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Van de redactie
Een groeiend aantal festivals in parken en groengebieden zorgt
voor toenemend gemor bij omwonenden en natuurbeschermers. De festivals vinden vaak plaats in de broedtijd. Vogelwacht Utrecht had afgelopen zomer bemoeienis met twee evenementen. In het hoofdartikel leest u er meer over.
Bescherming van vogels is geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Op 1 januari 2017 worden deze wetten vervangen door een nieuwe wet: de

Wet Natuurbescherming. In ‘De Wet Natuurbescherming: vogels goed beschermd?’ schetst Sander Kole de hoofdlijnen van
deze nieuwe wet. Hij concludeert dat onder bepaalde omstandigheden vogels minder goed beschermd zijn.
Verder in dit nummer onder andere een verslag van een succesvol vogelproject op basisscholen in IJsselstein en aankondigingen van cursussen voor beginnende en gevorderde vogelaars.

Bestuur
Doe mee met de Midwinter Roofvogeltelling
In 2017 wordt de Midwinter Roofvogeltelling gehouden van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari. In de vorige Kruisbek las
u over de telling van afgelopen winter. Vogelwachters kammen
de provincie Utrecht uit, op zoek naar roofvogels. Een spannende klus. Wilt u meedoen? Ook minder ervaren tellers zijn welkom. Zij kunnen aansluiten bij ervaren vogelaars. Opgeven en informatie bij Ype Hoekstra, ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl,
033-4809211 en Wim van de Vegte, wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl, 06-25006378.

Vogelwacht Utrecht staat voor natuurbescherming
In 2018 bestaat de Vogelwacht Utrecht 60 jaar. Een aanleiding
om nu naar onze doelstelling te kijken. In artikel 2 van de statuten (staan op de website onder ‘bibliotheek’) lezen we: ‘Het
doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de
levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de vogels…’ De Vogelwacht staat dus
voor bescherming van de natuur. Is dat anno 2016 nog nodig?

Intensieve landbouw rampzalig voor boerenlandvogels
We citeren het Living Planet Report 2015 van het Wereld Natuur
Fonds: ‘Hoewel de natuur in Nederland over het algemeen een

Gruttokuiken
Bram Rijksen

licht herstel laat zien, is het herstel gering en broos, en gaat het
vooral op het Nederlandse platteland juist dramatisch slecht.
De intensieve landbouw met de zware bemesting, pesticiden
gebruik en het droogmalen en maaien van weilanden is cata
strofaal voor weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de
scholekster. Ook andere boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik en de patrijs, gaan hard achteruit.’

Natuurbescherming werkt
Buiten de agrarische gebieden gaat het gelukkig beter. Een toename van aantallen dieren laat zien dat gerichte natuurbescherming werkt. Na ruim een eeuw van natuurverlies treedt sinds
1990 opvallend herstel op van diersoorten in rivieren, meren
en moerasachtige gebieden. Dit heeft te maken met wetgeving
tegen vervuiling en herstel van drassige gebieden.
Op het boerenland is een omslag nodig naar duurzame landbouw met ruimte voor natuurwaarden. We hopen daar met de
Vogelwacht aan bij te dragen door onderzoek, educatie en daadwerkelijke natuurbescherming.
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Samenwerking gewenst voor
festivals in het groen

Rien Jans

Ooievaarsnest op kunstwerk | Bert Geelmuijden

De groei van het aantal festivals in de natuur maakt nieuwe regelgeving noodzakelijk, zeggen ecologen, natuurbeschermers én organisatoren. Het groeiend
aantal festivals in de parken en groengebieden zorgt voor toenemend gemor
bij omwonenden en bij natuurbeschermers. Vogelwacht Utrecht had afgelopen
zomer bemoeienis met twee festivals en
denkt dat het tijd is voor samenwerking.

Toename festivals
Muziek- en cultuurfestivals zitten al jaren in de lift. De enige plaats waar het
aantal festivals in 2015 niet groeide, was
Amsterdam. Maar die plaats is dan ook
met afstand koploper in Nederland. Met
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Festivallocatie van Willems Wondere Weiland | Bert Geelmuijden

350 festivals, verdeeld over 22 weekenden, werd de stad het afgelopen jaar
door sommigen wel als ‘één groot pretpark’ omschreven. De andere grote steden doen hun best om hun achterstand
op de hoofdstad in te lopen, samen met
de rest van het land. Cijfers van de branchevereniging van evenementenmakers,
de VVEM, lieten over 2015 landelijk een
toename zien van 4,5% naar 837 festivals. Ook de bezoekersaantallen stijgen nog steeds. Landelijk nam het aantal bezoekers in 2015 met bijna 3% toe,
naar ruim 23 miljoen bezoekers. En ook
de openingstijden van festivals kunnen
fors toenemen: eendaags wordt wel eens
tweedaags en soms nog meer.

Locaties
Wat veel festivals verder nog gemeen
hebben is dat ze zich graag onderscheiden door de keuze voor de bijzonderste locaties. Hoe bijzonderder hoe beter. Met name parken en in mindere mate het buitengebied worden nauwelijks
ontzien, want de festivalindustrie is een
grote bedrijfstak (de gemiddelde besteding van die 23 miljoen bezoekers is
€ 37 per persoon, dus 851 miljoen euro)
en ook steden onderscheiden zich graag
door hun festivals. Meer bezoekers betekent grotere festivalterreinen, langduriger en intensiever gebruik van die terreinen, grotere bezoekersstromen, meer
parkeerplaatsen, meer lawaai. Ziehier de

redenen waarom het maatschappelijk
draagvlak voor festivals afneemt. Om
wonenden en natuurbeschermers zien
de groei niet langer met lede ogen aan.

Ooievaars
Niet dat het allemaal kommer en kwel
is. In het buitengebied van Amersfoort
groeide Willems Wondere Weiland uit
van letterlijk het verjaardagsfeestje van
Willem in 2001 tot een gratis muziekfestival ‘voor aanstormend talent’. Erik Stapelbroek, Willems broer, zag het aantal
toeschouwers toenemen van zo’n 200
op de eerste aflevering tot zo’n 3000
in 2016. Dit jaar zag hij ook een broedend ooievaarspaar op een kunstwerk

boven Willems weiland, met uiteindelijk
ook jongen. Ruimschoots vóór het festival zagen anderen dat ook en kwamen
er verontruste telefoontjes binnen bij afdeling Amersfoort van de Vogelwacht.
Maar die hoefde weinig te doen, want de
festivalorganisatie berekende al in een
vroeg stadium of de ooievaars zouden
zijn uitgevlogen ten tijde van het festival. Toen dat niet het geval bleek, slaagde de organisatie erin een andere boer
te vinden, een eindje verderop, die zijn
weiland beschikbaar wilde stellen. Dat leverde wel een kostenpost op van enkele
duizenden euro’s, omdat dit weiland veel
drassiger was dan het oorspronkelijke.
Daarom moesten extra voorzieningen

worden getroffen om niet collectief in
de blubber weg te zakken. En naderhand
moest het weiland opnieuw worden ingezaaid, wat bij het oude weiland niet
nodig zou zijn geweest. Maar de artiesten spelen op Willems Weiland voor de
reiskosten en een paar consumptiebonnen, dus de sfeer is relaxed en daarom
is Erik Stapelboer er laconiek onder. Het
is niet de ambitie van Willems Wondere
Weiland om te groeien, maar om jaarlijks
een leuk festivalletje te houden zegt hij.

Soenda
Bij het Utrechtse Soendafestival is de
situatie anders. Dit techno-/housefestival
werd dit jaar voor de achtste keer gehou-

Het Soenda-festivalterrein in de Ruigenhoekse Polder | Soenda / Michiel Ton
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den op recreatiegebied de Ruigenhoekse polder bij Groenekan. Vogelwachter
Wigle Braaksma rekent even voor wat volgens hem de recette moet zijn van Soenda: 15.000 bezoekers à € 42,50 per ticket
is € 637.500 aan kaartjes. Uitgaand van
de gemiddelde besteding van de gemiddelde festivalbezoeker, € 37 per persoon,
moet dat rond de half miljoen liggen. Wigle weet het een en ander van Soenda
omdat hij op 10 mei dit jaar, namens de
Vogelwacht, officieel bezwaar maakte tegen de vergunningverlening en de organisatie van het festival. Soenda ligt immers binnen het werkgebied van Wigle’s
afdeling De Bilt/Zeist.

Broedseizoen
Soenda werd gehouden op 21 mei, dus
midden in het broedseizoen. Vorig jaar
al maakten buurtbewoners bezwaar tegen het festival omdat op het terrein
enkele paartjes tureluur en kievit zouden hebben gebroed. Zowel de rechter
als de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), wezen de bezwaren
toen van de hand. En op 13 mei van dit
jaar, een week voor het festival dus, stelde Wigle zelf er een aantal kieviten met
pullen vast. Dat deed ook Tauw, het adviesbureau dat door Soenda wordt ingehuurd om vóór, tijdens en na het festival
de ecologie op en rond het festivalterrein
te monitoren. In recreatiegebieden als de
Ruigenhoekse polder wordt daarmee bekeken of een festival zich aan de Floraen faunawet houdt. Wordt een festival in
een natuurgebied gehouden, dan moet
ontheffing worden aangevraagd. Soen4 | de kruisbek 5-2016

Ooievaar tijdens het feestgedruis | Bert Geelmuijden

da voldeed ook dit jaar aan de Flora- en
faunawet, want de RVO, vergunningverlener en het hoogst bevoegde gezag omtrent de Flora- en faunawet in Nederland,
wees het bezwaar van de Vogelwacht af.

