, beuken- en eiken-

lanen en zo voort. Voor een betrouwba-

re telling moesten 10 inventarisatieron-

des door het gebied worden gedaan. De 

eerste startte vanwege de zachte winter 

al begin maart. De laatste controle werd 

op 6 juni gehouden. Het resultaat is 31 

broedende soorten, waarvan de helft ho-

lenbroeders (zie tabel 1). 

Soorten
Het schetsen van een langjarige ontwik-

keling bleek onmogelijk omdat er lang 

niet is geïnventariseerd in Nimmerdor. 

Gerard van Haaff vergelijkt daarom zijn 

gegevens over 2014 met de laatste peri-

ode waarin betrouwbare gegevens voor-

handen bleken: uit de periode 1985-

1988 (gegevens milieupolitie gemeen-

te Amersfoort) en een broedvogelinven-

tarisatie van 1987 door vogelaar Zomer 

Bruyn. Hieronder een aantal interessante 

aan- en afwezigen.

Afwezig in de jaren tachtig, maar in 

2014 weer in vier zekere territoria broe-

dend, heeft de bonte vliegenvanger blijk-

baar een succesvolle rentree gemaakt. 

De boomklever was in de jaren tachtig 

schaars, met drie tot vier territoria. Met 

22 broedgevallen in 2014 lijkt de boom-

klever bezig aan een explosieve opmars. 

Ook de boomkruiper was in de jaren 

tachtig met twee tot drie territoria zeld-

zaam. Met 25 territoria in 2014 is zijn 

aantal in dertig jaar ruim vertienvoudigd.

De boomvalk broedde van 2004 tot 2010 

jaarlijks in Nimmerdor maar sindsdien 

niet meer, dus ook niet in 2014. Hij wordt 

wel in het naburige Hazenwater gesig-

naleerd maar ook daar zijn geen broed-

gevallen bekend. De boomvalk gebruikt 

graag kraaiennesten, maar die bevinden 

zich vooral aan de randen van het on-

derzoeksterrein. Een mogelijke andere 

verklaring voor zijn verdwijnen zou de 

(te) dichte ondergroei in het gebied kun-

nen zijn, maar de hoofdoorzaak is waar-

schijnlijk de hoge recreatiedruk op het 

gebied. De zwarte kraai was op zijn beurt 

Boomklever | René de WaalGerard van Haaff in Nimmerdor | Bert Geelmuijden Boomkruiper | René de Waal
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 Broedvogels Nimmerdor 2014 Aantal territoria Territoria/km2

1. Bonte vliegenvanger 4 7
2. Boomklever 22 36,6
3. Boomkruiper 25 43,6
4. Buizerd 1 1,7
5. Ekster (7) -
6. Fitis 7 12,2
7. Gaai 6 10,4
8. Glanskop 7 12,2
9. Goudhaan 6 10,4
10. Goudvink 5 8,7
11. Groenling 2 3,5
12. Grote bonte specht 18 31,4
13. Heggenmus 8 (13) 13,9
14. Holenduif 6 10,4
15. Houtduif 23 40,1
16. Koolmees 68 118,5
17. Kuifmees 5 8,7
18. Merel 68 118,5
19. Pimpelmees 43 74,9
20. Roodborst 74 128,9
21. Sperwer 1 1,7
22. Spreeuw 4 7
23. Staartmees 2 3,5
24. Tjiftjaf 23 40
25. Tuinfluiter 3 5,2
26. Vink 41 71,4
27. Winterkoning 41 71,4
28. Zanglijster 14 26,1
29. Zwarte kraai 8 13,9
30. Zwarte mees 8 13,9
31. Zwartkop 29 50,5

met acht territoria aan de randen van het 

gebied schaars vertegenwoordigd.

De bosuil broedt sinds 1988 al niet meer 

in Nimmerdor, hoewel de vogel er nog al-

tijd wel sporadisch wordt waargenomen. 

De buizerd had in 2014 één territorium 

aan de rand van het gebied en bracht 

daar één jong groot. De glanskop had 

zeven territoria in 2014 tegen twee tot 

drie in de jaren tachtig. Het goudhaan-

tje lijkt al jaren redelijk stabiel aanwe-

zig, met in 2014 zes broedgevallen. Het 

laatste broedgeval van de groene specht 

was in 1987. Deze soort werd in Nim-

merdor voor het laatst waargenomen in 

2009. Het aantal broedgevallen van gro-

te bonte specht nam toe van zeven in de 

jaren tachtig tot 18 in 2014. Van de zwar-

te specht zijn de laatste broedgevallen 

bekend in de jaren tachtig. In 2014 is de 

vogel één keer op Nimmerdor waargeno-

men. Hij heeft zijn leefgebied definitief 

verplaatst naar de zuidkant van de A-28, 

naar de bossen van Den Treek. De kauw 

broedt al jaren niet meer in het gebied, 

wellicht door de ruime aanwezigheid van 

de grote bonte specht, die graag nes-

ten plundert. De kuifmees lijkt met drie 

broedgevallen in 1987 en vijf in 2014 re-

delijk stabiel. De koolmees ging van 20-

22 broedgevallen in de jaren tachtig naar 

66 in 2014. De pimpelmees ging van 15 

broedgevallen in 1985 naar 43 in 2014. 

Tabel 1 | Het resultaat van 10 inventarisatierondes

Grote bonte specht | Jan van der Greef

Zanglijster | Jan van der Greef
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De zwarte mees nam toe van een enkel 

broedgeval in de jaren tachtig naar acht 

in 2014. De sperwer tot slot broedt sinds 

2007 jaarlijks in Nimmerdor, met uitzon-

dering van 2012 en 2013. In 2014 bracht 

een sperwerpaartje er weer vier jongen 

groot.

Flinke kater
Januari 2015 overhandigde Gerard zijn in-

ventarisatierapport tijdens een beschei-

den bijeenkomst aan zijn (mede)vrijwil-

ligers en aan de Amersfoortse stadseco-

loog. Gerard van Haaff toonde zich con-

tent met de gang van zaken en het eind-

product, maar veel tijd om te genieten 

van het resultaat werd hem niet gegund. 

In april verschenen de definitieve versies 

van het Immerdorse beheerplan 2015-

2035 en het bijbehorende Lanenherstel-

plan, met daarin onder meer de gewraak-

te kap van 362 oude laanbomen. Op 12 

mei 2015 stelde de raad de plannen vast.

Gerard van Haaff heeft aan de gang van 

zaken rond de vernieuwing van Nimmer-

dor een flinke kater overgehouden. Hoe-

wel er in het gemeentelijk beheerplan uit 

zijn inventarisatie wordt geciteerd, is hij 

ervan overtuigd dat er met zijn bevindin-

gen en aanbevelingen niets is gedaan. 

Zijn aanbevelingen komen er grofweg op 

neer dat zowel kap en vernieuwing als-

ook regulier onderhoud niet te drastisch 

moeten worden uitgevoerd, omdat daar-

mee veel vogels voor lange tijd en mis-

schien wel voorgoed worden verjaagd.

Zo moeten in het kader van groot on-

derhoud 362 oude laanbomen, voorna-

melijk beuken, worden vervangen door 

450 nieuwe, waaronder zomereik en win-

terlinde. Volgens de gemeente moet dat 

snel en grootschalig vanwege de ver-

minderde kwaliteit van de bomen (vei-

ligheid), vanwege de ‘focus op de lange 

termijn’ en omdat er ‘nu extra financiële 

middelen beschikbaar zijn’.

In het kader van algemeen beheer, dus 

structureel van aard, wordt de massale 

opslag van Amerikaanse eik en vogelkers 

aangepakt. Dat gebeurt met motorzaag 

en uitspitten, wat alle ondergroei vernie-

tigt en een kale bodem achterlaat.

“Doe al deze ingrepen gefaseerd”, zegt 

Gerard. “Laat her en der bomen en on-

dergroei staan. Er zijn nu percelen grove 

den waar geen struikje meer onder groeit. 

En laat wat oude bomen staan. Straks 

zijn alle holenbroeders verdwenen. Maar 

nee, alles moet in één keer weg. Vogels 

zijn simpelweg een bijkomstigheid voor 

de plannenmakers. Wie maalt er nou om 

dat straks de glanskop of de kuifmees 

zijn verdwenen?” verzucht hij thuis aan 

de eettafel. 

Stadsecoloog Renée van Assema spreekt 

tegen dat er niets met de vogelinventari-

satie is gedaan. Maar ook zij moet zich 

erbij neerleggen dat andere factoren dan 

ecologie de werkwijze voor projecten als 

Nimmerdor mede bepalen. Naast ecolo-

gie spelen ook recreatie, financiën en cul-

tuurhistorie een rol. ‘Ik moet de expertise 

op het vakgebied van andere collega’s ac-

cepteren’ zegt ze, en voegt eraan toe dat 

dat soms lastig is. Boomdeskundigen die 

bomen als veiligheidsrisico bestempelen 

hebben een overstijgend belang en daar 

heeft ook een stadsecoloog zich naar te 

voegen, al had Renée vanuit haar vakge-

bied ook veel liever een gefaseerde aan-

pak gezien. 

