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Lezing grote karekiet op ALV van 26 maart
Zoals we al in de vorige Kruisbek meldden, houden Jan van der 

Winden en/of Martin Poot een lezing over de grote karekiet op 

onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 26 maart 

aanstaande. Jan en Martin tellen al jaren, samen met Eckhart 

Heunks, de broedende grote karekieten in de Vechtplassen. 

Volgens de nieuwe Vogelatlas van Nederland hadden we rond 

1950 naar schatting nog 5.000 broedparen in Nederland. Het 

landelijke aantal in 2013-2015 (atlasperiode) wordt geschat op 

110-150. De achteruitgang lijkt nog niet gestopt. Er worden wel 

maatregelen genomen om uitsterven van deze moerasicoon te 

voorkomen. Jan en Martin kunnen ons er veel over vertellen. 

ALV en lezing vinden plaats op dinsdag 26 maart in het H.F. 

Witte centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt (www.hfwitte.nl). 

De ALV begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). U bent 

van harte welkom.

Scholenproject, een aanrader
Everdien Smeenk en Tanny Hiemstra organiseren al een aan-

tal jaren een scholenproject in IJsselstein. Zij geven lessen over 

tuinvogels aan leerlingen van basisscholen. De belangstelling 

en het enthousiasme zijn groot. Everdien is bereid een presen-

tatie van het project te geven voor leden van de Vogelwacht. De 

presentatie is vooral bedoeld voor mensen die in hun eigen om-

geving met basisscholen aan de slag willen en wordt gehouden 

in september. Nadere informatie volgt.

Veel belangstelling voor ledenexcursies
De belangstelling voor de door het bestuur georganiseerde ex-

cursies in het jubileumjaar 2018 was zeer groot. Voor ons een 

reden om hieraan een vervolg te geven. Heeft u ideeën over 

bestemmingen? Wilt u een handje helpen met de organisatie? 

Reacties kunt u kwijt bij Josje Henkelman, secretaris@vogel-

wacht-utrecht.nl of 06-16679919.
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Van de redactie

Bestuur

Inmiddels is de Midwinter Roofvogeltelling alweer achter de 

rug. In deze Kruisbek een verslag van de telling van vorig jaar.

We krijgen de laatste tijd steeds meer kopij toegestuurd van  

leden en zijn daar erg blij mee. Ook kleine stukjes over uw be

levenissen met vogels zijn van harte welkom.

Arend van Oosten tijdens de Midwinter Roofvogeltelling | Joop Barends

Scholenproject in IJsselstein | Everdien Smeenk



Bert van ‘t Holt

Sovon (vogelonderzoek) en Vogelbescherming Nederland heb

ben 2019 uitgeroepen tot jaar van de wulp. De wulp is onze groot

ste steltlopersoort met een lange, dunne, naar beneden gebo

gen snavel (ezelsbruggetje: de wulp wijst met z’n snavel naar z’n 

gulp). Volgens de nieuwe Vogelatlas broeden er 39004800 pa

ren in Nederland, een afname van 40% vergeleken met 1990. 

Dat is dan ook de reden dat de wulp als kwetsbaar op de Rode 

Lijst staat, en nu is uitgeroepen tot vogel van het jaar.

In de winter is de soort veel talrijker met, volgens de Vogelatlas, 

160.000200.000 vogels. Deze ‘winterwulpen’ komen vrijwel al

lemaal uit het buitenland en driekwart verblijft in het Wadden

gebied.

Kippenvel van jodelende wulpen
Als je in 1980 op een vroege voorjaarsochtend de Leusderheide 

bij Amersfoort opliep, werd je begroet door jodelende wulpen. 

De vogels vlogen boven een dun laagje grondmist met trillende 

vleugels in glijvlucht laag rond. Indrukwekkend om te zien en te 

horen, de balts van de wulp, je kreeg er kippenvel van. 

In de eerste helft van de vorige eeuw broedden wulpen op bijna 

alle heidevelden van de Utrechtse Heuvelrug. Eind 20ste eeuw 

was dat afgelopen, vooral door recreatiedruk (wulpen zijn schu-

we vogels). ’s Winters kun je in de provincie Utrecht nog wel ge-

nieten van wulpen. Met vele tientallen zoeken ze naar voedsel 

op graslanden in de lage delen van onze provincie, bijvoorbeeld 

de Eempolders, de uiterwaarden van de Lek en de westelijke 

veenweiden.

Voorkom verstoring en geef waarnemingen door
Hoe kunnen we wulpen beschermen? In de eerste plaats door 

ze niet te verstoren. Wulpen zijn zeer gevoelig voor verstoring 

en vliegen, als we ze naderen, al gauw op. Dat kost de vogels 

ontzettend veel energie en betekent dat ze extra tijd naar voed-

sel moeten zoeken. Dus bekijk wulpen van een afstand door 

kijker of telescoop. En kom niet te dichtbij om eventjes een nog 

mooiere foto te maken. 

Een goede bescherming is alleen mogelijk als we beschikken 

over voldoende kennis. Veel vogelaars geven hun waarnemin-

gen door via waarneming.nl. Dat is een goede zaak. En als je die 

moeite neemt, probeer dan ook volledig te zijn en noteer voor-

al het aantal en het gedrag (voedsel zoekend, rustend, overvlie-

gend, et cetera).

Nog veel geheimen
De wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen 

Wulp | Bert van Dillen

2019: Jaar van de wulp
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voor ons. Voor een betere bescherming is meer kennis nodig. 

Daarom organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra 

tellingen om meer zicht te krijgen op de verspreiding en de be-

langrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. 

Geef door waar slaapplaatsen zijn en tel mee. In 2019 houdt So-

von vier slaapplaatstellingen: in februari, augustus, september 

en december. Ook slaapplaatsgegevens uit het verleden zijn 

meer dan welkom! Wilt u meer weten over de tellingen, kijk dan 

op www.jaarvandewulp.nl.

Weetjes
  De groep waartoe de wulp behoort, de Numeniini, be

hoort tot de meest bedreigde vogels van onze planeet. 

Twee soorten wulpen zijn waarschijnlijk al uitgestorven: 

de dunbekwulp en de eskimowulp. Ook grutto’s behoren 

tot deze groep.

  Wulpen kunnen Frankrijk beter overslaan. Aan de Atlan

tische kust van Frankrijk mag nog steeds geschoten wor

den op wulpen! Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze 

overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België 

staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen 

schootsafstand te krijgen. Vogelbescherming steunt de 

Franse BirdLife Partner in de strijd tegen de jacht.

  Wulpenmannen zijn goede vaders. Man en vrouw wis

selen elkaar af op het nest; tijdens die twee tot drie uur 

durende ‘dienst’ gaat degene die niet aan de beurt is op 

zoek naar voedsel. Als de kuikens zijn uitgekomen laat het 

vrouwtje het grootbrengen aan het mannetje over.

Bronnen
-  Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018. Vogelatlas van Nederland, broedvogels, 

wintervogels en 40 jaar verandering. Kosmos Uitgevers.
-  W.F. Alleyn en anderen, 1971. Avifauna van Midden-Nederland. Van Gorcum & 

Comp.
-  Websites Sovon en Vogelbescherming Nederland.
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Wulpen | Bert Geelmuijden

Wulp | Michael Kars

Wulp | Hans van Zummeren



Inmiddels staan de roofvogels van 2019 

alweer op ons netvlies. Toch volgt hier 

nog een kort verslag van de telling van 

vorig jaar.

Dekking
Verspreid over de gehele provincie wor-

den vaste gebieden geteld. In 2018 lukte 

het om 28 gebieden te tellen, één meer 

dan het jaar ervoor. De kaart toont in 

groen de gebieden die in 2018 geteld zijn 

en in geel de gebieden die niet zijn ge-

teld, maar eerder wel. 

 

Waarnemingen
Meest opvallend is het hoge aantal roof-

vogels dat in 2018 werd waargenomen, 

bijna anderhalf keer zoveel als het jaar 

ervoor. De toename komt vooral op reke-

ning van de buizerd en de torenvalk. Ook 

de sperwer liet zich duidelijk vaker zien. 

De onderlinge verhoudingen blijven min 

of meer het vertrouwde beeld geven. On-

geveer 80% van de waargenomen roof-

vogels zijn buizerds. Wel pakt de toren-

valk nu 15% in plaats van de gebruikelij-

ke 10%. In de resterende groep neemt 

de sperwer als vanouds weer de kop ten 

koste van de slechtvalk. De primeur van 

de zeearend in 2017 blijft vooralsnog 

uniek. 

Grafiek 1 en de Tabel 1 laten alles nog 

eens precies zien. De tabel vergelijkt de 

cijfers met het vorig jaar. De percentages 

in de jaar kolommen zijn percentages van 

Kaart provincie | In 2018 getelde gebieden in het groen
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Midwinter Roofvogeltelling 2018 Ype Hoekstra en  
Wim van de Vegte

Tabel 1 | Eindstand 2018 vergeleken met 2017 

 2018  2017  2018/2017

 aantal % aantal % +/ %

blauwe kiekendief 1 0% 4 1% 75%

buizerd 628 79% 428 79% 47%

ruigpootbuizerd   1 0% 

havik 11 1% 11 2% 0%

sperwer 20 3% 12 2% 67%

slechtvalk 10 1% 16 3% 38%

smelleken 3 0%   

torenvalk 124 16% 72 13% 72%

zeearend   1 0% 

TOTAAL 797 100% 545 100% 46%

getelde gebieden 28  27  4%



het totaal aantal waarnemingen. De laat-

ste kolom toont de toe- of afname van de 

aantallen in  2018 ten opzichte van 2017.

Weer
In hun commentaar bij de telformulieren 

leggen diverse  tellers een verband tus-

sen hun telresultaten en de weersom-

standigheden. Neerslag gaat vaak ge-

paard met slecht zicht en houdt boven-

dien roofvogels meer passief. Zonnig 

weer brengt roofvogels in de lucht waar 

ze gemakkelijker worden gezien en zelfs 

gehoord. 

