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Vogelwacht Utrecht 60 jaar
Op 4 februari 1958 vond de oprichtingsvergadering van Vogelwacht Utrecht
plaats in het gebouw van het KNMI in
De Bilt. De oprichters waren de heren
Van der Garden, Van Lynden en Sjoerd
Braaksma (vader van Wigle). Doelstelling van de jonge vereniging: bescherming van vogels en hun leefgebieden in
de provincie Utrecht.
Intussen zijn 60 jaar voorbij en is onze doelstelling wat breder geworden. In
artikel 2 van de statuten staat: Het doel
van de vereniging is de bescherming en
verbetering van de levensvoorwaarden
van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de vogels.

Natuurbescherming van levensbelang
Heeft de Vogelwacht nog bestaansrecht?
Is natuurbescherming nog nodig? Om
maar met de tweede vraag te beginnen.
De druk op de natuur, onze leefomgeving, is groot door onder andere een almaar uitdijende wereldbevolking, gebruik
van pesticiden en klimaatverandering.
Bescherming van die natuur is mijn inziens van levensbelang. Hopelijk kan de
Vogelwacht daarbij een rol blijven spelen.

Bert van ‘t Holt

avond 20 maart houdt André Donker,
boswachter Natuurmonumenten, een
lezing over de Marker Wadden. Zoals u
waarschijnlijk weet, zijn nieuwe eilanden opgespoten in het Markermeer: de
Marker Wadden. In 2017 hebben hier al
bijzondere vogelsoorten gebroed zoals
dwergstern en strandplevier. André zal
ons er meer over vertellen.

Vaartocht naar Marker Wadden
Op zaterdag 2 juni organiseert het bestuur een lustrumexcursie naar de Marker Wadden. We varen die dag vanuit Enkhuizen met het fraaie zeilschip ‘Schuttevaer’. Vijf jaar geleden, bij het vorige lustrum, hadden we met hetzelfde schip een
fijne tocht naar het eiland ‘De Kreupel’.
We gaan op 2 juni mogelijk ook wandelen
op de Marker Wadden onder deskundige
begeleiding. De gereduceerde prijs van
de lustrumexcursie is 35 euro (inclusief

vaartocht, wandeling, koffie, appeltaart
en lunch). Het maximale aantal deelnemers is 60.
Aanmelden kan via onze website www.
vogelwacht-utrecht.nl en met vragen kunt
u terecht bij Janneke Kimstra, jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

Pelagische tocht in oktober
In oktober organiseren we een tweede
lustrumexcursie: een pelagische tocht
vanuit IJmuiden. We varen dan de Noordzee op om zeevogels te bewonderen. Nadere informatie volgt.

Nieuwe natuur in lustrumjaar
Naast bedreigingen zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals het ontstaan
van nieuwe natuur. Daaraan besteden
we aandacht in dit lustrumjaar. Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag-

Met zeilschip ‘Schuttevaer‘ op 2 juni naar de Marker Wadden
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Van de redactie
Nieuwe natuur is de rode draad in het lustrumjaar 2018 van Vogelwacht Utrecht. De redactie sluit daarbij in deze Kruisbek aan
met het hoofdartikel ‘Bloeidaal en De Schammer’, twee nieuwe
natuurgebieden bij Amersfoort, van René de Waal.
Theo Willemsen uit Renswoude mailde ons: ‘Ik ben momen-

teel bezig mijn zolder op te ruimen en kom daar complete jaargangen (van 1996-2016) van de Kruisbek tegen. Wanneer er
belangstelling voor bestaat, dan wil ik mijn Kruisbekken wel
ter beschikking stellen.’ Heeft u belangstelling? Mail dan naar
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl.

Bestuur
Jeugd heeft toekomst

Hulp gezocht bij ledenadministratie

Everdien Smeenk en Tanny Hiemstra draaien jaarlijks een zeer
succesvol scholenproject in Nieuwegein/IJsselstein over vogels. Leerlingen van de basisscholen die meedoen, zijn razend enthousiast. Jaap Vos van onze coördinatiegroep Amersfoort organiseert dit jaar korte vogelexcursies in park Schot
horst voor brugklassers van ’t Hooghe Landt. Dit project vindt
voor de derde keer plaats. Wilt u helpen? Via jaapvos@vogelwacht-utrecht.nl is Jaap te bereiken.
Wilt u zelf een scholenproject opzetten? Of een jeugdgroep beginnen bij de Vogelwacht? Of een ander project opzetten over
jeugd en vogels? Neem dan contact op via voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl of 0346-351448.

Willem ten Broeke, onze ledenadministrateur, kan enige hulp
gebruiken. Bent u precies, kunt u werken met Excel, draagt u de
Vogelwacht een warm hart toe en heeft u wat tijd over? Meer
informatie en/of opgeven via voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl
of 0346-351448.

Pimpelmees | Michael Kars

Koolmees en huismus | Bert Geelmuijden
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Portofoons
Vogelwacht Utrecht beschikt over portofoons, die handig zijn
bij excursies. Vogelwachtleden kunnen ze lenen via secretaris@
vogelwacht-utrecht.nl of 06-16679919.

Bloeidaal en De Schammer

In 2000 presenteerde Utrechts Landschap de visie ‘Venster op de Vallei’,
met hierin oplossingen om de dreigende verstedelijking van het gebied tussen
Amersfoort, Leusden en Hoevelaken af
te wenden. Hierin wordt gestreefd om
naast landbouw ook ruimte te geven aan
natuur, recreatie en waterberging. Samen
met de betrokken gemeenten, de provincie en het waterschap zijn in dit kader
vier projecten uitgevoerd, waaronder de
aanleg van Bloeidaal en De Schammer.
In deze twee gebieden is het van oudsher
gevarieerde landschap met bloemrijke
hooilanden, rietlanden en moerasbossen
dat langs de beken in de Gelderse Vallei
bestond, in ere hersteld.

Bloeidaal
Bloeidaal is in 2007 ingericht. De voedsel-

René de Waal

De Schammer | René de Waal

Bloeidaal en De Schammer op de kaart gezet

rijke grond werd uitgegraven tot de schrale bodem. Het gebied is ingedeeld in vier
zones: de bufferzone tussen het bedrijventerrein ‘De Vinkenhoef’ en het natuurgebied, het Horstmoeras, bestaande uit het
oostelijke natte deel en het westelijke drogere deel, en het waterwingebied, dat in
beheer is bij Hydron. De bufferzone is
bedoeld als pauzegroen voor het nieuwe
bedrijventerrein en als afscheiding van
het natuurgebied. Er loopt een op diverse punten bereikbaar fiets- en wandelpad doorheen. Het werkpad rondom het
centrale deel van Bloeidaal is toegankelijk
voor wandelaars. Door het middengebied
(Horstmoeras) lopen geen wandelpaden.
Honden zijn toegestaan mits aangelijnd,
maar zoals zo vaak wordt dit gebod regelmatig met voeten getreden. Loslopende honden hebben een grote verstorende

werking op de aanwezige dieren. Schrijver
dezes heeft al eens een hond achter een
in paniek wegrennend ree aan zien jagen.
Bloeidaal heeft zich tot een vogelrijk gebied ontwikkeld. Het Horstmoeras is een
trekpleister voor kievit, tureluur, wintertaling, boerenzwaluw en ijsvogel. De klei-

Wintertaling | René de Waal
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Rietgors | Bert van Dillen

ne plevier, die de eerste jaren als pionier
met meerdere paartjes aanwezig was, is
inmiddels verdwenen. Langs de randen
van het Horstmoeras en de Barneveldse Beek broedt rietgors, kleine karekiet,
bosrietzanger, grasmus, tjiftjaf en fitis.
De koekoek is ieder jaar present, alsook
buizerd en torenvalk.

De Schammer
De Schammer werd in de winter van
2010-2011 nieuw ingericht. Het ligt ten
oosten van Amersfoort, pal langs de A28,
tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Getracht is om op een relatief
kleine oppervlakte zoveel mogelijk diversiteit in landschapselementen te realiseren. Het van oorsprong agrarische gebied bestaat uit natte schrale graslanden,
waterpartijen en rietmoeras. Het gebied
is genoemd naar de historische boerderijplaats ’t Scham die in het gebied stond.
Naast natuurgebied kreeg het een recreatieve functie en kan het worden gebruikt als opslagmogelijkheid van grote
hoeveelheden regenwater. Het recreatie4 | de kruisbek 1-2018

Vogelkijkwand met uitzicht op de noordelijke waterpartij | René de Waal

deel van het gebied is in beheer bij de gemeente Leusden, het natuurdeel bij Het
Utrechts Landschap en de waterpartijen
bij Waterschap Vallei en Veluwe. In het
gebied zijn wandelroutes uitgezet. Alleen
in het recreatieve deel van De Schammer zijn honden (aangelijnd) toegestaan.
Door de aanleg van een fietstunnel onder
de A28, ter hoogte van het Valleikanaal,
is het recreatiegebied gemakkelijk bereikbaar vanuit Amersfoort.

Vogelkijkwand
Langs het wandelpad dat tussen de plassen door loopt is een vogelkijkwand aangelegd met uitzicht op de noordelijke
waterpartij. Bij de kijkwand is een bord
geplaatst met informatie over de te spotten vogelsoorten. Helaas loopt er op vrij
korte afstand van de kijkwand een wandelpad met vlonderbrug voorlangs. Het
wandelpad is weliswaar niet toegankelijk
van 15 maart tot in augustus, maar zorgt
in de daarbuiten liggende periode voor
verstoring van de vogels op de plas. Ook
ontneemt de vlonderbrug het zicht op

het achterste gedeelte van de plas. Tenslotte is de kijkwand niet ongemerkt te
benaderen. Vogels die zich op korte afstand hiervan bevinden worden hierdoor gemakkelijk verstoord.
De waterpartij aan de noordkant van hetzelfde pad is voor vogelaars veel interessanter. De plas ligt afgeschermd door
een strook met struiken en boompjes,
waardoor vogels niet verstoord worden
door wandelaars. Een goed afgeschermd
kijkscherm zou daar veel beter op zijn
plaats zijn. Met Martijn Bergen, boswachter van Utrechts Landschap, is hierover gesproken. Mede door sponsoring
van Vogelwacht Utrecht gaat dit waarschijnlijk lukken.

