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Van de redactie
In het lustrumartikel ‘Broedvogels van de Tienhovense Plassen’ schetst Jan van der Winden een boeiend historisch beeld
van landschap en broedvogels. Daarna gaat hij in op de resultaten van bijna 40 jaar onderzoek. In 1979 vond de eerste echte broedvogelinventarisatie plaats door Jan van den Hoven en
anderen. Later nam Bert Bos het tellen over. Toen Bert problemen kreeg met zijn gezondheid ging Jan van der Winden hiermee verder.
Tienhovense Plassen | Jan van der Winden

Bestuur
Lustrumnieuws
In het kader van ons 60-jarig bestaan organiseerde Afdeling
De Bilt/Zeist samen met Utrechts Landschap, IVN De Bilt (bestaat 50 jaar) en Vogelbescherming Nederland op 19 mei een
publieksexcursie bij de Hooge Kampse Plas (Groenekan). Het
werd een groot succes met maar liefst 153 deelnemers, een prima sfeer en interessante vogels. In deze Kruisbek vindt u een
treffend verslag.
Het bestuur organiseert op 20 oktober een tweede lustrum
excursie: een vaartocht vanuit IJmuiden om zeevogels te spotten. Meer informatie vindt u verderop in dit nummer.
Heb je bij het vogelen wel eens oog in oog gestaan met een
wezel, hermelijn, bunzing of boommarter? Dat zijn mooie momenten. Op donderdagavond 8 november organiseert het bestuur een lustrumlezing over kleine marterachtigen in samenwerking met ZOUT (Zoogdierwerkgroep Utrecht) in het H.F.
Witte Centrum in De Bilt. Heb je belangstelling? Noteer 8 november dan vast in de agenda. Nadere informatie volgt.

Grote karekiet
In de vorige Kruisbek meldden we dat de Algemene Ledenvergadering unaniem stemde voor een subsidie van 7500 euro aan
de Werkgroep Grote Karekiet voor de aanschaf van dataloggers.

Kort geleden nodigde de werkgroep het bestuur uit voor een
werkbezoek aan de Loosdrechtse Plassen. Martin Poot en
Eckhart Heunks namen ons mee op een telrondje met de
Kiekendief, een patrouilleboot van het recreatieschap. Toen we
de haven uitvoeren, struikelden we bijna over de eerste grote
karekiet. Hij zat bij een rietkraag bovenop een laag staand net
te zingen en liet zich van dichtbij uitgebreid bewonderen. Om
rietkragen te beschermen tegen ganzenvraat heeft de provincie
Noord-Holland er 3 km lage netten omheen gezet. En dat werkt
goed. Het eerste herstel is zichtbaar. Martin vertelde verder dat
de eerste 5 dataloggers al zijn aangebracht. Het telrondje leverde 8 zingende grote karekieten op. Sommige hadden een kleine
uitstulping op de rug: een datalogger.

AVG
Vanwege de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is door het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens
van alle leden. VWU hecht veel waarde aan de bescherming van
de persoonsgegevens van haar leden en zorgt ervoor dat de
privacy te allen tijde wordt gerespecteerd. Meer weten? Kijk op
www.vogelwacht-utrecht.nl onder ‘Bibliotheek’.
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Broedvogels van de Tienhovense
Plassen
Jan van der Winden

Soorten van moeras (bosruiter | Michael Kars) en overstromingsvlakte (roerdomp | Nico de Bruin) hebben plaats moeten maken voor bosvogels (tuinfluiter | Bert Geelmuijden)

Veranderingen in de Vechtplassen
De Vechtplassen behoren in internationaal opzicht tot de bijzonderste natuurgebieden van de provincie Utrecht. Hier
gaan de zandgronden over in veenlandschap waardoor een prachtig, afwisselend
landschap ontstaat met plassen, graslanden, bossen en moerassen. De laagveenplassen en omliggende graslanden zijn
het gevolg van grootschalige ontginning
en herinrichting van het oorspronkelijk weidse veenlandschap. Helaas is dit
landschap in de loop der decennia aanzienlijk veranderd. De historie is uitmuntend beschreven door Wim Weijs in zijn
boek ‘Natuur & landschap van de Vecht2 | de kruisbek 3-2018

streek’. Samengevat zijn na de ontginning
de graslanden droger en soortenarmer
geworden, de moerassen veranderd in
bos en de wateren zijn op veel plaatsen troebel geworden. Welke vogelsoorten er voor de grootschalige ontginning
voorkwamen is niet bekend. Vermoedelijk broedden er veel kraanvogels, bosruiters, watersnippen en goudplevieren
op de venen. In de overstromingsvlaktes
van de riviertjes broedden waarschijnlijk
roerdompen, woudapen en vele reigers.
Rond 1850 getuigt de enorme reigerkolonie in de Horstermeer met duizenden paren lepelaars en honderden paren blauwe
reigers en purperreigers van een rijk verleden met dynamische moerassen. In de

jaren vijftig broedden nog grote populaties woudapen, roerdompen en grote karekieten in de petgaten. Kennis over de
vogels in de Vechtplassen is vooral door
vrijwilligers verzameld. Dit is bijzonder,
maar daardoor vaak wel fragmentarisch
en incompleet. De Vogelwacht Utrecht
heeft sinds de oprichting een zeer belangrijke rol gespeeld in het vergaren van informatie. De eerste Utrechtse vogelwachters waren nauw betrokken bij de Avifauna van Midden Nederland, de eerste
regionale avifauna van Nederland. Dankzij hun noeste werk, voortgezet door hun
opvolgers, kwamen de ontwikkelingen in
de vogelstand in beeld. Daaruit blijkt dat
de bijzondere vogelsoorten van moeras

met elzenbos. Dankzij ‘hakhoutbeheer’
zorgt Natuurmonumenten er voor dat
het niet geheel met bos dichtgroeit, waardoor rietvegetaties op droge en vochtige
bodems, afgewisseld met zeggenmoerasjes en struikachtige vegetaties, behouden
blijven. Het water is helder en er groeien plaatselijk veel waterplanten en gele
plomp.

Een van de oudste telreeksen

bezoekronden geteld met minimaal vijf
vroege ochtendbezoeken.
Hierdoor is een bijna complete telreeks
van 40 jaar beschikbaar. Vooral de schaarse vogelsoorten (SOVON BSP) zijn geteld. Jaarlijks zijn daar enkele soorten aan
toegevoegd, zoals grote bonte specht en
matkop, en in sommige jaren soorten als
zwartkop, winterkoning, kleine karekiet en
waterhoen. De nadruk lag op de tellingen
in de natuurlijke habitats. Gebouwen en
erven zijn incompleet geteld.

De Tienhovense Plassen liggen ten oosten van het lintdorp Tienhoven en zijn
het spijtige resultaat van afgravingen van
het voormalige unieke veenlandschap. Er
resteren de voor de Vechtplassen karakteristieke legakkers en petgaten die na
de ontginning zijn verland in zogenaamde zodden (drijvende verlandingen). In de
eerste helft van de vorige eeuw was het
landschap open en de petgaten waren begroeid met uitgestrekte velden krabbenscheer. Nu zijn de zodden en legakkers
op de meeste plekken begroeid geraakt

Ten tijde van de Avifauna van Midden Nederland werden de Tienhovense Plassen
te weinig bezocht voor kwantitatieve gegevens, maar in 1979 vond de eerste echte broedvogelinventarisatie plaats door
Jan van den Hoven en anderen. Vanaf
1983 ging Bert Bos mee om te tellen en hij
nam het stokje over van Jan. Vanaf 1994
heb ik de tellingen van Bert Bos overgenomen omdat zijn gezondheid het helaas
niet meer toeliet. In 1996 overleed Bert
Bos, dus ik kon hem nog maar twee jaar
vertellen hoe het met de vogels ging in
zijn favoriete gebied. In de regel werd het
gebied jaarlijks in ongeveer vijf tot twaalf

Grote karekiet | René de Waal

Figuur 1 | Aantalsontwikkeling van de grote karekiet in de Tienhovense Plassen sinds 1979

Vogels Tienhovense Plassen:
van grote karekiet naar zwartkop
Hoe de broedvogelbevolking er vóór
1979 uit zag is matig bekend. In het begin
van de vorige eeuw broedden er nog vele honderden zwarte sterns op de krabbenscheervelden en in de jaren zestig
was er een omvangrijke populatie grote
karekieten aanwezig. De populatie van
de grote karekiet schommelde in omvang rond 1979-1987 en raakte daarna in
een vrije val, net als elders in de Vechtplassen (figuur 1). Grote karekieten heb-
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De Tienhovense Plassen
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en overstromingsvlaktes plaats hebben
moeten maken voor bosvogels zoals de
tjiftjaf, tuinfluiter, havik en bosuil (onder
andere Van der Winden & Morel 2002).
Gelukkig zijn er nog plekken in de Vechtplassen waar de typische broedvogels
van de laagveenmoerassen voorkomen,
zoals in de Tienhovense plassen en omgeving. Omdat hiervan een lange telreeks beschikbaar is, zijn de veranderingen goed gedocumenteerd.
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Voormalige top broedlocatie van woudaap en grote karekiet waar het riet dat in diep water stond geheel werd weggegeten door grauwe ganzen | Jan van der Winden
Figuur 2 | Aantalsontwikkeling van de grauwe gans in de Tienhovense Plassen sinds 1982
160
140
120
100
80
60
40
20

