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Van de redactie

Bestuur

In dit nummer een boeiend verhaal van Annemarie Loof over 

een dag vogels ringen in de Molen polder met ringer Henk Lich-

tenbeld. Verder onder andere een artikel over broedvogels die 

verdwenen uit de provincie Utrecht.

Gezocht: begeleiders wandelingen in Amelisweerd
We ontvingen het volgende verzoek van Luc de Bruijn. “Binnen-

kort begint onze vogelcursus voor de biologiestudenten van 

de UU. Het is nog niet gelukt om blijvende versterking te krij-

gen. We zitten vooral verlegen om mensen die kunnen helpen 

met de ochtendwandelingen rond Amelisweerd. Die zijn op de 

woensdagochtenden van 7:00 tot 8:45 uur. Mensen die geïnte-

resseerd zijn, kunnen contact met mij opnemen: 0652190557.”

Succesvol scholenproject
Everdien Smeenk vertelde op de Algemene Ledenvergadering 

van 26 maart met veel verve over het scholenproject in IJssel-

stein. Zij en Tanny Hiemstra geven al een aantal jaren lessen 

over tuinvogels aan leerlingen van basisscholen. De belangstel-

ling en het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten zijn 

groot. Everdien geeft in september een presentatie van het pro-

ject voor leden van de Vogelwacht. Die is vooral bedoeld voor 

mensen die in hun eigen omgeving met basisscholen aan de 

slag willen en wordt gehouden in het H.F. Witte Centrum in De 

Bilt. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij secretaris Josje 

Henkelman, secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

Bemensen MEC Nieuwegein
Het Milieu Educatie Centrum (MEC) in Nieuwegein organiseert 

spelletjes over de natuur voor kinderen. Die spelletjes zijn kant-

en-klaar en worden gespeeld op een zondagmiddag. Leden van 

verschillende organisaties, waaronder onze afdeling Nieuwe-

gein-IJsselstein, begeleiden de kinderen. Het gaat om twee zon-

dagmiddagen per jaar en je doet het met z’n tweeën (je hoeft 

het dus niet in je eentje te doen). Wie helpt een handje? Meer 

informatie en opgeven bij Anita Lureman, anitalureman@vogel-

wacht-utrecht.nl

Papier in de prullenbak?
Hebt u het papier met uw adres, dat bij deze Kruisbek zat, in de 

prullenbak gegooid? Zo ja, wilt u het er dan weer uitvissen? Bij 

de meeste leden/lezers is dit papier namelijk ook uw contribu-

tiebrief 2019. Alvast bedankt voor de betaling.

Vogels ringen: vuurgoudhaan | Annemarie Loof



Op de Rode Lijst 2016 van Nederlandse broedvogels staan ne

gen soorten die uit Nederland verdwenen: bonte strandloper, 

duinpieper, goudplevier, griel, hop, klapekster, lachstern, orto

laan en roodkopklauwier. Welke van deze vogels broedden vroe

ger in de provincie Utrecht en wat is daar precies over bekend? 

Een speurtocht in de boeken levert op dat in ieder geval duin

pieper, hop en roodkopklauwier ooit in onze provincie broed

den. Hieronder een overzicht. 

Duinpieper
Volgens de Avifauna van Midden-Nederland (Alleyn e.a., 1971) 

bestond het broedbiotoop van de duinpieper uit schaars be-

groeide heidevelden en zandverstuivingen, die tot ver in de 19e 

eeuw veel voorkwamen op de Utrechtse Heuvelrug. Er waren 

in die tijd waarschijnlijk tientallen broedpaartjes. Gegevens zijn 

echter schaars. Op 23 juni 1862 werd een legsel met vier eieren 

bij Zeist gevonden dat wordt bewaard in Naturalis in Leiden. In 

augustus 1897 werden op de heide tussen Driebergen-Doorn 

en Maarn drie duinpiepers geschoten. Door aanplant van den-

nenbossen op heide en stuifzand in die tijd namen de aantallen 

duinpiepers af. Zo verdwenen zij circa 1926 uit de omgeving van 

Bilthoven en Den Dolder. Tot in 1960 werd gebroed bij het Ha-

zenwater ten zuiden van Amersfoort, maar drukke recreatie en 

gedeeltelijke bebossing deden de duinpieper daar de das om. 

Hetzelfde geldt voor de Soesterduinen.

Laatste volhouders op de Leusderheide

De Leusderheide was oorspronkelijk een heideveld en duinpie-

pers kwamen er vanouds voor. In de vijftiger jaren van de vorige 

eeuw nam de vegetatie sterk af door het intensief oefenen met 

militaire rupsvoertuigen (tanks en pantserwagens). Het is mo-

gelijk dat de duinpieper hiervan heeft geprofiteerd. Alleyn telde 

hier tussen 1960 en 1970 jaarlijks 5-7 broedpaartjes. Hij zag ver-

schillende keren jongen en vond in 1964 een nest met vier eieren.

In 1980 startten op de Leusderheide tellingen, waarbij broedvo-

gels die min of meer karakteristiek zijn voor heide en stuifzand 

om het jaar worden geïnventariseerd. In dat jaar zagen we (ei-

gen waarneming) in de broedtijd de duinpieper op twee plek-

ken. Daarna zijn er geen waarnemingen meer gedaan die wijzen 

op broedgevallen in de provincie Utrecht. Wel worden jaarlijks 

in de trektijd mondjesmaat doortrekkende duinpiepers gezien 

en/of gehoord.

Hop
Volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Teixeira, 

1979) is de hop makkelijk te herkennen aan het bonte veren-

kleed, de vlinderachtige vlucht, de bij opwinding opgezette gro-

te kuif en het eentonig en ver klinkende ‘hoep-hoep-hoep’.  De 

vogel bewoont open landschappen met verspreide, oude bo-

men, boomgaarden, randen van oude loofbossen grenzend aan 

kleinschalige weilanden en akkers met stroompjes, parken en 

ook wel buitenwijken van dorpen en villatuinen. Deze biotoop-

keuze hangt samen met het voedsel en de gewoonte in holtes 

te broeden (holle bomen, onder daken, muurspleten, tussen 

steenhopen, onder wortelstronken). De broedtijd valt in mei en 

juni. De nestholte wordt niet door de ouders schoon gehouden. 

Na verloop van tijd hopen het vuil en de uitwerpselen zich op 

en ontstaat een stinkende troep. 

Verdwenen Utrechtse broedvogels  Bert van ‘t Holt
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Drek en stinkhaan

In de Middeleeuwen moet de hop in Nederland een talrijke 

broedvogel zijn geweest. Uit die tijd dateren namen als drek- en 

stinkhaan. Blijkbaar wist men toen al dat hoppen hun nestholtes 

bevuilen. Ook na die tijd bleef de hop een bekende vogel, getuige 

de talloze afbeeldingen op schilderijen en het voorkomen in rij-

men. In de 20ste eeuw beperkte het voorkomen zich steeds meer 

tot de Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg. Later in die eeuw 

verdween de hop ook uit het oosten en zuiden van Nederland.

Mogelijk broedgeval bij De Bilt in 1963

In het begin van de 20ste eeuw broedde de hop een paar keer in 

de provincie Utrecht (Avifauna van Midden-Nederland). In 1910 

werd een broedgeval bij Leersum gemeld en in 1913 bij Lage Vuur-

sche. Uit de periode 1914 tot 1942 zijn slechts twee waarnemin-

gen bekend van waarschijnlijk zwervers of doortrekkers. Daarna 

nam het aantal waarnemingen tot 1970 weer toe. Vier daarvan 

vallen buiten de normale trektijd. Het is mogelijk dat toentertijd 

één of meer broedparen aan de aandacht zijn ontsnapt. Zo werd 

volgens ons archief op 27 mei 1963 een hop gezien bij De Bilt. 

Een maand later, op 26 juni, zag Bert Bos (onze oud-voorzitter) 

er eentje op landgoed Sandwijck. Volgens de nieuwe Vogelatlas 

van Nederland (2018) nestelt de hop sinds de jaren zeventig al-

leen nog incidenteel in ons land, met de laatste gedocumenteer-

de gevallen in 1995 en 2013 (oosten van het land).

Roodkopklauwier
Volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Teixeira, 

1979) broedde de roodkopklauwier eind 19e en begin 20ste eeuw 

min of meer geregeld in oostelijk Noord-Brabant. In de eerste 

decennia van de 20ste eeuw gingen deze broedplaatsen verloren. 

Sindsdien bleef het voorkomen beperkt tot Zuid-Limburg. In de 

periode 1945-‘55 zijn 13 broedgevallen bekend uit de omgeving 

van Maastricht en Eijsden. Sinds 1963 broedt de roodkopklauwier 

niet meer in Zuid-Limburg en verdween daarmee uit Nederland. 

De Avifauna van Midden-Nederland meldt een broedgeval in 

1898 op het landgoed Zuylestein bij Amerongen. In 1929 broed-

de een paartje in de gemeente Soest. Daarmee was de roodkop-

klauwier een zeer zeldzame broedvogel in de provincie Utrecht.