Vogelparadijsje
Ondanks de ligging pal naast de drukke A28 heeft het gebied zich in korte
tijd ontwikkeld tot een paradijsje voor
vogels. De waterpartijen oefenen grote
aantrekkingskracht uit op allerlei water
vogels. Diverse eendensoorten, zoals
wilde eend, kuifeend, krakeend, berg

Dodaars | Bert Geelmuijden

eend, wintertaling en slobeend, maar
ook dodaars, fuut, ijsvogel, waterral en
zelfs porseleinhoen hebben De Schammer gevonden. Daarnaast zijn kievit, tureluur en watersnip present. Kokmeeuw,
kleine mantelmeeuw en stormmeeuw
zoeken hier voedsel, en ook grote zilverreiger en soms lepelaar worden gesignaleerd. Ikzelf heb eens een drietal casarca’s in één van de waterpartijen aangetroffen.
Ook voor zangvogels is De Schammer

een aantrekkelijk gebied. Blauwborst,
sprinkhaanzanger, tuinfluiter, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus, spotvogel
en roodborsttapuit zijn broedvogel. Dit
lijstje kan worden aangevuld met onder
andere fitis, groenling, heggenmus, winterkoning, kneu, merel, putter, ringmus
en witte kwikstaart.
Net als in Bloeidaal was de kleine plevier
de eerste jaren na aanleg broedvogel,
maar zoals dat bij pioniers gaat is hij ook
hier inmiddels verdwenen.

Porseleinhoen | Richard Pieterson

Sprinkhaanzanger | René de Waal

Casarca’s | René de Waal
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Zwaluwen
Een apart hoofdstuk vormen de zwaluwen. Boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw foerageren veelvuldig in het
gebied. Enkele oeverzwaluwen hebben
gebroed in de steile oever van de plas
bij het Valleikanaal ten zuiden van De
Schammer, maar zijn verdwenen toen de
ijsvogel zich er vestigde. Langs de meest
noordelijke waterpartij in De Schammer is
deze winter een oeverzwaluwwand gerea
liseerd, waarvoor de benodigde financiën
via crowdfunding bijeen zijn gebracht. De

wand kan vanachter het kijkscherm worden geobserveerd. Vanwege de afstand
tot het kijkscherm zal voor belangstellenden een verrekijker worden geplaatst. De
oeverzwaluwwand zal zodanig beheerd
worden, dat de ijsvogel niet de kans krijgt
zich er in te vestigen. Elke winter zullen de
broedgaten worden schoongemaakt, opgevuld en afgedopt tot de oeverzwaluwen
terugkeren van hun winterverblijf. De ijsvogel begint al eerder in het voorjaar zijn
nestgang uit te graven.

Planten en insecten

Oeverzwaluwwand | Hans van Zummeren

In de graslanden in Bloeidaal en De
Schammer is maaisel van een van de weinig overgebleven blauwgraslanden in de
omgeving (Groot Zandbrink) ingebracht.
Reden hiervoor is dat veel soorten van
blauwgrasland zich moeilijk verspreiden
en geen of een kortlevende zaadbank
maken. Hierdoor hebben zich in korte
tijd veel planten kunnen vestigen, zoals
blauwe knoop, Spaanse ruiter, vlozegge
en bijzondere mossen als bronsmos,
groot laddermos en gewoon haakmos.
Ook voor insecten bieden Bloeidaal en
De Schammer een uitermate geschikt
leefgebied. In dit verband is het vermeldenswaard dat in De Schammer de eerste geregistreerde waarneming is gedaan
van de Kempense heidelibel voor de provincie Utrecht.

Recreatie

Kempense heidelibel | Andreas Thomas Hein, Wikipedia

6 | de kruisbek 1-2018

Met name De Schammer is mede ingericht voor recreatie. Er lopen wandel- fiets- en ruiterpaden en er zijn picknickweiden. De Schammer is gemakke-

lijk toegankelijk vanuit Leusden vanaf
de Horsterweg, en via eerdergenoemde
fietstunnel onder de A28. De meeste paden zijn geasfalteerd en dus goed toegankelijk voor rolstoelen en skaters. Toch is
de recreatiedruk op het gebied niet groot,
wellicht omdat de rondom Amersfoort
liggende bosgebieden op wandelaars en
fietsers grotere aantrekkingskracht uitoefenen, en De Schammer zich door zijn
betrekkelijke kleine oppervlakte niet leent
voor lange wandelingen of fietstochten.
Bloeidaal is minder geschikt voor recreatie. Alleen de bufferzone is, zoals eerder
opgemerkt, ingericht als pauzegroen.
Een fietspad door de bufferzone en het
opengestelde werkpad zijn de overige recreatiemogelijkheden.

Tenslotte
Met Bloeidaal en De Schammer is
Amersfoort een tweetal interessante gebieden rijker. In tegenstelling tot veel andere natuurontwikkelingsprojecten is er
een grote afwisseling in landschapstypen
en biedt zij voor elk wat wils: van vogels,
planten en insecten hebben zich in korte
tijd bijzondere soorten gevestigd, en dat
op zo’n korte afstand van stad en snelweg. Ook biedt de ligging van het gebied
goede mogelijkheden voor het waarnemen van vogeltrek. Veel vogels die op de
trektelpost bij het Hazenwater worden
geteld worden langs de A28 over Schammer en Bloeidaal naar Den Treek geleid.
Al met al een gebied om blij mee te zijn!
Bronnen: Utrechts Landschap (boswachter Martijn Bergen), IVN Amersfoort/Leusden, Gemeente Leusden

De slag bij Heiloo | Toon Vernooij
Het was, zoals de hele maand december
de gewoonte zou worden, een miezerige dag waarop het nauwelijks licht wilde worden. Al dagen zat er een Humes
bladkoning in de buurt van Heiloo. Heiloo? Ja, Heiloo, dat ooit - dacht ik - het toneel was van een beroemd slagveld in de
strijd van de Hollanders tegen de Spanjaarden. Nou, dat wil je dan wel eens van
dichtbij zien. Een prettige bijkomstigheid was dat je vanaf Utrecht centraal
een rechtstreekse trein naar Heiloo hebt.
En na de spits is er voldoende ruimte om
een vouwfiets mee te slepen.
Woensdagmiddag zag ik op Waarneming.nl de fraaiste foto’s voorbij komen,
dus die donderdagochtend had ik goede hoop dat het beestje er nog zou zitten. Kijker, camera, boterhammen, boek
(voor onderweg) en vouwfiets in gereedheid: ik was klaar voor vertrek. Van lezen
in de trein kwam niet veel, want om de
haverklap moest er gecheckt worden of
de vogel intussen weer was waargenomen. Ik voelde onderweg een serieuze
‘dip’ naderen, toen voorbij Sloterdijk nog
steeds niets werd gemeld. Zou het dan
toch mislopen? Ik begon al na te denken over een alternatief reisdoel, toen ik
- bijna aangekomen in Heiloo - de eerste
waarneming van die dag zag verschijnen.
Wat een opluchting, hij zat er nog!
De 25 minuten fietsen door de motregen
konden me niet snel genoeg voorbij gaan
(die regen mocht wel stoppen trouwens)
en in mijn nervositeit nam ik ook nog

de verkeerde afslag en zag mezelf even
later vanaf de verkeerde oever van een
vaart kijken naar een drietal heren met
telescoop en camera gericht op de bosschages. Vooralsnog onbereikbaar. Terug maar weer, naar de brug, en nu aan
de goede kant lopend een kletsnat blubberpad volgend naar de bewuste plek.
Daar aangekomen de gebruikelijke vraag:
“Hebben jullie ‘m in beeld?” en het iets
minder gebruikelijke, maar des te meer
gehate antwoord: “Hij zat er net nog,
maar is nu weg.” Tja, wat doe je dan?
Wachten. Een praatje maken. Kijken naar
een overvliegende houtsnip (ook leuk,
maar niet waar je voor kwam). Luisteren
naar een krijsende waterral (mwah…). En
wachten. Vooral wachten.
En ineens zat ie daar, vlak voor me in
een wilgenbosje, roepend (ongeveer als
een ‘gewone’ bladkoning), scharrelend
van twijg naar twijg: de Humes bladkoning, bewoner van de Centraal-Aziati-

sche bergbossen! In Heiloo of all places!
Wat een feest! Ik bleef eindeloos kijken,
genieten en vergat te fotograferen. Toen
was ie weer weg en heel even hoopte ik
stiekem dat er een volgende vogelaar zou
aanschuiven, zodat ik ook eens een keer
zou kunnen zeggen: “Vijf minuten ge
leden…”
Maar zo ver kwam het niet, de Humes
was binnen twee minuten weer terug. Nu
had ik mijn camera wel in gereedheid en
als toppunt van de feestvreugde brak zowaar een waterig zonnetje door dat alles
in een gouden licht zette. Het kon niet
op. Een dikke anderhalf uur later fietste
ik terug naar het station met een air alsof ik in hoogsteigen persoon de slag bij
Heiloo had gewonnen.
Pas heel veel later, toen mijn euforie weer
plaatsgemaakt had voor enige nuchterheid, realiseerde ik me dat er in de hele vaderlandse geschiedenis natuurlijk
nooit sprake is geweest van zoiets als
een slag bij Heiloo. Wel, zoals bekend, bij
Heiligerlee, maar dat was aan de andere
kant van ons land en in 1568…

Humes bladkoning | Toon Vernooij
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En...nog iets leuks gezien?

