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Van de redactie
In dit nummer aandacht voor een broedgeval van de grote gele
kwikstaart bij de Koppelpoort in Amersfoort. Bescherming van
vogels staat centraal in ‘Shows nadelig voor roofvogels en uilen’
en ‘De koekoek, een fascinerende vogel’.

Vervelende fouten in namen
In het vorige nummer stonden twee namen van fotografen fout
gespeld. En Ben van den Broek, nieuw lid van de coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein, heet Ben van de Broek. Wij vinden deze fouten hoogst vervelend. Onze excuses!

Koekoek | Michael Kars

Bestuur
Jacht in broedseizoen
Jack Folkers, lid van de afdeling Vechtplassen, meldde het volgende. “Het is heel frustrerend als je ergens vogels aan het inventariseren bent en dat je opeens van alle kanten om je heen
geknal hoort; jagers.... en dat in het broedseizoen!!
Dat overkwam mij enkele malen toen ik in de Bethunepolder
mijn ronde liep. Bij navraag bleek dat voor deze jacht (jacht op
ganzen in het kader van schadebestrijding) door de Provincie
Utrecht ontheffingen worden verleend. Blijkbaar staat de Provincie niet stil bij het feit dat door deze schadebestrijding andere vogels op zijn minst verontrust worden en waarschijnlijk ook
verstoord, met name midden in het broedseizoen.
Mocht je zelf ook dergelijke verstoring door jacht (maar natuurlijk ook door andere oorzaken zoals crossmotoren, vliegen
met modelvliegtuigjes, et cetera) constateren, meld het dan bij
het team handhaving van de RUD Utrecht (handhaving-wnb@
rudutrecht.nl).
Hoe meer er over verstoring wordt gemeld, des te kleiner de
kans dat in de toekomst ontheffingen voor schadebestrijding in
het broedseizoen worden verleend.”
Wij steunen deze oproep van harte!

Kievit | Jan van der Greef

Cursussen, een succes
De afdelingen Utrecht en Amersfoort organiseerden dit voorjaar cursussen herkenning van vogels voor beginnende vogelaars. Voor beide cursussen waren meer aanmeldingen dan er
plek was. De lesavonden en excursies zijn voorbij en zijn tot tevredenheid verlopen.

Boottocht Biesbosch en lustrum
Als voorproefje op ons 60-jarig bestaan in 2018 organiseert
Janneke Kimstra (algemeen bestuurslid) een boottocht in de
Biesbosch op 9 september aanstaande. Door de grote belangstelling is de tocht inmiddels volgeboekt.
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Territorium grote gele kwikstaart
in Amersfoort in 2016

Bernd de Bruijn & Dick van Etten

In voorjaar en zomer 2016 werd met grote regelmaat één, en
soms twee, grote gele kwikstaarten waargenomen in de omgeving van de Koppelpoort, aan de rand van de binnenstad
van Amersfoort. Dit betreft het eerste territorium voor de stad
Amersfoort en het circa 12e voor de provincie Utrecht. Er zijn
echter geen harde aanwijzingen voor een (geslaagd) broedgeval.

Meest uiteenlopende plekken
Een kraakheldere, snelstromende beek in een ongerept berg
landschap; een bruin-borrelend betonnen bassin op een kale, stinkende rioolwaterzuivering. Een groter contrast kunnen
wij ons nauwelijks voorstellen. Maar daar heeft de grote gele
kwikstaart geen last van. Zodoende zijn in de winter op de meest
uiteenlopende plaatsen in ons land grote gele kwikstaarten aan
te treffen, als er maar open water en voedsel is. Ook in de zomer lijkt de soort in ons land iets minder kieskeurig te worden.

Winterverspreiding en slaapplaatsen
Bekend is dat de aantallen in de winter samenhangen met de
strengheid van het winterweer (Hustings et al., 1987). Van de
aantallen in de winter was het beeld echter tot voor kort onvoldoende duidelijk; publicatie van de nieuwe Vogelatlas zal daar
verandering in brengen. De voorlopige kaarten (vogelatlas.nl)
laten zien dat de winterverspreiding zeer ruim is, met een nadruk op de westelijke randstad. In de stad Utrecht heeft een
aantal vogelaars al eerder veel aandacht besteed aan het voorkomen van de grote gele kwik (zie o.a. De Bruijn 2003, Heunks
et al. 2003 a en b, Heunks 2003). Juist vanwege het voorkomen in steden maakte Poot (2003) aannemelijk dat het om aanzienlijke, en voorheen onderschatte, aantallen kan gaan (grove schatting tussen 1.250 en 2.500). Het vinden en tellen van
slaapplaatsen kan inzicht geven in de aantallen in stedelijke omgeving (Heunks et al., 2003a), al is het verschijnsel van gezamenlijke slaapplaatsen nog weinig beschreven. Ook in Amers2 | de kruisbek 3-2017

Grote gele kwikstaart | Bert Geelmuijden

foort overwinteren jaarlijks meerdere grote gele kwikstaarten.
De omgeving van Valleikanaal en Eem in de stad Amersfoort
zijn aantrekkelijk, getuige de veelvuldige waarnemingen in de
trekperiode en winter. De waterzuivering aan de rand van industrieterrein De Isselt, de stuw waar het Valleikanaal in de Eem uitmondt en de binnenstad (omgeving Koppelpoort) zijn bekende
plekken. Maar ook langs vijvers in woonwijken (zoals in Schot
horst) worden overwinteraars gezien. Slaapplaatsen met meerdere exemplaren zijn in Amersfoort echter (nog) niet bekend.
In de stad Utrecht zijn slaapplaatsen bekend, met pieken van
wel 15 en 12 vogels in respectievelijk februari en maart. In maart
namen de aantallen hier snel af, al waren er tot eind maart nog
meerdere vogels aanwezig (Heunks et al., 2003b).

Grote gele kwikstaart | Dick van Etten

Verspreiding in broedseizoen
In het broedseizoen echter is de verspreiding beperkt tot Twente,
Achterhoek, Zuid-Limburg en de randen van de Veluwe. Hier is
(semi)natuurlijk broedhabitat voorhanden in de vorm van beken
en andere watergangen met stromend water. De Atlas van de
Nederlandse Broedvogels schat de broedpopulatie op 240-300
paren, hetgeen een aanzienlijke stijging betekende ten opzichte van de jaren zeventig (Kwak, 2002). Een recentere schatting
ligt in dezelfde orde van grootte, maar laat een uitbreiding van
het verspreidingsgebied zien, eerst in Midden-Nederland, later
in Noord-Brabant (Sovon, 2014). Deze uitbreiding maakt ook
duidelijk dat de habitatkeus flexibeler is: er zijn territoria op zuiveringsinstallaties van rioolwater en langs slootjes en vaak worden holtes in bruggen, sluizen en kademuren benut (grotegelekwik.nl). Daarentegen lijkt de stand in de traditionele oostelijke broedgebieden recent te verslechteren, hetgeen niet te wijten
is aan strenge winters; de oorzaken zijn onbekend (Hustings,
2015). Broedgevallen buiten deze kerngebieden zijn schaars.

Grote gele kwikstaart | Bert van Dillen

Territorium bij de Koppelpoort
Nadat in maart 2016 de winterse waarnemingen rondom
Amersfoort op hun eind liepen, zag Sander Kole op 14 april een
exemplaar bij de Koppelpoort. Eind april werden hier enkele
waarnemingen verricht door Dick van Etten (DvE), van eenmaal
2 en eenmaal 3 exemplaren. Op 3 mei zag Bernd de Bruijn (BdB)

Grote gele kwikstaart | Hans van Zummeren
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een grote gele kwikstaart vanaf een gebouw aan het Eemplein
vliegen. Er voegde zich een tweede vogel bij en gezamenlijk vlogen beide vogels richting Koppelpoort. Gezien de late data en
de indruk van een paar, rees het vermoeden dat het wel eens
om een territorium zou kunnen gaan. In de dagen erna werd
de plek herhaaldelijk bezocht, niet altijd met succes, maar op 11
mei werd een vogel weer gemeld door DvE en op 13 mei door
BdB (adulte man) en diezelfde dag door Erik van Beers. De rest
van mei en de hele maand juni werd er vrijwel dagelijks een vogel gemeld (circa 50 waarnemingen ingevoerd). In alle gevallen
waar het geslacht werd vermeld ging het om een adult mannetje. Op 29 mei zag DvE opnieuw twee vogels. Met enige regel-

maat zong het mannetje, zowel in zit als in vlucht, en eenmaal
vertoonde hij gealarmeerd gedrag (alert, roepend rondvliegend;
echter niet de ijle, hoge en merel-achtige ‘tsiiieee’ roep die duidt
op jongen). Daarmee wordt voldaan aan de eisen voor een territorium, namelijk een paar in geschikt broedbiotoop tussen de
datumgrenzen 10 april - 20 juni (broedcode 3) en territoriumgedrag op minstens twee dagen met een tussenruimte van 10 dagen (broedcode 4) (Van Dijk & Boele, 2011).

