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Van de redactie
Eind april komen de eerste gierzwaluwen naar Nederland. Dat is
ongeveer op het moment dat deze Kruisbek bij u in de brieven
bus valt. Een spannende tijd! De lente is in volle gang, maar
deze vogel kondigt de zomer aan. De gierzwaluw is hier amper drie maanden: eind juli vertrekken de meeste al weer richting Afrika. Over het broeden in onze dorpen en steden is nog

weinig bekend. Vestigen ze zich vooral op oude gebouwen of
ook in de nieuwbouw? Neemt het aantal toe of af? Telling van
de broedvogels in Amersfoort kan een antwoord geven op deze
vragen. U leest er meer over in het hoofdartikel ‘Gierzwaluwen
in Amersfoort’ van Mark Grutters.

Bestuur
Nieuwe leden coördinatiegroepen

Windturbines op Rijnenburg?

Onze coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein is onlangs verdubbeld, een verheugend gebeuren. Irene Schuller en Bert van
de Broek zijn de nieuwe coördinatoren. Michael Kars en Cock
Augustinus stopten een tijdje terug met coördineren van afdeling Vechtplassen en zijn inmiddels opgevolgd door Ingrid Kat
en Vincent Schieveen. Hanneke Lankhof versterkte de coördinatiegroep De Bilt/Zeist en Hans Boekhout doet hetzelfde in
Doorn/Driebergen. We zijn blij met deze positieve ontwikkeling,
heten de nieuwe coördinatoren van harte welkom en hopen op
een goede samenwerking.

Als je met de auto op het knooppunt Oudenrijn rijdt, kijk je aan
tegen bebouwing en wat water en bomen. Alleen de zuidwesthoek (tussen A12 en A2) is nog open grasland: Polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wilde hier huizen bouwen, maar dat
plan is op de lange baan geschoven. Nieuwe ontwikkeling is dat
men er windturbines neer wil zetten, tot 200 meter hoog, en
vlakbij de wijken Leidsche Rijn en Galecop (Nieuwegein). De
bewoners maken zich grote zorgen, vooral vanwege het lawaai
van de molens en de slagschaduw. Daarnaast kan het problemen geven voor vogels. Aanleg van de turbines gaat ten koste
van weidevogels, en de enorme draaiende wieken kunnen gevaar opleveren voor vliegende vogels. Vogelwacht Utrecht is een
warm voorstander van duurzame energie, maar pleit wel voor
onderzoek naar de nadelen voor bewoners en vogels.

Vaar-/wandelexcursie Biesbosch

Coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein is onlangs verdubbeld | Trees Weggemans

Zaterdag 9 september organiseert Vogelwacht Utrecht een
vaar/wandelexcursie in de Biesbosch, zodat we zelf kunnen bekijken wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is in het kader
van het plan ‘Ruimte voor de rivier’. Kosten hiervoor bedragen
€ 19,50 per persoon inclusief bezoek aan het Biesbosch Museum. Aanmelding zo snel mogelijk bij jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl, waarna u informatie krijgt over betaling, vertrektijd en dergelijke. Er is plaats voor maximaal 45 personen.
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Gierzwaluwen in Amersfoort
De gierzwaluw is toch wel de
meest tot de verbeelding sprekende stadsvogel. Even plotseling als ze in de lente verschenen zijn, verdwijnen ze in
de nazomer weer om de winter door te brengen in zuidelijk Afrika. Al die tijd komen ze
praktisch nooit aan de grond.
Het jaar erop komen ze - als alles onderweg goed is gegaan weer naar hetzelfde nest in de
kolonie terug. Van oorsprong
nestelen ze tegen rotswanden,
maar bij gebrek hieraan nemen ze ook genoegen met gemetselde alternatieven, liefst
met pannendaken. Dat dit altijd oude gebouwen moeten
zijn met slechte daken is een
achterhaalde gedachte. Veel
oude panden zijn door renovaties ontoegankelijk geworden voor gierzwaluwen, terwijl gebouwen van veel recentere datum vaak goede nestmogelijkheden kunnen bieden. Renovaties en stads
ontwikkeling kunnen een grote weerslag hebben op lokale
gierzwaluwpopulaties. Niet alleen verdwijnt er nestgelegenheid, maar door hun trouw
aan de oude nestplek kan het
lang duren voor ze alternatieve broedplaatsen ontdekken.
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Mark Grutters
(ecoloog bij Bureau Stadsnatuur)

Gierzwaluw | Henk Tromp

Gierzwaluwen zijn lastig te tellen en een
landelijke trend ontbreekt, maar de getallen van Meetnet Urbane Soorten (MUS)
van SOVON wijzen op een negatieve trend.

Inventarisatie Amersfoort
In Amersfoort is de gierzwaluw een vrij algemene soort, maar de broedpopulatie lijkt de afgelopen jaren wel afgenomen te zijn. Dit beeld
wordt onder meer geschetst door het verdwijnen van al langer bekende kolonies. In het recente verleden zijn op verschillende plekken

in de stad nestkasten of -stenen ingebouwd
bij nieuwbouwprojecten (Van der Lelie 2008).
Die plekken worden wel gevolgd, maar op het
niveau van de hele stad zijn nooit nesttellingen van gierzwaluwen gedaan. De wettelijk beschermde status van de gierzwaluw en de (renovatie)werkzaamheden die in de stad plaatsvinden waren voor de Gemeente Amersfoort
aanleiding om eens te gaan kijken waar de
gierzwaluwen precies broeden en hoeveel het
er zijn. De vaak bij renovaties vereiste omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aange-

vraagd, die weer de verantwoordelijkheid heeft na te gaan of dit
een negatief effect kan hebben op beschermde soorten en of dit
correct is meegenomen in de vergunningaanvraag.

Methode
Er werden ruim dertig vrijwilligers geworven die middels een
korte cursus werden geleerd hoe een broedlocatie van een gierzwaluw te herkennen is. De stad werd op kaart opgedeeld in
kleine deelgebiedjes, die elk in een avond te voet te inventariseren zouden zijn, zodat het voor de tellers mogelijk was een gebiedje niet te ver van huis te adopteren. Van de 2400 hectare bebouwd gebied in Amersfoort kon 1290 hectare toebedeeld worden aan vrijwilligers, meer dan de halve stad dus. Er zijn tussen
half mei, wanneer alle vogels weer teruggekeerd zijn, en half juli, net voordat de eerste nesten verlaten worden, tenminste vijf
bezoeken gebracht. Dit gebeurde zoveel mogelijk in de avonduren, en - gelukkig voor de tellers - mocht alleen op mooie avonden met weinig wind geteld worden. Bij afwezigheid van gierzwaluwen in eerste ronden was het geoorloofd het onderzoek
te beperken tot de gebiedsdelen waar ze werden waargenomen.

In totaal werden 406 nesten gevonden in het onderzochte deel
van Amersfoort. Dit zijn plekken waar het gebruik van de nestlocatie werd bevestigd door in- of uitvliegende vogels of door vogels die riepen vanuit de nestlocatie. De jongen op het nest zijn
te horen, zeker vanaf twee weken voor het uitvliegen, maar ook
de oudervogels kunnen de nestlocatie prijsgeven als andere,
niet broedende gierzwaluwen in de buurt zijn. Op zoek naar vrije
nestplaatsen vliegen deze namelijk luid roepend langs geschikte
plekken, en proberen hier soms binnen te gaan. Soms vliegen
de zogenaamde ‘bangers’ zelfs tegen de nestplek aan. Vanuit de
nesten wordt hier fel op gereageerd, waarschijnlijk om aan te geven dat die nestplaats bezet is. Zeker in het begin van de broedperiode, wanneer er bijna constant een vogel op het nest aanwezig is, is zo’n reactie te verwachten. In een Duits onderzoek
bleek het aandeel broedende vogels in een populatie 45% te zijn
(Kaiser 1992). Wellicht heeft meer dan de helft van de luidruchtig rondvliegende dieren dus geen nest. Het loont dus de moeite om geduldig te observeren wanneer groepjes gierzwaluwen

Muurhuizen met gierzwaluwen er boven en nesten onder pannen | gierzwaluw.com

Nest onder dakpannen | gierzwaluw.com
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laag langs gevels en daken scheren. In de vroege ochtend- en late avonduren wordt ook door de broedende vogels in groepsverband gezwermd rond de verblijfplaatsen, waarbij ze in de buurt
van de ingang naar het vrouwtje of de jongen roepen.