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0

Figuur 3. Aantalsontwikkeling van de zwartkop. Complete tellingen zijn uitgevoerd rond 1980 en 2011
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ben hoog, dik riet nodig dat in diep water staat, grenzend aan open moerasrijk landschap. Maar dit type riet is geheel verdwenen, vooral door een forse
toename in graasdruk door grauwe ganzen, die sinds eind jaren tachtig sterk in
aantal zijn toegenomen (figuur 2). En de
open moerassen zijn begroeid geraakt
met moerasbos. Beide negatieve ontwikkelingen hebben geleid tot het verdwijnen van grote karekiet, waterral, roerdomp en de ernstig bedreigde woudaap,
waarvan rond 2000 nog zeker 3 territoria
aanwezig waren. Op mooie zomeravonden zag je ze overal in het gebied op en
neer pendelen om hun jongen te voeren.
In recente jaren was er af en toe een roepend mannetje aanwezig, maar gebroed
werd er niet meer.
Sinds het begin van de vorige eeuw is
het ook de zwarte stern slecht vergaan,
omdat de drijvende waterplanten waarop ze broedden geheel verdwenen zijn.
Sinds het eind van de jaren tachtig broeden ze noodgedwongen op kunstmatige
nestvlotjes. In topjaren broedden er wel
30 paar, maar het broedsucces is al jaren
veel te laag. Dit wordt veroorzaakt door
grauwe ganzen die ’s nachts de vlotjes
omgooien. Meer recent vindt er predatie door havik en uilen plaats die broeden in het nabij gelegen bos. De keus
om de voormalige moeraslandschappen
te laten domineren door bossen gaat dus
ten koste van soorten als zwarte stern.
Andere soorten profiteren echter van
de toename van moerasbos. Zo hebben
soorten als havik, bosuil en grote bonte
specht zich in het gebied gevestigd. De

aantalsontwikkeling van een typische
bosvogel, de zwartkop, laat zien hoe het
gebied veranderd is (figuur 3).

Patroonbeheer helpt rietzanger
en snor

De Tienhovense Plassen is tegenwoordig meer te karakteriseren als een boslandschap met open water dan als moeras. Hierdoor zijn de vogelgemeenschappen wezenlijk anders dan in het verleden | Jan van der Winden
Figuur 4 | Aantalsontwikkeling van de rietzanger in de Tienhovense Plassen sinds 1979 *
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Door Natuurmonumenten worden jaarlijks op een aantal locaties struiken en
boompjes verwijderd. Dit werkt positief
voor rietzanger (figuur 4) en snor (figuur
5). Deze soorten broeden in vochtige of
natte rietvegetaties en in natte zeggevelden. De zeggenrijke oevers in de Tienhovense Plassen zijn voldoende omvangrijk
voor ze om een nestplek te vinden en ze
hebben dus minder last van ganzenvraat.
De sterke toename van de rietzanger eind
vorige eeuw is vooral het gevolg van de
natte periode in het overwinteringsgebied in de Sahel. Het lage aantal in 2018
is mogelijk het gevolg van droogte daar.
De omvang, frequentie en de locaties van
het hakhoutbeheer bepaalden vervolgens
mede de fluctuaties in aantallen.
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Figuur 5. Aantalsontwikkeling van de snor in de Tienhovense Plassen sinds 1979 *

De meeste aandacht in beleid en onderzoek ging de afgelopen decennia in de
Vechtplassen uit naar waterkwaliteit en
planten. Onduidelijk is waarom de vogels minder aandacht kregen, aangezien
de Vechtplassen nationaal bijzondere
soorten een plek geeft. Zo zijn er geen
onderzoeken uitgevoerd naar de reden
van de afname van woudaap, roerdomp
of grote karekiet, terwijl er omvangrijke
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Toekomst voor moerasvogels in
de omgeving van Tienhoven

* De gegevens van enkele recente jaren ontbreken of
zijn nog niet uitgewerkt.
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studies zijn naar de afname van trilvenen. Omdat onderzoek ontbreekt, worden maatregelen voor vogels op gevoel
of expert judgement uitgevoerd. Daarbij ligt het accent vaak nog steeds op de
vegetaties, waarbij de gedachte is dat
de moerasvogels daarvan ook wel zullen profiteren. Dat blijkt dus maar zeer
beperkt het geval. Uiteraard kan de keus
gemaakt worden om in de Vechtplassen
bosvogels en trilvenen de prioriteit te geven, maar dat staat haaks op de doelen
voor herstel van moerasvogelpopulaties in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen en de ruimte die het gebied oorspronkelijk bood voor moerasvogelsoorten. De hoognodige maatregelen voor sterk bedreigde moerasvogels
worden niet of zeer beperkt uitgevoerd.
Voor moerasvogels is het vooral van belang om de processen die van nature horen bij moerassen weer op gang te brengen. Dat betekent meerjarige droogval
afgewisseld met inundaties, seizoens
peilfluctuaties of overstromingen met
eutroof water, doorstroom van verschillende watertypen, op ruime schaal verwijderen van bos en naast de voedselarme systemen ook voedselrijke moerastypen een plek geven.
De herinrichting van Polder Achteraf is
een goed voorbeeld. Hier is door variabel
peilbeheer en waterstroming een verbetering opgetreden voor moerasvogels. Het
is nu zaak om het gebied weer een paar
jaar droog te leggen om een nieuwe uitgangssituatie te creëren. Vaak denkt men
dat moeras goed functioneert als het nat
blijft, maar meerjarige droogval is een es6 | de kruisbek 3-2018

In 2018 is een start gemaakt met de bescherming van rietkragen tegen ganzenvraat in de Tienhovense Plassen.

sentieel onderdeel van goed moeras. Dit
zorgt namelijk voor explosies van amfibieën en jonge vis dat als voedsel kan dienen voor moerasvogels. Een ander knelpunt vormt de inrichting van gebieden.
Wandelpaden worden op plaatsen gesitueerd die voor veel vogelsoorten voor teveel verstoring zorgen. Er moet beter met
verstoringsafstanden van vogels rekening
worden gehouden om een optimaal resultaat van de herinrichting te boeken. Dat
zou zelfs kunnen leiden tot vestiging van
zeearend, kraanvogel of grote zilverreiger.

Toekomst? Vestiging van de zeearend? | Jan van der Greef

Wil men de moerasvogelsoorten in de
Tienhovense plassen en de Oostelijke
Vechtplassen behouden, dan is het noodzaak om in de planvorming, onderzoek en
uitvoering de moerasvogels een prominente plek te geven. Monitoring door leden van de Vogelwacht blijft van belang.

Dankwoord
Natuurmonumenten verleende jarenlang
toestemming voor het tellen in het gebied. Niels Schouten en Erik de Haan
worden bedankt voor hun hulp. Gijs van
der Geest en de familie Verbiest bedank ik
voor de gastvrijheid. Bert Bos stelde zijn
telgegevens ter beschikking. Sonja Hartlief gaf goede suggesties voor de tekst.
Literatuur Alleyn W.F., van den Bergh L.M.J., Braaksma S., ter Haar T.J.F.A., Jonkers D.A., Leys H.N. & van
der Straaten J. 1971. Avifauna van Midden-Nederland.
Van Gorcum & Comp., Assen | De Wijs W.J.R. 1993.
Broedvogels in de Vechtplassen in 1993. Intern rapport
Natuurmonumenten, ‘s Graveland | Van der Winden J.
& T. Morel 2002. Broedvogels van de Noord-Hollandse en Utrechtse laagveenmoerassen in 1967-94. Limosa 75: 57-72 | Van der Winden J. 2015. Pojma vloedvlaktes bij Achteraf. Spectaculair resultaat van waterpeilbeheer voor broedvogels. De Kruisbek 58(5): 2-4 |
Weijs W. 2011. Natuur & landschap van de Vechtstreek.
Stichting Uitgeverij KNNV, Zeist

Spannende lustrumexcursie op 20 oktober
Het bestuur organiseert als lustrumactiviteit op 20 oktober een
pelagische tocht vanuit de haven van IJmuiden met het schip
‘ms. Marion’.
Niets is zo spannend als vogels kijken in oktober, wanneer de
najaarstrek in volle gang is. Dat geldt voor het vasteland en de
eilanden, maar zeer zeker ook voor de zee. Het is niet alleen de
maand van de kwantiteit (er zijn veel vogels onderweg), maar
ook van de kwaliteit. Jagers, pijlstormvogels, stormvogels, duikers, alkachtigen, meeuwen, jan-van-genten: ze zitten niet ver
weg en de zee ten westen van Noord-Holland heeft diverse ma-

Jan-van-gent | Birding Holland

Jan-van-gent | Birding Holland

len bewezen een bijzonder goede plek te zijn om ze te vinden!
Daarnaast hebben we ook een goede kans op diverse langstrekkende zangvogels. Ga dus mee op deze avontuurlijke Noordzeetocht vanuit IJmuiden met de ms. Marion!