Broedgeval...?
Grote gele kwikstaarten nestelen vlakbij stromend water, zowel
in natuurlijke als kunstmatige holtes zoals onder bruggen of

Grote gele kwikstaart | Bert Geelmuijden
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dakpannen. Ook worden speciaal ontworpen nestkasten benut.
Tussen eind maart en half juli worden eieren gelegd, met de piek
in april en begin mei. Twee broedsels per jaar zijn gebruikelijk,
waarbij het aantal mislukte legsels relatief hoog is (70% verlies
bij natuurlijke nestgelegenheid, 30% bij kunstmatige). In dat geval kan een derde broedsel gestart worden (Kwak 1979). Binnen vier weken vliegen de nestjongen uit, die dan vaak door het
mannetje worden verzorgd, terwijl het vrouwtje bezig is met het
tweede broedsel (Del Hoyo, 2004). Nestgelegenheid en stromend water zijn rond de Koppelpoort voldoende voorhanden.
Het is goed mogelijk dat het eerste broedsel (en mogelijk ook
het tweede) is mislukt. Dit zou het geringe aantal waarnemingen van meer dan één vogel, en dan steeds met name het mannetje, kunnen verklaren.
Terwijl er volgens de Sovon-criteria sprake is van een territorium, lukte het ondanks regelmatig posten niet om een nestlocatie of nestindicerend gedrag vast te stellen. DvE heeft ook enkele pogingen gedaan om de mogelijke broedlocatie te vinden.
Opvallende plekken waren de hemelboom aan de Schimmelpennickkade waar vanuit de grote gele kwikstaart op de bladen
van de gele plomp aan het fourageren was. Andere favoriete uitkijkposten waren op de gevel van Café De Koppel aan de Grote
Spui. De plek waar de vogel het meest zingend werd gezien was
op de nok van Kleine Spui 20. Wat DvE ook opviel was dat de
vogel zich regelmatig achter in de tuinen van het St. Pieter en
Bloklands Gasthuis bevond. In deze tuin is een vijver met fontein. Het kan dat de vogel hier ook foerageerde en mogelijk zelfs
een nestplaats heeft gehad. Achter de huizen van de Grote Spui
is ook een grote vijver. Echter beide delen zijn niet vrij toegankelijk en konden dus niet gecontroleerd worden.
De laatste waarneming bij de Koppelpoort dateert van 30 juni.
Opvallend was dat na deze reeks waarnemingen, op 12 juli,
Henny de Bruin bij de stuw in het Valleikanaal (hemelsbreed
800 meter van de Koppelpoort) twee vogels fotografeerde. Eén
betrof een adult met zwarte keel, vergelijkbaar met het mannetje bij de Koppelpoort; de andere vogel heeft een lichtere keel
en is dus waarschijnlijk een vrouwtje, ofwel een juveniel, hoewel de gesleten staartpennen op een adult lijken te wijzen. Het
ligt voor de hand om aan te nemen dat het hier ging om de

Fouragerende grote gele kwikstaart | Bert Geelmuijden
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vogels van het territorium bij de Koppelpoort. Echter, ook dan
zijn er geen harde aanwijzingen dat de broedpoging(en) succesvol waren.

Territoria in de provincie Utrecht
In Utrecht is grote gele kwikstaart altijd een zeldzame broedvogel geweest. Van den Bijtel en Boele (2003) melden drie broedgevallen en een territorium: in 1984 langs het Valleikanaal tussen Scherpenzeel en Woudenberg, in 1993 in Driebergen, in
2003 in Maarn en in datzelfde jaar een territorium in Driebergen (zonder aanwijzingen voor broeden). De Bruijn (2007) vermeldt daarnaast een mogelijk broedgeval in de dierentuin van
Amersfoort in 1995. In 2005 werd een paar met recent uitgevlogen jongen gezien bij Lage Vuursche. In 2007 vond een succesvol broedgeval plaats aan de Vaartse Rijn in de stad Utrecht (De
Bruijn, 2007). De reeks (meestal incidentele) waarnemingen
van broedverdachte vogels is iets langer, maar voldoet doorgaans niet aan de criteria voor een territorium. Het veldwerk
voor de nieuwe Vogelatlas leverde vier territoria op in de provincie Utrecht (twee nabij Utrecht, twee in de Gelderse Vallei;
vogelatlas.nl).
In 2001 en 2002 zijn op meerdere kansrijke locaties in Amersfoort en omgeving zo’n 20 nestkasten geplaatst (Van Etten,
2002). In de twee jaren na het ophangen van de nestkasten zijn
door DvE regelmatig rondes gedaan langs de nestkasten, maar
werd nooit een grote gele kwikstaart waargenomen. Het Soester deel van de nestkasten is door vogelwerkgroep IVN Eemland opgehangen en gemonitord, maar het resultaat hiervan is
onbekend. Elders zijn met nestkasten wel goede ervaringen opgedaan, zoals in Gelderland (zie vwglosser.nl) en Noord-Brabant (zie grotegelekwik.nl). Het territorium bij de Koppelpoort
is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, circa het 12e voor de
provincie Utrecht en het eerste voor Amersfoort.
Op het moment van schrijven tekent zich een nieuwe reeks
waarnemingen af bij de Koppelpoort: de eerste op 22 maart,
tot in elk geval half april. Aangezien ze zich op precies dezelfde
plekken laten zien, ligt het voor de hand om aan te nemen dat
het om dezelfde vogels gaat. Wie weet vergaat het de grote gele
kwikken dit jaar beter!
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Grote gele kwikstaart | René de Waal

Dankwoord
Dank aan alle vogelaars die hun waarnemingen doorgaven
via waarneming.nl. Henny de Bruin wordt in het bijzonder bedankt voor het ter beschikking stellen van de foto’s bij het Vallei
kanaal. Robert Kwak wordt bedankt voor nuttig commentaar en
tips voor literatuur. Harvey van Diek diepte de recente Utrechtse
territoria op uit de berg data voor de nieuwe atlas.
Literatuur: Bijtel van den H. & A. Boele (2003). De Grote Gele Kwikstaart als broedvogel in Utrecht. De Kruisbek 2003 (4): 16-18. | Bruijn de L.L.M. (2003). Grote Gele
Kwikstaarten langs Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (1989-2003). De Kruisbek 2003 (4): 2-8. | Bruijn de L.L.M. (2007). Broedgeval van de Grote Gele Kwikstaart
in de stad Utrecht. De Kruisbek 2007 (4): 13-15. | Del Hoyo J., A. Elliott & D.A. Christie eds. (2004). Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotinga’s to Pipits and
Wagtails. Lynx Editions, Barcelona. | Dijk van A.J. & A. Boele (2011). Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. | Etten
van D. (2002). Project Grote Gele Kwikstaart en herinrichting Valleikanaal. De Kruisbek
2002 (2): 18-19. | Heunks E., C. Heunks & M. Poot (2003a). Meerjarige waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten op een slaapplaats langs het Amsterdam-Rijnkanaal
in Utrecht. De Kruisbek 2003 (2): 5-14. | Heunks E., C. Heunks & M. Poot (2003b). Een
slaapplaats van Grote Gele Kwikstaarten langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De Kruisbek 2003 (4): 19-27. | Heunks E. (2003). Overwinterende Grote Gele Kwikstaarten in
Utrecht-stad en omgeving; een eerste schatting. De Kruisbek 2003 (4): 28-34. | Hustings F. (2015): Wat is er met de grote gele kwikstaart aan de hand? https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/wat-er-met-de-grote-gele-kwikstaart-aan-de-hand | Hustings
F., R.G.M. Kwak en F. Schepers (1987). Strenge winters nekken Grote gele kwikstaart.
Limosa 60 (2): 100. | Kwak, R.G.M. Grote gele kwikstaart. In: Texeira, R.M. (1979). Atlas van de Nederlandse Broedvogels. De Lange van Leer bv, Deventer. | Kwak, R.G.M.
Grote Gele Kwikstaart. In: Sovon Vogelonderzoek Nederland (2002). Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch
Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden. pp. 330-331. | Poot M. (2003). Het overwinteren van Grote Gele Kwikstaarten in
steden op landelijke schaal. De Kruisbek 2003 (4): 35-38. | Sovon (2014): Grote gele
kwikstaart. https://www.sovon.nl/nl/soort/10190

En...nog iets leuks gezien?
Ik wil jullie een verhaal vertellen.... | Rudi Debruyne
Een paar maanden geleden had Sonja
een weekendje gereserveerd voor een familiebijeenkomst. Dergelijke happenings
zijn niet bepaald mijn favoriete bezigheid,
dus ik liet alles maar aan mijn vrouw
over....Het enige wat ik zelf inpakte was
een fototoestel en een telelens. De plek
van samenkomst bleek in Beekbergen te
liggen: de Nederlandse Hoge Veluwe en
dat vond ik fijn! Wij waren vrijdagavond
ter plekke. Sonja’s familie is één gezellige
bende. Allemaal leuke mensen, en voor
Vlaamse begrippen: niet schreeuwerig,
enkel ‘gewoon’ luidruchtig. Het werd een

erg gezellige avond en tijdens een typisch
oer-Hollands gezelschapsspel amuseerde ik me rot.
Leuk dat ’s anderdaags iedereen apart
zijn gang kon gaan. Sonja en ik waren
dan ook gauw in de omliggende bossen
te vinden. Wie schetst mijn verbazing
toen ik vlakbij onze verblijfplaats de plek
herkende waar ik tien jaar en twee maanden geleden (ik heb het nagegaan) mijn
beste foto’s kon maken van een zwarte specht. Verdomd, toch even rond kijken....Wij vonden diverse splinters onder een boom met een gat er in, en.....