Neststenen in nieuwbouw

Celzusterenstraat met nesten in de nok
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Zeker niet alle nesten zullen zijn gevonden, omdat ook op verschillende plekken wel laag langs de gevels vliegende gierzwaluwen aanwezig waren, maar hier geen nesten gevonden zijn. Wellicht waren deze hier wel aanwezig. De onervarenheid van een
deel van de waarnemers zal hier ook een rol hebben gespeeld.
De broedplaatsen zijn zeker niet evenredig verdeeld over de
stad. Er zijn flinke delen van het onderzoeksgebied, zoals vrijwel het gehele onderzochte deel van Kattenbroek, waar nauwelijks gierzwaluwen waargenomen zijn. Kattenbroek stamt uit
de jaren ‘90, en zo’n jonge wijk wordt niet snel in verband gebracht met broedende gierzwaluwen. Toch zijn er ook redelijk
wat plekken met relatief jonge bebouwing waar gierzwaluwen
zich hebben gevestigd, en dan niet alleen in nestkasten. Dit
zagen we onder andere in Schothorst en Zielhorst. Hier broeden ze enigszins geclusterd. Wanneer een bepaalde bouwwijze
geschikte nestlocaties herbergt, zullen vanzelfsprekend vaak
meerdere nesten bij elkaar zitten als er meer van dit type huizen in de straat staan. In Schothorst (gebouwd in de jaren ‘80)
en Zielhorst (gebouwd eind jaren ‘90) zien we bijvoorbeeld dat
veel gierzwaluwen gebruik maken van de nokpan van zadeldaken om het dak binnen te komen, en er zijn geregeld een aantal
nokken naast elkaar bezet. In Liendert is in een aantal straten
de open stootvoeg in de schoorsteen de plek waar steevast gierzwaluwen broeden.
Zoals verwacht kennen het oude stadscentrum en de wat oudere wijken, zoals Bergkwartier en Leusderkwartier, wat straten
waar aanzienlijke aantallen broeden. Toch broeden veel hiervan in nestkasten. In Bergkwartier zelfs meer dan de helft. Over
het totaal gezien zat 28% van de nesten waar de locatie bij genoteerd werd in nestkasten. Van zo’n 25% van de nesten bevond de invliegplek zich onder pannen. Dit zijn ook de eerder
genoemde nokpannen, maar op oude, niet gerestaureerde daken liggen vaak wel een paar pannen scheef genoeg voor de vo-

gels om hierdoor naar binnen te kunnen. Dit is onder andere
gezien bij oude huizen aan de straat Muurhuizen in de oude
binnenstad.

Dichtheden
Over het totaal bezien zijn er in 2016 in Amersfoort 3,1 nesten
per 10 hectare gevonden. De dichtheden variëren van nagenoeg
0 nesten/10 hectare in de wijk Kattenbroek tot 18,5 nesten/10
hectare in Zonnehof, een kleine wijk, maar door de kasten in
het KPN-gebouw en andere nieuwe kantoorpanden een belangrijke broedplaats in Amersfoort. Een vergelijkbare inventarisatie
van de oude binnenstad van Leiden (163 ha) resulteerde in 6,8
gevonden nesten per 10 hectare (Moerland & Bakker 2012). In
Delft ligt het aantal broedparen rond de 110 in de gehele stad
(Vastenhouw et al. 2012), waarbij een flink deel in een wijk uit de
jaren ‘80 broedt. Bij een onderzoek in het Amsterdamse stadsdeel Centrum werden 294 verblijfplaatsen gevonden op 805
hectare (De Jong 2014), wat met 3,6 nest per hectare net iets
hoger is dan het in 2016 onderzochte deel van Amersfoort.
De verschillen zullen deels te maken hebben met de mate van
renovatie van de oude stadscentra die van oorsprong gier
zwaluwrijk zijn, de mate waarin de vogels geschikte nieuwere
wijken hebben ontdekt en het aanbod aan kunstmatige nestgelegenheid.

Conclusie
Een van de dingen die de Amersfoortse inventarisatie laat zien
is dat gierzwaluwen eigenlijk helemaal niet zo kritisch zijn ten
aanzien van de bebouwing. Zolang er een ruimte in een gebouw
toegankelijk is waar de eieren gelegd kunnen worden, is deze
geschikt, ongeacht het bouwjaar. Er vinden waarschijnlijk verschuivingen plaats van oude naar nieuwere wijken, hetgeen ook
in andere steden is vastgesteld (o.a. Verkade 2005). Het kost
wel enige tijd voordat nieuwe plekken zijn gevonden, en een
deel van de verdreven vogels zal niet meer tot broeden komen.
Beter is het natuurlijk te proberen om de gierwaluwen op hun
oorspronkelijke plekken te behouden.
De voorlopige tussenstand van 406 gevonden nesten is een
mooi aantal, en de inschatting is dat het daadwerkelijke aantal nesten eerder tussen de 500 en 600 zal hebben gelegen.
De gierzwaluw is een lastig te tellen soort en er zijn allerlei factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op het succes
van de inventarisaties. Toch geven de resultaten van de tellingen een goed beeld van waar de grotere kolonies zitten en wat
de verspreiding is van de nestelende vogels in het onderzochte gebied. De opgeleide groep vrijwilligers zal zich in 2017 gaan
inspannen om het resterende deel van Amersfoort te inventariseren.
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Boekbespreking
Nick Hoebe

Alle vogels van Europa
Auteurs	Aurélien Audevard en
Frédéric Jiguet
Uitgever	KNNV, in samenwerking met
Vogelbescherming
Uitgave	1e druk 2016
ISBN
978 90 5011 594 0
Prijs
€ 24,95

Ik heb altijd beweerd dat het met een
vogelgids met duidelijke tekeningen veel
gemakkelijker is te bepalen welke vogel
je voor je hebt dan met een gids met foto’s. Maar ik moet nu toch mijn mening
gaan herzien. In de gids ‘Alle vogels van
Europa’ staan zulke mooie, duidelijke
foto’s, dat je daar heel goed mee kunt determineren.
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De meeste vogelgidsen komen van oorsprong uit noordelijk Europa. Maar deze gids is geschreven door de Fransen
Jiquet en Audevard. En daarom ligt het
accent wat meer op de vogels van zuidelijk Europa. Begrijpelijk en op zich geen
probleem: veel mensen gaan juist in zuidelijk Europa op vakantie, en dan kan deze gids goed van pas komen.
De auteurs beweren alle vogels van Europa te hebben gefotografeerd en beschreven. Of dat zo is? Ik weet het niet.
Feit is wel dat er in een handgids, op 422
bladzijden, 860 vogelsoorten worden beschreven, aangevuld met 2200 foto’s.
Dat kan alleen maar als de beschrijvingen summier zijn en de foto’s vrij klein.
De auteurs gaan soms erg ver wat betreft de toegevoegde vogels. Zo staat er
bij de foto van twee, opgezette, dunbek
wulpen vermeld: “Trekvogel, waarvan alleen historische waarnemingen bekend
zijn, maar die nu als uitgestorven wordt
beschouwd. De laatste waarneming van
deze soort in de wereld dateert van meer
dan 15 jaar geleden”.
Kortom, een mooi boek dat een groter
formaat verdient, zodat de foto’s beter
uitkomen en de teksten wat uitgebreider
kunnen zijn.
Geen gids voor de beginnende vogelaar,
maar voor gevorderden zeker bruikbaar.

Koekoek, beeld van een onverwachte gast
Auteurs	Oldrich Mikulica, Tomás Grim
Uitgever	KNNV, in samenwerking met
Vogelbescherming
Uitgave	1e druk 2016
ISBN
978 90 5011 5872
Prijs
€ 24,95

In het jaar van de koekoek is een prachtig boek verschenen over deze vogel, geschreven door drie onderzoekers uit Tsjechië, Duitsland en Noorwegen. En het
staat vol met prachtige foto’s van de Tsjechische fotograaf Oldrich Mikulica. Hij
mag met ere genoemd worden.
Voor velen is de koekoek een beetje geheimzinnige en stiekeme vogel, die leeft
ten koste van andere vogels. Dit boek
laat zien dat er ook andere kanten aan
deze vogel zijn.

