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Overlijden Sjoerd Dirksen
In september vernamen we, tot onze schrik, dat Sjoerd Dirksen 

in Canada onverwacht aan de gevolgen van een hersenbloeding 

overleed. Hij bezocht daar een congres.

Sjoerd was een zeer bekende Utrechtse vogelaar. Hij had de lei-

ding over de tak Vogelecologie van Bureau Waardenburg en be-

gon in 2014 een eigen bedrijf, Sjoerd Dirksen Ecology. Vijf jaar 

geleden, ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan, gaf Sjoerd 

een lezing over de visdief op het eiland De Kreupel. Verder ken-

nen we hem als trekker van het onderzoek naar de herkomst  

 

van ruiende casarca’s in het Eemmeer. Vogelwacht Utrecht sub-

sidieerde dat onderzoek en Sjoerd schreef erover in de Kruis-

bek. Sjoerd is 59 jaar oud geworden.

Boeiende lezing over grote karekiet op 26 maart
Jan van der Winden en/of Martin Poot houden een lezing over 

de grote karekiet op onze ALV (Algemene Ledenvergadering) 

van 26 maart aanstaande. Zoals bekend zit de grote karekiet 

als broedvogel in Nederland in een diep dal. De Loosdrechtse 

Plassen herbergen, als één van de laatste gebieden in Neder-

land, nog een aantal paartjes. Onze ALV van maart jongstleden  

doneerde 7500 euro voor een project ter bescherming van de 

grote karekiet en het broedgebied. Jan en Martin kunnen ons 

er meer over vertellen. ALV en lezing vinden plaats op dinsdag 

26 maart, 20.00 uur, in het H.F. Witte centrum in De Bilt (zaal 

open om 19.30 uur). 

   

Cursussen
Naast afdeling Amersfoort organiseert nu ook afdeling Utrecht-

stad definitief voorjaar 2019 een vogelherkenningscursus voor 

beginnende vogelaars. In deze Kruisbek vindt u meer informatie.
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Van de redactie

Bestuur

In dit lustrumjaar besteden we aandacht aan nieuwe natuur. In 

dit nummer daarom een artikel van Nick Hoebe over de Blauwe 

Kamer, nieuwe riviernatuur in het uiterste zuidoosten van on-

ze provincie. En Eckhart Heunks schreef ‘Slaapplaatstellingen 

grote zilverreiger Noorderpark, winter 2017-2018’. In feite kan je 

de spectaculaire toename van het aantal overwinterende grote 

zilverreigers in Nederland ook zien als een stuk nieuwe natuur.

Blauwe Kamer met Grebbeberg op achtergrond | Rasbak (Wikimedia.org)

Grote karekiet | Jan van der Greef



 In het uiterste zuidoosten van onze pro-

vincie ligt langs de Nederrijn een gebied 

dat al heel lang bekend staat als Blau-

we Kamer. Op een kaart van het gebied 

uit 1636 staat een hofstede aangegeven 

met deze naam. Daarna was er lange tijd 

een boerderij met dezelfde naam, en van 

1890 tot 1975 was er een steenfabriek die 

Blauwe Kamer heette.

Uiterwaard
Van oudsher was de Blauwe Kamer een 

uiterwaard waarin ‘s zomers het vee 

graasde. Het rivierwater kon er niet ko-

men, omdat de uiterwaard beschermd 

werd tegen het water door een dijk (zo-

merdijk of zomerkade). Alleen bij hoog 

water in najaar en winter stroomde het 

water over de zomerkade en stond dus 

het gebied onder water. Het vee stond 

dan veilig op stal achter de winterdijk.

Plan Ooievaar
In 1986 werd een plan ontwikkeld om 

het zakelijk opgezette rivierenlandschap 

weer terug te brengen naar een natuur-

lijker vorm, waarbij naast scheepvaart en 

veeteelt ook ruimte zou zijn voor natuur-

ontwikkeling. Bovendien zouden de ri-

vieren meer ruimte krijgen, zodat bij ex-

treem hoog water er minder kans was op 

een overstroming.   

Het plan was de uiterwaarden meer als 

natuurgebieden in te richten. Grote gra-

zers konden hierin de groei van planten 

en bomen reguleren. De zomerkade kon 

Restant schoorsteen steenfabriek De Blauwe Kamer  | 
Gouwenaar (wikimedia.org)

Blauwe Kamer
 Nick Hoebe

Blauwe Kamer gezien vanaf de Grebbedijk | Rasbak (Wikimedia.org)
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daarbij misschien op een enkele plaats 

worden doorgestoken, zodat de uiter-

waarden gedurende het gehele jaar een 

natter karakter zouden krijgen. 

Dit Plan Ooievaar stuitte op veel weer-

stand, vooral uit landbouwkringen. Maar 

dankzij minister Neelie Kroes ging het 

toch door.

Doorsteek
Het eerste uiterwaardengebied waarbij, 

in het kader van het Plan Ooievaar, de zo-

merkade werd doorstoken was de Blau-

we Kamer. Dat gebeurde in 1992. Vanaf 

dat moment stroomde er ook bij geringe 

verhoging water het gebied in. En mede 

door de begrazing door Koniks en Gal-

loways ontstond er een zeer divers land-

schap. Bovendien werden de oude stran-

gen en geulen uitgegraven.

In 1995 steeg het waterpeil van onze gro-

te rivieren zo hoog, dat het gevaar ont-

stond van dijkdoorbraak of overstroming. 

Duizenden mensen moesten evacueren, 

maar gelukkig bleef ons land gespaard. 

De Koniks en Galloways uit de Blauwe 

Kamer werden op tijd weggehaald uit 

het bedreigde gebied. Maar er moest wel 

een goede oplossing komen indien zulk 

hoog water nog een keer zou optreden. 

Om die reden werd in 2002 de Grebbe-

berg verbonden met de Blauwe Kamer. 

Nu beschikken deze grote grazers over 

een groot hoogwatervluchtgebied.

Verandering
Van oudsher was het landschap van de 

Blauwe Kamer een natuurlijk uiterwaar-

denlandschap met zijn door heggen af-

gescheiden percelen. Dat landschap is 

totaal veranderd. De heggen zijn verdwe-

nen en in de plaats daarvan is een bos- 

en struikgebied aan het ontstaan. Zoals 

in meer uiterwaarden vinden we hier wil-

gen en struiken. Maar de Blauwe Kamer 

ligt tegen de Grebbeberg aan. Zaailingen 

van de eiken en essen van de Grebbeberg 

vestigen zich ook in de Blauwe Kamer. Op 

deze manier ontstaat er een uniek land-

schap met een mengeling van zachthou-

ten en hardhouten struiken en bomen. 

De begrazing door Koniks en Galloways is 

niet zo intensief dat deze een bedreiging 

vormt voor de boom- en struikvorming.

Er staan nog restanten van de steen -

fabriek. Deze restanten vormen een 

schuilplaats voor de Galloways en voor 

verschillende soorten vleermuizen.

Zoogdieren
Koniks en Galloways zijn de grote grazers 

in het gebied. Daarnaast zijn er reeën, ha-

Galloway met jong | GerardM (Wikipedia)Topografische natuurkaart, samengesteld op basis van de GML open geodata van  
de BRT/Top10NL (basisregistratie Topografie, Kadaster) | Jan-Willem van Aalst
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Konikpaard | Jan van der Greef



zen en konijnen, vossen, marterachtigen, 

ratten en muizen. De muskusratten en 

beverratten, die ook in het gebied voorko-

men, worden actief bestreden.

Een verhaal apart vormen de bevers. In 

1988 werden de eerste bevers in ons land 

uitgezet in de Biesbosch. Ze doen het 

daar zeer goed. Later werden er ook die-

ren uitgezet in de Gelderse Poort bij Nij-

megen. Vermoed wordt, dat vanuit die 

locatie bevers zelfstandig de Nederrijn 

zijn afgezakt. In het jaar 2000 werd in de 

Blauwe Kamer de eerste bever gesigna-

leerd. In de zomer van 2018 werden zeven 

verschillende individuen waargenomen.

Vogels
Door zijn ligging (aan het water), de re-

gelmatige overstromingen en de grote va-

riatie aan begroeiing is de Blauwe Kamer 

een zeer geschikt gebied voor vogels.

Het afgelopen jaar hebben 900 paar ge-

broed in dit gebied. Veel vogels van de 

waterkant, zoals blauwborst, ijsvogel, do-

daars, Cetti’s zanger, (bos-)rietzanger en 

nachtegaal. Maar ook mezen, tjiftjaf en 

fitis, spechten, grasmus, braamsluiper, 

koekoek, zwartkop, merel en lijsters.

Daarnaast is deze biotoop bijzonder ge-

schikt voor vogels die even moeten bij-

tanken tijdens de trek, zoals grutto, kie-

vit, tureluur en wulp.

In de winter vind je op het water nonne-

tjes, grote zaagbekken en allerlei eenden.

In de Blauwe Kamer broeden (nog) geen 

roofvogels. Maar op de Grebbeberg wel. 

En de roofvogels die daar broeden heb-
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Bever | Jan van der Greef

Dodaars | Bert Geelmuijden

Zeearend | Michael Kars

Tjiftjaf | Hans van Zummeren

Visarend | Richard Pieterson

Cetti’s zanger | Hans van Zummeren
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ben de Blauwe Kamer ook tot hun jacht-

gebied gekozen.

Zo zie je regelmatig torenvalk, boomvalk 

(alleen in het zomerhalfjaar), havik, sper-

wer en buizerd. Gedurende de trektijd is 

er vaak een visarend aanwezig en regel-

matig is er ook een zeearend te zien.

Een klein groepje vogelaars inventari-

seert de hier verblijvende vogels. In de 

afgelopen jaren hebben ze ongeveer 300 

verschillende vogelsoorten waargeno-

men in dit gebied.

Ook voor overwinterende vogels is de 

Blauwe Kamer een belangrijk gebied. Ko-

mende winter zal er vast weer een klap-

ekster overwinteren. In oktober is hij/zij 

al meermalen waargenomen.