Zwarte specht | Rudi Debruyne

Rudi Debruyne

ja hoor..... de vogel vloog op zo’n honderd meter door het bos. Sonja ging naar
‘huis’ en ik zette mij op mijn kont, met
mijn rug tegen een boom en de lens in
de aanslag. Ik had nog twee en een half
uur voor ik terug moest zijn voor de BBQ.
Muisstil, onbeweeglijk en met de helft
van mijn ledenmaten slapend wilde ik net
opstaan toen het spechtenwijfje kwam
aanvliegen. Ik kon dan toch een serietje
foto’s schieten. En dat allemaal tijdens
een familieweekend. Wat een meevaller!
Fier als een gieter kwam ik even later
aangewandeld en het moet gezegd: mijn
aangetrouwde familie kon mijn prestatie best appreciëren. Natuurlijk, de BBQ
was lekker, het gezelschap gezellig en de
drank vloeide rijkelijk. Een welbesteed
weekendje.
Wat ik me nu afvraag, zou deze vogel een
nakomeling zijn van die van tien jaar geleden? Of is het misschien dezelfde?
Eigenaar: Rudi Debruyne bij Natuurbeeld en Advies,
reisleider bij Birdingbreaks.nl en cameraoperator/redacteur bij Plattelandstv. Woonachtig in Diksmuide (België)
en getrouwd met Sonja.
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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

Te ver om te vliegen?
Er is met het verspreidingsgebied van de
diverse soorten Amerikaanse zangers iets
geks aan de hand als je de kaartjes in vogelgidsen bekijkt. Het merendeel van deze zangers overwintert in Midden-Amerika en het Caribisch gebied, en broedt in
de uitgestrekte bossen van de Canadese
oostkust en Maine tot ongeveer Alberta
(Canada). Westelijker kom je ze bijna niet
tegen. Dat is raar, want ook de bossen van
British Columbia en Alaska lijken op het
eerste gezicht prima habitat om te broeden. Dus hoe zit dat? David Toews van
het Cornell Lab of Ornithology besloot
op onderzoek uit te gaan. Hij gebruikte
daarvoor de door vogelaars verzamelde
waarnemingen van 17 soorten zangers in
eBird (de Amerikaanse versie van waarneming.nl). Van de 17 bleken er slechts vier
over de hele breedte van het Noord-Amerikaanse continent, van Alaska tot Maine,
te broeden. De overige 13 kwamen niet
westelijker voor dan de provincie Alberta. Lag het misschien toch aan de bossen of aan klimaatomstandigheden? Uit
nader onderzoek bleek daar echter niets
van. Het meest opvallende verschil in ver8 | de kruisbek 3-2017

Noordse waterlijster | Jim Conrad

spreiding vertoonden Cape Mayzanger
en zwartkapzanger. Beide overwinteren
grofweg in hetzelfde gebied, maar de eerste broedt tot in Alberta terwijl de tweede
tot bijna in het westen van Alaska broedt.
Een duidelijke verklaring is niet gevonden. De zwartkapzanger staat bekend
om de enorme afstanden (tot 3000 km)
die hij weet te overbruggen, dus er kan
een fysiologische oorzaak zijn die maakt
dat Cape Mayzangers simpelweg niet in
staat zijn om de grotere afstand van het
Caribisch gebied naar het uiterste noordwesten van het continent af te leggen.
Bij de noordelijke waterlijster, die net als

de zwartkapzanger over de hele breedte
van Canada broedt, is er een meer voor
de hand liggende verklaring. Deze soort
overwintert namelijk van West-Mexico tot
de kust van Brits Guyana. De afstand van
West-Mexico tot Alaska en het noordwesten van Canada is ongeveer even groot
als de afstand tussen de noordkust van
Zuid-Amerika en Oost-Canada. De overwinteraars nemen in het voorjaar gewoon
de kortste route. Waterlijsters leggen gemiddeld dan ook even veel kilometers af
als Cape Mayzangers. Toews denkt daarom dat de verklaring van het raadsel in ieder geval voor een deel samenhangt met

de afstand die migranten moeten overbruggen, meer dan met eventuele verschillen in het broedhabitat.
Bron: Journal of Avian Biology 48: 001-010 (www.allaboutbirds.com)

Zoals de ouden zingen…of toch
niet?
April en mei zijn zoals bekend de maanden waarin vogels om het hardst zingen.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij
kost het ieder voorjaar weer moeite in de
kakafonie van gekweel, gekwetter, getierelier en geflierefluit er steeds de juiste
soort uit te pikken. Alsof ik het elk jaar opnieuw moet leren. Het roept bij mij ook
steeds weer de vraag op hoe vogels zelf
eigenlijk leren te zingen zoals hun soortgenoten. Oefenen ze? Of apen ze gewoon
hun ouders na? Bij de meeste soorten
komt het daar wel zo’n beetje op neer.
Maar hier doemt een klein probleempje
op voor koevogels (een geslacht uit de
troepialenfamilie). Die deponeren hun eieren immers in nesten van andere zangvogels en bekommeren zich niet om de
zorg voor hun nakomelingen. Je zou denken dat deze in een regelrechte identiteitscrisis terechtkomen, vergelijkbaar met die
van het lelijke eendje dat later een zwaan
blijkt te zijn. Koevogels parasiteren nesten van tientallen verschillende soorten
en hun zang is uiterst complex. Hoe weten de jongen dat hun pleegouders niet
hun echte ouders zijn? En hoe voorkomen ze dat ze per ongeluk de ‘foute’ zang
van hun pleegouders overnemen? Of anders gezegd: hoe weten koevogels dat ze

koevogels zijn? Professor Mark Hauber
van City University of New York heeft daar
onderzoek naar gedaan en kwam met een
even simpel als eigentijds antwoord: jonge koevogels krijgen een ‘wachtwoord’
van adulte koevogels. Dat wachtwoord
bestaat uit een kwetterend roepje, dat bij
alle koevogels exact hetzelfde is, zonder
regionale varianten (in tegenstelling tot
de zang). Dat roepje is voor jonge koevogels een trigger voor sociaal leergedrag.
Het zet ze aan tot het leren van de zang

van de vogel die het wachtwoord heeft gegeven en voorkomt dat ze de zang van de
waardvogel overnemen. Het ‘herkennen’
van het wachtwoord is aangeboren en
heeft een neurologisch effect op de cellen
in de voorhersenen van jonge individuen.
Het gaat ook wel eens mis, zo is gebleken, met als gevolg dat sommige koevogels toch min of meer de zang van hun
pleegouders nabootsen.
Bron: Journal of Experimental Biology, 18 april 2017
(www.forbes.com)

Roodoogkoevogel | SearchNet Media
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Bomen Verbinden!
Wilco Stoopendaal | Afdeling Nieuwegein/IJsselstein

De gemeente Nieuwegein stuurt met enige regelmaat vooraankondigingen voor kapvergunningen naar de Vogelwacht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein. In veel gevallen hoeven we niet te
reageren. Soms worden we vóór het afgeven van de kapvergunning al verzocht om te reageren. Inmiddels is de Vogelwacht,
samen met het IVN, meer en meer een partij waar de gemeente
rekening mee houdt als het om bomenkap gaat.
Deze keer was een kapvergunning aangevraagd voor een populierenbos in de wijk Galecop, Nieuwegein. Op het eerste gezicht
leek het dat zo’n bosje van circa 20 jaar oud nog lang niet behoefde te worden gekapt. Bovendien was de kap in een gebied
waar de Vogelwacht veel waarde aan hecht, omdat er diverse
roofvogels broeden en er een hoge dichtheid aan zangvogels is.
Een nadere toetsing ter plaatse gaf een beter beeld. Er waren al
bomen omgewaaid en door ‘windvang’ zouden in de toekomst
meer bomen gaan sneuvelen. De bomen aan de rand van het
perceel (100 m lang en 21 m breed) waren éénzijdig gegroeid en
de bomen binnenin het perceel waren alleen stammen zonder
zijtakken. Bovendien was er niet gedund, waardoor de bomen
niet goed uitgegroeid waren. Vogelwacht en IVN konden zich
dus uiteindelijk onder voorwaarden wel vinden in de plannen.