Handje helpen
met excursies
brugklassen?
Op pagina 95 wordt het uitwerpen mooi in beeld gebracht

Een koolmees voert het koekoeksjong (pagina 144)

Dat zie je al bij het openen van het boek:
aan de binnenkant van de kaft staan foto’s van 32 nestjes van grote en kleine
karekieten. In elk nest ligt een broedsel
aangevuld met een koekoeksei. Maar
elk koekoeksei ziet er een beetje anders
uit, aangepast aan de kleur van de eieren
van de waardvogel (= gastheer en gastvrouw). Het laat het bijzondere aanpassingsvermogen zien van de koekoek.
In dit boek wordt verteld dat de meeste pogingen van koekoeksvrouwtjes, om
een ei te leggen in het nest van een
waardvogel mislukken. Dat kan komen
doordat de koekoek tijdens het leggen
de vorm van het nest verandert, of de
rangschikking van de eieren. En natuurlijk, als een koekoeksvrouwtje wordt gesignaleerd door andere vogels wordt ze
meteen aangevallen. Het kan daarbij
zelfs gebeuren dat zo’n vrouwtje dusdanig fel op de kop wordt gezeten (vaak
letterlijk) dat ze in het water valt en verdrinkt. Ook worden veel koekoekseieren

door de gastvrouw of gastheer open gepikt en daarna verwijderd.
Uit de vele eieren die een vrouwtje koekoek legt in een seizoen worden maar
één of twee jongen groot.
En zelfs als een ei wordt geaccepteerd,
dan nog zijn de problemen niet over. We
weten allemaal wel dat een koekoeksjong vrij vlot na het uitkomen alle eieren
en jongen het nest uit werkt. Heel vaak
veroorzaakt dit zoveel verwarring bij de
waardvogels, dat deze het broeden onderbreken en ergens anders een nieuw
nest bouwen. Soms bouwen ze dat nieuwe nest zelfs bovenop het oude. In al deze gevallen sterft de jonge koekoek.
Er wordt nog veel meer verteld in dit
boek, en dan zijn er ook nog die prachtige foto’s, soms paginagroot. Een boek
om in te kijken, te lezen en te herlezen.
In zijn voorwoord zegt Nico de Haan: ”Dit
is geen vogelboek, maar een thriller!”
En dat is ook zo.

Afdeling Amersfoort organiseerde
vorig jaar met succes excursies voor
brugklassen in het park Schothorst.
Eind mei en begin juni wordt dit herhaald. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met vogels. Wilt
u helpen bij dit uiterst belangrijke gebeuren?
De vogelexcursies vormen een onderdeel van een biologieproject van
’t Hooghe Landt College, duren 40
minuten en worden ’s ochtends gehouden. Het streven is om per groepje van 8 leerlingen 2 vogelvrijwilligers
in te zetten. Op één ochtend zijn er
4 excursies tussen 8.45 en 11.35 uur
(inclusief pauze). Er zijn verrekijkers
en zoekkaarten beschikbaar voor de
leerlingen.
Wilt u hier een ochtendje aan besteden (meer mag natuurlijk ook)? Zo ja,
neem dan contact op met Rien Jans,
06-24567605 of rienjans@xmsnet.nl
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Castro Verde
Portugal

Janneke Kimstra

Castro Verde ligt wat verder in het binnen
land van Portugal en hoort officieel niet
bij de regio Algarve, maar bij de noordelijk daaraan grenzende regio Alentejo.
Wij reden in dichte mist vanuit Quarteira via Faro en de snelweg (A2/IP01/E01
(tol)) richting Lissabon en namen de af-

Grote trap | Jan van der Greef

slag Castro Verde. Castro Verde doet qua
landschap erg denken aan de Extremadura in Spanje: golvende vlaktes met hier en
daar bomen en bebouwing. Onderweg
stopten we op een brug over een riviertje
waar we Provençaalse grasmussen zouden kunnen treffen. Het was koud en nog
steeds mistig dus dat lukte niet zo erg.
Wel steeds de ‘rammelende sleutelbos’
van de grauwe gors en af en toe een voorzichtige Europese kanarie. We peuzelden
snel ons ontbijt op.
Grauwe gors | René de Waal

Magisch!! Het leek wat lichter te worden, en we hoorden inderdaad kalanderleeuweriken (klinkt als veldleeuwerik
maar wat ijler, beginnend met een prrrrt). Terwijl we terugliepen naar de auto
brak zelfs de zon door met prachtig licht
tot gevolg.

Grote trappen zoeken
Hierna heeft verder de hele dag de zon
geschenen. Bij de auto teruggekomen
zagen we in de verte over een heuvelrug
een grote trap vliegen! Dat smaakte naar

Kraanvogels in de mist

Kalanderleeuwerik | René de Waal

8 | de kruisbek 2-2017

Al gauw reden we verder naar een goede plek voor kalanderleeuweriken, zwartbuikzandhoenders en andere soorten.
We parkeerden de auto in de berm en liepen - nog steeds in dikke mist - een akker
op. Om ons heen hoorden we kraanvogels, maar we zagen maar een paar meter voor ons uit. Plotseling doemden in
de mist de silhouetten van kraanvogels
op. Door de mist zagen zij ons ook pas
op het laatste moment waardoor ze vlak
over ons heen luid roepend opvlogen.

Grote trap | Jan van der Greef

meer. Bij een boerderij zagen we een grijze wouw in een boom zitten. In een nabije oude eik zaten wel honderd vinken.
Een gekwetter! Weer door, meer grote
trappen zoeken! Grote trappen hebben
er een handje van net op de rug van een
heuvel te zitten, soms zie je dus alleen
een kop erboven uitsteken, maar met
wat geluk zitten ze aan jouw kant van de
heuvel en zie je ze helemaal. Voor balts
waren we nog wat vroeg, maar niettemin waren veel mannetjes al helemaal in
baltskleed, compleet met lange baarden
en mooie staarten.

Zwartbuikzandhoenders en
steenuiltjes
Voor zwartbuikzandhoenders moet je
kijken op recent geploegde akkers. Dat
valt niet mee, bruine vogels op bruine
akkers… Uiteindelijk vonden we er - ver
weg - een aantal. Terwijl we daar naar
stonden te kijken vloog een enorme
groep van zeker 150 grote trappen over,
niet helemaal recht over ons heen, maar
toch vrij dichtbij. Een machtig gezicht,
de grootste vliegende vogel in Europa in
zo’n grote groep.Onderweg speurden we
natuurlijk ook steeds naar steenuiltjes en
rond lunchtijd vond ik er een: een bolletje van steen, met daarop een kleiner bolletje. Nadere inspectie leerde dat het er
twee waren, maar verlegen geworden van
onze aandacht kropen ze in een holletje
tussen de stenen.

van grote roofvogels. Dit lukte met havik
arend, Spaanse keizerarend en vale gier.
Verder steeds trekkende groepen kraanvogels. ’s Middags nog langdurig rondgereden, waarbij we meerdere steenuilen,
véél ooievaars, enkele Spaanse mussen,
nog een vale gier en een kleine torenvalk
vonden en als uitsmijter een grote groep
kleine trappen die gingen slapen.

Grote roofvogels

Vroege voorjaar is aan te bevelen

Onze lunchplek lag boven op een hoge
heuvel, en gaf mogelijkheid tot het zien

Het was een prachtige dag. Het valt zéér
aan te bevelen vroeg in het voorjaar - ik

Vale gier | René de Waal

was er begin februari - een tripje naar
Zuid Portugal te maken om even alvast
wat zon op te slurpen. Alles is al groen en
bloemrijk, overal tapijten van kamille en
een leuke gele oxalis (Oxalis pes-caprae).
Als je dan na een week weer thuis komt
valt het wel weer even een beetje tegen
dat alles hier nog kaal en bruin is.

Als studiemateriaal vooraf gebruikte ik de DVD en
het boekje Finding Birds in South Portugal van Dave
Gosney (ISBN 978-1-907316-40-1).
Ik maakte mijn reisje met Inezia Tours, maar als je zelf
vervoer hebt, is het ook prima zelf te organiseren.
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Grutto’s
Dit keer eens niet een zeldzaamheid maar een mooi en traditioneel oer-Hollands verschijnsel: polders vol grutto’s die over
elkaar heen buitelen en elkaar schreeuwend najagen door het
luchtruim. Meer lente dan dat wordt het niet in Nederland. In
het plasje aan de Korte Maatskade in de Eempolders vond ik
gisteren een groep van zo’n 600. Af en toe gingen die op de
wieken en dan klonk massaal hun baltsgeroep. Er zaten ook de
nodige IJslandse grutto’s tussen, een soort turbo-grutto’s: net
iets warmer van kleur, net iets fraaier getekend en trouwens ook
subtiel anders van bouw. En, de naam zegt het al, afkomstig
van IJsland. Blijven de wat fletser gekleurde vogels grotendeels
in Nederland hangen, deze moeten nog een halve oceaan over
voor ze aan broeden toe zijn.

Grutto | Bert Geelmuijden

Botsing van jaargetijden
Ook elders in de polder was de lente van de grutto al volop aangebroken. Tegelijkertijd heerste er nog de winter: winter van duizenden ganzen die nog de weilanden bevolkten. Mooie tegenstelling vind ik dat altijd, typisch voor het vroege voorjaar. Het is
een botsing van jaargetijden.
Die ganzen, daarvan lijken er wel elk jaar meer te zijn, maar
grutto’s in de Hollandse polders, dat is rap een zeldzamer verschijnsel aan het worden. Het roept al bijna nostalgische gevoelens op. Herinneringen aan vroeger, aan, ja, aan polders vol
grutto’s dus. Vroeg in het voorjaar heb je die nog steeds wel,
als ze tijdens de trek massaal neerstrijken in de natste stukken
land. Maar later, als de trek voorbij is en die grote groepen weer
zijn vertrokken, en als veel van die natte stukken weer zijn opgedroogd, dan resten toch vooral weer lege polders waar je de
grutto’s met een lantaarntje moet zoeken. Al moeten er plekken
zijn waar ze ook dan nog volop vertoeven, want waar blijven an10 | de kruisbek 2-2017

IJslandse grutto’s | Michael Kars

Toendrarietganzen | Richard Pieterson

ders al die duizenden vogels die dezer dagen op geschikte plekken pleisteren?

