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Van de redactie

In deze Kruisbek een verslag van de Midwinter Roofvogeltelling
2016 van Wim van de Vegte en Ype Hoekstra. In een groot deel
van de provincie Utrecht werden de roofvogels geteld. Phil Koken
stopte kort geleden, na 15 jaar, met het UVN (Utrechts Vogel
nieuws). In dit nummer vertelt Phil hoe het begon en werkte.
In Spanje ligt de Extremadura. Afgelopen voorjaar bezochten
Toon Vernooij en René de Waal, onafhankelijk van elkaar, dit
vogel-walhalla. Beiden schreven een boeiend verslag, geïllustreerd met zelf gemaakte foto’s.
Sommige fotografen verafschuwen het fotograferen vanuit foto
hutten, anderen vinden het geweldig. Arnold van Kreveld behoort
tot de laatste categorie en schreef een artikel over fotohutten.

Blauwe kiekendief | Henk Tromp

Bestuur

Broedgebied raven beter beschermd
‘Amerongs ravenpaar klem tussen houtoogst en mountainbikes’
luidde de kop boven het hoofdartikel in de vorige Kruisbek. Bomenkap en aanleg van een montainbikeroute bedreigden het
broedgebied van een ravenpaar in boswachterij de Amerongse
Berg. Na veel inzet van buurtbewoonster Annelies Henstra en
Sjef ten Berge (coördinator afdeling Doorn/Driebergen van de
Vogelwacht Utrecht) was Staatsbosbeheer (SBB) zo verstandig
de route door het broedbos te schrappen en de kap uit te stellen.
Onlangs vond een constructief overleg plaats tussen Annelies,
SBB en Vogelwacht Utrecht. Het resultaat is dat definitief geen
bomen gekapt worden in de omgeving van de broedboom. Er
wordt alleen wat bos gedund op een paar honderd meter van de
nestlocatie. De rest van het perceel wordt helemaal met rust gelaten. We zijn blij met de positieve opstelling van SBB.

Zomervellingen maken veel kapot
De laatste jaren vinden in het broedseizoen op grote schaal zomervellingen plaats op de Utrechtse Heuvelrug. We schreven er
eerder over. Met grote machines kapt men bomen in voorjaar
en zomer, precies de tijd dat het bruist van het leven in het bos.
We denken hierbij aan de boswachterijen Leersum, Austerlitz

Raven | Bert Geelmuijden

en Amerongse Berg (SBB). Vóór het kappen worden de percelen wel gecontroleerd. De bedoeling is om o.a. mierenhopen,
dassenburchten en grote nesten van roofvogels op te sporen,
te markeren en te ontzien bij de werkzaamheden. Bij deze controles mist men heel veel: op en vlakbij de grond broedende
kleine vogels, kleinere nesten in bomen, reptielen (bijvoorbeeld
hazelworm) in de strooisellaag, amfibieën, insecten et cetera.
De machines met enorme banden rijden veel kapot. Bovendien
geeft de herrie en de drukte verstoring in de directe omgeving.
Zomervellingen zijn, naar onze mening, strijdig met een goed
natuurbeheer. Het bestuur van de Vogelwacht steunt initiatieven, zoals de succesvolle bescherming van het ravenpaar op de
Amerongse Berg.
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Midwinter Roofvogeltelling 2016
Verslag Vogelwacht Utrecht

Wim van de Vegte | Ype Hoekstra

Inmiddels komt de volgende winter al bijna in zicht, maar hier
eerst nog een verslag van de Midwinter Roofvogeltelling van
2016. In de periode van zaterdag 6 tot en met zondag 14 februari hebben de tellers weer hun routes met telpunten opgezocht.

Weer
De 39 tellers deden dat onder uiteenlopende weersomstandigheden. De gelukkigen hadden zaterdag de 13e uitgekozen. Die
rapporteerden zij in meerderheid als zonnig. De daaropvolgende zondag was meteen het tegendeel. Niemand voltooide die
dag een route. De ene teller die begon, besloot op te geven wegens bar weer en slecht zicht.
De meeste tellers overigens kozen het eerste weekend. Enthousiasme om te beginnen, misschien wel. Het weer was die eerste
zaterdag en zondag bewolkt maar wel overwegend droog en vrij
zacht, al had één teller te kampen met motregen.
In het tweede weekend was niet alleen de zaterdag mooi. Het
halfbewolkte of zonnige weer op de voorafgaande vrijdag en
donderdag deed menig teller besluiten op pad te gaan.

Vervoer
Weer of geen weer, de fiets blijft toch het favoriete vervoermiddel. Bijna twee derde trapt de kilometers zelf weg. De anderen
nemen de auto, waaronder de pechvogel met de motregen. Autogebruikers hebben wat meer de langere routes, maar er is een
bewonderswaardige uitzondering: een fietser met twee routes
van 35 en 40 km.
De langste route is overigens 45 km. De twee kortste routes zijn
beide 14 km. De gemiddelde lengte is 26 km.
De snelste teller was in een uur en drie kwartier klaar. De stoere
fietser was uiteraard het langst in touw: acht en half en negen
uur. De gemiddelde telduur was precies vijf uur.
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Buizerd | Henk Tromp

Gebieden
Met al die inspanningen wisten de tellers een flink deel van
de provincie Utrecht te bestrijken. Toen in 2010 de Midwinter
Roofvogeltelling nieuw leven werd ingeblazen werd de provincie in blokken ingedeeld die overeenkwamen met de paginanummers van de Topografische Atlas. Op de afbeelding zijn die
blokken vaag te zien op de achtergrondkaart.
Op de voorgrond zijn 25 blokken (ook delen en combinaties
ervan) donkergetint. Die blokken zijn dit jaar geteld. De lichtgetinte blokken zijn ooit eerder wel geteld, maar dit jaar niet.
Daar liggen dus kansen om met meer tellers weer een ruimere dekking te behalen en voort te borduren op telgegevens van
eerdere jaren.
De 25 blokken komen overeen met 23 gebieden en 24 routes.

Dat komt door twee uitzonderingen. Voor het overige komt één
blok op de kaart overeen met één gebied en daarin één route.
NB: In de gebiedscodes is de a vervangen door de n(oord) en
de b door de z(uid). Oost en west zijn afgekort tot o en w.

Routes
In 2010 hebben de tellers de routes uitgezet. Veruit de meeste
routes bestaan uit 20 telpunten. Vier routes zijn iets korter en
één is langer. Op ieder telpunt wordt precies vijf minuten geteld. De tellers noteren de waargenomen vogels op het zogenaamde PTT (Punt Transect Telling) formulier.
Een aantal tellers maakt daarnaast ook nog gebruik van het zogenaamde Lijn-formulier. Daarop noteren zij de vogels die ze
waarnemen tijdens de verplaatsing tussen twee telpunten. Bij
de 24 ingeleverde PPT formulieren zijn zeven Lijn-formulieren
ingeleverd.

Biotopen

De in 2016 getelde blokken zijn donker getint. De 25 blokken komen overeen met 23 gebieden en 24 routes. Verder is één blok één gebied met daarin één route.

Ieder telpunt ligt in een bepaalde biotoop. We gebruiken de volgende biotopen: bos, nat natuurlijk, droog natuurlijk, weide/
bouwland, water, bebouwd. De tellers hebben bij de eerste keer
tellen voor ieder punt of lijnstuk de biotoop gekozen. Eventuele
wijzigingen geeft de teller op het formulier door. Telpunten liggen ook wel op de grens van twee of meer biotopen. In principe

Telomstandigheden

Gebied

Datum

08z+18
59n
27
07z+17
34
42
35
51z+63
50v+51n
41z
59z
23
64
65
28
24z+25z+37n B
38z+39
61
53
60
48z
24z+25z+37n A
38no
29+41no

6-feb-16
9:00
12:30
3:30
bewolkt
ZW
3
20
6-feb-16
9:45
15:30
5:45
bewolkt
Z
5
32
6-feb-16
10:00
14:30
4:30
bewolkt
ZW
4
23
6-feb-16
10:00
17:00
7:00
bewolkt
ZW
4
25
6-feb-16
10:10
15:00
4:50
bewolkt
ZW
4
22
6-feb-16
10:15
14:00
3:45
motregen
NO
2
14
6-feb-16
10:30
14:30
4:00
bewolkt
WZW
5
21
6-feb-16
10:30
16:30
6:00
bewolkt
ZW
4
25
6-feb-16
11:00
17:00
6:00
bewolkt
Z
4
28
7-feb-16			
0:00
half bewolkt
ZW
4
19
7-feb-16			
0:00				
20
7-feb-16				
bewolkt
ZW
4		
11-feb-16
9:00
15:00
6:00
half bewolkt
ZZO
2
39
11-feb-16
9:00
15:00
6:00
half bewolkt
ZZO
2
45
11-feb-16
9:40
13:07
3:27
zonnig
ZW
4		
12-feb-16
9:15
18:10
8:55
zonnig
ZO
2
40
12-feb-16
11:00
14:30
3:30
half bewolkt
NO
3
27
12-feb-16
11:45
13:30
1:45
half bewolkt
ZZO
3
20
13-feb-16
9:00
12:00
3:00
zonnig
ZZO
2
20
13-feb-16
9:00
13:55
4:55
half bewolkt
O
3
28
13-feb-16
9:00
14:15
5:15
half bewolkt
NO
3
20
13-feb-16
9:45
18:15
8:30
zonnig
NO
2
35
13-feb-16
11:00
14:30
3:30
zonnig
O
4
14
11:00
16:00
5:00
half bewolkt NNO
2
16

BeginTijd

EindTijd

Duur

Weer

Wind

Kracht

Lengte

Vervoer

PTT

Lijn

auto
auto
fiets
fiets
fiets
auto
auto
auto
fiets
fiets
fiets
auto
auto
auto
auto
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets
fiets

20
20
20
20
20
19
20
31
20
20
20
20
20
20
20
17
18
20
20
20
20
20
20
17

0
0
0
0
19
18
0
30
0
0
0
0
19
19
0
14
0
0
0
19
0
19
0
0
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wordt dan de meest bepalende gekozen. Bij de lijnstukken op
het Lijn-formulier kan de biotooptoekenning lastiger zijn.

vliegend exemplaar. De ruigpootbuizerd werd niet waargenomen dit jaar.

Resultaten

Voor de vergelijking met eerdere jaren maakte ik gebruik van
de vijfjarige gemiddelden over de periode 2010-2014, de eerste
vijf jaar van de Midwinter Roofvogeltelling. Doordat er in 2016
minder gebieden zijn geteld, zijn de aantallen lager dan de aantallen in de vijfjarige gemiddelden, waardoor verdere vergelijking niet zinvol is.
Een vergelijking van de percentages is wel mogelijk. Dan blijkt
er overwegend sprake van een gelijkblijvende verdeling. De
verschillen zijn nooit groter dan één procent, hetgeen niet
betekenisvol is.