Het rapport ‘Het immergroen van Nim-

merdor’ is te downloaden van de site van 

de afdeling Amersfoort: www.vogelwerk-

groepamersfoort.nl

Het beheerplan en lanenherstelplan voor  

Nimmerdor zijn te vinden op www.

amersfoort.nl

Kuifmees | René de WaalBosuil | René de Waal
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Klapeksters op de Leusderheide
Bert van ‘t Holt

Leusderheide, 10 oktober 1977. In mijn logboek staat: ‘Klapek-

ster zit in boomtop, vliegt naar de grond, keert terug in boomtop 

met iets in snavel (waarschijnlijk insect)’. Dat was mijn eerste 

notitie van een klapekster op de Leusderheide. En nog steeds 

word ik helemaal blij van het bekijken van een klapekster. Waar-

om eigenlijk? Ik denk omdat het een prachtige vogel is met een 

boeiende leefwijze.

Sneeuwbal in boom

Meestal half oktober verschijnt de eerste klapekster op de 

Leusder heide. In m’n logboek staat één septemberwaarneming, 

een laag naar zuidwest overvliegende vogel op 28 september 

1998. Het ontdekken van klapeksters is niet zo moeilijk. Ze zit-

ten vaak in toppen van bomen op de uitkijk en zien er erg licht 

uit, vooral als ze met hun witte borst naar je toe zitten. In een 

Frans boek wordt de klapekster vergeleken met een ‘boule de 

neige’ (sneeuwbal). Als er echt sneeuw ligt, valt dat tegen, want 

dan lijkt de borst geelwit. Nu ligt er in Nederland niet zo vaak 

sneeuw, dus gewoon blijven zoeken naar een sneeuwbal in een 

boom. Met de witte borst, parelgrijze rug en bovenzijde kop, 

zwart-witte vleugels en staart, en het zwarte boevenmaskertje is 

de klapekster een echte beauty.

Kunstenaar in het overleven

Wonderlijk eigenlijk dat ze in Nederland op heidevelden over-

winteren. In de zomer bruist de heide van het leven: veel in-

secten, hagedissen en vogels. Maar in de winter is schraalhans 

keuken meester. De meeste vogels zijn vertrokken, insecten en 

hagedissen hebben zich goed verstopt. Toch slaagt de klap-

ekster erin succesvol te overwinteren. Dat heeft zeker te ma-

ken met de zeer scherpe ogen. Vanuit een boomtop ontgaat 

de vogel weinig. Uit onderzoek blijkt dat ze vooral woelmui-

zen en driehoornmestkevers (een van de weinige insecten die 

in zachte winters actief zijn) eten. Woelmuizen zijn het aller-

belangrijkst omdat ze veel zwaarder zijn dan kevers. Als er wei-

nig woel muizen zijn schakelt de klapekster over op spitsmuizen 

en vogeltjes.

Tellingen

We hebben de indruk dat in de tachtiger jaren één of twee klap-

eksters op de Leusderheide overwinterden. Er werd toen niet 

Klapekster | René de Waal Klapekster | Bert Geelmuijden

En...nog iets leuks gezien?
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systematisch geteld in de winter. De exemplaren die we toen 

zagen, verplaatsten zich vaak over grote afstanden. Ze hadden 

grote territoria (leefgebieden). 

Eind negentiger jaren veranderde dat. Bovendien werd er toen 

wel geteld. Bij de jaarlijkse wintertelling van roofvogels telden 

we ook de klapeksters. In de winter van ‘97-‘98 leverde dat 

slechts één exemplaar op. In ‘98-‘99 zagen we er maar liefst vier. 

De daaropvolgende winter (‘99-‘00) spande de kroon met acht 

klap eksters: een record dat daarna niet meer werd verbeterd. 

Deze vogels waren zeer honkvast (kleine territoria). Tijdens die 

telling zagen we iets opmerkelijks: twee vechtende klap eksters 

in een boompje. Ze vlogen elkaar in de veren, gilden en vlogen 

weg in tegengestelde richting. Een jaar later (‘00-‘01) vonden 

we geen enkele klapekster. Er lag toen sneeuw.

December 2007 organiseerden Waarneming.nl en Sovon de 

eerste simultaantelling van klapeksters in Nederland. Dat is 

daarna elke winter herhaald, ook op de Leusderheide. We telden 

steeds 3-5 exemplaren. Daarmee is de Leusderheide een van de 

beste overwinteringsgebieden van Nederland.

Sprookjeswereld

Bij het tellen in de winter krijg je te maken met zeer uiteenlo-

pende weersomstandigheden. Januari 2008 regende het pijpen-

stelen; we werden tot op ons ondergoed nat. Eén van de tel-

lers noemde het ‘baggerweer’. We werden wel beloond met vier 

klap eksters. December 2007 (de eerste simultaantelling) kwa-

men we in een witte sprookjeswereld terecht. Er was ’s nachts 

ruige rijp ontstaan op de takken van de bomen, op pijpen-

strootje (lang gras), op struikheide, op alles. 

‘Ruige rijp, ook aanvriezende mist, bevriezende mist of uit-

vriezende mist genoemd, wordt gevormd uit onderkoelde wa-

terdruppels van lichte mist door rijping. Hierbij ontstaan fraaie 

ijskristallen, die langzaam groeien, redelijk groot worden en bi-

zarre vormen krijgen. Ruige rijp komt in vergelijking met rijp 

zeer zelden voor.’ (Wikipedia). 

Het was toen lastig zoeken naar klapeksters, want we werden 

steeds afgeleid door het prachtige landschap. Uiteindelijk von-

den we er toch nog vijf.

Vechten en zingen

Hierboven had ik het al over een ruzie tussen twee klapeksters. 

Dat komt vaker voor. Het lijkt hierbij vooral te gaan om het 

verdedigen van een territorium (voedselgebied). Op 19 maart 

2006 vielen twee exemplaren elkaar aan in een berk. Even later 

vloog er eentje laag weg. Daarna vloog de andere vlak voor me 

langs met een muis in de snavel. Die ruzie ging dus waarschijn-

lijk om eten.

In maart en april hoor je regelmatig klapeksters zingen. Soms 

zitten er dan twee vreedzaam bij elkaar. Zullen ze gaan broe-

den? Helaas niet, we zagen nooit een klapekster in mei. Dan 

zijn ze weer terug in hun broedgebieden (de meeste Nederland-

se overwinteraars komen uit Zweden).

Sprookjeswereld | Muriël Schouten Ruige rijp | Muriël Schouten
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Tanny Hiemstra en Everdien Smeenk

Zoals u zich wellicht herinnert, hebben 

wij in 2014 een nestkastjesproject op-

gezet, bedoeld voor de basisscholen in 

IJssel stein. Wij hebben toen een aantal 

IJsselsteinse basisscholen benaderd met 

het aanbod een nestkastje op te komen 

hangen. Tevens konden de scholen zich 

bij ons aanmelden voor een begeleidende 

gastles over tuinvogels. 

Het idee was bij ons ontstaan omdat 

wij ons zorgen maakten over het feit dat 

steeds minder kinderen regelmatig bui-

ten spelen en dientengevolge van de na-

tuur vervreemd raken. Vorig jaar hebben 

zeven basisscholen positief gereageerd 

op ons initiatief en hebben wij op vier 

van deze scholen in meerdere groepen 

gastlessen gegeven. In alle bescheiden-

heid kunnen wij zeggen dat de start van 

dit project zeer succesvol was. Over het 

aantal uitgevlogen jongen waren wij he-

laas wat minder enthousiast…..

Meer scholen
Dit jaar wilden wij heel graag ons project 

uitbreiden. In januari hebben wij alle IJs-

selsteinse basisscholen aangeschreven. 

Ook de scholen in de wijk Zenderpark, 

ook al beschikken deze scholen niet be-

paald over ‘nestkastvriendelijke’ school-

pleinen of tuinen. Met name voor deze 

scholen, gelegen in een vogelonvriende-

lijke en versteende omgeving, vonden wij 

het haast nog belangrijker de leerlingen 

enthousiast te maken voor vogels. Om-

dat een Buitenschoolse Opvang (BSO) in 

onze wijk een voor het ophangen van een 

nestkast zeer geschikt schoolplein heeft, 

hebben wij deze ook aan onze lijst toege-

voegd. Zeven scholen hebben bij ons een 

verzoek ingediend voor een of meerdere 

gastlessen. Dit heeft geleid tot het geven 

van 18 gastlessen over tuinvogels in de 

groepen 5, 6, 7 en 8.

Enthousiasme hartverwarmend
Het enthousiasme bij de kinderen was 

opnieuw hartverwarmend! Bij de meeste 

leerkrachten gelukkig ook, ook al betrap-

ten wij af en toe een leerkracht erop dat 

hij/zij achterin de klas onopvallend werk-

jes zat te corrigeren… Het zij hun ver-

geven, want wij weten hoe overbelast de 

gemiddelde leerkracht is. 

