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Van de redactie
In dit nummer neemt Bert Geelmuijden ons mee op zijn fiets
tochten door Eemland. Tot 50 jaar terug was dit gebied rijk
aan natuur met overal bloemen, insecten en vogels. Door
landbouwintensivering zijn grote delen van de Eempolders veranderd in zwaar bemest grasland met weinig biodiversiteit. Gelukkig is ook nieuwe natuur aangelegd en zijn weidevogelreservaten veilig gesteld. Het artikel van Bert laat zien dat er nog veel
te genieten valt.
De Eempolder | Bert Geelmuijden

Bestuur
ALV unaniem voor subsidie grote karekiet
Zoals bekend gaat het heel beroerd met de grote karekiet als
broedvogel in Nederland. Van vele duizenden is de stand afgenomen tot 120-150 broedparen in 2014. Er zijn nog drie kerngebieden over: de noordelijke randmeren, de Gelderse Poort
en de Loosdrechtse Plassen. In het laatste gebied spannen
de Werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen (met leden van de
Vogelwacht Utrecht) en Vogelbescherming zich in om de broed
biotoop te beschermen en onderzoek te doen naar de oorzaken

van de achteruitgang. Bij een deel van dit onderzoek worden
grote karekieten gevangen en uitgerust met dataloggers weer
vrijgelaten. Dataloggers zijn kleine apparaatjes die de trekroute
en de overwinteringsplek van de vogels registreren.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vogelwacht
Utrecht stemde op 20 maart unaniem voor een subsidie van
7500 euro aan de Werkgroep Grote Karekiet voor de aanschaf
van dataloggers.

Lustrumnieuws
Vogelwacht Utrecht viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. Zo’n 70
leden zorgden met hun aanwezigheid voor een feestelijke en
geanimeerde ALV op 20 maart. Boswachter André Donker van
Natuurmonumenten hield een boeiende lezing over de Marker Wadden, nieuwe eilandjes in het Markermeer. Op zaterdag
2 juni varen we met het fraaie zeilschip ‘Schuttevaer’ vanuit de
haven van Enkhuizen naar de Marker Wadden. Deze lustrum
excursie is inmiddels volgeboekt.
Verder organiseert het bestuur op 20 oktober een vaartocht
vanuit IJmuiden om zeevogels te spotten. Nadere informatie
volgt.
Grote karekiet | Michael Kars
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De Eempolders

Het gebied
Dit veenweidegebied ligt langs de rivier
de Eem en strekt zich aan de oostzijde
uit van de Amersfoortse wijk Hoogland
tot het Eemmeer bij Bunschoten. Aan de
westzijde wordt het begrensd door de
spoorlijn tussen Soest en Baarn, de bebouwde kommen van Baarn en Eemnes
en in het noorden door het Eemmeer.
De Eempolder bestaat uit meerdere kleine polders als De Haar, Zeldert, Bikkerspolder, Zuidpolder te Veld, Noordpolder
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Bert Geelmuijden

Eempolder | Bert Geelmuijden

Torenvalk | Bert Geelmuijden

te Veld, Maatpolder en Noordpolder (De
Kampen).
De provincie Utrecht is voor een deel eigenaar, de rest is particulier bezit. De
polder ligt onder de zeespiegel; bijna
het hele jaar door moeten de gemalen
het teveel aan water uit de polders pompen. Bij de beheersing van het waterpeil
in de verschillende delen van de polder
spelen de belangen van verschillende gebruikers een rol. Boeren willen ‘s winters graag een laag waterpeil, zodat ze al

vroeg in het voorjaar met hun machines
het land op kunnen. Dat kan alleen als
het waterschap het regenwater in de winter snel afvoert.
IVN Eemland en andere natuurorganisaties zien daarentegen liever een waterstand die hoort bij de natuur in een bepaald gebied. Zij willen het water langer
vasthouden, zodat de grondwaterstand
stijgt en de weidevogels een geschikt
broedgebied hebben.
Het agrarische gebied heeft een open

karakter met een strakke slagenverkaveling en daartussen smalle sloten en brede weteringen.

riaan, kattenstaart, hemelsleutel en pijlkruid. De aanwezigheid van de plantensoort zulte wijst erop dat er nog steeds
zout in de bodem zit: een gevolg van
de vroegere overstromingen door de
Zuiderzee.
In een deel van het weidelandschap met
hoge waterstand komen veel weidevogels voor. Hier broeden kievit, grutto,
scholekster en tureluur. In de herfst en
winter worden trekvogels als plevieren,
wulpen, snippen en veel zwanen en ganzen waargenomen. Andere vogels van de
polder zijn onder andere zomertaling,
veldleeuwerik, gele kwikstaart, torenvalk,
uilen en ijsvogel.

Een groot deel van de Eempolders bestaan uit productieweiland. Toch komen
er nog veel bijzondere plantensoorten
voor, bijvoorbeeld zwanenbloem, vale-

Op de site van de Vogelwerkgroep Het
Gooi is een uitgebreid verslag te vinden van de ontwikkeling van de waargenomen soorten en de aantallen. Het
meest opvallend is de enorme toename
van het aantal knobbelzwanen en ganzen, met de brandgans als koploper. Er

worden vandaag de dag met enige regelmaat meer dan 7000 exemplaren geteld.
Ook de kolgans is met vele duizenden
exemplaren in de Eempolders aanwezig. Waar deze ganzen nog grotendeels
vertrekken voor er gemaaid wordt, geldt
dat niet voor de grote Canadese gans en
de grauwe gans, die zich ook in steeds
grotere aantallen in de polder laten zien.
Boeren zijn daar niet blij mee - het gaat
ten koste van de opbrengst aan gras in
hun weilanden. Een andere sterk toegenomen en ook opvallende soort is de
grote zilverreiger: in 1999 werd het eerste exemplaar waargenomen en in 2017
telde ik er op één dag meer dan 80. Het
vermoeden bestaat dat ze in aantal inmiddels de blauwe reiger zijn gepasseerd! Een soortgelijk verhaal geldt voor
de zwartkopmeeuw: vroeger uiterst zeldzaam en nu soms met vele exemplaren
tussen foeragerende kokmeeuwen te vinden. Ooievaars, kluten en bruine kiekendieven komen de laatste jaren in grotere aantallen voor dan voorheen en zelfs
de zeearend is soms met drie exempla-

Scholekster | Bert Geelmuijden

Tureluur | Bert Geelmuijden

Kluut | Bert Geelmuijden

Geschiedenis
De polder behoort tot het overstromingsgebied van de voormalige Zuiderzee.
Eén van de laatste overstromingen van
de Eempolder was op 18 februari 1916,
na een dijkdoorbraak bij Nijkerk. De vele waaien langs de oude kustlijn zijn ontstaan bij vroegere dijkdoorbraken.
De eerste bewoners van het gebied vestigden zich op hogere plekken. In de
Middeleeuwen is het gebied bedijkt en
ontgonnen in lange stroken. Met de reconstructie van een palendijk ‘De Oude
Pol’ bij Eemdijk wil het waterschap een
stuk geschiedenis van het waterbeheer in
de Eempolder laten herleven.

Flora en fauna

Ontwikkeling van waargenomen
soorten
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Gele kwikstaart | Bert Geelmuijden

Rietgors | Bert Geelmuijden

Ringmussen | Bert Geelmuijden

ren tegelijk te bewonderen. Veldleeuwerik, gele kwikstaart en paapje zijn inmiddels redelijk zeldzaam, geelgors en kwartel zijn geheel verdwenen.
Het bovenstaande is misschien wel informatief, maar iedere geïnteresseerde
kan meer informatie vinden op het internet. Ik vind het leuker een aantal denkbeeldige tochten te maken langs de routes die ik regelmatig fiets.

deze veranderingen niet veel op te leveren: op het moment van schrijven van dit
artikel (medio maart) is het aantal grutto’s en tureluren beduidend minder dan
in voorgaande jaren en de populatie ganzen, meeuwen, smienten en andere wintergasten lijkt redelijk ongewijzigd. Tegelijkertijd is het de verwachting dat allerlei
andere steltlopers zich op korte termijn
zullen aandienen. Er huist trouwens al jaren een slechtvalk in het noordelijk deel
van De Slaag en deze laat zich met grote
regelmaat zien.

futen, aalscholvers, buizerds, meeuwen zelfs een enkele Pontische -, rietgorzen,
baardmannen, enzovoorts. Zuidelijk van
Eemdijk word je van het fietspad afgeleid
naar de gewone weg. Aan het eind van
de huizenrij ga je naar links en daar zie je
aan de linkerkant een erg mooi plas-dras
gebied (Zwarte Noord) met vaak veel vogelsoorten. Ik noem smient, wintertaling,
zomertaling, witgat, oeverloper, grutto,
tureluur, kemphaan, watersnip, slobeend,
gras- en waterpieper, et cetera. Vervolg de
weg naar het noorden. In Eemdijk zie je
grote aantallen huismussen en ook ringmussen en veel overvliegende meeuwen.
Nog verder naar het noorden buigt de
weg naar Bunschoten. In de bocht zijn de
werkzaamheden aan de dijkverzwaring
net ten einde en het is moeilijk te zeggen
hoe de natuur zich daar verder ontwikkelt
en/of herstelt. Voorheen was er langs de
dijk volop leven in het riet en op het water
waren (al naar gelang het seizoen) soorten als brilduiker, nonnetje, watersnip,
wintertaling, zomertaling, kluut en zelfs
wel steltkluut te zien.