Wintervogels rondom de Haarrijnse Plassen | Bert van Dillen
De Haarrijnse Plassen zijn een plassengebied in Utrecht, gelegen tussen Maarssenbroek en Vleuten en ten noorden van de
Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het zijn twee grote plassen met
schoon, helder water met een totale oppervlakte van ongeveer
90 hectare. Tussen de plassen loopt de weg van Maarssen-Broek
naar Vleuten.
De plassen leveren een belangrijke bijdrage aan het watersysteem in Leidsche Rijn. In natte tijden fungeren zij als opvang
voor overtollig oppervlaktewater in het gebied en in droge tijden kan er water uit de Haarrijnse Plas naar drogere delen worden gebracht. Het water dat uit de bodem, de sloten en grachten naar de Haarrijnse Plassen wordt afgevoerd is al enigszins
gezuiverd. Toch wordt het - voordat het wordt binnen gelaten nogmaals gefilterd, zodat het water in de plas absoluut schoon
en kraakhelder is.
Het heldere, schone water is ook rijk aan waterdieren. En dat
trekt in de wintermaanden vele wintervogels naar de plassen.
Futen, dodaarzen, krakeenden, kuifeenden, smienten, grauwe
ganzen, Canadese ganzen en een enkele brilduiker zijn normale wintergasten. Maar soms worden er ook bijzondere wintergasten gezien.

Een grote verrassing in december 2017: een prachtige man ijseend

Krakeend | Bert van Dillen

IJseend | Bert van Dillen
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Begin december 2017 werd een schitterend uitgekleurd mannetje ijseend op de zuidelijke plas aangetroffen. En dat is bijzonder, want ijseenden worden in Nederland niet zo heel vaak in het
binnenland gezien. De ijseend is een bijzonder fraaie eend, met
een voornamelijk zwart-wit verenpak en een lange staart. Het is
een Arctische soort, die broedt op de toendra’s van het Noordelijk Halfrond, in zowel Eurazië als Noord-Amerika. Ze overwinteren op zee of in diepere zoute, brakke en soms zoete wateren,
vooral in de Oostzee, maar een klein deel komt naar de westelijke Waddenzee en het deltagebied. Ze eten voornamelijk dierlijk
voedsel, zoals kreeftachtigen en schelpdieren, maar ook kleine
vissen, insecten en plantaardig materiaal. Om het voedsel te bemachtigen duiken ze wel drie tot tien meter diep!
In Nederland is de ijseend erg schaars. De beste kans om deze
noordelijke vogel te zien is op de Noordzee ter hoogte van de
Brouwersdam en de westelijke helft van de Waddenzee. Soms
zit er een op het IJsselmeer of op het Gooimeer. Maar deze winter dus ook op de Haarrijnse Plassen.
De vogel heeft veel vogelaars naar de plassen getrokken; zelfs

Geoorde fuut | Bert van Dillen

Kuifduiker | Bert van Dillen

uit het buitenland kwamen vogelaars om de vogel te zien en te
fotograferen. De vogel bleef meestal ten minste 100 meter van
de wal maar af ten toe kwam hij tot op 30-50 meter.

worden bekeken en gefotografeerd. Als je rustig en op de hurken bleef zitten, kwamen ze tot op 5 à 10 meter dichtbij. Hierbij waren de mooie rode ogen goed te zien, soms zelfs de gele
rand rondom de zwarte pupil.
De kuifduiker broedt vooral in Noordoost-Europa, maar ook in
kleine aantallen op IJsland en in Schotland. Hij heeft dan de
voorkeur voor ondiepe, voedselrijke meren en vennen met een
rijke oevervegetatie. Zijn voedsel, dat al duikend wordt gevangen, bestaat hoofdzakelijk uit insecten en hun larven en kleine visjes zoals stekelbaarsjes. In ons land is de kuifduiker een
schaarse wintergast met tussen de 100 en 200 exemplaren.
Ook deze vogel is bij ons vooral in de Delta te vinden, in het bijzonder bij de Brouwersdam en omgeving. Een enkeling zoekt
de grotere meren in het binnenland op.
In tegenstelling tot de kuifduiker broedt de geoorde fuut wel
bij ons, en dan vooral in ondiepe (duin)meren, plassen en vennen die rijkelijk begroeid zijn en voldoende voedsel, vooral insecten en hun larven, bieden. Er broeden enkele honderden
paartjes in ons land. De beste broedgebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen, maar ook in de Groene Jonker
broeden ze.
Ze overwinteren vooral in de kustwateren, met ook hier een
voorkeur voor de Delta. Vooral de Grevelingen en het Veerse
Meer zijn in trek. Kleine aantallen zitten op grotere meren en
plassen, waaronder bijna elk jaar wel enkele op de Haarrijnse
Plassen.

De ‘broertjes’ kuifduiker en geoorde fuut
Vrijwel gelijktijdig met de ijseend werden op de noordelijke plas
een winterkleed kuifduiker en twee geoorde futen ontdekt. Deze twee fuutachtigen lijken in winterkleed erg veel op elkaar: het
zouden tweelingbroertjes kunnen zijn. Beiden hebben in winterkleed een zwart/grijs met wit verenkleed. De kuifduiker is gemiddeld iets groter dan de geoorde fuut en heeft een rechte snavel met een geelwitte punt. De snavel van de geoorde fuut is
dunner en iets opgewipt (door de bocht in de ondersnavel). In
de wintermaanden heeft de kuifduiker een scherp afgesneden
zwarte pet op zijn kop. De scherpe grens van deze zwarte kopkap met de witte wangen en kin loopt tot net onder het oog,
dan wel tot het oog. De geoorde fuut heeft ook een zwarte kopkap, maar het zwart loopt achter het oog verder door naar beneden, tot op de wangen. De geoorde fuut heeft ook een rondere
kop, waardoor hij vaak een ‘steiler’ voorhoofd heeft in vergelijking met de kuifduiker. Maar pas op, door wisselingen in de gemoedstoestand van de vogels kan ook de kuifduiker zijn voorste
kopveren opsteken, waardoor die een hoger voorhoofd heeft.
De geoorde fuut kan op zijn beurt zijn kopveren plat leggen.
De vogels van de Haarrijnse Plassen werkten gelukkig erg mee
en trokken veel bekijks. Beide futen konden van zeer dichtbij
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom op toonvernooij@planet.nl

Een goede neus
Heel lang namen we min of meer als
vaststaand aan dat vogels niet konden
ruiken. Van dat onjuiste idee is men inmiddels wel teruggekomen. Van veel zeevogels (vooral soorten uit de familie van
de albatrossen en stormvogels) weten we
nu dat ze wel degelijk kunnen ruiken. En
sommige niet zo’n beetje ook, zo blijkt.
Onder de landvogels blijkt de kalkoengier (Cathartes aura) een kampioen reukvermogen te zijn. Onderzoekers van het
Smithsonian Institute hebben uit anatomisch en histologisch onderzoek (= weefselonderzoek) definitief kunnen vaststel-

Kalkoengier | Tim McCormack (Wikipedia)
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len dat kalkoengieren waarschijnlijk de
best ruikende vogels ter wereld zijn. Vogelaars vermoedden dat al heel lang, omdat het gedrag van deze gieren erop duidde dat ze niet uitsluitend op hun ogen
vertrouwden bij het vinden van kadavers
onder een gesloten bladerdek (die zie je
namelijk niet van bovenaf). Uit het onderzoek aan dode kalkoengieren bleek dat
het deel van de hersenen waar het reukvermogen was gesitueerd maar liefst vier
keer groter was dan dat van hun naaste
verwant, de zwarte gier (Coragyps atratus), die overigens ook aardig kan ruiken,
en in verhouding tot het hersenvolume
nog veel groter dan dat van 143 andere
vogelsoorten.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft het superieure reukvermogen ertoe bijgedragen dat de zwarte gier van de 23 soorten
gieren het grootste verspreidingsgebied,
alsmede de grootste populatie heeft, en
volgens schattingen uit 18 miljoen exemplaren bestaat.
Het toekomstige onderzoek richt zich
vooral op de vraag wát kalkoengieren
precies ruiken, wel of juist niet dezelfde geurstoffen als andere dieren, en of
ze over een speciaal type geurreceptoren beschikken. Het belang van dit onderzoek ligt ook in de onmisbare ecologische functie van gieren als opruimers.
De resultaten kunnen informatie opleveren die belangrijk is voor het behoud
van deze vogels. En hoe belangrijk dat is
mag blijken uit de dramatische gevolgen
die de bijna-uitroeiing van gieren in India
heeft gehad. Kadavers die voorheen werden opgegeten door gieren blijven daar

Zwarte gier | Ivo Antusek (Wikipedia)

nu liggen, waarvan weer verwilderde
honden profiteren die daardoor flink in
aantal zijn toegenomen. De honden zijn
veelal besmet met rabiës en eisen jaarlijks maar liefst 31.000 slachtoffers. Gieren met een goede neus zijn dus goud
waard.
Bron: Alicia Ault, Turkey Vultures Have a Keen Sense
of Smell and Now We Know Why, Smithsonian.com, 21
december 2017 (www.smithsonianmag.com)

Stiekeme scharrelaars
Wie wel eens in Noord-Amerika heeft
gevogeld kent ze ongetwijfeld: de ‘sparrows’, de Amerikaanse familieleden van
onze gorzen. Stuk voor stuk onopvallend
en bijzonder lastig te determineren. De
sprinkhaangors (Ammodramus savannarum) spant wel de kroon. Hij is klein,
heeft afgezien van een geel vlekje voor
het oog geen opvallende kenmerken,
houdt zich het liefst verborgen in het
gras en zijn zang stelt ook nog eens niks
voor. Dus bespaar je de moeite, zou je
denken. Maar ze hebben toch minimaal
één interessante eigenschap.