Dit jaar hadden wij aan onze PowerPoint-

presentatie ook vogelgeluiden toege-

voegd. Dit maakte de lessen nog leuker 

en het was aandoenlijk te zien hoezeer de 

kinderen hun best deden de geluiden te 

onthouden. Gelukkig kregen wij ook re-

gelmatig te horen “Oh, dat geluidje heb 

ik wel eens gehoord” of “Oh, dat hoor ik 

Les over tuinvogels | Karin Lenten

Nestkastjesproject basisscholen IJsselstein, 
voorjaar 2015
Nestkastjesproject basisscholen IJsselstein, 
voorjaar 2015
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vanuit mijn bed”…. Wat ook dit jaar weer 

opviel was dat een aantal kinderen via 

opa’s en oma’s al de nodige vogelkennis 

hadden opgedaan. Hulde aan het groot-

ouderschap! In dit verband maakten wij 

voor het eerst kennis met de termen 

stiefopa en stiefoma…. Aan het einde van 

de les konden de kinderen nog een aan-

tal nestjes bekijken en wat vogeldingetjes 

zoals de vleugel van een kerkuil en zijn 

geringde poot. Ze vonden het leuk/eng 

om te voelen hoe scherp de nagels van 

een uil wel niet zijn. Evenals vorig jaar 

hebben wij de leerlingen weer kunnen 

verrassen met een mooie geplastificeer-

de vogelherkenningskaart (voor het hele 

gezin…), die onmiddellijk vol enthousias-

me grondig werd bestudeerd!

Broedsucces
Qua broedsucces was het project dit jaar 

gelukkig succesvoller dan vorig jaar. Sa-

men met Henk Lichtenbeld, die over een 

ringvergunning beschikt, hebben wij een 

paar keer de kastjes geïnspecteerd. Bij de 

Paulusschool heeft Henk zes jonge kool-

mezen kunnen ringen en bij ‘OLV van Fa-

tima’ troffen wij zelfs negen jonge pim-

pelmezen in één van hun kastjes aan. Bij 

een tweede bezoek zijn ook deze mezen 

van een ringetje voorzien. Henk doet zijn 

werk zeer deskundig en geroutineerd. In 

het nestkastje van ‘de Trekvogel’ lagen 

drie pimpelmeeseitjes, maar helaas is dit 

broedsel verlaten. Er is in nog twee nest-

kastjes (bij de BSO en de Agnesschool) 

succesvol gebroed door koolmezen, 

maar deze jongen heeft Henk niet kun-

nen ringen, omdat dit nieuwe type kastje 

niet van boven geopend kon worden. Wij 

weten dus ook niet om welke aantallen 

het gaat, maar wij hebben wel de jongen 

horen piepen. 

Publiciteit
In ‘Zenderstreeknieuws’ heeft op 18 

maart een enthousiasmerend stukje 

‘Huis jes voor vogels’ gestaan over ons 

project en op 10 juni, bij het ten einde lo-

pen van ons project, verscheen een twee-

de artikeltje met de opgewekte titel ‘Vo-

gels vliegen uit dankzij succesvol nest-

kastjesproject’.

Op excursie
Rest ons nog te melden dat wij op 28 mei 

opnieuw een vogelexcursie hebben geor-

ganiseerd voor groep 8 van de Nicolaas-

school. Ondanks de regen vonden de 

leerlingen het heel stoer om door onze 

telescopen te kijken. De meeste kinderen 

zagen voor het eerst van hun leven een 

kievit…. Bij de oeverzwaluwwand vroegen 

sommige kinderen zich af waarom daar 

bloemen waren neergelegd. Ik durfde 

hen niet te vertellen dat iemand zich daar 

van het leven had beroofd, maar gelukkig 

kwam een meisje zelf met het antwoord 

dat die bloemen daar waren neergelegd 

voor de grote bonte specht….. 

Onze dank gaat uiteraard opnieuw uit 

naar Vogelwacht Utrecht die dankzij haar 

financiële steun dit project mogelijk heeft 

gemaakt!

Ophangen nestkastje | Tanny Hiemstra Jonge koolmees | Henk Lichtenbeld

Jonge koolmees | Henk Lichtenbeld
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Horrorvalk
We hebben dit jaar al heel wat enge bees-

ten de revue zien passeren: horror-oe-

hoes, terrorwespen, je kunt het zo gek 

niet bedenken. Maar horrorvalken ken-

de ik nog niet. Totdat ik via een link op 

Facebook een artikeltje tegenkwam over 

de Eleonora’s valk (Falco eleonora), een 

prachtige, sierlijke valk van het mediterra-

ne gebied, nauw verwant met onze boom-

valk waar hij ook wel wat op lijkt. Behalve 

dat het een van de mooiste valken is die 

ik ken, is hij ook bijzonder omdat hij zijn 

broedcyclus helemaal heeft afgestemd 

op de najaarstrek van Europese zangvo-

gels, zijn favoriete prooi. Eleonora’s val-

ken beginnen pas aan het eind van de zo-

mer met broeden, de jongen komen pas 

uit in september als de najaarstrek goed 

op gang begint te komen en zijn zo ver-

zekerd van voldoende voedsel. Logisch, 

zou je denken. Maar dit jaar is gebleken 

dat de Eleonora’s valk een luguber trekje 

heeft. Marokkaanse onderzoekers, die in 

het kader van een project veldwerk ver-

richtten op de Mogador eilandengroep in 

de Atlantische oceaan voor de kust van 

Essaouira (Marokko), deden een tame-

lijk gruwelijke waarneming. Zij schrijven 

hoe de aldaar broedende valken hun ge-

vangen prooien niet altijd meteen dood-

den, maar de ongelukkige diertjes levend 

en wel de hand- en staartpennen uitruk-

ten en ze vervolgens in nauwe holletjes 

in de rotsen propten, zodat ze niet meer 

weg konden komen. De onderzoekers na-

men echter niet waar hoe de vogels hun 

levende voorraadkast af en toe aanspra-

ken om er hun jongen mee te voeren. Op 

de website van Birdguides kun je foto’s 

zien van grasmussen en spotvogels, die 

hulpeloos klem zitten of van hun vlieg-

veren zijn ontdaan. Dergelijk gedrag doet 

denken aan dat van klauwieren die leven-

de prooien op doorns prikken, maar van 

roofvogels was het tot voor kort niet be-

kend. Overigens trekken commentaren 

van andere onderzoekers op de website 

van Birdguides de waarneming in twij-

fel. Maar luguber is het, zelfs als het een 

hoax blijkt…

Bron: www.birdguides.com/webzine (7 september 
2015) / Qninba et al. in: Alauda 83 (2): 149-150.

Eleonora’s valk | Jürgen Dietrich (Wikipedia)

In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte welkom 

op toonvernooij@planet.nl
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Ware liefde
Voor echte liefde en levenslange toewij-

ding moet je bij de Zuidelijke rotspinguïn 

(Eudyptes chrysocome) zijn. Die blijven 

als ze eenmaal een paar zijn voor de rest 

van hun leven samen. En om te voorko-

men dat op den duur hun huwelijk wat 

sleets wordt hebben ze een probaat mid-

del gevonden: gewoon driekwart van het 

jaar apart wonen. Dat lijkt misschien wat 

rigoureus, maar het werkt blijkbaar uit-

stekend. Rotspinguïns brengen per jaar 

maar drie maanden samen door, als zij 

tijdens de zomer een ei uitbroeden en 

een pinguïnkuiken grootbrengen. Zo-

dra die klus geklaard is gaan de echtelie-

den weer elk huns weegs en zwerven ze 

de rest van het jaar onafhankelijk van el-

kaar over open zee, honderden kilome-

ters van elkaar verwijderd. Het record bij 

één paartje was zelfs 2500 kilometer. Bij 

het aanbreken van de lente keren ze weer 

terug naar hun broedkolonie en weten 

de echtelieden elkaar weer feilloos terug 

te vinden. Wat een ontroerend weerzien 

moet dat zijn en wat zullen die twee el-

kaar veel te vertellen hebben! 

Bron: NRC Handelsblad (14 september 2015) / Biology 
Letters (11 september 2015)

Heb de vijand van uw vijand lief
Daar zit zeker wat in, zo hebben zwartkin-

kolibries (Archilochus alexandri) blijk - 

baar goed in de gaten. Deze kleine 

Noord-Amerikaanse kolibrie heeft het tij-

dens het broedseizoen flink te verduren 

van gaaien, onder andere de Mexicaan-

se blauwe gaai (Aphelocoma wollwebe-

ri), die regelmatig de nesten van de ko-

libries plunderen. Gaaien op hun beurt 

zijn echter weer een gewilde prooi van 

diverse soorten roofvogels, en daar we-

ten de kolibries slim van te profiteren. De 

aanwezigheid van roofvogelnesten beïn-

vloedt namelijk het foerageergedrag van 

de gaaien. Om te voorkomen dat zij on-

verhoeds van boven af worden gegrepen 

door een roofvogel die een nest hongeri-

ge jongen heeft te voeren, foerageren de 

gaaien niet in een gebied rondom en on-

der het roofvogelnest maar een eind uit 

de buurt en hoger dan de ligging van het 

nest, zodat zij een predator op tijd kun-

nen zien aankomen. Op die manier ont-

staat er een kegelvormige zone met in de 

bovenste punt het roofvogelnest, waar de 

gaaien wegblijven. De zwartkinkolibries 

weten dat en nestelen bij voorkeur in die 

gaaivrije zone. Onderzoekers hebben in 

Arizona vastgesteld dat het broedsucces 

van deze kolibries gemiddeld een stuk 

hoger is. En de roofvogels? Ach, die vin-

den het ongetwijfeld wel gezellig met al 

die kolibries rondom hun nest. 