De Slaag
Polder De Slaag ligt ten noordwesten
van Amersfoort/Hoogland. Volg de Coelhorsterweg vanuit Amersfoort naar het
noorden en geniet van de vele zangvogels die zich vanaf april duchtig weren. Na ongeveer 3 km kun je linksaf
de Krachtwijkerweg op en ben je in De
Slaag. Er is daar de afgelopen jaren veel
veranderd: het oude bolstaande klinkerpad werd vervangen door een breed betonnen pad. Er waren uitgebreide werkzaamheden aan de dijk langs de Eem
en er werd een aantal nieuwe plas-dras
gebieden aangelegd. Vooralsnog lijken
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De Bikkerspolder
De Bikkerspolder ligt tussen Bunschoten
en de Eem. Het is aan te bevelen om vanaf Eembrugge het fietspad oostelijk van
de Eem te volgen. Je hebt dan een prachtig uitzicht op de Eem met behoorlijk wat
vogels op het water. Tegelijk met het verbeteren van de dijk is er ook het een en
ander aan de buitentaluds veranderd en
dat lijkt te hebben opgeleverd dat er behoorlijk wat aan vogels te zien is tussen
de Eem en het fietspad: allerlei eenden,

Plasje Maatskade

Kemphaan | Bert Geelmuijden

Westelijk van de Eem, iets ten zuiden
van Eemdijk, ligt een plasje aan de Korte Maatskade. Je kijkt vanaf de dijk op
het plasje en daar is altijd wel wat moois
te zien. Al vroeg in het jaar melden zich
daar honderden grutto’s en grote aantallen scholeksters, tureluurs en watersnippen. Ook kemphanen, bergeenden,
kluten, bonte strandlopers en wintertalingen zijn daar regelmatige gasten. Heel
af en toe is er zelfs een roerdomp te zien.

De Zuidpolder te Veld
In de afgelopen drie jaar is er in de Zuidpolder gebroed door velduilen. Tegen het
vallen van de avond is het met enig geduld mogelijk deze fraaie vogels te zien.
Een voorspelling is riskant, maar de omgeving van het fietspontje dat de Zuid Ervenweg verbindt met de Noord Ervenweg
lijkt de meeste kansen te bieden.

Over de zomerdijk door de
Noordpolder te Veld
Velduil | Bert Geelmuijden

Casarca | Bert Geelmuijden

De zomerdijk loopt dwars door de Noordpolder te Veld en voert via een aantal waaien en een rustplaats met bank en tafel op
de kruising met de Corsrijkseweg naar de
rietkraag van het Eemmeer. In de waaien tref je vaak eenden aan en in het riet
zie en hoor je rietgors, rietzanger, kleine
(en heel soms) grote karekiet. Bij de rietkraag langs het Eemmeer aangekomen is
er kans op blauwborst, baardman, roodborsttapuit en paapje. Er vliegen regelmatig zowel blauwe als bruine kiekendieven
rond. De laatste jaren hebben enkele paren bruine kiekendief in deze rietkraag ge-

broed. Goed opletten: de zeearend laat
zich hier ook met grote regelmaat bewonderen. In de kijkhut Gooyersgracht aangekomen zijn dodaarzen bijna niet te missen en de waterral laat zich regelmatig horen en soms ook zien. Op het water voor
de hut zijn in de zomer regelmatig enige
honderden ruiende casarca’s aanwezig.

Noordpolder / De Kampen
De Noordpolder is het meest noordelijke
deel van de Eempolder. Als je vanaf Eemnes naar het noorden fietst (Meentweg)
kun je aan het eind van de weg linksaf
naar de Theetuin. Niet doen, maar gewoon rechtdoor rijden. Na ongeveer 50
meter ga je naar rechts en dan na 600
meter naar links de Kampenweg op. Deze weg volgen, een bocht naar rechts volgen en na 300 meter zie je aan je linkerhand een plas-drasgebied. Dit gebied is
de laatste twee jaar erg in zwang bij de
lokale vogelaars, niet in de laatste plaats
door, naast de gewone vogels van plasdras in de provincie, een hele stoet van
redelijk bijzondere waarnemingen: zilverplevier, zwarte ibis, casarca, witoogeend,
regenwulp, krombekstrandloper, kleine
strandloper, Temmincks strandloper, kanoet, krooneend, kleine zilverreiger en
poelruiter. Er werd vorig jaar melding gemaakt van een forse uitbreiding van dit
gebied in noordelijke richting, maar daar
is tot nu toe niet veel van terecht gekomen. Naar verluidt liggen enkele particuliere grondbezitters nog dwars.
Bronnen: Wikipedia, Site IVN Eemland, Site Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken en de publicatie
Maatwerk Maatpolder 2012.
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Excursies

De Eempolder | Bert Geelmuijden

Excursie Eempolders - 24 maart 2018

Bij Theetuin Eemnes worden we net als vorig jaar onthaald door
twee luid klepperende ooievaars. Daarachter bevinden zich
tientallen blauwe reigers die druk aan het nestelen zijn in hun
eigen kolonie. Ook de tjiftjaf laat zich al horen, naast de nasaal
klinkende groenling en de zichzelf herhalende zanglijster.
We gaan met 13 man/vrouw op pad. Het is zwaar bewolkt,
droog en er staat een beetje wind. De ergste kou is uit de lucht,
maar de lente wil die ochtend in de uitgestrekte gele weilanden
niet echt komen. We lopen de nagenoeg boomloze Eempolder
in en horen en zien echt duizenden brandganzen. Ook zijn er

nog honderden kolganzen. Het zijn met name deze trekganzen, die zich aan het opvetten zijn voor hun vlucht naar het hoge Noorden. Er zijn ook grauwe ganzen en Canadese ganzen.
De ganzen worden geregeld opgeschrikt door menselijke verstoring. We zien een aantal hazen prachtig en met groot gemak
over een sloot springen, terwijl er ook een zwemmend de overkant bereikt.
De grutto’s zijn er ook weer in flinke aantallen. Het gaat mogelijk om 200 grutto’s. Dat zijn er wel aanmerkelijk minder dan
een tiental jaren geleden. Het geluid van de grutto is prachtig
en soms zelfs overheersend. De kleur van de grutto is nog niet
op zijn mooist. Er zijn zelfs grauwbruine exemplaren bij. Ook
de tureluur verraadt zijn aanwezigheid, evenals de scholekster.

Brandganzen | Jan van der Greef

Grutto’s | Michael Kars

Afdeling De Bilt/Zeist | Ron Keet

6 | de kruisbek 2-2018

Tafeleend | Bert van Dillen

We scoren ook enkele kemphanen, watersnippen, goudplevieren en de nodige kieviten. Wigle merkt een kievit op die net
een ei aan het leggen is. In het riet de nodige rietgorzen en
in de plasjes wintertalingen, slobeenden, bergeenden, krakeenden, kuifeenden, tafeleenden, prachtige pijlstaarten en futen.
In de lucht een zevental op de thermiek zwevende ooievaars,
een aantal buizerds, een torenvalk en een bruine kiekendief.
In het water van het Eemmeer vallen de grote aantallen smienten, (ruw geschat 15.000), kuifeenden, maar ook een aantal
baltsende brilduikers op. Na circa vier uur zijn we terug op de
parkeerplaats met een lijst van 55 soorten en met een redelijk
volle vogelbuik, die tenslotte wordt gevuld met een overvliegende grote zilverreiger.

Waverhoek en Landje van Geijsel - 18 maart 2018
Afdeling Utrecht-stad | Jeroen Steenbergen

Waterpieper | René de Waal

Smienten | Bert van Dillen

Op zondag 18 maart bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek
aan Waverhoek en het Landje van Geijsel. Vooraf hadden we
gedroomd over een mooie voorjaarsexcursie met roepende
grutto’s, zingende blauwborsten en andere voorjaarssoorten.
Maar wie had kunnen denken dat we het moesten doen met
een starttemperatuur van min 6, met een snijdende en harde
oostenwind, waardoor buiten vogelen bijna ondoenlijk was.

Blauwborst | Richard Pieterson
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Hoe dan ook, thuisblijven is geen optie, dus met een groep van
zeven mensen op pad gegaan. Rijdend naar Waverhoek ontdekten we vlak naast de weg op een drassig veldje twee bontbekplevieren, een kleine plevier en twee waterpiepers. Alles prachtig van dichtbij te zien.
Ook een groep foeragerende grutto’s liet zich mooi zien en een
tureluur vloog langs. Bij Waverhoek bleven we kort: de plassen bleken dichtgevroren en rondlopen was in de snijdende kou
geen pretje. Bovendien kijkt het niet fijn met tranende ogen…
We reden door naar het Landje van Geijsel, om ook deze plek
dichtgevroren aan te treffen. Er bevond zich nog wel een groepje grutto’s, waaronder een IJslandse, een groep witte kwikstaarten, enkele kemphanen en nog enkele soorten. De grote aantallen grutto’s die zich hier normaal rond deze tijd ophouden
vonden we in de nabijgelegen polder, waar de groep van zo’n
1000 vogels zich prachtig vanuit de auto liet bekijken. Wel zo
warm en gerieflijk…
Tussen deze grutto’s vonden we een flink aantal IJslandse grutto’s. Ook bijzonder was de leucistische vogel die we vonden:
een vrijwel witte grutto, met slechts wat zwart op de vleugelranden en staartpunt.
We besloten door te rijden naar Amsterdam, om in de stad te
zoeken naar een grote burgemeester die daar al langer zit. In de
goede wijk aangekomen liepen we wat rond om op de grachten
tussen de meeuwen te zoeken. Dit lukte eerst niet, maar opeens kwam de burgemeester aanvliegen en landde op een steigertje, om zich daar prachtig te laten zien.
Wat nu? Zoeken in de polder was veel te koud; wat konden we
wel? We besloten naar Noordwijk te rijden voor een daar al langer aanwezige witkopgors. Op de goede plek aangekomen, wist
iemand te melden dat de groep geelgorzen, met daarin de witkopgors, kort geleden nog was gezien. We begonnen hoopvol
te zoeken, maar konden, op een overvliegende geelgors na,
geen gorzen ontdekken. Ook andere vogelaars hadden geen
succes en na een poosje zoeken en kleumen besloten we het
maar op te geven.
Het weer had de excursie weliswaar flink beïnvloed, maar al
met al hebben we toch een aardige excursie beleefd.