Vogelkijkhut
Eén belangrijke vogelsoort heb ik nog 

niet gemeld: de lepelaar. Sinds 2004 

heeft deze soort zich gevestigd in de 

Blauwe Kamer, en met succes. In 2018 

broedden er 21 paar lepelaars in dit ge-

bied. Er is een prachtige vogelkijkhut ge-

bouwd en vandaar uit is de lepelaarkolo-

nie (in de broedtijd) goed te zien. Ook 

biedt deze hut een goed zicht op de aal-

scholverkolonie.

Toegankelijkheid
De Blauwe Kamer is het gehele jaar toe-

gankelijk voor wandelaars. Voor rolstoe-

lers is er een geschikt pad dat leidt naar 

de uitzichtpunt. De toegang is vrij. Hon-

den, paarden en mountainbikes zijn niet 

toegestaan.

Bereikbaarheid
De Blauwe Kamer ligt in een uithoek van 

onze provincie, maar is toch goed te be-

reiken. 

Bus 50 rijdt van Utrecht, via Driebergen- 

Zeist, Doorn en Rhenen, naar Wagenin-

gen. Uitstappen bij de halte Grebbedijk. 

Met eigen vervoer rij je via de N225 rich-

ting Wageningen. Na de afdaling vanaf 

de Grebbeberg ligt de Grebbedijk aan de 

rechterkant. Via deze dijk ga je naar de 

Blauwe Kamer.

Bronnen | Utrechts Landschap, Wikipedia, De Gelder-
lander

Aalscholvers | Henk Tromp

Lepelaars | Bert Geelmuijden

Klapekster | Michael Kars
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Irene is na een leven van werken als fy-

siotherapeut nu een jaar of drie gepensi-

oneerd en bewoont een boerderij in IJs-

selstein, die door haar graag klussende 

man volledig verbouwd wordt.

Al op jonge leeftijd werd bij haar de be-

langstelling voor de natuur in brede zin 

gewekt door enerzijds haar vader, die met 

haar op pad ging in de Eempolders op 

zoek naar beestjes en sloten afstruinde 

om visjes en salamanders te vinden. An-

derzijds trok zij regelmatig met haar oma 

de natuur in en zij wees Irene op bloemen, 

planten en allerlei andere begroeiing. 

Vogels hadden altijd al wel de belang-

stelling van Irene, maar toen haar zoon 

Edwin een jaar of acht geleden door het 

vogelvirus werd gegrepen, bleef zij niet 

achter en is zij inmiddels een ervaren vo-

gelaarster. Ook vlinders en libellen mo-

gen zich in haar belangstelling verheu-

gen. Irene beschouwt zichzelf als een ge-

neralist, en die brede kennis van de na-

tuur is handig als je adviseert over hoe 

je een erf vogelvriendelijk kunt inrichten, 

want je komt niet ver met adviezen voor 

beplanting als je geen beeld hebt van de 

vogels die zich daar thuis voelen.

Ik heb bij Irene thuis afgesproken en zo-

dra ik het terrein van haar boerderij op-

rijd, begrijp ik waarom zij geïnteresseerd 

is in erfvogels: de boerderij en wat ande-

re bebouwing blijken op een perceel van 

één hectare te liggen, en er is een enor-

me hoeveelheid groen te zien. Dat groen 

moet natuurlijk worden onderhouden en 

het is ook voor een behoorlijk deel aange-

legd door Irene met vanaf het begin oog 

voor vogelvriendelijke delen van het erf. 

Na de kennismaking stel ik voor eerst de 

tuin in te gaan om wat foto’s te maken, en 

eerlijk gezegd val ik van de ene verbazing 

in de andere: er is reuze veel te zien, maar 

ik bedenk me vooral hoeveel werk een erf 

als dit met zich mee moet brengen. Tege-

lijkertijd werkt Irene’s vanzelfsprekende 

enthousiasme erg aanstekelijk.

Irene vertelt: 
“Toen ik stopte met werken ben ik tuin-

vogeladviseur geworden bij de vogelbe-

scherming. Dat leek me leuk. Zo kon ik 

mijn kennis van planten en vogels zinvol 

gebruiken en het zette mij er tegelijkertijd 

toe aan wat meer gestructureerd naar de 

combinatie beplanting/vogels te kijken. 

Tuinvogeladviseur bij de Vogelbescher-

ming ben ik nog steeds. Je kunt via de 

website van de Vogelbescherming een 

aanvraag doen en dan komt er iemand 

langs die adviseert. Soms is dat alleen 

advies omtrent nestkastjes die, als je 

het echt goed inkleedt, in een echt vo-

gelvriendelijke tuin vaak niet eens nodig 

zijn, maar soms wordt er een heel breed 

advies gevraagd. De Vogelbescherming 

werkt met een vragenlijst die een beeld 

van de tuin geeft: is er gras, zijn er bloei-

ende bloemen, is er water, is de afschei-

ding hek, haag of begroeide schutting, 

is er voedsel te vinden et cetera. Ik geef 

graag gericht en praktisch advies, maar 

als de vraag in de richting van een com-

pleet tuinontwerp gaat, ben ik terughou-

dend; ik ben immers geen tuinarchitect.

Ons vorige huis had weliswaar een be-

hoorlijke tuin, maar toen we naar deze 

plek verhuisden hadden we al snel door 

Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden en sympa-
thisanten van de Vogelwacht Utrecht die vrijwilligers-
werk verrichten op het gebied van natuur in brede zin.
In deze aflevering Irene Schuller, vrijwilligster bij de Erf-
vogelwerkgroep Lopikerwaard en tuinvogeladviseur bij 
de Vogelbescherming.

Door Bert Geelmuijden



dat alles hier op een veel grotere schaal 

speelt. Zodoende zocht ik informatie 

over erfbeheer en kwam ik bij de natuur- 

en vogelwerkgroep Krimpenerwaard 

(NVWK) terecht. Jaap Graveland van de-

ze werkgroep adviseerde mij contact op 

te nemen met de Tuinclub Lopikerwaard, 

die al bezig was met het nadenken over 

een erfvogelproject, en dat klikte. We be-

sloten al snel een introductieavond voor 

ons project te organiseren. 

Dat vraagt om het genereren van publi-

citeit en dat lukte prima: het Algemeen 

Dagblad en RTV Utrecht besteedden aan - 

dacht aan onze informatieavond en dat 

resulteerde in een goed bezocht evene-

ment met onder andere een door Jaap 

Graveland verzorgde lezing. Eén en an-

der resulteerde in 52 bezoekers en 27 

aanvragen voor een erfscan.” 

De praktijk van een erfscan:
“We beginnen met een kennismakings-

gesprek. Een erfscan doen we altijd met 

z’n tweeën en we bekijken dan wat er te 

verbeteren valt om het voor vogels aan-

trekkelijker te maken op dat erf te komen. 

Het is van belang ervoor te zorgen dat 

je in beeld krijgt om wat voor een erf het 

gaat: wie zijn de bewoners, boer of bur-

ger, en welke activiteiten vinden er op en 

rondom het erf plaats? Hoort er een wei-

land bij het erf en hoe wordt dat beheerd? 

Zijn er struiken, fruitbomen, knotwilgen, 

natuurlijke oevers, een composthoop en-

zovoort. Verder kijken we ook naar de lig-

ging van het erf: waar komt de zon op en 

hoe zit het met de wind? Het is belang-

rijk dat zonminnende planten in de zon 

staan en schaduwplanten in de schaduw. 

Zo heb je het meeste plezier en de min-

ste zorg aan je erfbeplanting. We betrek-

ken de bewoners er zoveel mogelijk bij, 

onder andere door ze een schets van hun 

erf te laten maken. 

We nemen ook informatiemateriaal mee 

over bijvoorbeeld steenuilen en kerkui-

len, tuinvogels en dit jaar (het jaar van de 

huiszwaluw) zeker ook over huiszwalu-

wen. We vragen welke vogels zoal op het 

erf zijn te zien. Als er bijvoorbeeld een 

grauwe vliegenvanger is te zien loont het 

de moeite om er een nestkast voor op te 

hangen; hopelijk komt hij dan jaarlijks te-

rug. Als er boerenzwaluwen zijn geven 

we advies voor het behoud van die soort 

op het erf. Maar we geven ook tips hoe 

mensen de poep kunnen opvangen als 

ze er last van hebben. We krijgen door 

deze vraag meteen een beeld van de vo-

gelkennis die de erfeigenaren hebben.

Verder letten we erop dat we niet stu-

rend of overenthousiast zijn, want dat le-

vert vaak alleen maar op dat de hakken 

in het zand gaan. Mensen moeten vooral 

niet gaan denken dat er van alles móet. 

We proberen aan te sturen op het stap 

voor stap ontwikkelen van het erf: teveel 

tegelijk werkt alleen maar remmend. We 

geven na ongeveer een maand altijd een 

schriftelijk en vrijblijvend ontwerpadvies. 

Terugkomen bij de aanvragers van het 

advies gebeurt alleen op hun verzoek.”

Wat is er nodig voor dit werk?
Irene benadrukt enkele malen dat kennis 

van planten en het biotoop belangrijker 

zijn dan kennis van vogels, maar wellicht 

nog belangrijker is dat je communicatief 

ingesteld bent en dat je mensen raakt 

met je verhaal. Ook ruimtelijk inzicht is 

onontbeerlijk en uiteraard moet je een 

goed beeld hebben van de ontwikkeling 

van de beplanting die je voorstelt. 

Tenslotte is het van belang dat je kunt ad-

viseren over het beheer van de beplan-

ting, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken 

aan het snoeien van fruitbomen en knot-

wilgen.
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Bij biologisch beheer is de moestuin heel waardevol voor vogels want er is altijd wel wat te halen. De mezen eten de 
rupsen uit de kool en de tortels pikken een maiskorreltje mee. Achteraan het vogelbosje met vlier, Gelderse roos, kor-
noelje, meidoorn, vlinderstruik en lijsterbes; een plek waar vogels altijd te eten hebben en zich veilig kunnen verstoppen.