Familiebedrijfje
Joris Coenen van de organisatie van
Soenda verwerpt het beeld dat Wigle
schetst als zou zijn organisatie een commerciële reus zijn die zich er niets aan
gelegen laat liggen om miljoenen binnen
te harken. Integendeel, achter Soenda
zit een klein familiebedrijfje dat zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de
omgeving zeer serieus neemt, stelt hij.
Voor zijn organisatie zijn daar serieuze
investeringen mee gemoeid.

Maatwerk
Adrie van Hooff is ecoloog bij Tauw. Hij
deed de monitoring van Soenda en bediende dit jaar zo’n 15 tot 20 organisaties
die ieder meerdere festivals organiseren.
Festivals zijn zo langzamerhand zijn spe-

cialiteit geworden, bedenkt hij zich. Vóór
het festival kijkt hij of er maatregelen
moeten worden genomen ter bescherming van flora en fauna en tijdens het
festival bekijkt hij de gedragingen van de
aanwezige fauna. Van Soenda herinnert
hij zich de ooievaar die tijdens het evenement over het festivalterrein vloog en
er vlak naast ging fourageren, en induttende meerkoeten. Kortom: gunstige signalen. Grootse maatregelen zijn meestal niet nodig, weet Van Hooff, maatwerk
wel. Soms worden delen van het terrein
afgezet met hekken om broedende vogels te ontzien, en worden verlichting
en geluidsniveaus aangepast. Bij Soenda werd bijvoorbeeld amberkleurige verlichting gebruikt om vleermuizen minder
te hinderen. Natuurtechnisch gezien was
er bij Soenda weinig bijzonders nodig,
meent Van Hooff.

Ecologische adviezen
Aan de ene kant is er dus de welwillende
festivalorganisator die alle ecologische
maatregelen neemt die nodig zijn om
aan de voorwaarden van de vergunningverlener te voldoen. Aan de andere kant
zijn er organisaties zoals Vogelwacht
Utrecht voor wie die maatregelen nooit
afdoende zullen zijn. Zij zien het simpele
feit an sich dat het festival op die plaats
op dat moment wordt gehouden als het
probleem.
Ecologische adviezen alléén zijn volgens
Wigle dan ook niet voldoende. Braaksma
ziet de oplossing voor de festivalgroei in
het maken van afspraken over bij voorkeur zonering in tijd en locatie. Daarbij

beschouw je één locatie als verloren voor
bijvoorbeeld weidevogels, om daar vervolgens in een efficiënte volgorde meerdere festivals te organiseren. Op die manier voorkom je wildgroei van festivallocaties. Vogelverschrikkerbedrijven kunnen eventueel tijdens de vestigingsfase
van broedvogels de betreffende festivallocatie alvast vogelvrij houden.

Gedragscode?
Ná Soenda gebeurde er wel iets bijzonders. Wigle had een constructief gesprek
met de advocaat van de festivalorganisatie. Deze liet Wigle weten graag samen met het ministerie van EZ en andere belanghebbenden - ook Vogelwacht
Utrecht - te willen overleggen over de
mogelijkheid om te komen tot misschien
wel een landelijke gedragscode voor festivals. Naast ministerie van EZ, de Vereniging voor Nederlandse gemeenten
(VNG), InterProvinciaal Overleg (IPO),
ecologische adviesbureaus en gebiedsbeheerders als Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer dacht Wigle direct ook
aan Vogelbescherming Nederland als gesprekspartner.
Maar bij Vogelbescherming houdt beleidsmedewerker Gert Ottens zijn kruit
droog. Vogelbescherming moet immers
zijn menskracht maximaal benutten. Van
bedreiging van vogels of vogelpopulaties
door festivals merkt Vogelbescherming
vooral dat dat meestal lijkt mee te vallen. Dus vraagt Ottens zich vooral af of
festivals daadwerkelijk een probleem zijn
voor vogelpopulaties, en zo ja, hoe groot
dat probleem dan is. Op die vragen heeft

Vogelbescherming nog geen antwoord.
Reden temeer om daar landelijk met alle
belanghebbenden over van gedachten te
wisselen, denken Joris Coenen van Soenda en Adrie van Hooff van adviesbureau
Tauw eensgezind. Volgens Coenen hebben festivals er belang bij dat ze hun terreinen zo optimaal mogelijk beheren, net
zoals de gebiedsbeheerders annex vergunningverleners. Coenen: “Er is de laatste jaren veel kennis opgedaan op het gebied van bescherming en verbetering van
de ecologie bij festivals. Door die kennis
te delen met andere belanghebbenden
kun je sneller tot een zo optimaal mogelijke situatie komen voor iedereen.”
Vooralsnog is een gedragscode als in-

strument juridisch gezien lastig, weet
Gert Ottens van Vogelbescherming.
En bovendien ziet hij meer in het maken van goede afspraken op provinciaal
niveau, omdat de provincies met ingang
van 1 januari 2017 meer bevoegdheden
krijgen in het kader van de nieuwe wet
Natuurbescherming, die dan in werking
treedt.

Meer informatie
willemswondereweiland.nl
soenda.net
tauw.nl
netwerkgroenebureaus.nl
facebook.com/stopfestivalisering

Netwerk van ecologische adviesbureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl
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De Wet Natuurbescherming: vogels goed
beschermd?
Sander Kole

Op basis van internationale verdragen en de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn is de Nederlandse overheid verplicht om alle in
het wild voorkomende vogelsoorten te beschermen. Op dit moment gebeurt dat door middel van de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Op 1 januari 2017
worden deze wetten vervangen door een nieuwe wet: de Wet
Natuurbescherming. In dit artikel worden de hoofdlijnen van
deze nieuwe wet geschetst. Ik beperk mij daarbij tot de aspecten die van belang zijn voor de bescherming van vogels.
De Wet Natuurbescherming bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin regels voor verschillende onderwerpen zijn vastgelegd. Daarbij moet worden gedacht aan de aanwijzing en bescherming van natuurgebieden, de bescherming van planten,
vogels en andere dieren buiten natuurgebieden, maar ook regels voor de handel in dieren en planten en de jacht. Bij de bescherming van vogels - maar ook bij andere dieren en planten
- wordt onderscheid gemaakt tussen gebieds- en soortbeschermende instrumenten.

Gebiedsbescherming
Bij gebiedsbescherming gaat het om het aanwijzen en in
stand houden van natuurgebieden. Op basis van de Wet Natuurbescherming is de overheid verplicht zogenaamde Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Natura 2000 is een keten
van natuurgebieden door de hele Europese Unie. In Nederland zijn bijna 160 gebieden aangewezen voor Natura 2000.
In de provincie Utrecht zijn dat er acht. Natura 2000-gebieden
zijn erg belangrijk voor de bescherming van vogels. Zeldzame
vogels en vogels die rust en ruimte nodig hebben zijn in Nederland vooral in Natura 2000-gebieden te vinden. In de provincie Utrecht is een aantal belangrijke vogelgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat onder meer om de
Nieuwkoopse Plassen, Botshol, Arkemheen, het Gooi- en het
6 | de kruisbek 5-2016

Boomleeuwerik | Hans van Zummeren

Eemmeer en de uiterwaarden van de Lek. In de aanwijzingsbesluiten voor die natuurgebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor bepaalde vogelsoorten. Dat betekent
dat de overheid er alles aan moet doen om die vogelsoorten in
stand te houden of om er voor te zorgen dat bepaalde vogelsoorten terugkomen. Bij dat laatste kun je denken aan speciale projecten voor moeras- en weidevogels. In de meeste Natura 2000-gebieden vinden ook economische activiteiten plaats
zoals landbouw, visserij, industrie en recreatie. Als die activiteiten mogelijk negatieve effecten hebben op de vogelstand in
het Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden
aangevraagd. De mogelijke effecten op de vogelstand moeten
goed worden onderzocht door middel van een habitattoets. De

hoofdregel is dat een natuurvergunning alleen mag worden verleend als de activiteit - bijvoorbeeld landbouw - geen blijvende negatieve gevolgen heeft voor de vogelstand. In sommige
gevallen, als er wel sprake is van blijvende negatieve gevolgen
op de vogelstand, kan ook een natuurvergunning worden verleend. In dat geval is het verplicht om natuurcompensatie uit te
voeren. Een mooi recent voorbeeld is de aanleg van het natuurgebied De Schammer (aan de snelweg A28) bij Amersfoort. Dit
gebied is aangelegd als compensatie voor de verbreding van de
A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Naast de vergunningplicht
kent de Wet Natuurbescherming de verplichting om bij het opstellen van bestemmingsplannen door de gemeente rekening
te houden met Natura 2000-gebieden. Net als bij de vergunningplicht moet voor dat doel een uitgebreid ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. Dat betekent dat van te voren moet
worden bekeken of landbouw, industrie of woningbouw geen
negatieve effecten hebben op deze gebieden. De wet kent ook
nog andere gebiedsbeschermende instrumenten. Zo is het mogelijk om de toegang tot bepaalde natuurgebieden te beperken
en kan de provincie een einde maken aan activiteiten - bijvoorbeeld agrarisch of recreatief gebruik - die leiden tot een blijvende verstoring van de vogels in een Natura 2000-gebied.

beschermd dan in het verleden. Een uitzondering hierop vormen de gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een keten van natuurgebieden en/of gebieden met natuurwaarden door heel Nederland. De bescherming van EHS-gebieden is echter minder sterk dan de bescherming van Natura 2000-gebieden. De gebieden die onderdeel
uitmaken van de EHS fungeren - ook in de provincie Utrecht - als
een verbinding tussen verschillende natuurgebieden en als bufferzone voor Natura 2000-gebieden. Een voorbeeld hiervan vormen de bossen en de landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug.