Nostalgie
Het maakt wat weemoedig, die massale aanwezigheid, die bruisende polders in het licht van de lege weilanden later in de zomer. Dat heeft vast en zeker te maken met iets uit het verleden dat in het heden verloren dreigt te gaan. Maar dat hoeft
het niet altijd te zijn. Soms is het moeilijk te begrijpen waar je
nostalgisch van wordt en waarvan niet. Zo had ik vandaag ook
zo’n vlaag van weemoed toen ik in de Gagelpolder een bosje

sneeuwklokjes zag bloeien. Dat is toch nog geen zeldzaam verschijnsel aan het worden? Het zal ook wel met oud worden te
maken hebben: meer verleden dan toekomst inmiddels. En dat
verleden, dat staat inmiddels wel vast, dat kan niemand je meer
afnemen. Wat je nog aan toekomst tegoed hebt, moet je nog
maar afwachten. Dat is overigens geen exclusief voorrecht van
de oudere jongere, of de jongere oudere zo je wilt. Mijn dochters, echt nog heel jong, luisteren tegenwoordig ineens weer af
en toe in een vlaag van verstandsverbijstering met volle over
gave naar K3. Terwijl ze op andere momenten toch een heel fatsoenlijke muzikale smaak hebben. Nostalgie, roepen ze dan, als
je ze vraagt of ze daar onderhand niet te oud voor zijn.

Grutto’s | Jan van der Greef
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En...nog iets leuks gezien?
Yorick Smakman en zijn fascinatie
De fascinatie voor de natuur zit er al van jongs af aan in. Op de
Utrechtse Heuvelrug, waar ik opgroeide, was dat misschien wel
logisch. Dat gebied, met het bos aan de ene kant en de uiterwaarden van de Rijn aan de andere kant, heeft veel te bieden.
Als kind verzamelde ik veren, botten en schedels (tot groot enthousiasme van mijn moeder) en kende ik een plek in het bos
waar altijd braakballen lagen. Ik peuterde de muizenschedeltjes
eruit en stopte ze in een vitrinekastje, maar besefte niet dat ik,
als ik naar boven had gekeken, waarschijnlijk roestende rans
uilen had aangetroffen.

dat vogels vaak makkelijker op geluid van elkaar te onderscheiden zijn dan op zicht.
Het fijne aan vogels kijken vind ik dat je altijd een goede reden
hebt om mooie plekken te bezoeken. Je hoeft je nooit te vervelen
en hebt altijd iets om op te letten als je buiten bent: vogels zijn
er immers altijd en overal. En er is zoveel te leren. De wetmatigheden die je aantreft zijn fascinerend. Dat je de klok gelijk kunt
zetten op wanneer welke vogelsoort terugkeert in zijn broed- of
overwinteringsgebied: het blijft een prachtig fenomeen.

Onverwachte ontmoetingen meeste indruk
Utrecht en waarneming.nl
Toen ik later in Utrecht ging wonen bleef de natuur me trekken.
Ik bezocht de Westbroekse Zodden en de omringende polders
regelmatig en genoot er van de zwarte sterns en purperreigers
in de zomer en van de nonnetjes in de winter. Dat waren soorten die ik op de Utrechtse Heuvelrug nooit zag.
Toen ik enkele jaren daarna waarneming.nl ontdekte, bleken andere vogelaars veel meer vogelsoorten in de buurt te zien dan
ik. Met behulp van door anderen ingevoerde waarnemingen zag
ik vele nieuwe soorten. Zoals een blauwborst in de Gagelpolder:
zo dicht bij Overvecht waar ik toen woonde. Ik kon mijn geluk
niet op en wil Guus Peterse bij dezen dan ook hartelijk bedanken, want het waren door hem ingevoerde waarnemingen die
mij op het spoor van die eerste blauwborst brachten.

Vogels zijn er altijd en overal
Later begon ik regionale trekpleisters als de uiterwaarden van
Everdingen, Willeskop en de Waverhoek te bezoeken. Daar
sprak ik voor het eerst andere vogelaars. Dat was gezellig en ik
kon bovendien veel van ze leren: mijn kennis over vogels bleek
namelijk van een bedroevend laag niveau. Ook ging ik met Jan
Buys op stap, de Steenwaard in. Van hem leerde ik onder meer
12 | de kruisbek 2-2017

Want terwijl ik dit schrijf is het eind maart: aan vogelaars hoef ik
niet uit te leggen wat voor feest het is om nu naar buiten te gaan.
Het weerzien met al die soorten die je maanden hebt moeten
missen. De grutto’s, (hoe lang nog?) tureluurs, blauwborsten
en al die andere zangvogels die terugkeren in hun broedgebieden, de eerste boerenzwaluwen die boven je cirkelen.
Tegelijk met deze wetmatigheden maken juist de onverwachte
ontmoetingen de meeste indruk. De keer dat ik als jochie van
tien een vreemde vogel na een soort lijsterachtige vlucht in een
dennenboom zag landen en na enig zoekwerk in de boom voor
het eerst recht in de ogen van een steenuil keek: onvergetelijk.
Net als de roerdomp die op een mooie zondagmiddag in oktober op vijf meter afstand voorbij vloog bij de Maarsseveense
Plassen. Eindelijk zag ik deze vogel, waarvan ik het gehoemp in
de Westbroekse Zodden zo vaak had gehoord. Na al dat speuren in de rietkragen, waarbij ik wel honderd keer een roerdomp
meende te zien en het helaas toch weer een iets afwijkende
rietstengel bleek, gaf dat veel voldoening.

Ervaringen uitwisselen met andere vogelaars
Er zijn veel gebieden in de regio waar ik telkens naar terug keer.
Om elk jaar opnieuw dezelfde geluksmomenten te ervaren en

Steenuil | Yorick Smakman

wie weet iets onverwachts aan te treffen. De Utrechtse Heuvelrug blijft trekken. De baltsende watersnippen in de Amerongse Bovenpolder (al is dat helaas een zeldzaam fenomeen), de
steenuilen in de uiterwaarden: het zijn herinneringen die ik jaarlijks probeer te herleven. En bij het Leersumse Veld bezoek ik elk
jaar de geelgors, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger.
Hoewel ik graag de rust opzoek en daarom niet vaak twitch of
met excursies mee ga, vind ik het leuk om in het veld ervaringen uit te wisselen met andere vogelaars. Ik heb er ontzettend
veel van geleerd en het schept automatisch een band als andere
mensen ergens net zo enthousiast van worden als jij zelf.

Roerdomp | Yorick Smakman

Blog: www.jagenenverzamelen.nl
Ik probeer mijn enthousiasme ook te uiten in verhaaltjes die
ik schrijf op mijn blog, www.jagenenverzamelen.nl. Dat doe ik
ook voor vrienden en kennissen, van wie de meeste vogels kijken wel een sympathieke, maar toch ook wat vreemde bezigheid vinden. Hopelijk kan ik zo wat andere mensen enthousiast
maken voor de natuur, want ik verbaas me vaak over hoe weinig
draagvlak er is voor natuurbescherming.
Maar nu heb ik wel genoeg geschreven: ik ga naar buiten, op
zoek naar mijn eerste purperreiger van het jaar.
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Grutto | Henk Tromp

Grutto’s | Richard Pieterson

Grutto | René de Waal

Grutto’s | Hans van Zummeren
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Grutto | Bert Geelmuijden

Grutto | Jan van der Greef

Grutto | Michael Kars

Grutto’s | Bert van Dillen
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Raven en Amerongse berg,
een gelukkig vervolg

Sjef ten Berge

Het verleden
Sinds het voorjaar van 2015 broedt een
ravenpaar in een Douglasperceel aan de
noordkant van de Amerongse berg. Het
Douglaskavel van de horstboom diende
in de zomer van 2016 geoogst te worden,
wat de continuïteit van dit broeden weinig perspectief bood. Inmiddels was het
broedgeval al ruimschoots bij meerdere geledingen van Staatsbosbeheer onder de aandacht gebracht, en was overleg gaande hoe hiermee om te gaan. Lopende dit overleg diende bedreiging twee
zich aan: het prepareren van een mountainbikeroute begin maart 2016. Het prepareren door een derde partij gebeurde
machinaal en kruiste de horstboom binnen de afstand die als verstorend geldt.
Communicatie met Staatbosbeheer leidde ertoe dat de route in de week daarna
ongeveer tweehonderd meter teruggezet

Raaf | Jan van der Graaf
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werd, over de top van de berg naar de
zuidhelling. Intussen had de Vogelwacht
bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) al wel aangifte gedaan
van verstoring van het broeden.