Onderstaande tabel en grafiek laat zien 

welk weer het was bij de tellingen. Meest 

opvallende verschil zijn de acht tellingen 

die in 2018 in zonnig weer zijn uitgevoerd 

tegen slechts één in 2017, hetgeen dus 

waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de 

hogere aantallen in 2018. Zoals wellicht 

ook sneeuwval en dichtere bewolking 

aan de lagere aantallen in 2017 hebben 

bijgedragen.

 

Tot slot
Tot slot rest een hartelijk dank aan de tel-

lers: Bert, Bert, Ad, Toon, Ype, Ad, Har-

ry, Jack, Vincent, Wigle, B.J. Gobets, Ar-

jan, Josje, Luuk, Ed, Kees, Roderick, Ard, 

Wouter, Arwin, Klaas, Maria, Cornelia, 

Wim, Ella, Janneke, Henk, Ruud, Alice, 

Leonoor, Gerard, H. Schuurmans, Mi-

chiel, Mario, Monique, Jacob, Frits, Me-

riam, Nel, Joop, Arend, Hanneke, Claar, 

Jeroen, Guus, Peter, Sjef, Maria, Hans, 

René, Jos, Paul, Doortje, Ton, Paul.
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Slechtvalk -38% | Michael Kars

Torenvalk +72% | Richard Pieterson

Blauwe kiekendief -75% | Hans van Zummeren

Tabel 2 | Het weer tijdens de tellingen in 2018 en 2017 in dagen

weertype onbekend bewolkt half bewolkt motregen regen sneeuwval zonnig

2018 1 7 9 1 2  8

2017  13 10 1  2 1

Grafiek 1 | Eindstand 2018 na 28 gebieden geteld

buizerd: 628 | 79%

torenvalk: 124 | 16%

overig: 45 | 5%

sperwer: 20 | 3%

havik: 11 | 1%

slechtvalk: 10 | 1%

smelleken: 3 | 0%
blauwe kiekendief: 1 | 0%
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>> vervolg van Vogelreis Extremadura in de Kruisbek 5-2018 op  

pagina 8 tot en met 10 <<

Merida
Bij Merida, hoofdstad van Extremadura, stroomt de Guadiana 

breed en traag door het omringende land. Vlakbij de oever is 

een vogeleilandje waar tientallen koereigers, diverse kwakken 

en lepelaars broeden en waar af en toe tientallen zwarte ibis-

sen tegelijk over de rivier komen aanvliegen. Het zijn wondere 

wezens, zwarte ibissen. Het predicaat zwart is erg onverdiend, 

want in het zonlicht zijn ze allesbehalve zwart. Subtiele tinten 

paars en donkergroen glimmen je tegemoet.

Verderop ligt alweer een oude Romeinse brug. Massaal vlogen 

daar gierzwaluwen rond. Alpengierzwaluwen waren erbij en die 

zijn zeer indrukwekkend groot: het lijken wel valken, met opval-

lende witte buiken. Ook vlogen er wat vale gierzwaluwen tus-

sen, meer als gewone gierzwaluwen maar bruiner van kleur. Als 

je ze goed in beeld had, viel ook de wat lichtere kop op waar een 

donker oogmaskertje in afstak. In de rietrand beneden zagen 

we prachtig buidelmees, woudaapje en Cetti’s zanger, maar 

vooral: purperkoet. Ook al zo’n iconische soort, ook al voor mij 

een grote wenssoort: een reusachtig waterhoen maar dan knal-

blauw met rode poten en rode snavel en voorhoofd. Hij kwam 

geregeld het riet uit om aan de rand van de rietkraag merg te 

verzamelen om aan zijn jongen te voeren.

Stuwmeren
Vaker zijn de rivieren gekooid tot stuwmeren. Ook die zien er 

indrukwekkend uit, maar het verlies aan natuurwaarden, aan 

subtiele schakeringen, afwisseling van nat en droog en hoog en 

laag, weelderige vegetaties en noem maar op, dat verlies is na-

tuurlijk dramatisch. Veel van die stuwmeren zijn uitgestrekt en 

diep en bevatten weinig leven. Al zagen we boven het Embal-

se de Alange wel fraai lachsterns (en op de rotswand erboven 

zwarte tapuiten, en bergfluiter, grijze gors, blauwe rotslijster, 

een uitvoerig zingende theklaleeuwerik, in de lucht onder an-

dere een havikarend en aan de stuwdam tientallen broedende 

alpen gierzwaluwen die pal voor ons hoog boven de diepte rond-

vlogen. Need I say more?). Het interessantst zijn de stuwmeren 

als ze ondiep zijn, stuwmeren in het wat vlakkere heuvelland, 

met oevervegetaties en drassige graslanden. Zo zagen we op 

Alpengierzwaluw | Michael Kars

Zwarte ibis | Bert Geelmuijden

Vogelreis Extremadura 2
april 2018  |  Guus Peterse
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het fraaie Embalse de Alcollarin een mooie verzameling typisch 

Hollandse eenden en meeuwen met onder meer pijlstaart, zo-

mertaling en slobeend. Koereigers, roodkopklauwier, kuifleeu-

weriken, een stel groenpootruiters, geoorde futen, steltkluten, 

maar het mooist hier waren drie vorkstaartplevieren. Ach jon-

gens, die had ik al meer dan dertig jaar niet gezien! Prachtig wa-

ren ze toen ze langs de oever foerageerden, en zeker zo mooi 

toen ze zaten te rusten op een nabij eilandje.

Monfragüe
De rivieren leiden vanzelf naar de bergen, die vooral de stei-

le, rotsige wanden zijn van de kloven die door de rivieren ge-

durende honderdduizenden jaren zijn uitgesleten. Woonplaats 

van gieren en arenden, van zwarte ooievaars, van grijze gors 

en blauwe rotslijster, rotszwaluwen en van zwarte roodstaart 

natuurlijk. Dé plek voor dit landschapstype in Extremadura is 

Monfragüe, het vermaarde nationaal park in het noorden van 

de deelstaat. Steile rotsen, diepe kloven, verre zichten, je hebt 

het er allemaal, in alle soorten en maten. Breed en machtig slin-

gert zich daar de Taag rond steile hellingen en grillige, lood-

rechte wanden. We stonden er tegenover de Salto del Gitano, 

het beroemdste uitkijkpunt van Monfragüe, waar aan de over-

kant van de rivier de vale gieren met tientallen op de rotsen zit-

ten. En het was er zoals we inmiddels wel konden verwachten: 

dat je nauwelijks weet waar te kijken. Want niet alleen vale gie-

ren, ook af en toe een monniksgier, en een zwarte ooievaar die 

af en toe laag over de Taag vloog en fraai weerspiegeld werd in 

het roerloze water. De zwarte ooievaar vonden we ook rustend 

op het reusachtige klif tegenover ons, en zelfs een op het nest 

op een richel in een diepe spleet in de rotsen. Rotszwaluwen, 

zwarte wouwen, dichterbij op een rots een prachtig zingende 

blauwe rotslijster, en geen otters nu om de aandacht af te lei-

den. Cirlgors, grijze gors, Europese kanarie, slechtvalk, rood-

stuitzwaluw, dwergarend, teveel om op te noemen.

Verderop hadden we lunchpauze bij net zo’n steile rotswand 

langs de rivier. Aasgieren hier, een monniksgier laag over, volop 

zwarte wouwen, we stonden het allemaal ademloos aan te kij-

ken toen ineens een schreeuw van Godfried: “Havikarend!” Maar 

voor ik hem in beeld had was-ie alweer verdwenen. Dat was wel 

Zwarte roodstaart | Richard Pieterson

Vorkstaartplevier | René de Waal

Roodstuitzwaluw | Jan van der Greef



even zuur want deze wilde ik zo graag. Want nooit eerder overtui-

gend gezien. Gelukkig kwam-ie even later weer tevoorschijn en 

toen liet-ie zich geruime tijd schitterend zien. Dat aparte vlieg-

beeld, beetje wespendief, beetje havik, lange kop, lange staart. 

Dat opvallende patroon op de onderzijde: witte buik, grotendeels 

donkere ondervleugels. En als-ie voldoende kantelde was ook de 

lichte plek op de rug zichtbaar. Onmiskenbaar.

We zagen in Monfragüe ook nog een adulte Spaanse keizer-

arend, rustend hoog in een boom hoog op de helling. We zagen 

blonde tapuit, een mooie groep bijeneters, slangenarend, rood-

kopklauwier en kleine bonte specht. We eindigden hoog op het 

Castillo de Monfragüe, een oude burchtruïne vanwaar je neer-

kijkt op de hoogste top van de Salto del Gitano en waar de Taag 

zich in de diepte door het bergland slingert. Gieren vlogen af 

en aan en ineens was daar die gele flits: wielewaal, wie weet op 

weg naar de Hollandse polderpopulieren in het verre noorden. 

Al zou je hem dat willen ontraden.

