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Van de redactie
We bedanken een aantal lezers voor de complimenten over uiterlijk en inhoud van de vorige Kruisbek. In dit nummer onder

andere artikelen over broedende raven op de Amerongse Berg
en ernstig bedreigde broedvogels in de provincie Utrecht.

Bestuur
Wisseling in bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 maart nam
Trees Weggemans afscheid van het bestuur. Toen we Trees zes
jaar geleden vroegen zich kandidaat te stellen als bestuurslid,
stemde zij meteen toe met de woorden: “Op zoiets heb ik nou
zitten wachten!” Waar zij beslist niet op zat te wachten, was
de bestuurscrisis twee jaar later. Uiteindelijk kwam dat tot een
goed einde door het aftreden van de toenmalige secretaris. We
vinden het jammer dat Trees stopt met het bestuur. Zij had
steeds een positieve invloed op de stemming met haar opgeruimde karakter en stak de handen uit de mouwen, als dat nodig was. Trees, bedankt voor de fijne samenwerking. Gelukkig
blijf je actief als redacteur van de Kruisbek.
De ALV benoemde unaniem José Loof als vervangster van
Trees. José gaf een tijdje terug al blijk van haar gevoel voor verantwoordelijkheid door op de reservebank van de ledenadministratie plaats te nemen, als mogelijke opvolgster van Willem
ten Broeke. We hebben haar inmiddels ook leren kennen als

een scherpe vogelaar. Zo ontdekte zij in een bos tussen alle bomen op 100 meter afstand een kleine bonte specht. José, welkom in het bestuur!

Willem ten Broeke stopt met ledenadministratie
Omdat zijn gezondheid de inspanning niet meer toelaat, heeft
Willem ten Broeke de ledenadministratie overgegeven aan José
Loof. Hij had haar al uitgebreid ingewerkt. En dat tekent hem
als de zorgvuldige en betrokken bestuursmedewerker, die hij
altijd was. Willem werd in 2007 lid van het bestuur, stopte hiermee in 2013, maar bleef de ledenadministratie doen. Ondanks
zijn leeftijd is hij heel handig met computers en was hij de aangewezen persoon om onze administratie te moderniseren.
Willem, bedankt voor je inzet!

Presentatie scholenproject op 9 september
Zoals bekend verzorgen Everdien Smeenk en Tanny Hiemstra
succesrijke tuinvogellessen op basisscholen in IJsselstein. Leerlingen, leerkrachten, Everdien en Tanny zijn zeer enthousiast
over de lessen. Daarom verzorgen beide dames een presentatie op maandagavond 9 september in het H.F. Witte Centrum,
Henri Dunantplein 4, De Bilt (zaal open vanaf 19.30 uur). De
presentatie begint om 20.00 uur en is vooral bedoeld voor vogelaars, die zelf met tuinvogellessen aan de slag willen. Graag
opgeven bij secretaris Josje Henkelman, secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of 06-16679919.

Pelagische tocht op 29 september
Kleine bonte specht | Richard Pieterson

Op zondag 29 september organiseert het bestuur een pelagische
tocht vanuit IJmuiden. In deze Kruisbek staat meer informatie.
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Ernstig bedreigde broedvogels in Utrecht
In de vorige Kruisbek staat het artikel ‘Verdwenen Utrechtse
broedvogels’, gebaseerd op de Rode Lijst 2016 van Nederlandse broedvogels. In deze Rode Lijst vind je ook de ernstig bedreigde soorten: draaihals, dwergmeeuw, grauwe gors, grauwe
kiekendief, kemphaan, korhoen, kuifleeuwerik, kwak, velduil
en woudaap. De achteruitgang van zes van de ernstig bedreigde broedvogels heeft direct te maken met intensivering van de
landbouw. Hieronder aandacht voor draaihals, kemphaan en
velduil. Broeden deze vogels ook in de provincie Utrecht? En
hoe ziet hun toekomst eruit?