Onderstaand eindresultaat is al eerder gepubliceerd in nieuwsbrieven en op de site. Het bevat het totaal van de PTT- en de
Lijn-waarnemingen.
De buizerd neemt 80% van de waarnemingen voor zijn rekening. Van de resterende 20% is de helft voor de torenvalk. Binnen de 10% die daarna overblijft, vormen sperwer, havik en
slechtvalk in aflopende volgorde de top drie. De 100% wordt
vol gemaakt door vier soorten met 1 of 2 waarnemingen. Daarbij is de rode wouw een nieuwkomer. Het betrof hier een over-

Eindstand 2016 vergeleken met 5-jaarsperiode 2010-2014

2016
blauwe kiekendief
bruine kiekendief
rode wouw
havik
sperwer
buizerd
ruigpootbuizerd
slechtvalk
smelleken
torenvalk
totaal
getelde gebieden

aantal
2
1
1
12
18
387
0
7
1
50
479

gemiddeld 2010-2014

procentueel
0%
0%
0%
3%
4%
81%
0%
1%
0%
10%
100%
24

aantal
4,6
0,2

procentueel
1%
0%

15,8
21
531,8
1,6
6,8
0,6
67,2
649,6

2%
3%
82%
0%
1%
0%
10%
100%
33

torenvalk | 50

sperwer | 18

buizerd | 387

havik | 12

slechtvalk | 7

blauwe kiekendief | 2 bruine kiekendief | 1

smelleken | 1

rode wouw | 1

Eindstand 2016 na 24 gebieden geteld

Torenvalk
50,1 | 10%
Buizerd
387 | 81%

Havik
12 | 3%

Overig
42,9 | 9%

Sperwer
18 | 4%
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Slechtvalk
7 | 1%

•Ruigpootbuizerd: 0 | 0%
•Blauwe kiekendief: 2 | 0%
•Bruine kiekendief: 1 | 0%
•Smelleken: 1 | 0%
•Rode wouw: 1 | 0%

Uitspitsing naar biotoop
Voor de uitsplitsing naar biotoop heb ik besloten de Lijn-resultaten niet mee te nemen. Het percentage waarnemingen per locatie ligt voor PTT op 0,84; voor Lijn is dat de helft lager: 0,43.
Daarnaast is de duur van de telling over een lijnstuk per definitie variabel. Tenslotte is, als eerder gezegd, de biotoopindeling
van een Lijn een stuk problematischer. Om deze redenen zijn
Lijn-resultaten minder geschikt om ze in berekeningen te combineren met PTT-telresultaten.
De eerste twee regels van de tabel laten de spreiding zien van
de PTT-telpunten over de biotopen. Een kleine drie kwart van
alle telpunten ligt in weide/bouwland. Een kwart van alle punten ligt in bos, droog natuurlijk, of bebouwd gebied. De resterende paar procent wordt verdeeld tussen nat natuurlijk en
water.
De volgende twee regels van de tabel laat de spreiding zien van
de totale groep waargenomen roofvogels (alleen PTT) over de
biotopen. Uiteraard gaat ook hier weide/bouwland ruim aan
kop. En ook hier is water de hekkesluiter met geen waargenomen vogels.
In de tussenliggende groep is echter iets bijzonders aan de
hand. Dat wordt het meest duidelijk als je kijkt naar de regel
met het aantal vogels per telpunt. Deze getallen geven het gemiddeld aantal vogels weer dat per telpunt in die betreffende
biotoop is waargenomen. Nemen we als voorbeeld de biotoop

Havik | Bert Geelmuijden

bos: hier zijn 16 vogels waargenomen op 48 telpunten, dat levert een gemiddelde op van 0,33. Ofwel: je moet gemiddeld
drie telpunten in het bos bezoeken om één roofvogel waar te
nemen. In bebouwd gebied ligt die verhouding wat gunstiger.
Daar geldt ongeveer dat als je drie punten bezoekt, je gemiddeld twee roofvogels waarneemt.
Het bijzondere zit echter in de hoge verhouding bij nat natuurlijk en de lage verhouding bij droog natuurlijk. Bij nat natuurlijk terrein konden gemiddeld op drie telpunten vier roofvogels
waargenomen worden (1,33), terwijl bij droog natuurlijk terrein
gemiddeld acht telpunten nodig waren om een roofvogel waar
te nemen (0,12).

Uitsplitsing naar biotoop (alleen PTT)

bos

nat

droog

agrarisch

bebouwd

water

TOTAAL

aantal telpunten
aantal telpunten / totaal

48
10%

9
2%

41
8%

361
72%

36
7%

5
1%

500
100%

aantal vogels
aantal vogels / telpunt

16
0,33

12
1,33

5
0,12

363
1,01

22
0,61

0
0,00

418
0,84

0
0
0
2
1
12
0
0
0
1

0
0
0
0
1
9
0
0
0
2

0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

0
2
1
9
13
289
0
7
1
41

0
0
0
1
1
18
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
12
16
333
0
7
1
46

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
rode wouw
havik
sperwer
buizerd
ruigpootbuizerd
slechtvalk
smelleken
torenvalk
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In het onderste deel van de tabel staan per soort de aantallen
naar biotoop uitgesplitst.
Zichtbaar is dat de torenvalk sterk aan weide en bouwland gebonden is. De buizerd is overal vertegenwoordigd. Sperwer en
havik blijken zeker geen typische bosvogels.

Spreiding
Van een drietal soorten (havik, sperwer en slechtvalk) is tenslotte de spreiding over de provincie getekend. De groene blokken geven de gebieden weer waar is geteld. Iedere stip is 1 vogel. De plaats van de stippen in een gebied heeft geen betekenis; ze zijn altijd in het midden van het gebied geplaatst.

Havik | Spreiding over de provincie Utrecht

Sperwer | Jan van der Greef

Sperwer | Spreiding over de provincie Utrecht

Tenslotte rest dank aan de tellers: Bert, Ad, Bert, Toon, Ype,
Jack, Wigle, Arjan, Josje, Luuk, Ed, Kees, Roderik, Wouter,
Arwin, Klaas, Janneke, Alice, Leonoor, Gerard, Hein, Monique,
Mario, Ton, Frits, Meriam, Nel, Arend, Joop, Wim, Rob, Ineke,
Henk, Bert, Jeroen, Guus, Sjef, Maria, Wim. We zien jullie graag
terug in het volgend jaar, wellicht samen met degenen die eerder ook van de partij waren, maar deze keer niet. Daarnaast zijn
nieuwe tellers van harte welkom. Je hoeft geen roofvogelexpert
te zijn. Desgewenst is het ook vaak mogelijk om aan te sluiten
bij een bestaande teller of telgroep.
In 2017 zal de Midwinter roofvogeltelling gehouden worden van
zaterdag 4 februari tot en met zondag 12 februari.

Slechtvalk | Spreiding over de provincie Utrecht
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Extremadura
Toon Vernooij

Vermoedelijk zijn heel wat leden van de
Vogelwacht wel eens in de Extremadura
geweest. Deze prachtige streek in Spanje
is immers legendarisch onder vogelaars.
Soorten die in Nederland zelden of nooit
worden waargenomen, kun je in de Extremadura vaak gemakkelijk en van dichtbij
zien.
De tweede helft van april is de meest geschikte periode om het gebied te doorkruisen. Bijna alle zomergasten zijn dan
weer terug, de broedtijd is net goed op
gang, maar diverse doortrekkers op weg
naar het noorden zijn vaak nog aanwezig. Kortom: het gonst er van de activiteit
en voor vogelaars is er veel moois te halen. Hierbij een korte impressie van een
mooie week die wij dit voorjaar met een
SNP-vogelreis in Extremadura hebben
doorgebracht.

Landschap
Letterlijk vertaald betekent ‘extremadura’
extreem hard of onherbergzaam, maar
dat kan onmogelijk slaan op klimaat
en landschap, want het klimaat van de
streek is relatief mild en vochtig en het
landschap daardoor groener dan in de
rest van centraal Spanje.
Geologisch gezien is de Extremadura een
glooiende laagvlakte, hier en daar doorsneden met rotspartijen en diep uitgesleten rivierkloven. De bodem is over het al-

Europese kanarie | Toon Vernooij

gemeen rotsachtig en daardoor niet erg
geschikt voor landbouw.

Dehesas
Het meest karakteristieke landschapstype van de Extremadura is zonder enige twijfel de ‘dehesa’, dat met geen enkel ander landschap is te vergelijken. De
dehesa is eigenlijk geen natuur in de ware zin van het woord, maar een cultuurlandschap dat door eeuwen van extensief
agrarisch gebruik is ontstaan en in stand
gehouden wordt. Zonder menselijk in-

grijpen zouden de dehesas nooit hebben
bestaan. Het is een wonderlijke mix van
open parkbos, weidegrond en struweel.
Op bezoekers maakt het golvende heuvelland met de verspreid staande steenof kurkeiken steevast een onvergetelijke
indruk. Afhankelijk van de fase in het cyclische beheer bestaat de bodem onder
de eiken uit weidegrond, al dan niet met
struikgewas, schrale graanakkers en kruidenrijk struweel. De altijd groenblijvende steen- en kurkeiken zorgen voor schaduw tegen de onbarmhartige zon. Door
de kruisbek 4-2016 | 7

het voortdurend wisselende gebruik van
de bodem (begrazing, graanteelt, braak
liggen) ontstaat er een bijzondere dynamiek, die de dehesas een ongekende
soortenrijkdom geeft.

Pseudosteppe
Meer naar het zuiden tref je vlakkere
steppeachtige delen aan. Men duidt dat
landschapstype ook wel aan met de term
pseudo-steppe, omdat het feitelijk geen
echte steppe is, maar door permanente

begrazing in stand gehouden grasland.
De schrale bodem draagt bij aan een
kruidenrijk habitat, dat niet alleen aantrekkelijk is voor vee, maar ook voor vlinders en insecten. En vogels. Met name
deze steppes zijn het domein van grote
en kleine trap, grauwe kiekendief, grauwe
gors, dwerg- en slangenarend.