Bron: NRC Handelsblad, 8 september 2015 / Greeney 
et al. in: Science Advances, Vol. 1, No. 8 (4 septem-
ber 2015)

Rotspinguïn of rotsspringer | © Samuel Blanc / www.sblanc.com



16  |  de kruisbek 5-2015

Een aangename onrust
Auteur Gerard Ouweneel 

Uitgever Liverse, Dordrecht | 2015

ISBN 978 94 91034 48 0

Prijs € 19,95

Tot voor kort kende ik het begrip 

‘schaamsoort’ niet. Weet u wat dat is? 

Een schaamsoort is een vogelsoort die 

iedereen in je vrienden- en kennissen-

kring al heeft gezien, maar jij nog niet. 

Zo’n soort waarvan ze zeggen: ”Ik snap 

niet dat je die nog nooit hebt gezien, 

want ik zie hem regelmatig. Kijk je wel 

goed om je heen als je gaat vogelen?”

Voor Gerard Ouweneel was de kleine 

bonte specht zo’n schaamsoort. Gedu-

rende de eerste 25 jaar van zijn leven als 

vogelaar had hij deze specht, ter grootte 

van een mus, nog niet gezien. Wel in het 

buitenland, maar in Nederland niet. Hij 

schrijft er over in zijn nieuwste boek ‘Een 

aangename onrust’.

Gerard Ouweneel schrijft al heel lang 

over vogels en over vogels kijken. In tijd-

schriften als De Lepelaar, Vogels, Limo-

sa, De Levende Natuur, Het Vogeljaar, 

Sterna en andere. Maar ook schreef hij 

al veel boeken over deze onderwerpen. 

Veel van zijn columns en verhalen gaan 

over vogels, maar nog vaker zijn voge-

laars het onderwerp. Vogels en vogelaars 

in allerlei exotische streken, maar vooral 

toch in Nederland.

Wie veel reist, kan veel verhalen. Dat is 

een bekend gezegde in onze taal. In het 

geval van Gerard Ouweneel zou je ook 

kunnen zeggen: wie veel op vogelexcur-

sie gaat, kan veel verhalen. Want dat 

doet hij. Vaak met weemoed naar vroe-

ger tijden, maar toch ook volop in het 

hedendaagse. En daarbij schuwt hij kri-

tiek op overheid en natuurbeschermings-

organisaties niet.

Een boek waarin voor veel mensen veel 

te herkennen valt.

Boekbespreking
Nick Hoebe

Rotsklever | Jan van der Greef

Arendbuizerd | Bert Geelmuijden

Balkankwikstaart | Jan van der Greef
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Zuidoost-Europa is rijk aan vogelsoorten. 

In Griekenland leven er ongeveer 450, in 

Bulgarije 415 en in het voormalige Joe-

goslavië 440. Waar die soorten precies 

voorkomen, hoeveel het er zijn en hoe 

het hen vergaat, daar is maar weinig over 

bekend. De lokale vogelbeschermings-

organisaties proberen wel bij te houden 

hoe het met de bijzondere soorten gaat, 

zoals gieren en roofvogels, of zeldzame 

ganzen en eenden, maar van de meer al-

gemene hebben ze geen beeld. In Neder-

land weten we maar al te goed dat alge-

mene soorten als huismus en spreeuw 

ongemerkt achteruit gaan als we hun ver-

spreiding en aantallen niet bijhouden. 

Daarom zijn Wim Paul van der Ploeg en 

Henk Sierdsema onder de vlag van De 

Habitat Stichting in 2010 gestart met een 

telproject in Bulgarije, waar iedereen aan 

mee kan doen.

Een uniek vogelgebied

Bulgarije ligt aan de rand van Europa, 

op de grens met Turkije. Het land heeft 

daardoor voor vogelaars veel te bieden. 

Het is bekend vanwege zijn spectaculai-

re soorten zoals keizerarend, schreeuw-

arend, arendbuizerd, balkansperwer, vale 

gier, zwarte ibis, roze pelikaan en rood-

halsgans. Maar ook kleine, voor Europa 

bijzondere soorten als Syrische bonte 

specht, oostelijke blonde tapuit, izabel-

tapuit, bonte tapuit, Balkankwikstaart, 

Balkanvliegenvanger, Balkanbergfluiter, 

rouw mees, rotsklever, rotskruiper en 

maskerklauwier kan je hier tegenkomen. 

Niet voor niets reizen jaarlijks vele voge-

laars naar Bulgarije. Als zij nou eens niet 

alleen bijzondere soorten noteren, maar 

ook alle andere die zij zien, dan levert dit 

een schat aan gegevens op voor de Bul-

gaarse Vogelbescherming.

Geniet als toerist, tel mee als vrijwilliger

Wim, Paul en Henk wilden echter nog 

een stapje verder. Zij willen ook gebieden 

met elkaar vergelijken en uitspraken doen 

over veranderingen in de tijd. Dat vroeg 

om een gestandaardiseerde telmethode. 

Liefst eentje die niet te veel tijd kost, want 

het is tenslotte vakantie. Henk kwam met 

het idee van punttellingen: gedurende 10 

minuten worden alle vogelsoorten die je 

ziet en hoort binnen een straal van 200 

meter rond een punt geteld. Iedereen kan 

zo’n telling uitvoeren en het maakt niet 

uit of je één telling uitvoert of heel veel. 

Inmiddels is op 700 punten in Bulgarije 

geteld en zijn 287 soorten waargenomen.

Reis mee met De Habitat Stichting

Deelnemen aan de tellingen kan op eigen 

gelegenheid, maar je kunt ook mee met 

een van de reizen van De Habitat Stich-

ting. Op 14 januari geeft Dennis Wansink 

een lezing over dit unieke project en hoe 

jij daaraan kunt deelnemen. Daarmee 

help je niet alleen de Bulgaarse Vogelbe-

scherming, maar lever je ook een bijdrage 

aan de nieuwe Europese Broedvogel atlas.

Datum: 14 januari 2016

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie:  Milieu Educatie Centrum

 Gein oord 9, Nieuwegein

Nederlandse vogelaars actief in Bulgarije

Vogels tellen in Zuidoost-Europa, doe je mee?

de kruisbek 5-2015  |  17
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Ik leerde Kees zo’n 15 jaar geleden ken-

nen toen ik net gegrepen was door het 

vogelvirus. Hij was een regelmatige gast 

op de Bovenmeent die toen recent was 

aangelegd. Ik heb Kees daar steeds beter 

leren kennen. Hij was een zeer aimabel 

mens, altijd goed gehumeurd en moei-

lijk in de stress te krijgen. Omdat Kees 

gebruik mocht maken van een vakantie-

huisje op Texel, gingen we daar elk jaar 

eind september een weekje naartoe. We 

hebben daar heel wat leuke vogels ge-

zien. Al die vogels moesten natuurlijk 

ook vastgelegd worden. Samen verzon-

nen we ingenieuze constructies om te 

kunnen digiscopen. Kees was goed met 

constructies: iedereen kent de plastic af-

voerpijpen die Kees achterop z’n fiets 

had om z’n telescoop en statief in op te 

bergen. Omdat we met digiscopen moei-

lijk vogels in de vlucht konden vastleggen 

werd ook daar wat op gevonden. Met een 

stukje stofzuigerslang konden we onze 

camera’s gebruiken op het rechter ocu-

lair van onze kijkers en met links konden 

we dan scherpstellen. Werkte perfect!

Samen waren we in de Extremadura, Zuid- 

Spanje, de Algarve en meerdere keren op 

Lesbos en in de Müritz. Het was daar dat 

ik voor het eerst merkte dat Kees lucht 

tekort kwam. Heuveltjes die enkele ja-

ren eerder fluitend genomen werden trok 

Kees ineens niet meer. Soms moest hij 

afstappen om de rest lopend te doen. Zo 

kende ik Kees niet.