In afwijking van de meeste andere vogelsoorten is het binnen een en hetzelfde
broedseizoen een komen en gaan van individuen tussen verschillende broedterritoria. In twee maanden tijd verplaatst
33-75% van de individuele vogels zich
naar een ander territorium. Het is in
sommige gebieden een ware stoelendans, waarbij het totale aantal territoria
gelijk blijft, maar de bewoning ervan per
broedpoging telkens verandert.
Van veruit de meeste vogels zijn we gewend dat een paartje gedurende een
broedseizoen hetzelfde territorium bezet houdt, ook als het meerdere broedsels grootbrengt. Zo niet bij sprinkhaangorzen dus: die huppelen na een mislukt
of voltooid broedsel vrolijk naar een ander territorium.
Nu rest nog de vraag wat de functie is
van dit toch wel bijzondere gedrag. Kortom, een vogeltje om toch wat scherper in
de gaten te houden.
Bron: More to ‘little brown jobs’ than meets the eye,
BOU, 18 december 2017 (www.bou.org.uk)

Ringmussen | Jan van der Greef

Een vliegende start
Op 17 oktober was de introductieavond van het Erfvogelproject Lopikerwaard.
We hebben er hard aan gewerkt om veel publiciteit te krijgen. Onze facebook
pagina ‘Lopikerwaard geeft erven vleugels’ was goed bezocht en er stond een
artikel in de zaterdagbijlage van het AD. Ook de ‘Zenderstreeknieuws’ heeft plek
voor ons ingeruimd. Zelf vonden we de uitzending op radio en tv Utrecht erg
leuk en ook heel spannend. Helaas kan je de uitzending nu niet meer terugzien.
Dat alles heeft erin geresulteerd dat er 51 mensen aanwezig waren op de
introductieavond. Jaap Graveland van de Natuur- en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard heeft een bevlogen lezing gehouden over zijn erfvogelproject, met
heel veel foto’s en veel interessante informatie. Iedereen was tot het eind toe
geboeid. Na de vragenronde bleven veel mensen nog even voor een drankje en
een praatje.
Op de avond zelf kon men zich opgeven voor een erfscan en dat hebben ook
een aantal mensen gedaan. De dagen erna druppelden ook nog aanmeldingen
binnen zodat we nu een lijst hebben met 23 erven waar we een erfscan mogen
gaan doen en de bewoners adviezen geven hoe ze hun erf vogelvriendelijker
kunnen maken. We hebben inmiddels vijf erven bezocht en de bewoners een
mooi advies kunnen geven.
Ook wij zijn met Kerstreces gegaan; volgende week gaan we weer aan het werk
met veel ideeën voor het nieuwe jaar. We houden u op de hoogte.
Erfvogelproject Lopikerwaard wenst u een vogelrijk, groen en gelukkig 2018 toe!
Marga van den Broek | Mieke de Haan | Celia Rodenburg | Irene Schuller

Sprinkhaangors | Dominic Sherony (Wikimedia)
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Siberische boompieper bij Wageningen

Nu wel succes

Een man of tien in een slordige kring, turend naar een ruige
plek met laag woekerende braamstrengen aan hun voeten, in
de vaste overtuiging dat zich ergens daar voor hen een Siberische boompieper schuilhoudt: het kon zo uit een cartoonstripboek afkomstig zijn. Na misschien wel een half uur (en dan
reken ik vanaf het moment dat ik me bij het gezelschap voegde) wordt besloten de plek toch maar grondig uit te kammen.
Ach, er was daar toch niets dat we verstoren konden en die
bramen, die kunnen wel wat hebben. Trouwens, menig terreinbeheerder zou alleen maar blij zijn als een bende vogelaars de
bramen een beetje kwam korthouden, wat ons trouwens niet
gelukt is want die bramen, die kunnen wel wat hebben. Nee,
‘sibopi’ moesten we toch elders zien terug te vinden. En zo
dreigde een herhaling van gisteren, toen ik met een paar handen vol andere vogelaars een uur of langer met mijn dagelijkse
schoenen had lopen rondbanjeren door modder, door drassig
grasland en door plassen met als enig resultaat, afgezien van
natte voeten, enkele keren een meest zwijgzaam opvliegende pieper die bij neerstrijken meteen weer in de vegetatie verdween en onvindbaar was tot het moment dat we ondanks onze voorzichtigheid toch te dichtbij waren gekomen en hij weer
opvloog om verderop weer spoorloos te verdwijnen. Wat op
zichzelf overigens een aardig determinatiekenmerk is. Nee, dit
leek me geen graspieper. Maar eigenlijk was ik al te laat: het
was zo’n grijze middag dat het al om drie uur bijna begint te
schemeren, en kort voor vier uur zocht de vogel, veronderstelden we, zijn slaapplaats op. Hij vloog in elk geval, net als de
dag tevoren gebeurd was, hoog de wijk in.
Dat moest beter kunnen.

Vandaag was er veel anders: ik was er al om half twaalf. Ik
had kaplaarzen aan. En vandaag was de vogel verre van zwijgzaam. Toen we hem enige tijd later honderd meter verderop
terugvonden, vloog hij luid roepend op. Verderop hetzelfde,
en daarna nog een keer. Steeds hoorden we luid en duidelijk
die roep en dat was prettig, want ik denk niet dat ik ooit eerder
Siberische boompieper live langer dan een halve tel heb gehoord. En Siberische boompieper kun je niet vaak genoeg horen roepen, want die roep is lastig te onderscheiden van onze
boompieper. Al heb ik altijd gevonden dat het kan, ook in het
veld en ook zonder sonogram. Dat het geluid hoger van toon
is, nee, ik geloof niet dat je dat kunt horen zonder directe vergelijking. Maar het roepje is minder strak, is iets explosiever
en heeft een wat dalend en afzwakkend verloop. Een heel klein
beetje als roodkeelpieper maar dan heel anders. Nou ja, dat
moet je horen, en dus juist daarom zo leerzaam.
Maar het belangrijkste verschil (voor mij) met gisteren was
wel, dat sibopi zich vandaag enkele keren geweldig liet zien.
Twee keer ging-ie een tijdje zitten rusten in een knotwilgje. De
eerste keer was-ie daarbij mooi te zien, de tweede keer was-ie
fantastisch. Vrij zichtbaar in de kale takken bleef-ie zo lang zitten, dat ik rustig de telescoop kon richten en alle relevante kenmerken zich aan me onthulden. De markante koptekening met
het opvallende vlekje op de achterwang, en de wat olijfkleurige
en zwak getekende rug, ze waren overduidelijk. Kijk, en daar
was ik dus voor teruggekomen. Missie geslaagd!
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24 december 2017

Siberische boompieper | Toon Vernooij
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En...nog iets leuks gezien?
Roze spreeuw | Bram Rijksen

30 september 2017 | In het kader van Euro Birdwatch heb
ik wat bevriende vogelaars uitgenodigd om vanaf m’n dakterras in Houten-Zuid vogels te tellen. Na anderhalf jaar wonen
weet ik dat dat goed kan hier. Al 130 soorten waaronder vier
soorten kiekendieven, zwarte en rode wouwen, vis- en zeearenden, zwarte ooievaars, kraanvogels, ortolanen, roodkeelpiepers... het leek soms wel een echte telpost! Maar helaas, ook dit
jaar zijn de weersomstandigheden tijdens EBW niet optimaal;
Buienradar kleurt vooral blauw..
Johan Barth heeft zich al vroeg gemeld. Erik Wouda, Jeroen
Steenbergen en Martin Visser sluiten in de loop van de ochtend
aan. Zoals verwacht vliegt er weinig maar ach, ’t is gezellig, we
staan hoog en droog en er vliegt zelfs een groepje kruisbekken langs. Tegen de middag vertrekken Erik en Jeroen weer en
wachten wij tegen beter in op opklaringen.
Dan scheert er weer een groepje spreeuwen laag over de daken
voor ons langs, zo ongeveer de enige soort die wel goed ver
tegenwoordigd is vandaag. Omdat het nou eenmaal zo hoort
volg ik ze met m’n kijker. Mijn hersenen registreren ongeveer

vijftig donkere vogels en één beige. Huh? BEIGE!?
“Ho, er vliegt een bleke tussen... Bleke spreeuw...!!!”
Op het moment dat Martin en Johan de vogel zien duikt de
groep áchter de huizen naar beneden. Britse poep..! Maar ze
komen terug op het platte dak waar we op uitkijken, één voor
één, met of zonder druif in de snavel. En jawel, ook het lichte
beest. Vast weer zo’n leucist...
Echter, door de telescoop zie ik een juveniele zandkleurige
spreeuw met iets donkerder vleugels, lichte zoompjes op de
vleugelveren en -yes yes yes!- een stevige eigele gekromde snavel. Hart en stem slaan over:
“ROZE SPREEUW!!... ER ZIT GEWOON EEN ROZE SPREEUW
OP DAT DAK!!!”
Veel te snel vliegt-ie weg maar een half uurtje later vinden de
Bosch-brothers vanaf de begane grond de vogel terug. Hij blijkt
nogal mobiel en houdt die middag zo’n vijftig heen-en-weer
fietsende en snelwandelende (voornamelijk Utrechtse) vogelaars lekker bezig.
De volgende dag vliegt-ie nog één keertje langs het terras en
daarna ziet nog slechts één persoon ‘m kortdurend op z’n favoriete maisakker. Daar blijft het bij. Voorgoed. Poppetje gezien,
kastje dicht..
Opnieuw zorgt de ontdekking van een zeldzaamheid in Houten voor uitbreiding van de Utrechtse avifauna. Eerder was dat
het geval bij onder andere griel, blonde ruiter, terekruiter, alpengierzwaluw, bastaardarend.. Je zou je haast afvragen: wat
volgt? En wanneer..?