Monfrague
De uit het landschap tot enkele honderden meters steil oprijzende rotspartijen

vormen weer een heel ander type biotoop. Het Parque Nacional Monfrague is
daarvan het hoogtepunt: ruige rotswanden, diepe rivierdalen en kronkelende
dichtbegroeide beekdalen kenmerken dit
deel van Extremadura. Het is hier waar je
Spaanse keizerarend als broedvogel kunt
verwachten, naast de vele, zeer vele vale gieren die elk rotsricheltje als nestgelegenheid in gebruik nemen. Ook loop
je hier grijze gors, blauwe rotslijster, rotszwaluw en Europese kanarie zonder al te
veel moeite tegen het lijf. En met wat geluk ook de alpengierzwaluw.

Highlights

Roodkopklauwier | Toon Vernooij
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Onderweg van Madrid naar ons eerste
adres maakten we een paar stops om
er vast in te komen. Bij een kunstmatig
wetlandje naast een waterreservoir konden we direct genieten van woudaap,
purperreiger, kwak en purperkoet. Op
verschillende plekken zagen en hoorden
we graszangers en onze eerste (maar zeker niet laatste!) grauwe gors. Tegen de
avond arriveerden we bij ons hotel in
Madronera in het hart van Extremadura.
’s Avonds laat hoorden we in het parkje
vlakbij het hotel het typische fluitje van
dwergooruilen.
De eerste dagen stonden in het teken van
de steppen. Grote en kleine trap waren
natuurlijk onze belangrijkste doelsoorten. Daar hoefden we niet heel lang op
te wachten, al hielden ze zich op grote afstand. Door de telescoop waren ze
perfect te bekijken. Van de vele zwarte wouwen keken we na een half uurtje al niet meer op, maar een laag over-

Grijze gors | Toon Vernooij

vliegende dwergarend en enkele grauwe kiekendieven (man en vrouw) deden
het adrenalinepijl stijgen. Paaltjes, prikkeldraad en struikjes waren favoriete zitplaatsen voor grauwe gors en roodkopklauwier, tot groot genoegen van de fotografen onder ons.
Ook niet ongenoemd mag blijven de kolonie kleine torenvalken op de arena bij
het stadje Trujillo. Wat een prachtige vogels zijn dat! Eigenlijk een torenvalkje dat
vliegt en foerageert als een boomvalk. We
zagen ze herhaaldelijk forse insecten uit

de lucht plukken en in vlucht verorberen.
Typische soorten voor de steppe zijn ook
de leeuweriken. Een algemene soort,
vooral op de kalere delen van de steppe,
was de kalanderleeuwerik, een fors beest
met opvallend donkere ondervleugels en
een simpele zang die heel anders klinkt
dan die van de veldleeuwerik, die we ook
een paar keer zagen. Veruit de talrijkste
soort was de kuifleeuwerik, met een enkele keer een theklaleeuwerik ertussen.
Soorten van de dehesas, vooral daar
waar het struweel flink tot ontwikkeling

was gekomen, waren kleine zwartkop,
Europese kanarie en Iberische tjiftjaf.
De tweede helft van de week bivakkeerden we in het dorpje Monfrague. Die dagen brachten we vooral door in het meer
geaccidenteerde deel van het Nationaal
Park en de nabijgelegen rivierdalen. Dit
was het domein waarin we de Spaanse
keizerarend hoopten te vinden en dat lukte wonderwel: vanaf het uitkijkpunt bij de
zogenaamde ‘gierenrots’ hadden we een
perfect uitzicht op een broedend paar!
Vlakbij troffen we ook nog een paartje
zwarte ooievaars op een nest aan de voet
van de rots, en een aasgier.
Tot slot natuurlijk, ik zou ze bijna vergeten, de vale gieren. Ze zijn zo algemeen
en door hun gedrag zo in het oog springend dat je ze al snel heel gewoon gaat
vinden. Maar gelukkig namen we uitgebreid de tijd om deze indrukwekkende
vogels, die wel geboren lijken om altijd
te zweven, te observeren. Het schouwspel bij Castillo Monfrague waar we vanaf
het bovenop de rots gelegen kasteel van
dichtbij op de af en aan vliegende vogels
konden kijken zal ik niet snel vergeten.
Mocht u een bezoek aan Extremadura
overwegen, trek er dan minimaal een
week voor uit. Het is zonder meer de
moeite waard. Wij vonden een week
eigenlijk te kort…
Literatuur:
Crosbill Guides: Extremadura – Spain (Dirk Hilbers et
al); KNNV Uitgeverij, Zeist, 2013.
Vogels kijken in de Extremadura (Luc Hoogenstein en
Lianne Schröder); KNNV Uitgeverij, Zeist, 2015.
Voor vlinders:
Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis); KNNV
Uitgeverij, Zeist, 2009.
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Het UVN is gevlogen

Phil Koken

Op 15 juni 2016 ben ik, na 15 jaar en 1 dag,
gestopt met het verzenden van UVNmails. Het Utrechts VogelNet was een
gratis e-mailservice waarbij maximaal 1x
per dag een overzicht van waarnemingen
van vogels, maar soms ook libellen en
vlinders, in de provincie Utrecht aan een
groeiend aantal leden werd verstuurd.

Hoe het begon
Op 15 juni 2001 werd de eerste verzending gedaan, met o.a. een visarend ter
plekke nabij Tienhoven die zich fraai liet
bekijken. In die tijd bestonden er enkele
andere ‘vogelnetten’ zoals het Goois VogelNet (GVN), dat ook maximaal eens
per dag een verzending verzorgde, en
een wekelijkse nieuwsbrief Waarden vol
Vogels (WvV) over waarnemingen gedaan langs het rivierendeel in Zuid-Holland (Krimpenerwaard) en zuidwestelijk
Utrecht (Lek).
Omdat het grootste deel van de provincie
Utrecht niet werd gedekt door een (destijds) snelle berichtgeving, anders dan
de DBA-lijn voor zeldzaamheden, ben ik
het UVN gestart. Juist ook om meer lokale bijzonderheden aandacht te geven
waar vele lokale mede-vogelaars behoefte aan hadden. Aanvankelijk betrof het
werkgebied de provincie minus de delen
die door het GVN en WvV werden gedekt,
maar wegens het stoppen van WvV werd
het al spoedig de hele provincie. Hoewel
de van oorsprong Utrechtse, zeer productieve Oostelijke Binnenpolder en Pol10 | de kruisbek 4-2016

Visarend | Phil Koken

der Achteraf nabij Tienhoven door een
provinciale herindeling sinds 1 januari
2002 bij de provincie Noord-Holland horen, bleef de begrenzing voor het werkgebied van het UVN ongewijzigd.

Hoe het werkte
Qua opzet was het nagenoeg analoog
aan, en in prettige samenwerking met het
GV, beheerd door Hans van Oosterhout.
Een speciaal aangemaakt e-mailadres
werd gebruikt door UVN-leden om hun
waarnemingen in te sturen. Heel af en
toe werd navraag gedaan naar een precieze locatie of omschrijving om de waarneming zo compleet mogelijk te krijgen.
Handmatig werden alle waarnemingen
in een Word-document gekopieerd en
van een eenduidige opmaak voorzien.

Vervolgens werden de waarnemingen
middels knip-en-plak aan groepsadressen verstuurd; heel in het begin ging dit
via Hotmail-accounts waar maar slechts
50 adressen in een groep konden worden geplaatst. Kort erna verstuurde ik
het vanaf een Zonnet-adres omdat daar
een paar honderd adressen tegelijk konden worden aangeschreven. Omdat dit,
zeker in de eerste jaren, vrijwel dagelijks
gebeurde werd het adres, enigszins tot
mijn verbazing, al snel geblokkeerd door
de provider. Bij directe navraag bleek dat
deze dacht dat ik spam verstuurde vanwege posts aan vele adressen tegelijk,
maar na tekst en uitleg werd het account
gelukkig weer vrijgegeven. Dat was toch
een kleine opluchting. Om te voorkomen
dat er ook blijvend e-mail naar inactieve

e-mailadressen werd verstuurd heb ik het
adressenbestand mede hierom met enige regelmaat opgeschoond.
De laatste jaren werd het UVN verstuurd
vanaf een Ziggo-adres, in slechts twee
groepen van elk ruim 400 adressen. Het
verzamelen, opmaken en versturen kostte uiteindelijk een kwartiertje werk per
verzending. Hoewel ik het UVN in mijn
eentje runde, werd ik tijdens afwezigheid
wegens werkzaamheden in het buitenland en vakantie meerdere malen geholpen door Cees Tims en later ook Bart de
Knegt, die dan het UVN tijdelijk van me
overnamen. Meer dan eens is overwogen
om het UVN te automatiseren door het
via Yahoo-groups te laten verlopen, maar
telkens werden doorslaggevende argumenten gevonden om het toch handmatig te blijven doen.
De afgelopen 15 jaren kenden vele hoogte
punten en bijzondere waarnemingen. Zoals de jaarlijkse visarenden bij onder andere Tienhoven en Westbroek; de ontdekking van maar liefst vijf territoria van het
kleinst waterhoen in Polder Achteraf, als

Kleinst waterhoen | Phil Koken

eerste ontdekt in 2008 door Guus Peterse,
met als ultiem hoogtepunt het eerste
succesvolle broedgeval sinds 33 jaar! En
soorten die onze regio minder vaak bezoeken, zoals afgelopen winter de door
Maria van Antwerpen ontdekte ijsduiker
op de Haarrijnse Plas. Dit zijn maar enkele voorbeelden, het is teveel om allemaal
op te noemen.

Hoe het stopte
Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden.
Zoals het UVN qua snelheid de wekelijkse e-mailbrief WvV en de periodieke
waarnemingenrubriek in de Kruisbek had
ingehaald, werd ook het UVN op haar
beurt ingehaald. Met het toenemend gebruik van internet op mobiele telefoons
kan informatie vanuit het veld via Dutch
Bird Alerts, maar vooral via WhatsApp,
zeer snel gedeeld worden. Ook de landelijke database van Waarneming.nl kan in
een handomdraai in het veld worden benaderd.
Ik begon meer en meer aan de waarde
van het UVN, en met name de actualiteit

ervan, te twijfelen. Na een klein jaar wikken en wegen besloot ik er een punt achter te zetten, maar wel op een geschikt
moment: enerzijds na de voorjaarstrek
en anderzijds op een enigszins voor het
UVN belangrijke datum. Dat werd 15 juni
2016, 15 jaar en één dag na de start van
het UVN. Aan een groeiende doch wisselende groep van ruim 800, veelal lokale
vogelaars zijn tijdens het bestaan van het
UVN ruim 3500 mails verstuurd, met pieken in elk voor- en najaar.

Hoe nu verder?
Het meest jammere is wellicht dat de
in het UVN soms zeer enthousiast omschreven waarnemingen nu voornamelijk
tot een invoer van louter soort en locatie in een database zijn verworden. Uiter
aard heb ik dat meegenomen in mijn
overwegingen, maar uiteindelijk was het
niet doorslaggevend voor het werk dat er
mee gepaard gaat.
Tot slot wil ik alle UVN-ers bedanken
voor hun deelname en hun vaak enthousiaste reacties. Tot ziens in het veld!