IJsvogelwand als kers op de taart
Eigenlijk had de gemeente geen concreet plan liggen, behalve
dat er 30 bomen terugkwamen in plaats van de nu aanwezige
150 populieren. Wij vonden dat erg weinig en het leek erop dat
het een ruig grasveld met wat bomen zouden worden. Dat kon
beter, vonden VWU en het IVN.
We maakten een veldschets met daarop meer onderbeplanting,
de bomen wat dichter op elkaar en een waterpartij die zou aansluiten op de bestaande sloot langs het perceel. Uitgangspunten waren een grote biodiversiteit door meer gradiënten in het
perceel aan te brengen: hoogte/laagte, openheid, ruigte, beschutting. Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels in alle seizoenen. Als kers op de taart stelden we een ijsvogelwand voor.
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Boomfeestdag | Wilco Stoopendaal

De ijsvogel is immers met 6-8 paar in Nieuwegein goed vertegenwoordigd en dat willen we graag zo houden door o.a. ijsvogelwanden te creëren. Een ander belangrijk argument was dat
het niet op de direct aangrenzende bosjes moest gaan lijken.
Dus geen gemengd loofbos, wilgenstruweel, elzenbosje of bosplantsoen. Al aan het eind van het overleg werd enthousiast gereageerd op de schets en de gemeente ging akkoord, behalve op
één onderdeel, en dat was de waterpartij met de ijsvogelwand.
De gemeente verzocht ons na te gaan of de Vogelwacht dit kon
financieren. De week na het overleg hebben we het hoofdbestuur benaderd over de mogelijkheden. Nadat we goed en wel
iedereen geïnformeerd hadden, kwam het ontzettend goede
nieuws dat de gemeente ook de poel en de ijsvogelwand wilde bekostigen. Je kunt wel nagaan hoe blij we hier mee waren.

Bomenkap en Boomfeestdag
De bomen werden in week 9 gekapt. De gemeente had keurig aangegeven dat de kap in die week werd uitgevoerd en ook
goed aangegeven dat 22 maart bomen zouden worden geplant in het kader van de Boomfeestdag. Carin Laarman (vanuit
haar adviesbureauopdracht) en Ton Baselmans, beiden tevens
van IVN Nieuwegein hebben in opdracht van de gemeente de
boomfeestdag georganiseerd. Het was de 60e editie in Nederland met als thema ‘Bomen Verbinden’. Het was dus belangrijk dat de bomen ruim voor 22 maart gekapt zouden worden.
Twee klassen van twee verschillende scholen (groep 7 van De

Toonladder en PS Koningin Julianaschool) waren 21 en 22 maart
aanwezig om de 20 bomen erin te zetten. Her en der plantten
de scholieren ook al wat heesters in. Wethouder Peter Snoeren
plantte de eerste boom en gaf de aandachtig luisterende kinderen mee hoe leuk het is om bomen te planten.
Als verrassing had Carin nog een doos met regenwormen, die
de kinderen bij de bomen mochten neerleggen. Verrassend was
dat sommigen nog nooit een regenworm hadden vastgehouden
en dat hier en daar een kreet werd geslaakt toen ze een handvol
bij de bomen mochten gooien.

Poel en ijsvogelwand
De grond (zware klei met wat veenresten) moest ook nog bewerkt worden met de frees. Het graven van de poel lukte een-

voudigweg niet door de te natte werkomstandigheden en is begin mei uitgevoerd door de gemeente Nieuwegein. De poel is
aangesloten op een bestaande sloot. Zes stronken van de oorspronkelijke populieren zijn uitgegraven en op hun kant gezet
aan de zuidkant van de poel. Daarmee is een natuurlijke ijsvogelwand gemaakt.

Dankwoord
We willen Jack Buijs, Christiaan van Duyn, Herman Westland
bedanken voor het overnemen van de plannen om de ontwikkeling van het perceel op te waarderen. Carin Laarman en Ton Baselmans waren (samen met de klassen) de drijvende krachten
achter de Boomfeestdag.

Poel en ijsvogelwand | Carin Laarman
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De koekoek, een fascinerende vogel
Hoewel iedereen de roep van de koekoek
direct herkent, weten weinig mensen hoe
deze prachtige gestreepte schoonheid
er uitziet. Ouderen denken vaak aan de
kleine vogeltjes uit de bekende koekoeksklokken. Ze zijn verbaasd dat een echte
koekoek bijna zo groot is als een valkje en
er ook wel wat op lijkt.
De koekoek heeft het moeilijk. De stand
neemt al zeker sinds 1985 af. In heel
West-Europa zijn we in enkele tientallen
jaren misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. Waardoor dat komt,
weten we niet precies. Daarom is 2017
door Vogelbescherming Nederland en
Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot
het ‘Jaar van de Koekoek’. Men hoopt op
die manier extra aandacht te genereren
voor de bescherming en kennis te vergaren over het waarom van de achteruitgang. Met die kennis kunnen we de koekoek in de toekomst beter beschermen.

Formidabele prestatie
De koekoek broedt in bijna heel Europa
en oostwaarts tot China en Japan. Volwassen vogels verlaten het broedgebied vanaf begin juni en zijn eind juli grotendeels
in Afrika gearriveerd. Jonge vogels vertrekken later, en zijn soms nog in september
aanwezig. Ze overwinteren in Afrika, ten
zuiden van de Sahara. Waarschijnlijk vooral in Congolese regenwouden. Bij de trek
vliegen koekoeken in een non-stopvlucht
van 50-60 uur over de Sahara (2600 km):
een formidabele prestatie.
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Bert van ’t Holt

Koekoek | Bert Geelmuijden

Broedparasiet
In ons land arriveren de vroegste koekoeken in de eerste dagen van april, de
meerderheid komt na half april. Zoals bekend leggen wijfjes hun eieren stiekem in
de nesten van kleinere zangvogels zoals
kleine karekiet, heggenmus, graspieper,
gele kwikstaart, witte kwikstaart, rietzanger en bosrietzanger. De koekoek verwijdert daarbij een ei van de waardvogel en
legt haar eigen ei ervoor in de plaats. Als
het koekoeksei uitkomt, duwt het jong de
eieren en jongen van de waardvogel over
de rand van het nest. Vervolgens werken
vader en moeder waardvogel zich uit de
naad om het koekoeksjong van voedsel
te voorzien. Al gauw is dat jong een stuk
groter dan zijn stiefouders.

Waardvogels
Wijfjes leggen meestal 8-12 eieren per
seizoen en zijn gespecialiseerd op één
waardvogelsoort, met eventueel een

nauwverwante ‘uitwijksoort’ (bijvoorbeeld kleine karekiet/rietzanger). De hierboven genoemde waardvogels worden
door Nederlandse koekoeken geparasiteerd. Soorten die in het ene land belangrijke waardvogels zijn (roodborst en winterkoning in delen van Duitsland), zijn dat
niet in Nederland. Een artikel (uit 1953!)
noemt circa 38 waardvogelsoorten voor
Nederland. Sommige specialismen (‘koekoekstammen’) zijn inmiddels bij ons
waarschijnlijk uitgestorven (bijvoorbeeld
specialisme tapuit in Hollandse duinen).
Per koekoeksvrouwtje zijn minstens enkele tientallen paren van de favoriete waardvogel nodig. De vogel zal immers niet alle
nesten kunnen vinden en kan alleen nesten parasiteren in een bepaalde periode
(voornamelijk 10 mei-10 juli) en op exact
het goede moment (tijdens de eileg).

Koekoeken tellen?
Hoe tel je koekoeken? Dat is relatief een-

voudig voor de mannetjes (roepen luid
‘koekoek’). Maar dat leidt gemakkelijk tot
overschatting van het aanwezige aantal
(op grote afstand hoorbaar, vliegen veel
en leggen gemakkelijk enkele kilometers
af). Ze zijn bovendien geen maat voor de
‘broedpopulatie’ (hebben geen vast territorium, vliegen door elkaars gebieden).
Het aantal vrouwtjes is in principe een
redelijke maat voor de ‘broedpopulatie’
want ze zijn veel honkvaster dan mannetjes. Ze roepen echter weinig (giechelende triller) en zijn op uiterlijk moeilijk te
herkennen. Bij broedvogelinventarisaties
wordt het aantal (doorgaans gebaseerd
op roepende mannetjes) vaak met minstens 60% overschat.
Een idee van het aantal koekoeken
(vrouwtjes!) is te krijgen aan de hand
van de aantallen waardvogels, rekening
houdend met de parasiteringsgraad, het
aantal legsels van een waardvogel en het
aantal door de koekoek te leggen eieren.
Deze methode is alleen toepasbaar in
grote gebieden en levert een ruwe maat
op.