Kleine plevier | Bert Geelmuijden

Leucistische grutto | Michael Kars

Witkopgors | René de Waal
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Vogelen vanuit huis 2
Martijn van Tol

Zondagochtend 18 februari was ik moe. Het geplande meeuwenrondje op de fiets, dat ik soms doe en de dag ervoor gepland had, liet ik daarom schieten. In plaats daarvan gooide ik
voor het douchen nog even al het oude brood naar buiten, een
sneetje of acht. Er waren veel kokmeeuwen en enkele zilvermeeuwen, die gezellig vochten om het brood.
Na het douchen liep ik, mezelf aankledend, naar de woonkamer
en checkte bij binnenkomst de paal die voor ons huis in het water staat. Daar hebben al heel wat soorten vogels op gezeten:
ijsvogel, blauwe reiger, aalscholver, Pontische meeuw, spreeuw,
kauw, grote gele kwikstaart enzovoort. Een grappig lijstje: mijn
paallijst. Waar ik overigens ook een fotolijst van bijhoud.

Blonde vogel met rozige poten
Maar toen ik de woonkamer in liep zag ik iets heel anders, een
lichte meeuw, zonder zwarte handpenprojectie… In plaats daarvan juist een geheel blonde vogel met rozige poten… Uhhh! Ik
rende naar mijn camera die meestal bij het raam ligt, en maakte
wat foto’s door het raam; beter vage raamfoto’s dan een weggevlogen vogel. Toen ik genoeg raamfoto’s had, deed ik de schuifdeur open en maakte nog meer foto’s.
Ik keek op het schermpje van mijn camera, liep verward naar
mijn vrouw en liet haar de foto zien. “Dit is een kleine burgemeester”, stamelde ik. Maar zij zei daar geen verstand van te
hebben. Ik liep weer naar het raam en zag de vogel op de kant
zitten. Weer foto’s gemaakt. Begon een beetje te geloven wat ik
zag. Dit willen meer vogelaars zien, was mijn gedachte en pakte de telefoon. Besloot de grote appgroep maar meteen te berichten. Normaal, als ik onzeker ben van een waarneming, zet
ik die in onze ‘kletsgroep’. Maar dat duurt nu te lang. Vanuit de
appgroep komt snel een bevestiging ‘kleine burgemeester’ van
Herman Bouman. Wat ontzettend gaaf!
Na een minuut of vijf voor ons huis gezeten te hebben vloog
de vogel op richting Pastoe / Station Vaartsche Rijn en was ik
hem kwijt, helaas. De volgende twee uur zoeken wat vogelaars

Kleine burgemeester | Michael Kars

met kijkers. Twee uur later wordt de vogel knap terug gevonden
door Jeroen Steenbergen. Die dag wordt hij door nog een handjevol vogelaars gezien aan de Leidseweg in Lombok. Tegenvallend vond ik dat: een kleine burgemeester in Utrecht en slechts
zes mensen (op waarneming althans) gaan kijken?!

Ga dat zien!?
Maar dat komt natuurlijk doordat Utrechtse vogelaars wat betreft kleine burgemeesters erg verwend zijn de afgelopen vier
jaar! Of zoals Guus Peterse het zei: “Nauwelijks meer iets om
opgewonden over te raken”. Er zijn immers al vier kleine burgemeesters gezien hier in de stad. Lombok 05-03-2015 tot 22-032015, Haarrijnse plas 16-02-2017 tot 04-03-2017, Lombok 23-032017 tot 24-03-2017, Hoograven / Lombok 18-02-2018 en nog
steeds aanwezig op 13 maart als ik dit stukje schrijf.
Nou ja, één bij de Haarrijnse plas dus, niet echt Utrecht. Maar
ook drie in Lombok. En dat is toch wel gek; drie kleine burgemeesters, aantoonbaar drie verschillende individuen, allemaal
een tijdje aanwezig in een van de drukste stukjes Utrecht. Waarom is de Leidseweg zo aantrekkelijk voor kleine burgemeesters? Er zijn verschillende verklaringen in omloop. Er wonen
veel moslims in Lombok en die mogen geen eten weggooien.
Daarom geven ze (veel!) oud brood aan de vogels. Een andere verklaring zou waarnemersactiviteit kunnen zijn, wat suggereert dat er in Nederland veel ongeziene kleine burgemeesters
zitten. Gaat dat zien!
de kruisbek 2-2018 | 9

Boekbespreking
Nick Hoebe

De Nieuwe Biesbosch
Auteurs	Thomas van der Es (tekst)
Stef den Ridder (tekeningen)
Uitgever KNNV uitgeverij Zeist
ISBN
978 90 5011 631 2
Prijs
€ 16,95

Toen Thomas van der Es in 2007 boswachter werd in Nationaal Park De Biesbosch, was hij de jongste boswachter van
ons land. Eindelijk mocht hij, in de baas
zijn tijd, gaan doen wat hij als natuurliefhebber al jaren deed, namelijk rondstruinen door Nationaal Park De Biesbosch.
In vroeger tijden was De Biesbosch een
getijdegebied. Het verschil tussen laag
en hoog water bedroeg vaak twee meter;
in tijden van westerstorm nog wel meer.
Met de afsluiting van het Haringvliet, in
het kader van de Deltawerken, verdwenen die getijdeverschillen. Maar er kwam
een ander waterprobleem: het water
niveau in de grote rivieren werd soms
zodanig hoog, dat er gevaar dreigde van
dijkdoorbraak. Om dit probleem het
hoofd te bieden werd een plan ontwor-

pen: Ruimte voor de rivieren. Hierbij werden in diverse uiterwaarden de bebouwing en de begroeiing grotendeels verwijderd, zodat bij hoogwater het rivierwater vrij kon doorstromen. Naast de
reeds bestaande Biesbosch werd, om deze reden, een ‘nieuwe Biesbosch’ aangelegd in de polder Noordwaard, ten zuidwesten van Werkendam.
In zijn boek beschrijft Thomas van der
Es deze veranderingen, maar ook de veranderingen in de ‘oude Biesbosch’. In de
afgelopen jaren is de rijkdom aan dieren
in De Biesbosch opvallend toegenomen.
De vestiging van de bever, de boommarter en kleine bonte specht zijn al bijzonder, maar de geslaagde broedpogingen
van zeearend en visarend zijn nog spectaculairder.
Tekeningen
Je zou verwachten dat zo’n prachtige
beschrijving van De Nieuwe Biesbosch
een flink aantal mooie foto’s zou bevatten. Nou, die zijn er niet. Maar wel zijn
er prachtige tekeningen van Stef den
Ridder. Heel gedetailleerd als dat moet,
maar ook heel eenvoudig als dat kan.
Het boek De Nieuwe Biesbosch is geen
uitgebreid dik studieboek. Het is een vrij
dun boek (52 bladzijden), maar met veel
interessante informatie en prachtige tekeningen. Een aanrader.
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Fraaie schepsels
Auteurs	Ed Buijsman (tekst)
Jan Baks (foto’s)
Uitgever Uitgeverij Matrijs
ISBN
978 90 5345 511 1
Prijs
€ 29,50

In 1785 schoot de arts William Boys een
stern. Deze stern was nog niet beschreven in de ornithologische literatuur. De
gebeurtenis vond plaats aan de Engelse oostkust, in de Sandwich Bay. Om
die reden gaf Boys de vogel de officiële
naam Sandwich tern (Sterna sandvicensis sandvicensis).
Was dit geschoten exemplaar de eer-

ste grote stern die ooit West-Europa bezocht? Waarschijnlijk niet, maar de soort
was tot dan toe nooit opgevallen. We
moeten daarbij bedenken dat er in die
tijd nog geen goede verrekijkers waren
waarmee de vogels goed konden worden
waargenomen.

tegenwoordig bekend onder de namen
Pernis, Rotterdamse haven en Maasvlakten). Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoals DDT, aldrin,
dieldrin, endrin en telodrin zorgde voor
grote sterfte onder vogels, en dan vooral onder roofvogels en visetende vogels.

Gevaren
Bovenstaande heb ik gelezen in een
nieuw en mooi boek ‘Fraaie schepsels’.
Het verscheen onlangs bij Uitgeverij Matrijs. De schrijver, Ed Buijsman, maakte van dit boek niet een gewone monografie, zoals er de laatste tijd wel meer
verschenen. Hij beschrijft de geschiedenis van de grote stern in ons land, vertelt over de broedkolonies die er waren
en over degene die er nu nog/weer zijn.
Veel aandacht wordt gegeven aan de gevaren die in het verleden, en ook nog een
beetje in het heden, de grote stern hebben bedreigd. Zo werd in veel sternkolonies in het voorjaar zo’n 80 procent van
de eieren geraapt en daarna verwerkt
voor menselijke consumptie. Duizenden
sterns werden geschoten om te dienen
als versiering op dameshoeden. Grote
broedkolonies werden platgewalst om
er woongebieden van te maken of industrieterrein (bijvoorbeeld natuurmonument De Beer op het eiland Rozenburg,

Utopia
Maar het is zeker niet alleen kommer en
kwel die de auteur beschrijft. Op Texel is
het prachtige gebied Utopia door mensen gemaakt voor de grote stern en deze
vogels broeden er met groot succes. En
door de gestegen welvaart krijgen veel
mensen de tijd en de spullen om te gaan
vogelen. Door deze toegenomen belangstelling worden er steeds meer beschermingsprojecten opgezet.
Prachtige foto’s
Het boek ‘Fraaie schepsels’ is dus geen
monografie, maar ook geen geschiedenisboek. Het boek behelst veel meer en
is daarom een mooi boek om er zo af en
toe iets in op te zoeken, gewoon eens
een stukje in te lezen en, dit mag ik zeker
niet vergeten, te genieten van de prachtige foto’s van Jan Baks. Samen met de
historische tekeningen en foto’s. Kortom: een aanwinst voor ornithologisch
Nederland.
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Palmtortel en zwartkopmus in Utrecht!?
Mijn telefoon ging, met op de display een
mij onbekend nummer. Toch maar opnemen. Een mannenstem zei: “Goedenavond. Bent u van de Vogelwacht?”. Ik begreep onmiddellijk dat ontkennen geen
zin had en antwoordde bevestigend. “Ik
wil graag iets met u bespreken: we hebben namelijk een palmtortel in onze tuin.
Wat moeten we doen?” Ik antwoordde dat
een palmtortel in Nederland een erg zeldzame vogel is en vroeg of hij het wel zeker wist. De man vertelde dat hij al tientallen jaren naar vogels kijkt en op internet
plaatjes van de palmtortel had bekeken en
geen enkele twijfel had. Moest hij zijn ontdekking nou ergens melden? Ik vertelde
hem dat, als er werkelijk een palmtortel in
zijn tuin zat, een stormloop van vogelaars
uit heel Nederland te verwachten viel. Ik
gaf hem het voorbeeld van de roodkeelnachtegaal van begin 2016 in Hoogwoud.
De eigenaar van de woning in wiens tuin
deze vogel zat, hief zelfs entree om de vogel vanuit zijn huiskamer te laten bekijken.