Het is nog vroeg in de ochtend als we nabij Trujillo op de steppe 

staan. De zon komt net boven de horizon uit. Een grote bal van 

vuur die de laatste mistflarden wegblaast die op de steppe rus-

ten, afijn, men kent dat wel, al oogt dat in de Hollandse polder 

toch altijd wat alledaagser. Een stevige, nogal frisse wind maakt 

dat het koud aanvoelt. Maar! Overal zingende kalanderleeuwe-

riken, zo talrijk als bij ons de veldleeuweriken allang niet meer 

zijn. Dichtbij baltsende kleine trappen, boven het veld een ja-

gende grauwe kiekendief, in de verte een roepende hop. We zijn 

op zoek naar het zwartbuikzandhoen, twee dagen terug gemist 

en daardoor nog ontbrekend op de lijst. Uiteindelijk vinden we 

er twee, ver weg in het veld. Dan verschijnt er een vos ten tone-

le en ineens vliegen er een stuk of vijftien zwartbuikzandhoen-

ders voor ons boven de steppe. Ook zwartbuikzandhoen ge-

lukt! Zoals vrijwel alles gelukt is deze week. En dan, we horen 

ze achter ons aankomen: witbuikzandhoen! Een stuk of zeven-

tig liefst vliegen laag over ons heen! Ja, het is een magische och-

tend. Het maakt deze week in Extremadura helemaal af.

Een (bijna) perfecte reis
Het was onze laatste ochtend in de Extremadura en die was wel 

enigszins exemplarisch voor deze vogelreis. We waren een week 

op stap met BirdingBreaks en deze week lukte vrijwel alles. Ik 

heb er de papieren nog even op nageslagen die we voorafgaand 

aan de reis toegestuurd hadden gekregen. Daarin ook een dag-

programma met de soorten die we mochten verwachten. Wat 

we daarvan gemist hebben? IJsvogel. Nou ja, ijsvogel… Over-

winterende alpenheggenmus, maar dat was een foutje want het 

is natuurlijk allang geen winter meer. De enige relevante soort 

die we niet hebben waargenomen was de steenarend. Daar 

kunnen we mee leven want daartegenover stonden bijvoor-

beeld wel vier Spaanse keizerarenden, endemisch op het Ibe-

risch schiereiland. Vier Spaanse keizerarenden en ik weet echt 

niet welke daarvan de meeste indruk maakte. De eerste, een 

juveniele vogel onderweg vanuit de auto, omdat het  de eerste 

was? De tweede, een adulte vogel ver weg in vlucht toen ik met 

Peter naar kleine torenvalken stond te kijken bij de stierenarena 

in Trujillo, omdat het de zelf ontdekte was? De derde omdat die 

er zo indrukwekkend bij zat, hoog in een boom in Monfragüe? 

Of toch de vierde, omdat het misschien wel de mooiste was: 

een adulte vogel die heel rustig dichtbij langs vloog?

Perfect gezelschap, perfecte begeleiding (Godfried wist alles, 

zag alles en kende alles), perfect weer en perfecte vogels. Vo-

gels waren de hoofdzaak deze week maar ook de oude stad van 

Trujillo die hoog boven de vlakte verrees, kreeg onze aandacht, 

met smalle straatjes die vanaf fraaie pleinen omhoog voeren 

tussen oeroude, uit grove steen gemetselde muren en bogen 

Vogelreis Extremadura
april 2018  |  Guus Peterse
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en torens en oude kerken naar het oude kasteel op de top van 

de heuvel, dat uitziet over de wijde omgeving. En niet alleen 

vanwege de fantastische kleine torenvalkjes die rondvlogen bo-

ven de oude stad. Niet alleen vanwege de zwarte spreeuwen die 

ik zag vanuit het raam van mijn luxe tweepersoons hotelkamer 

voor mij alleen, zingend met wapperende vleugels op de anten-

nes op de daken aan de overkant van het smalle straatje.

Grote trappen
Vraag me wat me van deze reis het meest is bijgebleven en ik 

zal denk ik de grote trappen noemen. Eindelijk de grote trap: 

iconische soort van de ongerepte Europese steppen, maar zeld-

zaam geworden omdat die ongerepte steppen in Europa zo 

zeldzaam zijn geworden omdat daar in de moderne landbouw 

eigenlijk geen plaats meer voor is. Maar in de Extremadura heb 

je ze nog volop, de eindeloze golvende half natuurlijke, half ver-

wilderde vlaktes waar de kalanderleeuweriken zingen, met over-

al de grauwe gorzen en de kuifleeuweriken, en waar af en toe 

bendes gieren de velden afstruinen op zoek naar overleden ha-

ve. Daar was het dat we op een zeldzame grijze ochtend in de 

verte op de heuvelrug een grote trap zagen staan. Er ging een 

schok door me heen. Vogel uit het boekje, mythe gemateriali-

seerd tot werkelijkheid. Hij bestaat echt, hij ziet er echt zo uit 

als-ie in de vogelgids getekend staat.

Een paar honderd meter verderop vonden we wel vijftien gro-

te trappen in het veld. Diverse mannen stonden zich enorm 

uit te sloven voor de ogenschijnlijk tamelijk ongeïnteresseerde 

vrouwtjes, en zoals die mannen zich daarbij soms schijnbaar 

binnenstebuiten keren, dat tart iedere verbeelding. Terwijl in-

tussen rondom de kalanderleeuweriken zongen.

De steppen van de Extremadura zijn voor een vogelaar de he-

mel op aarde. Het overkwam ons hier dat we stopten voor een 

slangenarend op een elektriciteitsmast (ja, half natuurlijk hè, de 

mens is ook hier nooit ver weg), vervolgens op de draden twee 

scharrelaars zagen, een man grauwe kiekendief zagen jagen bo-

ven het veld en aan de andere kant een kleine trap ontdekten. 

Intussen vlogen er een paar grote trappen over, zongen ook hier 

de kalanderleeuweriken, was er een kleine torenvalk in de buurt 

en werden ook nog eens beneden ons twee fraaie grielen ont- Monniksgier | Wim Coene

Grote trap | Wim Coene

Vale gieren | Wim Coene
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dekt. Ik bedoel maar, niet weten waar te kijken was nog nooit zo 

reëel. In de verte riepen hop en steenuil.

Rivieren 
Een ander karakteristiek landschap in Extremadura wordt ge-

vormd door de rivieren. Echt ongeschonden, vrijuit stromende 

rivieren zijn helaas ook hier schaars. De meeste zijn gekooid, 

omgevormd tot een aaneenschakeling van stuwmeren. Maar je 

hebt ze nog wel, riviertjes die vrijelijk dartelen door het rotsi-

ge landschap, ondiep en ongevaarlijk of, elders of op een an-

der moment, een machtige stroom die alles in zijn vaart mee-

neemt. Een mooie vrije rivier is bijvoorbeeld de Almonte. Even 

onder Jaraicejo zijn bij elkaar drie bruggen die het riviertje over-

steken. De moderne brug waar de nieuwe snelweg naar Madrid 

overheen gaat, de oude brug met de oude weg en de nog veel 

oudere Romeinse brug. Drie tijdperken in één blik verenigd. De 

Romeinse is uiteraard de mooiste, de indrukwekkendste. Heeft 

zowat tweeduizend jaar doorstaan en staat er nog steeds. On-

der die bruggen door dartelt het riviertje door zijn stenige bed-

ding, verzonken in groene glooiingen. Een nachtegaal zong, 

grauwe gors uiteraard ook, langs de oever verbleven wat Spaan-

se mussen en af en toe barstte de Cetti’s zanger uit. Rotszwa-

luw, blauwe ekster, need I say more? We stonden op de Romein-

se brug toen een blauwe rotslijster langs vloog. Hij zat prachtig 

bovenop een soort oude stenen steunbeer toen Godfried riep: 

‘otters!’ Twee visotters zwommen langs de oever, nog redelijk 

ver maar ze kwamen steeds dichterbij. En zelfs ik had geen oog 

meer voor de  blauwe rotslijster, toch een fijne soort.

Zelfs voor Godfried was dit uniek. Keer op keer verzekerde 

hij ons dat hij in geen tien jaar zo mooi otters had gezien. Ze 

zwommen langs de kant naar de brug toe, spelend, duikend, 

vissend en soms golvend als dolfijnen, en zwommen uiteinde-

lijk vrijwel recht onder ons. Een moment om nooit te vergeten. 

Waarna een groep van zeker dertig vale gieren onze aandacht 

vroeg, met ertussen één monniksgier. Het was pas onze twee-

de dag dus we waren daarvan nog behoorlijk onder de indruk. 

Twee hoog naar noord trekkende grauwe kiekendieven, twee 

slangenarenden ter plaatse, het kon weer eens niet op. 

Wordt vervolgd...
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Van zaterdag 2 tot en met zondag 10 februari 2019 gaat de Vogelwacht Utrecht weer 

haar jaarlijkse Midwinter Roofvogeltelling houden. Sinds 2010 trekken tellers van de 

Vogelwacht er in één van beide weekenden op uit om de roofvogels in de provincie 

Utrecht te tellen. 

Gebieden, verspreid over de gehele provincie, worden op vastgestelde wijze geteld. 

Het lukt overigens niet altijd om alle gebieden geteld te krijgen.

Doel van deze meer jaarlijkse telling is 

tweeërlei:

-  De winterverspreiding van roofvogels in 

beeld krijgen, en over de jaren mogelij-

ke trends signaleren

-  Leden van de Vogelwacht (samen met 

ervaren leden) kennis laten maken met 

het determineren van roofvogels en 

met het fenomeen roofvogeltelling

Meer informatie over deze jaarlijkse tel-

ling vind je op vogelwacht-utrecht.nl > 

werkgroepen > Midwinter-Roofvogel-

telling

Deelnemen | Heb je belangstelling om 

aan deze telling deel te nemen, neem 

dan contact op met 

-  Ype Hoekstra | 06-80183469 

ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl

-  Wim van de Vegte | 06-25006378 

wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra

Buizerd | Jan van der Greef

Blauwe kiekendief | Michael Kars
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Foto’s met een verhaal  |  Edwin ter Hennepe

Van welke foto word ik blij? Een foto die laat zien hoe een vo-

gel eruit ziet, of een foto als bewijs van een (bijzondere) waar-

neming? 