Koekoek | Richard Pieterson

Afname met 50%
Koekoeken komen in heel Nederland voor,
maar met steeds meer leemtes. De dichtheid is het hoogst in natuurterreinen (heide, moeras, plaatselijk in duin) en kleinschalig cultuurland. Koekoeken ontbreken in intensief boerenland en stedelijk
gebied. Dichtheden in bezette gebieden
zijn vrijwel nergens hoger dan 1 vrouwtje
per vierkante kilometer. De meest actuele schatting gaat uit van 6000-8000 territoria (= vrouwtjes) rond het jaar 2000
in heel Nederland. Het aantal nam sinds
1990 af met minstens 20% en met meer
dan 50% sinds de vijftiger jaren. De afname is het laagst in natuurterreinen, mits
niet te intensief beheerd, en fors in bos.
De koekoek verdween uit grote delen van
het agrarisch cultuurlandschap. Vanwege
de afname staat de soort als kwetsbaar op
de Rode Lijst uit 2000 en is beschermd
op grond van de Europese Vogelrichtlijn
en de Wet natuurbescherming. De volgende factoren zijn mogelijk oorzaak van
de achteruitgang: afname voedsel (rupsen van vlinders en nachtvlinders), af-

name van waardvogelsoorten, mismatch
tussen broedcyclus van sommige waardvogels (die steeds vroeger gaan broeden)
en de koekoek (die min of meer op dezelfde tijd blijft aankomen vanuit Afrika), en
sterfte tijdens de trek en in het overwinteringsgebied.

Meer kennis nodig
Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland zetten in 2017 alle beschikbare kennis over de koekoek op een
rij en maken een grondige analyse. Die
analyse zal laten zien waar meer kennis
nodig is. In het ‘Jaar van de koekoek’ willen zij die kennisgaten vervolgens dichten om de koekoek zo beter te kunnen
beschermen. Iedereen kan echter ook
individueel een steentje bijdragen door
waarnemingen en foto’s door te geven
en beschikbaar te stellen. Ziet u een koekoek? Deel uw waarneming via Waarneming.nl en laat andere mensen kennis
maken met deze bijzondere vogel.
(Noot auteur: dit artikel is grotendeels gebaseerd op informatie van Sovon Vogelonderzoek)

Koekoek | Richard Pieterson
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Koekoek | René de Waal

Koekoek | Bert Geelmuijden

Koekoek | Richard Pieterson
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Koekoek | Jan van der Greef

Koekoek | Michael Kars

Koekoek | Hans van Zummeren

Koekoek | Richard Pieterson

Koekoek | Henk Tromp
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Shows nadelig voor roofvogels en uilen
Samen met 105 organisaties, waaronder Het Utrechts Landschap en Vogelbescherming Nederland, vraagt Vogelwacht
Utrecht iedereen geen roofvogel- en uilen
shows te bezoeken of te organiseren.
Hiervoor noemen zij een aantal redenen.
Om te beginnen horen roofvogels en uilen thuis in de vrije natuur. Daar kunnen
ze hun eigen keuzes maken. In Nederland zijn heel wat roofvogels en uilen in
het wild te bewonderen, overal om ons
heen, van hartje stad tot op het platteland, in bossen en langs de snelweg.
Het is tegelijk spannend en fascinerend
om zulke prachtige vogels in hun natuurlijke omgeving bezig te zien. En je
leert meer van vrije vogels dan door te
kijken naar een vogel in gevangenschap
die, omringd door mensen, verplicht een
kunstje opvoert in ruil voor eten.

Welzijnsproblemen
In gevangenschap kunnen de vogels hun
natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen niet of nauwelijks de kans om te vliegen, ze mogen niet op hun eigen prooien jagen (en ze opeten), ze hebben niet
de vrijheid om een partner te kiezen, een
nest te bouwen en jongen groot te brengen. Het grootste deel van de tijd zitten
ze in een te klein hok of met een kort
touw vast aan een blok. Kortom: het maken van eigen keuzes is ze ontnomen.
Tijdens de shows moeten ze kunstjes
doen in een niet natuurlijke omgeving te
midden van grote aantallen mensen die
16 | de kruisbek 3-2017

Werkgroep Roofvogels Nederland

de vogels kunnen aanraken en aaien. Uilen zijn bovendien echte
nachtdieren, maar worden urenlang in daglicht te kijk gezet.

Shows creëren vraag
Roofvogel- en uilenshows bevorderen de wens van mensen om
zelf een roofvogel of uil te willen hebben. In Nederland wordt
een groot en toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen gehouden en verhandeld. Waar vraag is, ontstaat
aanbod (er valt geld te verdienen). Dit aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel
wordt ook aan de vraag voldaan door eieren en nestjongen uit
nesten in het wild te roven. Het is extra treurig dat de particulieren die zich een roofvogel of uil aanschaffen, denken een huisdier te kopen. Met roofvogels en uilen kun je echter niet, zoals
met een hond of een kat, een band opbouwen.

Faunavervalsing
Er is sprake van faunavervalsing wanneer door niet-natuurlijke
oorzaak (ontsnappingen, expres loslaten) nieuwe (onder)soorten zich vestigen in en deel gaan uitmaken van de Nederlandse natuur. Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel de vrijheid kiest en ontsnapt. Bij
particulieren die roofvogels en uilen houden ontsnappen nog
veel meer vogels. Soms worden ze zelfs bewust losgelaten. Een
deel van de ontsnapte vogels wordt niet teruggevangen, en deze vogels vormen een bedreiging voor de Nederlandse natuur.
Alleen al in het jaar 2010 registreerde de Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 28 ontsnapte oehoes. Ontsnapte vogels gedragen zich anders dan hun wilde soortgenoten. Ze komen bijvoorbeeld dichter bij mensen en doen soms schijnaanvallen op hen.
Het publiek denkt al snel dat alle wilde vogels zich zo gedragen.
Ontsnapte vogels lopen zelf ook grote risico’s door de leertjes
aan hun poten waarmee ze verstrikt kunnen raken in takken en
zo een nare dood sterven.

Vrije roofvogel, sperweruil | Michael Kars

vogels ontsnappen geregeld en veroorzaken faunavervalsing.
Ze nemen bijvoorbeeld de plaats in van Nederlandse vogels of
ze paren met in het wild levende vogels en dragen zo vreemd erfelijk materiaal over op de populatie. Zo vormen de hybride valken een gevaar voor de inheemse populatie slechtvalken.

Slechte voorlichting
Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder het
mom van voorlichting. Onderzoek toont aan dat in de meeste shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven. Wanneer dit
wel gebeurt is de verschafte informatie soms zelfs feitelijk onjuist. Daarbij komt dat het karakter van de shows niet past bij de
voorlichting: roofvogel- en uilenshows draaien om het feit dat
mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs aanraken.
Dit is tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild.
Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd en zullen
ze zich zeker niet laten aaien. Het publiek leert dus niets over
de vogels in het wild. Roofvogel- en uilenshows worden gehouden door zowel valkeniers als roofvogelhouders, mensen zonder een valkeniersopleiding. Dat iemand zich valkenier noemt is
géén garantie voor deskundigheid.

Het probleem van de hybride vogels
Roofvogel- en uilenshows zijn nauw verweven met de fok van
roofvogels en uilen. Daarbij wordt echter op grote schaal hybridisatie, het kruisen van soorten, toegepast. Ook deze hybride

(Redactie: bovenstaande tekst is met toestemming grotendeels overgenomen van de
website van de Werkgroep Roofvogels Nederland.)
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Van Braakbal naar Kruisbek

Braakbal | Wikimedia (Snowyowls)

In de algemene ledenvergadering (ALV)
kwam de vraag naar voren wanneer en
waarom de naam van ons verenigingsblad ooit is gewijzigd van ‘De Braakbal’
in ‘De Kruisbek’. Ik beloofde dit uit te
zoeken en kan nu het volgende melden:
De eerste Braakbal verschijnt in november 1970 als opvolger van ‘Mededelingen’. De redactie licht toe: ‘Wie ooit een
braakbal zorgvuldig heeft uitgeplozen,
zal hieruit heel wat interessante gegevens gehaald hebben. Dit stond ons voor
ogen bij de keuze van een nieuwe naam.’
De eerste Kruisbek verschijnt in juli 1977.
In het eerste nummer staat een toelich18 | de kruisbek 3-2017

Paul Lindhout

Kruisbek | Bert van Dillen

ting op de naamsverandering: ‘De Braakbal is niet meer. De uil op het oranje kaftje zal niet meer in uw brievenbus glijden.
Daarvoor in de plaats kunt u vanaf heden een geïllustreerd kwartaalblad verwachten. Het bestuur heeft besloten het
verenigingsorgaan qua opzet te wijzigen
en tevens de naam te veranderen in DE
KRUISBEK.’

zen! Helaas ontbreekt informatie over de
argumentatie over en weer.

Het klinkt niet onlogisch om een blad
met een nieuwe opzet ook een nieuwe,
wat frissere, naam mee te geven. Maar
uit de jaarverslagen van de ALV van 1975
en 1976 blijkt dat de gekozen naamswijziging eerder aan de leden is voorgelegd
en toen door hen nota bene is afgewe-

Mogelijk hebben het bestuur en de leden
daarna nog stevig hun bekken gekruist.
Hiervan is helaas niets in het archief terug te vinden. Maar mocht een van onze
leden zich hierover nog iets herinneren,
dan kan dat een welkome aanvulling op
dit verhaal opleveren.