Kees had een verwaarloosde longontste-

king, waarvan hij helaas maar tijdelijk op-

knapte. In januari 2014 kreeg hij de diag-

nose longkanker. Het werken met as-

best had z’n longvliezen aangetast. Kees 

onder ging een chemokuur, want hij wilde 

de geboorte van z’n kleinkind nog mee-

maken. Toen dat geboren was, zag Kees 

af van verdere behandelingen. Hij kwam 

nog regelmatig op de Bovenmeent, maar 

dat hield in de loop van dit jaar op. Ik be-

zocht hem in deze tijd regelmatig. Klagen 

deed hij niet: Kees was een ster in het le-

ven nemen zoals het zich voordoet. Op 

18 augustus belde ik om te vragen hoe 

het ging. Ik kreeg niet Kees, maar z’n 

zoon aan de telefoon en hij vertelde me 

dat z’n vader de dag ervoor rustig was 

heengegaan. Ik heb die dag nog afscheid 

van hem mogen nemen. De Bovenmeent 

is een stukje leger geworden.

Rust zacht goede vriend.

-----------
Kees Rozier was een bekend lid van de Vogelwacht 
Utrecht. Hij was vaak te vinden bij de Hooge Kampse 
Plas en de Hilversumse Bovenmeent en telde daar alle 
vogels (opmerking redactie).

In memoriam 
Kees Rozier
Harry de Klein
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De ochtend begint weinig veelbelovend. 

Het is mistig en vrijwel windstil en voor-

al dat laatste wil je liever niet als je de 

zee op gaat om zeevogels te observeren. 

Gelukkig trekt de mist onderweg vrij snel 

op, dus met het zicht zal het wel goedko-

men, denken we. Alleen het gebrek aan 

wind blijft nog een puntje van zorg. Stipt 

om half negen gooit de Hendrik Karssen 

de trossen los met aan boord een gezel-

schap van ruim vijftig VWU-leden, gewa-

pend met kijkers en camera’s. Al gauw 

zijn we in het Marsdiep en zetten koers 

in noordelijke richting langs de westkust 

van Texel. Zolang we nog land in zicht 

hebben, blijven de meer aan land ge-

bonden vogels in de buurt van het schip: 

kokmeeuwen, kleine mantelmeeuwen en 

zilver meeuwen. Niks bijzonders dus, be-

halve dan die ene Pontische meeuw die 

er steeds tussen hangt. 

Jan-van-genten
Ter hoogte van de noordpunt van Texel 

wenden we de steven naar open zee. Het 

duurt niet lang voordat een jan-van-gent 

wordt gesignaleerd: de eerste van vele 

tientallen die het schip consequent blij-

ven volgen. De reden daarvan wordt snel 

duidelijk als de eerste portie ‘chum’ over-

boord gaat: alsof ze weken niks te eten 

hebben gehad, storten deze prachtige vo-

gels zich op de brokken vis. Het geeft ons 

volop gelegenheid om ze van dichtbij te 

observeren. Jan-van-genten worden ook 

regelmatig vanaf de kust gezien, maar 

meestal blijven ze een flink eind weg en 

zijn ze zelfs met een telescoop niet mak-

kelijk te observeren. Vandaag is dat an-

ders. Het merendeel van de aanwezige 

vogels is onvolwassen, een flink aantal 

nog in juveniel kleed. Net als de grote 

meeuwen doen jan-van-genten er onge-

veer vier jaar over, voordat ze volgroeid 

zijn. De juveniele en eerstejaars hebben 

een mooi donkerbruin verenkleed, dat 

subtiel wit gespikkeld is. Dat bruine kleed 

verliezen ze geleidelijk in de loop der ja-

ren; aan de hoeveelheid wit is goed af te 

lezen hoe oud een individuele vogel is.

Drieteenmeeuw
Naarmate we verder uit de kust komen, 

wordt het aantal meeuwen achter de 

boot minder. De kokmeeuwen zijn hele-

maal verdwenen en de eerste drieteen-

meeuwen, die een stuk sierlijker en min-

der brutaal zijn dan hun grotere neven, 

melden zich. Het zijn vrij schuchtere 

meeuwen die zich nauwelijks bemoeien 

Jan-van-gent met visje | Hans van Zummeren

Het zeegat uit
Pelagische tocht  
Vogelwacht Utrecht
4 oktober 2015
Toon Vernooij
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met over de chum bekvechtende jan-van-

genten en grotere meeuwen, maar kalm 

zwevend wachten tot ze een flintertje vis 

zien drijven, zich in één soepele manoeu-

vre naar het wateroppervlak laten zak-

ken en snel weer hun positie boven het 

kielzog innemen. Intussen is de kust van 

Texel uit zicht en in de doorbrekende zon 

krijgt het zeewater een donkere blauw-

groene kleur, wat kenmerkend is voor 

dieper water. Nu wordt het toch tijd voor 

de wat serieuzere zeevogels, vinden we, 

maar voordat er op dat terrein iets spec-

taculairs gebeurt, worden we getrakteerd 

op af en toe in de buurt van het schip op-

duikende bruinvissen. Ook niet verkeerd, 

natuurlijk. 

Jagers
Ineens schreeuwt iemand: “grote jager!” 

Op een klein afstandje achter het schip, 

midden tussen de zwerm meeuwen en 

jan-van genten, is een vrij plompe, don-

kerbruine vogel met een korte staart en 

brede in een punt uitlopende vleugels op-

gedoken. Snel en wendbaar achtervolgt 

hij de meeuwen en toont bij het draai-

en en keren opvallende witte ‘komma’s’ 

op boven- en ondervleugel: een grote ja-

ger ten voeten uit. Ook dit is een soort 

die vanaf de kust wel wordt gezien, maar 

zelden zo dichtbij als wij hem nu vanaf 

de railing kunnen bekijken. Het zijn wa-

re rovers, die hun voedsel deels bemach-

tigen door andere zeevogels hardnekkig 

lastig te vallen, totdat die hun prooi los-

laten of uitbraken, maar er ook niet voor 

terugdeinzen om verzwakte vogels aan 

te vallen en te doden als het zo uitkomt. 

Indrukwekkende vogels zijn het, die ook 

bekend staan om de felheid waarmee ze 

hun broedsel verdedigen: mensen wor-

den zonder pardon aangevallen en meni-

geen heeft aan de scherpe achternagels 

van de poten schrammen op het hoofd 

overgehouden.

Enige tijd later hebben we ook het ge-

luk om de sierlijker en kleinere neef van 

de grote jager te ontdekken: de kleine ja-

ger. Kleine jagers kun je gedurende de 

winter overigens langs de kust vaak heel 

fraai bekijken, omdat ze zich heel dicht 

bij land of soms zelfs een eindje landin-

waarts wagen. In het vlieggedrag doen 

ze wel wat aan valken denken. Veel meer 

dan grote jagers zijn ze gespecialiseerd 

in het achtervolgen van andere zeevogels 

- vooral grote sterns zijn gewilde slacht-

offers - om ze hun voedsel af te pikken. 

Het blijft bij een enkel exemplaar, maar 

wel een mooie, lichte fase adulte vogel en 

voldoende dichtbij om de lange middel-

ste staartpennen te kunnen onderschei-

den. Een deel van de populatie is vrijwel 

geheel donkerbruin, afgezien van enig 

wit op de onderzijde van de handpen-

nen, de zogenaamde donkere fase, maar 

de meerderheid, waartoe ons exemplaar 

ook behoort, is witachtig op de zijkant 

van kop en hals en aan de onderzijde en 

heeft alleen een donkere borstband: de 

lichte fase.

Noordse stormvogel
Het lijkt even wat stiller te worden en ie-

dereen geniet van het zonnetje, maar de 

rust wordt al gauw verstoord als iemand Kleine jager | Hans van Zummeren

Drieteenmeeuw | Hans van Zummeren

Grote jager | Hans van Zummeren



de kruisbek 5-2015  |  21

“noordse stormvogel!” brult. Dat is een 

buitenkans, want het is een soort die je 

vanaf de kust bijna nooit ziet. Op zijn 

dooie gemak in lange, schuine bochten 

boven het wateroppervlak ‘keilend’ na-

dert hij de boot soms tot op enkele me-

ters, de vleugels stijf als een plank en de 

kop op de dikke stierennek ferm naar vo-

ren, speurend naar drijvend organisch af-

val. Op de bovenkant van de snavel is het 

buisje, dat kenmerkend is voor de fami-

lie van de Procellaridae waartoe deze ver-

re neef van de albatros behoort, goed te 

zien. Wat een magnifiek gezicht! Minu-

tenlang kunnen we er met zijn allen van 

genieten. De dag kan niet meer stuk!

Kers op de taart
Maar het klapstuk moet nog komen. Ons 

schip heeft de steven intussen allang 

weer richting Den Helder gewend en de 

vermoeidheid begint hier en daar toe te 

slaan. Maar dan lijkt de paniek ineens los 

te barsten. Er wordt zenuwachtig heen-

en-weer gerend, geroepen en gewezen. 