IJsduiker | Phil Koken
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Voor u gelezen
door Nick Hoebe

Roofvogelbescherming
In onze streek doen veel vogelaars aan
weidevogelbescherming. Eén van de doelen daarbij is te voorkomen dat broedsels
uitgemaaid worden. In Zeeuws-Vlaanderen hebben ze een vergelijkbaar probleem. Daar broeden steeds meer bruine
kiekendieven in graanvelden.
In De Steltkluut, het blad van de gelijknamige natuurbeschermingsvereniging
(zomer 2016), wordt daarover verteld.
Bruine kiekendieven broeden bij voorkeur in geschikt rietland, maar door verdroging is dat biotoop niet altijd meer geschikt om te broeden. Bovendien komt er
in de kleinere rietvelden steeds meer predatie voor door vos en zwarte kraai. Maar
door uit te wijken naar graanakkers worden de problemen niet direct opgelost.
Want in de periode eind juli-half augustus worden het graan gemaaid. Vrijwilli-

Bruine kiekendief (juveniel) | Richard Pieterson

territoria waren. Om meer duidelijkheid
hierover te krijgen organiseerden leden
van de Vereniging voor Natuur- & Vogelbescherming Noordwijk een grote simultaantelling. In het blad De Strandloper
(48e jaargang, nummer 3) doen zij verslag.
De opzet was vrij simpel. Je zoekt een
aantal enthousiaste vogelaars die een
avond in groepjes van twee een telpost
willen bemannen. Vooraf zet je alle horloges en telefoons tot op de seconde gelijk.

gers van De Steltkluut zoeken de nesten
op en waarschuwen de betreffende boeren. Tijdens het maaien worden de nesten dan gespaard door er ruim omheen
te maaien. Bovendien wordt het niet gemaaide stuk omrasterd om honden en
vossen bij het nest weg te houden.
Uiteraard worden alle jongen gemeten en
geringd. Opvallend is de goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de betreffende boeren.
Houtsnip | Hans van Zummeren

Houtsnippen tellen

Bruine kiekendief | Jan van der Greef
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Houtsnippen zijn, zoals bekend, erg
schuwe vogels. Maar in de periode
april-juni verliezen de mannetjes een
deel van hun schuwheid. Dan vliegen
ze luid roepend rond boven hun territorium. Dan weet je dus dat er minstens
één houtsnip baltst, maar het is moeilijk
vast te stellen of er dan ook nog meerdere mannetjes zijn. In de zuidhoek van de
Amsterdamse Waterleidingduinen zijn
ooit baltsende houtsnipmannetjes waargenomen. Men vermoedde dat er twee

Houtsnip | Bert Geelmuijden

Dan ga je het veld in en telt vanaf je post
gedurende een uur alle overvliegende en
roepende mannetjes en noteert exact de
tijd waarop zij worden gezien en de richting waarin ze vliegen. De eerste avond
was voor sommigen nogal teleurstellend.
Op zes van de tien telposten werd niets
waargenomen. Een week later werd opnieuw geïnventariseerd, maar nu alleen
in het gebied waar al eerder houtsnippen
waren waargenomen. Op negen telposten werden 92 waarnemingen gedaan. En
nu waren er ook momenten waarbij tegelijkertijd twee of drie mannetjes werden
waargenomen.
Nu alle resultaten zijn verwerkt komt
men tot de conclusie dat er zes territoria
zijn. Veel meer dan verwacht!

Grote zilverreigers
De polders ten westen van de Eem behoren tot de provincie Utrecht, maar de
Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken
heeft dit gebied ook als werkterrein. Jan
de Mooij telt er vaak en doet regelmatig

Grote zilverreiger | Nico de Bruin

het grootst. Vermoedelijk komen er in
die tijd ook grote zilverreigers uit oost of
midden Europa.

Goede ideeën?

Grote zilverreiger | Bert Geelmuijden

verslag in De Korhaan, het blad van de
vereniging.
In nummer twee van de 50e jaargang vertelt hij iets over het voorkomen van de
grote zilverreigers in dit gebied. Vroeger
werd er af en toe wel eens een grote zilverreiger in de polders gezien, meestal maar één. Vanaf 2005 kwamen er wat
meer vogels naar dit gebied, maar explosieve stijging was er in 2007. Het aantal
waarnemingen liep toen op tot wel 300.
Het was dan ook een uitstekend veldmuizenjaar. Na die piek zakte het weer iets
terug, maar niet zo laag als vroeger, tot
er in 2014 zich weer een goed muizenjaar voordeed. Het aantal waarnemingen steeg toen tot meer dan 600. Daarna
zakte dat weer wat terug.
Door het jaar heen zijn er grote zilverreigers in de Eempolders, behalve in de
maanden april en mei. Vermoedelijk verblijven ze dan in de broedkolonie in de
Oostvaardersplassen. Maar dan neemt
het aantal steeds meer toe tot aan oktober. Tot en met februari zijn de aantallen

Hak-al is het clubblad van de Natuur- en
Vogelwacht Culemborg (NVWC). In de
jongste uitgave, jaargang 42 nummer 2,
staan dit keer geen echte vogelverslagen
maar toch is er genoeg lezenswaard. En
misschien ook wel bruikbaar voor onze
Vogelwacht.
Zo opent de hoofdredacteur met de verzuchting dat er steeds minder jongeren
interesse tonen voor de natuur, en speciaal voor vogels. Aan het eind van zijn
verhaal komt hij met een leuke suggestie: veel jongeren onderhouden een eigen vlog, een video-logboek. Waarom
stimuleren we de jongeren niet om dat
ook te gaan doen tijdens het vogelen?
Misschien dat er dan wat meer interesse
komt bij jongeren voor vogels.
Al 15 jaar organiseert men in deze vereniging een jaarlijkse Big Day: een wedstrijd
voor tweetallen waarbij in 22 uur zoveel
mogelijk vogelsoorten moeten worden
gescoord. Leuk om dat ook eens provinciaal te doen?
En tenslotte het volgende: veel afdelingen organiseren één of twee keer per jaar
een vogelweekend, bijvoorbeeld op één
van de Waddeneilanden. De NVWC heeft
het dit jaar eens anders gedaan. Men
heeft dit keer een vogelweek georganiseerd. Omdat je dan meer tijd hebt, kun
je ook naar het buitenland, in dit geval
Frankrijk. Misschien een idee om VWUbreed te gaan uitwerken?
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En...nog iets leuks gezien?
Birdfullness | Marianne Wustenhoff
Een kleine tien jaar geleden begon ik met vogels kijken. Mijn
toenmalige kersverse lief gaf de aanzet. We waren samen op vakantie in Tsjechië en ik zag een groenling. Wist ik veel…
Mijn (inmiddels) echtgenoot vertelde mij dat het een groenvink
was; zo worden ze genoemd in België, waar hij vandaan komt.

woon in mijn eigen Waverhoek! Naarmate de tijd verstreek leerde ik andere, zeer ervaren vogelaars kennen waarvan ik leerde,
maar ook beginnende vogelaars die van mij leerden. In je eigen
gebieden weet je de goede plekjes, dus met regelmaat kon ik
iemand blij maken met een porseinhoentje, waterral, geoorde
fuut en zelfs gestreepte strandloper. Hoe meer je kijkt, hoe meer
je ziet, hoe meer je leert.

Bij thuiskomst zagen we een advertentie in het plaatselijke ‘sufferdje’. Bij het IVN kon je een cursus volgen: vogels herkennen
aan hun geluid. Wij schreven ons in en het hek was van de dam.
Ik werd verslaafd aan vogels luisteren en kijken. Geen boek kon
ik meer lezen in de tuin, want altijd was er wel een vogel die
zong en die ik wilde vinden. Zo leerde ik de gewone soorten
langzaamaan steeds meer kennen en werden ook de minder gewone soorten gevonden. En meer wilde ik. De verslaving was
definitief en onomkeerbaar. Prutsverrekijkers werden vervangen
door goede kijkers en een heuse Swarovski telescoop die bijna
mijn dierbaarste bezit is. Wat heeft die telescoop mij veel gelukkige momenten opgeleverd. Ik koester hem nog dagelijks.
Mijn eerste waarneming door de telescoop betrof een wintertaling. Ik was verbluft. Wat een pracht, wat een kleuren! En dat ge-

Al gauw ontdekte ik dat vogels mij een groot gevoel van geluk
bezorgen. Als ik eens een minder goede dag heb ga ik vogelen
en kom beter terug. Immers, als je vogels kijkt vergeet je alles
om je heen: je concentratie gaat alleen naar de vogels. Vogels
zijn mooi en grappig. Kibbelende spreeuwen, zeldzame soorten of gewoon genieten van een ochtend waarop je verwelkomd
wordt door een zingende winterkoning. De kleuren van een puttertje, een paapje, blauwborst of een spreeuw waar het zonlicht
op schijnt.
Kramsvogels die ’s winters vechten om de laatste besjes. Lachen
om heen en weer wippende bokjes die niet kunnen stilstaan bij
het foerageren. Vogels kijken is gewoon super leuk!