Of de foto die een stilstaand beeld iets dynamisch geeft. Een fo-

to die een emotie oproept of een verhaal vertelt? Maar voor een 

superfoto moet je toch iets meer doen. Met je camera, maar 

ook met je beschikbare tijd, geduld en geluk.

Bij een vogel-fotocursus leerde ik om niet meer in de automa-

tische stand te fotograferen. Zelf kiezen voor een diafragma of 

sluitertijd, iso-waarde en de witbalans. En net zo belangrijk: de 

camerastand op de burst-stand te zetten. Dat betekent dat je 

meerdere foto’s maakt als je de ontspanknop ingedrukt houdt. 

Zo heb je meer kans om het mooiste moment in een beweging 

of actie vast te leggen. Na selectie van de beste foto’s gooi je er 

veel, heel veel ook weg.

Ik was niet gewend om zo te fotograferen. Tijdens een fotocur-

sus van vier uur bij IJmuiden maakte ik circa 500 foto’s. Er wa-

ren veel steenlopers, een mooi getekende vogel die zich goed 
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laat fotograferen. Ik moest letten op een compositie met de be-

weging van het water. Dan moet er dus een vogel nabij het wa-

ter zitten en niet hogerop op de stenen. Het is een kwestie van 

geduld en ook op het juiste moment op de goede plek zijn. Dan 

komt het samen: twee steenlopers, een golf water en één van 

de vogels die een beetje opvliegt. 

Een jaar later, in een vogelhut met plasdras bij agrariër Murk 

Nijdam in Wommels (Friesland), maakte ik in een paar uur 

maar liefst 2.100 foto’s, waarvan circa 700 van de kluut. De cur-

susleider vertelde dat de kluten na het paren de snavels krui-

sen. Dus opletten als ze boven op elkaar gaan zitten: het mooi-

ste moment moet dan voor de fotograaf nog komen.

Bij al deze foto’s helpt de burst-stand om net dat ene moment 

vast te leggen! Heel blij ben ik met een foto van twee boeren-

zwaluwen. Het was aan het einde van een rondje Biesbosch 

(april 2018). Een aantal boerenzwaluwen vloog heen en weer 

over een brug waar we net over wilden rijden. Soms gingen de 

zwaluwen op de reling zitten. Dat maakt het fotograferen wat 

makkelijker, want ze zijn nogal beweeglijk. De foto werd al ‘na-

tuurlijker’ toen er eentje in een boom ging zitten. Nog leuker 

werd het toen de tweede boerenzwaluw naar de zittende zwa-

luw toevloog en ik beide vogels kon vastleggen. Als ik naar deze 

foto kijk zie ik de interactie tussen de twee vogels.
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Als je kijkt naar de natuur in ons land zie 

je heel veel variatie in landschap: moeras, 

plas, heide, bos, duinen, akkers en weilan-

den, wadden en nog meer. Dankzij deze 

verschillende biotopen heeft Nederland 

een zeer gevarieerde vogelbevolking. Wat 

dat betreft is Nederland en zeer rijk land.

Maar omdat er in ons kleine landje zo-

veel verschillende biotopen zijn, zijn de 

oppervlaktes daarvan eigenlijk vrij klein 

en daardoor zeer kwetsbaar. Alarmerend 

zijn de berichten over de sterke achter-

uitgang van insecten en vissen. Die ach-

teruitgang heeft dan ook grote gevolgen 

voor insecteneters (vooral vogels) en vis-

eters (otters, sterns).

Natuurlijk kun je dan als natuurbescher-

mingsorganisaties (prachtig Scrabble- 

woord) alarm slaan en roepen dat alles 

moet veranderen. Maar je kunt ook pro-

beren om de problemen exact te definië-

ren en daarna concrete oplossingen aan 

te dragen.

Deze maand is er een boek versche-

nen, getiteld ‘Bedreigde vogels in Neder-

land’, geschreven door medewerkers van 

Vogel bescherming en KNNV, waarin ge-

probeerd wordt de bedreigingen per bio-

toop en per vogelsoort duidelijk weer te 

geven. Maar ook wordt aangegeven wel-

ke oplossingen/verbeteringen mogelijk 

zijn om de natuurlijke omstandigheden 

en daarmee de kansen voor de vogelbe-

volking te verbeteren.

Alle bedreigde en kwetsbare vogelsoor-

ten worden per biotoop beschreven. 

Aangegeven wordt wat de bedreigingen 

zijn, maar ook welke oplossingen er zijn.

Een voorbeeld: de bontbekplevier broedt 

graag in bijna kale vlakten in de Delta, 

de Wadden en in Flevoland. Maar deze 

vlakten groeien steeds meer dicht omdat 

we natuur ‘zijn gang laten gaan’. Vroeger 

werden deze vlakten regelmatig schoon-

gespoeld. Door Deltawerken, dijkverzwa-

ring en afsluiting van zeearmen gebeurt 

dat schoonspoelen niet meer. Als gevolg 

van dat dichtgroeien verdwijnt het idea-

le broedgebied, en dus verdwijnt lang-

zamerhand de bontbekplevier als broed-

vogel uit ons land. 

Oplossingen voor dit probleem: richt 

strandreservaten in, waar bontbekplevie-

ren rustig kunnen broeden en probeer 

het dichtgroeien van kale vlakten te voor-

komen.

Het boek beschrijft dus de bedreigingen, 

maar geeft ook oplossingen.

Op deze manier behandelt het boek al-

le vogelsoorten die op de rode lijst staan 

(de ernstig bedreigde soorten), maar 

ook de soorten die nog niet zo bedreigd 

worden, maar wel in aantal afnemen (de 

oranje lijst). 

Dit boek is niet geschikt voor de koffie-

tafel. Het ziet er leuk uit, veel fotomon-

tages en prachtige tekeningen van El-

win van der Kolk, maar het is vooral een 

feiten boek. Je leest het niet in één adem 

uit. Maar daar is het dan ook niet voor be-

doeld.

Eigenlijk zouden alle mensen die betrok-

ken zijn bij de vorming en instandhouding 

van onze landschappen, gemeentelijke en 

provinciale bestuurders, leiding gevenden 

van waterschappen en natuurbescher-

mingsorganisaties dit boek op hun bu-

reau moeten hebben liggen. Natuurlijk 

moeten ze  het dan ook regelmatig inzien.

Boekbespreking
Nick Hoebe
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Eckhart Heunks

Inleiding/methode en beschrijving van de slaap-
plaatsen
In de afgelopen decennia is het aantal overwinterende grote zil-

verreigers in Nederland sterk toegenomen. Tegenwoordig over-

winteren maar liefst tussen 6000 en 9000 vogels in vooral de 

lage delen van ons land (gegevens Sovon). Zo ook in het Noor-

derpark, de polders direct ten noorden van de stad Utrecht tot 

aan de Loosdrechtse Plassen en het Tienhovensch Kanaal (fi-

guur 1). In dit gebied was tot 2017 één slaapplaats van grote zil-

verreigers bekend, die vanaf 2004 onregelmatig is geteld. Deze 

slaapplaats ligt in de Oostelijke Binnenpolder langs het Tienho-

vensch Kanaal. Een laatste incidentele telling dateerde al weer 

uit 2014 en een vervolg was wenselijk. Mijn eerste telling eind 

oktober 2017 was een inspirerende belevenis en goed voor een 

aantal ambitieuze vragen:

-  zijn er meer slaapplaatsen in het Noorderpark?

-  hoe verloopt het aantal per slaapplaats gedurende de winter?

-  hoe laat en met welke groepsgrootte komen de vogels op hun 

slaapplaats aan?

-  is er sprake van uitwisseling tussen slaapplaatsen?

De winter van 2017-2018 heb ik vervolgens besteed aan het be-

antwoorden van deze vragen. In dit artikel mijn eerste bevindin-

gen, uitnodigend tot verder onderzoek. 

Slaapplaatsen zoeken en vinden
De slaapplaats in de Oostelijke Binnenpolder ligt erg in het 

zicht en was al vanaf de eerste toename van overwinterende 

grote zilverreigers in Nederland bekend. Gelet op het grote aan-

tal zilverreigers dat overdag in het Noorderpark actief is, was 

de verwachting dat er meer slaapplaatsen in het gebied konden 

zijn. In de database van www.waarneming.nl ontbraken direc-

te aanwijzingen hiervoor. Ook navraag bij diverse actieve voge-

laars in het gebied leverde niets op. Bekende slaapplaatsen van 

aalscholvers vormden echter wel een aanknopingspunt, gelet 

op het vaak gecombineerd slapen van beide soorten. Deze zijn 

in november gecontroleerd, wat twee nieuwe slaapplaatsen op-

leverde (figuur 1). De slaapplaats in de Molenpolder bevindt 

zich op niet toegankelijk terrein van Staatsbosbeheer. Het is 

een dicht elzen- en wilgenbosje, aan vrijwel alle kanten omge-

ven door open water en/of moeras. De slaapplaats lijkt daar-

mee sterk op die in de Oostelijke Binnenpolder. De slaapplaats 

op Fort Ruigenhoek wijkt daar nogal van af en betreft enkele 

hoge, oude eiken aan de rand van de fortgracht. Deze plek kent 

250 meter zuidelijker een alternatieve slaapplaats, die wel uit 

dicht elzenmoerasbos bestaat, aan de rand van open water.

De drie slaapplaatsen liggen verspreid over het Noorderpark, met 

Grote zilverreiger | René de Waal

Slaapplaatstellingen grote zilverreiger 
Noorderpark winter 2017-2018



een onderlinge afstand van circa 3 kilometer (figuur 1). Daarmee 

beslaan ze een groot deel van het totale oppervlak van het gebied. 

Op basis van deze dichtheid en geschikt foerageerhabitat kan je 

ook aan de zuidzijde van de Bethunepolder en omgeving een 

slaapplaats verwachten. Hier foerageren in de winter tot meer 

dan tien vogels (gegevens watervogeltellingen Noorderpark, Wi-

gle Braaksma). Het Bosje van Robertson of de Veenderij lijken 

geschikt, hoewel hier bekende aalscholverslaapplaatsen ontbre-

ken. Een zilverreigerslaapplaats is hier echter niet gevonden. Wel 

werd op 2 januari 2018 vastgesteld dat de in de polder aanwezige 

zilverreigers (7) zowel in noordoostelijke, oostelijke als westelijke 

richting afvlogen. In al die richtingen zijn slaapplaatsen bekend. 