“Vale pijl!” “Vale pijl? Waar, waar?” Vin-

gers wijzen schuin naar bakboord en ja-

wel! Met een onwaarschijnlijke snelheid 

scheert een zwartbruine schim langs het 

gangboord, in seconden tientallen me-

ters van het schip naar open zee weg-

schietend, af en toe kantelend en daar-

bij een vuilwitte, vaag begrensde buik en 

lichte ondervleugels tonend. Het is een 

kwestie van seconden, maar onmisken-

baar. Enkelen slagen erin om fraaie foto’s 

te maken, zodat de determinatie zeker 

gesteld is. Wat een ongelooflijk geluk is 

dit! Vale pijlstormvogels, vroeger als een 

ondersoort van de noordse pijlstormvo-

gels beschouwd, maar tegenwoordig als 

een aparte soort, broeden op eilanden 

in het westelijk deel van de Middelland-

se Zee en brengen de winter door op de 

Atlantische Oceaan ten westen en noord-

westen van Gibraltar, maar worden elk 

jaar wel een paar keer op de Noordzee 

waargenomen. En laten wij nu net één 

van die paar keer mogen meemaken! De 

dag kon al niet stuk, nu heeft hij een gou-

den randje. De spreekwoordelijke kers op 

de taart, de kroon op het werk. 

Een mooier slot van deze perfect georga-

niseerde pelagische trip hebben we ons 

niet kunnen wensen en we lopen dan ook 

in opperbeste stemming de haven van 

Den Helder binnen. Voldaan stappen we 

daar in de auto.

Noordse stormvogel | Bert Geelmuijden

Vale pijlstormvogel | Richard Pieterson
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Voor u gelezen

De Steltkluut is het blad van de gelijk-

namige natuurbeschermingsvereniging 

uit Zeeuws-Vlaanderen. Het Verdronken 

Land van Saeftinghe is voor de vereni-

ging een belangrijk onderzoeksgebied. 

Dat blijkt ook weer uit het herfstnummer.

Inventarisatie
Er wordt in Saeftinghe al 25 jaar vogel-

onderzoek gedaan door leden van deze 

vereniging. De voornaamste reden om 

dit onderzoek te beginnen was de toen 

lopende discussie over de jacht. Het be-

langrijkste argument tegen de jacht was 

vooral de verstoring van de watervogels. 

Maar om dat argument te staven moest 

er wel geïnventariseerd worden. En dat 

doet men nu dus al 25 jaar.

Enkele bijzondere getallen: aan het begin 

van de winter verblijven ongeveer 5300 

oeverpiepers, 900 watersnippen, min-

stens 600 baardmannen en zo’n 400 

rietgorzen in dit gebied. Voor gemiddeld 

99 bruine en 26 blauwe kiekendieven 

is Saeftinghe in de wintertijd het slaap-

gebied. 

Ook werd van sommige vogels het voe-

dingspatroon onderzocht. Immers, op 

die manier kun je verklaren waarom be-

paalde vogels nu juist dit gebied verkie-

zen om te overwinteren. Dus werden er 

ganzenkeutels en poepjes van oeverpie-

pers verzameld en onderzocht op sa-

menstelling, maar ook de braakballen van 

kiekendieven. Over enige tijd komt er een 

boekje uit met verslagen en resultaten.

Tenslotte nog een paar getallen: in 25 jaar 

werden er 217 laagwater- en 291 hoogwa-

tertellingen gedaan. Daarbij waren 144 

verschillende waarnemers betrokken, die 

daar ongeveer 14.000 uren aan hebben 

besteed. Er werden 74.202 waarnemin-

gen geregistreerd welke bijna 14 miljoen 

vogels betroffen.

Weidevogelbescherming
Het werkgebied van de Vogelwerkgroep 

Het Gooi en Omstreken omvat niet al-

leen Het Gooi maar ook de westelijke 

Eempolders. In De Korhaan, jaargang 

49, nummer 4, staan dan ook weer inte-

ressante artikelen over dit gebied. Sinds 

1992 wordt er door leden van de Vogel-

werkgroep Het Gooi en Omstreken in 

de Eempolders aan weidevogelbescher-

ming gedaan. Die bescherming vindt 

plaats in alle weidegebieden van de Eem-

polders, met uitzondering van de gebie-

den die door Natuurmonumenten be-

heerd worden. In de loop der jaren is een 

goede verstandhouding ontstaan met de 

boeren die het land bewerken/beheren. 

En dat leidt tot resultaten: de laatste ja-

ren blijft het aantal broedgevallen van 

weidevogels min of meer constant en 

ook het aantal uitgekomen legsels. Een 

voorbeeld van goede samenwerking tus-

sen boeren en natuurbeschermers.

Waddennummer
Vogels is niet alleen het onderwerp, 

maar ook de titel van het blad van Vogel-

bescherming Nederland. Uitgave 4 van 

dit jaar is gewijd aan een typisch herfst-

onderwerp: de Wadden. In de herfst zijn 

de Wadden immers het gebied waar on-

ze zomerwatervogels zoals grutto’s, 

kluten en wulpen de laatste vetreser-

ves opbouwen voordat ze naar het zui-

den vertrekken, op weg naar hun over-

winteringsplaatsen. Maar het is ook het 

gebied waar vele vogels doortrekken op 

weg van noord naar zuid. Ze maken dan 

een tussenstop om hier energie bij te 

tanken. Voorbeelden hiervan zijn goud-

plevieren en kemphanen. En tenslotte 

komen ook de eerste wintergasten bin-

door Nick Hoebe

Mannetje zwarte zeeëend | René de Waal

Oeverpieper | René de Waal
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nen. De vogels die gaan proberen om 

hier, ondanks de kou, voldoende voedsel 

te vergaren totdat ze weer terug kunnen 

naar hun broedgebieden. Enkele beken-

de wintergasten zijn rotganzen, grote en 

zwarte zeeëenden, zaagbekken en non-

netjes.

Broedvogels: stand van zaken
Sovon-Nieuws, de naam zegt het al, is 

het blad waarmee Sovon haar nieuws 

verspreidt onder hen die belangstel-

ling hebben in vooral vogeltellingen en 

-inventarisaties. In nummer 3 van jaar-

gang 28 staat men uitgebreid stil bij de 

broedresultaten van 2014. Die resulta-

ten waren over het algemeen goed. Het 

broedseizoen van 2014 was een van de 

beste sinds de start van het grote Broed-

vogel Monitoring Project (BMP). De ver-

schillende factoren die de broedresulta-

ten hebben bevorderd waren onder an-

dere een milde winter, goed weer in het 

voorjaar, veel muizen en niet te droge 

omstandigheden in De Sahel (trekvo-

gels). In vergelijking met het jaar daar-

voor deed 48% van de 111 gevolgde vo-

gelsoorten het beter dan het jaar ervoor. 

Slechts 13% deed het slechter. Ook over 

langere termijn gaat het met veel broed-

vogels iets beter. Maar voor veel soorten 

geldt echter dat ze, ondanks de recente 

positieve stapjes, nog lang niet op het 

peil zijn van 1990.

Vogels tellen
Vogels tellen in een vlucht is een zeer 

moeilijk karwei. Denk maar aan zo’n wolk 

spreeuwen in de avondlucht. Hoeveel 

zijn dat er nou? 300? 500? 1000? Meer? 

Voor mensenogen is het allemaal niet te 

volgen. Eén truc die je kan doen is een 

foto maken van de wolk vogels, deze foto 

dan groot afdrukken en dan maar tellen. 

Maar dat is ook nog een hels karwei. In 

opdracht van Sovon is een student van de 

Radboud Universiteit bezig met het uit-

werken van een iets andere truc: een fo-

to maken van een wolk vogels en die foto 

dan laten analyseren door een computer-

programma. De resultaten zijn bemoedi-

gend: één van de gebruikte programma’s 

geeft nu resultaten met een correctheid 

van 96%. En dat bij foto’s waarop de 

kleinste groep spreeuwen 89 stuks tel-

de en de grootste groep bijna 4000! Als 

de groepen groter worden stijgt het fout-

percentage sterk. Er moet dus nog flink 

doorontwikkeld worden. Wie zichzelf al 

wil storten op de analyse van foto’s van 

vluchten vogels kan hiervoor eenvoudige 

handleidingen vinden op www.sovon.nl/

handleiding-spreeuwen fotos

Via deze link kun je ook op Youtube in-

structiefilmpjes vinden.

Spreeuwenwolk | Jan van der Greef
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Bosuil | Bert Geelmuijden

Intro’s en volledige teksten van de aan-

gekondige excursies zijn te vinden op de 

website (www.vogelwacht-utrecht.nl).

Voor alle excursies kunt u zich opge-

ven bij René de Waal via het e-mailadres: 

renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 

06-49121619 (na 18 uur).

Vrijdag 18 december 2015
Bosuilen excursie Den Treek

Onze traditionele bosuilenexcursie. Afge-

lopen jaar (2014) was het een groot suc-

ces en werden er meerdere uilen gehoord 

en zelfs gezien. De excursie is inmiddels 

volgeboekt.

Vertek: 21.30 uur

Waar: restaurant Bavoort, Treeker weg 

(tussen Amersfoort en Leusden-Zuid)

Zaterdag 16 januari 2016
Auto/dagexcursie naar Gaasterland

Ook afdeling Amersfoort doet het een 

keer: we gaan naar Gaasterland om de 

daar aanwezige wintergasten te zoeken. 