Soortbescherming

In vergelijking met de oude wetten is in de nieuwe wet de gebiedsbescherming grotendeels beperkt tot Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat andere natuurgebieden veel minder zijn

Naast gebiedsbeschermende maatregelen bevat de Wet natuurbescherming ook soortbeschermende instrumenten. Dit
zijn juridische instrumenten die (mede) gericht zijn op het beschermen van in het wild voorkomende vogelsoorten. De locatie waar die soorten voorkomen doet er in principe niet toe.
Bij de bescherming van soorten wordt onderscheid gemaakt
tussen algemene en strikt beschermde soorten. Bij die laatste
categorie gaat het om meer kwetsbare en/of zeldzame vogelsoorten. De Wet Natuurbescherming bevat voor dat doel drie
verschillende typen instrumenten: zorgplicht, gedragscodes en
vrijstellingen en ontheffingen.
Een voorbeeld van een zorgplicht is dat een ieder voldoende
zorg in acht neemt ‘voor in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving’. Het probleem bij een zorgplicht is

Zwarte stern | René de Waal

Grutto | Richard Pieterson
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Tot slot bevat de Wet Natuurbescherming ook regels voor de
jacht. In die regels is opgenomen op welke vogelsoorten en onder welke voorwaarden mag worden gejaagd. In vergelijking
met vroeger is het aantal soorten waarop mag worden gejaagd
niet groter geworden. Wel worden er meer eisen gesteld aan de
voorbereiding en verantwoording (monitoring) van jacht.

Besluit

Roerdomp | Hans van Zummeren

dat vaak niet duidelijk is wat daar onder moet worden verstaan.
Daarnaast besteden de overheden meestal weinig aandacht
aan de naleving van de zorgplichten. Dat bleek recent nog toen
in het werkgebied van de Vogelwacht Utrecht in de buurt van
een ravennest werkzaamheden werden uitgevoerd. Gedrags
codes zijn speciale regels voor bepaalde activiteiten die worden
gemaakt om schade aan in het wild voorkomende dieren- en
planten te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn gedragscodes
voor de bouw en het uitvoeren van onderhoud in het bos. De
bedoeling is dat als werkzaamheden volgens de gedragscodes
worden uitgevoerd er geen ontheffing (vergunning) nodig is.
Op basis van de Wet Natuurbescherming is het onder meer
verboden om in wild voorkomende vogels te doden of vangen.
Ook is het bijvoorbeeld verboden om vogels opzettelijk te verstoren. Als er activiteiten optreden die mogelijk wel negatieve
gevolgen hebben voor vogels moet degene die de werkzaamheden uitvoert in het bezit zijn van een vrijstelling of een ontheffing. Een vrijstelling betekent dat voor bepaalde werkzaamheden geen aparte vergunning nodig is. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij regulier onderhoud van wegen, vaarwegen en vliegvelden. In de meer bijzondere gevallen is een ontheffing nodig.
Dat is toestemming voor een specifieke activiteit met mogelijke
negatieve gevolgen voor vogels. In de praktijk gaat het dan om
de realisering van een nieuwbouwwijk of de sloop van oude gebouwen waar vogels voorkomen.
8 | de kruisbek 5-2016

Zijn vogels onder de Wet Natuurbescherming beter af dan onder de oude wetgeving? Die vraag laat zich niet in algemene zin
beantwoorden. In vergelijking met de oude wetgeving blijft veel
bij het oude. Dat komt omdat de verplichting om vogels in Nederland te beschermen voortvloeit uit de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn. Het valt op dat de wet vooral inzet op de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat andere
(natuur)gebieden en vogelsoorten die niet in Natura 2000-gebieden voorkomen niet of minder worden beschermd. Dit kan
bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben voor de bescherming
van akker- en weidevogels. Het merendeel van de belangrijke
akker- en weidevogelgebieden ligt niet in Natura 2000-gebieden, maar maakt onderdeel uit van de EHS. De bescherming
van vogels in die gebieden is echter minder sterk. Bij de soortbescherming valt op dat er meer ruimte is voor zorgplicht en
dat in minder gevallen een vrijstelling en/of een ontheffing nodig is. Dit zou onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden
tot een minder goede bescherming van vogels.

Fazant | René de Waal

KNNV-cursus: Vogels kijken voor gevorderden
Op maandag 6 februari 2017 start de
KNNV, afdeling Zeist voor het 8e jaar de
cursus ‘Vogels kijken en herkennen’ voor
mensen die al basiskennis hebben en
nog betere vogelaars willen worden.
In deze complete vogelcursus leert u bijna alle vogels van Nederland op uiterlijk,
gedrag en geluid herkennen. Er wordt
aandacht besteed aan de verschillende
soorten geluiden, hun functie en de anatomie van vogels. Ook het gedrag en de
relatie met de omgeving komen aan bod.
U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen in kleur van de besproken vogels. U kunt kiezen voor onderdelen, want de cursus is opgebouwd uit
acht modules van een lesavond op de 1e
maandag van de maand, gevolgd door
een excursie op de daaropvolgende zondag.
Ervaren docenten
De cursus wordt gegeven door ervaren
docenten en vogelaars Frans van Bus-

Gekraagde roodstaart | Henk Tromp

sel, Nicolien Drost en Han van der Kolk,
en vindt plaats in het gebouw van het
Warande Verpleeghotel Bovenwegen,
Heideweg 2, 3708 AT Zeist. De avonden
duren van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Kosten cursus en betalen
De hele cursus kost € 170,- (inclusief uit-

Datum les

Onderwerp

Excursie/Bestemming

6 februari

Eenden en ganzen

12 februari-Biesbosch

6 maart

Roofvogels

12 maart-Oostvaardersplassen

3 april

Vogels en zang van stad en dorp

9 april-Beverweerd

1 mei

Bos- en heidevogels

7 mei-Heidestein

12 (!) juni

Moeras- en weidevogels

18 juni-De Groene Jonker

4 september

Vogels van wad en slik

10 september-Texel of Zeeland

2 oktober

Trekvogels herkennen

8 oktober-Treekerpunt Leusden

6 november

Vogels van de kust en zee

12 november-Zuidpier IJmuiden

gebreide cursusmap in kleur, en koffie/
thee et cetera). U kunt ook intekenen per
module (bestaande uit een lesavond en
een excursie). Elke module kost € 26.
Leden van de KNNV (Afd. Zeist) en IVN
betalen respectievelijk € 150 en € 21.
Kosten vooraf te betalen op rekening:
NL93INGB0003720624 t.n.v. de KNNV
Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Kromme
Rijn.
Aanmelden
Opgave bij Ton Bom: 06-22800142 of
penningmeester@heuvelrug.knnv.nl
Informatie
Informatie bij Frans van Bussel, 0306931168 of voorzitter@heuvelrug.knnv.nl
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Nestkastjesproject basisscholen IJsselstein
Voorjaar 2016
Tanny Hiemstra en Everdien Smeenk

Drie jaar geleden begonnen wij met ons
‘nestkastjesproject’ voor de IJsselsteinse basisscholen. Omdat wij ons zorgen
maken dat kinderen steeds minder buiten spelen en zodoende van de natuur
vervreemden, zochten wij in 2014 contact met een aantal basisscholen in IJsselstein. We deden het aanbod om bij de
school een of twee nestkastjes op te hangen en tevens een gastles over tuinvogels
te geven.
Bij een aantal van de aangeschreven
scholen zijn toen nestkastjes opgehangen en op vier scholen gaven wij onze eerste gastlessen over tuinvogels. In
2015 waren dat al zeven scholen en dit
jaar hebben zelfs negen scholen enthousiast gereageerd. In totaal gaven wij dit
voorjaar 21 tuinvogellessen, inclusief
twee workshops!

Vogelgeluiden vanuit bed
In alle bescheidenheid kunnen wij stellen
dat we de nodige vogelliefde en vogelkennis onder de IJsselsteinse basisschoolkinderen verspreidden. We raakten er
opnieuw van overtuigd dat bij jonge kinderen veel te bereiken is, omdat liefde
voor dieren en vogels van nature aanwezig lijkt te zijn en alleen nog maar aangeboord hoeft te worden. Met veel plezier
gaven wij opnieuw onze PowerPoint-pre10 | de kruisbek 5-2016

Gastles over tuinvogels | Karin Lenten

sentatie, inclusief vogelgeluiden, waar de
kinderen telkens enthousiast op reageerden! Het was aandoenlijk te ervaren hoe
zij hun best deden om de liedjes van de
koolmees (het fietspompje) en de pimpelmees van elkaar te onderscheiden, de
triller in het liedje van de winterkoning te
ontdekken en het weemoedige liedje van
het roodborstje (dat ze vaak helemaal
niet weemoedig vonden…) in te prenten. Het was ook erg leuk om te ervaren
dat sommige kinderen bepaalde vogelgeluiden herkenden omdat zij die bijvoorbeeld vanuit hun bed al eens hoorden!

Is dat een trouwring?
Tijdens onze lessen is altijd veel ruimte

voor vragen en voor het vertellen van eigen vogelervaringen. Toen we de geringde poot van een dode kerkuil lieten zien,
vroeg een meisje in alle ernst: “Is dat een
trouwring?” Een andere leerling vroeg
zich af hoe het vrouwtje van de winterkoning dan wel heette. Men vond de naamgevers blijkbaar niet geëmancipeerd genoeg omdat het vrouwtje geen ‘winterkoningin’ is genoemd.