Het bestuur zat kennelijk met ‘De Braakbal’ in de maag en besloot die dan maar
zelf uit te spugen. Waarom eigenlijk leden raadplegen? Ons blad heet voortaan
De Kruisbek, klaar uit, lijkt de gedachte
te zijn geweest.

Foto met verhaal | Toon Vernooij
Ik had mijn fiets nog niet op slot gezet of
ik hoorde hem al van een afstandje luidkeels zingen: de Cetti’s zanger. Hij was
al een dag of wat geleden gemeld langs
het pad aan het Tienhovens Kanaal en
was - zo werd gezegd - soms gemakkelijk
te bekijken. Dat wilde ik wel eens mee
maken. Helaas bleef het bij zingen. Van

de vogel zelf vooralsnog niets te zien.
Wel maakte ik ondertussen de mooiste
foto’s van tjiftjaffen en genoot ik van
twee overvliegende zwartkopmeeuwen.
Maar daar kwam ik niet voor, ik wilde die
Cetti’s!
En jawel, eindelijk, na bijna een half uur,
toen ik mijn spullen al bijna had inge-

pakt, zag ik een bruine schaduw door
het bramenstruweel scharrelen. En ineens zat hij daar in volle glorie, helemaal
vrij: mijn Cetti’s zanger! En hij blééf zitten, verdween soms even, maar kwam
steeds weer terug op hetzelfde takje op
een meter of vijf voor me.
Fantastisch!

Cetti’s zanger | Toon Vernooij
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Afgelopen weekend …
… weer eens een dagje naar Het Gooi geweest. Aanleiding was
een koereiger in de Bovenmeent. Die liep ik nog bijna mis. Kon
‘m nergens vinden maar toen ik even Waarneming raadpleegde, bleek-ie vanochtend gezien te zijn op de plek waar ik een
klein uurtje eerder nog gestaan had, verderop in de nieuwe plasdras langs de Melkmeent. Opnieuw daarheen: bleek-ie daar vlak
langs de weg open en bloot door de vegetatie te lopen banjeren.
Op amper tien meter, mooi tintje roze of beige of hoe noem je
dat op borst en kruin: een prachtbeest. Maar zo had-ie er een
uurtje eerder niet bijgelopen.
Verder is ook de Bovenmeent niet meer wat-ie ooit geweest is.
Bijna alles is er ofwel droog en flink verruigd, ofwel nat en dan
te diep. Die fijne en altijd zo vruchtbare afwisseling van drassig land en ondiep water, ook hier wordt die almaar schaarser.
Ik had nog wel twee verre zwarte ruiters en een handvol kluten,
maar verder maar bar weinig steltjes. Wel eenden, want die kunnen wel wat met water: pijlstaarten, slobeenden, krakeenden,
wintertalingen, maar dan weer geen zomertalingen. Purperreigers, grote zilverreigers, snor en sprinkhaanzanger, twee mooie
lepelaars, blauwborst, ja, er was natuurlijk altijd nog wel wat te
beleven. Waarschijnlijk ben ik verwend.

Koereiger | Jan van der Greef

Verwend en niets te klagen
Door het Spanderswoud en over de natuurbrug richting Westerheide. Op en rond de Aardjesberg niet één beflijster en ook
al geen paapjes. Ja, het blijft moeizaam deze lente, het blijft
zwoegen. Bijna niets gaat vanzelf. Wie herinnert zich niet vorig jaar om deze tijd, toen zich de ene zeldzaamheid na de andere aandiende? Ja, waarschijnlijk ben ik verwend. Wel een hele mooie koekoek hier, en diverse gekraagde roodstaarten. Zingende veldleeuweriken heb je hier nog en die zijn natuurlijk veel
meer waard dan die ene Forsters stern of grote kanoet vorig
jaar op Texel. Verderop ook boomleeuwerik, twee tapuiten ook
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Gekraagde roodstaart | Michael Kars

nog en op de terugweg in de Zanderij Crailo een best wel fraaie
witoogeend. Al met al had ik niets te klagen.

Onzichtbaar porseleinhoen
Waar je nog wel volop van die fijne en altijd zo vruchtbare afwisseling van drassig land en ondiep water hebt, is Waverhoek. En
dat merk je. We waren er zondagochtend op excursie met Vogel
wacht Utrecht: tientallen kluten, een groepje kemphanen, diverse zwarte- en groenpootruiters (vooral sommige zomerkleed
zwarte ruiters waren adembenemende schoonheden), kleine
plevieren, hier wel twee mannetjes zomertaling, een watersnip,
te veel om op te noemen. Dan wel geen koereiger hier, maar
verder was er veel meer te beleven. Een onzichtbaar porseleinhoen riep vanuit een rietbosje. Zeven regenwulpen over ons
heen naar noord. Twee tapuiten. Snor, sprinkhaanzanger, overal rietzangers, prachtige blauwborsten en ver weg eindelijk mijn
eerste gierzwaluw.

lentevogels is gestokt. Daar zullen het koude weer en de venijnige noordenwinden wel niet vreemd aan zijn. Maar vandaag dus
eindelijk mijn gierzwaluw. En in de Groene Jonker, een kilometer
of vijftien verderop, ineens een stuk of vijf boven ons. Verderop
zwermden er zelfs een stuk of twintig in de lucht. En kort daar
weer na foerageerden er zeker dertig boven de plas en klonk ook
dat heerlijke gieren van ze, een fijne lentebode, en het is nog helemaal niet gezegd dat dat dezelfde waren als daarvoor. Die dynamiek, dat er het ene moment niets is en ze je het volgende
met tientallen om de oren kunnen vliegen, dat vind ik zo geweldig aan de vogeltrek. En dat je dan ineens, na weken wachten,
de koekoek hoort, in al zijn simpelheid ook al zo’n fijn lentegeluid. En dat je dan vanuit de auto op weg naar huis zomaar nog
een gierzwaluw ziet vliegen: dat je daar nou zo hard naar had
lopen zoeken! Ineens lijken ze overal te zijn.

Carnavalesk uitgedoste mannen

Die gierzwaluw verdient nog een paar woorden. Al geruime tijd
wachtte ik op mijn eerste van het jaar. En niet alleen op mijn eerste gierzwaluw trouwens. Ook de koekoek wilde maar niet lukken (tot gisteren). En kleine karekiet: mijn eerste had ik al een
week terug maar ze willen maar niet doorzetten. Tussen al het
rietzangergeweld vandaag niet één. Na een voortvarend begin
lijkt het voorjaar een beetje vast te lopen. De stroom aan nieuwe

Verder in de Groene Jonker net als eerder te Waverhoek zwarte- en groenpootruiters, zij het een paar minder, maar juist
veel meer kemphanen, in alle soorten en maten waaronder alweer diverse carnavalesk uitgedoste mannen. En mooie dwergmeeuwtjes, een paar zwarte sterns, fraaie zwartkopmeeuwtjes
over ons heen, een grote groep grutto’s met mooie IJslanders
ertussen, een oeverloper en een bontbekplevier. Onder meer. En
een juveniele slechtvalk die de hele massa eenden en steltjes op
de plas de lucht in joeg.

Zwarte ruiters | Bert Geelmuijden

Kemphaan | René de Waal

Heerlijke gieren
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Excursies

Grutto’s en kemphanen | Hans van Zummeren

Zouweboezem
Afdeling De Bilt/Zeist
22 april 2017 | Hanneke Lankhof
We gingen met acht deelnemers op deze
koude voorjaarsochtend (half bewolkt,
max 10 graden, gevoelstemp. 4 gr, wind
NW 2-3 Bft) op pad. Bij aankomst op de
parkeerplaats bij de Zouweboezem werden we verwelkomd door de Cetti’s zanger, die geen last van de kou leek te hebben. De torenvalk inspecteerde z’n nestkast, de bruine kiekendief was op zoek
naar z’n ontbijt, de blauwborst zat op de
uitkijk. Kortom: we kregen een onthaal
waar we warm van werden.
In het riet was het een drukte van jewelste, de rietzangers deden hun best om
elkaar vocaal te overtreffen. Zelfs de snor
met zijn sonore geluid zat hoog in het
riet en liet zich goed bewonderen. We zagen enkele zwarte sterns zwierend overkomen. Hun nestvlotjes waren nog niet
geplaatst. We hielden een koffiepauze bij
het uitkijkscherm, maar van een pauze
kon je niet echt spreken, want aan de andere kant zagen we van heel dichtbij een
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bosruiter foerageren. Even later kwam er
een witgat bij. Na een slok koffie was er
een zwarte ruiter in prachtkleed neergestreken. Ook hoorden we groenpootruiters overkomen. Wat geweldig om zwarte ruiter en witgat in één beeld te kunnen bewonderen! Het verschil in formaat
was duidelijk te zien. De fotografen onder ons probeerden deze beelden zo
goed mogelijk vast te leggen. Verder zagen we op het water vele eendensoorten:
wilde eenden, krakeenden, slobeenden,
wintertalingen, kuifeenden, een paar zomertalingen, tafeleenden en een smient.
Ook een paar lepelaars en grote zilverreigers waren aanwezig.
We liepen verder naar het drogere deel
van de polder en zagen een roodborsttapuit op de uitkijk zitten, een kneu zong
z’n liedje en de grasmus deed ook z’n
best. Maar waar waren de purperreigers? We naderden de plek waar we ze
vorig jaar nog massaal zagen overvliegen. We wisten dat ze elders in de provincie Utrecht al waren gezien. We zagen
in de graslanden heel veel grauwe gan-