Daarbij moeten de naar het westen vertrekkende vogels de A2 

oversteken om de grote slaapplaats van Haarzuilens te bereiken 

(maximaal 80 vogels in februari 2017, bron: Sovon). 
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Figuur 1.  Kaartje Noorderpark e.o. met grens Noorderpark en ligging van 
slaapplaatsen

  oktober november december januari februari maart april

 week 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Oostelijke  
 Binnenpolder 32    27     35     35    14 30   9  

 Molenpolder     14     19    27       9    0

 Fort  
 Ruigenhoek       13   14     12     21   8   1 

Tabel 1. Totaal aantal vogels per slaapplaats per week, winter 2017-2018

 Noorderpark jul aug sep okt nov dec jan feb mrt  apr mei  jun

 2017/2018 1 3 5 18 32 47 46 42 0 3 1 1

 2016/2017 1 2 11 29 31 34 28 21 14 1 0 4

 2015/2016 1 5 7 22 25 35 38 43 24 5 0 4

Tabel 2. Totaal aantal waargenomen grote zilverreigers overdag tijdens de watervogeltellingen Noorderpark door Wigle Braaksma (bron: database Sovon)

 Oostelijke Binnenpolder

 groepsgrootte 27-okt 26-nov 27-dec 30-jan 3-mrt 31-mrt

 1 12 23 27 26 24 7

 2 4 0 2 1 3 2

 3 2 0 0 0 0 0

 4 0 1 0 2 0 0

 >4 (n) 1 (6) 0 1 (6) 0 0 0

 Molenpolder    

 groepsgrootte 22-nov 31-dec 28-jan 14-mrt

 1 4 5 11 7

 2 3 2 0 2

 3 0 0 0 0

 4 1 0 1 0

 >4 (n)   1 (10) 1 (10) 0

Tabel 3. Groepsgrootte bij binnenkomst op de slaapplaatsen Oostelijke Binnenpolder en Molenpolder
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Aantallen op de drie slaapplaatsen en het sei-
zoensverloop
Met een eerste telling eind oktober is de telreeks te laat begon-

nen om iets te kunnen zeggen over het patroon van aankomst, 

laat staan over het aantal in het gebied overzomerende vogels. 

Uit de resultaten van reguliere watervogeltellingen en de gege-

vens uit de database van www.waarneming.nl kan worden op-

gemaakt dat het aantal overzomeraars de laatste jaren 5-10 vo-

gels bedraagt, die vermoedelijk alleen overnachten op de slaap-

plaats in de Oostelijke Binnenpolder. Aanvullende eigen waar-

nemingen in augustus 2018 leverden hier 13 vogels op. 

In de Oostelijke Binnenpolder ligt de grootste slaapplaats, met 

vanaf eind oktober tot aan de wegtrek in maart een vrij con-

stant aantal van 27 tot 35 vogels (tabel 1). Het lage aantal van 14 

vogels van 3 maart (week 9) hangt samen met de felle kou, ge-

combineerd met een harde oostenwind. Hierdoor lag de slaap-

plaats vol in de wind en zijn de vogels een paar honderd me-

ter opgeschoven in de luwte. Hier konden de vogels moeilijker 

worden geteld. Mogelijk zaten ze vanwege het extreme weer 

deels aan de grond. Een week later was de kou uit de lucht en 

zaten er weer 30 vogels op de vertrouwde locatie. 

De beide andere slaapplaatsen laten een toename zien in de 

loop van de winter. In de Molenpolder namen de aantallen ge-

leidelijk toe van 14 vogels in november tot 27 eind januari. In fe-

bruari is deze slaapplaats helaas niet geteld. Ook Fort Ruigen-

hoek laat de tweede helft van de winter een toename zien van 

12-14 vogels in januari, tot 21 op 21 februari (tabel 1).

Uitwisseling tussen, en verplaatsing van slaap-
plaatsen
Mogelijk heeft enige uitwisseling tussen de slaapplaatsen plaats-

gevonden. Dit kan samenhangen met een veranderende weersi-

tuatie (koude periode), veranderingen in het voedselaanbod rond-

om de slaapplaats, of met verstoring. Dat laatste wordt onder-

steund door een eigen waarneming bij een telling in de Molenpol-

der net voor oud-en-nieuw (week 52). Enorm knalvuurwerk aan de 

nabijgelegen Westbroekse Binnenweg deed de hele slaapplaats in 

diepe schemer opvliegen, waarna enkele vogels in een rechte lijn 

afvlogen op de slaapplaats in de Oostelijke Binnen polder.

Bij de telling van 16 maart bleek de slaapplaats van Fort Rui-

genhoek geheel te zijn verplaatst naar een iets zuidelijker gele-

gen elzenbosje (week 11, tabel 1). Die verhuizing moet hebben 

plaatsgevonden in de koude periode hieraan voorafgaand. De 

slaapplaats op het fort, waar de reigers in enkele hoge eiken 

overnachten, is nogal wind- en koudegevoelig. Zilverreigers zijn 

hun slaapplaatsen dus wel trouw, maar benutten nabij gelegen 

alternatieven als de nood aan de man is. 

Vergelijking met de aantallen overdag in het  
Noorderpark
Uit de watervogeltellingen in het Noorderpark in de afgelopen 

drie jaren is uit het seizoensverloop geen eenduidige trend te her-

leiden (tabel 2). In de winter van 2017-2018 was sprake van een 

lichte piek in december-januari, in de winter van 2016-2017 lag 

een duidelijkere piek in november-december, en in het jaar daar-

voor juist weer in januari-februari. De lichte toename gedurende 

de winter van 2017-2018, op basis van slaapplaatsgegevens, is 

dus niet terug te vinden in de resultaten van de watervogeltel-

lingen. Het gaat echter maar om één watervogeltelling/maand 

en enkele slaapplaatstellingen/winter, waardoor waarnemers-

effecten grote invloed kunnen hebben op vastgestelde patronen.

Overigens kan het lagere maximum  tijdens de watervogeltel-

ling deels worden verklaard doordat de getelde vogels op de 

slaapplaatsen zich ook buiten de grenzen van het watervogel-

telgebied begeven.

Grote zilverreiger | René de Waal



Aankomst op de slaapplaatsen en groepsgrootte
Voor zowel de Oostelijke Binnenpolder als voor de Molenpolder 

is bij iedere telling de groepsgrootte en het tijdstip van binnen-

komst voor/na zonsondergang genoteerd. Het aankomstpatroon 

op Fort Ruigenhoek was moeilijker te volgen door minder zicht 

en kans op verstoring. De telreeks van de Oostelijke Binnenpol-

der laat een mooi verband zien tussen de daglengte en het op-

schuiven van het moment van binnenkomst (grafiek 1). Hoe kor-

ter de daglengte, hoe langer de vogels het daglicht benutten om 

te foerageren en hoe later ze aankomen. Soms zelfs tot in diepe 

schemer waarbij binnenkomende vogels nauwelijks waarneem-

baar zijn. Dit verband is ook vastgesteld voor de Molenpolder en 

is ook van andere onderzoeken bekend (Lensink 2018).

In de Oostelijke Binnenpolder komen de meeste vogels indivi-

dueel naar de slaapplaats (tabel 3). Midden in de winter is het 

percentage eenlingen het grootst. Enkele vogels kwamen ge-

paard of in een klein groepje (3-4). Op twee avonden werd een 

grotere groep van 6 vogels geteld (week 44/52), beide vrij laat in 

de schemering. Deze hebben zich elders voorverzameld. 

De Molenpolder toont een vergelijkbaar beeld, maar hier domi-

neerde hartje winter (week 52/4) de binnenkomst van een grote 

groep van 10 vogels de tellingen. Die groep kwam van een na-

bij gelegen voorverzamelplaats in de polder, direct ten noorden 

van de slaapplaats. Hier werd op beide avonden bij aankomst 

(circa 1 uur voor zonsondergang) een concentratie foerageren-

de zilverreigers gezien, waarvan het aantal in de loop van de 
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Grafiek 1. Tijdstip van binnenkomst ten opzichte van zonsondergang gedurende het seizoen op slaapplaats Oostelijke Binnenpolder
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tellingen toenam tot 10, die uiteindelijk in één groep richting 

slaapplaats vlogen. 

Conclusies
Winter 2017-2018 maakten grote zilverreigers van drie slaap-

plaatsen gebruik in het Noorderpark. Het aantal per slaap-

plaats varieerde enigszins gedurende de winter, deels te ver-

klaren door uitwisseling tussen slaapplaatsen. Tevens is waar-

genomen dat slaapplaatsen als gevolg van extreem winterweer 

(tijdelijk) iets kunnen verplaatsen. Detailwaarnemingen van de 

aankomende vogels laat zien dat in midwinter de vogels later 

ten opzichte van zonsondergang aankomen en dat de meeste 

vogels in het Noorderpark alleen komen aanvliegen. Rekening 

houdend met uitwisseling tussen slaapplaatsen en mogelijke 

ondertellingen kan met enige voorzichtigheid worden gesteld 

dat het totaal aantal in het Noorderpark overnachtende vogels 

steeg van circa 55 in het begin van de winter, tot circa 75 van-

af eind januari tot in maart. Juist in de koudste periode van de-

ze winter namen de aantallen dus toe. Dat stemt goed over-

een met de resultaten van een meerjaren analyse van het aantal 

overwinterende grote zilverreigers in Nederland per provincie 

(Klaasen 2012, Altenburg 2015). Terwijl de noordoostelijke pro-

vincies maar ook Gelderland in de tweede helft van de winter 

een afname laten zien, neemt het aantal in Utrecht, Noord-Hol-

land en Noord-Brabant dan juist toe. Wegtrek naar deze (klima-

tologisch gematigder) gebieden met betere overlevingskansen 

lijkt een goede verklaring. 