De zomer van 2016
Herhaalde inspanning van bewoners ter
plaatse en de Vogelwacht hebben Staatsbosbeheer doen besluiten de houtoogst
in de directe omgeving op te schorten.
Dit besluit is later gevolgd door een besluit om voor langere termijn af te zien
van vellingen in de ruime omgeving van
de horstboom.
De Vogelwacht is zeer gelukkig met dit
besluit van Staatsbosbeheer, temeer omdat bij de toenemende recreatiedruk op
de heuvelrug steeds meer percelen aan
verstoring te lijden hebben. De voorkeur van de raven om hier te gaan broe-

Raven | Harry van Emden

Ravenbos | Harry van Emden

den wijzen op de betrekkelijke rust die er
heerst. De drie jongen werden nog lang
na het uitvliegen gezien en gehoord. Dat
het nest later in de zomer aan de voet van
de boom werd gevonden was een herhaling van de geschiedenis uit 2015.

Het voorjaar van 2017
Na het gelukkige besluit van Staatsbosbeheer om circa vier hectare Douglas niet
te oogsten en zo het grootbrengen van
ravenjongen een kans te geven was het
een geschenk om dit voorjaar te zien hoe
het ouderpaar een nieuw horst bouwde.
Dat zelfs de februaristorm dit nest niet
deed uitwaaien is hopelijk symbolisch
voor kentering in de houding van Staatsbosbeheer om hier ter plaatse de zorg
voor de natuur vaster te verankeren in de
afwegingen die de dienst steeds tussen
de verschillende, soms tegenstrijdige,
belangen moet maken.
Dat deze kwestie een positieve afloop
kende is de belangrijkste drijfveer geweest om hierop nog een keer naar de leden van de Vogelwacht terug te blikken.

Ringen van vogels in de provincie Utrecht

Henk S. Lichtenbeld

Het Vogelringstation (VRS) Groenekan is
sinds 1957 actief. De oprichters Nico Marra † , Henk G. Holtman † en Henk J. Lichtenbeld begonnen ooit met het ringen
van vogels in onder meer de Flevopolders, het Laarder Waschmeer en aanvankelijk een vinkenbaan op Ridderoord, later op Fort Hoofddijk. De vaste plek voor
VRS Groenekan is in de Molenpolder te
Maarssen. De ringers van VRS Groenekan zijn Mac van Leeuwen, Henk J. en
Henk S. Lichtenbeld. Daar zijn onlangs
Tijs van den Berg en Yvonne Radstake
bij gekomen. In de praktijk kwam alleen
Henk S. Lichtenbeld in de Molenpolder
als ringer. Henk J. Lichtenbeld kan dat
helaas niet meer, en Marc van Leeuwen
houdt zich voornamelijk bezig met projecten zoals het ringen van kerkuil, steenuil, scholekster en andere weidevogels.

Uitbreiding is erg goed nieuws
Wij zijn verheugd dat er binnen de provinciegrenzen in 2015 een nieuw Vogelringstation is opgericht: VRS ‘De Haar’.
Dit VRS werkt voornamelijk in de regio
Utrecht, ten zuidwesten van de A2. Deze A2 vormt daarmee een grens tussen
de werkgebieden van de beide Vogelring
stations. In 2016 is Tijs van den Berg samen met Udo Hassefras (Natuurmonumenten) als vergunninghouders begonnen met het CES-project in hun gebied.
Zij werden bijgestaan door goede en fanatieke stagiaires. Drie van deze jonge stagiaires, Tim Kreetz (Natuurmonu-

Scholekster met op afstand duidelijk ‘afleesbare’ kleurringen | René de Waal

menten) Maurice Willemsen en Yvonne
Radstake hebben inmiddels eind 2016
hun eigen ringvergunning gehaald. Zo
wordt de groep ringers steeds groter
en kan de samenwerking tussen de beide Vogelringstations fors worden uitgebreid. Dat is erg goed nieuws, want dat
betekent dat het vangen in de gebieden
niet alleen meer afhangt van de aanwezigheid van Henk S. Lichtenbeld en Tijs
van den Berg. Alle ringers hebben inmiddels vergunning voor elkaars werkterrein
en dat waarborgt de voortgang van het
ringonderzoek in beide gebieden en in de
provincie Utrecht.

Iedereen kan bijdragen
De vergunningen van alle ringers in de
beide ringstations zijn per 2017 aanzienlijk uitgebreid met een fors aantal kleur-

ringprojecten. Zo worden groenling, huismus, ringmus, roodborsttapuit, kauw,
torenvalk en weidevogels voorzien van
kleurringen. Deze zijn op afstand te herkennen en ‘af te lezen’. De vogels kunnen dus worden gemeld zonder terugvangst. Hierdoor kan iedereen die vogels met kleurringen ziet bijdragen aan
het onderzoek door de vogels te melden.
Voor vogels in de regio Utrecht kan dat
via ring@vrsdehaar.nl. Naast het reguliere ringonderzoek, waarbij vogels worden gevangen, geringd en gemeten, dragen VRS Groenekan en VRS De Haar ook
bij aan andere projecten. Zo worden vogels bemonsterd in het kader van de landelijke monitoring van zoönozen (ziekte die door dieren - in dit geval vogels verspreid kunnen worden) en het voor
komen van vogelgriep.
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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

Snippen gesnapt
De heer Smiesing stuurde mij onlangs
een leuk bericht over zijn ontmoetingen
met snippen in zijn woonplaats IJsselstein. Ook een ogenschijnlijk onaantrekkelijk stukje groen kan aardige verrassingen in petto hebben. Zo vertelt hij over
een wandeling langs een sportpark in zijn
buurt:
“Het was een kille regenachtige namiddag, er waaide een harde wind en het be-

gon al te schemeren. Plots brak uit de ondergroei een duifgrote vogel en raasde,
met de lange snavel recht vooruit, vlak
over mijn hoofd en verdween tussen de
boomstammen over de IJssel: een houtsnip! Mijn tweede waarneming, dankzij
een niet aangelijnde hond.”
Die bijzondere ontmoeting riep weer herinneringen op aan een eerder treffen, ook
op een plek waar je dat niet direct zou
verwachten:
“Mijn eerste houtsnip zag ik in 1959 bij
Nunspeet, toen ik tijdens mijn militaire diensttijd in het officiershotel werkte.
Tegen middernacht scharrelde een houtsnip op een grasveldje aan de rand van
een dennenbos in het lichtschijnsel van
het hotel en was minutenlang te bewonderen.”
Watersnip
Maar de houtsnip was niet de enige snip
die de heer Smiesing onverwacht tegen

Onaantrekkelijk groen kan aardige verrassingen herbergen | P. Smiesing
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Watersnip | Jan van der Greef

het lijf liep. Hij vertelt daar het volgende
over:
“De andere snip, de watersnip, is een ander verhaal. Normaal vind je hem in het
veld, opspattend en met een kreet zigzaggend verdwijnend. Als je geluk hebt
kun je van zijn befaamde baltsvlucht genieten. Ik had het geluk, nu veertig jaar
geleden, zo’n baltsvlucht eenmaal te mogen waarnemen boven de akkers van
Groenekan.
De watersnip zag ik weer terug, nu pal
voor de deur van mijn huis in Rijnesteijn.
De juiste datum kan ik niet meer terugvinden. Het zal begin januari 2009 geweest zijn, het was koud , de sloten waren
bevroren. Achter in de tuin scharrelde, bij
gebrek aan open water, een waterhoentje
bovenin de coniferenhaag! Aan de rand
van IJsselstein, met zicht op camping ‘De
Voormolen’ zag ik op het ijs aan de slootrand een watersnip. Ik had geen kijker bij
me en toen ik te dichtbij kwam, vloog hij
weg. Toen ik later die middag uit het keu-

kenraam naar de sloot keek, scharrelde
waarschijnlijk hetzelfde exemplaar op het
ijs van ‘onze’ sloot. Zo presenteerde deze
watersnip zich minutenlang in de etalage
van de bevroren sloot, onder voor de vogel minder ideale omstandigheden. Hopelijk heeft hij (of zij) het overleefd.”
Bron: persoonlijke mededeling van de heer P. Smiesing