Roodkopklauwier | Jan van der Greef
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3 november 2018, het is een koude zater

dagochtend en terwijl het zonnetje haar 

eerste stralen over het landschap van de 

Molenpolder laat schijnen, vliegen de eer

ste putters en sijzen al over mijn hoofd. 

Vanaf de overkant van het slootje komt 

een flink vlot mijn kant op, voortgestuwd 

door vogelringer Henk. Hij komt me op

halen en als we op het eilandje aankomen 

zie ik het tafeltje met de benodigde spul

len voor het vogelringen al staan. Het be

looft een mooie ochtend te worden.

Ik ben Annemarie Loof, 18 jaar, eerste-

jaars student Diermanagement aan het 

Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Naast 

de opdrachten en tentamens, moeten we 

voor studieloopbaanbegeleiding 36 uur 

volmaken. Dit mogen we op onze eigen 

manier invullen. Omdat ik later graag mee 

wil werken aan vogelonderzoek, ben ik op 

zoek gegaan naar oriëntatiemogelijkhe-

den. Via Bert van ’t Holt ben ik toen bij 

Henk Lichtenbeld uitgekomen, die het he-

lemaal prima vond als ik een ochtendje 

meeliep met het vogels ringen.

Mijn interesse voor vogels komt natuurlijk 

niet uit de lucht vallen. Mijn moeder heeft 

mij van jongs af aan al meegenomen met 

vogelen, we wisten nog niet veel, maar 

binnen de kortste keren had het o zo be-

smettelijke vogelvirus ook ons te pakken 

gekregen. Inmiddels zijn we een stuk wij-

zer en heb ik het vogelen gecombineerd 

met fotografie.

Terug naar die mooie, koude ochtend. 

Omdat ik pas rond half 8 in de Molen-

polder kon zijn heb ik het gedeelte van 

het opzetten van de netten gemist. Toen 

ik mijn spullen neergelegd had en ken-

nis had gemaakt met de andere ringers, 

was het dus meteen tijd voor mijn eerste 

controleronde! We hadden onder andere 

roodborstjes, goudhaantjes en een heg-

genmus. Ringer Bertus haalde de vogels 

voorzichtig uit de netten, waarna hij ze in 

een zakje deed en aan mij gaf. Het voelde 

heel gek, die vogeltjes die je altijd in bo-

men en struiken ziet zitten opeens in een 

zakje in je hand! De goudhaantjes wogen 

helemaal niets, het leek wel alsof het zakje 

gewoon leeg was. 

Toen alle vogeltjes uit het net gehaald wa-

ren, was het tijd om te ringen en de ge-

gevens te verzamelen. Als eerste was de 

heggenmus aan de beurt. Ik stond er met 

mijn neus bovenop toen Henk hem (of 
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haar) aan het ringen was en alles opmat. 

Het was zo bijzonder om zo’n vogeltje van 

zo dichtbij te zien. Je ziet allemaal kleine 

dingen die je niet snel opmerkt als ze even 

op de voedersilo wat te eten komen halen, 

zoals hele kleine veertjes rond de ogen en 

de structuur van de pootjes. Nadat alles 

genoteerd was werd mij gevraagd of ik de 

heggenmus vast wilde houden. Die vraag 

was natuurlijk overbodig. Henk liet me 

zien hoe ik mijn hand om het lijfje moest 

houden en waar ik op moest letten. Het 

kopje moest tussen mijn wijs- en mid-

delvinger en het lijfje in mijn hand, wel 

moest ik goed opletten dat de pootjes 

niet klem kwamen te zitten. Ik pakte het 

vogeltje over van Henk en daar stond ik 

dan in de Molenpolder, helemaal gelukkig 

met mijn allereerste handsoort!

Na de heggenmus waren de goudhaan-

tjes aan de beurt. Zoals ik al had gemerkt 

wogen de vogeltjes bijna niets! Toen ze 

gewogen werden bleek het lichtste goud-

haantje 5,1 gram te wegen en de zwaarste 

5,9 gram. Die dag hebben we maar liefst 

negen goudhaantjes gevangen! 

Na een tijdje toekijken en zo nu en dan de 

netten controleren was het mijn beurt om 

de gegevens die Henk noemde te noteren. 

In het begin was het erg wennen, maar na 

een paar keer ging het al een stuk sneller. 

Tijdens het noteren leer je heel veel. Na-

dat je zes goudhaantjes hebt gehad kun 

je inschatten hoe zwaar ze ongeveer zijn 

en weet je dat de diameter van het pootje 

meestal niet groter is dan 1,4 mm.

Het bleef die ochtend niet bij een heg-

genmus en goudhaantjes. Merels, pim-

pelmezen, koolmezen, vuurgoudhaantjes 

en winterkoningen kwamen voorbij. Ook 

hadden we een vink, twee prachtige ko-

per  wieken en een zanglijster. 

De pimpel- en koolmezen waren nog wel 

spannend. Henk had al gewaarschuwd 

dat ze stevig in het velletje van je vinger 

kunnen bijten. Nadat een pimpel- en kool-

mees geringd en weer vrijgelaten waren 

durfde ik het toch aan om er eentje vast 

te houden. Ik kan me niet meer herinne-

ren of ik nou eerst een pimpelmees had of 

een koolmees, maar wat ik nog wel weet 

is dat het goed zeer deed. Toen ik op een 
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gegeven moment auw zei, omdat het wel 

heel zeer begon te doen, begon Henk te 

lachen. “Wacht maar tot je een grote bon-

te specht in je handen hebt, die roffelt 

zo een hele hoop gaatjes in je hand. Of 

een gaai, die pakt een stukje van je vel en 

draait het nog om ook!” vertelde hij. Toch 

vond hij het best stoer dat ik bij mijn eer-

ste keer meelopen deze soorten al vast 

durfde te houden. Daar ben ik stiekem 

wel een klein beetje trots op haha.

Tijdens het ringen werden er ook veel ver-

halen en ervaringen gedeeld. Zo vertel-

den Henk en Bertus het verhaal van ‘De 

twee knoopjes’. De aanleiding van het 

verhaal was dat ik hoopte op een winter-

koninkje in het net. “Die zijn heel riskant 

en ingewikkeld” vertellen Henk en Bertus. 

Winterkoninkjes doen heel erg hun best 

om uit het net te komen, waardoor ze er 

heel erg in verstrikt raken. Hierdoor ben 

je best lang bezig met het uithalen van 

zo’n beestje en moet je veel geduld heb-

ben. De enthousiaste ringers vertellen dat 

ze een keer een winterkoning in een zak-

je hadden gedaan om mee te nemen naar 

de tafel, maar dat het zakje maar een en-

kele knoop had. Nog voordat ze bij de ta-

fel aankwamen was de vogel gevlogen. 

Hiervan hadden ze dus geleerd dat er bij 

een winterkoning altijd twee knoopjes in 

moeten. Bij de volgende ronde was het 

raak! We hadden de eerste winterkoning 

van de dag in het net. Inderdaad was hij 

meer verstrikt geraakt dan de meeste vo-

gels. Het duurde dan ook best een tijd-

je voordat Bertus hem bevrijd had. Hij 

deed het vogeltje in een zakje en liet mij 

zien dat er dus twee knoopjes in het zak-

je moeten, omdat hij anders alsnog weet 

te ontsnappen. Toen we met de vangst 

van dat uur terugkwamen bij Henk en al-

le zakjes netjes aan de stokjes gehangen 

hadden vertelde ik aan Henk dat we een 

winterkoning hadden gevangen. “Zitten 

er wel twee knoopjes in?” was het eer-

ste wat hij vroeg. “Jazeker, anders zijn we 

‘m kwijt!” bevestigt Bertus. Toen even la-

ter de winterkoning aan de beurt was, za-

gen we uit onze ooghoek een klein vogel-

tje wegfladderen. Warempel, daar was de 

winter koning er toch nog vandoor. Geluk-

kig kon iedereen er om lachen. Als troost 

vingen we er een uur later nog een, deze 

is met een ring aan zijn pootje weer vrij-

gelaten.

Na een ochtend vol vogels en verha-

len werd het rond één uur tijd om op te 

ruimen en zijn we met het vlot vol met 

spullen teruggegaan naar de parkeer-

plaats. Ik hoop in de toekomst mijn hand-

soortenlijstje uit te mogen breiden. Voor 

mij was deze ochtend een droom die uit-

kwam. We hebben prachtige soorten ge-

vangen en ik ben een hele ervaring rijker. 
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Voor u gelezen

Fluiters
Rob Bijlsma is voor velen vooral bekend 

als kenner van en strijder voor roofvogels. 

Maar ook andere vogels kunnen rekenen 

op zijn interesse. In Het Vogeljaar, jaar-

gang 67 nummer 1, dat onlangs uitkwam, 

doet hij verslag van een kleinschalig on-

derzoek naar de zang van fluiters, van ge-

paarde en ongepaarde mannetjes.