Je weet maar nooit
De man leek niet onder de indruk en
vroeg me of de Vogelwacht dan misschien bekend kon maken dat er een
palmtortel in Utrecht zat. Ik legde hem
uit dat je waarnemingen van vogels via
waarneming.nl kunt melden. “Ik ben niet
erg handig met computers en weet niet
hoe dat moet, kunt u me helpen?”. Ik was
nieuwsgierig geworden - je weet maar
nooit - en bedacht al van plan te zijn de
12 | de kruisbek 2-2018

volgende morgen naar Utrecht te gaan
om foto’s te maken van de kleine burgemeester op de Leidsekade. Zodoende
bood ik hem aan langs te komen en samen te overleggen over de melding van
deze bijzondere waarneming. De volgende morgen fietste ik naar Utrecht waar,
tot mijn grote vreugde, de kleine burgemeester op een kademuur zat te wachten. Ik maakte een paar foto’s, waarna de
vogel heel gedienstig wat heen en weer
vloog zodat ik ook een paar foto’s in de
vlucht kon maken. Zodoende was na een
kwartier die missie voltooid. Na een eerder mislukt bezoek aan de vogel bedacht
ik mij, dat dit misschien wel een dag van
heel veel mazzel zou kunnen zijn.

Misschien een heel bijzondere
dag?
Ik had een ruime inschatting van de benodigde tijd voor de kleine burgemeester gemaakt en kon op mijn dooie gemak naar Oudwijk fietsen. Onderweg
liep ik de begraafplaats bij de Gansstraat
nog even op om te kijken of de appelvinken daar nog steeds waren. Binnen tien
minuten was een groepje appelvinken
prachtig in beeld en opnieuw kon ik de
gedachte dat dit misschien een heel bijzondere dag was niet onderdrukken.
Op naar Oudwijk. Het opgegeven adres
bleek een kleine arbeiderswoning. Ik belde aan en de man deed open. We schudden elkaar de hand en hij stelde mij voor
aan zijn vrouw. De man vertelde dat de

Bert
Geelmuijden

vogel vijf minuten geleden nog van een
appel at. Ik keek door het achterraam
naar het tuintje: piepklein, zo’n twee en
een half bij vier meter, met in het mid-

Kleine burgemeester | Bert Geelmuijden

den een reusachtige palmboom met
een stam van zeker 25 cm. Het zou toch
niet.... “Kijk, daar zit-ie op de schutting.”
Ik zag niets, maar pakte snel mijn camera. Door een gat in de begroeiing was
een vogel te zien, ik stelde scherp en ....
een kramsvogel! “Het is een kramsvogel.
Ook wel bijzonder in een stadstuintje, maar wel minder bijzonder dan een
palmtortel.” De man pakte zijn vogelgids
erbij en keek nog eens naar de display
van mijn camera - geen twijfel mogelijk.
Hij was even uit het veld geslagen, maar
putte troost uit het feit dat de krams
vogel toch ook niet heel gewoon was.

Nog een bijzondere vogel:
zwartkopmus?
“We hebben trouwens nog een bijzondere vogel hier: een zwartkopmus.” Ik vertelde daar nog nooit van gehoord te hebben.
Wellicht ging het om een zwartkop, maar
die zijn in deze tijd van het jaar ook zeld-

Zwartkop | Bert Geelmuijden

zaam in Nederland. We zochten in de gids
de zwartkop op en ja - dat was ‘m. Op dat
moment riep zijn vrouw: “Hij zit er!”. Vlug
naar het raam en warempel, daar zat een
zwartkop op een grote voederbak. “Ik zei
het wel.... Toch leuk dat we twee bijzondere soorten in onze tuin hebben.”

Toen ik een kwartiertje later weer naar
mijn fiets toe liep, had de man besloten
een nieuwe kijker bij Vogelbescherming
in Zeist te kopen en zich aangemeld als
lid van de Vogelwacht. En ik had een van
de leukste ochtenden die ik mij kan herinneren!

Kramsvogel | Bert Geelmuijden

Kramsvogel | Bert Geelmuijden

Zwartkop | Bert Geelmuijden
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En... nog iets leuks gezien?
Over barmsijzen en kruisbekken | Erwin van Laar
Wie kent de website waarneming.nl eigenlijk niet? Als fotograaf
klik ik hem regelmatig even aan om te kijken of er nog leuke
vogelsoorten worden waargenomen, die ook nog benaderbaar
zijn. Vaak is dat niet het geval: ze zitten te ver weg of op een niet
toegankelijke locatie. Maar soms komt er iets voorbij wat mogelijkheden biedt om het te proberen.
Als fotograaf met een eigen fotohut, ben ik in de gelukkige omstandigheid om een situatie naar mijn hand te zetten. Je werkt
tenslotte in een soort buitenstudio, waarin je takken op een natuurlijke wijze neerzet en zo probeert de vogels te verleiden om
juist daarop te gaan zitten. Tien verschillende vogelsoorten op
een en hetzelfde takje is voor mij geen optie.

Met die ervaring toog ik half februari naar Arnhem waar, op een
industrieterrein een groep grote barmsijzen bivakkeerde, met
daartussen een witstuitbarmsijs. De vogels foerageerden op
een braakliggend terrein, afgezet met een hek en prikkeldraad.

Het prikkeldraad was de plek waarop ze vaak werden gefotografeerd. Niet de meest fotogenieke plek, maar ik besloot een poging te wagen en nam enkele mooie snoeitakken mee. Vogels
kiezen graag het hoogste punt om van daaruit de omgeving af
te speuren naar gevaar. De kunst is om dan een zo natuurlijk
mogelijke setting te maken zodat de ware situatie (het prikkeldraad) verbloemd wordt.
Aangekomen in Arnhem was ik de eerste en ik positioneerde
mijn takken (den, berk en els) tussen het prikkeldraad en het
gaas, ervoor zorgdragend dat ze er een mooi stuk boven uit staken. De barmsijzen lieten zich nog niet zien en de zon begon al
op te komen. Hierna stelde ik mijn camera en telelens op statief
en kon het wachten beginnen. Tot mijn verbazing duurde het
niet lang tot ik ze hoorde roepen. Een groep van ongeveer 50
vogels vloog een rondje en landde op het prikkeldraad en mijn
takjes! Ik begon met fotograferen, vlak nadat de zon opkwam
in zacht ochtendlicht. Uiteindelijk kon ik een mooie serie opnamen maken van beide soorten.

Grote barmsijs | Erwin van Laar

Witstuitbarmsijs | Erwin van Laar

Grote barmsijs en witstuitbarmsijs
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Grote Kruisbekken
De tweede melding betrof een voor mij nog spectaculairdere
soort, namelijk de grote kruisbek op Heidestein, een natuurge
biedje in Driebergen, nota bene bij mij om de hoek. De eerste
vrije dag was ik er al zeer vroeg in de morgen te vinden. Het was
nog rustig en de vogels kwamen water drinken bij het vennetje
midden op de hei. Ze landden eerst in een grote grove den en
vandaar in drie berkjes die aan de rand van het water staan, ont
dekte ik al snel. Ik zag dat de vogels veelal water dronken nabij
of onder het houten boogbruggetje en daar vaak eerst op land
den alvorens te gaan drinken.
Ik besloot de oude truc weer toe te passen en plaatste twee tak
ken en een grove dennentop tussen de sleuven van de traptre
den en wachtte rustig af wat er zou gaan gebeuren. De takken
stonden nog geen vijf minuten of de eerste grote kruisbek land
de al op de top van een van de kale takken. Dat was het begin
van een mooie fotoshoot van prachtige nominaatvorm grote
kruisbekken. In de overgangsgebieden met de gewone kruisbek
kruisen de soorten nog wel eens waardoor tussenvormen ont
staan. Maar deze vogels hadden een onmiskenbare stierennek,
een zakje onder de ondersnavel en een echte papegaaienbek
met sterk naar beneden wijzende punt. In zijaanzicht kwam de
punt van de ondersnavel niet voorbij de bovensnavel.
Ik zag dat enkele koppels elkaar voerden en de mannetjes al
baltsvluchtjes uitvoerden. Niet lang daarna zag ik een vrouwtje
op de grond nestmateriaal verzamelen en ermee wegvliegen rich
ting het omliggende dennenbos, achtervolgd door het mannetje.
Tijdens de daarna invallende vorstperiode viel de balts even stil,
maar ik ben ervan overtuigd dat ze daar gaan broeden. Beide
soorten vormen weer een mooie aanvulling voor mijn soorten
digitheek en lezingen.