Slecht weer
De schipper bepaalt in overleg de dag voor de tocht of de omstandigheden het toelaten om deze tocht door te laten gaan.
Een beetje regen of mist is geen reden om de tocht af te gelasten. Houd uw mail enkele dagen vooraf in de gaten.
Uiteraard krijgt iedereen zijn geld terug als de reis onverhoopt
wordt afgelast. Wanneer de schipper besluit dat uitvaren mogelijk is en u besluit zelf om welke reden dan ook niet mee te gaan,
dan volgt uiteraard geen restitutie.
Vertrekplaats: Haven IJmuiden (exacte locatie volgt
in een mail ongeveer een week voor aanvang)
Datum: Zaterdag 20 oktober 2018
Vertrektijd: Uiterlijk 8.00 uur (graag om 7.30 uur aanwezig),
terug tussen 16.00 en 17.00 uur
Kosten: 35 euro per persoon
Opgeven: Via www.vogelwacht-utrecht.nl
Met vragen kunt u terecht bij Janneke Kimstra via
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

Grote jager | Birding Holland
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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 veer laten
Zangvogels ruien in de regel één keer per
jaar het volledige verenkleed, doorgaans
na de broedtijd. Men nam altijd aan dat
ze dat, op een paar uitzonderingen na,
doen in het broedgebied of in het overwinteringsgebied. De vraag is echter of
dat wel klopt. Op het Noord-Amerikaanse continent is er 17 jaar lang onderzoek
naar gedaan en daaruit blijkt dat het allemaal toch wat ingewikkelder ligt. De conclusies van het onderzoek zijn bovendien
van belang voor de bescherming van veel
soorten (ik kom daar zo op terug) en het
zou dus ook interessant zijn om een vergelijkbaar onderzoek te doen aan Europese soorten. Hoe zit dat allemaal?
Zangvogels die in Noord-Amerika broeden en in Midden- en Zuid-Amerika
overwinteren vertrekken meestal in het
najaar. Waarnemers van de najaarstrek
zien van veel soorten alleen individuen
die bij aanvang van de trek al een volledige rui hebben doorgemaakt. Dat roept
vanzelfsprekend de vraag op waar ze dat
dan hebben gedaan. Als vogels ruien,
gedragen ze zich schuwer en meer te8 | de kruisbek 3-2018

ruggetrokken. Die vraag is dan ook niet
een-twee-drie te beantwoorden, maar
tot voor kort namen (Amerikaanse) ornithologen voor het gemak aan dat veruit de meeste zangvogels in het broedgebied ruien. Welnu, dat klopt maar zeer
ten dele. Onderzoekers van The Institute for Bird Populations’ Monitoring Avian
Productivity and Survivorship (MAPS)
Programme hebben gedurende 17 jaar
ringgegevens geanalyseerd van zo’n 140
soorten, met hulp van duizenden vrijwilligers. Slechts een (kleine) minderheid
die in het broedgebied werd geringd of
teruggevangen was in de rui. De conclusie van het onderzoek was: bijna alle 140
soorten ruien dus elders en vertonen na
het broedseizoen in meerdere of mindere mate ruitrek. Sommige soorten, vooral in het westen van de VS, zoeken locaties in de bergen op honderden kilometers van het broedgebied, waar het koeler
en vochtiger is, om daar te ruien en vervolgens te starten met de trek naar het
overwinteringsgebied. Die ruitrek kan
bovendien alle richtingen op gaan; de
vogels zoeken louter naar geschikt habitat om te ruien: gebieden met voldoende
voedsel en beschutting.
Het onderzoek is van groot belang voor
het treffen van effectieve beschermingsmaatregelen. De rui is een essentieel
onderdeel van de levenscyclus van vogels en cruciaal voor het behoud van de
soort. Vogels hebben daarom niet alleen
bescherming nodig in hun broed- en
overwinteringsgebieden, maar ook in de
gebieden waar ze hun jaarlijkse rui doormaken. Niet bekend is hoe het met Eura-

ziatische soorten zit, maar het ligt voor
de hand dat ook zij een vergelijkbare trekcyclus vertonen.
Bron: Newsletter www.birdguidse.com, 13 mei 2018

Een schot hagel
Over het hoe en wanneer van het uitsterven van de dodo woedt nog altijd een hevige discussie. Werden ze opgegeten?
Werden ze uitgeroeid door geïmporteerde huisdieren? Zeker is dat de mens er
een dikke vinger bij in de pap heeft gehad. Het verhaal is genoegzaam bekend.
Net als het feit dat de laatste dodo op
Mauritius ergens halverwege de 17e eeuw
het loodje heeft gelegd.
Minder bekend is dat zeelieden met enige regelmaat levende dodo’s meenamen
naar hun thuishaven. Ze werden veelal
vertoond als bezienswaardigheid in parken en tuinen. Een van de beroemdste
exemplaren is de ‘Oxford Dodo’, in het
bezit van het Oxford Museum of Natural History. De overblijfselen zijn afkomstig uit een collectie van een verzamelaar
en bevinden zich sinds 1683 in het museum. Het is geen compleet exemplaar,
maar alleen een gemummificeerde kop
en een poot. Het bijzondere is echter dat
met de kop ook een deel van het weefsel is bewaard, waardoor men ook onderzoek aan het DNA van deze iconische vogel kan doen. Maar het kan nog leuker
blijkbaar. Britse onderzoekers legden de
kop in een CT-scanner om de anatomie
van het dier wat nauwkeuriger in kaart te
brengen. Tot hun verrassing troffen ze op
de beelden de sporen van een schot ha-

gel in de schedel aan. Op foto’s zijn de
hagelkorrels duidelijk zichtbaar. Wat is
daar nu zo raar aan, kun je je afvragen.
Zeelieden zullen ongetwijfeld op Mauritius wel vaker dodo’s hebben gedood, uit
verveling of mogelijk om op te eten. Dat
lijkt in dit geval echter niet waarschijnlijk,
want een kadaver zou tijdens de lange terugreis naar Engeland al lang zijn weggerot. Het dier moet dus vrijwel zeker
in Engeland zijn neergeschoten. Maar
waarom? Vond de eigenaar de vogel ineens niet meer leuk? Of deed hij het in
een dronken bui? Uit pure balorigheid?
We weten het niet. Na 350 jaar zorgt de
dodo nog altijd voor raadsels. En hij kan
het helaas niet navertellen. Naar verluidt
zijn wetenschappers nu bezig de herkomst van de loodhagel te bepalen in de
hoop de toedracht te achterhalen
Bron: www.theguardian.com, 20 april 2018

Scan met sporen van een schot hagel in de schedel van de ‘Oxford Dodo’ | Fotografie: Warwick University/Oxford
University Museum of Natural History

Kop met weefsel van de ‘Oxford Dodo’ | Foto: Warwick University/Oxford University Museum of Natural History
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Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden van de
Vogelwacht Utrecht die vrijwilligerswerk verrichten op
het gebied van natuur in brede zin.
In deze aflevering: Frank Haven, vrijwilliger bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief
Door Bert Geelmuijden

Frank is 21 jaar, rondde een koksopleiding af en is momenteel 2e-jaars student
aan de MBO4-opleiding toegepaste biologie in Almere. Frank vogelt vanaf zijn 14e,
deels doordat zijn vader ook vogelaar is en
hem met enige regelmaat meenam op zijn
vogeltripjes, maar vooral zijn vriend Martijn van de Meij was van groot belang voor
zijn fascinatie voor vogels. De doorslaggevende gebeurtenis was de waarneming
van een zeearend op één van de eerste
tochten met Martijn.
Frank vertelt dat hij misschien wel het
meest gestimuleerd is door zijn kennismaking met Ben Koks van de Werkgroep
Grauwe Kiekendief. Ben gaf een aantal
jaar geleden een lezing waarbij Frank
aanwezig was. Frank stelde tijdens en na
de lezing een aantal vragen aan Ben en
dat resulteerde in het uitwisselen van telefoonnummers. Later was er met enige
regelmaat telefonisch contact.
Toen Frank op Ameland stage liep voor
10 | de kruisbek 3-2018

zijn opleiding kwam Ben naar Ameland
om samen met Frank een wadvogeltelling te gaan doen. Eén en ander resulteerde erin dat Frank vrijwilligerswerk
ging doen voor de werkgroep. Ben Koks
is trouwens ook de belangrijkste factor
geweest in de beslissing van Frank om
de opleiding toegepaste biologie te gaan
doen; Ben ziet potentie in Frank.
Het is niet echt van belang, maar ik kan
niet nalaten hier te vertellen dat ik ontroerd raakte door wat Frank vertelde over
de bijzondere band met Ben. Frank stottert en Ben stotterde vroeger ook. Hij
vermoedde dat Frank er, net als hij, misschien ook ooit vanaf zou komen. Inmiddels hebben beiden die hoop opgegeven
en ze kunnen daar nog grappen over maken ook!

Broedvogeltellingen
Het werk voor de werkgroep behelst onderzoek naar de ecologische toestand
van akkervogels. Frank verricht deze

werkzaamheden in de Flevopolder. Hij
maakt gebruik van de MAS-methode
(Meetnet Agrarische Soorten) van Sovon. Dat betekent dat Frank 12 meetpunten heeft en dat hij op elk meetpunt
twee maal vijf minuten alle broedvogels
telt. Hij moet dan aan elke waarneming
een broedcode tussen 1 en 5 toekennen,
waarbij geldt dat broedcode 5 staat voor
een nest met jongen, broedcode 4 een
nest met eieren enz. Broedcode 1 is een
volwassen vogel in broedbiotoop. Het
feit dat er twee keer geteld moet worden sluit uit dat een toevallig passerende vogel wordt aangemerkt als broedgeval: de tellingen worden zo kort mogelijk
na zonsopgang gedaan en broedvogels
zingen dan voortdurend. Er zit wel een
negatieve kant aan deze activiteit: soms
moet je al om kwart over vier opstaan
om op tijd op het eerste telpunt te staan,
maar altijd weer wordt het chagrijn van
het vroege opstaan gecompenseerd door
het genieten van wat Frank ziet. Als voor-

beeld noemt hij de onweerstaanbare
balts van veldleeuweriken - daar krijg je
toch nooit genoeg van?