Zwarte stern | René de Waal

Zomertaling en grote zilverreiger | Michael Kars

zen, met een paar kolganzen ertussen en
veel grote Canadese ganzen. Dan werd
opstijgend vanuit het riet een purperreiger gesignaleerd! Het bleef bij slechts
drie exemplaren. Bij een tweede pauze werd een jagend visdiefje gezien en
een ijsvogel gehoord èn zien wegvliegen.
Ondertussen trok er nog een vlucht regenwulpen over, cirkelden er ooievaars,
joegen er kiekendieven en buizerds. We
liepen terug naar de parkeerplaats, waar
we afscheid namen van ‘onze’ zingende
blauwborst, vrouwtje bruine kiek en torenvalkvrouw vanaf haar kast.
Wat een fantastische excursie in een
prachtig gebied, met 72 waargenomen
soorten.

Waverhoek en Groene Jonker
Afdeling Utrecht-stad
23 april 2017 | Jeroen Steenbergen
Zondag 23 april bracht een groep van
zeven mensen een bezoek aan enkele
mooie gebieden in de regio: Waverhoek
en de Groene Jonker.
In Waverhoek begon het met fraaie balts
vluchtjes van rietzangers, blauwborsten,
de eerste groenpootruiters van het jaar en
een flink aantal kemphanen. Enkele zwarte ruiters waren al mooi op kleur en tussen de eenden vonden we enkele zomertalingen en pijlstaarten. Lopend door het
gebied hoorden we opeens een porseleinhoen roepen, een fijne verrassing. Iets verderop liet een blauwborst zich erg mooi
zien. Het regende eventjes, maar gelukkig
stopte dit snel. We liepen door en speurden de slikjes af. We vonden een fraaie ge-

le kwikstaart en twee tapuiten. Bruine kiekendieven vlogen boven het riet en een
waterral riep. Enkele regenwulpen werden
overvliegend opgemerkt. Ook een leuke
was de roepende koekoek, eindelijk…
We reden door naar de Groene Jonker
bij Noorden. Hier hoopten we de steltkluten te vinden die daar gisteren nog
aanwezig waren. Helaas waren deze vogels onvindbaar, maar er was veel ander
moois. We hoorden een flink aantal snorren, blauwborsten en rietzangers. Enkele dwergmeeuwen foerageerden boven

de plas en tussen de grote groep grutto’s
bevonden zich enkele fraaie IJslandse.
Een slechtvalk vloog over en begon een
aanvalsvlucht, alle eenden de lucht in jagend. Afgelopen week was hier en daar al
een vroege gierzwaluw opgedoken, maar
vandaag waren er enkele keer aardige
groepen van ruim 20 vogels in de lucht.
Hiertussen ook huis- en oeverzwaluwen.
Twee zwartkopmeeuwen vlogen over en
langs een oever liep een oeverloper.
We verlieten dit gebied en terwijl een flinke regenbui de auto waste reden we naar
Ruygeborg. Hier wandelden we door het
gebied, waarbij opnieuw het aantal kemphanen opviel, en opnieuw een aantal
zwartkopmeeuwen overvloog. Verder was
het aantal soorten in dit gebied niet hoog.
Terugrijdend door Noorden vloog de eerste boomvalk van het jaar over.
We hadden een prima voorjaarsexcursie:
het was behoorlijk koud maar toen de
zon doorkwam was het een stuk aangenamer. We vonden een heel aantal nieuwe jaarsoorten, waardoor iedereen tevreden op de dag kon terugkijken.

Gele kwikstaart | Bert van Dillen

Rietzanger | Bert Geelmuijden

Bruine kiekendief | Jan van der Greef
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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 het e-mailadres:
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via
06-49121619 (na 18 uur).

gen volgen tot Culemborg. Daar nemen
we de pont naar de overkant, om de Lek
verder te volgen langs de andere oever.
Op verschillende plekken is in de uiterwaarden aan natuurontwikkeling gedaan.
We speuren naar wat er zoal aan vogels
te zien is.
Vertrek: 8.00 uur, terug rond 13.00 uur
Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 28 oktober
Zaterdag 2 september
Groene Jonker | Auto-/wandelexcursie
We rijden naar de Groene Jonker bij Zevenhoven, waar we ons laten verrassen
door wat er zoal te zien is aan met name steltlopertjes. Misschien is er wel een
steltkluut of zwarte ibis ter plaatse: je
weet maar nooit! Ook rallen en eenden
behoren tot de vogelbevolking. Mocht er
voldoende tijd over zijn, kan nog een bezoek gebracht worden aan natuurontwikkelingsgebied Ruygeborg, dat vlakbij ligt.
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zuidpier IJmuiden | Auto-/wandelexcursie
In dit jaargetijde is een excursie naar de
Zuidpier bij IJmuiden bijna een must.
Behalve de ‘zekere’ steenlopers, paarse
strandlopers en oeverpiepers behoren
in deze periode jagers, duikers, jan-vangenten en nog veel meer tot de mogelijkheden. Mocht de pier vanwege harde
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wind gesloten zijn, wordt in overleg een
alternatief gezocht.
Vertrek: 8.00 uur, terug rond 16.00 uur
Waar: CNME ‘Het Groene Huis’, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

De Bilt | Zeist
De Bilt | Zeist
Voor alle excursies kunt u zich aanmelden bij Hanneke Lankhof via e-mailadres:
hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
of via 030-2280159 (na 19.00 uur).
Zaterdag 19 augustus

Zaterdag 30 september
Uiterwaarden langs de Lek | Autoexcursie
We rijden via Vianen naar de zuidkant
van de Lek, waar we de rivier via Everdin-

Zwarte ibis | Richard Pieterson

Jan-van-gent | Bert van Dillen

Groene Jonker/Ruygeborg | Wandelexcursie
Aan het eind van broedseizoen en bij de
start van trekseizoen gaan we vogelen in
twee natte natuurgebieden nabij Noorden en Nieuwkoop. We starten met een
rondwandeling in de rond 2008 aangelegde Groene Jonker en gaan daarna naar
het in 2012 opgeleverde nieuwe moerasgebied de Ruygeborg. Naar verwachting
zullen we een groot aantal vogelsoorten

treffen waaronder steltlopers, eenden,
rallen, roofvogels en zangertjes. Ook
als we de hier in augustus eerder waargenomen zeldzaamheden (waterrietzanger, zwarte ibis, steltkluut en Aziatische
goudplevier) gaan missen, is er kans op
leuke strandlopers, visarend, rietzangers
en porseleinhoen.
Tip: neem waterdicht schoeisel, regenkleding en eten/drinken mee
Opgave: mogelijk tot en met 17 augustus
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 16.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 30 september
Biesbosch | Auto-/wandelexcursie
Spannende tijd met kans op late zomeren vroege wintervogels plus allerhande
doortrekkers. We gaan vanaf Werkendam
in de Noordwaard enkele vogelrijke locaties bezoeken en verwachten leuke steltlopers, watervogels, roofvogels en zangers. Naast Cetti’s zanger, visarend en
zeearend (lokale broedvogels) gaan we

Paapje | Henk Tromp

2017 van onze afdeling maar juist daarom
een aantrekkelijke uitdaging!
Tip: neem waterdichte en warme kleding
mee
Opgave: mogelijk tot en met 26 oktober
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

ook zoeken naar zwaluwen, kolganzen en
paapjes.
Tip: denk aan regenkleding, eten/drinken
Opgave: mogelijk t/m 28 september
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 17.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

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

Zaterdag 28 oktober

Zaterdag 1 juli

Zuidpier IJmuiden | Wandelexcursie
Afhankelijk van de weersomstandig
heden (windkracht en -richting!) op de
Noordzee en rond IJmuiden (vanaf 2528 oktober) zullen we de Zuidpier bezoeken en mogelijk genieten van fraaie zee
vogels (genten, zee-eenden, rotganzen,
jagers, duikers, drieteen- en dwergmeeuwen). Mocht de zuidpier afgesloten zijn
dan gaan we in de jachthaven, vanaf het
strand en rond het nabijgelegen Kennemermeer op zoek naar paarse strandloper, oeverpieper, steenloper, leuke fuut
jes, ijseend, noordelijke lijsters, sneeuwgorzen en fraters. Meest onvoorspelbare
excursie (qua waarneembare soorten) in