Grote kruisbek | Erwin van Laar

Grote kruisbek | Erwin van Laar
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De draaihals

Bram Rijksen

In plaats van naar de liefde was ik op mijn veertiende vooral op
zoek naar bosjes. Bosjes in Utrecht, met vogels. Vogels waren
leuker en vooral minder ingewikkeld dan meisjes, en in mijn
klas zat een jongen die daar net zo over dacht. Hij woonde in De
Meern, had ooit een ijsvogel in het echt gezien en wist hoe je in
‘het uilenbos’ kon komen. Genoeg reden om vrienden te worden en gezamenlijk nieuwe vogelgebieden te zoeken.
Bij De Meern ontdekten wij -pioniers als we waren- een heus
meer, verstopt achter een ruig begroeide grondwal. Om erom

heen te kunnen lopen zouden we brede rietkragen en dikke bos
sen braamstruiken moeten trotseren, maar geïnspireerd door
mannen als Jac. P. Thijsse en Rein Stuurman trokken we met
de verrekijker van m’n vader en een zakje boterhammen het on
bekende tegemoet. Volgens ons was hier misschien nog nooit
eerder iemand geweest…
Al struinend ontdekten we dat het water begin mei nog steeds
hartstikke koud is, dat laarzen handig zouden zijn geweest, en
dat een aangename pepermuntgeur bij waterplantjes niet ga
rant staat voor een Mentos-smaak.. En we zagen nieuwe vo
gelsoorten! Barmsijsjes, zwarte sterns, een draaihals, poelsnip
pen, grutto’s en duinpiepers. En ik zou na 35 jaar zo het wilgje
aan kunnen wijzen waarin mijn eerste rietgorsman zat te zin
gen. Geweldig natuurgebied, dat Strijkviertel!
Oké, de barmsijsjes waren kneutjes, de poelsnippen water
snippen en duinpiepers bleken toch graspiepers maar de de
terminatie van die andere soorten bleef intact. Zo ook die van
de draaihals, die voor onze voeten opvloog en verderop in een
wilgje neerstreek. Wat een raar beest: veren van stukjes boom
schors met hele fijne gebogen streepjes op de onderkant vanaf
de snavel tot z’n staart. Als ik had geweten dat ik in de 35 jaar
erna slechts één andere draaihals in Utrecht zou zien…
Dan wordt het 2017, een jaar met het zoveelste goede broed
seizoen op rij voor draaihals. Mede daardoor duiken er alleen al
in de gemeente Houten drie draaihalzen op. Eentje in het voor
jaar tijdens de Houtense Big Day, en eentje in de nazomer bij
wat later het ‘Brubo-bosje’ zal worden genoemd.
Op de pentekening de meest coöperatieve van de drie, begin
september bij Tull en ‘t Waal. Twee dagen na de ontdekking
door Herman Bouman vind ik de vogel met de nodige maz
zel terug en kunnen we er nog een weekje van genieten. Mooi,
maar nog steeds… ook een beetje raar.

Draaihals | Bram Rijksen
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Verspreiding van de gierzwaluw
in Amersfoort van 2014-2017

Gideon Vreeman

Van de typische stadsvogels is de gierzwaluw (Apus apus) wellicht de meest
tot de verbeelding sprekende. Ze verdwijnen in de nazomer even plotseling
als ze in de lente verschijnen. De korte
tijd dat ze in het land zijn, wordt efficiënt
gebruikt om jongen groot te brengen,
wat ze voornamelijk doen in holtes in
gebouwen. Vooral wat oudere gebouwen bieden geschikte nestplekken. Daarnaast maken ze vaak dankbaar gebruik
van aangeboden kunstmatige nestgelegenheid. De nestlocaties van de gierzwaluw zijn door de Wet natuurbescherming
jaarrond beschermd. Bij ontwikkelingen
en renovaties is het dan ook zinvol te weten welke delen van een stad van belang
zijn voor de soort.

Verdwijnen van nestgelegenheid
vormt bedreiging
Het is niet mogelijk om een trend te
destilleren uit de informatie die verza
meld is over de gierzwaluw. Het is een
vogelsoort die zeer moeilijk te inventari
seren is. Daarbij komt dat vogelaars niet
de neiging hebben in steden naar vogels
te zoeken, maar zich vooral op het bui
tengebied concentreren. Zo is er geen
duidelijkheid over omvang en ontwikke
ling van de Nederlandse broedpopula
tie en de sturende krachten hierachter.
Inmiddels doet Sovon een poging om

Gierzwaluw | René van Rossum

de landelijke trend van de ‘ongrijpbare’
gierzwaluw vast te stellen met het rela
tief nieuwe programma MUS. Sinds de
start van het Meetnet Urbane Soorten
(MUS-project) door Sovon in 2007 kan
na zeven jaar een lichte afname worden
vastgesteld.
Ook in Amersfoort is de gierzwaluw een
vrij algemene soort, al bestaat de indruk
dat er ook hier sprake is van een verlies
aan broedgelegenheid. De Gierzwaluw
Werkgroep Amersfoort noemt op hun

website (www.gierzwaluw.com) de situ
atie alarmerend. Net als Stichting Vogel
onderzoek Nederland (Sovon) noemt zij
als grootste bedreiging het verdwijnen
van steeds meer nestgelegenheid.

622 nestplekken in Amersfoort
gevonden
De mate van verlies aan broedgelegen
heid is lastig in te schatten. Er was na
melijk tot enkele jaren geleden nog geen
onderzoek gedaan naar het aantal broed
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De pijlen geven de exacte plek in de woning aan.

Gierzwaluw | Alle nesten gevonden in 2014-2017
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Gierzwaluwwaarnemingen Schothorst 2014-2017

Gierzwaluw | Nesttypen 2014-2017

paren in Amersfoort. Op verzoek van
de gemeente Amersfoort is in 2016 een
stadsbrede inventarisatie gestart met als
doel inzicht te krijgen in de grootte van
de populatie en de locaties waar gebroed
wordt. In 2017 is er nogmaals een inven
tarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn de loca
ties in kaart gebracht, waarbij een groot
deel is aangevuld met toelichting en/of
foto’s van de exacte plek in de woning.
De populaire/potentiële nestlocaties per
wijk of woningtype zijn hiermee inzichte
lijk geworden.
Met de inzet van een grote groep vrijwilli
gers (begeleid door de Gierzwaluw Werk
groep Amersfoort), de resultaten van on
derzoeken door professionele bureaus
en individuele waarnemingen zijn in de
periode 2014-2017 in totaal 622 nest
locaties van de gierzwaluw in Amersfoort
gevonden. Van het totale aantal bestaat
25% uit kunstnesten, 58% uit natuurlijke
nesten en 17% uit onbekende nesttypes.
De broedplaatsen zijn niet evenredig ver
deeld over de stad. In grote delen van de
stad, zoals vrijwel het gehele onderzoch
te deel van Vathorst en Kattenbroek, zijn
beduidend minder nesten van gierzwalu
wen gevonden. In de wijken Schothorst,
Bergkwartier en Leusderkwartier zijn en
kele straten waar aanzienlijke aantallen
gierzwaluwen broeden.

Kunstnesten goed bezet
Opvallend hierbij is de verdeling in type
nesten ten opzichte van de leeftijd van
de wijken. In de oudere wijk Bergkwar
tier valt op dat, ondanks de oudere be
bouwing, in grote delen van de wijk gier

Gierzwaluwen boven Amersfoort | René van Rossum

zwaluwnesten ontbreken en het groot
ste deel van de nesten kunstnesten zijn.
Daarentegen zijn er redelijk wat plekken
met relatief jonge bebouwing waar gier
zwaluwen met vrijwel alleen natuurlijke
nesten zich hebben gevestigd. Dit is het
geval in onder andere Schothorst en Ziel
horst. Met name in het noordelijke deel
van de wijk Schothorst is een opvallend
hoge dichtheid aan natuurlijke nesten
aangetroffen.
Wat ook opvalt is dat, ondanks dat de
kunstmatige nestgelegenheden in de wij
ken Nieuwland en Vathorst zich relatief
ver van de bekende broedplaatsen be
vinden, ze in toenemende mate door de
gierzwaluwen ontdekt lijken te worden.
Het aanbrengen van kasten in nieuw
bouw heeft bewezen goede kansen te
bieden voor de gierzwaluw om zich te
handhaven in een omgeving die steeds
minder ‘oorspronkelijke’ nestelmogelijk
heden biedt. Dit is ook te zien in nieuwe
gebouwen in de omgeving van het Cen
traal Station, waar tal van ingemetselde

nestkasten bezet zijn. Dat is een positief
gegeven, aangezien de afhankelijkheid
van kunstmatige nesten in de toekomst
mogelijk alleen maar groter wordt.