Grauwe kiekendieven
Frank heeft een stage voor de opleiding
gecombineerd met zijn werkzaamheden
voor de werkgroep. Hij is in dat kader
naar de roofvogeltelling van BRC (Batumi Report Count) in Georgië geweest en
heeft daar, behalve het meedoen aan tellingen van soms wel 70.000 roofvogels
per dag!!, onderzoek gedaan naar slaap-

Frank Haven in actie | Bert Geelmuijden

Grauwe kiekendief | Rob Dekker

plaatsen van grauwe kiekendieven, waarbij het idee is dat de vogels in één van
de komende jaren geringd en gezenderd
worden en dan gevolgd kunnen worden
van de slaapplaatsen in Georgië naar de
broedplaatsen in Nederland. Frank heeft
ook onderzoek gedaan naar de migratiestrategie van juveniele grauwe kiekendieven.
Het in kaart brengen van broedplaatsen
in de Flevopolder is een andere activiteit
van Frank. Dat komt erop neer dat er in
de verre omgeving van zijn woonplaats
Zeewolde door hem gezocht wordt naar
grauwe kiekendieven en als er eenmaal
meldingen zijn (Frank is natuurlijk niet
de enige vrijwilliger in de Flevopolder)
wordt er intensief geobserveerd. Op het
moment dat er een aanwijzing is voor
broeden, wat altijd in de dichte begroeiing van akkers plaatsvindt, wordt er met
de boer die eigenaar is van de akker overlegd over maatregelen die moeten voorkomen dat nesten worden weggemaaid.
Over het algemeen zijn boeren bereidwillig en vaak ook wel geïnteresseerd in het

wel en wee van de kiekendieven. Vrijwilligers van de werkgroep zetten dan een
cirkelvormig stuk akker af en nadat de
jonge vogels zijn uitgekomen worden ze
geringd, waarbij het een goed gebruik is
de boer uit te nodigen om daar, eventueel met bijvoorbeeld zijn kinderen, bij te
zijn. Dat blijkt een prima manier voor het
kweken van goodwill!
Als ik Frank vraag aan wat voor voorwaarden je moet voldoen om mee te doen
aan dit soort werk zegt hij na enig aarzelen: “Je moet eigenlijk knettergek zijn. Ik
zie vogelen als een soort van virus waar
je nooit meer vanaf komt.”
Het gesprek met Frank vond plaats tijdens een tocht van een dag door de
Flevopolder op zoek naar de grauwe
kiekendief. Het wilde maar niet lukken,
maar toeval of niet, in het begin van de
middag kwamen we een ander lid van de
werkgroep, Rob Dekker, tegen en laat die
nou op dat moment twee grauwe kiekendieven in de scoop hebben. Rob zorgde
ook nog voor een prima foto van één van
deze vogels!!
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En... nog iets leuks gezien?
De eerste maandag van de maand ga ik met een vast groepje
medevogelaar(ster)s op stap. Dit keer werd besloten de Westbroekse Zodden weer eens te bezoeken. Voor wie het niet kent:
het gebied ligt tussen Utrecht en Hilversum. Het is een moerasboslandschap met veel elzen, wilgen, grasland met langgerekte plassen en brede sloten.
Mijn laatste bezoek aan dit gebied was ongeveer een jaar geleden. Vorig jaar zomer ben ik na jaren vogelen ook nog eens
ernstig besmet geraakt met het libellen- en vlindervirus. Ik verheugde me dus al op de nodige bijvangst tijdens het vogelen
in dit stukje natuur. Langs sloot en plas was vast meer te zien
vandaag…

| Hans van Zummeren

rekiet duidelijk te horen en konden we deze soorten regelmatig
leuk bekijken. Iets verderop klonk de roep van een roerdomp.
Daar aangekomen leek het gehoemp van vlakbij te komen uit
een klein rietblok. Ondanks uitgebreid speuren werd de roerdomp niet gezien. Waarschijnlijk waren wij echter wel gezien...
Aan de andere kant van het pad stond op behoorlijke afstand
een purperreiger te vissen aan de waterkant. Met behulp van de
telescoop liet deze zich wel bewonderen. Een zingende blauwborst dichtbij en een man rietgors werden ook uitgebreid bekeken. De weg werd vervolgd en een enkele buizerd en bruine kiekendief werden vliegend gespot. Eigenlijk hadden we gehoopt
op één of meerdere boomvalken; voer in de vorm van libellen
vloog er voldoende rond. Helaas bleef het deze keer bij hopen.

Een goed begin
Het beloofde een stralende dag te worden: er was geen wolkje
aan de hemel. Rond negen uur waren we ter plaatse (ons clubje is nooit erg vroeg) en werden we verwelkomd door een koor
van zwartkoppen, tuinfluiters, winterkoningen, fitissen en nog
meer actieve zangers. In het stukje bos kort voorbij het toegangshek wemelde het ook van de variabele waterjuffers. Eenmaal uit het elzenbos was de zang van rietzanger en kleine ka-

Fitis | Hans van Zummeren
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Verrassing!
Verder lopend in het gebied werd het wat vogels betreft een
stuk stiller. Dankzij het zonnige weer waren er, gelukkig voor
mij, redelijk wat libellen actief. Langs de slootkanten zagen we
diverse glassnijders, smaragdlibellen en viervlekken. Op de bladeren van de waterplanten zaten veel grote roodoogjuffers.
In de verte, aan het einde van ons pad, zagen we een plas dras

Grote roodoogjuffer | Hans van Zummeren

Kleine plevier | Hans van Zummeren

Roodkeelpieper | Hans van Zummeren

gebied waar enkele kieviten actief waren met het wegjagen van
ongenode gasten. Dat stuk moest maar eens beter geïnspecteerd worden. Vanaf de eerste hoek zagen we de kieviten, een
stuk of drie tureluurs en een paartje kleine plevieren. Leuk natuurlijk, maar dit viel toch een beetje tegen. Deze plek leek er
vanuit de verte toch wat veelbelovender uit te zien. We besloten om toch nog een stukje verder te lopen om de pleviertjes
wat beter te kunnen bekijken. Leuke vogeltjes, altijd druk in de
weer. We stonden deze kleine dribbelaars uitgebreid van vrij
dichtbij te bekijken en te fotograferen, kwam er ineens vanachter een polletje gras een pieper met opvallend veel contrast

in zijn verenkleed in mijn beeld lopen. Het beest draaide zich
om en een roodbruine keel was mooi zichtbaar in het zonlicht,
ROODKEELPIEPER!! En onmiddellijk ratelt mijn camera. Bijna
altijd wordt deze soort ontdekt door zijn roepje. Dit exemplaar
liep echter stilletjes door het gras en liet zich niet horen. Na
tien seconden ging hij weer gedeeltelijk achter een graspol zitten, met zijn staart naar ons toe. De andere vogelaars hadden
hierdoor wat moeite om hem te vinden, maar kregen hem toch
in beeld. Na een korte pauze werd er weer recht voor onze neus
uitgebreid gefoerageerd. Een van de kleine plevieren beviel het
echter niet: de roodkeel werd weggejaagd en was eventjes uit
beeld. Gelukkig kwam hij weer snel terug. Zeker een half uur
hebben we deze roodkeelpieper kunnen bewonderen en uitgebreid kunnen fotograferen. Uiteindelijk verdween hij achter een
hoge strook gras en vertrokken wij weer richting huis.
Eenmaal eerder heb ik deze soort (zeer kort) op Lesbos gezien.
Verder wordt er een enkele keer op de telpost Hazewater ‘roodkeelpieper’ geroepen, maar op een of andere manier ontgaat
mij tot nu toe het roepje en ook de overvliegende vogel. Vandaag echter vol in beeld op hooguit 15 meter, perfecte dag!
Achteraf bleek er nog een tweede exemplaar te zitten. Bijna een
volle week zijn deze twee piepers hier gebleven. Heel wat vogelaars hebben hiervan kunnen genieten voordat deze doortrekkers verder vlogen naar hun broedgebied in het noorden van
Scandinavië.

Roodkeelpieper | Hans van Zummeren
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Verhaaltje met foto’s | Erwin van Laar
Vanaf mijn begin als hobby-natuurfotograaf, nu 44 jaar geleden, was ik al gefascineerd door uilen. Hun nachtelijke levenswijze intrigeerde mij enorm. Bij het fotograferen van uilen was
vooral het scherpstellen echter een groot probleem. Met meer
downs dan ups, kreeg ik de nachtelijke fotografie onder de knie
en boekte ik mijn eerste resultaten.
In de loop der jaren draaide ik diverse projecten, met als laat-

ste de kerkuil. Vlak bij mij in de buurt broedde een paartje kerk
uilen in een oude schuur. De eigenaar vond het geen probleem
dat ik op zijn erf rondliep om foto’s te maken. Zo kon ik na een
gewenningsperiode van een maand, vanuit mijn auto, de eerste foto’s maken. In vier jaar tijd bouwde ik een band met ze
op en werd deel van hun leefomgeving. Zo kon ik mij zelfs vrij
bewegen over het erf zonder ze te verstoren. Het leverde vele
unieke opnamen op van hun nachtelijke levenswijze.