Mooie, minder mooie en mislukte nestjes
Een nieuw element in ons project waren
twee workshops van anderhalf uur op ‘De
Trekvogel’, een school die nog niet eerder
meedeed. De leerlingen konden kiezen

uit een groot aantal activiteiten, waaronder onze tuinvogel-workshop. De eerste 45 minuten hebben wij onze PP- presentatie gegeven en gedurende de tweede helft mochten de leerlingen in groepjes of individueel hun eigen vogelnestjes
maken van klei, wol, veertjes, takjes et cetera. In onze presentatie namen we veel
foto’s op van allerlei soorten nestjes, zodat de kinderen voldoende inspiratie opdeden. Het was vertederend om ze heel
mooie, minder mooie en zelfs mislukte
nestjes te zien maken. Voor de kinderen
was het leerzaam te ervaren hoe moeilijk
het is om van takjes een nestje te maken,
terwijl wij tien vingers hebben en een vogel slechts een snavel en twee pootjes….

in de andere kast nog zes eitjes lagen. Na
een week bleek dit nestkastje verlaten…

Qua broedresultaten in de bij de scholen
geplaatste nestkastjes had het dit jaar
beter gekund. Inmiddels is bekend dat
het voor mezen dit jaar een slecht broedseizoen was, onder andere vanwege het
natte voorjaar. Toch zijn vermoedelijk

vijf broedsels succesvol uitgevlogen. We
schrijven vermoedelijk omdat vanwege
rugklachten van onze deskundige ringer,
Henk Lichtenbeld, niet alle kasten twee
keer gecontroleerd zijn. Helaas ringde
Henk dit jaar slechts één broedsel, en
wel op 1 juni . Het betrof vijf koolmeesjes
in een van de nestkasten bij basisschool
‘De Tandem’. Bij de Nicolaasschool voltrok zich een klein drama. Na twee jaar
wachten werden eindelijk twee nestkastjes bewoond door koolmeespaartjes.
Toen Henk de koolmezen uit een van de
kasten wilde ringen lagen vier grote, op
het oog gezonde pullen dood in de kast.
De docente, die samen met de kinderen
onze activiteiten buiten op de voet volgde, stond er op (onder het motto ‘dit
is de natuur’) dat de kinderen de dode
koolmezen bekeken. Wij hadden zo onze
bedenkingen, maar een juf moet je altijd
gehoorzamen… Bij het zien van de dode meesjes konden twee meisjes hun tranen niet meer bedwingen. Wij probeerden ze te troosten door te vertellen dat

Jonge koolmees | Everdien Smeenk

Van dichtbij jonge koolmees bekijken | Everdien Smeenk

Zelf een nestje maken | Everdien Smeenk

Klein drama

Aandacht in krant
In Zenderstreeknieuws van 2 maart 2016
is opnieuw veel aandacht besteed aan
ons project. Onder de titel ‘Geniet mee
van jong vogelgeluk’ en met een prachtige foto brachten ze ons project onder de
aandacht en wezen er nogmaals op dat
in IJsselstein veel broedgelegenheid voor
vogels verloren ging. We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe generatie kinderen
in aantocht is die zich druk gaat maken
over het verdwijnen van broedgelegenheid, het onnodig kappen van bomen,
het oprukkende kunstgras en de verstening van veel tuinen.
Onze dank gaat opnieuw uit naar de Vogelwacht Utrecht die met haar financiële
steun dit project mogelijk maakt! Er zijn
vijf nieuwe nestkasten opgehangen en
de zoekkaarten die we aan alle leerlingen
aan het eind van de tuinvogellessen uitreikten, vonden weer gretig aftrek.
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Vogels en bergen van Jotun-
heimen, Noorwegen

Josje Henkelman

Vogels kijken en onze bergtochten gaan
eigenlijk niet samen, maar beide kunnen
we niet laten. Jotunheimen in Noorwegen
is het doel van onze zomervakantie, het
berggebied waar volgens Noorse mythes
lang geleden de reuzen woonden. Daar
willen we meerdaagse tochten maken en
overnachten in berghutten. In onze rugzak
met proviand en de juiste kleding voor alle
weersomstandigheden in de bergen met
sneeuw en gletsjers is geen plaats meer
voor een telescoop. Een kleine verrekijker
en een fototoestel kunnen nog net.

Kwikstaarten
Vooraf slaan we nog de tent op bij een
bruisende waterval. Op de camping struikel je over de witte kwikstaarten. Als we
rustig voor ons tentje zitten, zien we een
vogel vliegen langs de rotsen waar het
water naar beneden stort. Steeds ver-

Grote gele kwikstaart | Bert Geelmuijden
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dwijnt hij in een rotsspleet. Gelukkig hebben we hier onze kijkers nog wel en zien
dat het een grote gele kwikstaart is. Dit is
precies de biotoop voor deze vogel, die
broedt aan snelstromende rivieren met
veel rotsblokken in en langs water.

Taigagaai
Onze bergtocht begint bij Gjendeheim,
een paar gebouwen aan het gletsjermeer
Gjende, aan alle kanten omringd door
bergen. We beginnen met het pad langs
het meer om te wennen aan de bergen.
Het blijkt een goede training, want de
route gaat bijna de hele dag over een pad
met grote keien, stijgend en weer dalend.
Onderweg moet je regelmatig riviertjes
oversteken en proberen je voeten droog
te houden door op de juiste keien te stappen, wat niet altijd lukt.
We horen vogels, maar die zijn nauwelijks te zien tussen het struikgewas aan
de voet van de berg. Soms zien we op
een open plek een donkere vogel met wat
rood bij zijn staart. Als hij zich vaker laat
zien, ontdekken we in de vogelgids dat
het de taigagaai is, die nog niet op onze vogellijst staat. Het is een vogel formaat lijster met een egaal donker verenkleed en roestrode staartzijden en stuit.
De gids vermeldt dat ‘hij zelfverzekerd en
rustig te werk gaat en zich niet laat storen door wandelaars’. Ze komen vooral
in Scandinavische landen voor.

Josje op top van Jotunheimen | Arjan van Vliet

Strandleeuwerik
De volgende dagen zijn onze bergtochten
behoorlijk inspannend. De afdaling met
kettingen langs de steile rotswand Buggelægret is een uitdaging om veilig beneden te komen. Het is de enige manier
om bij de oever van het meer te komen
en zo de berghut Gjendebu te bereiken.
Ook de stijging naar de Besseggen-graat
is een klauterpartij langs ruige rotsen.
Het is de bekendste graat van Noorwegen en ons geklauter wordt beloond met

Strandleeuwerik | Bert Geelmuijden

vliegen naar hun nest onder de dakrand
boven ons raam. Op de grond ontdekken
we vier kleine zwaluwen op een grote kei.
Dicht tegen elkaar zitten ze daar tegen
de muur, verstopt tussen grassprieten,
en verroeren zich nauwelijks. Kennelijk
zijn ze nog te klein om te vliegen, maar te
groot voor het nest. Langzaam verdwijnt
het uitzicht op de bergen met gletsjers in
de wolken. De voorspelling is regen.

Gjendemeer | Josje Henkelman

fascinerende uitzichten op meren, bergtoppen en gletsjers. Het water van de
meren kan wisselen van smaragdgroen
tot diepblauw, net hoe het licht er op valt.
Veel vogels zijn er op deze hoogte niet.
Gelukkig strijkt er één neer op een rotsblok en kan ik inzoomen om een foto te
maken. De vogelgids geeft geen reden tot
twijfel: het is de strandleeuwerik. ‘In alle kleden is deze vogel te herkennen aan
karakteristiek zwart-geel koppatroon.’
Het is een vrouwtje, want een mannetje
heeft ‘hoorntjes’ op zijn kop. Je zou verwachten dat hij alleen op het strand te
zien is. Weer geeft de vogelgids uitkomst:
‘Broedt in bergen boven de boomgrens,
op alpiene hoogvenen en in droog stenig gebied.’ Dat voldoet helemaal aan dit
landschap.

oude handelsroute van het oosten van
Noorwegen en daalt af naar de Sognefjord in het westen. ’s Winters is de pas
door sneeuw onbegaanbaar voor verkeer.
De bewoners vervoerden over deze pas
hun handelswaar naar de Hanzestad Bergen. Zover komen we niet, want in deze
omgeving zijn aantrekkelijke wandelroutes naar gletsjers. Vanuit ons kamerraam
in de herberg Krossbu hebben we uitzicht
op een meer. Talrijke huiszwaluwen scheren over en langs het water. Sommige

Waterspreeuw
Het weerhoudt ons niet op pad te gaan.
Vanuit de Sognefjelhytta stijgen we langzaam door het ruige rotslandschap en
balancerend over grote keien in riviertjes
naar de Bøverbrængletsjer. Als we uitrusten op een groot rotsblok voor een kopje
koffie, zien we een vogel op de rand van
de sneeuw. Zijn donkere verendek steekt
scherp af tegen de sneeuw. Opeens duikt
hij het water in en zwemt met zijn lijfje
laag in het water. Het wit van zijn borst
is net zichtbaar boven het water: de waterspreeuw! Die komt in deze streken het
hele jaar voor.
De gletsjer is al van ver zichtbaar, maar
het duurt ongeveer twee uur voor we op
de sneeuw van de gletsjer staan en in de
blauwglanzende spleten kunnen kijken.
Dit was niet onze laatste tocht. Het waren wel de meest uitdagende bergtochten
en zeker de mooiste vogelwaarnemingen
voor ons.