Bert van
’t Holt

blok mogelijk een draaihals broedde. Vorig jaar (2018) broedde een paartje op de vliegbasis Soesterberg (Utrechts Landschap). Kortom, het lijkt erop dat de draaihals nog steeds een
zeer schaarse broedvogel van onze provincie is.
Toekomst hangt aan zijden draadje
Hoe ziet de toekomst eruit? Volgens de Vogelatlas neemt de
Europese broedpopulatie al meer dan een eeuw in aantal af. In
Nederland kreeg de soort enorme klappen. In het begin van de
huidige eeuw bereikte de stand een historisch dieptepunt met

Grauwe gors | René de Waal

De draaihals, een zeer schaarse broedvogel
Volgens de Avifauna van Midden-Nederland (1971) was de
draaihals in onze provincie waarschijnlijk een zeer schaarse
broedvogel en doortrekker in zeer klein aantal. Nog langer geleden, in de jaren twintig van de vorige eeuw, verklaarden Van
Oordt en Thijsse dat de soort hier een gewone broedvogel was.
Van Oordt doelde toen op Zeist en Bilthoven en Thijsse had het
over de omgeving van Amersfoort.
Van 1976 tot en met 1980 waren een of twee broedparen aanwezig op de Leusderheide bij Soesterberg (eigen waarnemingen).
In de nieuwe Vogelatlas van Nederland zien we in 1998-2000
op de Utrechtse heuvelrug twee bezette atlasblokken, terwijl
van 2013 tot 2015 in de provincie Utrecht in slechts één atlas2 | de kruisbek 3-2019

Draaihals | Bert Geelmuijden

misschien minder dan 20 paren. Toen volgde echter een onverwachte opleving, vooral in het westen van Drenthe. In 2013-2015
telde Nederland 35-75 broedparen. Daarmee blijft de draaihals
uiterst kwetsbaar en hangt de toekomst aan een zijden draadje.
Minder draaihalzen door minder mieren
Voor de toekomst zijn twee factoren zeer belangrijk: broedholen en mieren (voornaamste voedselbron). Ooit broedden
draaihalzen vaak in nestkasten, maar tegenwoordig nestelen ze
meestal in natuurlijke holtes in bomen. Vooral oude nestgaten
van de grote bonte specht in berken zijn in trek. Hoofdoorzaak
van de achteruitgang is intensief agrarisch grondgebruik. Zandige plekken op schrale zandgronden hebben een voor mieren
gunstig warm microklimaat. Door neerslag van meststoffen uit
de landbouw raken deze plekken in hoog tempo begroeid. En
daarmee verdwijnen de mieren en verliezen de draaihalzen hun
voedsel. Een sprekend voorbeeld hoe achteruitgang van insecten de nekslag kan zijn voor vogels. Als we de draaihals willen
beschermen, moeten we bomen met broedholen laten staan
en zorgen voor voldoende spaarzaam begroeide plekken, waar
mieren kunnen leven. De definitieve oplossing is duurzame
landbouw zonder mestoverschotten.

Kemphaan
De Avifauna van Midden-Nederland (1971) vermeldt de kemphaan als vrij schaars (300-400 broedgevallen) en doortrekker in
groot aantal. Het overgrote deel van de vogels broedde in Eemland. De kemphanenstand in onze provincie was toen waarschijnlijk al met tenminste 50% verminderd sinds 1945. Belangrijkste oorzaak was de snelle afname van drassig grasland, het
broedbiotoop. Volgens de nieuwe Vogelatlas waren kemphanen
ruim een eeuw geleden zo talrijk, dat ze op de trek in Nederland
nog op grote schaal werden gevangen. In 2015 telde men in heel
Nederland nog maar 15-30 broedparen, waarvan enkele in het
weidevogelreservaat in de Eempolders.
Ontwatering desastreus voor kemphanen
Omstreeks 1975 vond in Eemland een ruilverkaveling plaats,