Kerkuilen | Erwin van Laar
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Kerkuil | Erwin van Laar

Kerkuil | Erwin van Laar

Kerkuil in de sneeuw | Erwin van Laar

Kerkuilen | Erwin van Laar
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Excursie Hooge Kampse Plas | 19 mei 2018
Excursie i.s.m. IVN De Bilt, Het Utrechts Landschap en Vogelbescherming Nederland
Hanneke Lankhof, Wigle Braaksma

“Is dat nou de gewone plevier?” “Oh, wat een schattige kleine
donsvogeltjes!” ”Dat is een mooie, die tafeleend!” “Wat veel
zwaluwen! Ik fiets hier geregeld, maar had nog nooit zo’n vogel
gezien!” Een greep uit de vele enthousiaste opmerkingen van
verbazing en verwondering die tijdens de rondleidingen werden geuit.
In het kader van de nationale vogelweek van Vogelbescherming
Nederland 12 t/m 20 mei 2018 werd op 19 mei een combi-activiteit van IVN-afdeling De Bilt, Utrechts Landschap en onze
Vogelwacht-afdeling De Bilt/Zeist gehouden. Vanwege het IVN
jubileum (50 jaar), ons 60-jarig jubileum èn de ontwikkelingen
rond de Hooge Kampse Plas (voorgenomen plaatsing oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm) is gekozen voor deze locatie.
Vanaf 8.00-12.00 uur zijn vier excursies van een uur gegeven,
begeleid door gidsen van de verschillende organisaties.

In groten getale waren de belangstellenden (4 x circa 35) naar
‘onze plas’ gekomen, niet alleen uit de regio maar ook van daar-

buiten (vijf provincies). Direct al bij de start werd de bekende
slechtvalk, rustend op het Provinciekantoor, en een overvliegende boomvalk gesignaleerd. In de plas werden de vele eendensoorten (wilde eend, kuifeend, tafeleend, krakeend) bewonderd. Op het slikje liepen twee oeverlopers heel mooi te paraderen met hun ‘wiebelkontje’. Van dichtbij zagen we een vliegvlugge jonge kwikstaart bedelen, terwijl pa en ma hun best deden het jong tevreden te stellen. Zo groot als hij was, moest hij
toch nog gevoerd worden. Een grijs vogeltje dat toch al wippende bewegingen met z’n staart maakt! Een mooi zingende zwartkop stal de show door zich even te laten zien! Een stel puttertjes was druk aan het kwebbelen en duidelijk zichtbaar; ”Ja die
kennen we van “het Puttertje” (schilderij Mauritshuis)”. “Vervolgens horen we hier het gekras van de grasmus”, ging de gids
verder. Deze soort bleek een lastige: “is het een soort mus?”
Tja, leg dat dan maar weer uit. “Geen huismus dus, nee…”
Veel aandacht kreeg een prachtig zingende bosrietzanger. Helaas liet dit kleine bruine vogeltje zich niet zien, ondanks dat
hij op twee meter afstand van het fiets-/ruiterpad zat. Gelukkig

Aan belangstelling geen gebrek...

Grasmus | Hans van Zummeren

Veel belangstelling
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gold dat niet voor de kleine plevieren. Zij waren lekker druk aan
het foerageren langs de slikrand en ach, wat schattig, daar liepen 3 kleintjes (2 van circa 5 dagen en 1 van circa 12 dagen). We
konden ze met de telescoop heel mooi zien. Ook de gele oogring van de adults werd bewonderd, waarmee duidelijk werd dat
behalve een kijker een telescoop toch een handig instrument is
voor de vogelaar! Op een eiland werd een gele kwikstaart ontdekt. De aanwezige gidsen raakten opgewonden. Er werd druk
gedetermineerd, is het de gele of een Noordse? Na afloop werd
vastgesteld dat het eerste uur de ‘gewone’ was gezien, terwijl
in een later uur de Noordse werd waargenomen (geen witte
oogstreep).

Gele kwikstaart | Michael Kars

Tijd tekort
Tijdens elk uur was het plan om ook bij de oeverzwaluwplek
een kijkje te gaan nemen, maar door de vele aanwezige soorten (er was zoveel te zien en uit te leggen) is het niet binnen het
uur gelukt om met een groep ernaar toe te wandelen. Gelukkig
zweefden er circa 25 oeverzwaluwen (maar ook boeren-, gieren een enkele huiszwaluw) boven ons om de deelnemers te laten ervaren dat ze alle in Nederland voorkomende zwaluwen
hier te ‘pakken’ hadden.
Aan het eind van de ochtend maakten we de balans op: 56 soorten waargenomen (aantal soorten per uur varieerde van 42-47)
door zo’n 165 vogelliefhebbers (153 deelnemers + 12 gidsen) variërend in leeftijd van 10 tot 80 jaar!
Het was prima weer om te vogelen: frisjes en volledig bewolkt,
waardoor we deze ochtend geen last hadden van hinderlijk tegenlicht, èn weinig wind, waardoor vogelzang goed was te horen.
Er waren in totaal twaalf excursiebegeleiders (Vogelwacht
7, IVN 3, Groenekansch Landschap 1, Utrechts Landschap 1)
waarvan er zes deelnamen aan alle excursies!
Leuk was dat veel deelnemers (en excursieleiders) zich lovend
uitlieten over de excursie (gebied, begeleiding, waargenomen
vogels) en ook veel informatief/promotiemateriaal (van VWU,
IVN, HUL en Vogelbescherming) meenamen (de 100 flyers van
Vogelbescherming met afbeelding van 78 vogelsoorten waren
daarbij het meest gewild…).

Oeverzwaluw | Bert Geelmuijden

56 soorten werden waagenomen en bewonderd tijdens de excursies
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Top of Holland vogeldag | 19 mei 2018
Vrijdagmiddag op weg naar het noorden maakte ik kennis met
het moderne leven: file. Het was bijna een soort vuurdoop.
Urenlang, nou ja ik overdrijf natuurlijk maar na een uur waren
we, vertrokken in Utrecht, nog maar amper Amersfoort voorbij. Ach, het was gezellig in de auto, met Ben, Vincent en Hans
op weg naar weer een aflevering Top of Holland, dat voor ons
altijd zo succesvolle jaarlijkse vogelaarsevenement in het hoge
noorden. Het was al zeven uur geweest toen we incheckten in
het Hunehuis en ruim na achten toen we er terugkeerden na
een etentje in Havelte. Toen pas vonden we de tijd voor een
eerste tochtje, een wandeling over de hei die al bij de tuindeur
begon (de hei, bedoel ik, de wandeling trouwens ook). Een wandeling die overigens niet meetelde voor de competitie van morgen. De houtsnippen die baltsten in de avondschemer en de
onzichtbaar zingende nachtzwaluwen waren er overigens niets
minder om.
Vroege start
Het doel van de Top of Holland vogeldag is altijd het vinden
van de beste soort van de dag. Nu is ons team daarin nooit
erg succesvol geweest, dus als nevendoel hadden we ons een
zo lang mogelijke lijst van waargenomen vogelsoorten gesteld.
En dus stonden we zaterdagochtend om zes uur, in afwachting
van ons vertrek, al te tellen. Bonte vliegenvanger, winterkoning,
grote bonte specht, en vanuit bed zojuist al zwartkop, merel en
koolmees. Onder meer. Ik zal u niet vermoeien met elke nieuwe soort op de lijst, want de bedoeling was wel dat dat er meer
dan honderd zouden worden vandaag. De bonte vliegenvanger
verscheen diverse keren bij en zelfs op een nestkastje vlakbij.
Hij telde er niet extra voor, maar leuk was het wel.
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Bonte vliegenvanger | Bert Geelmuijden

Om half zeven vertrokken we
We begonnen dit keer op het Dwingelderveld. Op de parkeerplaats noteerden we appelvink. Verderop zong uitvoerig een
fluiter. We kregen hem niet in beeld maar hij telde natuurlijk
wel. Een rondwandeling over hei met vennen. Dodaars, boompieper, veldleeuwerik, boomleeuwerik, groenpootruiter, een
verre lepelaar, vuurgoudhaan, nog een fluiter en toen, terug bij
de bosrand: baltsroep van draaihals. Hé, da’s leuk. Van eerdere meldingen op deze plek was ons niets bekend, dus mogen
we dit als een eigen ontdekking beschouwen? Team Spek en
Bonen (of heetten we dit jaar 010-020-030?) ontdekt ook eens
iets. Punten leverde het niet op: om ze enigszins in bescherming te nemen zijn broedende draaihalzen van de competitie

Draaihals | Jan van der Greef

Zwarte specht | Hans van Zummeren

Rouwkwikstaart | Bert van Dillen

uitgesloten. En hoor: aan de andere kant nog een draaihals!
Daarvoor gold uiteraard hetzelfde.
Later bracht het Dwingelderveld, naast zwarte specht en grote lijster, nog een derde draaihals. Drie draaihalzen, redelijk bij
elkaar in de buurt maar vrijwel zeker drie verschillende vogels:
da’s best spectaculair en je vraagt je af hoeveel er dan wel niet
op het hele Dwingelderveld zullen zitten. Geen van drie gezien
helaas. Maar ze tellen er niet minder om.
Onze volgende bestemming was het Fochteloërveen. We beperkten ons dit keer tot een kort ommetje over het veen (paapje) en een inspectie van de randzone (zingende wielewalen).
Kraanvogels niet kunnen vinden en bij het bezoekerscentrum
ook geen grauwe klauwier. Wel tapuit, en verder het gebruikelijke werk, dat we ook op het Dwingelderveld al hadden. Intussen
nog behoorlijk fris en grijs.

plevieren en pikken Vincent weer op, die inmiddels zijn
kwikstaart op zak heeft. We hadden dat vanaf ons uitzichtpunt
al kunnen vaststellen aan het gedrag van de vogelaars op het
weggetje, die op zeker moment allemaal fanatiek dezelfde kant
op stonden te loeren.