Tenslotte
De gierzwaluw is een notoir lastig te tel
len soort (voor zowel de vrijwilliger als
de professional) en het daadwerkelijke
aantal nesten zal vermoedelijk hoger lig
gen dan het gevonden aantal. Dit is on
der andere afhankelijk van kennis en er
varing van de waarnemer, de weersom
standigheden, de zichtbaarheid van ge
vels en daken, de dekking van de gedane
inventarisaties (80%) en de mate waarin
de gebieden zijn onderzocht. De inven
tarisaties zoals verricht in 2014-2017 zijn
zo goed mogelijk en volgens de geldende
protocollen verricht, waarmee is een eer
ste stap is gezet naar een betere bescher
ming van de gierzwaluw.
Het volledige rapport is te downloaden
op: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
gierzwaluw
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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

Man In Black
Ik weet niet of het er ooit van komt, maar
ik zou dolgraag eens paradijsvogels in
het wild willen zien. En wie niet? Het
spectaculaire uiterlijk en imponeerge
drag van de mannetjes spreekt immers
enorm tot de verbeelding. Een van de
mooiste is wel de kraagparadijsvogel
(Lophorina superba), zo valt ook af te lei
den uit de wetenschappelijke naam. Het
mannetje is geheel zwart en toont bij de
balts een iriserend blauwe kraag en blau
we oogleden, waarmee hij al dansend
het vrouwtje tot paring probeert te ver
leiden. Het blauw is natuurlijk prachtig,
maar voor het overige is meneer diep
zwart. En die zwarte kleur is eigenlijk het
interessantst, want het is niet zomaar
zwart, nee, het is zwarter dan zwart. Uit
metingen blijkt dat het donkere veren
kleed slechts 0,05 tot 0,31 procent van
het licht reflecteert. Dat is ongekend en
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wordt door geen enkele andere vogel
soort geëvenaard. Hoe krijgen die para
dijsvogels dat voor elkaar? Kleuren ont
staan doordat delen van het licht worden
weerkaatst en andere delen juist niet.
Hoe minder licht er wordt weerkaatst,
hoe donkerder de kleur. Wordt er maar
heel weinig licht weerkaatst, dan is een
voorwerp voor ons oog zwart. Maar het
zwart van bijvoorbeeld kraaien en merels
is nog altijd honderd keer minder zwart
dan dat van de kraagparadijsvogel, an
ders uitgedrukt: kraaien en merels weer
kaatsen honderd keer méér licht dan een
kraagparadijsvogel. De oplossing van het
raadsel zit hem in de structuur van de
paradijsvogelveren. Gewone veren zien
er onder de microscoop regelmatig uit,
een redelijk gladde structuur die nog al
tijd een groot deel van het licht reflec
teert maar door middel van pigment net
voldoende licht absorbeert om voor het
oog een zwarte kleur te krijgen. De ve
ren van de kraagparadijsvogel zijn ech
ter een structureel rommeltje van inge
wikkelde vertakkingen op vertakkingen,
als een soort spons, waardoor invallend
licht eindeloos wordt verstrooid en er
vrijwel niets meer wordt weerkaatst. Het
oog van de waarnemer ziet dus ook niets
meer, alleen zwart. Zwarter dan zwart
dus. Op internet kun je er prachtige op
names van zien.
Bron: NRC, 11 januari 2018 (Nature Communications)

Kraagparadijsvogel | https://givingmirth.blogspot.nl/
2013/07/superbbirdofparadiseandhybrids.html

Kraagparadijsvogel (Lophorina superba) | https://com
mons.wikimedia.org/wiki/File:Lophorina_superba_Pa
pua_New_Guinea4.jpg | By markaharper1 [CC BYSA
2.0 (https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons

Hoofdpijndossier
In de politiek is het een bekend feno
meen: hoofdpijndossiers, zaken die een
politicus blijven achtervolgen en op den
duur schade aan zijn reputatie toebren
gen. Maar vogels kunnen er - op een heel
andere manier- soms ook last van heb
ben, althans dat wilden wetenschappers
van de Boston University School of Me
dicine uitzoeken. Zij wilden wel eens we
ten of het écht zo is dat spechten van al
dat gehamer geen beschadigingen op
lopen. Om een idee te krijgen: spechten
roffelen tientallen keren per seconde en
ondervinden bij iedere tik een versnelling
van tussen de 1200 en 1400 G. Mensen
zouden dat niet overleven; bij een ver
snelling van 60 G heb je al kans op een
hersenschudding. Nu wil het geval dat
spechten al zo’n 25 miljoen jaar bestaan
en er nog altijd vrolijk op los roffelen
zonder zichtbare schade. Als het anders
geweest was, waren ze waarschijnlijk al
lang uitgestorven. Dus niet zo gek dat de
wetenschap daar het fijne van wil weten.
Welnu, de uitkomst is: men weet het ei
genlijk nog steeds niet. De onderzoekers
hebben van tien donsspechten (Picoi
des pubescens), de Amerikaanse tegen
hanger van onze kleine bonte specht,
de hersenen onderzocht. Ze gebruik
ten daarvoor exemplaren op sterk wa

ter uit museumcollecties. De hersenen
werden in flinterdunne plakjes gesne
den en met een speciale techniek vond
men in het weefsel zogenaamde tau-ei
witten, wat op zichzelf heel normaal is,
alleen niet normaal waren de grote hoe
veelheden. Ook in een mensenbrein zit
ten tau-eiwitten, die bedoeld zijn om de
hersenen stevigheid en stabiliteit te ge
ven. Bij chronische hersenschade neemt
de hoeveelheid echter toe en veroorzaakt
een verstoring in de communicatie tus
sen zenuwcellen, met alle gevolgen van
dien. Een hoge concentratie tau-eiwit
duidt dus op schade, zou je denken. Of
toch niet? Donsspechten lijken tenslot
te heel normaal te functioneren, zodat
de onderzoekers zich intussen afvragen
of die extra hoeveelheid tau niet eerder
een voorziening is ter voorkóming van
hersenschade. Daar is men nog niet ach
ter, maar het lijkt er wel op. Verder on
derzoek is ook voor mensen interessant
want bij Alzheimer bijvoorbeeld is de
grote hoeveelheid tau-eiwit juist een van
de oorzaken van de achteruitgang van
hersenfuncties. Als spechten daar iets
tegen gevonden hebben, kan dat mis
schien ook iets opleveren voor de behan
deling van Alzheimer en andere neuro
logische kwalen.

Donsspecht (Picoides pubescens) | Door Cephas Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=18657280

Bron: NRC, 6 februari 2018 (PLOS ONE)
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Bastaardarend, een nieuwe soort
voor Utrecht

Bram Rijksen

6 mei 2016, de waarneming
Begin van de avond, onbewolkt en lekker warm. Om zeven uur
loop ik met zoonlief bij Everdingen de Lekdijk af, richting ri
vier. Halverwege zien we tegen de strakblauwe lucht boven
Honswijk een grote anabole-buizerd zweven, die langzaam on
ze kant op komt glijden. Recht boven ons blijft ie met stilge
houden vleugels tegen de zachte oostenwind hangen. De vogel
is bovengemiddeld groot, bijna egaal donker van onderen met
lange vleugels en korte staart. Door de gesloten handvleugel
zie ik alleen geen vingers die je bij een grotere roofvogelsoort
wel zou verwachten. Lang geleden dat ik bij het zien van een vo
gel geen idee heb waar ik nou naar kijk…
Net als ik ‘m in de scoop heb, glijdt de vogel van ons af rich
ting Culemborg, waarbij ik duidelijk afhangende vleugels zie.
We overwegen een sprintje naar de auto om ‘m aan de andere
kant van het fort te onderscheppen, maar gelukkig maakt de vo
gel vlak vóór de Gelderse grens een U-bocht en glijdt weer on
ze kant op. Schuin boven ons begint de roofvogel nu rustig te
cirkelen. Brede vleugels, donkerbruine onderdelen met crème

Bastaardarend | Bram Rijksen
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kleurige onderstaartdekveren, lichte komma’s naast de polsen,
en - nu wel - opvallend lange ‘vingers’… Oké, dit begint serieus
op een arend te lijken, zo eentje uit het rijtje schreeuw-/bas
taard-/steppe-/savanne-/Indische schreeuwarend. Ai, als ik er
gens weinig kaas van heb gegeten. Vreemde gewaarwording: er
vliegt een heuse arend boven ons hoofd, maar de euforie ont
breekt. Ik ken immers de verhalen van vergelijkbare situaties
waarbij men nooit verder kwam dan ‘waarschijnlijk deze soort’.
Foto’s maken dan maar en hopen dat die uiteindelijk goed ge
noeg zullen zijn.
Om twaalf over zeven verdwijnt de vogel hoog over Everdin
gen richting zuidwest. Op de eerste gedeelde plaatjes volgt
vanuit Houten de suggestie dat het weleens de onvolwassen
schreeuwarend kan zijn die gisteren in Nederland werd gefoto
grafeerd. Herman Bouman verspreidt het nieuws waarop veel
Zuid-Hollandse vogelaars alles uit handen laten vallen en zich
naar strategische locaties en telposten spoeden. Helaas zon
der resultaat.

Bastaardarend | Bram Rijksen

Determineren en indienen maar...
Op basis van de foto’s concluderen we al snel dat het níet om
de onvolwassen schreeuwarend van gisteren gaat. ‘Onze’ vogel
heeft verschillende generaties slag- en staartpennen, dus is al
wat jaartjes ouder. Na een bliksemsnelle update van m’n parate
kennis weet ik dat de donkere dekveren op de ondervleugel en
de zeven duidelijk zichtbare ‘vingers’ (zes bij schreeuwarend)
sterk in de richting van bastaardarend wijzen.
De dagen na de waarneming verdiep ik me nog wat grondiger
in de herkenning van middelgrote en grote arenden: op zich al
best complexe materie, maar hybridisering tussen bastaard- en
schreeuwarend maakt alles nog eens extra ingewikkeld. Maar
alle op de foto’s zichtbare kenmerken passen eigenlijk maar op
één soort en ‘verdachte kenmerken’ die zouden kunnen wijzen
op een hybride ontbreken. Uiteindelijk ben ik overtuigd dat we
écht naar een raszuivere bastaardarend hebben staan kijken, en
de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna aanvaardt
deze vogel als de 30e bastaardarend voor Nederland en daar
mee de eerste voor de provincie Utrecht.

Bastaardarend in Europa; een aflopende zaak?
Het sterk versnipperde broedgebied van de bastaardarend
strekt zich vanaf Wit-Rusland 7.500 kilometer oostwaarts uit tot
aan de Japanse Zee. In dit enorme gebied broeden maximaal
4.000 paar. Ten westen van Wit-Rusland is de populatie in de
laatste vijftig jaar met 80% gereduceerd en binnen de Europese
Unie broedt de soort alleen nog maar in Polen en Estland, met
naar schatting hooguit 30 paar. Niet alleen verlies van habitat
lijkt hiervan de oorzaak…
In Oost Europa broedt ook de nauw verwante schreeuwarend,
waarvan het compacte broedgebied deels overlapt met dat
van de bastaardarend. Een groot deel van de geschatte 22.000
broedparen bevindt zich in het voormalige Oostblok, en er is
sprake van een flinke opmars in oostelijke richting. En terwijl de
schreeuwarend het enorm goed doet, trekt de bastaardarend
zich hier juist in hoog tempo terug.
Door gebrek aan soortgenoten kiezen de resterende bastaard-

arenden steeds vaker voor ‘the next best thing’, de schreeuw
arend. In 2010 werd al vastgesteld dat meer dan de helft van
de Europese paren bastaardarend ‘onzuiver’ is, en het uitster
ven in Polen en Estland lijkt daarmee slechts een kwestie van
tijd. De IUCN kwalificeert de soort hier dan ook als ‘ernstig be
dreigd’.