Verandering van eetgewoonte
Het ontstaan van soorten blijft een onuitputtelijk onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De vuistregel in de evolutie is, zo wordt over het algemeen aangenomen, dat vogels onder druk van factoren in de omgeving, zoals de beschikbaarheid van voedselbronnen, geleidelijk
hun uiterlijk aanpassen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de kolibries, waarvan
de diverse soorten onder andere verschillen in snavellengte en -vorm, al naar gelang het type bloem waarop ze foerageren. ‘Radiatie’ heet dat in de evolutieleer:
het verschijnsel waarbij populaties verschillende niches in een ecosysteem benutten en door selectiedruk steeds meer
onderlinge verschillen gaan vertonen.
Uiteindelijk zijn de verschillen zo groot
dat je niet langer spreekt van populaties
maar van afzonderlijke soorten.
Maar het kan ook anders, zo laat een
onderzoek van wetenschappers van het

Cornell Lab of Ornithologie mooi zien.
De onderzoekers hebben in Australië
een vergelijkend onderzoek gedaan naar
foerageergedrag, voedsel en snavelvorm
van alle 75 soorten honingeters (Meliphagidae) die het continent rijk is. Honing
eters foerageren op insecten, fruit, nectar of een combinatie daarvan en bij de
soorten die het regenwoud bewonen is
het verschil in dieet ook zichtbaar in de
vorm van de snavel. Zoals je dus zou verwachten. Maar dat ging niet op bij heel
veel soorten honingvogels die in de Australische woestijn voorkomen. Ook die
vertonen globaal dezelfde verschillen in
typen voedsel en foerageergedrag, maar
vreemd genoeg weerspiegelt zich dat niet
in een verschil in snavelvorm. Sterker
nog, de woestijnbewoners lijken in uiter
lijk vaak sprekend op elkaar. Blijkbaar is
het algemene bouwplan van deze soorten goed voor verschillend gebruik, en zo
konden populaties verschillende niches
in de woestijn bezetten zonder dat daarvoor morfologische aanpassingen nodig
waren. Dat leidde ertoe dat er een reeks
soorten is ontstaan die in veel gevallen
amper van elkaar te onderscheiden zijn.
Bron: American Naturalist Vol.189, februari 2017
(Science Advances)

Honingvogel | Kim21.columbustravel.nl
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Excursies

Grauwe ganzen | Henk Tromp

Limburg
Afdeling Utrecht-stad
19 maart 2017 | Jeroen Steenbergen
Zondag 19 maart bezocht afdeling
Utrecht-stad het diepe Zuiden. Na een
aantal schitterende voorjaarsdagen was
het weer opeens omgeslagen, wat de
dag voorafgaand tot een natte maakte,
en de huidige tot een winderige. Dit zou
een flinke rol spelen in het verloop van
de dag.

Middelste bonte specht | Bert Geelmuijden
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Op zoek naar oehoe en middelste bonte specht
We vertrokken met een groep van elf
mensen richting de Pietersberg bij Maastricht, alwaar we al snel een oehoe fraai
in beeld kregen. De vogel zat in een nis
tegen de rotswand en was door de telescopen prachtig te zien. Aangezien het
op de berg hard woei, besloten we de
luwte van een bos op te gaan zoeken.
We reden naar het Savelsbos bij Gronsveld. Hier zouden zich aardig wat middelste bonte spechten moeten bevinden,
maar door de harde wind en het grijze
weer was er bijzonder weinig vogelactiviteit. Eenmaal hoorden we een spechtenroep die waarschijnlijk van een mibo
moest komen, maar het leidde niet tot
een zichtwaarneming. Wel hoorden we
hier appelvinken en vuurgoudhanen.
Hamsterreservaat en Munningsbos
Hierna reden we naar het hamsterreservaat bij Sibbe, waar we hoopten op groepen gorzen. Behalve een aantal geelgor-

zen en een enkele rietgors waren hier
weinig zangvogels te vinden: door de
wind zat alles verstopt in de hagen. Wel
was er een fraai mannetje blauwe kiekendief te zien. We overlegden wat we verder konden doen en besloten terug naar
het noorden te rijden om in de omgeving
van Roermond het Munningsbos te bezoeken. Ook hier hoorden we al snel een
waarschijnlijke middelste bonte specht,
maar opnieuw liet deze zich niet zien.
We zochten verder, en ook hier was het

Geelgors | Bert van Dillen

lastig spechten te zien te krijgen. Janneke kreeg een mibo in beeld, maar deze
verdween snel. Beter ging het met een
zwarte specht, die zich wel even fraai liet
zien, en vooral liet horen. Verder zaten
er in dit bos aardig wat vuurgoudhanen
en appelvinken. In wat volgelopen bandensporen vonden we enkele Alpenwatersalamanders, een fraaie soort. We
gaven de moed niet op en zochten flink
door naar spechten. Bijna terug bij het
uitgangspunt vonden we dan uiteindelijk
toch een fraaie middelste bonte specht,
die door iedereen uitgebreid kon worden
bekeken.

van begin maart leken ook bij hem een
versnelde stijging van de hormoonspiegels te geven. Een vluchtje bontbekplevieren met enkele bonte strandlopers
ging weer eens een ander graseilandje
opzoeken, maar het grote werk bestond
uit grutto’s, kemphanen, tureluurs en
zo’n negen soorten eenden in een ruimte waarvan niet echt duidelijk werd of het
nu water of land was. Eén overvliegende
watersnip was een mooi contrast met de
overvloed beneden. Die overvloed was er
ook letterlijk, want via duikers kwam een
licht gezwollen Merwede de vlakte verder vullen.

IJsduiker als toetje
Als afsluiter reden we naar de WML-plas
bij Heel, waar we al snel een daar al lang
aanwezige IJsduiker konden bijschrijven. Hier besloten we de dag te beëindigen. Door de harde wind was het aantal vogels beperkt gebleven, maar met de
soorten die we wel hadden gevonden waren we uiteindelijk toch dik tevreden.

Ooyevaar en Zalm Oost
Verder naar uitzichtpost Ooyevaar over
het iets verhoogde toegangspad. De explosieve Cetti’s waren soms minuten
lang zichtbaar en de groenlingen gebruikten enkele oude coniferen om zich
juist niet te laten zien. Luid hoorbaar waren ze allemaal en in dat gezelschap kregen enkele van ons hun eerste tjiftjaf van
dit jaar te horen en te zien. Wel gewaagd
van dit vogeltje om met die knagende bevers onder zich zo provocerend te zitten
zingen. Kampioen opgewonden doen
waren de Canadese ganzen. De over het
water aanrollende trompetklanken versaagden geen moment. Onder dat geweld zeefden de kluten onverstoorbaar
hun kreeftjes bij elkaar.
Onze bestijging van het gemaaltje Zalm
Oost was ook werkelijk een hoogtepuntje omdat we daar tien minuten lang geboeid het zit- en jachtgedrag van twee
smellekens konden bekijken. Met name

Biesbosch Noordwaard
Afdeling Doorn/Driebergen
11 maart 2017 | Sjef ten Berge
Muggenwaard
Praktisch zonder rugwind passeerden
we om circa half negen het Steurgat en
maakten een stop bij de Muggenwaard.
Het aarzelende roepje van de veldleeuwerik ontaardde al snel in gezang op
hoog niveau waar hij zelf maar geen genoeg van kon krijgen. De lengende dagen

het vrouwtje liet zich goed bewonderen.
In de kale rij bomen een kilometer verderop was het visarendenhorst goed te
zien. Dankzij vasthoudend speurwerk
van enkele deelnemers kregen we een
paartje zomertalingen in beeld. Niet
gemakkelijk omdat de kop van de man
meer onder dan boven water was.
Wel ijsvogels, geen roerdomp
De ijsvogels bij de verticale wortelkluiten
aan een bosrand bij de Bevert waren onze
troost toen we een kwartier later een roer-

Cetti’s zanger | Bert Geelmuijden

Canadese gans | Michael Kars
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domp langs de andere bosrand misten.
De verspreide grote zaagbekken en nonnetjes tegenover de grutto’s, kluten en
tureluurs waren een passend beeld van aflopende winter en onweerstaanbare lente.
De rook van de Amercentrale was wit en
steeg nog steeds verticaal toen we tevreden op huis aangingen.

eerste grutto’s te kunnen begroeten,
maar zover was het nog niet. Onze aandacht werd getrokken naar twee puttertjes in een boom, een foeragerende
zanglijster op het grasveldje en naar de
blauwe reigers die volop bezig waren hun
nesten in de bomenrij naast De Theetuin
op orde te maken.

stens 1000), zich niets aantrekkend van
de rennende hazen! Toen we doorliepen,
hoorden en zagen we weidevogels zoals
kievit (2500), grutto (150), scholekster en
tureluur (8). Met de scoop konden we
met gemak drie soorten in één beeld krijgen. We voelden ons rijk en gelukkig: de
lente was aangebroken!