Enkele feiten: de fluiterpopulatie is in ons 

land redelijk stabiel maar opvallend genoeg 

komen er elk voorjaar, na de overwintering 

in het zuiden, twee keer zoveel mannetjes 

terug naar ons land als vrouwtjes. Een ver-

klaring voor dit verschijnsel is er nog niet.

Net zoals bij tjiftjaffen en fitissen komen 

eerst de mannetjes terug. Ze zoeken een 

geschikt territorium en dan beginnen ze 

te zingen. Ze zingen hard en intensief, net 

zolang totdat er een vrouwtje interesse 

toont en er wordt gepaard. Vanaf dat mo-

ment zakt de zang in, zowel in frequentie 

als in volume. De aandacht van het man-

netje richt zich dan volledig op de zorg 

voor het vrouwtje en het nageslacht. Bo-

vendien broeden fluiters op de grond en 

dan is het niet verstandig om door middel 

van uitgebreide zang de aandacht op het 

broedsel te richten. Maar de helft van de 

mannetjes blijft dus ongepaard. Toch blij-

ven deze mannetjes fanatiek zingen. Wat 

is daarvan dan de functie? Rob Bijlsma 

heeft het volgende waargenomen:

Als een broedsel mislukt, meestal door 

predatie, vertrekt het vrouwtje uit het oor-

spronkelijke territorium en zoekt een an-

der, ongepaard, mannetje op om daar-

mee een nieuwe broedpoging te doen. 

Veel van de ongepaarde mannetjes krij-

gen op deze manier alsnog te kans om 

hun genen door te geven.

Natuurlijk zijn er ook fluitermannetjes die 

deze kans niet krijgen. Zij blijven doorzin-

gen tot eind juni. Dan zakt ineens alle flui-

terzang in en gaan de vogels zich voorbe-

reiden op hun reis naar het zuiden.

Nou zingen die fluitermannetjes erg fa-

natiek, maar Rob Bijlsma is dat ook. Hij 

heeft gedurende de broedseizoenen van 

2015, 2016 en 2017 geteld hoe vaak be-

paalde fluitermannetjes zongen. Dat lag 

tussen de 3300 en 5500 keer per dag! 

Omgerekend betekent dit dat ongepaarde 

fluitermannetjes gedurende de broedperi-

ode tussen de 190.000 en 280.000 keer 

hun zangstrofe lieten horen. Voorwaar 

een hele prestatie voor een vogeltje van 

ongeveer 10 gram. 

Griel
In Sovon-Nieuws nummer 1 van dit jaar 

staat een leuk verhaal over het voor komen 

van de griel in Nederland. In het begin van 

de vorige eeuw verdween deze geheim-

zinnige vogel uit ons land. De laatste ja-

ren worden er weer wat grielen waarge-

nomen. Ze broeden hier niet maar komen 

uit Engeland en Frankrijk hier naar toe om 

te overzomeren. In maart komt de eerste 

griel hier aan en daarna stijgt het aantal 

vlot. De piek ligt begin mei; vorig jaar wer-

den er 18 verschillende grielen waargeno-

men. Daarna daalt het aantal weer en de 

laatste waarneming is van begin oktober. 

Vroeger werden de grielen eigenlijk hoofd-

zakelijk waargenomen langs de kust. Het 

leuke is dat hij de laatste jaren in alle pro-

vincies van ons land worden gezien.

Marker Wadden
In hetzelfde nummer van Sovon-Nieuws 

staat een leuk verhaal over de Marker 

Wadden en over Debby Doodeman die 

regelmatig excursies naar dit nieuwe na-

tuurgebied in het Markermeer organi-

seert. Veel VWU-ers kennen Debby en 

de Marker Wadden al.

door Nick Hoebe

Fluiter | Michael Kars Griel | René de Waal



Een veer laten
Fans van de iconische oervogel Archae-

opteryx lithografica moeten zich on-

langs toch even achter de oren hebben 

gekrabd, toen bekend werd dat hij een 

veer is kwijtgeraakt. Het rommelt al een 

poosje rondom de status van diverse 

Archaeopteryx-fossielen, dus dit kon er 

ook nog wel bij. Maar er was meer aan 

de hand met de ‘verloren’ veer. Het fos-

siel is afkomstig uit dezelfde steengroe-

ve in Beieren als de beroemde oervogel. 

De ouderdom van de fossiele veer wordt 

geschat op 150 miljoen jaar en werd 

sinds de ontdekking in de 19e eeuw al-

tijd toegeschreven aan Archaeopteryx. 

Het was daarmee de oudste fossiele vo-

gelveer. Maar daaraan is nu een einde 

gekomen. Een groep van Amerikaanse, 

Duitse en Chinese paleontologen heeft 

met een bijzondere techniek de punt van 

de schacht, die in de afgelopen 150 jaar 

verloren was gegaan, weten te construe-

ren en daaruit blijkt dat de veer niet aan 

een Archaeopteryx toebehoorde, maar 

hoogst waarschijnlijk aan een gevederde 

dinosaurus. De vorm van de schacht punt 

was niet recht genoeg voor een Archae-

opteryx-slagpen en te kort en te asym-

metrisch voor een staartpen. Het zou 

hoogstens nog om een dekveer kunnen 

gaan, maar ook dat achten de onderzoe-

kers niet erg waarschijnlijk, onder an-

dere vanwege de in vergelijking met al-

le andere oervogelfossielen nogal afwij-

kende kleur. Overigens was al in 2017 

gebleken dat niet iedere Archaeopteryx 

een Archaeopteryx is. Zo is het fossiel in 

het  Haarlemse Teylers een nauwe ver-

want van een Chinese viervleugelige (!) 

oervogel. 

Bron: NRC Handelsblad, 5 februari 2019

Eilandhoppen
Dat de vorming van oceanische eilan-

den een belangrijke rol speelt bij het 

ontstaan van soorten zal geen nieuws 

zijn. Het schoolvoorbeeld zijn natuurlijk 

de Galapagoseilanden en de daar voor-

komende Darwinvinken. Nog niet eerder 

was bekend dat ook het ontstaan en de 

evolutie van de diverse soorten pinguïns 

sterk beïnvloed is. Zoals bekend brengen 

pinguïns een groot deel van hun bestaan 

door op open zee, maar moeten ze aan 

land komen om te broeden. Biologen be-

schrijven in Molecular Biology and Evo-

lution hoe het ontstaan en de ontwikke-

ling van diverse soorten samenvalt met 

de vorming van de eilanden waar deze 

soorten veelal nog steeds broeden. Zo 

verschijnt de noordelijke rotspinguïn bij-

voorbeeld kort na het ontstaan van het 

eiland Gough. Ook de evolutie van soor-

ten als de grote kuifpinguïn (broedend op 

de Antipodeneilanden) en de snareskuif-

pinguïn (Snareseilanden) loopt parallel 

aan de vorming van eilanden in de oce-

aan. Al deze eilanden liggen geïsoleerd, 

ver verwijderd van andere eilanden of ei-

landgroepen en van het vasteland. Popu-

laties die dergelijke eilanden koloniseren 

verliezen het contact met soortgenoten 

elders en mede daardoor ontwikkelen ze 

zich onder druk van de lokale omstandig-

heden in een andere richting. Dat maakt 

eilandsoorten ook kwetsbaar voor plot-

seling optredende invloeden van buiten-

af. Twee soorten pinguïns die een paar 

miljoen jaar geleden ontstonden na de 

formatie van de Chathameilanden zijn 

al weer uitgestorven, waarschijnlijk door 

menselijk toedoen.

Bron: NRC Handelsblad, 7 februari 2019

Klimaatperikelen
De verandering in het klimaat kan voor 

vogelsoorten dramatische gevolgen heb-

ben, zo is uit recent onderzoek aan Ne-

derlandse koolmezen en bonte vliegen-

vangers gebleken. De opwarming van het 

klimaat heeft op koolmezen, een stand-

vogel die het hele jaar door aanwezig 

is, een direct effect: ze beginnen steeds 

vroeger met nestbouw en leg. Dat geldt 

in veel mindere mate voor bonte vliegen-

vangers, een trekvogel die jaarlijks op 

ongeveer hetzelfde tijdstip in ons land 

terugkeert. Beide soorten zijn holen-

broeders en maken gebruik van hetzelf-

de type nestgelegenheid, en zijn dus po-

tentiële concurrenten. Onder normale 

omstandigheden hoeft dat niet tot gro-

te problemen te leiden, zolang de timing 
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van koolmezen en bonte vliegenvangers 

niet synchroon loopt. Maar het wordt een 

ander verhaal als de terugkomst van bon-

te vliegenvangers samenvalt met de piek 

van de eileg van koolmezen. De terugke-

rende mannetjes vliegenvanger probe-

ren een nest te bezetten, maar krijgen 

het daarbij regelmatig aan de stok met 

koolmezen. Die laten zich echter niet de 

kaas van het brood eten en deinzen er 

niet voor terug de bonte vliegenvanger 

te doden. In sommige jaren vonden de 

onderzoekers opvallend veel dode vlie-

genvangers in nestkasten met broeden-

de mezen. Dat waren steeds jaren waar-

in sprake was van samenloop. Door kli-

maatverandering zal zo’n situatie steeds 

vaker voorkomen. Een bijkomende factor 

is dat warme winters gunstig zijn voor re-

sidente soorten, zoals de koolmees, die 

in het daarop volgende voorjaar in gro-

tere dichtheden voorkomen, wat de kans 

op competitie om nestgelegenheid al-

leen maar groter maakt. 