Kemphaan | Hans van Zummeren

waarbij men de waterstand in de polders verlaagde. Nat
grasland blijft in het voorjaar relatief koud, waardoor het gras
niet of zeer langzaam groeit. Door het land te ontwateren wordt
het land droog en warmt het sneller op, met snellere grasgroei
als gevolg. Kemphanen raken zo hun broedgebieden, natte
graslanden, kwijt. Opvallend was dat kort na de peilverlaging
overal in de polder baltsende mannetjes opdoken. Het leek wel
of er ineens meer kemphanen waren. Al gauw bleek dat deze
mannetjes op zoek waren naar nieuwe baltsplekken. De soms
eeuwenoude baltsplekken waren verlaten, omdat het gras er te
snel groeide. Mannetjes kemphaan hebben kale plekken nodig
voor de balts om hun rivalen en de vrouwtjes goed in de gaten
te kunnen houden.
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Comeback in Eemland
In feite verdween de kemphaan 20 jaar geleden als broedvogel
uit de provincie Utrecht. Enkele jaren geleden vestigden zich
enkele broedparen in het weidevogelreservaat van Natuurmonumenten in de Noordpolder te Veld bij Eemnes. Door een aangepast beheer liggen hier weer natte kruidenrijke graslanden,
die niet te intensief worden gebruikt. Hopelijk is dit het begin
van een comeback van de kemphaan in de provincie Utrecht.

Velduil, een soepele zwerver
Velduilen zijn zwervers, die jaarlijks honderden kilometers afleggen. Daardoor zijn ze in staat om snel te reageren op gunstige omstandigheden. Als bijvoorbeeld in een bepaald jaar ergens

Velduil | Michael Kars
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veel veldmuizen zijn, dan duiken al snel velduilen op. In de nieuwe Vogelatlas lezen we dat in Nederland geboren uilskuikens
zich tot diep in Rusland vestigen, terwijl omgekeerd Noord-Europese en Russische vogels in ons land opduiken. Na het droogvallen kwamen in de IJsselmeerpolders tijdelijk veel velduilen voor.
De Atlas van de Nederlandse Broedvogels (1979) meldt dat in
de winter van 1948/’49 in de Noordoostpolder maar liefst 2.000
velduilen aanwezig waren. In de muizenrijke zomer van 1952
broedden er 200 paren en in de winter van 1952/53 werden nog
600-800 vogels geteld. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland was
1974 een topjaar met veel muizen en 75-150 broedparen velduil.
Zeldzame broedvogel
De Avifauna van Midden-Nederland (1971) vermeldt de velduil
als onregelmatige broedvogel (1-3 paar). De Atlas van de Nederlandse Broedvogels (1979): ‘In de Eempolders, die vroeger ’s winters onder water stonden, nestelen nog enkele paren aan slootkanten.’ Volgens de nieuwe Vogelatlas van Nederland broedden,
midden jaren zeventig, in Nederland 130-175 paren. Dat is nu met
10-100 paren een stuk minder. Oorzaken zijn onder andere het
verdwijnen van blauwgraslanden en de omvorming van kruidenrijke graslanden in eenvormig productiegrasland (groene ‘biljartlakens’ waar alleen Engels raaigras groeit). Hier komen minder
veldmuizen voor, het belangrijkste voedsel voor velduilen.
Geheim broedpaar in Eemland
In 2014 bracht een veldmuizenpiek de velduil korte tijd terug
naar het boerenland. Hiermee kwamen de vogels in een soort
val terecht, want hoogproductieve graslanden worden regelmatig gemaaid in de broedtijd. Alleen als vogelaars de nesten opspoorden en vervolgens boeren meewerkten aan de bescherming hadden broedgevallen succes. In de provincie Utrecht
broedden toen 5 paren. In heel Nederland waren dat er naar
schatting 80-100 (Vogelatlas).
Uit betrouwbare bron hoorden we dat momenteel ergens in
Eemland een paartje velduil broedt. De plek wordt geheim gehouden. Dat is de laatste jaren vaker gebeurd. Duurzame landbouw kan in de toekomst meer bloemen, insecten, muizen en
velduilen opleveren.