Ooievaars in Theetuin
Met drie volle auto’s vertrokken we richting De Theetuin bij Eemnes. Daar aangekomen werden we onthaald door twee
ooievaars die ons klepperend vanaf hun
hoge nest welkom heetten. De eigenaar
vertelde ons dat de ooievaars er sinds vorige week weer waren.
Twee vogelaars sloten zich bij de groep
aan en met z’n 14-en gingen we op pad.
Het was zwaar bewolkt, maar droog en
weinig wind. We hoopten vandaag de

Rijk en gelukkig, het is lente
We liepen de Eempolder in waar enorme aantallen kolganzen en brandganzen aanwezig waren, zowel overvliegend
als foeragerend in het grasland. Zover
het oog reikte alleen maar weilanden vol
met ganzen: de brandganzen (minimaal
7000) gescheiden van de kol- en grauwe
ganzen. In de lucht erboven leek het nog
drukker te zijn dan op de grond. Steeds
weer vlogen grote aantallen op, om even
verderop weer neer te strijken. Ook zagen we een blauwe reiger z’n ontbijt nuttigen, waarschijnlijk een mol. De prooi
ging met moeite z’n bek in, maar ’t lukte,
aan de dikke hals te zien. Ook kokmeeuwen waren ruimschoots aanwezig (min-

Lentekriebels in de buik
We gingen verder naar de schuilhut
en zagen op het Eemmeer smienten
(17.000), kuifeenden, een paar brilduikers, pijlstaarten (6) en twee nonnetjes.
Op de kant stonden vier zwarte zwanen.
Na de koffiebreak werd het lichter in de
lucht en ook wat aangenamer van temperatuur. De kleuren kwamen beter tot hun
recht. We speurden de plasjes verder af
op zoek naar de ‘krenten’ in het grasland.
Met resultaat: goed gecamoufleerde watersnippen (10) en een zwarte ruiter werden ontdekt. Na circa vier uur waren we
terug op de parkeerplaats met een lijst
van 55 soorten en lentekriebels in de
buik.

Ooievaars | Bert Geelmuijden

Blauwe reiger | Henk van Dillen

Smienten | René de Waal

Eempolder
Afdeling De Bilt/Zeist
4 maart 2017 | Hanneke Lankhof
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Foto met verhaal | Richard Pieterson
In februari heb ik een fotoreis gemaakt
naar Wit-Rusland. De bedoeling was om
wolven, wisenten en arenden te fotograferen. Op zo’n vier uur rijden van Minsk
verbleef ik in een lodge in het woud Krasny Bor, op 4 kilometer van de Russische
grens. In een fraai winterlandschap is het
gelukt om de gewenste soorten mooi vast

te leggen, maar er was meer....Leuk was
het bezoek aan een klein dorp in de directe omgeving van het woud. Je waant je 50
jaar terug in de tijd, met karakteristieke
Wit-Russische vrolijk gekleurde huisjes.
Juist dit was het pallet om deze goudvink
fraai op de foto te zetten. In een tuin van
een groen en geel beschilderd huisje zat

deze vink bij zo’n 10 graden vorst knoppen te eten van een heester. Een mooi moment. Door de kou was de goudvink goed
benaderbaar en de witte omgeving en
groengele achtergrond van het huisje in
combinatie met de prachtige kleuren van
de vogel zelf, heeft deze fraaie foto opgeleverd die ik graag met jullie wil delen.

Goudvink | Richard Pieterson
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Verenigingsnieuws
Volledige teksten van de aangekondigde 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).
In verband met de vogelherkenningscursus zijn in april en mei geen reguliere excursies gepland.

compensatie voor het verbreden van de
A28 ter hoogte van Leusden. Door de afwisseling van plassen, moeras, bloemenweiden en jong bos voelen veel vogels
zich thuis. Dodaars, ijsvogel, bosrietzanger, sprinkhaanzanger en grasmus behoren tot de vaste vogelbevolking. We verzamelen op het parkeerterrein van Hockeyclub Leusden, waarvandaan we lopend het gebied gaan verkennen.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 7.30 uur, terug uiterlijk 12.00 uur
Waar: parkeerterrein MHC Leusden,
kruising Schammersteeg/Horsterweg,
Leusden

De Bilt | Zeist
Zaterdag 17 juni
Schammer en Bloeidaal | Wandelexcursie
Schammer en Bloeidaal zijn stukjes
‘nieuwe natuur’, die zijn aangelegd als

Voor alle excursies kunt u zich opgeven
bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht of via telefoonnumer 030-2280159 (na 19.00 uur).

ter- en weidevogels). Op heen- of terugweg zal tijdens een korte stop bij de Amerongse Bovenpolder nog gezocht worden
naar steltlopers en steenuilen. Vanwege
de variatie aan biotopen verwachten we
een groot aantal vogelsoorten waar te nemen.
Tip: Neem wat te eten/drinken mee en
voor de zekerheid: regenkleding.
Opgave: mogelijk t/m 18 mei
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 15.00 uur
Waar: Parkeerplaats De Biltsche Hoek,
De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met de
chauffeur

Zaterdag 24 juni
Polder Achteraf, Tienhoven | Avond-/
wandelexcursie
Deze zomeravond wordt er opnieuw gewandeld over de Tienhovense Kanaaldijk:
vanaf de Dwarsdijk naar de Breukele-

Zaterdag 20 mei

Bosrietzanger | Richard Pieterson
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Plantage Willem III, Prattenburgse Bos
en Elsterwaard | Wandelexcursie
Deze voorjaarsdag bezoeken we drie verschillende natuurgebieden langs de Rijn
en op de Heuvelrug nabij Elst. Via Plantage Willem III (roodborsttapuit, boomleeuwerik, boompieper) lopen we naar
het Prattenburgsebos (met kans op gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger,
fluiter, spechten en mezen). Ook nemen
we een kijkje in de Rijnuiterwaard (wa-

Gekraagde roodstaart | Bert Geelmuijden

veense eendenkooi en terug. Daarbij zal
in Polder Achteraf en de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven in het laatste daglicht gezocht worden naar purperreiger,
bruine kiekendief, koekoek en zwarte
stern. Op de terugweg wordt bij invallende duisternis vooral geluisterd naar de indrukwekkende geluiden van midzomermoerasbeesten: vogels (kans op roerdomp, waterral, snippen, blauwborst,
snor, uilen), amfibieën (kikkers, padden)
en de veenmol.
Tip: zorg voor regenkleding en een zaklampje.
Opgave: mogelijk tot en met 22 juni
Vertrek: 19.00 uur, terug circa 24.00 uur
Waar: Dwarsdijk 1A, 3612 AN Tienhoven
(vanaf dorp Tienhoven langs molen de
Trouwe Wachter en vervolgens linksaf tot
einde Dwarsdijk)

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 6 mei
Doove Gat bij Haastrecht | Auto-/
wandelexcursie
Het Doove Gat is een betrekkelijk nieuw
natuurgebied, dat is ontstaan doordat

Blauwborst | Hans van Zummeren

het Waterschap er een overloopgebied
voor hoog water in de Hollandse IJssel
van heeft gemaakt. Lepelaars en zilverreigers komen hier in behoorlijke aantallen
voor, naast allerlei andere water- en moerasvogels.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: Driebergen, parkeerterrein naast
brandweerkazerne, Bosstraat 1
Benzinekosten: € 6,00 p.p., verrekenen
met de chauffeur

Vrijdag 9 juni
Leusderhei | Avondexcursie
Ook dit jaar organiseren we weer een
avondexcursie in dit (normaal niet toegankelijke) militair oefengebied, om de
nachtzwaluwen en houtsnippen te zien
en te horen. De baltsvlucht van de houtsnippen en de ratelzang van de nachtzwaluw vormen de hoofdmoot van deze
excursie.
Deelname: alleen mogelijk na opgave,
met een maximum van 20 personen
de kruisbek 2-2017 | 25

Excursieleiding: Bert van ’t Holt en coördinatiegroep
Vertrek: 22.00 uur, terug circa 24.00 uur
Waar: Hoek Treekerweg/Amersfoortseweg, naast (en niet op!) het parkeerterrein van Bergzicht (pannenkoekenhuis)

Zondag 18 juni
Voormalige vliegbasis Soesterberg |
Fietsexcursie
De voormalige vliegbasis Soesterberg is,
sinds de sluiting als vliegveld, beroemd
om zijn hoge dichtheid aan veldleeuweriken: een rode lijstsoort die elders in onze provincie (en ons land) haast is verdwenen. Hier kunnen we nog genieten
van de jubelende voorjaarszang van deze
vogels. Deelnemers dienen zelf hun fiets
mee te nemen.
Excursieleiding: Geert Kuitenbrouwer en
de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: Soesterberg, toegangshek voormalige brandweerkazerne hoek Batenburgweg en Sterrenbosweg