Bron: Current Biology; vol. 29, nr. 2 (21 januari 2019)
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Winterswijk
Het is inmiddels een populaire bestemming onder vogelaars. 

Onze excursie met vogelwacht Utrecht bracht niet minder dan 

zestien mensen op de been, en onderweg kwamen we diverse 

keren de groep van Birding Holland tegen: dat waren er mis-

schien nog wel meer. De omgeving van Winterswijk heeft dan 

ook heel wat bezienswaardigheden in de aanbieding, een aan-

tal leuke soorten en heel wat mooie plekjes ook. Hier en daar 

oogt het er nog alsof Nederland eeuwen lang heeft stilgestaan: 

weelderig beek begeleidend bos rond duistere poelen, de snel-

stromende beek die door het bos kronkelt, elders een oude 

groeve met steile rotswanden, en prachtige hoogveenreser-

vaten met natte poelen, uitgestrekte geelkleurende vlaktes en 

struwelen in jong lentegroen. En dat op een prachtige lentedag. 

Onderweg nog af en toe mist maar eenmaal ter plaatse scheen 

de zon. Aanvankelijk was het nog koud maar in de middag kon 

het uit de wind en in de zon zelfs warm aanvoelen en vlogen al 

de eerste vlinders.

Bos en beek

Om te beginnen het weelderig beek begeleidend bos rond duis-

tere poelen en de snelstromende beek die door het bos kron-

kelt. Bekendelle heeft inmiddels naam en faam in natuurmin-

nend Nederland. De combinatie van zeiknatte bosbodem, kri-

oelend kreupelhout en grillig loofgeboomte dat uit die warboel 

omhoog rijst, staat garant voor een oorverdovend lentekoor. 

Toch gebeurt het mij telkens weer dat ik me na een tijdje ga 

afvragen waar al die fijne soorten toch gebleven zijn. Ja, grote 

lijster. Ja, boomklevers, en boomkruipers ook. Ja, grote bonte 

spechten. Maar dat is allemaal tamelijk alledaags. Hoef je niet 

voor naar Bekendelle. Niets van de pareltjes vooralsnog, waar 

dit paradijsje om bekend staat. Maar dan: de eerste vuurgoud-

haan. En dan: kleine bonte specht. Eerst roffelend, dan leuk vrij 
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zichtbaar op een kale tak hoog in de boomkruin. En dan: roep 

van middelste bonte specht, dat net wat gruiziger gekekker in 

dat wat lijzige maar aanhoudende ritme, ja, beter weet ik het 

ook niet onder woorden te brengen. En dan: mibo prachtig bo-

ven ons. En met mibo was de hoofdprijs binnen: wel niet meer 

zo zeldzaam als nog niet zo heel lang geleden, maar nog steeds 

een erg fijn spechtje.

Ach, ik ben gewoon een ongeduldig type, denk ik.

Kortsnavelboomkruiper

De middelste bonte specht zagen we daarna nog diverse keren 

fraai foerageren op kale takken en stammen. Geregeld klonk 

ook zijn geroep vanuit het omringende bos, hoewel geen en-

kele keer zijn mauwende baltsroep. Vuurgoudhaan hoorden we 

bijna steeds zingen en kregen we als we er even ons best voor 

deden meestal ook mooi te zien. De zwarte specht vertoonde 

zich prachtig in zijn nesthol, waar-ie af en toe zijn kop uit naar 

buiten stak. Grote gele kwikstaart, glanskop, bosgeelster (nee, 

geen vogel), alleen kortsnavelboomkruiper wilde nog niet zo 

lukken. Maakt ook een serieus lastig geluidje, en van geluidjes 

moet je het vaak hebben in het bos. Een paar keer lukte het om 

dat subtiele trillertje te horen dat aan die hoge toontjes zit vast-

geplakt. Een paar keer hoorde ik ook de hoge, ijle roepjes die bij 

kortsnavel horen. Maar pas helemaal op het eind, bijna terug 
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bij de auto, slaagden we volledig. Een opvallend lichte boom-

kruiper foerageerde op nabije bomen en overhangende takken. 

Vrijwel spierwit van onder, tot onder de staart aan toe, en een 

vrij prominente wenkbrauwstreep: kon bijna niet missen, maar 

het was wel fijn dat foto’s al ter plaatse onomstotelijk het juiste 

‘trapjeskenmerk’ toonden, met opvallend hoekje eruit geknipt 

en met het kenmerkende haakje aan het eind.

Met een gerust hart verlieten we Bekendelle om enkele andere 

bezienswaardigheden van Winterswijk en omstreken met een 

bezoek te vereren. Zoals de steengroeve, waar de plaatselijke 

oehoe heel wat minder tijd kostte. Kon ook niet anders: me-

vrouw zat gewoon op haar nest. Het was nog wel even zoeken 

naar de juiste rotsrichel maar eenmaal gevonden konden de te-

lescopen gericht worden door de gaten in wat geheel ten on-

rechte een kijkwand genoemd wordt, en kon men omstebeurt 

een blik werpen op madam die uitgestrekt over haar richel van 

de zon lag te genieten. Nou ja, daar leek het op. Hoe dan ook 

een prachtig beeld.

Venen

De middag besteedden we aan het veen. Aan de natte poelen, 

de uitgestrekte geelkleurende vlaktes en de struwelen in jong 

lentegroen. Eerst het Meddosche veen aan de westkant van 

Winterswijk, waar een mooie wandelroute voerde langs rietvel-

den, poelen en bosranden. Een stel heikikkers die zich leuk lie-

ten zien en ook leuk lieten horen, een kraanvogel laag over de 

bosrand, een paar mooie goudvinkenmannen, een klapekster 

in een kaal boompje en op het eind een kleine bonte specht, 

eerst roffelend vanuit kale bomen aan de ene kant, daarna over 

ons heen vliegend en vervolgens roepend vanuit een kale boom 

aan de andere kant.

Tenslotte nog naar het Wooldse veen, aan de andere kant van 

Winterswijk tegen de Duitse grens aan. Een plankierpad dat 

geen tegenliggers duldde, het was hier min of meer eenrich-

tingsverkeer, voerde ons over een door de boven ons gestelden 

vastgelegde wandelroute door de ongerepte veenvlakte. Rood-

borsttapuiten, twee raven over en terug bij de auto nog even de 

mauwende baltsroep van middelste bonte specht.

Aldus een mooie doorsnede van de bezienswaardigheden van 

Winterswijk en omstreken.

24 maart 2019
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Oeverzwaluwwand Bunschoten Hayo Nijenhuis

Rond 1 april kijken we in Bunschoten 

weer uit naar de aankomst van de oever

zwaluwen. Het is ieder jaar een feest om 

te zien hoe honderden nestingangen wor

den bezet. De oeverzwaluwwand bestaat 

uit een betonnen beschoeiing met circa 

1100 gaten. Deze betonnen platen zijn 

gemaakt en gesponsord door de Vebo 

in Bunschoten. Jaarlijks wordt een groot 

aantal nestingangen bezet. In 2017 en 

2018 waren dat er respectievelijk 385 en 

211, waarin naar schatting 2000 en 1100 

jongen werden grootgebracht. Het is één 

van de grootste oeverzwaluwkolonies 

van Nederland. Vlak tegenover de oever-

wand staat een kijkscherm die het moge-

lijk maakt om te genieten van de aanvlie-

gende vogels. Als er jongen zijn, is te zien 

hoe ze in de nestingang worden gevoerd 

door de ouder vogels. Deze plek is een 

prachtige fotolocatie: van korte afstand 

kun je de mooiste plaatjes maken van on-

der meer jongen die worden gevoerd. 

Veel werk
De zwaluwwand vraagt veel onderhoud. 

In de winterperiode worden de nestin-

gangen door ons afgesloten met dop-

pen, om te voorkomen dat de ijsvogel 

een nestingang gebruikt. Als dat gebeurt 

blijven de oeverzwaluwen weg: de ijsvo-

gel beschouwt de jonge zwaluwen als 

een lekker hapje. In het voorjaar, nadat 

de ijsvogels hun nestlocatie op een ande-

re plaats hebben ingenomen en vóór de 

aankomst van de oeverzwaluwen, verwij-

deren wij de doppen. Het is schitterend 

om te zien hoe fanatiek de vogels de nes-

tingangen zelf graven; je ziet dan onder 

de nestingangen hoopjes zand liggen. 