Spreeuwenstrikje | Jan Willem Schoonhoven
Eigenlijk is bij mij de liefde voor vogels begonnen met het kijken
en fotograferen van zwermen spreeuwen die in het voor- en najaar indrukwekkende vliegshows kunnen weggeven.
De eerste keer dat ik zo’n spreeuwenwolk zag vliegen was in
Utrecht in het voorjaar van 2008. Daarna zat er in Nijkerk in
maart 2014 een grote groep spreeuwen langs de A28, waar ik
destijds heel wat avonden heb staan kijken en genieten van deze spreeuwenzwermen.
Ook het jaar daarop zat er weer een groep spreeuwen op de be-

kende plek, al was die wel minder groot dan het jaar daarvoor.
Toch ben ik ook dat jaar weer heel wat keren gaan kijken, waarbij
één avond toch wel de meest bijzondere was. Niet alleen was de
zonsondergang bijzonder mooi, maar ook de spreeuwen vormden in een fractie van een seconde een geweldig mooie vorm:
een spreeuwenstrikje. Van alle duizenden spreeuwenfoto’s die
ik heb gemaakt, vind ik deze nog steeds de mooiste. Misschien
zelfs wel de mooiste foto die ik ooit gemaakt heb, al moet mijn
beste foto uiteraard nog gemaakt worden.

Spreeuwenstrikje | Jan Willem Schoonhoven (Nikon D600, 70.0-200.0 mm f/2.8 @ 150mm, f/2.8, 1/200, ISO 200)
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Vorkstaartmeeuw| Michael Kars

Middelste jager | Bert Geelmuijden

Herkansing pelagische tocht
op 29 september!
Na de toch wat magere opbrengst van de
pelagische tocht van vorig jaar gaan we
het dit jaar een week of drie eerder in het
seizoen opnieuw proberen.
Zondag 29 september varen we, wederom aan boord van MS Marion, vanuit
IJmuiden de zee weer op. Eind septem-
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ber kan van alles opleveren: pijlstormvogels, vaal stormvogeltje, vorkstaartmeeuw, alle soorten jagers; alles kan,
niets is onmogelijk. Net als vorig jaar
hebben we het schip weer exclusief voor
de Vogelwacht afgehuurd. Kosten € 50
per persoon. Voor deelname kun je je op-

geven via het formulier op de website. Er
is plaats voor maximaal 50 deelnemers,
daarom maximaal 1 introducé per lid van
de Vogelwacht.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Janneke Kimstra, jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

MS Marion op zee

Noordse pijlstormvogel | Michael Kars

Raven Amerongse
Berg - nieuwe onrust
Sjef ten Berge

Na de herfst van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben de broedende raven in een Douglasperceel op de noordflank van de
Amerongse berg opnieuw te lijden gehad van ingrepen die de
rust in hun territorium frustreerden.

Geschiedenis
Nadat een broedpaar in 2009 waarschijnlijk door houtoogst
c.q. bosverjonging verdreven was, wordt er nu sinds 2015 voor
het vijfde jaar op rij gebroed. Steeds moet het paar in dezelfde
Douglas een nieuw horst bouwen, omdat najaars- en winterstormen het oude nest even zo vele keren verwoest hebben. De
keuze voor dit bosperceel, met steeds die ene boom als favoriet
is betekenisvol. De betrekkelijke rust aan de noordkant van de
berg is een factor van belang in dezen.
Het infrezen in de bosgrond van een mountainbikeroute in
maart 2016, dat onder de verantwoordelijkheid van het toenmalige districtshoofd van Staatsbosbeheer plaatsvond, was een
aantasting van de stilzwijgende afspraak in het overleg om de
noordhelling van de berg recreatieluw te houden.
Er is toen aangifte gedaan van de verstoring, en over de toen
ontstane commotie is een artikel in de Kruisbek van juli 2016
van de hand van Rien Jans verschenen.
Staatsbosbeheer heeft de voorgenomen bosvellingen voor het
najaar 2016 toen tijdelijk opgeschort.
Uit verdere contacten tussen Staatsbosbeheer en aanwonenden is wel gebleken dat de houtoogst op een termijn van twee
of drie jaar toch door zal moeten gaan.