Putter | Marianne Wustenhoff

Paapje | Marianne Wustenhoff
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‘Mijn’ polder Groot Mijdrecht is een goede vogelplek. De spreek-

woordelijke voortuin ‘Waverhoek’ en de achtertuin ‘de Groene
Jonker’ en alles wat ertussen ligt. Een tijdlang werden we geamuseerd door een geweldig koereigertje, ik zag en zie er soms
zeearend en visarend, ongelooflijk veel steltjes en veel soorten
watervogels. In de winter volg ik de (kol)ganzen, waarvan ik de
ringen aflees. Ook dat werkt verslavend, en zo volg ik meerdere
ganzenfamilies (onder andere vanuit Rusland en terug). De afgelezen ringen geef ik door op www.geese.org. Sinds 2010 heb
ik inmiddels meer dan 1200 ringen afgelezen. Twee keer per jaar
vliegen de bij ons overwinterende ganzen zo’n 5000 kilometer,
ongelooflijk. Tijdens het veelvuldig ganzen kijken ontdek ik met
regelmaat een leuke soort zoals de roodhalsgans en de witbuikrotgans. Daar maak ik dan weer andere vogelaars blij mee.
Soms doe ik ook wel een twitch, meestal met vogelvriendin
Maria, zoals naar de prachtige rode rotslijster. Ook stonden we
eens met weercode oranje in een schuddende auto naar een
kleine trap te kijken. Momenten die je bijblijven.
Sinds 2010 ga ik jaarlijks naar Lesbos voor een vogelvakantie;
een waar paradijs voor vogelaars en natuurliefhebbers. Maar
ook in Tsjechië kom ik graag: daar hebben wij een klein huisje.
Stel je de euforie voor als je in je tuin twee draaihalzen ziet. En
’s winters de grijskopspecht.
Ik heb zoveel droomsoorten die ik mooi vind… baardmannetjes,
blauwborst… Eigenlijk maken alle vogels mij blij. Eén handicap

Baardman | Marianne Wustenhoff

heb ik misschien: ik ben niet gek op meeuwen. Sorry meeuwenliefhebbers!
Waarom zouden mensen vogels moeten kijken? Omdat je er gelukkig van wordt en alles om je heen vergeet. Je gaat op in een
wereld van schoonheid en het dagelijkse leven met zijn beslommeringen verdwijnt even naar de achtergrond. Omdat vogels
mooi, grappig en fascinerend zijn. Vogelen is ook vaak een sociaal gebeuren, je komt gelijkgestemden tegen in het veld. Als
je daar geen zin in hebt ga je gewoon lekker alleen op pad en
geniet van wat je ziet. Ik noem vogels kijken dan ook wel mijn
eigen ‘Birdfullness’.
Vandaag zag ik twee grauwe klauwieren. Eerst hoorde ik ze babbelen en dus kon ik gaan zoeken. Het ‘yes’ moment als ik ze dan
vind maakt de dag goed. Vervolgens kwamen er bruine kiekendieven en raven overvliegen en een paapje zat op de uitkijk, terwijl een geelgors een rupsje verorberde.
Het was een mooie dag.
Voor wie het leuk vindt: ik heb een weblog waarin ik schrijf
over mijn vogel- en natuurbelevenissen. De verhalen lardeer ik
met foto’s. Een bezoekje waardeer ik uiteraard. Het adres is:
www.devogelkijker.blogspot.nl.

Roodhalsgans | Marianne Wustenhoff

Vergeet niet omhoog te kijken. If you keep a green bough in your
heart, the singing bird wil come!
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Vogelen in de
Extremadura
René de Waal

Van 27 april tot 7 mei ben ik met Hans
van Zummeren op vogel-fotoreis naar
de Extremadura geweest. Voor Hans was
het de eerste keer; ikzelf had in 2001 deelgenomen aan een groepsreis. Ik wilde er
dolgraag nog eens naar toe, mede omdat
ik toentertijd nog niet aan vogelfotografie deed. Ook heb je als je op eigen gelegenheid gaat de vrijheid, en vooral ook
tijd, om interessante gebieden langer te
bezoeken dan bij georganiseerde reizen.
We verbleven vijf dagen in Villareal de
San Carlos, midden in Natuurpark Monfragüe, en vijf dagen bij Montánchez, halverwege Trujillo en Mérida. Zo konden
we een groot deel van de Extremadura
bestrijken.

Embalse de Arrocampo
Na een vlotte vliegreis en het ophalen
van de huurauto via de snelweg richting
Monfragüe. Ons eerste doel was Embalse de Arrocampo, een stuwmeer dat bekend staat om de rietvelden, waar onder
andere purperkoet voorkomt. Onderweg
zwarte wouw, grauwe gors (beide soorten zie je daar werkelijk overal) en onze
eerste vale gieren. Bij Embalse de Arrocampo was het meteen raak: meerdere
purperkoeten lieten zich bewonderen.
Grote donkerblauwe koeten, met prachtig getekende snavels en enorme rode
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Purperkoet | René de Waal

poten. Verderop vlogen lachsterns af en
aan, en ook purperreiger en woudaapje
lieten zich zien.

Gierenrots
Ons eerste logeeradres lag vlak bij de beroemde gierenrots: Peña de Falcón. Vanaf
de weg heb je prachtig zicht op een steile rots, waar een groot aantal vale gieren
broedt, maar ook slechtvalk en zwarte
ooievaar. Verder vind je daar grijze gors
en blauwe rotslijster. Uniek op deze plek
is de mogelijkheid om naar een kasteel-

ruïne tegenover de gierenrots te lopen,
waar de gieren op ooghoogte, en soms
zelfs lager, langs komen vliegen. Het is
fantastisch om te zien hoe de gieren volkomen op hun gemak langs drijven, zonder één vleugelslag te doen. Ook de monniksgier zeilde daar regelmatig op korte
afstand over ons heen.

Dehesa en steppe
De derde dag naar het zuiden gereden,
om de steppeachtige vlaktes tussen Trujillo en Cáceres te verkennen. Het land-

schap onderweg bestaat vooral uit boomweiden met meest steeneiken, de zogenaamde dehesa. Met name blauwe ekster en hop komen daar veelvuldig voor.
In deze tijd van het jaar zijn de meeste
dehesa’s wit, geel, paars of in een combinatie van kleuren bedekt met bloemen,
wat een prachtig gezicht is.
Op de vlaktes ten noordwesten van Trujillo is de kans groot om trappen, zandhoenders en grauwe kiekendieven waar
te nemen. Met name trappen staan bekend om hun schuwheid, en je ziet ze
dan ook meestal alleen op grote afstand.
We hebben toch enkele groepen grote
trappen waargenomen, en door de telescoop ook de balts (ook wel ‘schuimbad’
genoemd vanwege de vele opgezette witte veren) kunnen zien. Enkele keren hadden we ook het geluk dichtbij langs vliegende grote trappen te zien. De kleine
trap is veel schaarser, en hebben we maar
enkele keren mogen waarnemen. Grauwe
kiekendieven vliegen je ook al niet voortdurend om de oren, maar toch hebben
we ze meermalen gespot. Kalander- en

kuifleeuwerik zijn er zeer algemeen.
Tussen het dorpje Santa Marta de Magasca en Cáceres loopt een weggetje waarlangs elektriciteitsmasten staan. In elke
mast is een nestkast opgehangen voor
scharrelaars. Deze maken daar dankbaar
gebruik van: een flink aantal scharrelaars
heeft de kasten bezet, en zijn vanaf de
weg fantastisch te observeren en te fotograferen.

Ongelukje
De vierde ochtend gleed tijdens een ochtendwandeling, boven aan een hellinkje,
een steen onder mijn voet weg, waardoor
ik met steeds grotere vaart naar beneden
denderde, plat voorover viel en op mijn
camera terecht kwam. Gevolg: een zwaar
gekneusde rib, en mijn camerabody total
loss. Gelukkig had Hans een reservebody
bij zich, zodat ik toch nog kon fotograferen; mijn lens was nog bruikbaar, weliswaar zonder zonnekap en met barsten in
het uv-filter. De fotokwaliteit werd er, met
name bij invallend licht en op grotere afstand, helaas wel minder door.

Scharrelaar | René de Waal

Trujillo
Dezelfde dag de vlakte van Belén, ten
oosten van Trujillo, en de stad Trujillo bezocht. In de vlakte van Belén veel bijen
eters, soms pal langs de weg op een
draad zittend. Een leuke waarneming
was een zuidelijke klapekster (rozegrijs
op borst en buik) met een flinke hagedis
in zijn snavel. Hij bleef rustig zitten toen
we met de auto stopten om foto’s (helaas bij tegenlicht…) te maken.
Trujillo staat bij vogelaars vooral bekend
om de kolonie kleine torenvalken op de
plaatselijke stierenarena. We hebben
daar enige tijd doorgebracht om ze te bewonderen en te fotograferen. Daarna zijn
we doorgereisd naar ons tweede verblijf,
bij Montánchez.

Mérida

Grote trap | René de Waal

Kuifleeuwerik | René de Waal

Mérida was tijdens de Romeinse overheersing de hoofdstad van het Iberisch
schiereiland. Overblijfselen daarvan zijn
een enorm aquaduct, waarop (natuurlijk,
waar niet?) een aantal ooievaarsnesten, en
een brug over de Rio Guadiana. De stad is
de kruisbek 4-2016 | 17

zeer de moeite van een bezoek waard. Op
de Romeinse brug staand (die alleen voor
voetgangers toegankelijk is) zijn alpengierzwaluw, vale gierzwaluw en ‘gewone’
gierzwaluw goed te bekijken. Verderop in
de rivier ligt een eiland, waarop zich een
grote kolonie koereigers bevindt. Ook kleine zilverreigers, kwakken en zwarte ibissen vinden er nestgelegenheid. De reigers
vliegen af en aan, vaak over je heen, maar
ook onder de brug door.

La Serena
Natuurlijk is La Serena, het grootste ‘step-

pegebied’ in Spanje, een must als je de
Extremadura bezoekt. Wij trokken er een
dag voor uit. Aan het eind van de dag waren we met hoppen de tel volkomen kwijt
geraakt. Ook steenuiltjes deden, zittend
op steenhopen, hun naam frequent eer
aan. Bij een kasteelruïne in Benquerencia
de la Serena vonden we, behalve blauwe
rotslijster, de gehoopte zwarte tapuit.

Grijze wouw
Rode rotslijster
De laatste bestemming was het gebergte bij Guadeloupe, waar we op zoek gingen naar de rode rotslijster. Deze moest

Monniksgier | René de Waal
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te vinden zijn op een bergtop waarop een
onbemand radiostation van het Spaanse
leger staat. Over de slechtste weg waarop
ik ooit heb gereden bereikten we de top,
en vonden we inderdaad minstens twee
zingende rode rotslijsters. Helaas werd
het weer een stuk minder, zodat we in de
regen de lange weg terug aanvaardden.

Op zaterdag 7 mei moesten we weer naar
huis. We besloten onderweg nogmaals bij
Arrocampo langs te gaan. Geen verkeerde keus, want op de plek waar we de eerste dag meerdere purperkoeten zagen,
sloop nu een woudaapje door de rietrand
en liet zich goed bekijken. Na dit buitenkansje reden we nog eenmaal naar de andere kant van het dorpje Saucedilla nabij
het stuwmeer. Daar konden we op de valreep de zo vurig gewenste grijze wouw
aan ons soortenlijstje toevoegen. We hadden het geluk een paartje te vinden, en
zelfs prooioverdracht te mogen beleven.
Natuurlijk heb ik veel van de 143 soorten,
die we tijdens onze reis gezien hebben,
in dit verslag niet genoemd. Spaanse keizerarend, dwergarend, havikarend, slangenarend, aasgier, alpenkraai, roodstuitzwaluw, kleine zwartkop, kortteenleeuwerik, kuifkoekoek, noem maar op. Ook
doet dit verslag geen recht aan de prachtige landschappen in de Extremadura: de
bloemenpracht in de dehesa’s, de stille
uitgestrektheid van La Serena, de eeuwenoude stadjes en dorpjes; alles wat
een bezoek aan het gebied meer dan de
moeite waard maakt, en doet verlangen
naar een volgende keer.