Dat is voor ons hét teken dat ze er weer 

zijn. Oeverzwaluwen zijn opportunisten: 

in vrijwel elke (nieuwe) steile wand waar-

in ze kunnen graven wordt genesteld. Tij-

dens het broedseizoen houden wij de 

nestingangen onkruidvrij. In het najaar 

vullen we ze met speciaal zand. Dit voor-

komt dat de bodem er boven inklinkt 

waardoor de grond te hard wordt voor de 

zwaluwen. Rond de nest ingangen is een 

schrikdraadinstallatie aan gebracht om te 

voorkomen dat ratten ze kunnen berei-

ken. Dit bleek enige jaren geleden nood-

zakelijk: ook ratten zijn verzot op jonge 

vogels. 

Bereikbaarheid
De oeverzwaluwwand is voor iedereen 

gemakkelijk te bereiken en is te vinden 

aan de Nijkerkerweg in Bunschoten. Ko-

mend uit Bunschoten kom je al snel over 

een bruggetje. Rechts van dit bruggetje, 

aan het water langs de grens van het in-

dustrieterrein, is de zwaluwwand. Parke-

ren in de berm na de brug. Na honderd 

lopen meter kom je bij het kijkscherm. 

Op het kijkscherm is informatie te vin-

den over de oeverzwaluw. Ook rolstoe-

lers kunnen voldoende dichtbij komen.
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WhatsApp en een zwarte ibis  |  Bert Geelmuijden

Het is 6 maart en ik ben zeer tegen mijn gewoonte al een paar 

dagen niet buiten geweest. Dat is vooral het gevolg van heel 

veel neerslag en een vaak onstuimige wind. Alhoewel vogelen 

langzamerhand een dagelijkse bezigheid is geworden, moet ik 

erkennen dat er grenzen zijn, zo ook voor vandaag: de weers

voorspelling duidt op forse wind en veel regen, dus dat wordt 

weer een dagje thuisblijven. Ik heb de krant bijna uit als mijn te

lefoon begint te trillen: een appje!

Jeroen is nu op het Nekkeveld bij Nijkerk en heeft een zwarte 

ibis ontdekt. Als bewijs stuurt hij een foto mee, waar het beest 

prima op staat.

Voor de lezers die niet met WhatsApp vertrouwd zijn, leg ik maar 

even uit hoe één en ander in zijn werk gaat. Met WhatsApp kun 

je berichten, maar ook foto’s en video’s verzenden aan mensen 

die je in je contactlijst hebt staan. Het is ook mogelijk, net als 

bij Facebook, om een (besloten) groep te maken en dan kun je 

een berichtje aan alle leden van die groep sturen. Het is onder 

vogelaars steeds gewoner geworden om zo’n groep te formeren 

en elkaar dan te berichten over bijzondere waarnemingen of af-

spraken te maken over gezamenlijke activiteiten. 

Erop af
Terug naar het bericht van Jeroen. Behalve een foto van de ibis 

heeft Jeroen ook nog de exacte locatie van de waarneming in 

zijn bericht gezet. Het is kwart over tien en het is voorlopig nog 

droog. Ik pak snel mijn kijker en mijn camera en vijf minuten 

later zit ik op de fiets. Een klein uur later rijd ik het Nekkeveld 

op. In de verte zie ik Nel al staan. Zij is ook lid van onze app-

groep en ze is ongetwijfeld op de melding afgekomen. Als ik 

nog honderd meter van haar verwijderd ben, begint ze enthou-

siast naar me te zwaaien en uiteraard zwaai ik vrolijk terug. Een 

paar tellen later ben ik bij haar en ze zegt: “Zag je hem niet?”. 

Dan blijkt dat Nel niet naar me stond te zwaaien, maar dat ze 

naar de ibis wees, waar ik zonet langs ben gereden zonder hem 

op te merken. De vogel is in de rand van de sloot die langs het 

Nekkeveld loopt aan het foerageren en ik ben hem op een af-

stand van hooguit tien meter gepasseerd zonder dat hij zich 

daardoor af liet leiden van zijn speurtocht naar lekkere hapjes. 

Inmiddels is Hans, een ander lid van onze appgroep, ook gear-

riveerd. Hij heeft zijn auto eerder al gekeerd en rijdt nu achter-

uit onze kant op. En ja, Hans passeert de vogel ook zonder hem 

op te merken. Ik heb al snel een paar foto’s gemaakt en loop 

naar de auto toe teneinde Hans op de ibis te wijzen. Maar dan 

blijk ik te gretig te zijn, of ongeduldig, of ..... In ieder geval vliegt 

de ibis op, om een meter of dertig verder weer neer te strijken. 

Hij is door alle drukte waarschijnlijk in een waakzame modus 

komen te staan, want als we na enige tijd proberen dichterbij 

te komen, vliegt hij opnieuw op om binnen een paar seconden 

uit ons beeld te verdwijnen. Inmiddels is het almaar donkerder 

geworden en het lijkt verstandig om snel weer naar huis te rij-

den en ja, een klein uur later ben ik droog en wel weer thuis, een 

mooie waarneming en een paar fijne foto’s rijker.

‘Blijvertje’
Als ik dit schrijf, zijn we een paar weken verder. De ibis is op die 

dag niet echt weggevlogen. Het is inmiddels een gewaardeerde 

poldergast die door tientallen vogelaars is bekeken, bewonderd 

en vooral ook gefotografeerd. Op de Facebookpagina’s van de 

Vogelwacht Utrecht zijn dan ook tientallen foto’s van de ibis te 

bewonderen en misschien is dat wel een goede reden om je 

voor deze groep aan te melden.
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Brouwersdam | Kwade Hoek
17 februari 2019

Afdeling UtrechtStad | Erik Wouda 

Een dagje Zeeland in februari is heel aan-

trekkelijk voor een Utrechtse vogelaar. Veel 

soorten die we zelden of nooit zien in on-

ze provincie kunnen daar gespot worden. 

En als er verschillende biotopen aange-

daan worden ligt het aantal soorten hoog. 

Ik houd dan een daglijst bij, die altijd er-

gens tussen 75 en 90 soorten eindigt. 

Wanneer afdeling Utrecht-Stad naar Zee-

land gaat om te vogelen weet je: kleed 

je warm. Want op plaatsen als de Brou-

wersdam of Het Veerse Meer kan het 

snijdend koud zijn. Klimaatverandering 

of niet: ditmaal is het weer ongewoon 

zacht.

Wat is met dit zachte weer meer toe-

passelijk dan het opzoeken van de fla-

mingo’s bij Battenoord? Flamingo’s zijn 

daar gemakkelijk te vinden. Op een kluit-

tje staand in open water, en knalroze. Je 

scant even het Grevelingenmeer af en 

bingo. Ook wulpen, kieviten, bergeen-

den en scholeksters zijn aanwezig. Een 

waterral is vlakbij vaak open en bloot 

zichtbaar voor de hele groep. Mooi be-

gin van de dag!

IJsgors

Daarna vogelen we in de Kwade Hoek. 

Hier moet eerst flink gewandeld worden 

voor resultaat. Het verlanglijstje liegt er 

niet om. Strandleeuwerik, frater, sneeuw-

gors, ijsgors… Het is vorig jaar allemaal 

gelukt, dus waarom nu niet?

Het loopt anders. Lange tijd wandelend 

is geen spoor van een wenssoort. Wel 

veel uitbundig zingende veldleeuweri-

ken, een steeds zeldzamer wordend ver-

schijnsel. Ondertussen zie ik vijf oever-

piepers en vliegt er een groepje kneuen 

rond. Tot wat gorzen ons gaan bezighou-

den. Meest rietgorzen, maar ééntje trekt 

bijzondere aandacht. En jawel, de opge-

stoten vogel roept een paar maal. IJs-

gors! Jammer dat de helft van de groep 

deze klapper mist. Maar de wandeling 

Rietgors | Hans van Zummeren

IJsgors | Michael Kars
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in mooi kwelderlandschap met een fijne 

voorjaarszon is de moeite waard.

Brouwersdam en Prunjepolder

Dan op naar de Brouwersdam. Vast on-

derdeel vanwege de vele leuke soorten, 

maar gevreesd vanwege de kou. Van-

daag is anders. Wél leuke soorten, geen 

snijdende wind. Zwarte zeekoet, zwarte 

zee-eend, roodkeelduiker, paarse strand-

loper, brilduiker, eider, kuifduiker en ge-

oorde fuut zijn de krenten in de pap. En 

uiteraard zeehonden. Maar vooral tien-

tallen middelste zaagbekken. Opvallen-

de afwezigen zijn ijsduiker en ijseend. 

Ondertussen begint de daglijst richting 

de 65 soorten te lopen.

Dan volgen weer een paar hoogtepun-

ten. Bij Koudekerke zien we van dichtbij 

alken. En even later vier grote zee-een-

den. Het licht werkt mee, waardoor we 

alles prachtig zien. Later ontdekken 

we vlot een roodhalsgans in een groep 

brandganzen. Er zijn dagen dat het niet 

zo soepel loopt.