Zaterdag 1 juli
Zouweboezem | Auto-/wandelexcursie
Wat dit gebied vooral zo bijzonder maakt
is dat je de zwarte sterns op hun drijvende nesten vanaf een uitkijkpunt langs
het water van dichtbij hun jongen kunt
zien voeren. En natuurlijk is het gebied
vermaard om zijn grote kolonie purper
reigers, een soort die we dan ook regelmatig zien overvliegen. Verder is het een
ideaal gebied om vogelzang te horen (en
te leren onderscheiden) van rietgors,
fitis, tjiftjaf, rietzanger, kleine kare26 | de kruisbek 2-2017

Rietgors | Hans van Zummeren

Tapuit | Michael Kars

kiet, bosrietzanger, snor, blauwborst en
Cetti’s zanger.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: Driebergen, parkeerterrein naast
brandweerkazerne, Bosstraat 1
Benzinekosten: € 3,50 pp. Verrekenen
met de chauffeur

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

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

1e zaterdag van de maand
Vogel- en natuurwandelingen in Park
Oudegein
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste
zaterdagochtend van de maand door Park
Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei

Zaterdag 13 mei
Wapserveld/Fochteloërveen en Diependal | Dagexcursie
Het Wapserveld is een groot open gebied
met heide en vennetjes. Hier vindt u wollegras, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Het gebied is geliefd bij amfibieën en reptielen zoals de kamsalamander,
levendbarende hagedis en adder. We hopen onder andere de grauwe klauwier,
wielewaal, geelgors, tapuit en verschillende roofvogels aan te treffen.
Het Fochteloërveen is een van de laat-

ste hoogveengebieden in Nederland en
ligt op de grens van Drenthe en Friesland. Vanuit de uitkijktoren in Ravenswoud is er een prachtig uitzicht over het
gebied, waar sinds enige jaren de kraan
vogel broedt. Op de terugweg brengen
we een bezoek aan de vogelkijkhut Diependal te Oranje. Indien de tijd het toelaat kunnen we bij Diependal ook nog
bij het vloeimeer gaan kijken. Als we een
paar honderd meter lopen komen we uit
bij een kijkscherm. In Diependal maken
we kans op roodhalsfuut, dodaars, grote zilverreiger, bruine kiekendief, gele en
witte kwikstaart, lepelaar, veldleeuwerik
en diverse soorten eenden.
Excursieleider: Rob Borst
Vertrek: 6.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 12,50 (op basis van
volle auto’s)

Deelname aan excursies graag vooraf
melden bij Jeroen Steenbergen, telefoon
030-2420465 of minstens 3 dagen van
tevoren per e-mail: jeroensteenbergen@
vogelwacht-utrecht.nl.

ten te vinden. Te denken valt aan stelten strandlopersoorten, sterns en ander
leuks. Om de dag goed te benutten willen we op tijd vertrekken.
Vertrek: 6.00 uur, einde van de middag
terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 21 mei

Zaterdag 17 juni

Lauwersmeer | Dagexcursie
Rond deze tijd van het jaar zijn er in
dit gebied veel interessante vogelsoor-

Biesbosch | Middag-/avondexcursie
We gaan dit keer op zaterdag en op een
ander moment van de dag: van de mid-

Utrecht-stad

Zaterdag 10 juni
Uiterwaarden Everdingen | Ochtend
excursie
In de periode 2000-2007 zijn deze uiterwaarden heringericht met natuurontwikkeling, in het kader van ‘ruimte voor de
rivier’. De oude weidegronden maakten
plaats voor een nieuw natuurgebied met
veel water. Het kent inmiddels een grote vogelrijkdom, met bijzondere waarnemingen. We gaan er een stukje lopen en
laten ons verrassen!
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 7.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: het Veerhuis, Nieuwegein-Zuid
Benzinekosten: € 2,00 (op basis van volle auto’s)

Roodhalsfuut | Bert Geelmuijden
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dag tot en met de avond. We bezoeken
de Biesbosch en letten speciaal op soorten die in de avond actief worden. Wellicht kunnen we genieten van een fraaie
nachtegaal, of klinken de blauwborsten
toch anders dan overdag? Zal er ergens
nog een leuke ral of reiger zitten? Naast
vogels zullen we ook zoeken naar bevers.
Vertrek: 16.00 uur, en pas laat weer terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Nachtegaal | Bert Geelmuijden

Vechtplassen
Excursies vertrekken vanaf het kleine
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen (ingang in de bocht met de
Kerkweg).

Zondag 21 mei

Visarend | Richard Pieterson

Grote zilverreiger | Jan van der Greef
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Biesbosch/polder Maltha | Ochtend
excursie
Bert van Dillen en Richard Pieterson nemen ons mee naar de Biesbosch. Polder
Maltha ligt in het noordelijk deel van de
Brabantse Biesbosch. Er bevinden zich
vele vogels, waaronder de prachtige grote zilverreiger, die er zich in steeds grotere aantallen laat zien. Andere vogels
zoals groenpoot- en zwarte ruiter, watersnip en diverse soorten eenden en ganzen voelen zich prima thuis in de kreken.
In deze tijd ook veel moerasvogels zoals
Cetti’s zanger. Mogelijk bezoeken we ook
vogelkijkhut Maltha.
Sinds vijf jaar broedt de zeearend in de
Biesbosch. Ook zitten er twee paar visarenden. Ze hebben nesten gebouwd en
verblijven er voornamelijk gedurende de
zomermaanden. In 2016 heeft een paar

visarenden succesvol gebroed. In augustus van dat jaar vloog het jong uit.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 mei bij
Bert van Dillen, telefoon 0346-556386 of
06-11925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: € 8,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur

Vrijdag 23 juni
Leusderheide: nachtzwaluwen | Avond-/
wandelexcursie
In navolging van het succes van drie jaar
geleden staat deze excursie dit jaar weer
op ons programma. We gaan met Bert
van ’t Holt op stap op de Leusderheide om nachtzwaluwen en andere nacht
vogels te zien en te horen. Zoals we weten kent Bert het gebied op zijn duimpje.
De Leusderheide is de plek in de provincie Utrecht waar veruit de meeste nachtzwaluwen voorkomen. Er zijn 2016 37 territoria geteld. Wellicht zien en horen we
ook ransuilen en houtsnippen.
Deelname: is beperkt tot maximaal
20 deelnemers en alleen mogelijk na
opgave!
Aanmelden: tot uiterlijk woensdag 21 juni
bij Gerhard Overdijkink, telefoon 0346563749 of 06-49678023 (na 18.00 uur)
Vertrek: 21.00 uur
Benzinekosten: € 4,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

René de Waal | 06-49121619
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris Josje Henkelman

De Bilt | Zeist

06-16679919
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

Ron Keet | 0346-211381
ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl

Penningmeester Bart van den Berg

Doorn | Driebergen

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

Sjef ten Berge | 0343-414531
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Lid Trees Weggemans

Nieuwegein | IJsselstein

Kees Sietsma | 06-22449909
keessietsma@vogelwacht-utrecht.nl

0346-830588
treesweggemans@vogelwacht-utrecht.nl

Monique Kersten | 030-6050628
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Utrecht-Stad

06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

Jeroen Steenbergen | 030-2420465
jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Bestuursmedewerkers

Vechtplassen

Ledenadministratie | Twitter
Willem ten Broeke | 030-2710860
Raiffeisenlaan 57, 3571 TC Utrecht
willemtenbroeke@vogelwacht-utrecht.nl
Webmaster
Bert Geelmuijden | 033-4700585
bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl
Ruimtelijke ordening en ecologie
Celine Roodhart | 06-25364856
celineroodhart@vogelwacht-utrecht.nl

Bert van Dillen | 0346-556386
bertvandillen@vogelwacht-utrecht.nl

Peter Peek, veldmentor
peterpeek@vogelwacht-utrecht.nl
030-6044119
Carolien Gijben, contactpersoon Werkhoven
caroliengijben@vogelwacht-utrecht.nl
0343-551349

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven
Ben Hermans | 030-6373831
benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra | 033-4809211
ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl
Wim van de Vegte | 06-25006378
wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl

Vogelringstation Groenekan
Henk J. Lichtenbeld | 030-2611172
henkjlichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl
Henk S. Lichtenbeld | 030-6889012
henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl
Marc van Leeuwen | 030-2801153
marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl

Districtscoördinator Sovon
Wilco Stoopendaal | 030-6039479
lsb.utrecht@sovon.nl

Vogelwacht Utrecht
www.vogelwacht-utrecht.nl
Contributie: minimaal 18 euro per jaar
Rekeningnummer: NL54INGB0000286944 t.n.v. VWU te Utrecht
Opzeggingen vóór 15 november