Tot slot
Het bovenstaande is niet meer dan een ordening van verzamel-

de gegevens en een voorzichtige poging antwoord te krijgen 

op de vragen aan het begin van dit stuk. Ze vormen een mooi 

uitgangspunt voor nieuwe, gerichte veldwaarnemingen. Mis-

schien dat u na het lezen van dit stuk ‘onze’ grote zilverreigers 

nog wat meer waardeert en er ook op uit trekt om waarnemin-

gen van deze schitterende vogel te verzamelen. Www.waarne-

ming.nl vormt een prima database om die waarnemingen vast 

te leggen en te delen. 

Ik dank Wigle Braaksma en Sovon voor het delen van data, 

Staatsbosbeheer voor betreding van terreinen, Eric van der Vel-

de als medeteller, Martin Poot voor het nuttige commentaar 

op een eerdere versie, en Ben Bom voor het maken van enke-

le figuren.

Literatuurlijst: 
Altenburg, J., 2015. Grote Zilverreigers in de West-Betuwe van dwaalgast tot jaarvo-
gel (1975 t/m 2014), NWC Culemborg, Hak-al 1:7-12 
Klaassen O., 2012. De toename van overwinterende Grote Zilverreigers in Nederland 
aan de hand van dagtellingen en slaapplaatstellingen. Limosa 85: 82-90
Klaassen O. & A. de Jong, 2015. De winter van 2014/15 zag wit van de Grote Zilverrei-
gers. Sovon-Nieuws jaargang 28 (2015) nr. 2
Lensink, R., 2017. Patronen in slapen en foerageren van Grote Zilverreigers in het 
Land van Maas en Waal. Limosa 90: 155-166

Grote zilverreiger | René de Waal



A (hill)star is born!
Laatst vertelde iemand mij dat je zelfs 

in je eigen achtertuin tot op de dag van 

vandaag nog steeds nieuwe soorten kunt 

ontdekken. Maar dat ging wel over mij-

ten (van die hele kleine kriebelbeestjes 

die je onder een microscoop moet de-

termineren), nou niet direct een onder-

werp dat mijn ‘ontdekkershart’ sneller 

doet kloppen. Daar komt bij dat ik over 

achter- noch voortuin beschik, dus in dat 

opzicht tamelijk gehandicapt ben. Span-

nender vond ik dan ook een artikel in het 

Amerikaanse tijdschrift The Auk waarin 

de ontdekking van een nieuwe kolibrie-

soort, behorend tot het geslacht Oreo-

trochilus ofwel Bergnimf wordt beschre-

ven. Bergnimfen spreken vooral tot de 

verbeelding door hun bizarre aanpassin-

gen aan het harde klimaat van de páramo, 

de hooglanden van het Andes gebergte. 

De páramo ligt boven de 2500 à 3000 

meter tot boven de 5000 meter, en be-

staat grotendeels uit schaars met laag 

struikgewas, grassen en cactusachtigen 

begroeid rotsachtig terrein. De ijle lucht 

houdt de zonnewarmte ’s nachts maar 

moeizaam vast, zodat de temperatuur 

na zons ondergang in het koude seizoen 

pijlsnel daalt, tot ver onder het vriespunt. 

Zoals alle kolibries zijn ook bergnimfen 

ware energieverslinders, dus hoe komen 

ze die ijzige nachten door zonder dood 

te vriezen? De truc is even slim als bi-

zar: ze gaan gedurende koude nachten in 

winterslaap! Tegen zonsondergang zoe-

ken de vogels een beschutte rotsspleet, 

waar ze zich gedurende de nacht tegen 

de rotswand vastklemmen. Er zijn ove-

rigens kolibriesoorten die het nog bon-

ter maken en ieder etmaal in winter-

slaap gaan, omdat ze op hoogtes leven 

waar het ’s nachts altijd vriest. Tot voor 

kort bestond het geslacht Oreotrochilus 

uit vijf (volgens sommige bronnen zes) 

soorten, maar nu is er dus een bij geko-

men: de blauwkeelbergnimf (Blue-throa-

ted Hillstar, Oreotrochilus cyanolaemus). 

Ook deze ontdekking leest weer als een 

spannend jongensboek. Veldwerkers uit 

Ecuador en Denemarken zagen tijdens 

hun onderzoek in de zuidwestelijke An-

des in Ecuador een bergnimf, waarvan de 

kenmerken op geen van de tot dan be-

20  |  de kruisbek 5-2018

Blauwkeelbergnimf | F. Sornoza

In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel-

kom op toonvernooij@planet.nl



kende soorten pasten. Dus ze maakten 

zo veel mogelijk foto’s en filmopnames 

en vingen vijf exemplaren die voor nader 

onderzoek gedood en geprepareerd wer-

den. Dat laatste vind ik dan weer minder, 

maar vooruit… De combinatie van veld-

kenmerken, gedrag, verspreiding, morfo-

logie en genetisch materiaal maakten het 

verhaal rond: het betrof ontegenzeglijk 

een nieuwe soort. Het verhaal heeft he-

laas ook een treurige kant: als de soort 

wordt erkend, dan is ie meteen ook ern-

stig bedreigd. Het verspreidingsgebied is 

slechts 100 km2 groot en het aantal indi-

viduen wordt geschat op tussen de 250 

en 750 exemplaren. Het leefgebied staat 

bovendien onder druk van menselijke ac-

tiviteiten.

Bron: The Auk, vol. 135, 2018, pp. 1146-1171 (26 sep-
tember 2018)

Zuipende fladderaar
Een berichtje dat ik te leuk vond om niet 

met u te delen gaat over een nachtvlin-

der die op een bijzondere manier gebruik 

maakt van een vogel als bron van mine-

ralen. Ik kwam het tegen in de nieuws-

brief van Vroege Vogels en citeer het 

hieronder in zijn geheel.

“In november 2017 zag ecoloog Leandro 

Moraes van het National Institute of 

Amazonian Research in Manaus, Brazi-

lië een bijzonder tafereel. Midden in de 

nacht, tijdens een research expeditie, 

zag hij een rustende vogel: de zwartkin-

mierkruiper (Hypocnemoides melano-

pogon). Achterop de nek van de vogel zat 

een nachtvlinder (Gorgone macarea) die 

zijn roltong in het oog van de vogel stak 

en eruit leek te drinken. Zo’n drie kwar-

tier later zag de ecoloog nog een vogel 

waarbij een andere mot precies hetzelf-

de deed.

Op zich komt het vaker voor dat insec-

ten traanvocht van andere dieren drin-

ken. Denk bijvoorbeeld aan vliegen die 

op de kop, rond de ogen van een koe zit-

ten. Waarschijnlijk doen ze dit om be-

paalde voedingsstoffen zoals natrium en 

eiwitten binnen te krijgen. Maar koeien 

zijn trage dieren die geen vliegen eten. In 

tegenstelling tot vogels zoals de zwart-

kinmierkruiper. Die is razendsnel en lust 

waarschijnlijk wel een sappig motje.

De mot kiest daarom niet voor niks de 

nacht uit om een traantje te nuttigen. In 

de nacht is de vogel in rustmodus. Als de 

mot op veilige afstand, op de rug, gaat 

zitten en zijn lange tong gebruikt om bij 

het oog te komen, zal de vogel nauwe-

lijks gestoord worden.” 

Bron: Vroege Vogels Nieuwsbrief, 3 oktober 2018
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Zwartkinmierkruiper met drinkende nachtvlinder | Leandro João Carneiro de Lima Moraes



Telpost Houten-zuid  |  Bram Rijksen

Bij de besluitvorming om over te gaan tot de koop van een ‘ap-

partementje met dakterras’ waren de mogelijkheden die ik zag 

om hiervandaan leuke overtrekkende vogels te kunnen zien niet 

doorslaggevend, maar toch wel mede bepalend. Dat ik vanaf 

dat terrasje ooit wel eens een visarend of rode wouw zou kun-

nen zien achtte ik niet geheel uitgesloten. Na het verkrijgen van 

de sleutel in de zomer van 2016 hoefde ik niet eens zo lang te 

wachten: al in augustus van dat jaar vloog de eerste visarend en 

in september de eerste rode wouw over. 

Veel soorten
Sinds ik daar voor het eerst met m’n telescoop het luchtruim 

afspeurde passeerden er meer vogels(oorten) dan ik ooit 

voor mogelijk had gehouden; 153 om precies te zijn, waaron-

der casarca, minstens 2 steppekiekendieven, grauwe kieken-

dief, 33 rode wouwen, 16 visarenden, 44 wespendieven, 3 ruig-

pootbuizerds, roodpootvalk, 4 zeearenden, velduil, 23 kraanvo-

gels, zilverplevier, 4 zwarte ooievaars, 2 kwartels, kwak, klapek-

ster, ruim 9200 kramsvogels, 2 roze spreeuwen, grote pieper, 2 

roodkeelpiepers en minstens 1 ortolaan. 

Ik blijf het een verbluffende ervaring vinden om zoveel soorten 

over een bebouwde kom in midden-Nederland te zien en te ho-

ren vliegen. En ik ervaar het als een ongekende luxe om, als ik 

even niks of juist teveel te doen heb, gewoon naar boven te kun-

nen lopen om even ‘de post te bemannen’, al is het maar voor 

vijf minuten. Of om, tijdens een nachtje hanewaken op het ter-

ras, vanuit de hangmat naar vallende sterren te kijken, terwijl er 

roepende kwartels, waterrallen of kerkuilen overvliegen. Trou-

wens, daarvoor hoef je natuurlijk niet per se over een dakterras 

te beschikken; hiervoor volstaat iedere tuin of openslaand raam 

in een doorsnee Vinex-wijk.

Uitzicht 
Maar hoe doorsnee de wijk De Mossen misschien ook is, het  

 

uitzicht vanaf de telpost is dat allerminst. In oostelijke rich-

ting zie je over de daken in de verte het Kromme Rijndal liggen, 

met onder andere Werkhoven en kasteel Sterkenburg boven de 

boomtoppen uitstekend, en landgoed Wickenburg op gehoor-

afstand (groene specht en bosuil...). Aan de horizon rijzen de 

flanken van de Utrechtse heuvelrug omhoog en met een beet-

je helder weer kan ik zien of en hoeveel mensen de 75 meter 

boven N.A.P. uitstekende Doornse Kaap beklommen hebben.