We missen nog de nodige steltlopers. In 

de Prunjepolder zien we veel goudplevie-

ren, een kemphaan, tureluurs, een bon-

te strandloper. Sommigen zien een bont-

bekplevier. Later zien we onder andere 

nog een kleine zilverreiger, een lepelaar 

en een mooi paartje nonnetjes.

Aan alles komt een eind. Op de terug-

weg proberen nog een ijsduiker te sco-

ren. Dat mislukt. De daglijst is 80 dit jaar. 

Volgend jaar ga ik zeker weer mee!

Kuifaalscholver zien…

Nijkerkernauw | Schuitenbeek
delta | Polder Arkemheen
23 februari 2019

Afdeling De BiltZeist | Hanneke Lankhof

Met 12 deelnemers vertrekken we uit De 

Bilt. Op onze eerste stopplaats bij het 

stoomgemaal Nijkerk sluiten twee deel-

nemers uit Amersfoort zich bij ons aan. 

Waar het in De Bilt nog mild was qua tem-

peratuur en windkracht, daar waait op de 

Zeedijk bij het Nijkerkergemaal een gure 

koude wind die handschoenen onmisbaar 

maakt. Het is 3 graden, onbewolkt; het 

voelt veel kouder aan door de oostelijke 

wind. Desondanks zitten de eerste grut-

to’s in het veld en baltsen de brilduikers en 

futen op het randmeer. Boven ons jubelt 

een veldleeuwerik, roepen de tureluurs en 

kieviten. In de verte zien we kemphanen 

en goudplevieren. Twee holenduiven zijn 

lekker aan het ‘tortelen’ op een stellage 

bij het gemaal. Kortom: lentetaferelen op 

deze meteorologische winterdag. Winter-

gasten als brandganzen, kolganzen, gro-

te zaagbekken, smienten, pijlstaarten en 
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Grijze zeehond | Jan van der Greef

Roodhalsgans en brandganzen | Hans van Zummeren

Kleine zilverreiger | René de Waal Grote zaagbek | Bert van Dillen



wintertalingen zijn volop aanwezig. Langs 

de rietkraag duiken diverse dodaarzen.

Delta Schuitenbeek

Na al dit moois stappen we in de warme 

auto’s en gaan we naar de dijk bij Delta 

Schuitenbeek. Hier hebben we fantas-

tisch zicht op een streep van zo’n 400 

grutto’s. Er wordt gezocht naar een IJs-

landse, die uiteindelijk toch niet met ze-

kerheid gevonden wordt. Leuke krenten in 

de pap zijn witgat, Pontische meeuw en 

meerdere nonnen. We lopen de dijk af in 

noordoostelijke richting. Ondertussen is 

het fietsverkeer behoorlijk toegenomen 

en wel zodanig dat kijken onrustig wordt: 

steeds weer opzij gaan om snelle fietsers 

te laten passeren. We zien één kleine Ca-

nadese gans naast een aantal grote Cana-

dese ganzen. Een groep van 33 kluten staat 

prachtig in het zonnetje. Ineens vliegen ze 

op, en oh wat mooi hagelwit en elegant 

zijn ze in de vlucht. Tussen de kemphanen 

worden de eerste drie bonte strandlopers 

ontdekt. Op de terugweg strijkt een water-

pieper neer langs een waterrandje. Hij laat 

zich prachtig bewonderen.

Nekkeveld

Terug bij de auto’s besluiten we richting 

Nekkeveld te gaan, alsof we nog niet ge-

noeg hebben gehad... Het blijkt een schot 

in de roos: de weg richting het buurtschap 

Nekkeveld leidt ons langs een waar vo-

gelwalhalla: in een groot plasdrasgebied 

wemelt het van de eenden en steltlopers. 

Er worden hier acht steltlopersoorten ont-

dekt: kievit, scholekster, kemphaan, ture-

luur, grutto, goudplevier, bonte strand-

loper en bontbekplevier. Voorts smien-

ten, bergeenden, wintertalingen, krakeen-

den en wilde eenden. De vogels zitten zo 

dicht op elkaar dat je met gemak kemp-

haan, goudplevier en bonte strandloper in 

één scoopbeeld kunt pakken. Uit het niets 

vliegt er een zeearend over: mooi om te 

zien. Wat later wordt er op een hekje een 

slechtvalk ontdekt. Tot slot een overvlie-

gende ooievaar. Verzadigd en voldaan ver-

trekken we, nog namijmerend over deze 

prachtige dag, die zoveel mooie soorten 

heeft opgeleverd: geweldig.
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Witgat | Michael Kars

Pontische meeuw | René de Waal Scholekster | Bert Geelmuijden

Kluten | Bert van Dillen
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Ooievaars | Bert Geelmuijden

Grauwe ganzen | Henk Tromp

Kluut | René de Waal

Zwarte specht | Hans van Zummeren

Kauw | Michael Kars

Beleef de lente



Utrecht kiest voor diervriendelijk bouwen
Geplaatst op 19 februari 2019 op de website van Vogelbescherming Nederland

De gemeente Utrecht gaat diervriende

lijk bouwen. Vogelbescherming is daar 

blij mee, want dat kan het verschil maken 

voor vogels die van de bebouwde kom af

hankelijk zijn, zoals de huismus en gier

zwaluw. Gitty Korsuize, adviseur stede

lijk groen & stadsnatuur in Utrecht, ziet 

niet alleen voordeel voor stadsvogels, 

maar ook voor bewoners.

Waarom heeft Utrecht deze stap gezet?

“Gezond stedelijk leven voor iedereen, 

dat is ons uitgangspunt bij de groei van 

Utrecht. En met iedereen bedoelen we 

ook de dieren. Vogels zijn leuk om naar te 

kijken en te luisteren. Maar dat niet alleen. 

Vogels en natuur helpen mensen ook om 

te ontspannen. Heel belangrijk. Dieren 

helpen ons daarbij om de stad schoon te 

houden, en plagen te voorkomen.”

Wat doet de gemeente Utrecht voor vo

gels? Wat houdt ‘diervriendelijk bouwen’ 

in?

“Bij nieuwbouw van onze eigen gemeen-

telijke panden, hangen we bijvoorbeeld 

nestkasten op voor de huismus of gier-

zwaluw, of verblijfplaatsen voor de ge-

wone dwergvleermuis. Voor huismus-

sen moeten er dan natuurlijk ook hagen 

of struiken komen. De omgeving moet 

groen genoeg voor ze zijn om in te le-

ven, anders hebben ze niks aan die kas-

ten. En, als we ontwikkelaars vragen om 

met een goed plan te komen voor ge-

bieden die we willen ontwikkelen, dan is 

diervriendelijk bouwen verplicht, anders 

word je uitgesloten van deelname.”

Welke rol heeft Vogelbescherming ge

speeld?

“Jullie hebben de stadsvogelcampagne 

gelanceerd en daarmee de aandacht op 

stadsvogels gevestigd. Hierdoor is er nu 

overal veel meer interesse voor de stede-

lijke natuur. En de stadsvogeladviseurs 

hebben geadviseerd bij een aantal inspi-

rerende projecten: gierzwaluwkasten in 

de hoogbouw aan de Talmalaan, huis-

mussen in Lunetten, noem maar op.”

Hoe kunnen mensen in andere steden dit 

voor elkaar krijgen?

“De groenste stad krijgen we wanneer de 

gemeente en bewoners samenwerken. 

Diervriendelijk bouwen, maar ook natuur-

vriendelijk onderhouden van het open-

baar groen én je tuin of balkon, en alles 

wat hier tussen zit. Verder kunnen bewo-

ners hun gemeentebestuur oproepen om 

net als Utrecht te zorgen voor meer ruim-

te voor dieren bij nieuwbouwplannen.”

Wat doet u zelf om vogels te helpen?

“Ik zorg voor een natuurrijke tuin waar 

vogels de drie v’s vinden: voedsel, ver-

stopplekken en voortplantingsplekken. 

Als het sneeuwt of vriest strooi ik vogel-

voer in mijn tuin en hang ik vetbollen op, 

maar alleen als het echt koud is. En van-

uit mijn baan als stadsecoloog help ik vo-

gels op veel verschillende manieren; ik 

adviseer bewoners, het bestuur, project-

leiders en projectontwikkelaars.”
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Gierzwaluwkasten zichtbaar in de gevel Dakpanvoorziening voor de huismus



Crossbill Guides: Wadden De 
Natuurgids
Auteur  Dick Hilbers

Uitgever KNNV Zeist

ISBN 978-94-91648-15-1

Prijs € 25,95

Wist u dat er Nederlandse vogelaars zijn 

die in hun hele lange leven nog nooit op 

één of meer van de Waddeneilanden zijn 

geweest? Wel naar allerlei vogelgebieden 

op het vasteland of zelfs naar het buiten

land. Maar het mooiste buitenland van 

Nederland, de Waddeneilanden, hebben 

ze nog nooit bezocht. Onvoorstelbaar, 

maar helaas toch waar.