De lol van een fotohut
Sinds ik enthousiast fotografeer zijn alle
‘gewone’ vogels weer spannend. Ik leer
ook meer, want voor het maken van een
geslaagde foto moet je voorspellen wat
een vogel doet. En ‘m dus bestuderen.
Toch blijft het erg lastig om echt mooie
foto’s te maken. Zeker als je niet wilt verstoren. De oplossing? Een fotohut.
In een fotohut zit een fotograaf veilig ‘opgesloten’ - en kan maar heel beperkt verstoren - terwijl de vogels komen en gaan
wanneer ze willen. Ze komen heerlijk
dichtbij en foto’s worden gemaakt vanuit een fraai laag standpunt, waardoor je
een rustige achtergrond krijgt. Nadeel is
wel dat huttenfoto’s vaak hetzelfde zijn:
badderende en drinkende vogels en vogels met overal voer. Toch is het mogelijk om originelere foto’s te maken, want
in de meeste hutten kan je zelf takken,
stronken of stenen meenemen en je eigen compositie vorm geven. Bovendien
is een originele foto niet ieders doel.
Een scherpe foto waar de vogel groot op
staat, is al lastig genoeg. En dat lukt zeker in een fotohut.

Kosten en omstandigheden
Een fotohut huren kost 50 tot 90 euro per
dag (voor 1-3 personen). In de winter kan
een hut verschrikkelijk koud zijn, maar
sommige fotohutten hebben gelukkig
enige verwarming. Je fotografeert door
een camouflagenet of door een spiegelruit. Dat laatste heeft mijn voorkeur,

Arnold van Kreveld

omdat je een veel beter beeld van de omgeving hebt en ziet wat er gebeurt. De vogels zien je ook bijna niet, waardoor ze
zeer dichtbij komen. Zeker als je donkere en contrastarme kleding draagt. Enige
nadeel is dat je door glas niet al te schuin
kan fotograferen.
De soorten die je in een boshut meestal
wel voor je lens krijgt zijn koolmees, pim
pelmees, boomklever, gaai, grote bonte
specht, merel, roodborst en vink. Minder
gangbare soorten die zich soms ook geweldig laten zien zijn onder andere appelvink, goudvink, geelgors, kuifmees, zwarte mees en ringmus. Er zijn zelfs hutten met een goede kans op havik, zwarte specht of middelste bonte specht. Een
aantal vogels laat zich jaarrond goed
zien, maar voor de spannendste soorten
is meestal sprake van betere en mindere
jaargetijden.
Vogels komen dichtbij. Daarom is een
zoomlens handig (bijvoorbeeld 100-400
mm of 150-600 mm). Daar staat tegenover dat een lens met vast brandpunt
meestal lichtsterker is en dat is absoluut
een voordeel in een (meestal toch wat
donkere) boshut. Een camera die hogere
ISO-instellingen (800 of meer) aan kan
presteert beduidend beter dan een mindere (lees voordeligere) camera. Met een
mindere camera heb je namelijk al snel
last van ruis. In sommige hutten fotografeer je vanaf (je eigen) statief, in andere vanaf rijstzak of een reeds opgestelde
statiefkop.

Appelvink te Garderen, een typische huttenfoto (dichtbij en met reflectie) | Arnold van Kreveld

Fotohutten nabij Utrecht
In de omgeving van Utrecht zijn meerdere boshutten. De dichtstbijzijnde liggen
in ’t Gooi (zoek op fotohut Gooi) en in
Garderen (bartfotografie.eu). De eerste
is een fraaie en ruime hut in een afgesloten bosgebied. Op de achtergrond rijdt af
en toe een trein, maar daar heb je nauwelijks last van. Naast de genoemde algemene soorten is de rosse woelmuis een
geregelde bezoeker. De kuifmees komt
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hier volgens de site veel voor, hoewel hij
zich niet liet zien toen ik de hut bezocht.
De hut in Garderen is anders van opzet.
Het betreft de tuin van een chalet in een
bebost vakantiepark, met een klein hutje
bij een kleine vijver (waardoor de vogels
erg dichtbij komen) en daarnaast ook
nog twee schuiltentjes. De schuiltentjes
kijken uit over andere voerplekken. Door
de verschillende mogelijkheden heb je
eigenlijk nooit tegenlicht. Maar gezelRingmussen vanuit fotohut Vledder, met de koptekening herhaald in de 2e en 3e vogel | Arnold van Kreveld
Grote bonte specht vanuit fotohut ’t Gooi, een foto in
een natuurlijkere setting | Arnold van Kreveld

lig naast elkaar zittend fotograferen is er
niet bij. Voor sommige mensen een groot
voordeel: je kan gebruik maken van het
toilet van het chalet. Ook een plus: de geboekte datum verzetten vanwege slecht
weer is toegestaan.
Andere hutten in de omgeving van de
provincie Utrecht liggen in Hoenderloo
(zoek op Bosfotohut Hoenderloo) en
Noord-Brabant (schuilhut.nu). In deze
hutten ben ik niet geweest, maar de hut
te Hoenderloo heeft een pagina op Facebook, zodat je kan zien wat er zoal wordt
gefotografeerd.
Een bijzondere hut net ten zuidoosten
van Amsterdam is speciaal gemaakt voor
ijsvogels. De locatie is geheim, maar boeken kan via mrjonge@xs4all.nl. De hut is
overigens alleen in het broedseizoen beschikbaar, als er een paartje aanwezig is.
Afgelopen jaar was dat het geval en werden twee nesten grootgebracht. De ijsvogels komen erg dichtbij en trekken zich
weinig aan van ratelende fotografen,
maar de kijkrichting is helaas pal zuid.
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Verdere tips
De twee grootbezitters van hutten in de lage landen zijn Glenn Vermeersch (glenn
vermeersch.be) en Han Bouwmeester
(hanbouwmeester.nl). Glenn zit in België, op minder dan anderhalf uur rijden
van Utrecht. Hij heeft een grote variatie
in landschappen en onder andere de mogelijkheid om - afhankelijk van het jaargetijde - steenuil, ijsvogel en allerlei andere
leuke soorten te fotograferen. Op zijn site
staat veel recent beeld. Zijn meest gewilde hutten zitten trouwens maanden van
tevoren al vol. Han Bouwmeester heeft
vijf hutten, meest in het bos. Leuk is zijn
ijsvogelhut. Garanties krijg je niet, maar
de dag dat ik er was liet de soort zich geweldig zien. Ook kleine plevier en grote
gele kwikstaart werkten goed mee.
Twee hutten liggen op meer dan anderhalf uur rijden, maar wil ik toch noemen. Allereerst de hut van Landschap
Noord-Holland. Deze ligt in de Balgzandpolder, pal aan het water. Vogels laten zich wat minder frequent zien, want

er wordt niet gevoerd. Maar twee kleine
eilandjes voor de hut oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op steltlopers,
eenden, ganzen en andere soorten van
ondiep water. Ik heb hier prachtige foto’s
kunnen maken van groenpootruiter, witgatje en oeverloper.
Mijn favoriete hut is toch boshut Vledder
te Drenthe (wildernistrek.nl). Ik ben hier
een keer of zeven geweest, waarvan vier
keer met een altijd laaiend enthousiaste
introducee. Het grootste nadeel van de
hut is dat je nauwelijks tijd hebt om wat
te drinken of te eten, want er gebeurt altijd wat. Geelgors, ringmus en appelvink
zijn veelvuldig aanwezig. ’s Winters ook
keep en zwarte mees. Zomers onder an-

dere zwartkop en bonte vliegenvanger.
Het licht is fraai en er is een kacheltje.
Wat verstopt op de website, onder menu
logboek, is te zien wat er recent is vastgelegd. Ook deze aanbieder gaat het mogelijk maken om te verzetten bij slecht weer.

Tenslotte
Sinds ik enkele malen per jaar een fotohut bezoek droom ik van een eigen hut.
De inrichting zie ik al voor mij. Sowieso
ruiten in twee richtingen zodat er nooit alleen maar tegenlicht is. Uiteraard een vijver. En verder veel mooie stronken, mos,
en een rustige achtergrond. Die combinatie bevalt mij overigens uitstekend; af
en toe dromen van een eigen hut (zon-

Zwarte mees | Jan van der Greef

der het gedoe van voeren, ruiten schoon
houden, etc.) en in de werkelijkheid verschillende bestaande hutten bezoeken en
genieten van de variatie.

Bank ter herinnering aan Kees Rozier

Janneke Kimstra

Woensdag 22 juni 2016 werd onder grote belangstelling,
aan de noordzijde van zijn geliefde Hooge Kampse Plas, een
herinneringsbankje onthuld voor Kees Rozier.
Vele jaren was Kees bijna dagelijks te vinden langs de plas,
kijkend naar de vogels, inventariserend en uitleg gevend
aan wie maar weten wilde wat er te zien was. Ik herinner
me menig aangenaam uurtje op vrijdagmiddagen, als ik
vroeg uit kantoor kwam. Kees was altijd geïnteresseerd.
In wat je gezien had de afgelopen tijd, maar ook in jou.
Het was fijn praten met hem.
Kees overleed vorig jaar augustus na een moedig gedragen ziekbed.
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom
op toonvernooij@planet.nl

Bij gevaar: zingen!
Dat vogels zingen wisten we al heel lang.
En dat het vooral de mannetjes zijn die
het doen, om hun territorium af te grenzen en een partner te lokken, is ook
geen nieuws. Minder bekend is dat vogels soms ook in heel onverwachte, weinig voor de hand liggende omstandigheden ineens een keel van jewelste opzetten, ook vrouwtjes die anders nooit zingen. Weense onderzoekers hebben met
een slimme proef ontdekt dat vrouwelijke pimpelmezen gaan zingen zodra ze
oog in oog komen te staan met een predator. De wetenschappers gebruikten in
hun proefopstelling opgezette sperwers
en esculaapslangen en legden vervolgens vast hoe de pimpelmezen daarop
reageerden. Van mannelijke pimpelmezen (en van andere vogelsoorten) was al
eerder waargenomen dat ze in dat soort
situaties niet alleen alarmeren, maar
vaak gaan zingen. Van vrouwtjes was dit
niet bekend. Wat het helemaal bijzonder
maakt, is dat de dames alleen zongen als
ze met een opgezette sperwer werden geconfronteerd. Op de esculaapslang werd
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men met het feit dat de slang een nestpredator is, die voor volwassen vogels
geen gevaar oplevert, terwijl de sperwer
juist voor de volwassen pimpelmezen
een dodelijk gevaar vormt. Een mogelijke verklaring is dat de mezen door luidkeels te zingen de sperwer ontmoedigen:
“Kijk eens hoe fit ik ben! Kom maar op! Je
krijgt me toch niet!” Dergelijke bravoure
heeft bij de slang geen zin; die heeft het
immers voorzien op eieren en jongen en
moet dus gewoon verjaagd worden.
Maar een simpeler verklaring is ook mogelijk: overspronggedrag. De pimpelmeesvrouwtjes staan bij het zien van de
sperwer doodsangsten uit en beginnen
puur van de zenuwen te zingen.
Bron: Science Magazine (Scienmag.com), 24 juni 2016