Kruisbek | Hans van Zummeren
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Roze spreeuw | Arnold van Kreveld

Roze spreeuw | Arnold van Kreveld

Roze spreeuw | Michael Kars
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Boekbespreking
Nick Hoebe

In deze tijd verschijnen er erg veel boeken
over vogels. Meer dan ooit zijn vogels onderwerp van studie en bespreking. Het is
best lastig om dan één of twee boeken uit
te kiezen en te bespreken. Daarom heb ik
deze keer gekozen voor twee boeken die
gemaakt zijn voor kinderen.

Stefs Grote Neuzenboek
Auteurs	Tekst en tekeningen: Stef den
Ridder en Anneke Groen
Uitgever KNNV uitgeverij Zeist | 2017
ISBN
978 90 5011 599 5
Prijs
€ 19,95
Stef den Ridder is een jonge vrouw die
prachtig kan tekenen. Het Grote Neuzenboek is al de derde uitgave die ze in
korte tijd het licht laat zien. En Anneke
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Groen heeft bij die tekeningen duidelijke
teksten geschreven: in kindertaal, maar
zeker niet kinderachtig.
Voor dieren is de reuk veel belangrijker
dan voor de mens. Met geur bakenen veel
zoogdieren hun territorium af (herten,
zwijnen, wolven), en leggen andere dieren een geurspoor neer dat door soortgenoten kan worden opgepikt (mieren).
Maar ook vogels gebruiken hun reuk op
allerlei verschillende manieren. Zo gebruiken mussen en kalkoengieren hun
reuk om te zoeken naar voedsel. Zo bekleedt een spreeuw haar nest met sterk
geurende bouwmaterialen, zoals kruiden en zelfs stinkende sigarettenpeuken.
Veel parasieten zoals luizen en vlooien
worden door deze geur afgeschrikt en zo
groeien de spreeuwenjongen, omringd
door die geur, heel gezond op.
Verschillende zoogdieren, zoals de bunzing en het stinkdier, verjagen met een
afschuwelijke geur hun vijanden. Maar
ook de hop maakt wat dit betreft zijn
bijnaam, drekhaan, meer dan waar. De
geur die rondom een hoppennest hangt
is echt afschuwelijk, vooral ook voor verschillende soorten slangen, die graag
een jong hopje (geen Haags) zouden
verschalken.
Kortom: Stefs Grote Neuzenboek is niet
echt een vogelboek, maar wel een boek
waarbij kinderen zich, op heel mooie manier, kunnen verwonderen over de pracht

en de wonderen van de natuur. Ik geef dit
boek graag door aan mijn kleinkinderen
en ik denk dat ze er zeer blij mee zullen
zijn.

Vogels op reis
Oorspronkelijke titel:
Les oiseaux globe-trotters
Auteurs	Fleur Daugey; illustraties:
Sandrine Thommen
Uitgever	Fontaine Uitgevers BV,
Hilversum | 2017
ISBN
978 90 5956 770 2
Prijs
€ 14,95
De titel van dit boek laat niets te raden
over: het gaat over de vogeltrek. En dat
onderwerp wordt uitgebreid beschreven
en uitgelegd in ruim 50 bladzijden.
Bladzijden die verfraaid zijn met heel
veel, maar wel wat kinderlijke tekeningen.

Nu zou je zoiets natuurlijk ook kunnen
verwachten in een kinderboek, maar
in tegenstelling tot de tekeningen is de
tekst op een wat hoog niveau. Er worden
nogal wat moeilijke woorden gebruikt
en begrippen genoemd die ik graag van
een kleine toelichting had voorzien. Eén
voorbeeld: ”Alle vogels hebben een inwendige klok die tegen hen zegt: Vandaag is het tijd om te vertrekken. Hun
genen zetten deze klok gelijk; de vogels
hebben geen keus. De klok is afgestemd
op de duur van de dag. Wanneer de dagen korter en de nachten langer worden,
gaat de klok harder tikken. En op een gegeven moment gaat er een alarm af in de
kop van de vogel: De winter komt eraan”.
En bij deze tekst staat dus geen verdere
verduidelijking. Dat betekent dus dat er
van de lezers al een behoorlijke woordenschat wordt verwacht.
Als ik kijk naar de tekeningen dan schat ik
in dat het boek bedoeld is voor kinderen
rond de acht jaar. Maar als ik kijk naar de
tekst dan denk ik dat deze het meest geschikt is voor twaalfjarigen en wat ouder.
Is dit dan een boek wat ik zou afraden?
Nee, absoluut niet. Maar de lezertjes zullen af en toe begeleiding nodig hebben
van een volwassene die ze kan helpen
met de moeilijke begrippen.
Bij verreweg de meeste tekeningen staat
de naam van de betreffende vogel weergegeven. Dat is een echte verrijking.

Boomklever | Henk Tromp

Enthousiaste vogelaars gezocht!

De middelbare school ‘t Hooghe Landt College in Amersfoort organiseert
sinds een paar jaar een biologieproject voor de brugklassen rondom ‘Het
Groene Huis’ in park Schothorst.
In deze week wordt buiten kennisgemaakt met de vele facetten van de natuur.
Een onderdeel uit de lesweek is het kennismaken met vogels in het park. Er
worden hiervoor onder begeleiding van twee vogelaars korte excursies gegeven van 40 minuten aan een groepje van zo’n acht kinderen.
Het is een laagdrempelige, allereerste kennismaking met de vogels die er in
het park kunnen worden gezien. De kinderen krijgen ter introductie eerst uitleg hoe je een verrekijker hanteert, waarna de excursie door het park volgt. De
ervaring van de afgelopen jaren leert dat het inspirerend is om te zien hoe de
kinderen enthousiast worden van de ervaring om zelf eens vogels van dichtbij
te kunnen zien!
We kunnen nog een paar enthousiaste vogelaars gebruiken om te helpen de
kinderen kennis te laten maken met het vogelen. Je kunt je aanmelden bij Jaap
Vos via jcvos@outlook.com

Waar gaat het om?
Wat:	Begeleiden van vier korte vogelexcursies per ochtend, in de week van
16 tot en met 20 april
Voor:	Alle 13 brugklassen van ’t Hooghe Landt College
Door:	Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort
Waar:	Het Groene Huis, park Schothorst
Voor elke deelnemende vogelaar heeft ‘t Hooghe Landt een presentje.
de kruisbek 1-2018 | 17

Excursies

Hans van Zummeren

Zeeland
Afdeling Amersfoort
13 januari 2018 | Frank Pierik
Mist doet weinig af aan enthousiasme
Het is nog donker als we om 7.30 uur
met ons zevenen klaar staan voor vertrek
naar de bestemming van de dag: ‘Brouwersdam en inlagen’. De weersvoorspelling is prima: een milde wind (ZO 3-4),
niet koud voor januari (3-6 graden), lokaal kans op mist die in de ochtend verdwijnt. Onderweg blijkt de mist dichter
te worden, en ‘lokaal’ blijkt helaas te gelden voor onze bestemming: bij aankomst
(ter hoogte van Haventje Noord) is ons
uitzicht over de Noordzee niet ver. Maar
dat doet weinig af aan het enthousiasme
als we meteen al onze eerste duikers zien
dobberen. Kuifduiker, brilduiker, geoorde
fuut en middelste zaagbek laten zich snel
zien, en inzoomen op een snelle foto van
een overvlieger bevestigt de eerste indruk van een roodkeelduiker. We maken
een wandeling langs de dam, en noteren
onder meer rotgans, wulp en steenloper.
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Hongerig naar meer duikers laten we de
koffie nog even in de kan, en verplaatsen we ons langzaam richting de Spuisluis. De mist zal niet helemaal verdwijnen, maar tegen het middaguur is onze
wereld wat groter en is er genoeg te zien.
Desondanks krijgen we de parel- en ijsduiker niet in beeld, en daarom verplaatsen we ons naar de volgende stop, waar
deze duikers vandaag al zijn gezien.
Zeekoet achter ‘lijn 14’ en duikers
Die volgende stop is de Mattenhaven bij
Neeltje Jans. We klimmen op de hoge
pier en kijken neer op de haven, waarin
de dobberende drijvers van mosselhangcultuur in rechte lijnen over het water liggen. De drijvers zijn genummerd, waardoor we elkaar makkelijk kunnen vertellen waar we welke vogel zien zitten tussen de drijvers. Dat is weer eens wat anders dan ‘daar een zeekoet’. De zeekoet
net achter ‘lijn 14’ staat dan ook rap op
ieders netvlies. De parelduiker laat zich
snel herkennen door de witte vlek op de
achterflank. En het duurt niet lang tot de

ijsduiker in het beeld van onze verrekijkers en telescopen verschijnt, omdat de
twee duikers elkaar opzoeken. Waar het
aanvankelijk lijkt op een twist over een
vis, krijgen we gaandeweg de indruk dat
ze elkaars gezelschap wel waarderen. Ze
zwemmen en duiken een tijdje samen,
een mooi schouwspel waarbij we goed
de verschillende kenmerken kunnen vergelijken. De ijsduiker met een mooie
platte kop, die zelfs wat ingedeukt lijkt
door het hoge voorhoofd, is een stuk
groter dan de parelduiker. Het is nu al