En wist u dat de Crossbill Guides Foun-

dation een Nederlandse organisatie is? 

Ik ook niet.

De Crossbill Guides die ik ken beschrij-

ven allemaal prachtige gebieden in het 

buitenland. Maar ik heb nu ontdekt dat 

er al een gids was over de Veluwe en een 

over de Kempen en Maasland.

En nu is er een nieuwe gids verschenen 

over het Nederlandse waddengebied, dus 

over de eilanden, de slikken en kwelders, 

maar ook over de kust van het vaste land. 

Allereerst een waarschuwing: als je van 

plan bent om naar het waddengebied 

te gaan en deze gids wilt aanschaffen, 

doe dat dan vroegtijdig. De Waddengids 

staat zó vol met informatie, daar heb je 

dagen voor nodig om die te bestuderen.

Dat betekent dus niet dat ik iemand zal 

afraden deze gids aan te schaffen, inte-

gendeel. Maar neem er uitgebreid de tijd 

voor om de inhoud te leren kennen. Dat 

is alleszins de moeite waard.

Even in het kort de inhoudsopgave, om 

je een idee te geven:

Allereerst worden de geologie en de di-

verse landschappen beschreven. Dan 

een verhaal over de geschiedenis vanaf 

de Romeinen tot nu. En dan zijn we pas 

op bladzijde 107.

Dan volgt in het kort de flora en fauna 

van het gebied (maar 60 bladzijden). 

Maar dan komt het belangrijkste deel 

van deze gids: de beschrijving van wan-

del- en fietsroutes, 28 in totaal, op de 

diverse eilanden en het vasteland, aan-

gevuld met vele gebiedsbeschrijvingen. 

Gewel dig.

De laatste 60 !!! bladzijden van de gids 

betreffen praktische informatie zoals ver-

voer, goede kleding, accommodaties en 

activiteiten om te doen in het gebied. 

Daarbij worden de kinderen niet vergeten.

Ik ben dus zeer enthousiast over deze 

gids. Eén van de grote kwaliteiten is dat 

de informatie steeds wordt aangeboden 

in kleine, behapbare brokken. Bovendien 

staan er heel veel duidelijke kaartjes en 

mooie foto’s in. 

Tenslotte kun je via Google Play Store en 

via App Store een app downloaden ge-

naamd ‘Crossbill Routes Wadden’. Met 

deze app heb je de routes in je telefoon. 

Bovendien zitten er een veldgids in en 

een bestand met waarnemingstips. Ik 

ben er blij mee.

de kruisbek 2-2019  |  21

Boekbespreking
Nick Hoebe
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Onbegrensd leven
Auteur  Jan van der Greef

Uitgever Uitgeverij IT&S bv, Driebergen

 © Jan van der Greef

Prijs € 19,99

Te koop via www.janvandergreef.com

Jan van der Greef is in de vogelaars

wereld geen onbekende. Ondanks licha

melijke problemen als gevolge van polio 

in zijn jeugd, reisde hij zo ongeveer de 

hele wereld over om vogels te observe

ren en ze te fotograferen.

En met zijn foto’s heeft hij heel wat prij

zen gewonnen. Een hele prestatie, vooral 

als je weet dat Jan gebonden is aan een 

rolstoel.

In het boek ‘Onbegrensd leven’ vertelt 

de schrijver allereerst hoe zijn fascinatie 

voor vogels is  ontstaan. Jan ging als jon-

getje regelmatig bij oudoom Willem en 

oudtante Jaan op bezoek. Oudoom had 

een serie van vier prachtige boeken over 

dieren, ‘De dieren en hunne levenswij-

ze, geschetst door Dr. L. A. J. Burgerdijk’. 

Deze serie boeken werd gepubliceerd in 

1869. Vooral deel twee van de serie, over 

vogels, trok de aandacht van Jan. En dat 

kwam mede door de etsen van bijzonde-

re vogels, zoals paradijsvogels, toekans, 

grote trap, roofvogels, pelikanen, koli-

bries en nog veel meer. Etsen die met de 

hand waren ingekleurd.

Vooral dit boek vormde de bron van in-

spiratie voor de schrijver om op reis te  

gaan, die vogels te (be)zoeken en te foto-

graferen. 

In het boek beschrijft Jan zijn reizen, de 

ontdekkingen en de problemen die hij 

daarbij ondervond.  En Jan is wat dat laat-

ste betreft vrij openhartig.

Op de kaft van het boek, je zou het niet 

verwachten, staat de enige, bewerkte, fo-

to van een vogel: de quetzal. Alle ande-

re illustraties zijn etsen uit het boek van 

Burgerdijk.

Het boek ‘Onbegrensd leven’ is geen 

boek dat je ineens van kaft tot kaft uit 

leest. Daar is het ook niet voor bedoeld. 

Er is zelfs, heel attent, een leeslint aan-

wezig. Maar een boeiend boek is het ze-

ker wel, vooral ook omdat menig voge-

laar zich erin kan herkennen.

Boekbespreking
Nick Hoebe
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Scholenproject in IJsselstein   Everdien Smeenk

Zoals u zich misschien nog herinnert heeft De Kruisbek de af-

gelopen jaren een aantal keren aandacht besteed aan het zoge-

naamde scholenproject in IJsselstein. In 2014 zijn Tanny Hiem-

stra en ik begonnen met het geven van gastlessen over tuinvo-

gels op een aantal basisscholen. Wij vonden en vinden deze 

lessen belangrijk omdat jonge kinderen steeds minder buiten 

spelen en steeds minder in aanraking komen met de natuur. 

Kleinschalig begonnen op vier scholen en inmiddels al op ne-

gen  basisscholen kind aan huis…  De gastlessen zijn bestemd 

voor de groepen 5 tot en met 8. Jonge kinderen zijn doorgaans 

zeer ontvankelijk voor alles wat met dieren en vogels te maken 

heeft en dit gegeven zorgt bij ons voor veel voldoening. Met 

groot plezier (er valt elke les wel wat te lachten…) en enthousi-

asme zijn wij in 2019 ons zesde jaar ingegaan.

Het bestuur van Vogelwacht Utrecht heeft van het begin af aan 

het project omarmd en niet alleen in financieel opzicht! Zowel 

zij als wij hopen dat er in onze vereniging bij meerdere leden 

belangstelling bestaat om in de eigen woonplaats een verge-

lijkbaar project op te zetten. Zoals u in De Kruisbek van janu-

ari 2019 heeft kunnen lezen, is er door het bestuur besloten 

om in september een avond te organiseren waarop Tanny en ik 

een presentatie zullen geven over ons scholenproject. Wij wil-

len hieraan graag meewerken en hopen  op deze avond ande-

re Vogelwachtleden te enthousiasmeren. Qua tijdsinvestering 

hoeft u zich niet al te veel zorgen te maken omdat u het aantal 

lessen dat u bereid bent te geven zelf kunt bepalen. Wij zijn te-

vens bereid om het materiaal waar wij gebruik van maken met 

u te delen.

Dankzij de financiële steun vanuit Vogelwacht Utrecht konden 

wij de afgelopen jaren elke leerling een prachtige geplastificeer-

de vogelkaart geven en bij de meeste scholen één of meerde-

re nestkastjes ophangen. Een vogelkaart als cadeautje aan het 

eind van elke gastles wordt door alle leerlingen enorm op prijs 

gesteld. Hulde aan Vogelwacht Utrecht! Ook de docenten zijn 

heel blij met ons. Deels omdat zij beseffen dat bij werkende ou-

ders de aandacht voor natuur doorgaans op een laag pitje staat 

en deels omdat zij vaak zelf niet over de kennis beschikken om 

hun leerlingen op dit gebied enthousiast te maken. 

Wij nodigen alle belangstellenden onder u uit om in september 

naar de presentatie van ons scholenproject te komen. Mocht u 

besluiten aan de slag te gaan: voldoening, humor en ontroering 

gegarandeerd!

Nestjes maken | Everdien SmeenkGastles over tuinvogels | Everdien Smeenk



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 0649121619 of rene

dewaal@vogelwachtutrecht.nl.

Zaterdag 25 mei
Groene Jonker | autowandelexcursie

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 22 juni
Blauwe Kamer | auto wandelexcursie

We gaan eens een kijkje nemen in de 

Blauwe Kamer bij Rhenen. Vanuit de ob-

servatiehut is er zicht op onder andere 

de lepelaarkolonie. Verder kunnen in het 

gebied zangvogels als grasmus, braam-

sluiper en bosrietzanger te horen zijn. 

Als er voldoende tijd over is bezoeken we 

in overleg nog een ander gebied, bijvoor-

beeld Plantage Willem III, tussen Rhenen 

en Elst, waar vogels als roodborsttapuit, 

geelgors en gekraagde roodstaart moge-

lijk zijn.