Vleugels in edelsteen
Toen ik het volgende bericht las, dacht ik:
had ik maar een ander vak geleerd, paleo-ornitholoog bijvoorbeeld. Dat lijkt
me een waanzinnig avontuurlijk beroep.
Stel je eens voor: je loopt in Birma een
edelstenenmarkt af te struinen - paleo-ornithologen doen dat namelijk - en je ziet
daar een mooi stuk barnsteen liggen.
Voor een paar euro neem je het mee naar
je broeierige hotelkamer en je ontdekt
vervolgens tot je grote vreugde dat in het
doorschijnende materiaal puntgave resten van veren en vleugeltjes ingesloten
zitten. Dat overkwam de Chinese paleontoloog Lida Xing.
Het bijzondere van fossielen in barnsteen is dat het geen afdrukken zijn,
maar in hars gegoten planten en dieren,

Enanthiornites | Wikipedia

compleet of in delen. De hars versteent
geleidelijk en conserveert alles wat erin
zit tot in het allerkleinste detail. Fossielen
in steen zijn op zijn best mooie afdrukken, maar de originele details zijn niet of
moeilijk te reconstrueren. Het mooie van
deze vondst is dat voor het eerst twee
100 miljoen jaar oude vogelvleugels, inclusief de veren, zijn aangetroffen in een
gaaf stuk barnsteen. Geen grote vleugels,
het kleinste is nog geen twee centimeter lang, maar toch. Het gaat vermoedelijk om twee jongen van een soort die behoorde tot de Enanthiornites, een groep
vogels die leefde tijdens het Krijt. Ze hadden klauwtjes aan de vleugels en tanden
in hun snavels. De groep stierf, gelijktijdig met de dinosaurussen, 65 miljoen
jaar geleden uit.
De twee kuikens zijn, zo lijkt het, bij een
verkenningstocht buiten het nest vast
blijven plakken in de kleverige boomhars
en zo gruwelijk aan hun eind gekomen.
Daar hebben wij nu twee prachtige vleugeltjes aan overgehouden.
Bron: NRC Handelsblad, 30 juni 2016

Verenigingsnieuws
Volledige teksten van de aangekondige
excursies zijn te vinden op de website
(www.vogelwacht-utrecht.nl). Alle leden
van de Vogelwacht zijn welkom op alle
excursies (als er plek is).

Amersfoort
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij René de Waal via het e-mailadres:
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via
06-49121619 (na 18 uur).

Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober
Lauwersmeer | Afdelingsweekend
Het jaarlijkse afdelingsweekend wordt
deze keer gehouden in het Lauwersmeergebied, een van de hotspots voor vogelend Nederland. In deze tijd is de vogeltrek in volle gang, en bezoeken vele duizenden eenden en steltlopers het gebied
om te rusten en op te vetten. Vaak wor-

den bijzondere waarnemingen gedaan.
In de omringende polders maken vooral ganzen de dienst uit, en is er kans op
roodhalsgans en sneeuwgans. Aan de
Waddenkant, bij Moddergat, is in deze tijd onder andere sneeuwgors en
strandleeuwerik mogelijk.
Wij verblijven in vakantieboerderij Rintjeshoek in Kollumerpomp, nabij Kollum, gelegen aan de zuidrand van het
Lauwersmeergebied. Van daaruit kan zowel de westkant (Ezumakeeg, Moddergat) als de oostkant (Jaap Deensgat) gemakkelijk worden bereikt.
De kosten voor het weekend zullen waarschijnlijk € 100 per persoon bedragen,
exclusief benzinekosten.
Opgeven via e-mail bij René de Waal
(renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl).
Graag tevens vermelden of u zelf wilt rijden of met iemand meerijden, en op welk
tijdstip u vrijdag kunt vertrekken. Wij
kunnen dan eventueel bemiddelen bij de
auto-indeling.

Zaterdag 12 november

Sneeuwgors | Richard Pieterson

Noord-Holland | Dagexcursie
Ongetwijfeld worden er in de provincie
Noord-Holland bijzondere vogels gemeld. We laten ons leiden door waarneming.nl, en passen onze bestemming
daarop aan. Benieuwd wat de dag ons
brengen zal!
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Het Groene Huis (CNME Schot-

horst), Schothorsterlaan, Amersfoort
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Vrijdag 16 december
Bosuilenexcursie Den Treek
Het is weer tijd voor onze traditionele bosuilenexcursie. De afgelopen jaren
hebben we steeds mensen moeten teleurstellen, omdat het aantal gegadigden
voor deelneming te hoog was. Dit jaar
proberen we iedere aanmelding te honoreren, en splitsen we de excursie zo nodig in twee groepen.
Vertrek: 21.30 uur
Waar: restaurant Bavoort, Treekerweg
(tussen Amersfoort en Leusden-Zuid)

De Bilt | Zeist
Voor alle excursies kunt u zich opgeven
bij Ron Keet via ronkeet@vogelwachtutrecht.nl of 0346-211381.

Zaterdag 24 september
Brabantse Biesbosch (Noordwaard & Petrusplaat) | Auto-/dagexcursie
We gaan wandelend op zoek naar o.a. de
zeearend en visarend. De najaarstrek is
in volle gang en we verwachten de nodige doortrek van roofvogels, steltlopers
en diverse zangvogels (tapuit, paapje,
zwaluwen en piepers). Uiteraard zullen
we ook weer volop watervogels (ganzen,
eenden en reigers) gaan zien in dit altijd
vogelrijke gebied.
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Neem zelf brood, drinken en regenkleding mee. Terugkeer einde middag.
Vertrek: 8.30 uur
Waar: parkeerplaats van de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3772 HM De Bilt
Benzinekosten: de kosten worden gedeeld met de chauffeur

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

maand. Om die reden wijken we uit naar
oktober. De jan-van-genten zijn dan statistisch op hun talrijkst, maar wat andere zee- of landsoorten betreft is van alles
mogelijk. Het hangt kortgezegd samen
met de windrichting of er meer roodkeelduiker of veldleeuwerik dan wel tapuit gezien wordt.
Als de pier gesloten is stellen we de excursie één week uit.
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke
ten Cate / Maria Veeken
Vertrek: 8 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 9,00. Graag met gepast geld betalen aan de chauffeur. Ook
eventuele parkeerkosten (circa € 8,00 na
de eerste vier uur) worden gedeeld en afgerekend met de chauffeur.

Zaterdag 15 oktober
Zondag 20 november

IJmuiden zuidpier/visserijhaven/zeesluizen | Auto-/wandelexcursie
Omdat november nog wel eens met stormen de zuidpier wil teisteren is de kans
op het afsluiten van de pier groot in die

Groene Jonker/Waverhoek | Auto-/wan
delexcursie
In dit jaargetijde zijn beide gebieden uitbundig bezet door overwinterende een-

Jan-van-gent | Bert Geelmuijden

Roodborsttapuit | Jan van der Greef
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densoorten, terwijl plevieren en steltlopers
als kemphaan het op deze breedte in de
winter proberen uit te zingen. Grote zilverreigers zijn tegenwoordig overal te
zien, maar kleine zwanen, witgatjes en
misschien wel een roodborsttapuit behoren tot de mogelijkheden.
Excursieleiding: Sjef ten Berge | Bouke
ten Cate | Maria Veeken
Vertrek: 8 uur (terug circa 13 uur)
Waar: Driebergen, P-terrein naast de
brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 7,00 p.p., graag met
gepast geld betalen aan de chauffeur

Zaterdag 14 januari 2017
Brouwersdam/inlagen Schouwen/haven
Stellendam | Auto-/wandelexcursie
Het contrast tussen de winter in het zuidwesten en de rest van Nederland maakt
dat we in januari graag de kust en het binnenland van enkele eilanden in de delta
bezoeken. Vooral Goeree en Schouwen
genieten dan onze belangstelling. De tureluur is daar jaarvogel, omdat de alom
aanwezige slikranden tamelijk winterbestendig zijn. Met de aanleg van extra wetlands in Plan Tureluur profiteren ook andere soorten in grote aantallen van die
slikranden of hoogwatervluchtplaatsen.
De Prunjepolder is daar slechts één voorbeeld van. De spuisluizen in de Brouwersdam zijn tegenwoordig vaker open
om de Grevelingen meer getij en zuurstofrijk water te gunnen. Desondanks is
die plaats aan de zeekant nog steeds een
favoriete visplaats voor duikers en zeehonden.
Excursieleiding: Sjef ten Berge | Bouke

ten Cate | Maria Veeken
Vertrek: 8 uur (terug 18 uur)
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 19,00 p.p., graag met
gepast geld betalen aan de chauffeur

Nieuwegein | IJsselstein
Aanmelden voor excursies tot uiterlijk 24
uur voor de excursies (tenzij anders vermeld) bij Monique Kerstens: 030-6050628
of moniquekerstens@vogelwacht-utrecht.
nl. Aanmelding is pas definitief na bevestiging. Voor actuele informatie check altijd
de website!