Parelduiker | Bert van Dillen

een geslaagde dag. De vogelhonger is
zeker niet verdwenen, maar laat nu wel
even ruimte voor koek en koffie, en voor
de andere soorten in de Mattenhaven,
zoals rosse grutto en kanoet.
Voldaan terug naar Amersfoort
Als iemand ons vertelt waar de zwarte
zeekoet is te vinden op de Brouwersdam
overwegen we meteen rechtsomkeer te
maken. Maar we bezoeken eerst nog de
Prunjepolder en inlagen, met onderweg

Zwarte zeekoet | Bert Geelmuijden

een kleine tussenstop bij een akker waar
een jagende blauwe kiekendief zich goed
laat zien. De Prunjepolder ligt er heel
mooi bij; een zwerm spreeuwen siert de
lucht, die eindelijk wat kleur krijgt doordat de zon weer een poging doet om
door te breken. Als we uitstappen om
de lokale eenden, reigers en steltlopers
eens goed te bekijken vliegt een groep
van honderden goudplevieren laag over.
Na even zoeken vinden we een koppel
slechtvalken op de grond.
De tijd vliegt, het wordt weer donkerder.
We rijden terug via de Brouwerdam waar
de zwarte zeekoet, naar horen zeggen,
net is gevlogen voor we parkeren. We besluiten nog even de haven van Stellendam aan te doen voor het daglicht echt
verdwijnt. De teller staat op ruim 60
soorten en zo rijden we voldaan terug
naar Amersfoort; het is een zeer geslaagde dag geweest.
Op de terugweg groeit al napratend de
honger naar de volgende excursies. Dit
najaar zal afdeling Amersfoort terugkeren naar Zuid-Holland en Zeeland voor
een tweedaagse excursie.

Stellendam, Brouwersdam,
Prunjepolder
Afdeling Doorn/Driebergen
6 januari 2018 | Sjef ten Berge

IJsduiker | Michael Kars

Anders en ongewoon
Direct bij het uitstappen aan de buitenhaven van Stellendam was het al anders
en ongewoon. Na honderd meter op de
havendam geen natte neus maar een on-

Scholekster | Hans van Zummeren

werkelijke drang om de rits of de houtjes
touwtjes wat losser te doen. Nauwelijks
wind bij ongeveer zes graden liet ons relaxt naar de misschien wel honderden
tureluurs, wulpen, zilverplevieren, bonte strandlopers, tetterende scholeksters
en zelfs een duttende kluut kijken. Deze
dutter had een lijfwacht van een stuk of
vijf bergeenden rond zich, wat z’n opvallendheid flink verminderde. Zeker op de
vlakte van Kwade Hoek raakte een slechtvalk behoorlijk in de war toen hij dat gecompliceerde tafereel zag. Bij de havenuitgang zat een eenzame smient te posten tussen de basaltblokken.
Het Zuiderdiep, aan de andere kant van
de Snijderweg, was gewoontegetrouw
gevuld met de rest van de smienten ter
plaatse, met wintertalingen, slobeenden,
onwaarschijnlijke aantallen tafeleenden
en ook nog twee vrouwen grote zaagbek.
Fantastische bondgenoot
De enige tegenwind even later kwam
doordat we met de auto naar de werkhaven aan het noordelijk gedeelte van de
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het strand en de wat rustiger steenlopers
gaven ons weer een normaal ritme, maar
dat duurde kort. We probeerden nog met
speuren naar een dwergmeeuw de geest
scherp te houden, maar een soort verzadigingsmoeheid was sterker dan wijzelf
en dus besloten we tot een verplaatsing
naar de Prunjepolder.

Roodkeelduiker | Richard Pieterson

Kanoet | Michael Kars

Brouwersdam reden. Nu konden we over
de werkhaven heen zien hoe glad en grijs
de Noordzee erbij lag. Het licht was net
zo vaag als de wind. De scheiding tussen
hemel en aarde in de verte moest je raden. Dat raden was snel voorbij toen in
het grijs een lijntje van zes roodkeelduikers voorbijdreef. Even later, met enig turen, kwam daar in tweevoud de grotere
parelduiker, met z’n lichte flankvlek bij.
Toen daarna ook de ijsduiker zich meldde, beseften we dat het ontbreken van de
wind een fantastische bondgenoot was.
Geen gedein van het water en geen gebibber aan de telescoop. Een poetsende
zeekoet dreef ook zo maar wat rond toen
de eerste kuifduikers uit het grijs gepeuterd werden. Met de dodaars van Stellendam was de futenlijst al begonnen. Ver
naar het noorden kon na een uitgebreid
groepsgesprek de roodhalsfuut ook vastgesteld worden. Een koele groenpoot
ruiter liet zich onderaan de dam niet uit
z’n concentratie halen. Op de gele betonning ver in zee was een grote stern neergestreken.

Licht opgewonden
Toen we eraan gewend geraakt waren dat
de uitgekleurde eidermannen niet dichterbij kwamen verkasten we een halve
kilometer zuidelijker, waar tussen de eiders en middelste zaagbekken met enige vasthoudendheid ook brilduikers te
vinden waren. Zwarte zee-eenden kregen even de volle aandacht toen aan een
paartje op korte afstand zelfs de knobbel
van de mannetjessnavel te zien was.
Bij de spuisluis, die tegenwoordig ook royaal zeewater inlaat ten gerieve van het
ecosysteem in de Grevelingen was bij
wijze van spreken nog één kijkplek over.
Zeer ruime belangstelling dus. Er kwam
flink wat water naar buiten wat door de
roodkeelduiker als een onweerstaanbare uitdaging ervaren werd. Zelf raakten
we licht opgewonden van twee aalscholvers met een kuifaalscholver ernaast op
het basalt terzijde van de spui-opening.
Die opwinding wilde ook niet overgaan
toen drie kanoeten vanaf datzelfde basalt
wegvluchtten. Het rennen van opgewonden drieteenstrandlopers in de verte op
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Licht gaat uit
De Flauwershaven bij de Heerenkeet
had een ijsvogel die vanaf een kadeladder werkte. De plek bevalt hem goed: hij
wordt er vaker aangetroffen. Het windstille weer verlokte enkelen tot een buitenverblijf op het niet aanwezige terras.
Ze werden beloond met een langs vliegende slechtvalk.
Iedereen keek weer helder toen we de
Heerenkeet verlieten en de Prunje en
omgeving monsterden. De onmin tussen
een bruine kiekendief en een buizerd bij
de entree vanaf de dijk werd alleen door
de achterhoede opgemerkt, maar het
wolkje kramsvogels was er weer voor iedereen. De slikken oostelijk van de Prommelsluis nabij de polder werden bevolkt
door een verdraagzame mengeling van
kievit, wulp, kemphaan, bonte strandloper een zwarte ruiter, tureluur en een
groepje van meer dan tien kleine strandlopers. De laatste waren klein genoeg
om zich steeds maar weer te verstoppen.
De staartpartij van één kievit verborg
soms twee lopertjes. Voor de echte tellers een spannende opgave. Tegen halfvijf ging echt het licht uit en via Zierikzee
koersten we met een barstensvolle lijst
op huis aan.

Stadse vogelwaarnemingen gevraagd

Roodborst | Bert Geelmuijden

Waarnemingen uit de stad zeggen iets
over het stadse biotoop. Hoe meer bekend is, hoe meer er rekening mee gehouden kan worden, maar ook hoe duidelijker het wordt waar wat mis is in de
stad en waarop dus actie ondernomen
moet worden!
Helaas geven vogelaars in de stad vooral
de bijzondere vogelwaarnemingen door.
De gemeente Utrecht heeft een abonnement op de NDFF en krijgt zo alle gegevens van onder meer waarneming.nl
binnen. Deze waarnemingen gebruikt
Utrecht om het beleid op af te stemmen.
De stad hanteert een Utrechtse soortenlijst, een lijst met soorten (van alle soortgroepen) waar Utrecht een verantwoordelijkheid voor heeft op basis van de Natuurwet, voorheen de Flora- en fauna-

Marian Peterse
Stadsvogeladviseur Utrecht

Merel | Michael Kars

wet. Maar ook de aanwezigheid of juist
het ontbreken van de gewone soorten
zegt iets over de kwaliteit van de stad!
Volgens stadsecoloog Gitty Korsuize
schieten vooral de vogelgegevens nogal te kort. De bijzondere waarnemingen
zijn meestal wel bekend, maar juist die
dagelijkse gegevens van wat er broedt of
foerageert rondom het huis ontbreken.
Het verzoek is daarom óók die merel die
elk jaar in de klimop broedt door te geven
en die troep kleine vogeltjes die ’s winters bijna dagelijks de tuin of het balkon
aandoet op zoek naar voedsel…
Ongetwijfeld zijn ook andere steden in
de provincie blij met gegevens van de
gewone vogelbevolking in hun stedelijk
gebied! Nog steeds geldt: waarnemen =
weten. Maar alleen als het doorgegeven
wordt!

Gitty Korsuize, stadsecoloog van de stad
Utrecht vraagt u al uw waarnemingen die
u in de stad doet te registreren op waarneming.nl, dus niet alleen die slechtvalk
op het NH hotel of het Provinciehuis, of
die grote gele kwikstaart bij het winkelcentrum in Lunetten, maar ook de merel in de tuin en dat roodborstje dat vanmorgen vroeg zat te zingen onder de lantaarnpaal. Ze vraagt dit om op die manier een grotere database van gegevens
over wat er leeft in de stad te kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld om waar nodig gerichte maatregelen voor beheer en bescherming te kunnen nemen. Denk daarbij aan het aanbrengen van nestgelegenheid voor mussen of gierzwaluwen.
Tekstje uit VWU-nieuwbrief | Janneke Kimstra
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En...nog iets leuks gezien?