Met name diverse soorten ganzen ko-

men daar in groten getale voor. Maar ook 

meerdere soorten eenden bevolken de 

Friese IJsselmeerkust.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: Centrum voor Natuur- en Milieu-

educatie Schothorst, Schothorsterlaan, 

Amersfoort

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Zaterdag 13 februari 2016
Wandelexcursie Delta Schuitenbeek

We blijven dit keer wat dichter bij huis, 

en gaan wandelen langs Delta Schuiten-

beek, gelegen langs het Nuldernauw. Del-

ta Schuitenbeek staat bekend om de vele 

soorten eenden, die er in de winter te be-

wonderen zijn. Soorten als smient, kui-

feend, brilduiker, pijlstaart, wintertaling, 

nonnetje en grote zaagbek zijn dagelijkse 

kost. Ook de kleine zwaan laat zich hier 

gewoonlijk zien.

Vertrek: 9.00 uur, terug ca. 14.00 uur

Waar: Centrum voor Natuur- en Milieue-

ducatie Schothorst, Schothorsterlaan, 

Amersfoort

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Zaterdag 12 maart 2016
Excursie Lepelaarplassen

In de Lepelaarplassen is altijd wat te be-

leven: diverse soorten eenden, dodaars, 

ijsvogels, of een zeearend die een kijkje 

komt nemen. Waarschijnlijk krijgen we 

toegang tot een niet voor het publiek toe-

gankelijk deel van het gebied, en wie weet 

wat we daar te zien krijgen…

Vertrek: 7.30 uur, terug ca. 14.00 uur

Waar: Centrum voor Natuur- en Milieue-

ducatie Schothorst, Schothorsterlaan, 

Amersfoort

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij 

Ron Keet via e-mailadres: ronkeet@vogel-

wacht-utrecht.nl of via 0346-211381.

Zaterdag 28 november 2015
Zuidpier van IJmuiden

De pier is deze maand erg populair. Ook 

onze afdeling trekt er een lange morgen 

voor uit. De trek is in volle gang, dus is 

er altijd wat te zien (behalve als het heel 

erg hard stormt). Misschien is het handi-

ger om in plaats van een opsomming van 

mogelijke vogelsoorten te vermelden dat 

warme kleding aan te raden is! We hopen 

omstreeks 14 uur terug te zijn. Opgave 

mogelijk tot met met 26 november.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: vanaf de parkeerplaats van de Bilt-

se Hoek, De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist
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In verband met teleurstellende resultaten 

vorig jaar een herhaling van de volgende 

twee excursies:

Zaterdag 9 janauri 2016
Ochtendexcursie camping ‘De Zeven 

Linden’

In de winter een goede plek voor keep, 

appelvink en de kruisbek. Daarnaast ver-

wachten we de nodige spechten, mezen 

en roofvogels. Aandacht zal ook wor-

den geschonken aan het herkennen van 

vogels op basis van geluid. De camping 

wordt op de Hilversumse Straatweg (tus-

sen Hilversum en Baarn) met borden 

aangegeven. Opgave t/m 7 januari.

Vertrek: 9.00 uur

Waar: bij de camping, Zevenlindenweg 4, 

3744 BC Baarn

Benzinekosten: eigen vervoer

Zaterdag 27 februari 2016
Dagexcursie uiterwaarden Lek en Rijn

We beginnen bij de Beatrixsluizen aan de 

noordzijde van de Lek op zoek naar gan-

zen, eenden, zwanen, steltlopers en roof-

vogels. Daarna richting Amerongen via 

de Lek-/Rijndijk voor meer wintervogels 

in de uiterwaarden en op de rivier. Mo-

gelijk ook nog een bezoek aan Plantage 

Willem 3 bij Elst/Remmerden met kans 

op klapekster en boomleeuwerik. Verder 

verwachten we ijsvogel, overwinteren-

de wulpen en mogelijk een vroege grut-

to. We verwachten om 16.00 uur terug te 

zijn. Opgave t/m 25 februari.

Vertrek: 9.00 uur

Waar: Parkeerplaats ‘De Biltse Hoek’, De 

Holle Bilt 1, 3732 HM de Bilt

Benzinekosten: betalen aan chauffeur

Voor deelname aan de excursies dient u 

zich op te geven bij Sjef ten Berge, tel. 

0343-414531 of per e-mail sjeftenberge@

vogelwacht-utrecht.nl. Mocht een excur-

sie wegens slechte weersomstandighe-

den niet doorgaan, kijk dan op www.vo-

gelwacht.nl. Mogelijk staat daar - onder 

afdeling Doorn/Driebergen - een nieuwe 

datum voor die excursie vermeld.

Zaterdag 16 januari 2016
Auto/wandelexcursie Brouwersdam, 

Koude kerkse-Weversinlagen, Stellendam

De winterexcursie naar Zeeuwse- en 

Zuid-Hollandse delta behoort al bijna tot 

de canon van ons excursieprogramma. 

De Brouwersdam is door zijn ligging en 

de aanwezigheid van spuisluizen een om-

geving voor ongewone waarnemingen. 

De Koudekerkse inlagen, het binnendijk-

se land, de meer oostelijke inlagen en de 

Prunjepolder zijn de doelen van ons al-

tijd overladen programma. Als de tijd het 

toelaat, brengen we de buitenhaven van 

Stellendam ook nog een bezoek. Wij den-

ken om 18.00 uur terug te zijn.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: P-terrein naast de brandweercen-

trale, Bosstraat , Driebergen

Benzinekosten: €19 p.p. aan chauffeur

Excursieleiding: Sjef ten Berge/Bouke ten 

Cate/Maria Veeken

Zondag 21 februari 2016
Auto/wandelexcursie Flevoland: Praam-

weg, Oostvaardersveld en -plassen

De oostzijde van het Oostvaardersplas-

sengebied bestaat inmiddels uit restan-

ten van wilgen en populieren. Daar waar 

edelherten, konikspaarden en heckrun-

deren minder tot overbegrazing in staat 

waren. In het Oostvaardersveld is bos-

structuur rijker aanwezig. In beide gebie-

den gaan we een wandeling maken. Het 

verschil van wintersoorten in deze ge-

bieden kunnen we zo bij benadering een 

béétje vaststellen. We hopen om 13.00 

uur terug te zijn.

Wulp | Jan van der Greef

Boomleeuwerik | Arjan Boele

Doorn | Driebergen
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Vertrek: 8.00 uur

Waar: P-terrein naast oude postkantoor 

(bij Albert Heijn), Dorpsstraat 23/25, 

Doorn

Benzinekosten: €6,50 p.p. aan chauffeur

Excursieleiding: Sjef ten Berge, Bouke ten 

Cate en Maria Veeken

De coördinatiegroep is nog steeds drin-

gend op zoek naar versterking!!

Aanmeldingen voor excursies i.v.m. de 

autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de 

excursie (tenzij anders vermeld) bij Mo-

nique Kersten: moniquekersten@vogel-

wacht-utrecht.nl of tel. 030-6050628. Aan-

melding is pas definitief na bevestiging. 

Check ook altijd de website voor eventu-

ele actuele informatie.

Zondag 13 december 2015
Oud-Reemst/Planken Wambuis; Ochten-

dexcursie tot 14.00 uur

Deze nieuwe en bijzondere wandelexcur-

sie van zo’n 3 km staat in het teken van 

de winter en voert ons over een prach-

tig en gevarieerd terrein van oude ak-

kers, heide en bos. We treffen hier in gro-

ten getale achterblijvers en wintergasten 

aan, zoals kneuen, kepen, vinken, sijsjes, 

geelgorzen, mezen ,(vuur)goudhaantjes, 

roofvogels en wellicht klapeksters en an-

dere verrassingen.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: vanaf de Blokhoeve, Nieuwegein

Benzinekosten: €5,50 (obv volle auto’s)

Zaterdag 16 januari 2016
Midwintertelling watervogels

In verschillende landen wordt er in dit 

weekend geïnventariseerd op het vóór-

komen van watervogels. Vogelwacht 

Nieu we gein wil weer een beeld krijgen 

van de populatie en zal de verschillen-

de eenden-, ganzen- en zwanensoorten 

gaan tellen.

Coördinatie: Wilco Stoopendaal

Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route onge-

veer 25 km)

Waar: Nedereindseweg bij ingang Neder-

eindse Plas (bij tunnel A2)

Zondag 31 jauari 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-Overflak-

kee langs diverse haventjes en kleinscha-

lige landschappen op zoek naar de rood-

halsgans. Vanaf de haven van Stellendam 

en de Kwade Hoek loopt de route door 

weilanden rondom Goedereede voor 

brand- en rotganzen. Op de Brouwers-

dam aangekomen wordt gespeurd naar 

zeevogels zoals roodkeelduiker, kuifdui-

ker en ijseend. Vervolgens staan interes-

sante 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-Zuid

Benzinekosten: €15 (obv volle auto’s)

Excursieleider: Wilco Stoopendaal

Zaterdag 13 februari 2016
Roofvogeltelling

Jaarlijks worden er in deze periode roof-

vogels geteld. Doel van de telling is een 

vergelijking te kunnen maken met voor-

gaande jaren. Daarnaast wordt van elke 

soort de winterpopulatie vastgesteld.