Huiszwaluwtjes
Via de Sognefjellet, de hoogste pas van
Scandinavië, bereiken we de westkant
van Jotunheimen. Deze weg die zich
door het hooggebergte slingert, is een

Huiszwaluwtjes | Josje Henkelman

Literatuur
Norwegen-Jotunheimen, Bernard Pollman, Rother
Wanderführer, 2014
ANWB Vogelgids van Europa, Tirion uitgevers, Utrecht,
2005
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Broedvogelinventarisatie bos Nieuw Wulven
Ben Hermans (Milieu Werkgroep Houten)

Van half maart tot in juli 2016 is het noordelijk deel van bos
Nieuw Wulven bij Houten geïnventariseerd. Het noordelijk deel
van Nieuw Wulven ligt in de gemeente Bunnik. Het gehele bos
is eigendom van Staatsbosbeheer. Het aantal soorten was 37,
iets minder dan in voorgaande jaren. Nieuwkomers waren de
glanskop en de havik. De laatste bezette een horst in een boom
pal naast een bospad.

en rietgors komen wel nog voor in het zuidelijk telgebied, tussen de Rondweg en de Zijlgraaf. Dit gedeelte van Nieuw Wulven
is later ingericht. Een deel is open en niet bebost en andere delen zijn moerassig en bevatten veel open struweel. In het zuidelijk deel is net als vorig jaar ook weer de waterral gehoord.

Toekomstige ontwikkeling

Soorten van moerassige gebieden als bosrietzanger, blauwborst

Het hele bosgebied van Nieuw Wulven wordt druk bezocht. Het
speelbos en omgeving is een publiekstrekker. Dat is ook de bedoeling. Het bosgebied is onder meer aangelegd om een deel
van de recreatiedruk in Amelisweerd op te vangen. Door de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer zal echter in 2018 een gat vallen in de financiering van het beheer. Het plan is dat er een
horecagelegenheid komt die door middel van een erfpachtconstructie het gat moet dichten. Bij veel mensen stuit echter de
locatie en de daarbij behorende ontsluiting vanaf de Rondweg
van Houten op bezwaren. Dit zal autoverkeer direct in Nieuw
Wulven brengen. Het is overigens nog onduidelijk of dit plan
doorgaat.

Glanskop | Jan van der Greef

Havik | Bert Geelmuijden

Bosvogels winnen terrein
Nieuw Wulven krijgt steeds meer het karakter van een bos. Dat
merk je aan broedvogels van struwelen zoals bosrietzanger,
sprinkhaanzanger, fitis en grasmus die in het noordelijk deelgebied praktisch zijn verdwenen. Daarentegen doen zanglijster,
tjiftjaf, zwartkop, winterkoning en ook vink het goed. En er konden dus nu voor het eerst glanskop en havik worden genoteerd.

Zuidelijk deel Nieuw Wulven
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Aantallen broedvogels in Nieuw Wulven Noord | 2008 | 2012 | 2016
Appelvink

2008

2012

2016

0

0

1

Boomkruiper

0

0

1

Bosrietzanger

41

12

6

Buizerd

0

1

1

Ekster

2

2

1

Fazant

14

7

2

Fitis

24

12

1

Gaai

2

4

1

Glanskop

0

0

2

Goudvink

0

0

1

Grasmus

16

11

13
1

Grauwe gans

0

1

Groene specht

1

0

1

Grote Bonte specht

1

1

2

Havik

0

0

1

Heggenmus

13

5

5

Houtduif

7

6

6

Kleine Karekiet

6

5

6

Koekoek

2

1

1

Koolmees

3

7

5

Krakeend

2

2

4

Matkop

1

3

1

Meerkoet

13

4

2

Merel

13

14

15

Pimpelmees

1

2

4

Roodborst

0

5

5

Staartmees

1

2

1

Spotvogel

2

0

1

Tjiftjaf

34

30

26

Tuinfluiter

14

13

8

Vink

6

11

10

Waterhoen

2

0

1

Wilde eend

16

5

3

Winterkoning

30

16

24

Zanglijster

14

12

7

Zwarte Kraai

1

1

2

Zwartkop

17

28

23

Kleine karekiet | Bert Geelmuijden

Heggenmus en zwartkop | Richard Pieterson

Zanglijster | René de Waal
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Excursies

Bonte strandlopers | René de Waal

Willeskop | Afdeling Utrecht-stad
25 september 2016 | Toon Vernooij
Het was een frisse, heldere herfstochtend toen we met een klein groepje in
twee auto’s vertrokken naar Willeskop,
een mooi natuurontwikkelingsgebied in
het Utrechtse deel van het Groene Hart.
Het enkele tientallen hectares grote gebied is rijk aan water en voedselrijke slikjes. Daardoor is het in de nazomer en het
vroege najaar aantrekkelijk voor pleisterende en doortrekkende watervogels en
steltlopers. De elzen- en wilgensingels
langs het water bieden beschutting en
voedsel aan mezen en kleine zangers. Al
met al dus een stukje aangelegde natuur
waar je van alles kunt verwachten.
Eenden en watersnippen
Direct bij aankomst zagen we de eerste
smienten op en langs het water. Een duidelijker teken van de naderende koude
periode kun je niet hebben. De smienten hadden gezelschap van redelijke aantallen wintertalingen, die allemaal nog in
eclipskleed waren, een stuk of wat slob
eenden, waarvan sommige exemplaren
16 | de kruisbek 5-2016

al weer bijna volledig in broedkleed waren, en enkele pijlstaarten.
Op de slikbanken zaten watersnippen te
rusten, die we wat extra aandacht gaven,
omdat kort geleden in de provincie een
paar keer een poelsnip was gemeld. Je
weet tenslotte maar nooit… Maar het bleven watersnippen, hoe hard we ook tuurden. Niet minder mooi trouwens.
Steltlopers
Een eind verderop troffen we twee kleine
plevieren en een eerste winter kanoet. Die
laatste hadden we niet direct verwacht,
want het is toch een soort die je niet zo
vaak in het binnenland aantreft. Net als
de eveneens aanwezige bonte strandlopers, die je over het algemeen ook eerder
aan de kust zoekt. Tot de meer gebruikelijke soorten behoorden witgat, bosruiter,
kemphaan en oeverloper. Die waren allemaal in kleine aantallen aanwezig en lieten zich goed bekijken.
Bokje
Uiteindelijk werden we toch nog beloond
met een minder gewone snip. Aan de
overkant van het drassige stuk van het

gebied ontdekten we een klein gedrongen snipje, met een verhoudingsgewijs
grote kop en een relatief korte snavel: een
bokje. Weliswaar is het geen zeldzame
soort, maar wel een soort die je maar een
beperkt deel van het jaar bij ons tegenkomt en die zich vaak lastig laat waarnemen, omdat hij zich drukt in de vegetatie.
Maar deze had ons kennelijk niet in de
gaten en zat zich aan de rand van de rietkraag in het zicht van onze telescopen te
koesteren in de ochtendzon en vertoonde ook het kenmerkende ‘pompen’ waarbij de vogel continu op en neer beweegt.
Alleen bokjes doen dat.

Bokje | Richard Pieterson

Biesbosch | Afdeling De Bilt/Zeist
24 september 2016 | Hanneke Lankhof
Sinds ons vorige bezoek aan de Biesbosch (mei 2015) is de toegankelijkheid van dit grote nieuwe natuurgebied
enorm verbeterd. Waar we toen nog zigzaggend door het terrein werden geleid,
kunnen we nu over fraai aangelegde wegen en viaducten onze eerste uitstapplaats bereiken. Onder een strakblauwe
lucht met amper een wolkje aan de hemel heet de eerste ijsvogel ons welkom.
Een torenvalk hangt in de lucht en een
plasje vol eenden met her en der een grote zilverreiger ligt op ons te wachten. We
(7 vogelaars) staan te popelen om tussen
al die eenden een bijzonder exemplaar te
vinden. Helaas wordt dit een teleurstelling: met zoveel tegenlicht varieert het
verenkleed van heel licht via lichtgrijs
naar donkergrijs. Wel kunnen we horen
dat daar grote aantallen krakeenden, wilde eenden en smienten liggen te dobberen. Ook grauwe ganzen en brandganzen
laten zich horen.
Grote en kleine zilverreigers
We gaan naar onze volgende stopplaats
bij camping De Knotwilg. Hier worden,
met de zon in de rug, onze verwachtingen meer dan overtroffen: een plas vol
krakeenden, wilde eenden, smienten,
slobeenden, wintertalingen en pijlstaarten in overgangskleed. Ook zitten er watersnippen, veel grote zilverreigers en enkele kleine zilverreigers. Leuk om die laatste twee soorten samen in één beeld te
krijgen en het verschil in grootte te zien.