Dehesa’s
Er zijn ook nog bossen. De dehesa’s, de kurkeiken en steen-

eiken die in eindeloze natuurlijke plantages sommige dalen vul-

len en helling na helling overspoelen. En ik heb het nog niet 

eens gehad over de wouwen, de tientallen zwarte wouwen vrij-

wel iedere dag. De eerste paar, die waren nog heel wat maar 

daarna kijk je er nauwelijks meer naar om. Boven de steppe, bo-

ven de rotsen, boven de rivier, overal zwarte wouwen en af en 

toe een rode wouw ertussen. Ik heb het nog niet gehad over die 

kuifkoekoek onderweg op de eerste dag. We waren nog maar 

nauwelijks begonnen en daar zat-ie al, in wat struikjes naast 

een parkeerplaats langs de snelweg. Godfried zei nog, kijk maar 

goed, misschien wordt dit de enige van de reis want zo gemak-

kelijk is-ie niet. En inderdaad, de verdere week niet meer ge-

zien. Nauwelijks heb ik het gehad over de ooievaars die vrijwel 

overal alom tegenwoordig zijn, over de bijeneters die af en toe 

in groepjes over ons heen vlogen en zich een enkele keer lek-

ker dichtbij vertoonden. Nauwelijks over de Cetti’s zangers, de 

graszangers, de roodkopklauwieren en de klapeksters die hier 

trouwens Iberische zijn en wat donkerder dan de onze. De wes-

telijke orpheusgrasmus die we hoorden zingen in Monfragüe, 

de fraaie kortteenleeuwerikjes langs de kant van de weg, de 

rotsmussen langs een akker op de terugweg, de Spaanse mus-

sen op allerlei locaties, de rode patrijzen, de hoppen natuurlijk 

et cetera. Ik heb het, nog niet half zoveel als ik wel zou willen, 

gehad over de kleine torenvalken, over de dwergarenden en de 

slangenarenden. Allemaal hebben ze hier lang niet de aandacht 

gehad die ze verdienen en die ze ter plekke gelukkig wel hebben 

gehad. Nee, dit verslag is lang niet volledig. Dat kan ook niet, 

we hebben gewoonweg teveel gezien. Als het volledig was, zou 

het er alleen maar saai van zijn, veel saaier nog dan het nu mis-

schien al is. Dus laat ik het hier maar bij laten.

Dehesa’s | René de Waal

Zwarte wouw | Jan van der Greef
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Roodoogvireo  |  Wil Makkinje

Nadat de roodoogvireo (zeer zeldzaam, negende waarneming ooit in Nederland) op zaterdag 27 oktober 2018 om 14.45 uur gezien 

was op Texel, besloot ik de volgende dag met de eerste afvaart naar Texel te gaan.

Het was wel vroeg opstaan maar daar had ik het voor over, daar ik deze vogel nog nooit in Nederland gezien had. Tijdens de over

tocht werd de vogel al gemeld op Waarneming.nl, zodat er onder de medevogelaars, die ook op de melding waren afgekomen, een 

ware hosannastemming ontstond. Na een fikse regenbui bij aankomst, waarbij ik bang was dat de vogel letterlijk gevlogen zou zijn, 

direct gaan zoeken op de plek waar hij voor het laatst gezien was, maar de vogel liet zich natuurlijk niet meteen zien.

Nadat de zon weer een beetje doorkwam dook de roodoogvireo ineens weer op. Een beweeglijk beestje, maar het bleef zo nu en 

dan toch even rustig zitten, zodat ik hem prachtig kon fotograferen. 

Deze waarneming is voor mij de 400e soort in Nederland; een mooiere had ik al met al niet kunnen bedenken.

Roodoogvireo |  Wil Makkinje
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Roodkeelduiker met ‘stellata’ | Toon Vernooij

Duikers in de winter  |  Toon Vernooij

Eind december kwam er in een lokale Utrechtse appgroep een 

‘draadje’ berichten met enkele foto’s voorbij over een duiker op 

de Haarrijnse plas. Dat ging ongeveer zo: ‘Parelduiker > IJsdui

ker> IJsduiker ja > Parelduiker > Klopt.’ Waarmee maar weer is 

aangetoond dat duikers (Gavidae) zelfs onder doorgewinterde vo

gelaars voor de nodige verwarring kunnen zorgen. Gelukkig liet 

de bewuste vogel zich in de dagen daarna regelmatig prachtig be

kijken: een fraaie juveniele parelduiker (Gavia arctica). Overigens 

binnen één jaar de tweede op deze plek.

Ook al zijn duikers in de winter geen zeldzaamheid, ieder vo-

gelaarshart gaat toch sneller kloppen als je de kans krijgt de-

ze stoere watervogels van dichtbij te observeren. In het winter-

halfjaar kun je in ons land drie soorten verwachten: roodkeel-

duiker (G. stellata), parelduiker (G. arctica) en ijsduiker (G. im-

mer). Een vierde soort, de geelsnavelduiker (G. adamsii), is een 

dwaalgast die zelden in Nederland wordt gezien.

Duikers broeden aan de oevers van zoetwatermeren in arcti-

sche en subarctische gebieden. Roodkeel- en parelduiker broe-

den vooral in Scandinavië, Schotland en Rusland, de ijsduiker 

op IJsland en in Noord-Amerika. Ze overwinteren langs de kust, 

waarbij de roodkeelduiker veruit de meest algemene is. Parel-

duikers zijn weliswaar minder algemeen, maar worden vaak op 

plassen en meren in het binnenland gezien. Dat geldt ook voor 

de ijsduiker, die bij ons een schaarse wintergast is. 

Waar moet je op letten als je een duiker ziet? Bij ons zijn het vrij-

wel altijd vogels in winterkleed of juveniel kleed. In zomerkleed 

zijn ze makkelijk uit elkaar te houden, dus dat laat ik verder bui-

ten beschouwing. Het winter- en juveniele kleed is echter een 

stuk lastiger.

Om met de kleinste, de roodkeelduiker, te beginnen: let op 

vorm en grootte van de snavel en ook op de houding. Rood-

keelduikers hebben een slanke snavel met een enigszins om-

hoog gebogen ondersnavel en rechte bovensnavel. Het voor-

hoofd loopt schuin naar achteren. Daarbij houden ze de kop 

meestal iets omhoog, wat ze een kenmerkend profiel geeft, ook 

op grotere afstand. Verder hebben ze op de bovendelen fijne 

witte vlekjes, waaraan ze hun wetenschappelijke naam ‘stellata’  

(= gesterd, gespikkeld) danken. Het wit van keel en zijhals loopt 

enigszins door tot rond het oog, waardoor ze een witter ge-

zicht hebben dan de andere duikers. Juveniele vogels hebben 
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En... nog iets leuks gezien?



op voor- en zijhals vaak vage donkere streepjes, in tegenstelling 

tot de altijd contrastrijk getekende parelduiker.

De parelduiker heeft een dolkvormige snavel, een steil voor-

hoofd en houdt de kop altijd horizontaal. De ijsduiker heeft 

een veel hoekiger kop. Kenmerkend voor de parelduiker is de 

scherpe, rechte begrenzing tussen het donkergrijs en wit op de 

zijhals. Bij roodkeelduikers is die grens veel vager. Een handig 

kenmerk voor parelduikers is de witte vlek op de achterflank net 

boven de waterlijn, die je vaak op grote afstand goed kunt on-

derscheiden, mits de vogel niet te diep in het water ligt. 

De grootste van ons drietal, de ijsduiker, kan verward worden met 

een fors uitgevallen parelduiker, maar heeft een verhoudings-

gewijs grotere en hoekiger kop met een opvallende bult boven 

het oog. De dolkvormige snavel is zwaarder dan bij parelduiker 

en de grens van het zwart vormt onderaan de zijhals een donke-

re halve kraag (bij parelduiker loopt die grens recht). Tot slot mist 

de ijsduiker de karakteristieke witte flankvlek van de parelduiker.

Voor onervaren waarnemers kunnen aalscholvers soms ver-

warring geven. Die hebben echter een duidelijk lange staart en 

ze duiken meestal met een sprongetje. Duikers hebben amper 

een zichtbare staart, duiken met een sierlijk boogje en speu-

ren voordat ze duiken vaak een poosje met de kop onder water 

naar prooi. Aalscholvers hebben bovendien een goed zichtbaar 

haakje aan de punt van de bovensnavel.
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Winterdag  |  Mooie, heldere winterdagen zijn schaars de laatste 

tijd. Dus als we er weer eens eentje hebben, dient daarvan gepro-

fiteerd. Een dagje Biesbosch leek me daartoe wel geschikt. Treintje 

naar Dordrecht Stadspolders, fietsje naar de Kop van ’t Land, over-

varen en vogelen maar. Zonnetje, weinig wind en in de middag een 

prettig stel graadjes boven het vriespunt: wat wil je nog meer?

Ik was Dordrecht nog niet uit toen ik langs het Wantij al de eerste 

Cetti’s zanger hoorde, specialiteit van de streek. Doet het goed in 

het gewarrel van riet en dicht kreupelhout langs de eindeloze wate-

ren in de Biesbosch en omgeving. Toen Cetti’s nog een grote zeld-

zaamheid was in Nederland, tientallen jaren geleden alweer, be-

gonnen ze zich in destijds opmerkelijke aantallen in de Biesbosch 

te vestigen. Inmiddels kijken we van inventarisaties van honderden 

broedparen al niet meer op en breidt de soort zich gestadig uit 

over de rest van het land. Toch iets met klimaatverandering mis-

schien? Ook Utrecht is inmiddels bereikt, al is de dichtheid daar 

nog niet te vergelijken met die hier in de Biesbosch. Toch heb ik 

er niet zo erg veel gehoord vandaag, ze waren betrekkelijk zwijg-

zaam, misschien was het ze als van oorsprong mediterrane vogels 

te koud. Aan een poging om er eentje in beeld te krijgen, heb ik me 

maar niet gewaagd.

Een paar uur later stond ik bij Boomgat te kijken naar vier ransuilen 

die me gewezen waren, verscholen in een struikje aan het water. 

Zo goed verscholen, dat ik ze nooit gevonden had als ze me niet 

gewezen waren. Ik heb het al vaker bedacht: je moet als vogelaar 

niet alleen goed op de vogels letten, maar ook op de vogelaars.