Coördinatie: Michiel van Vliet

Vertrek: 9 uur op fiets (route ± 25 km)

Waar: Nedereindseweg bij ingang Neder-

eindse Plas (bij tunnel A2).Kneu | Bert Geelmuijden

Goudplevieren | Hans van Zummeren

Nieuwegein | IJsselstein
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Donderdag 18 februari 2016
Lezing “Vogeltrek, een mysterieus ver-

schijnsel” door Frans van Bussel

Gedreven door oeroud instinct overbrug-

gen miljarden vogels jaarlijks enorme af-

standen... Experimenten met roodbor-

sten lieten zien dat deze vogels een soort 

magnetisch kompas bezitten, waarmee 

ze zich kunnen oriënteren op grond van 

het magnetisch veld. Deze en nog veel 

meer zaken komen aan bod in de lezing.

Frans van Bussel is jarenlang directeur 

geweest van NMC Zeist, docent natuur-

onderwijs aan diverse PABO’s en voorzit-

ter van de KNVV Afdeling Zeist , Heuvel-

rug en Kromme Rijn.

Aanvang: 20 uur (19.30 uur zaal open)

Waar: Milieu Educatief Centrum, Natuur-

kwartier te Nieuwegein

Zaterdag 5 maart 2016
Gereedmaken oeverzwaluwwand

Vóór het broedseizoen worden de nest-

gaten schoongemaakt en bijgevuld. Ver-

der vereist het maai- en snoeiwerkzaam-

heden, zodat er een open aan- en uitvlieg-

route ontstaat. De werkzaamheden zijn 

van 9 uur tot 12 uur en het verdient aan-

beveling om laarzen en tuinhandschoe-

nen mee te nemen. Het overige gereed-

schap is aanwezig.

Opgeven: bij Gerrie Abel, 030-6889447

Dinsdag 8 maart 2016
Algemene Ledenvergadering.

De leden van de afdeling ontvangen nog 

een uitnodiging met agenda en de notu-

len voor de vergadering. 

Aanvang: 19.30 uur (19 uur zaal open)

Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC) 

in het Natuurkwartier in Nieuwegein

Deelname aan excursies graag vooraf 

melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 030-

2420465 of minstens 3 dagen van tevo-

ren per e-mail: jeroensteenbergen@vogel-

wacht-utrecht.nl.

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 an-

dere kant van het land een ..... wordt ge-

vonden! Dan gaan we dus naar de andere 

kant van het land. 

Vertrek: 8.00 uur | dagexcursie

Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 3 janauri 2016
Dagexcursie Zuidpier IJmuiden.

We hopen op een kuifaalscholver, maar 

paarse strandloper en steenloper zullen 

we zeker zien. Mogelijk zijn er ook nog 

wat bruinvissen rond de pier, en wie weet 

wat er nog meer over zee vliegt. Waar-

schijnlijk bezoeken we daarna nog een 

gebied in de regio.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 14 februari 2016
Dagexcursie naar Zuid-Hollandse delta

Op zoek naar ganzen, zeeduikers en an-

der leuks. Rond Ouddorp bevinden zich 

vaak groepen ganzen, langs de Brou-

wersdam zitten vaak roodkeelduikers en 

kuifduikers. Wellicht vinden we in de pol-

der rond Zierikzee rotganzen of overwin-

terende steltlopers.

Vertrek: 7.00 uur

Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 20 maart 2016
Dagexcursie Eempolder en omgeving

We hopen op de eerste grutto’s en zullen 

Roodkeelduiker | Bert Geelmuijden

Rotganzen | Jan van der Greef

Utrecht-stad
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de grote groepen ganzen afzoeken op in-

teressante soorten. Wellicht bezoeken we 

na de Eempolder een ander gebied in de 

regio.

Vertrek: 8.00 uur

Waar: Stadion Galgenwaard, Utrecht

Zondag 13 december 2015
Ochtend/auto-excursie uiterwaarden van 

Nederrijn (Waarden van Gravenbol e.o.)

In de winter zijn de uiterwaarden tus-

sen Amerongen en Wijk bij Duurstede 

interessant. Verschillende duikeenden, 

fuutachtigen, aalscholvers en veel meeu-

wen 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 zilverrei-

ger, witgat, oeverloper, bosruiter en een 

enkele bonte strandloper. In het gebied 

overwinteren grote groepen wulpen. In 

december zijn grauwe gans, kol- en riet-

gans in grote aantallen aanwezig.

Ten zuiden van de Waarden van Graven-

bol, 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 ma-

len ijs- en parelduikers gezien, maar ook 

zwarte en grote zeeëend. 

Helemaal westelijk in de Gravenbol ligt 

een vogelrustgebied. Het bestaat uit ver-

ruigd grasland. De distels zijn goed voor 

putter, kneu en soms fraters. De velduil 

trekt geregeld via deze landtong, en uiter-

aard zitten hier ’s winters veel ganzen.

Excursieleider: Richard Pieterson

Aanmelden: Cora Kuiper, 0294-231768 

(na 18 uur); uiterlijk 11 december

Vertrek: 8.30 uur

Waar: P-terrein voormalige Brandweerka-

zerne aan het Harmonieplein, nu Studio 

RTV Stichtse Vecht, Maarssen

Benzinekosten: €7 gepast aan chauffeur

Zondag 17 janauri 2016
Dag/auto-excursie Zuid-Hollandse eilan-

den en Brouwersdam

Onder leiding van Bert van Dillen gaan 

we leuke gebieden afspeuren naar vooral 

winter- en watervogels, zoals ijseend of 

zwarte zeeëend, maar de ganzen zullen 

de boventoon voeren. Wellicht zien we 

meerdere soorten futen (kuifduiker) en 

duikers (roodkeelduiker), maar vergeet 

ook niet de steltlopers en roofvogels. 

Aanmelden: vooraf bij Bert van Dillen, 

0346-556386 / 06 40170681 (na 18 uur)

Vertrek: 8.00 uur

Waar: P-terrein voormalige Brandweer-

kazerne aan het Harmonieplein, nu Stu-

dio RTV Stichtse Vecht in Maarssen

Benzinekosten: €16,50 aan chauffeur

Vrijdag 5 februari 2016
Avondexcursie bosuilen

De afdeling Vechtplassen organiseert de-

ze avond in nauwe samenwerking met 

het IVN, Afdeling Vecht & Plassengebied.

In het park van kasteel De Haar komen 

bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is 

de balts van de bosuil op zijn hoogtepunt 

en valt er te genieten van de geluiden 

die de uilen onderling maken om hun ei-

gen territorium te beschermen. Ook leuk 

voor kinderen. Er zijn geen kosten ver-

bonden aan deze excursie.

Aanmelden: vóór di. 2 februari bij Gerard 

Overdijkink, 0346-563749 (na 18 uur)

Aanvang: 20.00 uur

Waar: Emmausgebouw, Eikstraat 14, 

Haarzuilens (hier eerst een lezing)

Auto’s: parkeren op het parkeerterrein 

van restaurant de Vier Balken, Brink-

straat 3, Haarzuilens

Kolgans | Jan van der Greef

Witgat | Bert Geelmuijden

Vechtplassen
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celineroodhart@vogelwacht-utrecht.nl

Districtscoördinator Sovon
Wilco Stoopendaal

T 030-6039479

lsb.utrecht@sovon.nl

Afdelingen

Amersfoort e.o.
G. van Haaff

T 06-55771006

gerardvanhaaff@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist
Ron Keet

T 0346-211381

ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl

Doorn | Driebergen
Sjef ten Berge

T 0343-414531

sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Nieuwegein | IJsselstein
Monique Kersten

T 030-6050628

moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl

Utrecht-Stad
Jeroen Steenbergen

T 030-2420465

jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Vechtplassen
Bert van Dillen

T 0346-556386

bertvandillen@vogelwacht-utrecht.nl

Werkgroepen

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn
Peter Peek, veldmentor

peterpeek@vogelwacht-utrecht.nl

T 030-6044119

Carolien Gijben, contactpersoon Werkhoven

caroliengijben@vogelwacht-utrecht.nl

T 0343-551349

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen
Kees Sietsma, contactpersoon

keessietsma@vogelwacht-utrecht.nl

T 06-22449909

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven
Ben Hermans

T 030-6373831

benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Frits Franssen

fritsfranssen@vogelwacht-utrecht.nl

T 030-2328242

www.vogelwacht-utrecht.nl
Contributie: Minimaal 18 euro per jaar

Rekeningnummer: NL54INGB0000286944

t.n.v. VWU te Utrecht

Opzeggingen vóór 15 november

Vogelwacht Utrecht