Bastaardarend in Nederland
Het is opmerkelijk dat het aantal waarnemingen van de ern
stig bedreigde bastaardarend in Nederland nog steeds drie keer
hoger is dan van de schreeuwarend. Opmerkelijk, omdat de
ze lange-afstandstrekker met tienduizenden broedparen véél
en véél algemener is en ook nog eens op veel kleinere afstand
van Nederland broedt. In 2009 heeft een gezenderde bastaard
arend (Tönn) stiekem in Overijssel overnacht, maar de laatste
keer dat deze soort in Nederland door meerdere vogelaars kon
worden gezien was in 2002. Gezien de ontwikkelingen in het
broedgebied is het maar zeer de vraag óf, wáár en wannéér zo
iets ooit nog eens zal gebeuren…
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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 0649121619 (na 18.00 uur).

Zaterdag 12 mei
Zouweboezem | auto-/wandelexcursie
De Zouweboezem is inmiddels vermaard
om de zwarte sterns, die vanaf een plan
kier op korte afstand van de nestvlotjes
kunnen worden geobserveerd en gefoto
grafeerd. Ook bevindt zich er een kolonie
purperreigers, die regelmatig op korte af
stand voorbij komen vliegen. Zangvogels
als spotvogel, Cetti’s zanger en bosriet
zanger maken het feest compleet. 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

Zaterdag 9 juni
Vreugderijkerwaard | auto-/wandelexcursie
De Vreugderijkerwaard is een natuur
ontwikkelingsproject langs de IJssel, en
kele kilometers ten westen van Zwol
le. Parallel aan de IJssel heeft Natuur
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monumenten in de Vreugderijkerwaard
een zogenaamde nevengeul gegraven.
In het voor en najaar verblijven er kie
viten, kemphanen, grutto’s en andere
steltlopers. Kwartelkoning, visdief, kluut,
zwarte stern en gele kwikstaart zijn er
broedvogel. Midden in het gebied staat
een vogelobservatiehut, die we natuur
lijk ook bezoeken. We verkennen de toe
gankelijke delen van het gebied al wande
lend. Afhankelijk van de beschikbare tijd
kunnen we nog enkele plekken langs het
Drontermeer bezoeken.
Vertrek: 7.00 uur, terug in de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met chauffeur

Zaterdag 7 juli
Oostvaardersplassen | auto-/wandelexcursie
We bezoeken na een korte stop op de
Praambulten, om uit te kijken naar de zee
arend, het Oostvaardersveld, waar zich
enkele vogelobservatiehutten bevinden.
We maken hier o.a. kans op steltkluut, wa
terral en ijsvogel. Na het Oostvaarders
veld bezoeken we het Julianapad langs de
Oostvaardersdijk, waar Cetti’s zanger en
snor hun aanwezigheid kenbaar maken.
Vertrek: 7.00 uur, terug in de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten afrekenen met chauffeur

Vrijdag 5 tot maandag 8 oktober
Afdelingsweekend Zeeland
We pakken de draad weer op van ons

traditionele afdelingsweekend in okto
ber. We verblijven dit jaar in een mooie
groepsaccommodatie bij Westkapelle op
Walcheren. In de omgeving bevinden zich
diverse interessante vogelgebieden waar
onder Neeltje Jans en diverse inlagen,
maar ook de bekende trektelpost van
Westkapelle is vlakbij. Het weekend be
gint op vrijdag, en voor de diehards is de
mogelijkheid tot maandag te blijven, om
dat er voor drie nachten is gereserveerd.
Je kunt dus ook op zaterdag ‘instappen’
en toch een lang weekend vogelen.
De kosten zullen exclusief benzinekos
ten circa 100 euro bedragen.
Er is plaats voor 16 deelnemers. Afde
lingsleden hebben in principe voorrang,
maar als je belangstelling hebt loont het
wellicht toch de moeite je op te geven; je
weet maar nooit of er plaats voor je is! In
lichtingen en opgeven bij René de Waal.
DE BILT/ZEIST

De Bilt | Zeist

Zaterdag 19 mei
Hooge Kampse Plas i.s.m. IVN De Bilt en
Vogelbescherming Nederland | wandelexcursie
Deze morgen zullen belangstellenden
worden begeleid door deskundige gid
sen bij een wandeling langs de westoever
van deze plas. Ook als de oeverzwaluw
wand en het vogelkijkscherm nog niet
geplaatst zijn, valt er genoeg te horen en
te zien. Behalve ijsvogel en oeverzwaluw
hebben de laatste jaren ook fuut, klei
ne plevier, blauwborst, roodborsttapuit,
spotvogel, grasmus en kleine karekiet op
of bij deze plas gebroed.

Zaterdagavond 23 juni

Spotvogel | René de Waal

Verzameltijd/start: 8 uur, 9 uur, 10 uur en
11 uur (4x begeleide excursie)
Waar: Hooge Kampsepad, aan zuidzijde
Groenekanseweg 244/246, De Bilt en aan
de noordzijde van de Hooge Kampse Plas
Bereikbaarheid: bij voorkeur per fiets be
reikbaar, automobilisten raadplegen Wi
gle Braaksma via bwigle@hotmail.com

Zaterdag 26 mei
Leersumse Veld | wandelexcursie
Onder deskundige leiding zoeken we op
de hei naar boompieper, boomleeuwerik,
roodborsttapuit en geelgors. In de bos
sen verwachten we gekraagde roodstaart,
bonte vliegenvanger, mezen, spechten en
hopelijk fluiter. In de vennen watervogels
en in de lucht raven en roofvogels.
Opgave: uiterlijk 24 mei bij Hanneke
Lankhof via e-mailadres: hannekelank
hof@vogelwacht-utrecht.nl of via 0302280159 (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

Oostelijke Binnenpolder, Tienhoven |
avond-/wandelexcursie
Met het laatste daglicht zoeken we naar
purperreiger, zwarte stern, boomvalk en
blauwborst. In de vallende duisternis luis
teren naar snorrende, ratelende en kwa
kende geluiden van vogels, amfibieën en
veenmol. Naast zang van rietzangers ho
pen we rallen, uilen en snippen te treffen.
Tip: zaklamp en muggen werende kle
ding meenemen
Opgave: mogelijk tot en met 21 juni bij
Hanneke Lankhof e-mailadres: hanne
kelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via
030-2280159 (na 19.00 uur).
Vertrek: 19.00 uur, terug ca 24.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Doorn
| Driebergen
DOORN
| 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 niet doorgaan, kijk dan
op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk
staat daar - onder afdeling Doorn/Driebergen - een nieuwe datum vermeld.

nachtegaal komen er voor. S.v.p. tijdig
aanmelden, zie boven.
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 15.00 uur
Waar: P-terrein naast de brandweer
kazerne aan de Bosstraat 1, Driebergen
Benzinekosten: € 6.00 p.p. op basis van
een volle auto (afrekenen met chauffeur)

Zondag 10 juni
Zouweboezem en polder Achthoven |
auto-/wandelexcursie
De Zouweboezem is hét broedgebied van
de purperreiger in Nederland. Verder kun

Boompieper | Michael Kars

Zaterdag 12 mei
Biesbosch, Noordwaard | auto-/wandel
excursie
De Noordwaard in de Biesbosch is een
‘vogelhotspot’ in Nederland. Er is kans
op zee- en visarend, maar ook Cetti’s
zanger, gele kwikstaart en de zingende

Kleine karekiet | Jan van der Greef
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je in deze tijd van het jaar oefenen in het
herkennen van geluiden van zangvogels
zoals onder andere rietzanger, rietgors,
bosrietzanger, snor en kleine karekiet. De
blauwborst is bijna uitgezongen voor dit
jaar, maar de koekoek en de zwarte sterns
met jong zijn er ook nog.
S.v.p. tijdig aanmelden, zie boven.
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: P-terrein naast de brandweer
kazerne aan de Bosstraat 1, Driebergen
Benzinekosten: € 3,50 p.p. op basis van
een volle auto (afrekenen met chauffeur)

Nieuwegein | IJsselstein
Elke 1e zaterdag van de maand
Vogel- en natuurwandeling in Park
Oudegein
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe
gein/IJsselstein wandelt elke eerste za
terdagochtend 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 an
dere 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 1e zaterdag van de maand
Tijd: van 8.00 tot 10.00 uur
Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill
house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 12 mei
Heidestein | auto-/wandelexcursie
Landgoed Heidestein ligt verscholen in
de bossen bij Zeist. Op de heidevelden
en tussen de naaldbomen grazen Drent
se heideschapen. De berk is een dank
baar object voor grote- en kleine bonte
specht. We maken een wandeling door
dit gebied en maken kans op onder an
dere zwarte specht, zanglijster, goud
vink, gekraagde roodstaart en zwartkop.
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 6.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 10,00 per auto te delen
door het aantal inzittenden

Zondag 17 juni
Groene Jonker, Ruygeborg | auto-/
wandelexcursie
Het in 2007 aangelegde gebied de Groe
ne Jonker is in korte tijd bekend geraakt
bij veel vogelaars vanwege de aanwezig
heid van kleinst waterhoen, porselein
hoen, steltkluut en geoorde fuut. Maar
ook bekende soorten zoals kievit, zwar
te stern en fuut tref je er aan. Mogelijk
ook foeragerende lepelaars. Ruygeborg
is een nieuw natuurgebied waar vogels
zoals lepelaar, blauwborst en purperrei
ger naar voedsel zoeken.
Aanmelden: uiterlijk 24 uur van te voren bij
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 6.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: de Blokhoeve, Nieuwegein-Noord
Benzinekosten: € 17,00 per auto te delen
door het aantal inzittenden

Utrecht-stad
UTRECHT-STAD
Deelname aan excursies graag vooraf
melden bij Jeroen Steenbergen, tel. 0302420465 of minstens 3 dagen van tevoren
per e-mail: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl.
Zondag 13 mei

Kleine bonte specht | Richard Pieterson
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Kleine zilverreiger | Hans van Zummeren

Zuidhollandse Delta en Prunjepolder
We brengen een bezoek aan enkele ge
bieden die we anders ’s winters bezoe
ken. We gaan richting de Zuid-Hollandse
Delta en zullen onder andere in de Prun
jepolder bij Zierikzee op zoek gaan naar
steltlopers. Ongetwijfeld zullen we ook
andere leuke soorten meepakken, zoals
kleine zilverreiger en zwartkopmeeuw.