Noordwaarts
Daarna naar de Onnerpolder. Omdat Vincent de witkeelk wik
staart daar nog niet gedaan had. Daar aangekomen is die aanvankelijk onvindbaar. Genoeg gele kwikstaarten, maar niet die
ene. We lieten Vincent achter en gingen naar de uitkijkbunker
verderop. Van daar zien we de witwangsterns; af en toe vliegen ze vlak langs ons heen of onder ons door. Vlakbij zat (nog
steeds? Een paar weken terug zat-ie daar ook al) een porseleinhoen te roepen. We zien tientallen geoorde futen, diverse
zomertalingen, een paar lepelaars, kemphanen en bontbek

Lauwersmeer
Toen was het tijd voor het Lauwersmeer. Elke Top of Holland
mondt uiteindelijk uit in het Lauwersmeer. Om te beginnen de
Anjumer en Lioesenserpolder, om de jaarlijkse morinellen daar
in te koppen. Alleen: geen morinel te bekennen! Niet toen wij
er waren, althans, niet door ons. Op een terrasje bij Oostmahorn maakten we de rekening op van de dag tot nu toe. Ik was
daarover nog niet erg enthousiast: teveel gemist, te weinig uitschieters. Geen klachten verder natuurlijk, want het was een
leuke dag en de teller tikte aardig door. Inmiddels hadden we
de honderd bereikt en we hadden nog heel wat mogelijke soorten te gaan. Te beginnen met een rouwkwikstaart vlak bij ons
terrasje op de dijk.
Ezumakeeg-Noord bracht nog niet de gehoopte verlossing.
Hoog water, weinig slikjes, weinig stelten. Niet de boost voor
de soortenlijst waarop ik gehoopt had. Kluten. En ver weg twee
cirkelende zeearenden. Dat blijft natuurlijk een fijne soort.
De Keeg-Zuid bracht een soort van ommekeer. Inmiddels
scheen alweer geruime tijd de zon en in die zon was het prettig toeven. Zeker met zicht op aan de ene kant een grote groep
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bontbekpleviertjes met ertussen onder andere bonte en kleine
strandloper, en aan de andere kant op kemphaantjes, mooie
rosse grutto’s, bosruiters, zomertalingen en drie krombekstrandlopers. En ineens zat daar een steltkluut, door Hans opgemerkt en zo te zien door niemand eerder hier gemeld. Komt
ons team hier nou opnieuw met een ontdekking op de proppen? Een prijswinnaar is ook dit niet, en na een kwartiertje is-ie
alweer vertrokken.
Aangemoedigd door deze wisseling van kansen wagen we een
tweede poging tot morinellen want ja, die zitten er echt nog
wel, is ons bij de Keeg verzekerd. Helaas: nog steeds, of wellicht opnieuw voor ons onvindbaar. Dat wordt een jaartje zonder morinellen. Ach, dat kan ik nog wel aan. De telpost langs de
Kustweg, enkele kilometers naar het oosten, bracht weer succes. De eerder daar gevonden man grauwe klauwier liet zich
na enig geduld fraai bekijken en het moet gezegd: het was een
schitterende vogel. Op het wad hier onder andere grote groepen bontbekplevieren met ertussen drieteen-, bonte en kleine strandlopers. Een paar zilverplevieren, een jagende slechtvalk, een late man brilduiker en aan de binnenkant een zingende sprinkhaanzanger: de soorten stroomden nog even binnen,
aan het eind van de dag.
We skipten de afsluiting in Schierzicht, hadden daar toch weer
niets te winnen, en maakten op weg naar huis nog even een
omweg door zuidwest Friesland. In de Kleine Wiskepolder beleefden we de perfecte afsluiting en eigenlijk het hoogtepunt

Grauwe klauwier | René de Waal
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Zilverplevier | Bert van Dillen

van de dag. Dat we de hier gemelde Ross’ gans wisten te lokaliseren, ach, dat was bijzaak. Maar die plasdras even verderop:
een hemels paradijs! Lage zon achter en voor ons tientallen
bontbekplevieren en tientallen kemphanen. Van die laatste ook
een heel stel fraai uitgedoste mannen met spectaculaire sierkragen. We waren natuurlijk op zoek naar de breedbekstrand
loper die hier vanmiddag ontdekt was, maar net toen die gevonden was, ging om onbekende reden de hele groep stelten
op de vleugels. Enige tijd vlogen ze rusteloos in het rond en
dreigde alsnog een sof. Nog even werd ons geduld op de proef
gesteld, maar uiteindelijk keerde de rust weer en toen was
breedbek gauw teruggevonden. En die liet zich daarna werkelijk geweldig bekijken, tot dichtbij foeragerend op het slik.
Mijn beste breedbekstrandloper sinds jaren; mijn vorige was
sowieso alweer drie jaar geleden. En daarnaast een strandplevier: ik grossier in strandplevieren de laatste weken, maar het
blijft een hele goede soort en een mooie vogel. Diverse Temmincks strandlopers ook: van ver tamelijk saai maar prachtig
en subtiel als je ze goed te zien krijgt. En dat kregen we. Verder
nog zomertalingen, bosruiters, tureluurs, een bonte strandloper, het was een prachtig besluit dat de teller vandaag op 126
bracht. Een persoonlijk record!
Mijn enigszins sombere bespiegelingen van Oostmahorn moet
ik volledig herroepen: het was weer een geweldige Top of Hollanddag geweest.

Excursie

Zwarte stern | Michael Kars

Excursie Zouweboezem - 12 mei 2018
Afdeling Amersfoort | Maud van Meygaard
Zaterdag 12 mei trok afdeling Amersfoort erop uit naar de Zouweboezem. Ondanks de aanwijzingen van René de Waal, zagen
Ilse Kroon en ondergetekende kans om tóch de verkeerde kant
uit te rijden waardoor we ietwat te laat op de plek van bestemming aankwamen. Daar aangekomen was het leed echter snel
geleden, want op de eerste 500 meter was er al veel moois te
bewonderen en vooral te beluisteren. De rietzanger blijft mij
persoonlijk altijd verbazen! Wat een geluid er uit dat kleine wijd
open gesperde keeltje komt, ongelooflijk. Daarnaast liet zich
natuurlijk ook een aantal rietgorzen zien en horen.
Zwarte sterns
De échte vogelaars onder ons kwamen natuurlijk voor de zwarte stern: prachtige, sierlijke vogels die ons heel wat oh’s en
ah’s deden uitroepen. Ze flitsen door de lucht en pakken nét
boven of van het water de insecten weg om vervolgens het lekkere hapje op te peuzelen of aan hun partner op het nestvlot te
geven. Het bleef echter niet bij de sterns. Tijdens de wandeling
door het gebied werden we getrakteerd op een koppel bruine
kiekendieven, vlogen er regelmatig purperreigers rond en konden we diverse keren de Cetti’s zanger horen. Niemand heeft
deze echter kunnen zien; wat zitten dié vogeltjes goed verstopt!
Ook de snor en de kleine karekiet lieten zich zo af en toe horen,

net als de bosrietzanger. Ze bleven overigens onzichtbaar voor
ons. Natuurlijk waren ook de fitis en de tjiftjaf van de partij en
hebben we ook diverse ganzen en eenden gezien, waaronder de
grauwe gans, nijlgans, krakeend, tafeleend en bergeend.
Spotvogel
Aangezien ik een beginnende vogelaar ben en nog niet zo veel
vogels herken qua geluid maar wel veel hóór, loop ik nog wel
eens rond van: ik hoor iets maar wát hoor ik nou? Gelukkig was
Bert Geelmuijden bereid om even met mij mee te gaan en al
snel bleek dat het om de spotvogel ging! Foto’s maken doe ik
niet, maar ik heb er wel een geluidsopname van kunnen maken
met mijn telefoon. En tot mijn grote vreugde kwam er op dat
moment ook nog even een koekoek langs! Gouden momentje.
Naast de vogels valt er in de Zouweboezem nog veel meer te
zien; het was prachtig in de polder. Veel bloeiende bloemen zoals fluitenkruid en boterbloemen maar ook veenpluis (wollegras), riet- en pluimzegge, kartelblad, koolzaad, smeerwortel in
vier kleuren en orchideeën. Honderden kleine torretjes, hommels en de rups van de grote beer. Kortom we hebben ons niet
verveeld en kwamen na 4,5 uur moe maar voldaan weer terug.
Op naar de volgende excursie!
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Kuifkoekoek | Bram Rijksen
Begin april, 1994. Al de hele week laat m’n semafoon weten dat
soortnummer 431 nog steeds ergens in de buurt van Groningen
rondhangt. Groningen... da’s toch wel een hele afstand, zeker
om die samen met je acht-en-halve maand zwangere vrouw in
een Citroen Visa af te leggen. Maar ja, we hebben het hier wel
over de eerste kuifkoekoek die in Nederland voor een groter publiek beschikbaar wordt gesteld.