Elke eerste zaterdagochtend van
de maand
Park Oudegein | Vogel- en natuurwandelingen
Luc de Bruijn van afdeling Nieuwegein/
IJsselstein wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door Park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n

twee uur en er wordt telkens een iets andere route gekozen. Bij heel slecht weer
gaat het niet door. Wellicht leuk om een
keer je (klein)kind mee te nemen!
Iedereen mag gratis mee. Aanmelden is
niet nodig.
Wanneer: elke eerste zaterdag van de
maand
Tijd: 8.00-10.00 uur
Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 1 oktober
Euro Birdwatch, Vreeswijk/Voorhaven
Jaarlijks worden er in Europa door Birdwatch in het eerste weekend van oktober
vogeltrektellingen georganiseerd. In Nederland wordt dit door de Vogelbescherming gecoördineerd. Afdeling Nieuwegein/IJsselstein doet hier ieder jaar aan
mee. We gaan tellen op de bunker aan de
Voorhaven bij de Lek bij Vreeswijk. Vanaf
deze bunker hebben we naar diverse kanten een mooi weids uitzicht.
Alle waargenomen trekvogels worden op
een speciaal formulier ingevuld. Na de
telling worden de gegevens naar Vogelbescherming doorgestuurd.
Informatie en/of opgave: Monique Kersten, 030-6050628 of moniquekersten@
vogelwacht-utrecht.nl
Aanvang: 7 uur | geen kosten
Waar: Bunker Vreeswijk/Voorhaven

Zaterdag 8 oktober

Goudhaan | Bert Geelmuijden

Pier van IJmuiden & Kennemermeer |
Dagexcursie
De vogeltrek komt in deze periode goed
op stoom. Zeker is dat we op de pier

Kokmeeuwen | Henk Tromp

steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zien. Op het strand zijn naast
diverse meeuwen ook altijd wel leuke
steltlopers aanwezig, maar in deze tijd
van het jaar is echt alles mogelijk! Verder
lopen we nog een stukje langs het Kennemermeer; zowel op het water als langs de
oevers valt genoeg te ontdekken.
Excursieleider: Michiel van Vliet
Vertrek: 7.30 uur, einde middag terug
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 8,00 (op basis van volle auto’s)

Donderdag 17 november
Lezing | Extremadura en Marokko door
Roy de Haase en Anja Nusse
Roy de Haase en Anja Nusse hebben dit
gebied drie keer bezocht. De Extremadura ligt in Spanje en is hét vogelgebied van
Europa. In alle jaargetijden zijn hier veel
vogels te zien. In de winter kraanvogels.
Veel roofvogels in het berggebied Monfrague. Het is het belangrijkste gebied voor
de Spaanse keizerarend. Het Dehesalandschap herbergt kleurrijke broedvode kruisbek 4-2016 | 25

gels zoals bijeneter, hop en blauwe ekster. Naast de vele soorten vogels laten
Roy en Anja tijdens deze boeiende lezing
ook schitterende landschappen zien.
Marokko is bijzonder vogelrijk door zijn
grote verscheidenheid aan landschappen. De meeste vogels zijn te vinden ten
noorden van het Atlasgebergte. In de Sahara zijn de aantallen kleiner. Ook bij deze lezing weer kleurrijke beelden van vogels en landschappen.
Aanvang: 20 uur, zaal open om 19.30 uur
Kosten: geen
Waar: MEC, Natuurkwartier, Nieuwegein

Zondag 20 november
Oostvaardersplassen |
Dag-/auto-excursie
De Oostvaardersplassen zijn een bijzonder vogelgebied. Op de steppeachtige
vlakten en in de diverse plasjes is in dit
jaargetijde altijd wat te zien. We hopen op
zeearend, ruigpootbuizerd en slechtvalk,
maar ook watervogels als wilde zwaan,
kleine zwaan, nonnetje en zaagbek zijn
mogelijk. We gaan naar de Grote Praam-

Middelste zaagbek | René de Waal
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Nonnetje | Henk Tromp

Krooneend | Richard Pieterson

bult en het natuurbelevingscentrum.
Daar maken we een wandeling naar het
uitkijkpunt. Indien er leuke waarnemingen zijn, passen we daar de route op aan.
Excursieleider: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 8 uur, einde van de middag terug
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 10,00 (op basis van
volle auto’s)

Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 8,00 (op basis van volle auto’s)

Zaterdag 17 december
Harderbroek en Broekbos |
Auto-/wandelexcursie
Het Harderbroek is elk seizoen de moeite waard. We lopen over het Laarzenpad
door een prachtig stukje bos naar de kijkhut. Op deze plek verblijven in de winter
soms grote groepen wilde en kleine zwanen en enorme groepen (duik)eenden.
Bij de Kapiteinshut in het Broekbos bevinden zich vaak veel krooneenden, naast
andere moeras- en watervogels. Bij beide
hutten is er gerede kans op zeearend.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 8 uur (ca. 14 uur terug)

Zaterdag 14 januari 2017
Midwintertelling watervogels
In verschillende landen wordt er in dit
weekend geïnventariseerd op het voorkomen van watervogels. De Vogelwacht
Nieuwegein wil weer een beeld krijgen
van de populatie en zal de verschillende
watergebonden vogelsoorten gaan tellen.
Coördinatie: Wilco Stoopendaal
Aanmelden: bij Monique Kersten (Moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, 0306050628).
Vertrek: 9 uur op de fiets (route ongeveer
25 km), terug circa 15 uur
Waar: Nedereindseweg bij ingang Nedereindse Plas (bij tunnel A2)

Zondag 29 januari 2017
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden |
dag-/auto-excursie
De excursie begint bij Hellegatsplaten

voor slechtvalken en ganzen. Dan door
naar Goeree-Overflakkee langs haventjes
en kleinschalige landschappen en vanaf
de haven van Stellendam en de Kwade
Hoek naar Goedereede voor o.a. branden rotganzen. Op de Brouwersdam speuren we naar roodkeelduiker, kuifduiker
en ijseend. Vervolgens de Prunjepolder,
Flaauwers- en Weversinlagen voor diverse steltlopers en roofvogels. Het programma kan worden aangepast aan de
waarnemingen van dat moment.
Excursieleider: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 7.30 uur, einde middag terug
Waar: het Veerhuis, Nieuwegein-Zuid
Benzinekosten: € 15,00 (op basis van volle auto’s)

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

Zondag 16 oktober
Texel
Het is langzamerhand een traditie aan
het worden die we graag in stand houden. Ook dit jaar bezoeken we tijdens
het Dutch Birding-vogelweekend Texel.
Met zoveel topvogelaars op het eiland
moet daar wel iets zeldzaams gevonden
worden en anders is er altijd wel genoeg
leuks te halen.
We zijn vermoedelijk pas aan het begin
van de avond weer terug.
Vertrek: 5.30 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 20 november
Oostvaardersplassen
We bezoeken de Oostvaardersplassen.
We gaan op zoek naar groepen ganzen
en eenden en letten uiteraard op een mogelijke zeearend of ruigpootbuizerd. Hopelijk overwintert de klapekster er ook
weer.
Aan het eind van de middag terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Kuifaalscholver | René de Waal

Zondag 11 december
Provincie Utrecht e.o
We blijven wat meer in de buurt en zullen op verschillende plekken langs de Lek
zoeken naar ganzen, eenden en wat zich
verder aandient. Mogelijke plekken die
we bezoeken zijn Everdingen, Amerongen, Maurik en Rhenen, afhankelijk van
waar de vogels zitten.
In de loop van de middag terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 25 september

Zondag 8 januari 2017

Willeskop en omstreken
Voor deze excursie zoeken we het wat
dichter bij huis. We gaan dan om te beginnen steltjes en eventueel rallen en wat
dies meer zij zoeken te Willeskop: een
gebiedje dat inmiddels een aardige reputatie in de provincie heeft opgebouwd.
Daarna kijken we wat verder in de omgeving nog te halen valt. In de loop van de
middag gaan we weer terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Pier van IJmuiden
Traditioneel openen we het jaar met een
‘Nieuwjaarsduik’ langs de pier van IJmuiden. We hopen op soorten als kuifaalscholver, paarse strandloper, jan-vangent en wie weet een bruinvis. Na deze
locatie zullen we nog een ander gebied in
de omgeving bezoeken. Afhankelijk van
het aanbod bepalen we dat ter plekke.
Einde middag zijn we terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Klapekster | Bert Geelmuijden

de kruisbek 4-2016 | 27

Vechtplassen
Bijna altijd vertrekken de excursies vanaf het parkeerterrein bij de voormalige
brandweerkazerne aan het Harmonieplein
in Maarssen, thans studio van RTV Stichtse Vecht. Als dat niet het geval is, wordt
dat aangegeven.

Zondag 9 oktober
IJmuiden Zuidpier en omgeving met Bert
van Dillen | Ochtend-/wandelexcursie
De vogeltrek is nog in volle gang, dus wie
weet wat we tegenkomen. We denken aan
doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, vinken, kepen, lijsters (waaronder
beflijster) en roodborsttapuiten. Langs
de Zuidpier hebben we kans op zeekoet,
alk, jagers, jan-van-genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers zijn vaste prik.
Aanmelden: uiterlijk 7 oktober bij Bert
van Dillen, 0346-556386 (na 18 uur)
Vertrek: 7.00 uur
Kosten: € 7, gepast betalen aan chauffeur

Kraanvogels | Richard Pieterson

Kraanvogels | Richard Pieterson

zangvogels, ganzen en blauwe kiekendieven. Ook zijn tot nu toe elk jaar meerdere klapeksters waargenomen, evenals
reeën. Laat in de middag vertrekken we
naar de hoogveengebieden waar een uur
voor zonsondergang de slaaptrek van de
kraanvogels begint. Een prachtig spektakel! Pas als het te donker wordt om nog
iets te zien gaan we huiswaarts.
Zorg voor genoeg eten en drinken, want
het wordt een lange dag.
Excursieleiders: Michael Kars en Richard
Pieterson

Aanmelden: uiterlijk woensdag 26 oktober 2016 bij Michael Kars, 0348-442118 of
06-18095418 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.00 uur
Benzinekosten: € 32, gepast betalen aan
chauffeur

Zaterdag 29 oktober
Diepholz | Dagexcursie
In de omgeving van Diepholz in Duitsland (circa 3 uur rijden van Maarssen) liggen hoogveengebieden (moren) en landbouwgronden: een vast tussenstation
voor kraanvogels. Overdag foerageren de
vogels op de maïsakkers om in de namiddag naar hun slaapgebieden te vliegen.
We proberen in de vroege middag in de
buurt van Diepholz te zijn en gaan op
zoek naar kraanvogels, overwinterende
28 | de kruisbek 4-2016

Ruigpootbuizerd | Bert Geelmuijden

Zondag 18 december
Flevopolder | Dag-/auto-excursie
Onder leiding van Richard Pieterson en
Bert van Dillen gaan we onder andere op
de Kleine en Grote Praambult speuren
naar zeearend, slechtvalk, smelleken en al
het moois wat verder langs komt. Mogelijk zijn ook ruigpootbuizerd, vele ganzen,
edelherten en vossen. Na de Praambulten gaan we naar het bezoekerscentrum
om daarvandaan een wandeling te maken
naar de schuilhut voor de zeearend.
Tenslotte rijden we naar het Jan van den
Boschpad, aan de westzijde van de Oostvaardersplassen.
Aanmelden: uiterlijk vr. 16 december 2016
bij Cora Kuiper 0294-231768 (na 18 uur)
Vertrek: 8.00 uur
Kosten: € 9, gepast betalen aan chauffeur
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