Waar het me vooral om te doen was vandaag, was het gebied ten 

oosten van hier. Boomgatweg, Lijnoorden, Galeiweg, Noordwaard-

weg. Kale, half verruigde akkers, oude waterlopen en ondiepe plas-

sen. Hier moest gezocht worden want hier was, als het goed was, 

een en ander te vinden. Om te beginnen een vrouw bruine kieken-

dief, niet alledaags in februari. Flinke aantallen brandganzen vlo-

gen heen en weer. Op de akkers ook kolganzen. En toen: ruigpoot-

buizerd, één van mijn twee doelsoorten voor vandaag. Een paar 

keer zag ik hem in de buurt rondvliegen, jagen en bidden. Toen-ie 

op zeker moment bijna recht boven me vloog, was net een auto 

gestopt en stond een aantal fotografen fanatiek te klikken. “Mooi 

hè”. “Ja”, zeiden ze, “het zijn er zelfs drie”. Drie? Wacht effe, drie 

wat? “Kijk, drie buizerds”. Waarop ik ze er maar even op wees dat 

een van de drie een ruigpootbuizerd was, veel zeldzamer dan de 

andere twee. Ja, ik vind alles goed hoor, en ik hoef mezelf ook echt 

niet op de borst te kloppen om wat ik allemaal weet wat sommige 

anderen niet weten, in de wetenschap dat weer anderen heel veel 

weten dat ik niet weet. Maar ik verbaas me toch wel eens een beet-

je over het gebrek aan kennis dat gepaard kan gaan met zulke dure 

apparatuur. Ik bedoel, zulke lenzen, maar het verschil tussen bui-

zerd en ruigpootbuizerd? Ach… En het was helemaal geen lastige 

hoor: vette polsvlekken, donkerbruine buik, witte staart met don-

kere eindband, zelfs de aanzet tot een subterminaal bandje. Maar 

ze leken zelfs amper geïnteresseerd.

Tweede doelsoort van vandaag was natuurlijk de zeearend. Een 

dagje Biesbosch zonder zeearend is niet compleet. En ook die 

vond ik. Twee volwassen vogels zaten fraai hoog in een forse, 

kale boom, prachtig zichtbaar vanaf de Boomgatweg. Iconische 

beesten, pronkstukken van de Nieuwe Natuur in Nederland. Na 

enige tijd vlogen ze op en cirkelden een tijdje rond. Twee adulte 

zeearenden, zwevend aan hun eindeloze vleugels tegen de ach-

tergrond van enkele opkomende wolkenluchten, mooier bestaat 

denk ik niet. Toen ook de ruigpootbuizerd nog even langs kwam, 

was een herinnering geboren. En nog altijd scheen de zon.
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Cetti’s zanger | René de Waal
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Ik ben opa van drie kleindochters en twee 

kleinzoons, en als echte vogelliefhebber 

probeer ik ze ook een beetje belangstel

ling bij te brengen voor vogels.

Maar als ik eens iets meenam, een nest-

kastje, een voedersilo of zoiets was de 

reactie meestal nogal lauw: “Oh, leuk, 

dankjewel”. En dat was het dan. Niet erg 

bemoedigend.

Maar nu heb ik ze te pakken: er is een boek 

uitgekomen waarin beschreven staat hoe 

je met Lego vogelmodellen kunt bouwen. 

En ja, Lego is populair.

Het is van oorsprong een boek uit de 

Verenigde Staten. Het beschrijft de bouw 

van 15 verschillende modellen van vogels 

uit de gehele wereld zoals rode kardinaal, 

albatros, rotspinguïn, pimpelmees, ijs-

vogel en nog tien andere.

Van elk model zie je allereerst een gro-

te foto van de kant en klare vogel. Daar-

na een getekend overzicht van de Le-

go-blokjes die je voor dit model nodig 

hebt. Tenslotte wordt, op dezelfde ma-

nier zoals bij de echte Lego, stap voor 

stap, met tekeningen, uitgelegd hoe het 

model in elkaar moet worden gezet. Mijn 

kleinkinderen waren wild enthousiast. 

Opa dus ook.

 Boekbespreking
Nick Hoebe



In 2014 kocht de gemeente Houten 10 hectare weiland aan 

als compensatie voor de weidevogelgebieden die verloren gin

gen door de aanleg van de Meerpaal. Dit weiland, genaamd de 

Kroon, is gelegen in Tull en ’t Waal en had van oudsher broe

dende weidevogels.

Het beheer van het gebied is overgedragen naar de Stichting 

Weidevogelbeheer ‘Eiland van Schalkwijk’. In goed overleg met 

de gemeente Houten en de boer die het gebied pacht wordt 

hier sindsdien weidevogelvriendelijk beheer uitgevoerd. Dit be-

tekent pas maaien als de laatste jonge weidevogels zijn uitge-

vlogen en alleen beperkt mesten met vaste mest. Na het maai-

en wordt het gebied begraasd door jong vee.

Door de aanleg in 2016 van een inundatiesysteem, gefinancierd 

door de gemeente Houten en het waterschap HDSR, wordt de 

Kroon in de broedtijd extra nat gemaakt wat heel belangrijk is 

voor de weidevogels. Dit heeft geleid tot een bloemrijk grasland 

met veel insecten en een rijk bodemleven. De plasdras die is 

ontstaan werkt als een magneet voor de vogels in een wijde 

omgeving die hier naar toe komen om te broeden, voedsel te 

zoeken, te rusten en te baden.

Om de vossen tegen te houden is het gehele gebied in de broed-

tijd omgeven door een elektrisch vossenraster.

Een groep enthousiaste vrijwilligers verricht de vele nood zakelijke 

werkzaamheden en volgt het verloop van het broed seizoen. 

Dit alles heeft in 2018 geleid tot een prachtig broedresultaat. Ter-

wijl er in 2014 slechts een handjevol weidevogels waren, broed-

den er dit jaar 7 paren grutto’s, 5 paren tureluurs en 9 paren 

kieviten op de Kroon. Heel veel jonge vogels zijn succesvol uit-

gevlogen en dat in een tijd dat de weidevogels sterk in aantal zijn 

afgenomen en ernstig worden bedreigd. Daarnaast broedden er 

op de Kroon vier soorten eenden en diverse andere vogels.

De Kroon ontwikkelt zich tot kraamkamer voor de weidevogels. 

Hopelijk kan door vergelijkbaar beheer van nabij gelegen wei-

landen de sterk ingestorte populatie weidevogels in Houten 

weer enigszins hersteld worden, zodat ook toekomstige gene-

raties kunnen blijven genieten van de weidevogels die zo be-

palend zijn voor de beleving van het open graslandschap op 
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Kievit (vrouw) | Bert van Dillen

Grutto | René de Waal

Prachtig broedresultaat weidevogels 
de Kroon in 2018 Ben de Kruijff



het Eiland van Schalkwijk. Daarvoor is het nodig deze succes-

formule ook samen met andere partijen als de boeren en de 

gemeente op andere plekken op het Eiland van Schalkwijk toe 

te passen.

De Kroon is gesloten voor het publiek. Het gebied is goed te be-

kijken vanaf de wandelroute langs de wetering. In het voorjaar 

organiseert de Stichting een excursie naar dit prachtige weide-

vogelreservaat van de gemeente Houten.

Ook vrijwilliger worden of meer informatie? 

Kijk op weidevogelsschalkwijk.nl of stuur een mail naar 

stichting eilandvanschalkwijk@gmail.com.
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In het kader van haar 60jarig jubile

um organiseerde afdeling De Bilt/Zeist 

van Vogelwacht Utrecht, samen met de 

Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT), op 

donderdag 8 november 2018 een lezing 

over kleine marterachtigen. Vogelaars 

komen veel in de natuur, en uiteraard 

zien ook zij weleens een marterachtige, 

maar welke soort is dat?

Op deze vraag werd door Elze Polman 

en Dieuwertje Boonstra, beide lid van 

de Zoogdierwerkgroep, uitgebreid in-

gegaan. Vaak worden deze kleine roof-

dieren in een flits waargenomen tijdens 

het vogelen, en is het op naam brengen 

van een dier onbegonnen werk. Had hij/

zij een zwarte staartpunt (hermelijn)? Of 

een gekartelde demarcatielijn (wezel)? 

Was dat een bunzing langs die sloot? 

Wie weet, maar het kan ook zijn ontsnap-

te ‘broertje’ de fret zijn. Allemaal vragen 

waar menig vogelaar mee kampt.

Rommelig
De groep van marterachtigen bestaat 

uit 67 soorten wereldwijd, begint Boon-

stra haar verhaal. In Nederland leven drie 

kleine marterachtigen: wezel, hermelijn 

en bunzing. Voor het gemak benoemt 

zij ook boom- en steenmarter, otter en 

das. Helaas worden alle soorten weinig 

waargenomen door natuurliefhebbers. 

Over aantallen kleine marterachtigen 

is zo goed als niets bekend. Wel dat de 

aantallen achteruitgaan door jacht, ver-

keer en een ‘opgeruimd landschap’. Klei-

ne marterachtigen houden juist van rom-

melige hoekjes in de natuur, waar zij zich 

kunnen verschuilen en hun prooi kunnen 

zoeken. 

Ondanks dat de hermelijn voornamelijk 

voorkomt in het noorden van de provin-

cie Utrecht, de bunzing langs slootjes in 

het westelijk deel van onze provincie en 

de wezel overal, blijft determinatie een 

heikel punt. Was dat nu echt wel een we-

zel? Weet je zeker dat het geen hermelijn 

was? Een flits over het pad, op misschien 

wel 30 of 40 meter afstand; een marter-

achtige is dan toch lastig te herkennen 

als wezel of hermelijn, een beestje van 

twintig tot dertig centimeter. Het is om 

gek van te worden.

Boommarter | Jan van der GreefWezel | Edwin Conrad

Marterachtigen herkennen in het veld Walter Eijndhoven



Cameravallen
Gelukkig hebben leden van de Werkgroep 

Kleine Marterachtigen daar een oplossing 

voor gevonden. De veldwerkgroep van de 

Zoogdiervereniging beschikt over materi-

aal voor onderzoek naar zoogdieren in het 

veld, laat Elze Polman weten. Dit materi-

aal, zoals life traps (om bijvoorbeeld mui-

zen te vangen) en cameravallen, wordt 

gebruikt op veldstudie weekenden en zo-

merkampen van de Zoogdiervereniging. 