Tijdens het koffiedrinken vliegt een grote groep lepelaars, circa 50 exemplaren,
over. Ook laat een Cetti’s zanger zich horen vanuit het struikgewas. We horen en
zien tussen de rietstengels nog wat ringmussen kwetteren.
Gevecht tussen kiekendief en kraaien
Op onze derde stoplocatie, onderweg
naar het vogelkijkplatform aan de noordwestzijde van de Witboomkil, zien we
een visarend onze kant uitkomen.Hij
draait een paar rondjes boven ons, klap-

makkelijk omhoog en dan zitten ook nog
twee kraaien in de weg. Een gevecht om
de prooi breekt los. De kiekendief houdt
echter vol en slaat haar vleugels uit. Dan
gaat ze met prooi en al in een klein polletje biezen zitten. De kraaien doen vanaf het lage water nog een uitval, maar de
kiekendief is ze te slim af!
Visarend neemt afscheid
De andere helft van onze groep heeft ondertussen een vijftal kanoeten ontdekt
tussen de watersnippen en rustende een-

Kleine zilverreiger | Jan van der Greef

Visarend | Bert Geelmuijden

wiekt met z’n vleugels, een duikvlucht,
nee niet echt. Waarschijnlijk een juveniel
exemplaar.
Verder turend over het plasdras ontwaren we een eenzame grutto tussen
een tiental watersnippen. Boerenzwaluwen zijn druk doende mugjes te verorberen. In de verte in de kale bomen is geen
visarend te ontdekken, maar waar we wel
getuige van zijn, is de vangst van een taling(?) door een vrouw bruine kiekendief. Ze komt met die zware prooi niet

den. Wat een vreugde om zoveel mooie
waarnemingen!
Dan gaan we verder en rijden voorbij de
herberg met sluisje en jachthaven. Ons
wandelrondje door het rietland wordt beloond: er roept een waterral. Voorts zien
we met tegenlicht een dodaars duiken in
een plasje. We besluiten terug te gaan,
maar voordat we instappen neemt de
visarend nog even afscheid van ons: wat
een prachtexemplaar, zo mooi van zo
dichtbij, een plaatje!
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Boekbespreking | Nick Hoebe
De Steltlopers van Europa
Auteur
Uitgever
ISBN
Prijs

Lars Gejl
KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN 978 90 5011 5711
€ 44,95

Ik moet eerlijk toegeven dat van alle vogels die ik zo onderweg tegenkom ik de
meeste problemen heb met de stelt
lopers. Ja, de meest bekende die ken ik
wel, maar zodra het de wat minder bekende betreft ben ik de weg (dus het herkennen van de soort) meteen kwijt.
Gelukkig ben ik vaak in gezelschap van
vogelvrienden met een wat uitgebreidere
kennis dan ik, en dat maakt het probleem
al minder groot.
Mijn belangstelling werd dan ook meteen gewekt toen ik hoorde van de nieuwe uitgave van de KNNV, met steltlopers
als onderwerp. Toen ik het zag schrok ik:
het is een groot, dik en zwaar boek. Dat
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past echt niet in mijn rugzak. Maar toen
ik het boek opensloeg zag ik dat het boek
niet bedoeld is als gids, maar wel als naslagwerk of ter voorbereiding van een
vogeltocht.
Niet alleen behandelt deze uitgave alle
44 al dan niet algemeen voorkomende
Europese broed- en trekvogels maar ook
38 zeldzamere dwaalgasten uit Noord
Amerika en Azië.
Maar er is meer. Voordat het boek toe is
aan de soortbeschrijvingen is er eerst een
aantal algemene inleidingen. Maar dan
begint het: per steltlopergroep worden
zomer- en winterkleed getoond, met allerlei overgangskleden: van juveniel naar
adult, verschillen tussen soorten die veel
op elkaar lijken en nog meer. Ook zijn er
mooie foto’s van vogels in groepen, vliegend, foeragerend en rustend. En dat alles met schitterende, gedetailleerde foto’s. Grote en duidelijke foto’s, mooi
uitgelicht zodat de kleuren en patronen
goed en neutraal te zien zijn, maar ook
slijtplekken en andere details. In het boek
staan meer dan 600 prachtige foto’s van
40 verschillende fotografen. En bij de beschrijvingen van de 44 algemene soorten
staan QR-codes. Als je bijbehorende app
op je telefoon hebt staan, dan kun je ook
nog de geluiden beluisteren.
Kortom: een prachtig boek om in te studeren, om mooie plaatjes te kijken, of om
gewoon lekker te lezen over deze bijzondere vogels: de steltlopers van Europa.

Vogels Verrassend Vlakbij
Auteur
Uitgever
ISBN
Prijs

Jip Louwe Kooijmans
KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN 978 90 5011 576 6
€ 14,95

In de serie ‘Verrassend Vlakbij’ van de
KNNV verscheen onlangs het boekje ‘Vogels Verrassend Vlakbij’. Het is geschreven door Jip Louwe Kooijmans, die al
meerdere publicaties over vogels op zijn
naam heeft staan. ‘Vogels Verrassend
Vlakbij’ is geen veldgids, maar voor de
beginnende vogelaar wel een heel bruikbaar boekje. Op het eerste gezicht lijkt
de indeling nogal verwarrend: de vogels
worden niet per familie besproken, maar
per leefgebied. En tussen die beschrij-

vingen door staan dan weer allerlei
kleine verhaaltjes over uiteenlopende
onderwerpen zoals vogelzang, nestkasten, vogeltrek, kijkhutten en nog
veel meer. Maar het boek begint met
een uitgebreide inhoudsopgave en
als je die ziet, begrijp je de opzet. De
schrijver vertelt over de vogelsoorten per gebied, dus vogels in tuinen
en parken, in de stad, op het boerenland, van moeras en open water, in
bos en veld en tenslotte van duin en
kust. En tussen deze beschrijvingen
staan allerlei verhaaltjes en beschrijvingen over zaken die met vogels en
met vogelen te maken hebben. Ook
bespreekt de schrijver de vogels per
maand. Tenslotte vertelt hij iets over
plekken waar je vogels kunt gaan kijken: tien gebieden in Nederland, en
ook nog acht streken in het buitenland waar je tijdens je vakantie naar
toe zou kunnen gaan. Achterin het
boekje is heel veel ruimte voor waarnemingen en notities. Al met al een
stevig boekje dat van groot nut kan
zijn voor de beginnende en de nog
niet zo gevorderde vogelaar.

Boomkruiper | Henk Tromp

Middelste zaagbek | René de Waal

Vogelherkenningscursus 2017
Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort
Van januari tot en met mei 2017 verzorgt
afdeling Amersfoort van de Vogelwacht
een vogelherkenningscursus voor beginners. De cursus richt zich op de beginselen van de vogelherkenning.
De eerste avond zal dan ook in het teken
staan van de verschillende aspecten van
het herkennen van vogels, zoals uiterlijk,
gedrag en habitat (de omgeving waarin de vogel zich ophoudt). De cursisten
worden uitgedaagd goed te kijken door
kenmerken te benoemen en verschillende vogels met elkaar te vergelijken.
De tweede tot en met de vijfde avond
worden achtereenvolgens watervogels,
vogels van stad en park, vogels van weide en plas-dras, en vogels van bos en
heide besproken. Het zelf (leren) kijken
naar relevante kenmerken, met determinatie als doel, speelt elke avond een belangrijke rol.

De cursusavonden zijn op de woens
dagen 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12
april en 10 mei. De avonden duren van
20.00 tot 22.00 uur.
Op de zaterdag na elke cursusavond
(vanaf les 2) wordt, bij goed weer, een
excursie gehouden in de besproken habitat, en de opgedane kennis in praktijk
gebracht.
De cursus wordt gehouden in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan te
Amersfoort.
De kosten bedragen € 50 per persoon,
inclusief cursusmateriaal (hand-outs en
werkbladen) en koffie/thee.
Voor meer informatie of opgeven voor
de cursus kunt u contact opnemen met
René de Waal, renedewaal@vogelwachtutrecht.nl, 06-49121619 (na 18 uur).
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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

Een weggegooid ei
De evolutie rotzooit maar wat aan, zo
lijkt het. Daar zijn wij zelf met onze blinde darm, die nergens voor dient, maar
wel een oorzaak is van lelijke ontstekingen, het levende voorbeeld van. Wij
zijn geneigd om te denken dat het in
de dierenwereld allemaal veel efficiënter is geregeld, dankzij het principe ‘survival-of-the-fittest’ dat ervoor zorgt dat
misfits automatisch uitsterven. Dat blijkt
toch iets anders te liggen. Canadese biologen beschreven onlangs in een artikel
het verschijnsel dat kuifpinguïns van het
geslacht Eudyptes tijdens het broedseizoen twee eieren leggen, anders dan bijvoorbeeld koningspinguïns die het steevast houden bij één enkel ei. Toch komt
altijd alleen het tweede uit. Het eerste is
soms wel 2,5 keer kleiner dan het tweede
en bevat in alle gevallen een onvolledig
ontwikkelde dooier. De ouders kieperen
het eerste ei na een paar dagen gewoon
uit het nest en beginnen pas bij het tweede ei serieus met broeden. Dus tamelijk
zinloos, zo’n extra ‘voor-ei’. De biologen
vermoeden dat dit verschijnsel samenhangt met de seizoenstrek van de vo20 | de kruisbek 5-2016

Snareskuifpinguïn | Thomas Mattern

gels. Aan het eind van de winter trekken
de pinguïns naar hun broedkolonie, over
afstanden van duizenden kilometers. Tijdens deze lange en zware reis begint ook
de ontwikkeling van de eieren in het lichaam van de vrouwtjes. Die ontwikkeling stagneert waarschijnlijk doordat alle
energie nodig is om de voorjaarstrek succesvol te volbrengen. Misschien dat kuifpinguïns in een heel ver verleden dichter
bij hun broedgebieden overwinterden en
gemakkelijk twee volwaardige eieren (en
jongen) konden produceren. Maar met
één jong per broedseizoen kan de soort

ook prima overleven, omdat pinguïns behoorlijk oud worden en gedurende hun
leven dus voor aardig wat nakomelingen
zorgen. Het produceren van zo’n niet-levensvatbaar ei kost echter wel voedsel en
inspanning, dus individuen die maar één
(volwaardig) ei produceren hebben wellicht een grotere overlevingskans. Het is
niet uitgesloten dat in de toekomst het
‘voor-ei’ van de kuifpinguïns door selectiedruk zal verdwijnen.
Bron: Proceedings of the Royal Society,
5 oktober 2016