Zoeken naar locatie
Dus op 5 april lopen we dan toch maar met z’n tweetjes over
een paadje langs de uitgestrekte rietvelden van het Zuidlaardermeer. Volgens de atlasblok-coördinaten op de semafoon zou de
vogel zich ergens in deze wereld moeten ophouden. Maar waar
precies? Geen idee, want internet bestaat nog niet. Met een
semafoon op zak vind ik mezelf al een heel erg hippe en trendy
vogelaar die niets aan het toeval overlaat, maar zoiets als waarneming.nl zou in deze situatie toch wel erg handig geweest zijn.
Bijvoorbeeld om even plattegrondjes te kunnen checken waar
ie het meest wordt gezien. Of om via een paar berichtjes wat locaties te delen en te vragen of we een beetje in de buurt zijn…
Nou ja, gelukkig zijn er bij zo’n megazeldzaamheid meestal
meer dan genoeg vogelaars in het veld die je wel een beetje verder kunnen helpen. Meestal. Nu niet, dus. We zijn echt met z’n
tweetjes en moeten het echt helemaal zelf gaan doen en wat is
zo’n gebied dan ineens gróót!
Hier en daar stoppen we even om vanaf het paadje over en tussen het hoge riet door te turen. Ik probeer te bedenken wat een
goede plek zou kunnen zijn voor een kuifkoekoek om te gaan
zitten. Ergens boven in zo’n wilg? Of er juist middenin, en laag
boven de grond..? We besluiten de trefkans te vergroten en Marianne loopt naar een punt tweehonderd meter verderop.
De eerste schetsen worden in het veld gemaakt | Bram Rijksen

Hebbes!
Na vijf minuten zie ik vanuit mijn ooghoek nog net iets langs
vliegen en achter de voorste rietkraag verdwijnen. Ik loop iets
door tot ik zicht heb op een meer open stuk, zet de kijker voor
22 | de kruisbek 3-2018

m’n ogen en voor het eerst in mijn leven sta ik oog in oog met
een kuifkoekoek. Lars Jonsson kan toveren met z’n penseel,
dus ik weet dat de kuifkoekoek een fraaie vogel moet zijn, maar

wat ik nu zie overtreft mijn stoutste verwachting: wat een geweldig mooi en tegelijkertijd stoer beest, en wat een subtiele
kleurschakeringen! De vogel zit rustig op wat platgeslagen riet
om zich heen te kijken. Vogels fotograferen is alleen weggelegd
voor de elite, maar gelukkig heb ik een boekje en een potlood
waarmee ik snel de eerste schetsjes maak. Ondertussen probeer ik ook met wat voorzichtige handbewegingen Marianne
duidelijk maken dat ze als de bliksem hier heen moet komen,
wat resulteert in de snelste 200 meter ooit door een hoogzwangere vrouw gelopen.
Samen kunnen we nog zo’n twee minuten naar de vogel kijken, die dan ineens opvliegt en met een mooie flyby afscheid

van ons neemt. We bedanken de kuifkoekoek hartelijk voor zijn
medewerking en vertrekken in de loop van de dag weer richting huis.
Dat was 1994. Eén kuifkoekoek en maar twee vogelaars om ‘m
te bewonderen. Stel dat er deze zomer weer eens eentje wordt
ontdekt, dan kan je aansluiten bij een groep van zo’n vijftig, zestig man, vermoed ik. En je kan dan zelf kijken of de foto’s die
je op waarneming.nl zag kloppen. Ook leuk hoor, zeker als er
eentje in Utrecht (of beter nog: Houten!) opduikt. Maar zoals
bij zoveel mooie dingen: het zal toch anders zijn dan die allereerste keer...
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Verenigingsnieuws
Intro’s en 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 renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 06-49121619 (na
18.00 uur).

Zaterdag 15 september
Groene Jonker | auto-wandelexcursie
In het begin van de herfst zijn nog veel
zomergasten aanwezig, en dienen de
eerste (door)trekkers zich aan. Diverse
soorten eenden, zoals slobeend, wintertaling en pijlstaart, maar ook steltlopers
als kemphaan en zwarte ruiter zijn mogelijk. En misschien worden we wel verrast
door bijvoorbeeld een zwarte ibis.
Vertrek: 7.30, terug rond 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

ressante vogelgebieden worden bezocht.
Na de aankondiging in Kruisbek 2 hebben zich al elf mensen aangemeld. Er is
plaats voor 16 personen; er zijn dus nog
maar enkele plaatsen beschikbaar.
De kosten bedragen 125 euro per persoon, exclusief benzinekosten.
Aanmelden per e-mail bij René de Waal.
Na betaling van de kosten (info daarover
na aanmelding) is deelname definitief.

Zaterdag 10 november
IJmuiden | auto-wandelexcursie
In deze periode is een bezoek aan de
Zuidpier van IJmuiden een must. Naast
de ‘zekere’ soorten als steenloper, paarse
strandloper, bonte strandloper en oeverpieper is alles mogelijk: kuifaalscholver,
jan-van-gent, jagers, duikers, drieteenmeeuw et cetera.
Mochten de weersomstandigheden zodanig zijn dat de pier gesloten is (windkracht 4+) wordt in onderling overleg een
andere bestemming gekozen.
Vertrek: 8.00 uur, terug rond 14.00 uur
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Vrijdag 5 t/m zondag 7 oktober
Afdelingsweekend Westkapelle
Zoals al in de vorige Kruisbek is aangekondigd houdt afdeling Amersfoort het
eerste weekend van oktober een afdelingsweekend in Zeeland. We verblijven
in Westkapelle, van waaruit diverse inte24 | de kruisbek 3-2018

Vrijdag 14 december
Bosuilen in Den Treek | wandelexcursie
Onze traditionele bosuilenexcursie was
afgelopen jaar weer een groot succes.
Een flink aantal mensen genoot van
soms wel drie roepende uilen tegelijker-

Zwarte ibis | Bert van Dillen

tijd, en ook liet een uil zich even zien.
Ook dit jaar wandelen we weer langs de
Treekerweg op zoek naar de bosuil. Ook
voor kinderen een leuke ervaring!
Vertrek: 21.00 uur, terug rond 22.45 uur
Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort,
Treekerweg Leusden-Zuid

DE BILT/ZEIST
De Bilt

| Zeist

Zaterdag 8 september
Biesbosch | Auto-/wandelexcursie
De Noordwaard zit nu vol met vogels:
broeders, doortrekkers en arriverende
wintergasten. Visarend, zeearend, Cetti’s
zanger, steltlopers, tapuiten, smienten en
tal van andere soorten zijn aanwezig en
kunnen door ons worden bewonderd. We
zoeken naar zomertaling, grauwe franjepoot, krombekstrandloper en pijlstaart...
Tip: regenkleding & eten/drinken
Opgave: mogelijk tot en met 6 september bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via
030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 16.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de Biltse Hoek,
De Holle Bilt 1, 3272 HM De Bilt
Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Zaterdag 6 oktober
EuroBirdWatch i.s.m. IVN De Bilt
Op deze zaterdag worden er in tientallen
landen door vele duizenden vrijwilligers
trekvogels geteld. De organisatie wordt
geregeld door Birdlife International, in
Nederland door Vogelbescherming.
Vanwege de jubilea van IVN De Bilt e.o.

Cetti’s zanger | Hans van Zummeren

(50 jaar) en provinciale Vogelwacht (60
jaar) wordt op deze dag voor leden van
deze organisaties de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de EuroBirdWatch. Wat we gaan zien is onbekend,
maar gezien de locatie en datum kunnen
we leuke vogels verwachten!
Tijd: van 8-12 uur staan vogelaars op de
telpost langs de Hooge Kampse Plas
Opgave: tot uiterlijk 4 oktober via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: maximaal 30
Waar: de telpost is aan zuidwest-zijde
van plas, te bereiken van zowel de zuidzijde (Voordorpsedijk) als van de noordzijde (Groenekanseweg).