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 purperreigers, 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, karekiet, bosrietzanger,
snor, blauwborst en Cetti’s zanger.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur (circa 13.00 uur terug)
Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

Zwarte stern | René de Waal
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weerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 3.50 p.p. (afrekenen
met de chauffeur)

Zondag 10 september
Groene Jonker | Auto-/wandelexcursie
Wat het broedseizoen betreft, is dit moerasgebied z’n pioniersfase wel voorbij.
Voor de tijd van de steltloperstrek is het
gebied onveranderd aantrekkelijk. Bijna altijd zijn er slikrandjes, die belangrijk zijn als voedselplaats en op de rustige verre landstroken houden zich tal van

Spreeuwen | Bert Geelmuijden

moerasvogels op om zich te verzamelen
alvorens af te reizen. Ook onze verschillende eendensoorten kunnen bijna allemaal present zijn. We hopen dan ook op
boeiende toevalstreffers.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur (circa 13.00 uur terug)
Waar: Driebergen, P-terrein naast Brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 3.50 p.p. (afrekenen
met de chauffeur)

Donderdag 28 september
Midweekexcursie Biesbosch Noordwaard | Auto-/wandelexcursie
Door de grote ruimte die de Nieuwe Merwede in de Noordwaard gegund is, heeft
dit gebied een grote betekenis als vogelverblijf- en broedplaats gekregen. De grote afwisseling water/land, de uitgestrekte moerasdelen en de betrekkelijk grote
rust geven het vogelgebeuren van week
tot week een ander aanzien. Om die reden verkennen wij vaker dan eenmaal per
jaar deze omgeving. De grote aantallen
vogels maken dit gebied ook aantrekkelijk voor roofvogels op doortocht.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 9.00 uur (circa 16.00 uur terug)
Waar: Driebergen, P-terrein naast Brandweerkazerne (Bosstraat 1)
Benzinekosten: € 9.50 p.p. (afrekenen
met de chauffeur)

Zaterdag 14 oktober

Kluten | Bert van Dillen
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Arkemheen/Schuitenbeek | Auto-/
wandelexcursie
In deze tijd van het jaar beginnen de
toendrasoorten van Noord-Europa de

Buizerd | Jan van der Greef

polders in dit gebied weer te vullen. De
randmeren zijn veilige overnachtingsplaatsen en die functie wordt ook vervuld
door de zandbanken van de Schuitenbeekdelta. Er zijn steltlopers die deze gebieden als hun favoriete overwinteringshabitat gekozen hebben. Daarnaast zijn
er soorten, die er enige tijd massaal verblijven alvorens verder naar het zuidwesten af te zakken.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur (circa 13.00 uur terug)
Waar: Doorn, P-terrein naast het Oude
Postkantoor (bij Albert Heijn)
Benzinekosten: € 4.50 p.p. (afrekenen
met de chauffeur)

Nieuwegein
| IJsselstein
Nieuwegein
| IJsselstein
Aanmelding voor excursies tot uiterlijk 24
uur voor de excursie (tenzij anders vermeld) bij Bert van den Broek: bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl.
Aanmelding is pas definitief na bevestiging. Check ook altijd de website voor
eventuele actuele informatie!

1e zaterdag van de maand
Vogel- en natuurwandelingen in
Park Oudegein
Luc de Bruijn van de 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 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

Zaterdag 30 september
Euro Birdwatch, trekvogeltelling
Jaarlijks worden in Europa door Birdwatch in het eerste weekend van oktober
vogeltrektellingen georganiseerd.
In Nederland wordt dit door de Vogel-

bescherming gecoördineerd. De afdeling Nieuwegein/IJsselstein doet hier ieder jaar aan mee. We gaan tellen op de
bunker aan de Voorhavendijk bij de Lek
bij Vreeswijk, waar we naar diverse kanten een mooi, weids uitzicht hebben. Alle
waargenomen trekvogels worden op een
speciaal telformulier ingevuld. Na de telling worden de gegevens aan de Vogel
bescherming doorgestuurd.
Aanvang: 7.00 uur (geen kosten)
Waar: bunker Vreeswijk/Voorhaven
Informatie: bij Bert van den Broek:
bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl

mermeer; zowel op het water als langs de
oevers valt genoeg te ontdekken.
Excursieleiding: Michiel van Vliet
Vertrek: 7.30 uur, einde middag terug
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 32,00 (per auto en te
delen door het aantal inzittenden)

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

Zondag 8 oktober
Pier van IJmuiden & Kennemermeer |
Dagexcursie
De vogeltrek komt in deze periode goed
op stoom. Zeker is dat we op de pier
steenlopers, paarse strandlopers en
oeverpiepers zien. Op het strand zijn
naast diverse meeuwen ook altijd wel leuke steltlopers aanwezig, maar in deze tijd
van het jaar is echt alles mogelijk! Verder
lopen we nog een stukje langs het Kenne-

Zondag 27 augustus
Maasvlakte
We brengen een bezoek aan de Maasvlakte. We beginnen met een uurtje over
zee kijken en hopen op die ene kleinste
jager of vale pijlstormvogel. Daarna gaan
we op de vlakte op zoek naar vogels die
tijdens de trek in dit gebied belanden.
Vertrek: 7.00 uur (einde middag terug)
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 17 september
Oostvaardersplassen
Deze dag gaan we naar de Oostvaardersplassen. Naast zeearenden, die tegenwoordig vaste prik zijn, is er kans op allerlei andere soorten. Zullen we net als
vorig jaar weer zoveel krooneenden zien?
Hangt er nog een koereiger rond?
Vertrek: 8.00 uur (in de loop van de middag terug in Utrecht)
Waar: Stadion Galgenwaard
Grote lijster | Richard Pieterson

Krooneend | Michael Kars
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Zondag 15 oktober
Texel
Op naar het eiland. Deze dag valt in het
Dutch Birding-weekend en de verwachting is dat er leuke soorten gevonden zullen worden. Een bladkoning zit er altijd
wel in, en wie weet wat nog meer.
Vertrek: 6.30 uur (ongeveer 18.00 uur terug in Utrecht)
Waar: Stadion Galgenwaard

Vechtplassen
Vechtplassen
Excursies vertrekken vanaf het kleine
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg). Uitzondering: de excursie van 10
september (zie onder).
Zondag 27 augustus
Rondje IJsselmeer (thema: sterns, vooral
reuzenstern) | Dag-/auto-excursie
We rijden langs de Friese IJsselmeerkust,
het Balgzand en eventueel, als de tijd het
toelaat, ondergelopen bollenvelden in
de kop van Noord-Holland. Het thema

Zwarte stern | René de Waal
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van vandaag is sterns. Bij de Mokkebank
of de Workummerwaard hopen we de
fraaie reuzensterns te zien, alsook visdieven. Misschien huizen er wel enkele flamingo’s. Bij het Balgzand verwachten we
vele zwarte sterns en mogelijk een witvleugelstern ertussen. Noordse sterns en
dwergsterns behoren ook tot de mogelijkheden. Bij de bollenvelden misschien
nog een lachstern, maar het kan zijn dat
we daarvoor al te laat in het seizoen zijn.
Verder hebben we deze dag kans op vele steltlopers bij het Balgzand en ruiende eenden, zwanen en futen op het IJsselmeer. Excursieleider Bert van Dillen zal
trachten u zoveel mogelijk te laten zien.
Aanmelding: graag uiterlijk vrijdag 25 augustus bij Bert van Dillen, telefoon 0346556386 of 06-11925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.00 uur
Benzinekosten: € 19,00, graag gepast
betalen aan de chauffeur

Zondag 10 september
Westbroekse Zodden/Bert Bospad: op
zoek naar de visarend! | Ochtend-/wandelexcursie
In de Westbroekse Zodden is het moerasboslandschap nog volop te bewonderen. Als we de natuur haar gang laten
gaan, zou alles dichtgroeien tot een groot
moerasbos van elzen en wilgen. De Westbroekse Zodden zijn deels opengesteld.
Er loopt een mooi wandelpad (Bert Bospad) door moerasbos en langs trilvenen
en rietlanden. We gaan onder leiding van
Gerhard Overdijkink een kijkje nemen.
Vorig jaar waren we er ook! De visarend
liet zich meteen zien. Daar bleef het wat

Reuzenstern | Bert Geelmuijden

deze soort betreft bij. Maar de juveniele
purperreigers, de tapuit, de watersnip en
enkele paapjes maakten het tot een succes. Het jaar ervoor hadden we zelfs de
roerdomp goed en langdurig in beeld.
Dus wie weet wat we tegenkomen bij deze editie van ‘op zoek naar de visarend’.
Aanmelding: uiterlijk vrijdag 8 september
bij Cora Kuiper, 0294-231768 (na 18 uur)
Let op: we verzamelen om 8.25 uur bij de
ingang van het Bert Bospad in Westbroek
(ingang tegenover Kerkdijk 85)
Vertrek: aldaar om 8.30 uur

Visarend | Bert Geelmuijden

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