Om de verspreiding na te gaan van bun-

zing en boommarter is het meetnetwerk 

BuBo opgericht, waarbij 50 wildcamera’s 

in nog niet onderzochte gebieden worden 

opgesteld. Meer dan 25 vrijwilligers hou-

den zich hiermee bezig, in de hoop meer 

te weten te komen over verspreiding en 

aantallen.

Camera’s worden niet het hele jaar door 

gebruikt. Voor de bunzing geldt de pe-

riode van 15 maart tot 30 april en 15 ju-

li tot 31 augustus, en voor de boommar-

ter geldt de periode van 1 juni tot 15 juli. 

Ieder een kan hieraan meedoen. Natuur-

lijk moet je wel toestemming vragen aan 

de terreineigenaar. 

De Zoogdiervereniging hoopt dat meer-

dere belangstellenden zich aansluiten, 

zodat steeds meer bekend wordt over de 

verspreiding en leefwijze van deze inte-

ressante kleine roofdiertjes.

Interesse in marterachtigen?
Iedereen die interesse heeft in (kleine) 

marterachtigen kan zich opgeven bij 

een werkgroep. Werkgroep Kleine Mar-

terachtigen (WKM), Werkgroep Boom-

marter Nederland (WBN), Stichting 

Struik rovers en de Stichting Kleine Mar-

terachtigen (SKM) houden zich bezig 

met studie naar marterachtigen. Natuur-

liefhebbers kunnen zich ook opgeven bij 

de Zoogdiervereniging.
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Voor u gelezen

De Korhaan is het verenigingsblad van 

Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. 

In nummer 3 van jaargang 52 staat een 

jubelend artikel over zeearenden. En dat 

jubelen is ook wel logisch, want in 2018 

heeft er voor het eerst een paartje zee-

arenden gebroed in het gebied van de-

ze vogelwerkgroep, op het eiland Dode 

Hond in het Eemmeer.

Het verhaal leest als een spannende de-

tective.

Een uitgebreide samenvatting:

Het eiland Dode Hond is ooit opgespo-

ten in het Eemmeer om te dienen als 

nieuw natuurreservaat met een beperkte 

recreatieve functie. Tot begin dit jaar was 

er een kleine aanlegplaats . Andere faci-

liteiten waren er niet. Maar enkele jaren 

terug werden er door gemeenten en pro-

vincie plannen ontwikkeld om met na-

me de recreatieve mogelijkheden verder 

te gaan uitbuiten. Dit ondanks bezwaren 

van de VWG.

En toen, ineens, in februari van dit jaar 

werden er voortdurend twee zeearenden 

samen waargenomen op en boven het ei-

land. Uit hun gedrag was af te leiden dat 

ze serieus van plan waren om een kop-

peltje te gaan vormen. Enkele dagen later 

vonden boswachters een bijna afgebouwd 

nest met daarbij de twee zeearenden.

In de weken daarna waren er steeds 

meer signalen die er op wezen dat de 

zeearenden serieus gingen beginnen aan 

een broedpoging.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumen-

ten, de beheerders van het eiland na-

men direct maatregelen om verstoring 

van deze broedpoging door recreanten 

te voorkomen.

Maar zekerheid was moeilijk te verkrij-

gen, omdat Dode Hond een klein eiland 

is, zodat elke poging tot benadering van 

het nest een serieuze verstoring ople-

vert. Leden van VWG observeerden het 

nest vanaf het talud van de Stichtse Brug. 

Dichterbij wilde men, terecht, niet ko-

men. Het laatste dat je wilt, als vogellief-

hebber, is dat een broedsel door opdrin-

gerigheid van de mens wordt verstoord 

of zelfs mislukt.

Pas eind mei werd het eiland bezocht 

door enkele waarnemers, die al eerder 

inventarisatie-onderzoek op Dode Hond 

hadden gedaan. Zij zagen een groot nest 

met daarop één adult en één juveniel. 

Een andere adult zat nabij het nest. 

Op 20 juli werd een juveniele zeearend 

gesignaleerd op de westpunt van het ei-

land, die nogal stuntelig probeerde te 

vliegen. Op 22 juli werd tijdens een be-

zoek aan het eiland geconstateerd dat er 

geen juveniel meer op het nest zat. Deze 

eerste broedpoging op Dode Hond lijkt 

geslaagd.

Twee maal positief

Het is natuurlijk geweldig dat er in ons 

land, ja zelfs bij ons in de buurt, een zee-

arendkoppel zich heeft gevestigd en ho-

pelijk blijft.

Maar net zo geweldig is het dat regiona-

le en provinciale overheid besloten heb-

ben dat er daarom geen nieuwe recrea-

tieve uitbreiding gaat plaatsvinden op 

Dode Hond.

P.S. Wat een vreemde naam eigenlijk 

voor een eiland, Dode Hond. 

Onlangs vertelde een schipper mij het 

volgende verhaal: Begin jaren ‘60 wer-

den de eilanden in de Randmeren opge-

spoten, zo ook het eiland dat wij nu Do-

de Hond noemen.

Op het schip dat dit opspuiten deed was 

een scheepshond. Toen het eiland einde-

lijk boven water kwam werd de hond en-

thousiast dat hij eindelijk weer eens op 

vaste grond kon gaan lopen. Hij sprong 

daarom op de nieuw opgespoten grond.

Maar die grond was nog niet stevig, die 

was nog drijfzand. De hond zakte dan 

ook meteen weg in dit drijfzand en stierf. 

Hij werd dus meteen begraven. Om deze 

reden heeft het eiland de naam gekregen 

die het nu heeft.

door Nick Hoebe

Zeearenden | Hans van Zummeren

18  |  de kruisbek 1-2019



Pier van IJmuiden | 6 januari 2019

Afdeling Utrecht Stad | Erik Wouda 

Er zijn tradities die ik een warm hart toe-

draag. Eén daarvan is de jaarlijkse janua-

ri-excursie van afdeling Utrecht Stad naar 

IJmuiden. In het donker op de fiets al zin-

gende zanglijsters. Dat begint goed.

In IJmuiden lopend naar de zuidpier zijn 

daar dodaarsjes die in de haven dobberen. 

Altijd leuk, ieder jaar voelt het als een her-

nieuwde kennismaking. Aangekomen bij 

de pier begin ik direct met het scannen van 

aalscholvers. Die kuifaalscholver wil ik dit-

maal toch weer eens zien.

Ondertussen is aan de overkant een klei-

ne burgemeester ontdekt. De vrijwel wit-

te kleur van de vogel, zonder zwarte vleu-

gelpunten, is van ver duidelijk zichtbaar. 

Prachtig meeuwtje. Niet veel later zien we 

een ander prachtig meeuwtje: achter een 

binnenlopend schip vliegt een juveniele 

drieteenmeeuw. Later zien we er veel meer.

We lopen de pier op. Steenlopers, drie-

teenstrandlopers, oeverpiepers, eiders en 

een handvol paarse strandlopers houden 

ons gezelschap tot we aan de binnenkant 

van de pier een bruinvis zien. Even later op 

volle zee nog meer.

Op het einde van de pier blijven we han-

gen. De wind is gunstig en er vliegt genoeg. 

Zwarte en grote zee-eenden, jan-van-gen-

ten, roodkeelduikers, alken, zeekoeten… 

volop activiteit. Helaas mis ik een dwerg-

meeuw. Ondertussen ontwaar ik tussen de 

vele aalscholvers geen kuifaalscholver.

Na de zuidpier wordt bij de traditionele ap-

peltaart besloten de noordpier te bezoe-

ken. Om de kleine burgemeester van dicht-

bij te zien, en de kuifaalscholver te zoeken. 

Om kort te gaan: die kuifaalscholver vin-

den we niet. De kleine burgemeester laat 

zich uitstekend zien.

Niet getreurd: een nieuw doel bij Castri-

cum. Er zit een eenzame pestvogel, en die 

vinden we snel. Dit is een soort die mij niet 

snel verveelt. Glad caramel bruine kleur 

die op de kop verloopt naar oranje. Dan die 

kuif en dat pikzwarte masker, en de gele, 

witte en rode accenten op de vleugel… Pu-

re schoonheid!

De middag is nog niet afgelopen. Wat te 

doen? We besluiten Noord-Holland achter 

ons te laten en vlakbij de Reeuwijkse Plas-

sen een zwarte ibis te gaan zoeken. Het 

beest zit er al weken. Je zou zeggen: don-

kerbruine vogel met kromme snavel ter 

grootte van een wilde eend: makkie.

Dat valt tegen. Het was dat vogelaars vóór 

ons hadden gezegd dat hij daar zou zitten, 

anders had ik allang weg gewild. Eigenlijk 

wilde ik al weg, maar ja. Je bent op zo’n ex-

cursie niet alleen hè?

En opeens betaalt al dat geduld zich uit. De 

vogel hield zich in een slootrand op, en is 

plots goed zichtbaar. Al is het ver weg, en 

schemert het inmiddels, het is een mooi 

besluit van de dag.

Er zijn dagen dat vogelen niet lukt. Dit was 

duidelijk niet zo’n dag. Al wil ik volgend jaar 

echt die kuifaalscholver zien…
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Drieteenstrandlopers | Jan van der Greef
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De Stulp (Lage Vuursche/Baarn)

11 november 2018 

Afdeling Vechtplassen | Jaap Stolze

‘Op zoek naar de Keep’
Al sinds mijn jeugd ben ik een fervent vo-

gelaar. Veel vogels heb ik al gezien. Bijna 

58 jaar ben ik onderweg en hoe is het dan 

toch in vredesnaam mogelijk, dat ik nog 

nooit een keep echt goed gezien heb? En 

met zien bedoel ik dan ‘beleven’. Alle vo-

gelaars herkennen dat gelukzalige gevoel 

wel van de bijzondere waarneming van 

een vogel die je voor het eerst echt goed 

ziet en hoort. En als het even kan, dan 

toch minstens een paar minuten lang. 