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 afgezegd worden, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.
nl: mogelijk staat daar - onder afdeling
Driebergen/Doorn - een nieuwe datum
voor die excursie vermeld.
Zondag 9 september

Visarend | Bert Geelmuijden

Het Doove Gat (Haastrecht) | Wandel
excursie
Het Doove Gat is een betrekkelijk nieuw
natuurgebied bij Haastrecht, ook wel de
Hoge Boezem genoemd.
Het is een gebied van ongeveer 50 hectare waar je omheen kunt wandelen. Het
gebied dient als opslag voor het overtollige water uit de omliggende polders. Het

Bosruiter | René de Waal

is een plasdras gebied waar allerlei wateren weidevogels zich heel goed thuisvoelen. Te denken valt aan waterral, bosruiter
en zwarte stern. Met name in het beginnende trekseizoen is er van alles te beleven. Ook naar rietvogels gaan we zeker
op zoek. De Zesde Molen, een boezemmolen, is een bezienswaardigheid.
Tijd: 8.00 uur tot 13.00 uur (na afspraak
0343-414531/512639 of per e-mail)
Waar: Driebergen, P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat 1
Excursieleiding: de coördinatiegroep

Dinsdag 25 september
Dordtse Biesbosch | Auto-/wandel
excursie
Aan het Zuid-Hollandse deel van de Biesbosch wordt momenteel nog gewerkt.
Voor de vogelaar is dat een voordeel,
want dan is de kans op bijzondere ontmoetingen groot. Verder geldt hier wat
ook voor de Noordwaard aan de overkant geldt: zeearend en visarend zijn de
‘specialiteiten van het huis’ en voor het
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velen: leuke eenden, pleisterende stelt
lopers en plevieren gebruiken slikkige
oevers om te dobberen of op krachten te
komen na een lange etappe op de trek
zuidwaarts.
Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur (na afspraak
0343-414531/512639 of per e-mail)
Waar: Driebergen, P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat 1
Excursieleiding: de coördinatiegroep
Benzinekosten: €7,00 p.p. + de kosten
van de pont (afrekenen met chauffeur)

Kemphaan | Hans van Zummeren

Goudplevier | Michael Kars
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Zaterdag 13 oktober
Arkemheen - Delta Schuitenbeek | Auto-/
wandelexcursie
De vogeltrek is volop gaande en er zijn
nogal wat soorten die op het water en/
of op het land de nodige calorieën verzamelen. De aantallen nemen sterk toe en
we verwachten dan ook de eerste wintersoorten te zien. Goudplevieren, kemphanen en watersnippen staan op het wensenlijstje, maar ook de kleine zwaan, pijlstaart en dodaars zouden wel eens op
ons gezienlijstje terecht kunnen komen.
Bij Delta Schuitenbeek gaan we een kleine wandeling maken en bij het gemaal
van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogel. Een slechtvalk zou er het verblijf van
vele grotere vogels onrustig kunnen maken, terwijl de bruine kiekendief het vooral gemunt heeft op het kleinere spul. De
weilanden zijn fourageerterrein, terwijl
de zandbanken van de Schuitenbeek als
overnachtingsplaats voor veel steltlopers
ideaal zijn.
Vertrek: 8.00 uur (na afspraak 0343414531/512639 of e-mail)
Waar: Doorn P-terrein naast het Oude
Postkantoor (bij Albert Heijn)
Benzinekosten: €5 p.p. (afrekenen met
de chauffeur)

Bruine Kiekendief | Jan van der Greef

zaterdagochtend van de maand door Park
Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei
andere dieren en planten. Het duurt zo’n
twee uur en er wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee,
gratis. Aanmelden is niet nodig.
Bij heel slecht weer gaat het niet door.
Wellicht leuk om een keer je (klein)kind
mee te nemen!
Wanneer: elke 1e zaterdag van de maand
Tijd: van 8.00 tot 10.00 uur.
Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein.

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Nieuwegein | IJsselstein

Utrecht-stad
UTRECHT-STAD
Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, 030-2420465
of minstens 3 dagen van tevoren via jeroen
steenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Elke 1e zaterdag van de maand

Zondag 26 augustus

Vogel- en natuurwandelingen in Park
Oudegein
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste

Noord-Holland | Auto-excursie
Op onder water gezette bollenveldjes zoeken we naar steltlopers, die daar
meestal in flinke aantallen aanwezig zijn.

Dit komt met name door de weersomstandigheden, die al dan niet gezorgd
hebben voor flinke trek langs de kust. We
kijken een poosje over zee en bepalen
dan aan de hand van wat er waargenomen is waar we verder gaan zoeken. Dit
kunnen allerlei kleine bosjes zijn, of de
slikken rond kijkhut de Bonte Piet.
Vertrek: 7.00 uur; retour einde middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Waterrietzanger | René de Waal

We hebben kans op lachsterns, die hier
in deze periode rondzwerven. Ook is een
waterrietzanger bij de Abtskolk een mogelijkheid.
Vertrek: 7.00 uur, terug einde middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 16 september
Maasvlakte | Auto-excursie
In dit uitgestrekte gebied kan van alles
gebeuren. Soms barst het er van de vogels en een andere keer is het er rustig.

Grauwe franjepoot | Bert van Dillen

Vechtplassen
VECHTPLASSEN
Excursies vertrekken vanaf het kleine
P-terrein op het Harmonieplein in Maarssen (ingang in bocht met de Kerkweg).
Zondag 26 augustus 2018
Lauwersmeer, Zwarte Haan | Autoexcursie
Het Lauwersmeer is in de nazomer altijd goed voor sterns, veel steltlopers
en ruiende eenden en ganzen. Het is
volop trektijd voor de steltlopers. We
maken goede kans op krombekstrand
loper, kleine strandloper, grauwe franjepoot, bosruiter, witgat, groenpootruiter,
zwarte ruiter, kemphaan en ga zo maar
door. Ook reuzenstern is mogelijk, en
misschien doortrekkende visarenden en
grauwe kiekendieven. Je weet het maar
nooit in deze periode.
We rijden eerst naar Zoutkamp en vervolgens naar Ezumakeeg. Afhankelijk van
wat er nog meer in de kop van Nederland wordt gezien, bezoeken we andere
natuurgebieden, zoals de Waddenkust
van Friesland (zoals vogelkijkpunt Zwar-

te Haan) of misschien toch een gebied in
Oost-Groningen.
Het wordt een lange dag, dus voldoende
eten en drinken mee.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 augustus
2018 bij Bert van Dillen, 0346-556386 of
06-11925132
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: € 24,50 p.p. (graag met
gepast geld betalen aan de chauffeur)

Zondag 16 september 2018
???????? | Auto-excursie
Waar we die dag naar toegaan, hangt af
van wat er op dat moment voor leuks
te zien is. Bij aanmelding krijgt u meer
informatie over de bestemming, de
benzinekosten en het tijdstip van terugkomst.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 14 september bij Richard Pieterson 0346-551883 of
06-12517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.00 uur (aanwezig om 6.55 uur)

Reuzenstern | Bert Geelmuijden
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Kom mee naar buiten allemaal...
In de week van 16 tot en met 20 april
waarin het voorjaarsweer eigenlijk vaak
te mooi was voor de tijd van het jaar kregen de brugklassers van ’t Hooghe Landtcollege uit Amersfoort biologieles in park
Schothorst. Tijdens een van die lessen
stond het kennismaken met de vogels in
het park centraal.
Voor alweer het derde achtereenvolgende
jaar gebeurde dit onder begeleiding van
vrijwilligers van de Vogelwacht Utrecht,
afd. Amersfoort. In groepjes van acht
scholieren werden met twee vrijwilligers
korte excursies gehouden in het park. Als
vogelaar heb je natuurlijk een verrekijker
als extra zintuig nodig. Daarom werd begonnen met een korte praktische uitleg
over hoe om te gaan met zo’n ding.

Veel soorten
Al wandelend werden er vogels gezien en
werd met behulp van een zoekkaart opgezocht om welke soort het nu daadwer-
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kelijk ging. Dit was nog wel eens moeilijk, maar met wat hulp van de vrijwilligers
werden de soorten alsnog wel gevonden.
Het leuke was dat, ondanks het nog redelijk vroege tijdstip in het voorjaar, de kinderen konden ervaren dat er toch altijd
iets te zien en horen was. Het enthousiasme was dan ook groot. Soms hoefde je
helemaal niet ver te lopen om een zingende roodborst en/of winterkoning te zien
die je dan ook nog eens heel goed kon bekijken. Er was zelfs een groep die de mazzel had dat het sperwermannetje even een
luchtshow gaf boven het park. Meerdere groepen konden hoog in de lucht buizerds horen miauwen en zien rondcirkelen op de thermiek. Maar meestal werden
soorten als kool-, pimpel- en staartmees,
zwartkop, heggenmus, tjiftjaf, meerkoet,
wilde eend en grote bonte specht wel gezien. Daarnaast kun je in het park natuurlijk echt niet om de kolonie kauwtjes heen
en hun familieleden zoals zwarte kraai,

Jaap Vos

ekster en gaai. Geluisterd werd er ook
naar vogelgeluiden en onder andere vink,
boomklever, roodborst en winterkoning
werden soms van heel dichtbij gehoord.
Het was voor de kinderen een heel mooie
ervaring om buiten te zijn en vogels van
dichtbij te kunnen beleven; een heel goede reden om volgend jaar alweer voor de
vierde keer excursies te verzorgen door
vrijwilligers van de Vogelwacht.

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris Josje Henkelman

De Bilt | Zeist

06-16679919
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

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

Penningmeester Bart van den Berg

Doorn | Driebergen

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Lid Trees Weggemans

Nieuwegein | IJsselstein

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

0346-830588
treesweggemans@vogelwacht-utrecht.nl

Anita Lureman
anitalureman@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Utrecht-Stad

06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

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

Bestuursmedewerkers

Vechtplassen

Ledenadministratie | Twitter
Willem ten Broeke | 030-2710860
Raiffeisenlaan 57, 3571 TC Utrecht
willemtenbroeke@vogelwacht-utrecht.nl
Webmaster
Bert Geelmuijden | 033-4700585
bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl

Gerhard Overdijkink | 0346-563749
gerhardoverdijkink@vogelwacht-utrecht.nl

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

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven
Ben Hermans | 06-48959983
benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

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

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

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

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard
Irene Schuller | 06-2840 7546
ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

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