Vertrek: 7.00 uur, terug einde middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Zaterdag 23 juni
Nachtzwaluwexcursie
De exacte bestemming voor deze nacht
zwaluwexcursie ligt nog niet vast, omdat
we die af willen laten hangen van berich
ten over waar we deze soort het beste kun
nen zoeken. We blijven in de ruime omge
ving van Utrecht en zullen voorafgaand
aan deze soort nog enkele leuke gebieden
in de omgeving verkennen. Te denken valt
aan de uiterwaarden langs de Lek.
Vertrek: 18.00 uur, laat retour
Waar: Stadion Galgenwaard

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

Zondag 10 juni
Fochteloërveen/Diependal | dag-/autoexcursie
Het Fochterloërveen geldt als één van de
weinige en best bewaarde hoogveenge
bieden in Nederland. We hopen hier op
slangenarend, kraanvogel en zeearend.
Daarnaast is er kans op lepelaar, bruine
kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst,
(roodborst)tapuit, spotvogel, fitis, koe
koek en veld- en/of boomleeuwerik.
In Diependal broedt onder andere de
roodhalsfuut, maar we kunnen hier ook
geoorde futen verwachten en verder koe
koek, kleine karekiet, geelgors, rietzanger
en rietgors.
Excursieleiding: Bert van Dillen
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 juni bij Bert
van Dillen, 0346-556386 of 06-11925132
(na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur, terug circa 16.00 uur
Benzinekosten: € 18,50 p.p., graag ge
past betalen aan de chauffeur

Zondag 27 mei
Park vliegbasis Soesterberg | ochtend-/
wandelexcursie
Samen met Richard Pieterson gaan we
een wandeling maken door het munitie
park. Soorten die we in mei kunnen ver
wachten zijn grasmus, roodborsttapuit,
graspieper, boomleeuwerik, tapuit, ha
vik, gekraagde roodstaart en spotvogel.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 25 mei bij
Richard Pieterson, 0346-551883 of 0612517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.00 uur, terug ca. 12.00 uur
Benzinekosten: € 2,50 p.p., graag gepast
betalen aan de chauffeur

Vrijdag 26 t/m zondag 28 oktober
Weekend Diepholz (Duitsland)
Op ongeveer 285 km vanaf Utrecht ligt
een hoogveengebied in de omgeving van
Diepholz. In dit gebied van ongeveer vijf
tig bij vijftig kilometer komen ieder na
jaar tienduizenden kraanvogels op hun
trek naar het zuiden een paar dagen op
krachten. Overdag zijn ze dan te vinden
op de stoppelvelden waar ze de achterge
bleven maiskorrels wegpikken en aan het
eind van de middag vliegen ze massaal
naar de veenplassen om te overnachten.
Dat spektakel willen wij meemaken. Daar

Grasmus | Bert van Dillen

naast zijn er veel natuurparken in de om
geving (Lüneburgerheide) waar we nog
veel meer andere soorten hopen te ont
dekken. Het is in ieder geval het treksei
zoen, dus wie weet wat we er vinden.
Excursieleiders: Richard Pieterson en
Bert van Dillen
Organisatie: Tae Gaasbeek en Bernadet
te Huisman
Let op: maximaal 16 deelnemers. Vol is
vol!
Aanmelden: binnen 2 weken na het ver
schijnen van deze Kruisbek bij Tae Gaas
beek, 06-19933508 of mara@xs4all.nl.
Vertrek: vrijdagmiddag 26 oktober, terug
zondag 28 oktober einde van de dag
Kosten: circa € 100 (inclusief 2 overnach
tingen, ontbijt en vervoer) maar worden
definitief vastgesteld als de aanmeldin
gen bekend zijn en de accommodatie ge
boekt is
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Mening

2 maart 2018
Vooruit, ik heb ook weer eens een mening. Meestal vind ik me
ningen maar gedoe. Meestal denk ik bij al die mensen die zo
met hun meningen te koop lopen: waarschijnlijk weet je er net
te weinig vanaf. Had je er iets meer vanaf geweten, dan had je
waarschijnlijk een andere mening gehad. En meestal denk ik
dat dan van mezelf ook. Maar dit keer heb ik een mening. Ik was
vandaag naar de grote kruisbekken van Heidestein, bij Zeist.
De juiste plek is een bruggetje over een watertje waar onder dat
bruggetje te midden van het ijs nog een laagje water staat, en
daar komen de vogels regelmatig drinken. En op dat bruggetje
hadden fotografen, althans, dat nemen we maar aan, een tak
bevestigd. In de hoop dat de vogels in die tak zouden gaan zit
ten in plaats van op het bruggetje of waar dan ook, omdat zo’n
tak natuurlijk een mooiere foto oplevert dan een kruisbek op
zo’n bruggetje. Iets dergelijks hadden ze ook gedaan op een be
drijventerrein in Arnhem, waar zich een groep barmsijzen op
hield met daartussen een witstuitbarmsijs. Daar had men (naar
verluidt, toen ik er was hadden ze het nog niet gedaan) een
paar dennentakjes in het prikkeldraad bevestigd, omdat een fo
to van een witstuitbarmsijs in een dennentakje meer waarde

ring, meer likes op Facebook zou genereren dan een foto van
een witstuitbarmsijs op het prikkeldraad.
Ach, het heeft natuurlijk weinig om het lijf. Veel kwaad kan het
niet. Maar toch … Wat mij vooral tegenstaat is die oneigenlijke
romantisering. Ik bedoel, als er een witstuitbarmsijs op een le
lijk bedrijventerrein met prikkeldraad en blinde muren zit, vind
ik een foto van een witstuitbarmsijs in het prikkeldraad of op
een blinde muur oneindig veel interessanter dan een foto van
een witstuitbarmsijs zogenaamd in een dennenbosje.
Maar goed, dat is mijn mening. Voor wat die waard is. Prachtige
grote kruisbekken gezien vanmorgen, belaagd, zoals dagelijks
als ik het goed begrijp, door een bataljon van fotografen. Ze za
ten af en toe op niet meer dan een paar meter. Die kruisbekken,
bedoel ik. Die fotografen dus ook, maar dat kon je ze niet aan
rekenen. Maar niet één van die kruisbekken zat er in dat takje
dat op het bruggetje was bevestigd.

Grote barmsijs | Erwin van Laar

Witstuitbarmsijs | René de Waal

28 | de kruisbek 22018

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346351448
voorzitter@vogelwachtutrecht.nl

René de Waal | 0649121619
renedewaal@vogelwachtutrecht.nl

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris Josje Henkelman

De Bilt | Zeist

0616679919
secretaris@vogelwachtutrecht.nl

Ron Keet | 0346211381
ronkeet@vogelwachtutrecht.nl

Penningmeester Bart van den Berg

Doorn | Driebergen

0343551905
penningmeester@vogelwachtutrecht.nl

Sjef ten Berge | 0343414531
sjeftenberge@vogelwachtutrecht.nl

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Lid Trees Weggemans

Nieuwegein | IJsselstein

Kees Sietsma | 0622449909
keessietsma@vogelwachtutrecht.nl

0346830588
treesweggemans@vogelwachtutrecht.nl

Anita Lureman
anitalureman@vogelwachtutrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Utrecht-Stad

0653977261
jannekekimstra@vogelwachtutrecht.nl

Jeroen Steenbergen | 0302420465
jeroensteenbergen@vogelwachtutrecht.nl

Bestuursmedewerkers

Vechtplassen

Ledenadministratie | Twitter
Willem ten Broeke | 0302710860
Raiffeisenlaan 57, 3571 TC Utrecht
willemtenbroeke@vogelwachtutrecht.nl
Webmaster
Bert Geelmuijden | 0334700585
bertgeelmuijden@vogelwachtutrecht.nl

Gerhard Overdijkink | 0346563749
gerhardoverdijkink@vogelwachtutrecht.nl

Peter Peek, veldmentor
peterpeek@vogelwachtutrecht.nl
0306044119
Carolien Gijben, contactpersoon Werkhoven
caroliengijben@vogelwachtutrecht.nl
0343551349

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven
Ben Hermans | 0648959983
benhermans@vogelwachtutrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra | 0334809211
ypehoekstra@vogelwachtutrecht.nl
Wim van de Vegte | 0625006378
wimvandevegte@vogelwachtutrecht.nl

Vogelringstation Groenekan
Henk J. Lichtenbeld | 0302611172
henkjlichtenbeld@vogelwachtutrecht.nl
Henk S. Lichtenbeld | 0306889012
henkslichtenbeld@vogelwachtutrecht.nl
Marc van Leeuwen | 0302801153
marcvanleeuwen@vogelwachtutrecht.nl

Districtscoördinator Sovon
Wilco Stoopendaal | 0306039479
lsb.utrecht@sovon.nl

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard
Irene Schuller | 062840 7546
ireneschuller@vogelwachtutrecht.nl

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