De zoektocht naar die beleving wordt als 

vanzelf een verslaving. Het is dié span-

ning die ons als vogelaars en deelnemers 

van de excursie van vandaag ook weer 

bindt. Het leuke van zo’n dag is altijd dat 

het dan ook vanaf de eerste seconde vol-

ledig los gaat. Het mag weer! Niemand 

hoeft zich in te houden. Niemand hoeft 

zich te generen voor een ander, want we 

zijn onder soortgenoten. Het ideale uit-

gangspunt voor een gezellige zondag-

morgen. En niet alleen een vogel, maar 

ook de tijd vliegt dan.

Voor mij stond de excursie dus in het te-

ken van de keep. De excursie ging naar 

‘de Stulp’ in Lage Vuursche/Baarn. Om 

7.00 uur ging de wekker. Nog half wakker 

hoorde ik de regen kletteren op het raam. 

Nou ja, water is tegenwoordig ook hard 

nodig. Met een soort hink-stap-sprong 

kwamen wij aan op de afgesproken plek. 

Eerst was de weg afgesloten en vervol-

gens reden we ook nog over een grote 

boomtak die we niet gezien hadden. De 

start was dus niet iets om over naar huis 

te schrijven. Maar na aankomst werd het 

gelukkig snel droog en konden wij gaan 

genieten van de prachtige herfst kleuren 

die moeder natuur ons bood. En al na 

13 seconden werd de roep van de keep 

gehoord! Mijn hart sloeg over van blijd-

schap. Vandaag gaat het dus eindelijk 

lukken…

Bert van Dillen had ze ook al gezien! Zelfs 

vorige week, nota bene bij ons in de wijk… 

(Zandweg-Oostwaard in Maarssen). Wat 

voor een vogelaar ben jij dan, zei de pape-

gaai op mijn schouder (de halsbandpar-

kieten, die tegenwoordig overal te zien 

zijn, kunnen mij om de een of andere re-

den niet zo boeien. Natuurlijk, het zijn 

ook vogels, maar ik vind aan hun verschij-

ning iets niet kloppen). 

Maar goed, hoe en waar ik ook keek, 

geen keep in mijn kijker… Wel veel mooie 

andere vogeltjes; vinken, goudhaantjes, 

kool-, pimpel- en staartmees, en som-

migen hoorden zelfs ook de kuifmees en 

de glanskop. In deze mooie bosrijke om-

geving ontbraken ook de boomkruiper 

en de boomklever niet, evenals de rood-

borst, de merel, de winterkoning en di-

verse goudvinken. Maar het hoogtepunt 

was toch ‘ons Verenigingsblad’, de kruis-

bek, die boven in de top van een spar 

langere tijd prachtig te zien was. Ook di-

verse koperwieken, met hun mooie oog-
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strepen, waren schitterend te bewon-

deren. Voor de klapekster kregen wij de 

handen niet op elkaar: die was onvind-

baar.

De roep van een zwarte specht daaren-

tegen was duidelijk meerdere malen 

hoorbaar. Niet gezien helaas. Maar een 

eeuwenoude, op Christelijke leest ge-

schoeide legende en dito voorgedra-

gen door onze excursieleider Gerhard 

Overdijkink, over deze ‘Gertrude Vogel’, 

maakte dit meer dan goed. Soms is iets 

niet zien beter dan wel (alhoewel dat 

voor mij niet opgaat bij de keep).

Wat vogelaars tijdens een excursie vaak 

doen is het imiteren van vogelgeluiden. 

Het gaat dan van een ‘please to meet 

you’ (de roodmus), via autoalarmen 

(boomklevers) naar diverse andere fluit-

tonen. Wat leuk als er op zo’n moment 

dan net twee dames joggend langslo-

pen. “Excuses! Niet voor jullie bedoeld 

hoor!” Antwoord: “Nou, dat hadden wij 

best leuk gevonden hoor!”. Hilariteit al-

om, want van zo’n stelletje armzalige vo-

gelaars hoef je niets te vrezen nietwaar? 

Gelukkig kregen we nog een herkansing. 

Beide dames hadden al een aardige ron-

de gelopen, terwijl wij ons slechts stap-

voets van de ene boom naar de andere 

hadden voortbewogen. Met beide han-

den zwaaiend kwamen ze als ‘over de 

eindstreep lopend’ op ons af. “Nu dan 

wel voor jullie gefloten. En hebben we 

het zo een beetje goedgemaakt?”

Zo zie je maar weer dat vogels mensen 

verbinden. Wat zou de wereld dan toch 

zijn zonder onze gevederde vrienden? De 

sijsjes, met een mogelijke barmsijs, gras-

piepers, kraaien en houtduiven kwamen 

voorbij. En niet te vergeten, de prachti-

ge spreeuwen, die in deze tijd van het 

jaar zo ontzettend mooi zijn. Spreeuwen 

zijn voor mij de mensen onder de vogels. 

Ze kwebbelen, ze zingen, ze zijn talrijk. 

Ogenschijnlijk kunnen ze saai zijn, maar 

als je daar even doorheen kijkt zie je hun 

schoonheid. Samenzijn en samen vlie-

gen is hun plezier. Oh ja, buizerd en een 

tussen de bomen wegschietende sper-

wer moeten ook genoemd worden. En 

op ons menu ontbrak ook de wilde eend 

in het Pluismeer niet. Maar nog steeds 

geen keep. Zelfs geen mogelijke...

Thuisgekomen pakte ik op aanraden van 

mijn vrouw het boekje van het ‘Trekvo-

gelpad’ erbij (na het Pieterpad bewan-

delen wij nu deze route). Op de eerste 

bladzijde die ik opensloeg, nummer 74, 

was levensgroot een prachtige keep af-

gebeeld. De keep, de keep blijft mij be-

zighouden. “He keeps me busy”. En ik 

begin mij nu toch werkelijk af te vragen 

of ik hem achtervolg of hij mij. ‘Virtueel’ 

zijn wij nu op het pad, dat begint in Ber-

gen aan Zee en eindigt in Enschede, aan-

gekomen in Amsterdam. De Lage Vuur-

sche hebben wij dus nog tegoed! Ik zag 

dat de route nota bene langs het Pluis-

meer loopt. En ineens weet ik het zeker, 

hèt gelukzalige oog-in-oog moment met 

de keep zit er aan te komen. In ieder ge-

val weet ik nu zijn roep ‘cheap, cheap’. En 

daarin heeft de keep gelijk. Naar vogels 

kijken is niet alleen fijn, het hoeft ook 

niet duur te zijn. 
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Kiwi | Door Allie Caulfield (Duitsland) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20387125

De paden op!
Wat is er onschuldiger dan vogels obser-

veren in de natuur? Niets toch zeker? En 

als je daarbij netjes op de paden blijft, 

is er niks aan de hand. Dat zou je den-

ken. Maar zo simpel is het niet. Wande-

len in de natuur is namelijk in veel ge-

vallen helemaal niet zo onschuldig als 

het lijkt. Dat de aanwezigheid van men-

sen voor vogels een verstorende factor 

is, hoef je ons vogelaars niet te vertel-

len. Vogels gaan ons liefst zo veel mo-

gelijk uit de weg en ze laten zich zelden 

dicht benaderen. Maar hoe zit het met 

de effecten van onze aanwezigheid op de 

langere termijn? De Zwitsers onderzoch-

ten in vier bossen de wandelpaden en de 

aanwezigheid van wandelaars. De paden 

in twee van de bossen werden druk be-

zocht, door 5 tot 25 personen per uur, 

de twee andere bossen waren relatief 

rustig, met een bezoek van gemiddeld 

1 persoon per dag. Voor hun onderzoek 

stelden de onderzoekers op verschillen-

de punten, dicht bij (50 meter) en ver-

der (120 meter) van de paden, de hoe-

veelheid vogels vast. Ze inventariseerden 

die punten in willekeurige volgorde, om 

te voorkomen dat hun eigen aanwezig-

heid de resultaten zou beïnvloeden. In de 

drukbezochte bossen bleek het percenta-

ge vogelterritoria dicht bij de paden ge-

middeld 12,6 procent lager te zijn dan op 

de verder weg gelegen punten. Ook het 

aantal soorten dicht bij de paden bleek 

iets minder te zijn. In de rustige bossen 

was er nauwelijks verschil, maar ook daar 

komen de allergevoeligste soorten (zoals 

spechten) zelden voor in de buurt van 

een wandelpad. De onderzochte paden 

waren al decennia oud, dus er lijkt geen 

gewenning op te treden. De conclusie 

is dat de aanwezigheid van mensen van 

invloed is op de populatiedichtheid en 

soortenrijkdom. Wat nu? Moeten we dan 

maar helemaal niet meer de paden op? 

Nee, dat zou natuurlijk veel te ver gaan. 

Maar het kan nooit kwaad om op te let-

ten waar je loopt en soms dat ene rustige 

paadje maar even voorbij te gaan.