Zoektocht klapekster met onverwacht resultaat | Bram Rijksen
30 oktober 2017. Ik wil al zó lang zó graag een klapekster in
de gemeente Houten zien, maar zoals inmiddels wel verwacht
levert mijn zoektocht in de uiterwaarden bij Schalkwijk ook vandaag weer niks op. Wel hoor ik hier op de achtergrond vanuit
m’n oorhoek een aantal keren een bovengemiddeld spannend
zwartkop-achtig tikje..

Die klapekster laat ik maar even, en een uur lang loop ik heen
en weer langs het zompig wilgenhakhoutbosje, op zoek naar de
oorsprong van het gesmak. Vooralsnog moet ik het doen met
iets dat zich volkomen onzichtbaar en laag door het struweel
verplaatst, en zich maar sporadisch laat horen. Toch wel erg
raar, voor een zwartkop… Braamsluiper dan? Tuinfluiter..? Alsof
dát waarschijnlijk zou zijn..
Ik bel Herman en Julian voor assistentie: beiden niet in de
buurt.. Waar ik dan aan denk, vragen ze. Waar ik aan denk. Tja..
“Op Texel had ik er misschien bruine boszanger van durven maken…”. Belachelijk natuurlijk: iets van 10 cm en 10 gram dat vanuit Siberië niet naar het gebruikelijke overwinteringsgebied in
Maleisië vliegt, maar naar een willekeurig plekje in centraal Nederland, 6000 kilometer westelijker. En daar toevalligerwijs nog
eens ontdekt wordt óók. Nee, té onwaarschijnlijk.
Maar ja, uiteindelijk zie ik toch echt een grijsbruin tjiftjaf-achtig
vogeltje laag boven het water door een wilgenstobbe scharrelen. Knetterende wenkbrauwstreep, lichte poten.. En hij roept:
“check”!
De eerste veldwaarneming van bruine boszanger voor de provincie is een feit. Tot 6 november kunnen honderden vogelaars
met enig geduld beide vogels bewonderen. Inderdaad, meervoud: drie dagen na de ontdekking stellen we vast dat het met
zekerheid om TWEE exemplaren gaat, waarna zelfs Belgen en
Duitsers het mirakel komen aanschouwen.

Bruine boszanger | Douwe de Boer
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Bruine boszanger | Douwe de Boer

7 November, de eerste dag na het vertrek van de vogels. Via
Birding Houten stuurt Herman Bouman (HB) zijn actuele locatie door, net ten oosten van de A27-brug over de Lek.
De volgende conversatie ontstaat:
HB: “tikkend ding”
HB: “phylo”
Ik: “doe normaal”
HB: “brubo”
Ik: “ik zei.. doe normaal!!!”

Waarmee hij aantoont dat het altijd nóg gekker kan. Een bruine
gent 147 kilometer landinwaarts terugvinden is een ding, maar
twee bruine boszangers zes kilometer stroomafwaarts herontdekken is ook geen sinecure. Ze blijven hier één dagje, voornamelijk hoog in de grote wilgen. De volgende ochtend zijn ze verdwenen, definitief. De rust keert terug. Ik kan weer op zoek naar
m’n eerste klapekster voor Houten..
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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 18.00 uur).

Zaterdag 17 maart
Groene Jonker | auto- wandelexcursie
Behalve ganzen en eenden zoals wintertaling en pijlstaart, die ’s winters in de
Groene Jonker bivakkeren, geven de eerste steltlopers misschien alweer acte de
présence. En wie weet laten de tjiftjaf of
blauwborst zich al horen en zien. Als er
tijd over is, brengen we nog een bezoek

aan het nabijgelegen Ruijgeborg.
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 7 april
Biesbosch | dag- autoexcursie
De Biesbosch is voor vogels de laatste
jaren alleen maar in betekenis toegenomen. Zeearend en visarend hebben zich
er als broedvogel gevestigd. Overal klinkt
de explosieve zang van de Cetti’s zanger.
We gaan niet alleen op zoek naar deze
soorten, maar ook naar de vele steltlopers en eenden die zich er ongetwijfeld
ophouden. Ook dwaalgasten worden in
deze periode met regelmaat in de Biesbosch gemeld.
Vertrek: 7.00 uur, terug einde middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 12 mei

Tjiftjaf | Hans van Zummeren
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Zouweboezem | auto- wandelexcursie
De Zouweboezem is inmiddels vermaard
om de zwarte sterns, die vanaf een plankier op korte afstand van de nestvlotjes
kunnen worden geobserveerd en gefotografeerd. Ook bevindt zich er een kolonie
purperreigers, die regelmatig op korte afstand voorbij komen vliegen. Zangvogels
als spotvogel, Cetti’s zanger en bosrietzanger maken het feest compleet.

Spotvogel | Bert Geelmuijden

We maken een wandeling van een paar
uur om al dat moois te kunnen zien en
horen.
Vertrek: 7.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

De Bilt | Zeist
Zaterdag 24 maart
Wandelexcursie Eempolder
Doel: water- en weidevogels in Noordpolder te Veld & op Eemmeer
De Eempolder is nu gevuld met de laatste opvettende winterse watervogels
(smient, kolgans, goudplevier) en recent
gearriveerde - en direct baltsende! - zomerse weidevogels (grutto, tureluur).
In de polder en het aangrenzende Eemmeer zijn ook andere leuke soorten eenden, steltlopers en roofvogels aanwezig.
Ook zal gezocht worden naar velduil,
waterpieper, blauwborst, baardman en
raaf.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen, regenkleding en wat eten/drinken meenemen
Opgave: mogelijk tot en met 22 maart bij
Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of
via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur; terug circa 13.00 uur
Waar: Parkeerplaats de Biltse Hoek, De
Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zondag 22 april
Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m.
IVN De Bilt
Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert
Langdurige samenwerking tussen de lokale afdelingen (De Bilt e.o.) van Vogel
wacht en IVN betreft een jaarlijkse combiexcursie, gericht op de zang van vroege
vogels. Opnieuw is gekozen voor landgoed Sandwijck met toestemming van
terreineigenaar Het Utrechts Landschap.
Bij geschikte weersomstandigheden verwachten we zang van zich vestigende en/
of doortrekkende zangers: tuinfluiter,
zwartkop, grasmus (houtwallen/struwe-

Grasmus | Jan van der Greef

len) en in parkbos hardcore-jaarvogels:
glanskop, boomklever en -kruiper. Hopelijk laten slechtvalk, koekoek en ijsvogel
zich eveneens horen en/of zien…!
Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is gewenst; na afloop is er thee/koffie in de
tuinschuur van Werkgroep Sandwijck
Opgave: mogelijk tot en met 20 april bij
Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com
NB: maximaal 30 deelnemers
Verzameltijd/start: 6.00-8.00 uur
Waar: P-plaats Utrechts Landschap/
Sandwijck, Utrechtseweg 301, De Bilt

Zaterdag 19 mei
Hooge Kampse Plas i.s.m. IVN De Bilt en
Vogelbescherming Nederland
Doel: broedende ijsvogels, oeverzwaluwen en meer nabij Utrecht-stad
In de week van 12 t/m 20 mei 2018 wordt
door Vogelbescherming Nederland een
nationale vogel(excursie)week georganiseerd. Vanwege het 50ste jubileumjaar
van de lokale IVN-afdeling De Bilt en de
recentste ontwikkelingen rond de Hooge
Kampse Plas (voorgenomen plaatsing
van een oeverzwaluwbroedwand en een
vogelkijkscherm) wordt bij deze voormalige zandwinningsplas een combi-activiteit van IVN, Utrechts Landschap en onze Vogelwacht-afdeling georganiseerd.
De plas is eigendom van Het Utrechts
Landschap en wordt verondiept.
Vanaf 8-12 uur zullen belangstellenden
tijdens een wandeling langs de westoever van deze plas worden begeleid door
deskundige gidsen. Ook als oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm nog niet
geplaatst zijn, valt er genoeg te zien en te

horen. Behalve ijsvogel en oeverzwaluw
hebben de laatste jaren ook fuut, kleine plevier, blauwborst, roodborsttapuit,
spotvogel, grasmus en kleine karekiet
op of bij deze plas gebroed. De gidsen
zullen met vogelgidsen en optica (verrekijker, telescopen), alsmede informatie
over IVN, Utrechts Landschap, Vogelbescherming en Vogelwacht aanwezig zijn.
Opgave: niet noodzakelijk
Verzameltijd/start: 8 uur, 9 uur, 10 uur en
11 uur (4 x begeleide excursie)
Waar: Hooge Kampsepad, aan zuidzijde
Groenekanse weg 244/246, De Bilt en
aan noordzijde van Hoogekampse plas
NB: De Hooge Kampse plas is per fiets
goed bereikbaar, ook vanaf de Voordorpsedijk. Aan de noordzijde van Fort Voordorp
loopt een fietspad langs de plas.
Het Utrechts Landschap zal éénmalig
voor automobilisten het Hooge Kampsepad (aan de noordzijde van de plas) als
parkeerplaats beschikbaar stellen.

Zaterdag 26 mei
Wandelexcursie Leersumse Veld
Doel: broedvogels van heide, bos en ven.
Een rondwandeling op de Utrechtse Heuvelrug over heide, langs vennen en door
bosranden eind mei (met deskundige begeleiding!) biedt kans op het waarnemen
van een groot aantal soorten broedvogels. Op de hei zoeken we naar boompieper, boomleeuwerik, roodborsttapuit en
geelgors, in de bossen verwachten we gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger,
mezen, spechten en hopelijk ook fluiter.
In de vennen voorts diverse soorten watervogels (o.a. dodaars) terwijl in de lucht
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gezocht wordt naar raven en roofvogels.
Door variatie in broedseizoen kunnen uitgevlogen jonge roodborsttapuiten vluchten voor net gearriveerde boomvalken….
Excursieleiding: Hans Schouwenburg
Opgave: tot en met 24 mei bij Hanneke
Lankhof via hannekelankhof@vogelwachtutrecht.nl of 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Doorn | Driebergen
Voor deelname aan excursies dient u
zich op te geven bij Sjef ten Berge, 0343414531/512639 of via sjeftenberge@vogel
wacht-utrecht.nl
Mocht een excursie wegens slechte
weersomstandigheden niet doorgaan, kijk
op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk
staat er - onder Driebergen/Doorn - een
nieuwe datum voor die excursie vermeld.