Naar het westen is het uitzicht iets minder spannend, maar 

door de boomtoppen van Schonauwen is de Lekbrug te zien. 

Daar ligt ook telpost Vreeswijk. En hoewel niet zichtbaar, de 

Horde ligt in dezelfde zichtlijn maar een paar kilometer verder-

op.

Op dagen dat het goed vliegt hebben Arjan Boele en ik regel-

matig contact en waarschuwen we elkaar als er iets leuks onze 

kant op komt. In het najaar kan ik bovendien de actuele situatie 

op veel heuvelrug-posten van minuut tot minuut volgen. Ook 

via de Houtense app-groep word soms de komst van een goe-

de soort aangekondigd die ik dan met een beetje geluk kan op-

pikken en noteren als doortrekker. Wat andersom natuurlijk ook 

weer z’n vruchten afwerpt, bijvoorbeeld als ik de vliegroute van 

een zwarte ooievaar redelijk nauwkeurig kan door blijven geven 

tijdens zijn ‘rondje Houten’, of als er weer eens een wouw hoog 

boven de wijken hangt.

Voor het maken van een fatsoenlijke foto van al die passeren-

de beesten is een flinke dosis mazzel onontbeerlijk; ik beschik 

enkel over een relatief eenvoudige systeemcamera met zoom-

lens waardoor het vastleggen van vogels op grotere afstand las-

tig is. Soms zit het mee en zeilt er ineens een rode wouw laag 

boven je, maar meestal produceer ik niet meer dan een bewijs-

plaatje en soms zit zelfs dat er niet in. Ter compensatie daarom 

een tekening van de telpost op een moment dat alles wel héél 

erg meezit.  
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Volledige teksten van de aangekondig-

de 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).

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij 

René de Waal via renedewaal@vogel wacht-

utrecht.nl of 06-49121619 (na 18 uur). 

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-

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

Zondag 20 januari 2019
Nijkerkernauw | Delta Schuitenbeek

We blijven dit keer dicht bij huis, en gaan 

op zoek naar de wintergasten, die het 

Nijkerkernauw en Delta Schuitenbeek 

te bieden hebben. We bezoeken eerst 

het Nijkerkernauw ter hoogte van het 

stoomgemaal, daarna wandelen we een 

eind langs de Delta. Eendensoorten als 

smient, pijlstaart, slobeend, brilduiker, 

grote zaagbek en nonnetje behoren tot 

de mogelijkheden. In de aangrenzende 

polder kunnen roofvogels als buizerd, 

slechtvalk en zeearend, en misschien wel 

een smelleken gespot worden.

Vertrek: 08.00 uur, terug rond 14.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: afrekenen met chauffeur

Januari tot en met mei 2019
Vogelherkenningscursus 

Vanaf januari 2019 verzorgt afdeling

Amers foort van de Vogelwacht Utrecht 

een vogel herkenningscursus voor begin-

ners. De cursus wordt gehouden in het 

Groene Huis te Amersfoort. De avonden 

duren van 20 tot 22 uur.

De cursus wordt op vijf woensdagavon-

den van januari t/m mei gehouden, en 

richt zich op de beginselen van de vogel-

herkenning. Het zelf (leren) kijken naar 

kenmerken, met determinatie als doel, 

speelt elke avond een belangrijke rol. 

In verband met cursus-gerelateerde ex-

cursies worden in die periode minder af-

delingsexcursies georganiseerd.

Meer informatie bij René de Waal.

Zaterdag 1 december
Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer

De laatste maand van jaar 2018 gaan we 

naar IJmuiden en genieten van overwin-

terende vogels uit subarctische streken. 

Als de zuidpier toegankelijk is, lopen we 

3 kilometer de Noordzee in en hopen we  

leuke futen, duikers, genten, zee-eenden, 

meeuwen en zeekoeten te treffen. Steen-

loper, oeverpieper en paarse strandloper 

zijn hier stamgasten en met geluk ont-

dekken we ook ijseend, grijze zeehond 

en bruinvis.

Als de pier gesloten is, gaan we bij de 

jachthaven zoeken naar kuifaalscholver, 

genieten van drieteenstrandlopers en 

hopelijk sneeuwgorzen op het Noord-

Kleine jager | Richard Pieterson

Bosuil | Jan van der Greef
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist
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zeestrand en in de Kennemerduinen van 

winterse lijsters en vinkensoorten. 

Tip: waterdichte en warme kleding mee 

Opgave: tot uiterlijk 29 november via 

hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl 

of 030-2280159 (na 19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: parkeerplaats bij De Biltse Hoek, 

De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

Zaterdag 26 januari 2019
Camping De Zeven Linden | De Stulp

Onze eerste afdelingsexcursie in 2019 is 

opnieuw gericht op winterse zangvogels 

in de omgeving van Baarn en Lage Vuur-

sche. We starten op de parkeerplaats van 

camping De Zeven Linden waar vooral 

veel vinkachtigen overwinteren en zich 

vaak uitstekend laten horen en zien. Te 

verwachten zijn hier ondermeer foerage-

rende  kruisbek, sijs, appelvink, goudvink 

en keep. Via het Pijnenburgse bos - met 

kans op spechten, mezen en goudhanen 

- wandelen we op en rond het natuurge-

bied De Stulp.  Hier hopen we raaf, rood-

borsttapuit en ook klapekster te treffen. 

Meenemen: goed schoeisel (wandeling ± 

3 uur), warme kleding en eten/drinken

Opgave: tot en met 24 januari via hanne-

kelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of 030-

2280159 (na 19 uur)

Vertrek: 9.00 uur, terug circa 13.00 uur

Waar: parkeerplaats bij de camping, Ze-

venlindenweg 4, 3744 BC Baarn

De camping wordt op de N415 Hilver-

sumse Straatweg (tussen Hilversum en 

Baarn) met borden aangegeven. 

Benzinekosten: eigen vervoer

Zaterdag 23 februari 2019
Nuldernauw | Delta Schuitenbeek

In deze korte, donkere maand gaan we 

volop genieten van heel veel (water) vo-

gels die vanaf de oude Zuiderzeedijk na-

bij Nijkerk waarneembaar zijn. Op het 

Nuldernauw-randmeer overwinteren veel  

eendensoorten waaronder brilduiker, gro - 

te zaagbek en nonnetje. In polder Arkem-

heen pleisteren veel ganzen, smienten, 

kieviten, goudplevieren en gewoonlijk 

flinke aantallen kemphanen, wulpen en 

watersnippen, maar ook een scala aan 

roofvogels (slechtvalk, havik, zeearend) 

kunnen hier worden opgemerkt! In Del-

ta Schuitenbeek verblijven kleine zwaan, 

diverse soorten eenden, waterral, water-

pieper en ijsvogel. 

Meenemen: eten/drinken; warme kleding!

Opgave: tot en met 21 februari via hanne-

kelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of 030-

2280159 (na 19 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug 2e helft middag

Waar: parkeerplaats bij restaurant De 

Biltse Hoek, De Bilt

Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

Zaterdag 30 maart 2019
Lekuiterwaarden bij Everdingen 

Op deze prille lentedag gaan we op zoek 

naar net gearriveerde zomervogels en 

nagenieten van onze wintergasten in 

de Lekuiterwaarden bij Everdingen. We 

wandelen over de dijk en door de uiter-

waarden en hopen op de eerste zingen-

de blauwborsten, rietzangers en fitissen. 

Kans op de jaarrond aanwezige Cetti’s 

zanger, maar ook op net aangekomen 

zomertaling, bruine kiekendief en stelt-

lopers (grutto, tureluur, kemphaan, ple-

vieren). Ook gelegenheid om tijdelijk af-

scheid te nemen van smient, kolgans, 

waterpieper en andere wintervogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie 

kan vochtig zijn)

Opgave: tot en met 28 maart via hanneke-

lankhof@vogelwacht-utrecht.nl of 030-

2280159 (na 19 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug 14.00 uur

Waar: parkeerplaats bij restaurant De 

Biltse Hoek, De Bilt

Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

Voor deelname aan excursies dient u zich 

op te geven bij Sjef ten Berge 0343-414531, 

sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl of 

bij Marie-José Snijdersvia 06-40204688

Mocht een excursie wegens slechte 

weers omstandigheden afgezegd wor-

den, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.

nl: mogelijk staat daar - onder afdeling 

Driebergen/Doorn - een nieuwe datum 

voor die excursie vermeld.

Smient | Michael Kars

Doorn | Driebergen



Zaterdag 5 januari 2019
Stellendam, Brouwersdam, Schouwen

De eerste stop is bij de haven van Stellen-

dam. Op het strand zien we onder ande-

re bonte en kleine strandloper en steen-

lopers. Dan naar de Brouwersdam voor 

het grote werk. Afgelopen jaar zagen we 

er groenpootruiter, grote stern en kuifaal-

scholver. Op Schouwen bezoeken we de 

Prunjepolder, een plasdrasgebied met 

kleine zilverreiger, kluut en mogelijk dui-

zenden goudplevieren die tegen de sche-

mering in schone zwenkbewegingen op 

zoek gaan naar een veilige slaapplaats.

Vertrek: 8.00 uur en terug 18.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

brandweerkazerne aan de Bosstraat 1

Benzinekosten: € 19 p.p. (aan chauffeur)

Zondag 10 februari 2019
Excursie A: Hoeksche Waard

Excursie B: IJmuiden

De Hoeksche Waard, ten zuiden van Rot-

terdam, kent twee interessante gebie-

den. Aan de oostelijke kant het Oude 

Land van Strijen, een ouderwets ganzen-

land. Specialiteit: de dwerggans. In het 

westelijke deel, bij Goudswaard, zijn er 

de Korendijkse slikken. Voor Utrechters 

niet direct onze achtertuin, maar waard 

om verkend te worden.

Mocht op 11 november de Zuidpier bij 

IJmuiden gesloten zijn geweest en van-

daag niet, dan gaan we naar IJmuiden.