Bron: NRC Handelsblad, 14 november 2018

Harde leerschool
Waarschuwing: dit stukje kan wellicht 

schokkende passages bevatten voor 

honden liefhebbers. Naast wasberen, rat-

ten, varkens en katten zijn honden de 

grootste vijand van de Nieuw-Zeelandse 

kiwi. Zoogdieren, met uitzondering van 

één vleermuissoort, komen oorspronkelijk 

niet in Nieuw-Zeeland voor, maar zijn stuk 

voor stuk door mensen ingevoerd, met 

desastreuze gevolgen voor de inheemse 

avifauna. Verdeeld over vijf soorten leven 

er momenteel nog maar 68.000 kiwi’s op 

het Noorder- en Zuider eiland, welk aantal 

ieder jaar met 2% terug loopt. Eieren, jon-

gen en zelfs volwassen vogels zijn in gro-

ten getale het slachtoffer van predatie. De 

toekomst van deze bijzondere vogels ziet 

er dus niet erg rooskleurig uit. Natuurbe-

schermers doen er alles aan om wasbe-

ren en ratten met vallen te bestrijden, met 

wisselend succes. Maar in bewoonde ge-

bieden zijn vooral honden de boosdoe-

ner. Loslopende dieren maken jacht op 

kiwi’s en kiwikuikens, die helaas een al te 

makkelijke prooi voor ze vormen. In Co-

romandel is de hond momenteel zelfs de 

grootste bedreiging voor de daar leven-
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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



de kiwi. Er was zelfs sprake van een hond 

die in één maand tijd maar liefst 14 vo-

gels doodbeet. Twee lokale kiwibescher-

mers hebben daar iets op gevonden. Aan 

de hand van DNA in achtergebleven hon-

denspeeksel op de doodgebeten kiwi’s 

weten ze de dader te achterhalen en spre-

ken de eigenaar aan op het gedrag van 

zijn huisdier. De hond moet op cursus. 

Die cursus is even simpel als hard: de 

hond krijgt de geur van een kiwi aange-

boden en, zodra hij die geur opmerkt, een 

elektrische schok toegediend. Daar gaat 

men net zo lang mee door, totdat de hond 

voor de rest van zijn leven geen kiwivlees 

meer kan zien. Het lijkt misschien wreed, 

maar het helpt wel. Lokale bewoners wer-

ken er trouwens van harte aan mee: ze 

signaleren wangedrag van honden of ge-

ven door als ze ergens een zwerfhond te-

genkomen. Ook spreken hondenbezitters 

elkaar aan op het gedrag van hun geliefde 

huisdier. Het aantal doodgebeten kiwi’s is 

intussen fors afgenomen.

Bron: NRC Handelsblad, 24 november 2018

Terug van weggeweest
We blijven nog even in Nieuw-Zeeland. 

Daar is de broedkolonie van een lang ver-

loren gewaande stormvogelsoort weer te-

ruggevonden. Op de site van de British 

Ornithological Union (BOU) schrijft Stu-

art Butchart er een mooi verhaal over.

Het gaat om het Nieuw-Zeelands storm-

vogeltje (Oceanites maorianus), een soort  

nauw verwant met en sterk lijkend op het 

zwartbuikstormvogeltje. Tot 2003 waren 

er alleen een paar balgen uit 1827 van de-

ze soort bekend, dus men nam aan dat de 

soort was uitgestorven, Totdat, in 2003 

dus, de eerste foto’s verschenen van een 

stormvogeltje dat verdacht veel leek op 

de in 1827 beschreven soort. In de jaren 

daarna werden meer vogels op open zee 

gefotografeerd en werd DNA van een op 

een vissersboot geland exemplaar verza-

meld. Daarmee behoorde ook het laat-

ste restje twijfel tot het verleden. Alleen 

de locatie van de broedkolonies bleef nog 

een mysterie. Totdat ook dit raadsel on-

langs werd opgelost. Onderzoekers vin-

gen vogels die een broedvlek vertoon-

den, dus eieren of jongen moesten heb-

ben. Ze rustten de gevangen stormvogel-

tjes uit met kleine zendertjes, zodat ze 

deze konden volgen, en het duurde niet 

lang voordat ze ontdekten dat de vogels 

’s nachts aan land gingen op Little Barrier  

Island in de Hauraki Golf voor de kust van 

Auckland. Ook stelde men de aanwezig-

heid van bezette broedholen vast. Uit de 

verzamelde gegevens schat men de popu-

latie op Little Barrier Island intussen op 25 

paar. Blijkbaar heeft het stormvogeltje al 

die jaren ongezien vlak onder de neus van 

de Nieuw-Zeelanders op het eiland ge-

broed. Wat de overleving van deze ernstig 

bedreigde soort ongetwijfeld geholpen 

zal hebben, is de uitroeiing van de verwil-

derde katten (in 1981) en ratten (in 2004) 

op Little Barrier Island, met het oog op 

de bescherming van andere op het eiland 

voorkomende vogelsoorten. Dan is een 

broedkolonie van een van de zeldzaamste 

stormvogeltjes ter wereld toch een leuke 

bonus. 

Bron: www.bou.org.uk (blog: “Lost and found - the 
storm-petrel back from extinction”, Stuart Butchart, 
BirdlLife International)
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Intro’s en volledige teksten van de aange

kondigde excursies zijn te vinden op de 

website (www.vogelwachtutrecht.nl). Al

le 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

wachtutrecht.nl of 0649121619.

In verband met de Vogelherkenningscur

sus van de afdeling is er tot zomer 2019 

een beperkt excursieprogramma.

Zaterdag 25 mei 
Groene Jonker | auto/wandelexcursie

We bezoeken de Groene Jonker bij Ze-

venhoven, waar we zangers als blauw-

borst, rietzanger, kleine karekiet en snor 

zullen horen en zien, maar ook eenden-

soorten als krakeend, bergeend en zo-

mertaling. Ook lepelaar, kluut, kemp-

haan, bruine kiekendief en wie weet wat 

nog meer zullen acte de préséance ge-

ven. Als er tijd over is bezoeken we ook 

nog het nabijgelegen Ruygeborg.  

Vertrek: 07.00 uur, terug rond 15.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorster-

laan

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zaterdag 30 maart
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 ho-

pen op de eerste zingende blauw borsten, 

rietzangers en fitissen. Kans op de jaar-

rond aanwezige Cetti’s zanger, maar ook 

op net aangekomen zomertaling, brui-

ne kiekendief en steltlopers (grutto, tu-

reluur, kemphaan, plevieren). Ook gele-

genheid om tijdelijk afscheid te nemen 

van smient, kolgans, waterpieper en an-

dere wintervogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en 

water dicht schoeisel

Opgave: mogelijk tot en met 28 maart bij 

Hanneke Lankhof via hannekelankhof@

vogelwacht-utrecht.nl of 030-2280159 (na 

19.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zondag 14 april
Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m. 

IVN De Bilt

De jaarlijkse combi-excursie op landgoed 

Sandwijck is gericht op de herkenning 

van zangvogels. We verwachten de eer-

ste doortrekkende of zich vestigende zo-

merzangers (tjiftjaf, zwartkop, fitis). We 

hopen op een vroege koekoek en sprink-

haanzanger en zoeken naar - jaarrond 

aanwezige - slechtvlak, havik, ijsvogel, 

glanskop en boomklever.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is ge-

wenst; na afloop is er thee/koffie.

Opgave: mogelijk tot en met 12 april bij 

Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com

NB: Vanwege de kwetsbaarheid van het 

gebied kunnen maximaal 30 deelnemers 

mee.

Vertrek: 6.00 uur; terug 8.00 uur

Waar: Parkeerplaats Utrechts Landschap/

Sandwijck, Utrechtseweg 301, De Bilt
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Amersfoort

De Bilt | Zeist

Fitis | René de Waal

Snor | Bert Geelmuijden



Voor deelname aan excursies kunt u zich 

opgeven via sjeftenberge@vogelwacht 

utrecht.nl en 0343414531, òf via mariejose

snijders@vogelwachtutrecht.nl en 06

40204688.

Kosten: Per excursie wordt een penning

meester gevonden; de bijdrage is € 0,20 

per kilometer per auto; de deelnemers be

talen aan de penningmeester; deze verre

kent de inkomsten met de chauffeurs (per 

april 2019).

Zaterdag 9 maart 2019
A. Leersumse Veld | wandelen 813 uur

B. Willeskop | auto/wandelen 813 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden  

wordt het bestemming A of B. 

A. Leersumse Veld | Het vroege voorjaar 

is een fijne tijd om de eerste boodschap-

pers van het nieuwe seizoen in het veld 

te zien en te horen. Zowel de plassen als 

de droge delen zijn interessant. We ho-

pen verschillende soorten vinkachtigen 

aan te treffen, maar daarnaast is de kans 

op roodborsttapuit niet gering. Als de 

winter mild is geweest zijn verrassingen 

onontkoombaar.

Vertrek: 8.00 uur (na afspraak 0343-

414531/06-40204688 of via e-mail)

Waar: Doorn, P-terrein AH Dorpsstraat

Benzinekosten: € 1.20 pp (afrekenen 

met de chauffeur)

B. Willeskop | De lange dam en aangren-

zend moeras ten zuiden van Oudewa-

ter is in de vroege lente het toneel van 

soorten, die op trek naar het noorden 

even een time-out nemen. Leuke stelt-

lopers en de eerste zomergasten onder 

de zangvogels zijn te verwachten, maar 

ook wintergasten hopen we nog aan te 

treffen.

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Vertrek: 8.00 uur (na afspraak 0343-

414531/06-40204688 of via e-mail)

Waar: Driebergen, P-terrein naast de 

brandweercentrale aan de Bosstraat 1

Benzinekosten: € 3,50 p.p. (afrekenen 

met de chauffeur)

Zaterdag 6 april
Landje van Geijsel/Waverhoek | auto/

wandelexcursie 

Het voorjaar begint. De eerste grutto’s, 

waaronder de IJslandse grutto’s, komen 

aan. Het ondergelopen weiland van boer 

Geijsel is een trekpleister voor de eerste 

steltlopers met mogelijk een bijzondere 

gast, de steltkluut bijvoorbeeld. Ook al-

le eendensoorten kunnen hier met een 

beet je geluk waargenomen worden. 

Niet ver hier vandaan ligt Waverhoek, 

daar maken we een korte wandeling te 

midden van zingende blauwborsten en 

andere rietvogels.