Zaterdag 10 maart
Zaterdagavond 23 juni
Oostelijke Binnenpolder, Tienhoven |
Avond-/wandelexcursie
Doel: zomerse moerasgeluiden
Kort na midzomernacht gaan we wandelen op de grens van de provincies
Utrecht en Noord-Holland. Met het laatste daglicht zoeken we naar purperreiger,
zwarte stern, boomvalk en blauwborst.
In het vallende duister gaan we vooral
luisteren: allerlei snorrende, ratelende en
kwakende geluiden van vogels, amfibieën en veenmol. Naast zang van diverse
soorten ‘rietzangers’ hopen we ook rallen, uilen en snippen te treffen.
Tip: neem een zaklamp mee en zorg voor
insecten werende kleding (als het niet
waait overlast bloeddorstige muggen )
Opgave: mogelijk tot en met 21 juni bij
Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of
via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 19.00 uur, terug ± 24.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur
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Noordhout | wandelexcursie
In het vroege voorjaar is Noordhout het
toneel van een wisselend koor lente
vierende vogels. Zowel in de percelen
gemengd bos als in de larixopstanden
zijn er naast de standvogels als kruisbek,
goudvink en grote bonte specht ook de
eerste zomergasten te verwachten. We
hopen met wat geluk doortrekkers als
koperwiek en kramsvogel aan te treffen.
In verband met de wildwissel over de A12
hebben we de route in vergelijking met
de vorige excursie enigszins gewijzigd.
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur, retour ± 13.00 uur
Waar: Verzamelen ingang Noordhout
aan de Verlengde Traayweg, tegenover
de ingang voor Bornia.

Zondag 8 april
Eempolder | auto/wandelexcursie
Voorjaar in de Eempolder wie wil dat niet
beleven? Een ouderwetse Hollandse polder met overal weidevogels om je heen
en hier en daar een zingende veldleeuwerik om het lentebeeld compleet te

Koperwiek | Hans van Zummeren

maken. We wandelen door het westelijk
deel van de polder vanaf de Theetuin bij
Eemnes. Een kijkje langs de Eem in de lage delen van de Maatpolder doen we als
daar aanleiding voor is.
Vertrek: 8.00 uur,retour ± 13.00 uur
Waar: P-terrein naast brandweercentrale,
Bosstraat 1 Driebergen
Benzinekosten: € 5,50 p.p. (afrekenen
met de chauffeur)

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

1e zaterdag van de maand
Park Oudegein | Vogel-/natuurwandeling
Luc de Bruijn 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. Telkens wordt een andere route
gekozen. Iedereen mag gratis mee. 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 1e zaterdag van de maand
Tijd: van 8.00-10.00 uur
Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 3 maart
Gereedmaken oeverzwaluwwand
Voordat het broedseizoen van de oeverzwaluw begint, wil de Vogelwacht
Nieuwegein de nestgaten van de oeverzwaluwwand aan de Nedereindse Plas
schoonmaken en bijvullen. Ook zijn er
maai- en snoeiwerkzaamheden. We beginnen om 9 uur en het duurt tot 12 uur.
Vele handen maken licht werk, dus wie
een ochtendje in de natuur actief wil zijn
en een bijdrage wil leveren, is van harte
welkom. Het verdient aanbeveling om
laarzen en tuinhandschoenen mee te nemen. Voor gereedschap wordt gezorgd.
Opgeven: Gerrie Abels 030-6889447
Waar: Zwaluwwand Nedereindse Plas

Dinsdag 6 maart
Algemene ledenvergadering
Alle leden van de afdeling ontvangen nog
een uitnodiging met de agenda en de notulen van de jaarvergadering van 2017.
LET OP: Na de pauze zullen Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet een lezing
geven over hun reis naar Bulgarije in mei
2017. De lezing zal worden ondersteund
door henzelf gemaakte foto’s.

Zwarte specht | Jan van der Greef

Aanvang: 19.30 uur (19 uur zaal open)
Waar: Milieu Educatief Centrum (MEC)
in het Natuurkwartier in Nieuwegein

Zaterdag 17 maart 2018
Landje van Geijsel en Waverveen | ochtendexcursie tot ± 14.00 uur
Nabij Ouderkerk aan de Amstel ligt het
Landje van Geijsel. Een boer laat jaarlijks in het winterseizoen zijn land onder water lopen. Trekvogels zoals grutto’s, wulpen, scholeksters, watersnippen
en kemphanen bezoeken het landje om
te rusten en te foerageren. Ook diverse
eendensoorten en plevieren zijn hier te
vinden. Het nabijgelegen Waverveen is
eveneens een vogelwalhalla.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 8.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 16,- (per auto, te delen
door het aantal inzittenden)

Zondag 22 april 2018
Oostvaardersplassen | dagexcursie
Op de Kleine en Grote Praambult speuren

naar zeearend, slechtvalk en al het moois
dat verder langs komt. We hopen ook te
genieten van de vele ganzen, edelherten
en vossen. Na de praambulten gaan we
naar het bezoekerscentrum om daarvandaan een (rond)wandeling te maken naar
schuilhut de ‘Zeearend’. Tenslotte rijden
we naar het Jan van den Boschpad, aan de
westzijde van de Oostvaardersplassen.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 06.30 uur, terug ± 16.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 20,- (per auto, te delen
door het aantal inzittenden)

Zaterdag 12 mei 2018
Heidestein; ochtendexcursie tot ±13 uur
Landgoed Heidestein ligt verscholen
in de bossen bij Zeist. Op de heidevelden tussen de oude naaldbossen grazen Drentse heideschapen. De berk is
een dankbaar object voor de grote en de
kleine bonte specht. We maken hier een
wandeling en verder kans op onder andere zwarte specht, zanglijster, goudvink,
gekraagde roodstaart, zwartkop et cetera.
Excursieleiding: coördinatiegroep
Vertrek: 06.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 10,- (per auto, te delen
door het aantal inzittenden)

Utrecht-stad
Deelname aan excursies graag vooraf
melden bij Jeroen Steenbergen, via 0302420465 of minstens 3 dagen van tevoren per e-mail; jeroensteenbergen@
vogelwacht-utrecht.nl.
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Zondag 18 maart
Waverhoek en Landje van Geijsel
We blijven wat dicht bij Utrecht en gaan
in Waverhoek op zoek naar de eerste
voorjaarsgasten. We zullen zoeken naar
grutto’s en andere steltlopers en aandacht besteden aan de andere water
vogels in het gebied. Hierna zullen we
ook het Landje van Geijsel bezoeken,
waar rond deze tijd ook grote aantallen
vogels te vinden zijn.
Vertrek: 8 uur, halverwege de middag
zijn we terug
Waar: vanaf stadion Galgenwaard

Zondag 15 april
Biesbosch
Op deze dag bezoeken we de Biesbosch.
Ongetwijfeld zullen we de Cetti’s zangers
horen en hopelijk zien we soorten als visen zeearend. In de vele voormalige polders bevinden zich grote aantallen watervogels en steltlopers, het moet gek lopen
willen we hier niet iets leuks ontdekken.
Vertrek: 8.00 uur, eind van de middag
zijn we terug
Waar: vanaf stadion Galgenwaard

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

Lepelaar | Richard Pieterson

Beflijster | Michael Kars

De soorten die veel voorkomen zijn
weidevogels als de grutto, scholekster,
kievit en tureluur, watersnip en (op doortrek) kemphaan. Maar ook riet- en moerasvogels als blauwborst en rietzanger.
Op de Kinseldam, vele meeuwensoorten
waaronder de prachtige zwartkopmeeuw
met zijn mauwende geluid. Het is ook de
periode dat de zomervogels terugkomen
en de wintervogels langzaamaan vertrekken, daarom kunnen we watersnippen,
kemphanen, lepelaars, zwaluwen en diverse soorten eenden verwachten.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 6 april bij
Bert van Dillen via 0346-556386 of 0611925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.00 uur (aanwezig om 6.55 uur);
terug circa 13.00 uur
Benzinekosten: € 6,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur

vormd tot een licht glooiend landschap.
De aanwezigheid van keileem, grint en
zand was voor de bewoners reden om
flink aan het graven te slaan. In het veld
herinneren de vele kuilen daar nog aan.
Op en onder de heide zijn veel relicten uit
de prehistorie te vinden zoals kampjes,
een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels.
Vanaf 1994 wordt het terrein begraasd
door runderen.
Onder leiding van Richard Pieterson hopen we op de beflijster, (die is hier jaarlijks
waargenomen), roodborsttapuit, velden boomleeuwerik, zwarte roodstaart,
raaf, spechtensoorten en mogelijk een
ree of een vos.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 april 2018
bij Richard Pieterson via 0346-551883 of
06-12517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur);
terug circa 13.00 uur
Benzinekosten: € 2,50. Graag gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 8 april
Waterland en Kinseldam | Ochtend-/
auto-excursie
Wat hopen vogelaars daar begin april aan
te treffen?
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Zondag 22 april
Westerheide Hilversum (thema beflijster) | Ochtend/wandelexcursie
De Westerheide is tijdens de ijstijden ge-
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