De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor 

vogelaars geen toelichting. De pier 

steekt zo ver in zee dat echte zeevogels  

zoals  jan-van-gent, drieteenmeeuw en 

dwergmeeuw waargenomen worden. 

Zelfs zeekoet en roodkeelduiker zijn mo-

gelijk. Tegenwoordige wordt de pier bij 

harde wind of alleen dreiging daarvan af-

gesloten. We zullen zien.

Vertrek: 8.00 uur  en terug 14.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

brandweerkazerne aan de Bosstraat 1

Benzinekosten: € 10 p.p. (afrekenen met 

de chauffeur)

Zaterdag 9 maart 2019
A: Leersumse Veld | Wandelexcursie

B: Willeskop | Auto-/Wandelexcursie

Afhankelijk van de weersomstandighe-

den beslissen we kort van te voren welke 

bestemming er gekozen wordt.

A: Leersumse Veld

Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak 

0343-414531/06-40204688 of via e-mail) 

P-terrein AH tegenover het nieuwe ge-

meentekantoor.

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Kosten: € 1.20 pp (betalen aan chauffeur)

Een fijne tijd om de eerste boodschap-

pers van het nieuwe seizoen in het veld 

te zien en te horen. Ruim vier jaar geleden 

hadden we voor het laatst het Veld op het 

programma staan. Zowel de plassen als 

de droge delen zijn interessant om bijzon-

dere soorten aan te treffen. Enkele dagen 

later zullen er delen afgesloten worden in 

verband met het broedseizoen. 

We hopen verschillende soorten vinkach-

tigen aan te treffen, maar daarnaast is de 

kans op roodborsttapuit niet gering. Als 

de winter mild is geweest zijn verrassin-

gen onontkoombaar.

B: Willeskop

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 

0343-414531/06-40204688 of via e-mail)  

P-terrein naast brandweer aan Bosstraat 1

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Kosten: € 3,50 pp (betalen aan chauffeur)

De lange dam en aangrenzend moeras 

ten zuiden van Oudewater tussen twee 

voormalige ontginningen in is in de vroe-

ge lente het toneel van soorten, die op 

trek naar het noorden even een time-out 

nemen in het weidelandschap of de vei-

ligheid van het water opzoeken. Tussen 

land en water kan er in de ondiepten  vei-

lig naar voedsel gezocht worden, want de 

rust is na de winter in het voordeel van 

de vogels.Leuke steltlopers en de eerste 

zomergasten onder de zangvogels zijn te 

verwachten. Maar ook wintergasten ho-

pen we nog aan te treffen.

Elke 1ste zaterdag van de maand
Vogel-/Natuurwandeling Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe-

gein/IJsselstein wandelt elke eerste zater-

dagochtend van de maand door Park Ou-
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degein, 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. Leuk om 

een keer je (klein)kind mee te nemen! 

Wanneer: elke 1ste zaterdag van de maand

Tijd: van 8.00  tot 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Deelname aan excursies vooraf melden 

bij Jeroen Steenbergen, 030-2420465 of 

minstens 3 dagen van tevoren via jeroen-

steenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Zondag 9 december
Eempolder

We blijven dichter bij Utrecht en gaan in 

de Eempolder op zoek naar ganzen en 

andere vogels. Lukt het nu eens de zee-

arend te vinden? Mogelijk bezoeken we 

ook nog enkele gebieden in de omgeving.

Vertrek: 8 uur, halverwege middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 6 januari 2019
IJmuiden

Zoals elk jaar bijten wij het spits af met 

een bezoek aan IJmuiden. Lukt het de-

ze keer wel de kuifaalscholver te vinden? 

Zitten er sneeuwgorzen op het strand? 

Vaste gasten als paarse strandloper zul-

len we zeker zien, en wellicht pikken we 

een bruinvis op in zee. Na de pier bezoe-

ken we ook een ander gebied in de regio.

Vertrek: 8 uur; einde middag weer terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 17 februari 2019
Brouwersdam, Kwade Hoek of Zierikzee

Rond deze tijd kun je eigenlijk niet om 

een bezoek aan de Brouwersdam heen. 

Hier bevinden zich vaak groepen ijseen-

den, veel roodkeelduikers, kuifduikers 

en andere leuke watervogels. We com-

bineren dit doel met een bezoek aan de 

Kwade Hoek, waar kans is op fraters, 

strandleeuweriken en sneeuwgorzen, of 

aan de inlagen rond Zierikzee. Op het 

laatste moment bepalen we welke gebie-

den we exact aandoen.

Vertrek: 7 uur; einde middag weer terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 17 maart 2019
Bekendelle bij Winterswijk

We zijn er eerder geweest, maar willen 

toch nog een keer terug naar Bekendelle 

bij Winterswijk. In dit bos bevinden zich 

aardig wat middelste bonte spechten en 

taigaboomkruipers. Wie weet treffen we 

opnieuw een boommarter? Daarna zoe-

ken we in de groeve naar de oehoe. Wel-

licht bezoeken we daarna nog een ander 

gebied in de buurt.

Vertrek: 7 uur; einde middag weer terug

Waar: Stadion Galgenwaard

5 en 19 maart, 2 en 16 april 2019
Beginnerscursus 

Dit zijn dinsdagavonden. De avonden 

worden gevolgd door excursies de zater-

dag erop. Dit is een vooraankondiging. Er 

komt nog een uitgebreider bericht.

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

P-terrein op het Harmonieplein in Maars-

sen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 9 december
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden 

(Brouwersdam) | Dagexcursie

Richard Pieterson en Bert van Dillen ne-

men ons mee naar vogelkijkplekken waar 

veel winter-en watervogels te zien zijn. 

Op Goeree-Overflakkee bezoeken we de 

uitkijktoren in de haven van Battenoord 

met uitzicht op het Grevelingenmeer. Dit 

wordt bezocht door soorten als grauwe 

gans, rotgans, scholekster en grote zaag-

bek. Vlak naast de jachthaven overwin-

tert jaarlijks een kolonie flamingo’s. De-

ze zijn vanaf de dijk goed te zien. 

Bij de Brouwersdam is genoeg te zien: 

parelduiker, ijsduiker, roodkeelduiker, ijs - 

eend, brilduiker, roodhalsfuut, kuif-

duiker, geoorde fuut, fuut, eidereend, 

zwarte zee-eend, zeekoet, jan-van-gent, 
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kleine alk, aalscholver, soms een kuif-

aalscholver, middelste zaagbek, paarse 

strandloper en steenloper. Op het talud 

van de Brouwersdam zie je ook andere 

stelt lopers als rosse grutto, zilverplevier, 

wulp, drieteenstrandlopers en kanoet

Afhankelijk van de omstandigheden wordt 

pas op het laatste moment bepaald welke 

gebieden bezocht gaan worden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 december 

bij Richard Pieterson 0346-551883 of 06- 

12517124 (na 18.00 uur) 

Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur)

Benzinekosten: € 16,50 Graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Zondag 20 januari 2019
Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw 

Deze drie randmeren zijn ’s winters van 

belang voor eenden en kleine zwanen.

We bezoeken eerst vogelkijkhut ‘De nat-

te hond’. Deze hut ligt aan de oever van 

het Eemmeer. Daarna kunnen we naar 

vogelkijkhut Gooyersgracht. Hier zijn in 

de winter grote groepen smienten, maar 

ook nonnetje, brilduiker en grote zaag-

bek te zien.Daarna kunnen we nog ver-

der rijden naar de Westdijk ten westen 

van Bunschoten Spakenburg.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 januari 

bij Vincent Schieveen, 06-34118621 (na 

18.00 uur) 

Vertrek: 8.30 uur; terug rond 13.00 uur

Benzinekosten: € 6,00 p.p. (graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur)

Vrijdag 8 februari 2019  
Bosuilen | Avondexcursie 

Traditiegetrouw organiseren IVN afde-

ling Vecht en Plassengebied en de af-

deling Vechtplassen van de Vogelwacht 

Utrecht weer een uilenexcursie in het 

park van kasteel De Haar. Er komen in 

het park bosuilen voor. In deze tijd van 

het jaar is de balts van de bosuil op z’n 

hoogtepunt en valt er te genieten van de 

geluiden die de uilen maken om hun ei-

gen territorium te beschermen. Deze ex-

cursie is ook leuk voor kinderen. 

De avond begint om 20.00 uur in het 

Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haar-

zuilens. Inloop vanaf 19.30 uur. Er wordt 

gestart met een twee korte lezingen over 

bosuilen en vervolgens gaan we het bos 

in om de uilen te spotten en te horen. 

Auto’s graag parkeren op het parkeerter-

rein van restaurant De Vier Balken, Brink-

straat 3 Haarzuilens.

Aan deze excursie zijn geen kosten ver-

bonden, maar een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 5 februa-

ri 2019 bij Gerhard Overdijkink, 0346-

563749 of  06-49678023 (na 18.00 uur) 

Zondag 10 februari 2019
Noord-Holland (Wieringermeer, Balg-

zand, Hondsbossche Zeewering e.o.)

Onder leiding van Bert van Dillen gaan 

we vandaag wintervogels kijken in de kop 

van Noord-Holland. In de Wieringermeer 

verblijven ’s winters veel riet- en rotgan-

zen maar ook wilde en kleine zwaan. De 

Zuiderhaven bevat veel eenden en bij Ge-

maal Leemans kunnen we met enig ge-

luk de ijsvogel zien. In de Noorder haven 

en het aangrenzende Breehornwad is er 

kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaag-

bekken en veel steltlopers, die op hun 

beurt weer slechtvalken aantrekken. 

Soms overwinteren er ook velduilen. 

Met hoog water kunnen we bij het Balg-

zand vele steltlopers zien en misschien 

een jagend smelleken.

Bij de Hondsbossche Zeewering speu-

ren we naar zeevogels als jan-van-gent, 

zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. 

Op de pieren kunnen we steenlopers e.d. 

verwachten. De plasjes van De Putten 

herbergen ook veel vogels en in de Pet-

temer- en Hargerpolder gaan we op zoek 

naar dwergganzen.

Aanmelden:  uiterlijk vrijdag 8 februari 

bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur) 

Vertrek: 8.00 uur; terug rond 16.00 uur  

Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur)
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