Vertrek: 8.00 uur, terug 13:00 uur 

Waar: Driebergen, P-terrein naast brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Kostenindicatie: € 5.00 p.p.

Dinsdag 16 april
SchouwenDuiveland: Prunjepolder en 

Inlagen | auto/wandelexcursie

Op deze voorjaarsexcursie nemen we 

de tijd voor de Prunjepolder. Het is een 

belangrijk foerageergebied voor veel vo-

gels. In dit gebied is de zeldzame strand-

plevier een broedvogel.

In de nabij gelegen Flauwers-, Wevers- 

en Koudekerkse inlagen vinden vogels 

een hoogwatervluchtplaats. Wulp,  rosse  

grutto, zilver plevier en strandlopers wach-

ten er op gunstig tij. Voor verschillende 

steltlopers als tureluur en kluut is dit een 

ideaal broedgebied. 

Vertrek: 9.00 uur; terug 18.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Kostenindicatie: € 19.00 p.p.
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Zondag 19 mei
Everdingse uiterwaarden | auto/wandel

excursie

Tijdens de rondwandeling in de uiter-

waarden van Everdingen hopen we op 

kluut, tureluur en grutto. Kans op kleine 

plevier en visdief is er altijd en ook sper-

wer en havik hebben er een jachtgebied.

Vertrek: 8.00 uur; terug 13.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Kostenindicatie: € 4 + veerpontkosten

Elke 1e zaterdag van de maand
Park Oudegein | Vogel/Natuurwandeling

Luc de Bruijn wandelt elke eerste zater-

dagochtend van de maand door Park Ou-

degein op zoek naar vogels en planten. 

Het duurt zo’n twee uur. Iedereen mag 

mee, gratis. Aanmelden is niet nodig.

Bij heel slecht weer gaat het niet door.

Vertrek: 8.00 tot 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, Nieuwegein

Zaterdagochtend 9 maart
Nedereindseplas: werkzaamheden 

oever zwaluwwand

Voor de 25e keer willen we de nestgaten 

in oeverzwaluwwand schoonmaken en 

bijvullen. Tevens snoeien we bomen en 

struiken bij de wand. Hulp is van harte 

welkom. Het verdient aanbeveling om 

laarzen en tuinhandschoenen mee te ne-

men. Voor het overige gereedschap en 

koffie/thee met koek wordt gezorgd. La-

ten we er deze 25e keer weer een feestje 

van maken!

Opgave: bij Gerrie Abel, 0612122734

Start: 9.00 tot circa 12.00 uur 

Waar: oeverzwaluwwand Nedereindse-

plas

Zondag 17 maart
Zeeland | Autoexcursie

Vanuit Nieuwegein-zuid vertrekken we 

richting de Zuid-Hollandse en Zeeuw-

se eilanden. Naast de traditionele gebie-

den zoals Stellendam, Brouwersdam en 

Prunjepolder willen we ook eens gaan 

kijken in de omgeving van Goederee-

de en Ouddorp en de Grevelingendam. 

We zijn de hele dag op pad. Watervogels 

zijn er in alle soorten en kleuren. De eer-

ste steltlopers zijn weer op de weg te-

rug naar het noorden. Wie weet zitten de 

duindoornstruiken vol zangvogels. Daar-

om hebben we dit keer voor een dag in 

maart gekozen. 

Vertrek: 7.00, terug circa 18.00 uur

Waar: vanaf het Veerhuis, Nijemonde 4, 

Nieuwegein-Zuid

Kosten: de kosten zijn € 20 per persoon 

bij een volle auto; anders wordt het be-

drag aangepast

Zaterdag 30 maart
Polder Vuylcop | Fiets/wandelexcursie

Deze ochtend bezoeken we polder Vuyl-

cop, ten zuiden van Houten. We fietsen 

naar de polder om daar een route te lo-

pen langs een wetering en een plasdras 

gebied. We kijken vooral naar de weide-

vogels, maar ook de zang- en moeras-
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vogels zoals blauwborst en rietgors zul-

len aan bod komen. Wellicht horen we 

een Cetti’s zanger en laten de eerste 

voorjaarsgasten zich horen. Goede wan-

delschoenen is een pré.

Vertrek: 9.00, terug circa 14.00 uur 

Waar: per fiets vanaf de Blokhoeve (par-

keerplaats nabij NBC gebouw)

Zondagochtend 19 mei
Nieuw Wulven | Wandelexcursie

Dit jonge bos biedt een scala aan bos-

vogels en is een uitgelezen mogelijkheid 

om de zangvogels goed te leren kennen. 

Populierenbossen, afgewisseld met ge-

mengd loofbos en velden met ruigte en 

kleine plasjes staan garant voor een leu-

ke excursie.

Vertrek: 06.00 tot circa 12.00 uur

Waar: per fiets vanaf de Blokhoeve (par-

keerplaats nabij NBC gebouw). Goede 

wandelschoenen is een pré. 

Deelname aan excursies graag vooraf mel

den bij Jeroen Steenbergen, 0302420465 

of minstens 3 dagen van tevoren via jeroen

steenbergen@vogelwachtutrecht.nl.

Beginnerscursus Vogels kijken
5 maart tot en met 20 april

In het voorjaar van 2019 verzorgt Vogel-

wacht Utrecht, afdeling Utrecht-stad, 

een beginnerscursus Vogels kijken. In 

een viertal avonden en daarop volgen-

de excursies wordt stilgestaan bij de ver-

schillende soorten vogels en hun samen-

hang met hun leefgebied. Er wordt aan-

dacht besteed aan het herkennen van ge-

luiden en het herkennen van sterk op el-

kaar lijkende soorten. 

Elke avond wordt gevolgd door een ex-

cursie de zaterdagochtend erop volgend. 

Tijdens deze excursie hopen wij (een 

deel van) de besproken soorten in het 

veld te vinden.

De cursus vindt plaats in het Milieucen-

trum aan de Oudegracht, Utrecht. De 

kosten zijn 40 euro. Hiervoor krijgt u vier 

avonden, vier excursies en een veldgids-

je. De data van de avonden zijn: 5 en 12 

maart, 2 en 16 april. Excursies zijn op 9 

en 16 maart, 6 en 20 april.

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met Jeroen Steenbergen: jeroen-

steenbergen@vogelwacht-utrecht.nl of 

via 030-2420465 (‘s avonds).

Zondag 17 maart
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: 7.00 uur; einde middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 14 april
Biesbosch

In deze tijd is een bezoek aan de Bies-

bosch altijd de moeite waard. Hopelijk 

bevindt zich weer een visarend rondom 

zijn nestplek, en wellicht zien we een van 

de daar voorkomende zeearenden. Daar-

naast maken we kans op zwartkopmeeu-

wen, terwijl we ook flink wat Cetti’s zan-

gers zullen horen. Maar het meest on-

voorspelbare is welke voorjaarszangers 

er terug zullen zijn.

Vertrek: 7.00 uur; eind van de middag 

weer terug

Waar: Stadion Galgenwaard
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Zondag 12 mei
Texel

We brengen een bezoek aan Texel. Rond 

deze tijd kun je alles verwachten op het 

eiland, van terugkomende zomergasten 

tot toevallige passanten. Er is een goede 

kans op pleisterende morinelplevieren 

en de Wadkant biedt volop steltlopers.

Vertrek: 6.30 uur; laat terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

Pterrein op het Harmonieplein in Maars

sen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 24 maart
Polder Arkemheen en Nijkerk (halve dag/

autoexcursie)

Onder leiding van René de Waal gaan we 

rondkijken in de polder. Specifiek doel 

zijn de weidevogels zoals: kieviten, wul-

pen, kemphanen en scholeksters. En wie 

weet spotten we al de eerste grutto’s en 

tureluurs. Mogelijk ook nog kleine zwa-

nen en natuurlijk diverse eendensoor-

ten. Als we geluk hebben laat ook de zee-

arend zich nog zien. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 22 maart bij 

Vincent Schieveen, 06-34118621

Vertrek: 7.00 uur (aanwezig om 6.55 uur)

Benzinekosten: € 6,50. Graag met ge-

past geld betalen aan de chauffeur.

Zondag 7 april
Winterswijk | dag/autoexcursie

Richard Pieterson neemt ons mee, be-

ginnend met een wandeling door Beken-

delle, een oud loofbos. We kunnen hier 

soorten als appelvink, middelste bonte 

specht, vuurgoudhaan, boomkruiper en 

goudvink verwachten. Bij de watermolen 

mogelijk grote gele kwikstaarten. Daarna 

gaan we naar de steengroeve, ten oosten 

van Winterswijk, waar al jaren oehoes 

broeden. Vervolgens is het plan een wan-

deling te maken door het Korenburger-

veen waar we hopen op blauwborst, ge-

kraagde roodstaart, boompieper, beflijs-

ter en de kneu. Mogelijk kraanvogels. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 april bij 

Richard Pieterson: 0346-551 883 of 06-

12517124 (na 18.00 uur)

Vertek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)

Benzinekosten: € 15,50. Graag gepast 

betalen aan de chauffeur.

Zondag 12 mei
Texel | dag/autoexcursie

Texel mag je gerust hét vogeleiland van 

Nederland noemen. Door haar ligging 

trekt Texel in de trekperiode veel bijzon-

dere vogels. Bert van Dillen is onze ex-

cursieleider. We bezoeken vogelkijkhut 

Dijkmanshuizen, Ottersaat (honderden 

nesten van kokmeeuwen, visdieven en 

kluten), Wagejot (Noordse stern, visdief, 

kluut, bontbekplevier) en Utopia (grote 

sterns en bontbekplevier).

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 mei bij 

Bert van Dillen via 0346-556386 of via 

06-11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)

Benzinekosten: € 19,00 (exclusief over-

tocht van circa € 37 per auto). Graag ge-

past betalen aan de chauffeur.
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