Transportkraaien
De Nieuw-Caledonische of wipsnavelkraai (Corvus moneduloides) is wel eens
vaker langsgekomen in deze rubriek.
Niet voor niets, want de slimheid van deze kraaiachtige is inmiddels legendarisch
en heeft er mede toe bijgedragen dat in
wetenschappelijke kringen de discussie
rond niet-menselijke intelligentie, zelfbewustzijn en spelgedrag weer helemaal is
opgelaaid. Tegenwoordig neigt men meer
en meer naar de genuanceerde opvatting
dat er geen scherpe grens valt te trekken
tussen het menselijk verstand met zijn
vermogen tot vergaand abstraheren en
allerlei vormen van dierlijke intelligentie. Uit allerlei proeven blijkt dat niet alleen chimpansees, maar ook veel andere,
‘lager’ op de evolutionaire ladder staande diersoorten tot complex, anticiperend
gedrag in staat zijn. De wipsnavelkraai is
daar een fraai voorbeeld van. Duitse ornithologen doen al jaren onderzoek aan
deze vogels en hebben keer op keer bijzondere vormen van gedrag beschreven. Onlangs registreerden ze weer een
prachtig staaltje kraaiengedrag: het gebruik van transportmiddelen. Een mannetje en vrouwtje wipsnavelkraai gebruiken spontaan allerlei stokjes om voorwerpen te vervoeren. Ze doen dat door
een stokje in de snavel te nemen en dat
in een uitsparing in het voorwerp te steken en het vervolgens naar de gewenste
plek te verslepen. De voorwerpen waren
uiteenlopend: een moer, een houten wieltje, een lege beukennoothuls en een plastic potje. Voor voedselvergaring had het
gedrag dus geen enkel nut. Ook waren

de voorwerpen op één uitzondering na
klein genoeg om gewoon in de snavel te
nemen. Ook gingen de vogels herhaaldelijk op zoek naar een geschikter werktuig.
Het lijkt er dus sterk op dat ze bezig wa-

ren iets uit te proberen, te onderzoeken
en erover na te denken. Slim, heel slim.
Net mensen, zou je bijna zeggen.
Bron: NRC Handelsblad, 13 oktober 2016

Wipsnavelkraai
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

To see or not to see
Ben je net terug van Texel en dringend toe aan een paar rustige
dagen thuis, krijg je zó’n weekend! Het begon al op vrijdag en
dat was eigenlijk een dag te vroeg. Had graag gehad dat het een
dag later was gebeurd, want toen op de Maasvlakte die bergheggenmus werd ontdekt, eerste voor Nederland, zat ik nog
op Texel. Die bleek voor mij die dag niet meer haalbaar. Nou
zijn er mensen die dat beest zelfs vanaf Vlieland of Schier nog
gehaald hebben, maar daartoe ontbreekt mij toch iets. In de
eerste plaats natuurlijk een auto, maar dat niet alleen. We waren druk met vertrekken van Texel: opruimen, inpakken, nog
een beetje schoonmaken, ik pikte nog net even een mooie hop
mee, vliegend over het veld bij Dorpzicht, en die heggenmus

was intussen alweer uren onvindbaar. Toen die tegen half 1 eindelijk werd teruggevonden, was het te laat. Het is toch iets met
prioriteiten die niet altijd even scherp staan afgesteld.
Dan vernauwt zich dus je hele bestaan tot die ene vogel, tot die
ene vraag: krijg ik ‘m te zien of krijg ik ‘m niet te zien? To see or
not to see, om een oude Engelse meester te parafraseren.
Niet, dus. Was zaterdag helaas onvindbaar. Toen ook nog eens
de eerder gevangen kroonboszanger te Castricum werd teruggevonden, terwijl wij op de Maasvlakte vruchteloos naar een
bergheggenmus liepen te zoeken en slechts goudhaantjes vonden die als een ware plaag door elk bosje en tussen alle graspollen kropen, zag ik de bui al hangen: dit ging een historisch
rampweekend worden.

Provençaalse grasmus laat zich moeilijk zien
Maar toen deed zich een prettige ontsnappingsroute voor:
provençaalse grasmus. Wel niet helemaal hetzelfde als bergheggenmus maar wel pas de negende voor Nederland en voor

Provençaalse grasmus | Maarten Hotting
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Kroonboszanger | Jaap Denee

mij evengoed een nieuwe soort. Zou ik mee kunnen leven. Dus
met de auto langs de zeedijk gesneld tot waar we andere auto’s
en vogelaars zagen en ons in de achtervolging gestort. Het was
weer hectisch, er deden zich weer taferelen voor van het soort
dat leidt tot verhitte discussies op de daartoe geëigende internetfora en hilariteit aan de lunchtafel op het werk. Want de vogel
maakte het ons niet gemakkelijk, hield zich meest schuil, vloog
af en toe een stukje maar dook dan steevast gauw weer in een
volgend struikje of een volgende helmpol en verplaatste zich zo
honderden meters langs de dijk. Zodat wij er met zijn allen over
de weg achteraan holden. Maar uiteindelijk kreeg ik ‘m bevredigend te pakken. Eerst zag ik ‘m mooi dichtbij langs vliegen en
daarna ging-ie een paar tellen lang open en bloot op het prikkeldraad zitten. Het was een meer dan redelijke compensatie voor
het missen van de bergheggenmus, vond ik.

Kroonboszanger
Ook nog een poging gedaan tot kroonboszanger, want als je dan

toch aan het autotwitchen bent, dan ook maar goed. Dat was
echter teveel gevraagd: een uurtje gestaan bij het bosje in de duinen bij Castricum waar de vogel af en toe gezien was, maar niet
meer gezien dan opnieuw wat goudhaantjes. Dat de vogel een
half uurtje na ons vertrek toch nog door enkele mensen gezien
was, dat mocht de pret niet drukken: een dag waarop je een lifer
ziet, is een gelukkige dag. Hoeveel je er ook dipt.
Mocht ik dan zondag eindelijk genieten van een rustige dag
thuis? Nee, want toen al vroeg in de ochtend de kroonboszanger
werd gemeld, begon het toch weer te kriebelen. Castricum moest
het worden. Effe heen en weer, hoopte ik, al weten we allemaal
hoezeer dat ook anders kan lopen. Maar dit keer niet. Ik stond er
nog maar net toen ik de vogel prachtig in beeld kreeg, even vrij
zichtbaar tussen de bladeren. Groenig van boven, grijswit van
onderen, vage vleugelstreep en zeer markante koptekening: bingo! Die was binnen. Twee uit drie: een superweekend. Bergheggenmus? Ach, bergheggenmus, wat zou het. Provençaalse grasmus en kroonboszanger: twee lifers in twee dagen, dat is wat telt.
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Verenigingsnieuws
Intro’s en 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 renedewaal@
vogelwacht-utrecht.nl of 06-49121619 (na
18 uur).
De eerste helft van 2017 organiseert
afdeling Amersfoort een vogelherkenningscursus voor beginnende vogelaars (zie elders in deze Kruisbek).
Er is in de eerste maanden dan ook
maar één reguliere excursie.

Vrijdag 16 december 2016

Zaterdag 21 januari 2017
Oostvaardersplassen
We bezoeken de Oostvaardersplassen
op zoek naar zeearend, ruigpootbuizerd,
klapekster en wat er allemaal meer te vinden valt. De exacte route wordt mede bepaald door eventuele leuke waarnemingen in dit uitgestrekte gebied.
Vertrek: 8.30 uur, terug ca. 15.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan, Amersfoort
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

De Bilt | Zeist
Voor de excursies kunt u zich opgeven bij
Ron Keet of Hanneke Lankhof. Zie betreffende excursie. E-mailadres: ronkeet@
vogelwacht-utrecht.nl of telefoonnumer
0346-211381. E-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of telefoonnummer 030-2280159 (na 18.00 uur).

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 deelname 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)
Zeearend | Jan van der Greef

24 | de kruisbek 5-2016

Ransuilen | Richard Pieterson

Zaterdag 10 december 2016
Uilenexcursie de Lange Duinen
Tijdens deze middag- en vroege avondexcursie gaan we op zoek naar uilen rond
de zandverstuiving van de Lange Duinen
(Soest). We starten met een wandeling in
de zuidwesthoek, waar al een aantal winters tientallen ransuilen roesten in grove
dennen. Als de schemer valt (rond 17.15
uur) hopen we deze uilen te zien vertrekken voor een jachtvlucht. Als toetje hopen
we ook nog baltsende bosuilen te horen.
Tip: zorg voor warme kleding en een zaklampje.
Opgave: mogelijk t/m 8 december bij
Ron Keet, zie boven
Vertrek: 15.00 uur, terug circa 19.00 uur
Waar: met de fiets, bij spoorwegovergang/splitsing De Beaufortlaan - Paltzerweg - Berkenlaantje langs spoorlijn
Utrecht-Amersfoort. Met de auto te bereiken vanaf N237 Utrecht-Amersfoort,
bij kruising met N413 richting Soestduinen/Soest/Baarn, over het spoor bij
Soestduinen linksaf de Beaufortlaan in.