Vertrek: 8.00 uur, terug rond 14.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorster-

laan

Zaterdag 25 mei
Zouweboezem

Vandaag bezoeken wij de vermoede-

lijk grootste purperreigerkolonie van 

noordwest Europa. Sinds dit jaar wordt 

dit prachtige natuurgebied tot de provin-

cie Utrecht gerekend. De eerste voed-

selvluchten van deze fraaie reigers zul-

len worden gekruist door rondvliegende 

bruine kiekendieven. Zwarte sterns la-

ten zich op en bij hun nestvlonders be-

wonderen en in de rietzones zijn behal-

ve rietzangers en karekieten ook Cetti’s 

zangers en blauwborsten te zien. We lo-

pen via de Boezemweg naar het wandel-

pad door poldergebied, vervolgens naar 

de molen en via de Zederikkade weer te-

rug naar de parkeerplaats.

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie 

Braamsluiper | Bert van Dillen

Zwarte stern | Jan van der Greef

Krakeend | Bert Geelmuijden

24  |  de kruisbek 2-2019

Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist



kan vochtig zijn)

Opgave: mogelijk tot en met 23 mei bij 

Hanneke Lankhof via hannekelankhof@

vogelwacht-utrecht.nl  

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14 uur

Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, 

De Bilt

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zaterdag 22 juni
Eempolders

Op de één-na-langste dag van 2019 gaan 

we naar het meest weidevogelrijke ge-

bied van onze provincie. Voor veel weide-

vogels is het broedseizoen nu weliswaar 

voorbij maar er zijn nog steeds scholek-

sters, kieviten, grutto’s en tureluurs met 

(grote) jongen aanwezig. 

We gaan wandelen vanaf de theetuin in 

Eemnes naar de vogelkijkhut bij het Eem-

meer om te kijken of de eerste casarca’s 

en krooneenden al zijn gearriveerd. In de 

polders zoeken we graspiepers en gele 

kwikstaarten en hopen we stiekem op 

een ontmoeting met wespendief, velduil 

en/of raaf… 

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie 

kan vochtig zijn)

Opgave: mogelijk tot en met 20 juni bij 

Hanneke Lankhof via e-mailadres: han-

nekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 15 uur

Waar: Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, 

De Bilt

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Voor deelname aan excursies dient u zich 

op te geven via 0343414531 en sjeften

berge@vogelwachtutrecht.nl, òf via 06

40204688 en mariejosesnijders@vogel

wachtutrecht.nl.

Kosten: Per excursie wordt een penning

meester gevonden; de bijdrage is 20 ct/

km per auto; de deelnemers betalen aan 

de penningmeester; deze verrekent met 

de chauffeurs (per april 2019).
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Krooneend | Richard Pieterson

Doorn | Driebergen

Scholekster | Michael Kars



Zaterdag 19 mei
Everdingse waarden | auto/wandelen

We maken een rondwandeling in de ui-

terwaarden van Everdingen en hopen op 

kluut, tureluur en grutto. Kans op kleine 

plevier en visdief is er in dit jaargetijde 

altijd en ook sperwer en havik hebben er 

een goed jachtgebied.

Vertrek: 8.00 uur - terug 13.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Kostenindicatie: € 4 + veerpontkosten

Zondag 16 juni
Biesbosch Noordwaard  auto/wandelen

De Biesbosch in het algemeen hoort tot 

de hotspots van de vogelaar. De werk-

zaamheden zijn afgerond en het resul-

taat mag er zijn. De variatie en de uitge-

strektheid van het gebied trekken zelfs 

zee- en visarenden aan. Eenden, ganzen 

en veel steltlopers zullen onze aandacht 

trekken. Op de wandelingen die we ma-

ken zullen we zeker nachtegalen en Cet-

ti’s zangers horen. Ook de rietzangers la-

ten zich zien en/of horen met  als hoog-

tepunt de blauwborst.

Vertrek: 8.00 uur tot 13.00 uur 

 Waar: Driebergen, P-terrein naast Brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Kostenindicatie: € 6 pp

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

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe-

gein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste 

zaterdagochtend van de maand door 

Park Oudegein op zoek naar vogels en 

planten. Het duurt zo’n twee uur. Ieder-

een 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, 3432 NE Nieuwegein.

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.

Let op! Goede wandelschoenen is een 

pré. 

Vertrek: 06:00, terug circa 12:00 uur

Waar: per fiets vanaf de Blokhoeve (par-

keerplaats nabij NBC gebouw) 

Kleine plevier | René de Waal
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Nieuwegein | IJsselstein



Deelname aan excursies graag vooraf mel

den bij Jeroen Steenbergen, 0302420465 

of minstens 3 dagen van tevoren via je

roensteenbergen@vogel wachtutrecht.nl.

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

Zaterdag 15 juni
? Bestemming ?

De bestemming voor deze zaterdag- 

avond excursie hebben we nog niet be-

paald, maar het doel is het waarnemen 

van nachtzwaluwen. Afhankelijk van waar 

we hier de meeste kans op hebben, kie-

zen we de uiteindelijke bestemming. We 

vertrekken op tijd om eerst wat soorten 

van bos en heide te zoeken, om ons ver-

volgens te posten op een plek waar we na 

het invallen van het donker de nachtzwa-

luwen actief hopen te zien worden.

Vertrek:  18.00 uur | ’s avonds laat terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen (ingang in bocht met de Kerk

weg).

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, 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur)

Benzinekosten: € 19,00 (exclusief de 

overtocht van ong. € 37.00 per auto) 

Graag gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 26 mei
Groene Jonker, Ruygenborg en Kocken

gen | Ochtend/wandelexcursie

Natuurgebied De Groene Jonker is in het 

verleden bekend geworden vanwege de 

aanwezigheid van geoorde fuut, zwarte 

stern, grutto, porseleinhoen en kleinst 

waterhoen. In het voorjaar zie en/of hoor 

je in de rietkragen snor, kleine karekiet, 

rietzanger, blauwborst, rietgors, bosriet-

zanger, sprinkhaanzanger en waterral. De 

bruine kiekendief danst boven de rietkra-

gen. Verder zie je er steltlopers als grutto 

en tureluur, en mogelijk foeragerende le-

pelaars uit de Nieuwkoopse Plassen. 

Daarna rijden we naar Ruygeborg. Dit 

is een natuurgebied waar vogels zoals 
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de lepelaar, blauwborst en purperreiger 

naar voedsel zoeken. Het gebied is jong 

en zal zich de komende jaren flink ver-

der ontwikkelen tot een kleinschalig, ge-

varieerd, nat natuurgebied met een open 

uitstraling.

Excursieleider: Gerhard Overdijkink

In de omgeving van Kockengen is altijd 

wat te beleven, maar dat houden we nog 

even voor ons.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 mei bij 

Gerhard Overdijkink, 0346-563749 of  

06-49678023 

Vertrek: 06.00 uur (aanwezig om 5.55 

uur); terug rond 13.00 uur

Benzinekosten: € 3,50 p.p. Graag gepast 

betalen aan de chauffeur

Zondag 23 juni 2019
Kampina/Oisterwijkse bossen en vennen 

en de Logtse Baan | Autoexcursie

De Kampina en de daarnaast gelegen Oi-

sterwijkse Bossen en Vennen en Logtse 

Baan zijn mooie, afwisselende natuurge-

bieden met bossen, droge en natte hei-

de en vennen tussen Oisterwijk en Boxtel 

(Noord-Brabant). De gebieden staan be-

kend om de kokmeeuwenkolonies, waar 

soms zwarte sterns en dwergmeeuwen 

tussen zitten. In voorgaande jaren wer-

den rond deze tijd wielewaal en draaihals 

gemeld.

Verder denken we aan gekraagde rood-

staart, spechten, roodborsttapuit, ge-

oorde fuut, geelgors, bonte vliegenvan-

ger, havik, sperwer en boomleeuwerik. 

Ook diverse soorten libellen en vlin-

ders. Om maar eens met een bijzonde-

re nachtvlinder te beginnen: de nacht-

pauwoog komt hier voor. En bij bijzon-

dere dagvlinders moet je denken aan de 

kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijn-

vlinder, het heideblauwtje, bont dikkopje 

en icarusblauwtje. 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 

bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 386 

of 06-119 25 132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); 

terug rond 13.30 uur  

Benzinekosten: € 9,00 p.p. Graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur
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Voorzitter Bert van ’t Holt

0346-351448
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Secretaris Josje Henkelman
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Lid Janneke Kimstra
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Afdelingen

Amersfoort e.o.
René de Waal | 06-49121619
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De Bilt | Zeist
Ron Keet | 0346-211381

ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl

Doorn | Driebergen
Sjef ten Berge | 0343-414531
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Anita Lureman
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Gerhard Overdijkink | 0346-563749
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Weidevogelbescherming
Kromme Rijn
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030-6044119
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wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl

Vogelringstation Groenekan
Henk J. Lichtenbeld | 030-2611172

henkjlichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl

Henk S. Lichtenbeld | 030-6889012

henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl

Marc van Leeuwen | 030-2801153

marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard
Irene Schuller | 06-2840 7546

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl
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