Aan het eind, bij de slagboom is een parkeerplaats. Vervolgens lopen naar de
verzamelplek, circa 300 meter verderop
langs de spoorlijn.
Benzinekosten: geen, eigen vervoer

Zaterdag 28 januari 2017
Camping De Zeven Linden/De Stulp |
Ochtendexcursie
Met deze populaire winterexcursie (op
verzoek) start het excursiejaar 2017 van
onze afdeling. Het is een goede plek voor
appelvinken, goudvinken, kepen en kruisbekken. Na een rondwandeling op deze
camping lopen we door afwisselend bos
naar De Stulp waarbij we zoeken naar havik, zwarte specht, mezen, goudhaan en
raaf. De camping wordt op de N415, Hilversumse Straatweg (tussen Hilversum
en Baarn) met borden aangegeven.
Meenemen: warme kleding en iets te
eten en drinken
Opgave: mogelijk tot en met 26 januari
bij Hanneke Lankhof, zie boven
Vertrek: 9.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de camping,

Appelvink | Bert Geelmuijden

Zevenlindenweg 4, 3744 BC Baarn
Benzinekosten: geen, eigen vervoer

Doorn | Driebergen
Voor deelname aan de excursie dient u
zich op te geven bij Sjef ten Berge, tel.
0343-414531 of per e-mail: 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.

Zaterdag 14 januari 2017
Brouwersdam/Inlagen Schouwen/Stellendam haven | 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
hebben 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 vissersplaats voor zeeduikers
en zeehonden.
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke

ten Cate / Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur (terug circa 18.00 uur)
Waar: Driebergen, P-terrein naast de
Brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: €19,00 pp, graag met gepast geld betalen aan de chauffeur

Zondag 12 februari 2017
IJdoornpolder te Broek in Waterland |
Auto/wandelexcursie
Dit weidevogelreservaat aan het IJ is voor
ons een nieuwe bestemming. De uitgebreide inrichting van Natuurmonumenten in 2011 en 2012 maakt ook buiten het
broedseizoen deze polder tot een veelbezochte voedselplek en veilige pleisterplaats. We gaan in het staartje van de
winter bekijken welke wintersoorten we
hier aantreffen en of er al tekenen van de
voorjaarstrek te ontdekken zijn.
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke
ten Cate / Maria Veeken
Vertrek: 8.00 uur tot 14.00 uur
Waar: Driebergen, P-terrein naast de
Brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 8,00 (gepast betalen)

Tureluur | René de Waal
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Nieuwegein wil weer een beeld krijgen
van de populatie en zal de verschillende
watergebonden vogelsoorten gaan tellen.
Coördinatie: Wilco Stoopendaal
Vertrek: 9.00 uur op de fiets (route ongeveer 25 km); terug circa 15.00 uur
Waar: Nedereindseweg, bij ingang
Nedereindse Plas (bij tunnel A2)

Nieuwegein | IJsselstein
Aanmeldenvoorexcursiestotuiterlijk24uur
voor de excursies (tenzij anders vermeld)
bij Monique Kersten: moniquekersten@
vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628.
Aanmelding is pas definitief na bevestiging. Voor actuele informatie check altijd
de website!

Zondag 29 januari 2017
Eerste zaterdag 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. Iedereen mag gratis mee. Bij heel slecht weer gaat het niet
door. Wellicht leuk om een keer je (klein)
kind mee te nemen!
Aanmelden: is niet nodig
Wanneer: elke 1e zaterdag van de maand
Tijd: van 8.00 tot 10.00 uur

Kleine zwanen | Bert Geelmuijden

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 17 december 2016
Harderbroek en Broekbos | auto-/wande
excursie
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 Broekbos bevinden
zich vaak veel krooneenden, naast andere moeras- en watervogels. Bij beide hutten is er gerede kans op zeearend.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur (circa 14.00 uur terug)
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 8,- (o.b.v. volle auto’s)

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

Zaterdag 14 januari 2017

Goudhaan | Richard Pieterson
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Midwintertelling watervogels
In verschillende landen wordt in dit weekend geïnventariseerd op het vóórkomen
van watervogels. De Vogelwacht afdeling

Rotganzen | René de Waal

Vertrek: 7.30 uur (einde van de middag
terug)
Waar: Het Veerhuis, Nieuwegein-Zuid
Benzinekosten: € 15,00 (op basis van
volle auto’s)

Vechtplassen
Excursies vertrekken vanaf het (kleine)
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen (t.o. de voormalige brandweerkazerne/parkeerterrein in bocht met Kerkweg).

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

Zondag 18 december 2016

Jan-van-gent | Bert Geelmuijden

Zondag 11 december 2016

Zondag 8 januari 2017

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 zijn
Everdingen, Amerongen, Maurik en Rhenen, afhankelijk van aanwezigheid vogels. In de loop van de middag terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Zuidpier van IJmuiden
Traditioneel openen we het jaar met een
‘Nieuwjaarsduik’ langs de zuidpier van
IJmuiden. We hopen op soorten als kuif
aalscholver, 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. Aan het eind van de middag zijn we
terug.
Vertrek: 8.00 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

Flevopolder | Dag/auto-excursie
Onder de enthousiaste leiding van Richard Pieterson en Bert van Dillen gaan
we o.a. op de Kleine en Grote Praambult
speuren naar zeearend, slechtvalk, smelleken en al het moois wat verder langs
komt. Mogelijk ook de 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 vrijdag 16 december
bij Cora Kuiper, telefoon 0294-231768 (na
18.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur
Benzinekosten: € 9,00 (graag gepast betalen aan chauffeur)

Zondag 12 februari 2017

Kuifduiker | René de Waal

Zuid-Hollandse delta en Brouwersdam
We gaan naar de Zuid-Hollandse delta.
Naast het afzoeken van groepen ganzen
op soorten als roodhalsgans en zwarte
rotgans zullen we langs de Brouwersdam
zoeken naar duikers en ijseenden.
Vertrek: 8.00 uur (aan het eind van de
middag terug)
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 22 januari 2017
Amsterdamse Waterleidingduinen | Ochtend/wandelexcursie
Het is alweer jaren geleden dat we deze plek bezochten. Vanaf de ingang ‘De
Oase’ in Vogelenzang gaan we een wandeling maken door dit infiltratiegebied.
In de vele kanalen komen allerlei watervogels voor. Gedurende streng winterde kruisbek 5-2016 | 27

weer blijft dit gebied interessant dankzij
het feit dat een aantal kanalen en vijvers
open blijft door de voortgaande waterzuiveringsactiviteiten. In normale winters
zijn krooneend, nonnetje, grote zaagbek,
brilduiker, witgat, ijsvogel en waterral te
zien en/of te horen. Maar als koning winter regeert kan men hier soorten als roerdomp en wilde zwaan aantreffen. Natuurlijk zijn ook bosvogels te verwachten
als appelvink, goudvink, glanskop, groene specht, kleine en grote bonte specht.
In sommige winters is het mogelijk om
de waterspreeuw te zien. Laten we hopen
dat het weer zo’n winter wordt.
Excursieleider: Bert van Dillen
Aanmelden: uiterlijk 17 februari 2017 bij
Bert van Dillen, telefoon 0346-556386 of
06-11925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur
Benzinekosten: € 6,50 (graag gepast betalen aan chauffeur)
Let op: de toegangskaarten/dagkaarten
voor het gebied kosten € 1,50 p.p. en dienen apart afgerekend te worden.

Vrijdag 3 februari 2017
Bosuilen | Avondexcursie
De afdeling Vechtplassen organiseert deze 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 te genieten van de geluiden die de
uilen onderling maken om hun eigen territorium te beschermen. Ook leuk voor
kinderen. Er wordt gestart met een uilenlezing en vervolgens gaan we het bos in
om uilen te spotten en te horen. Auto’s
graag parkeren op het parkeerterrein van
restaurant de Vier Balken, Brinkstraat 3,
Haarzuilens.
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 29 januari
bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346563749 (na 18.00 uur)
Vertrek: 20.00 uur
Waar: Emmausgebouw, Eikstraat 14,
Haarzuilens
Benzinekosten: geen, eigen vervoer
P.S. Omdat het op dit moment nog niet
100% zeker is dat deze excursie op 3 februari plaats zal vinden, raden wij aan
om tegen die tijd de agenda op de website te raadplegen.

Zondag 19 februari 2017

Goudvink | René de Waal
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Noord-Holland, Wieringen, Balgzand en
Hondsbossche Zeewering | Dag/autoexcursie
In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwanen. De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij gemaal Leemans
misschien ook een ijsvogel. In de Noor-

Drieteenstrandloper | Jan van der Greef

derhaven en het aangrenzende Breehornwad is kans op kuifduiker, geoorde
fuut, zaagbekken en veel steltlopers, die
op hun beurt weer slechtvalken aantrekken. Soms overwinteren er ook velduilen. Met hoogwater kunnen we bij Balgzand veel steltlopers zien en soms een
jagend smelleken. Bij de Hondbossche
Zeewering speuren we naar zeevogels als
jan-van-gent, zwarte zee-eend en roodkeelduikers. Op de pieren verwachten we
onder andere steenlopers. De plasjes van
De Putten herbergen ook veel vogels, en
in de Pettemer- en Hargerpolder gaan we
op zoek naar dwergganzen. Kortom: veel
soorten.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 februari
2017 bij Bert van Dillen, telefoon 0346556386 of 06-11925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.15 uur
Benzinekosten: € 15,00 (gepast betalen
aan de chauffeur)
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