Actualiteit
Op 8 maart zit de broedende raaf op haar eieren. Een rondwandelend gezelschap doet daar verslag van. Het broedseizoen
van de raven is dan al vanaf midden februari een feit, bijna een

Raaf | Bert Geelmuijden

maand eerder dan er gemiddeld aangehouden wordt als rustbaken voor boswerkzaamheden, namelijk 15 maart. Op 28
maart blijkt dat er in de voorgaande weken een traject van vele
honderden meters kaalslag is gefreesd in het ravenperceel en
ook in gedeeltes daarbuiten. Reden hiervan is een driejarig onderzoek naar valwild in de directe nabijheid van de Bergweg.
Het storten van een zandbed op het tracé is de volgende fase
van uitvoerende werkzaamheden. Omwonenden slaan alarm,
de boswachter wordt erbij gehaald en het werk wordt stilgelegd.
Het frezen van een pad c.q. gang in de struiklaag van een bos
moet met de nodige herrie gepaard zijn gegaan en het storten
van zand ging eveneens niet geruisloos.
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De boswachter zegt onaangenaam verrast te zijn en belooft
zo snel mogelijk uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Staatbosbeheer heeft wel toestemming gegeven voor de aanleg
van een zogenaamd valpad om valwild (verkeersslachtoffers)
en verdere wildsporen te kunnen lezen.

Achtergronden
De overheid, de organisaties en de uitvoerders die in dezen
acteren maken het aanspreken op tekortkomingen in het veld
niet eenvoudig. Vast staat dat Staatsbosbeheer als hoofdbeheerder voor het medegebruik van bos toestemming moet geven, om het even of het om recreatief gebruik dan wel om onderzoek gaat. In dit laatste geval schijnt er vanuit de provincie
een onderzoeksvraag geweest te zijn naar faunaslachtoffers op
en langs de Bergweg. De organisatie BIJ12, die met deze vraag
het veld ingaat, heeft met Staatsbosbeheer als hoofdbeheerder overlegd. Vervolgens, omdat er natuurwaarden beschermd
moeten worden, is het onderzoeksinstituut Alterra in de arm
genomen, omdat die wetenschappelijke kennis van fauna inbrengt en als veldonderzoeker ook met de wetten, regels en besluiten heeft leren omgaan. Een medewerker van Alterra wordt
een soort coördinator en Alterra neemt een aannemer (Growepa) in de arm om een valwildpad met zandbed aan te leggen.
Voorwaarde bij dit laatste is dat het pad weliswaar in het bos,
maar zoniet in de berm, dan toch dicht bij het wegtracé moet
liggen. Ook dient een ecoloog van Alterra ter plaatse bij het uitzetten van het tracé aanwezig te zijn om natuurbescherming te
garanderen. Tot zover het pad van afspraken en van betrokken
organisaties.

ca twee weken oud onder het nest gevonden. Het nest hoog in
de Douglas hangt van de grond af gezien een beetje scheef. Een
week later is er nestinspectie, die duidelijk maakt dat er geen
andere jongen in het scheefhangende nest aanwezig zijn. In de
eerste week van april heeft het hard gewaaid, met soms windstoten van meer dan vijftig kilometer per uur. Mogelijk heeft dit
te maken met het verzakken van het horst en het verongelukken
van het ravenkuiken.

Terugblik
Tegen natuurgeweld is een broedende raaf niet opgewassen.
Maar, nu wij het gebeuren op de noordhelling van de Amerong-

Praktijk
Na de eerste week van maart wordt in het ravenperceel een pad
gefreesd, dat soms dertig meter van de Bergweg verwijderd is
en te dicht in de buurt van de horstboom van de raaf komt. Er is
geen ecoloog te bekennen en het is regulier broedseizoen. De
Wet natuurbescherming zal dit toch anders bedoeld hebben.
In de eerste week van april wordt opgemerkt dat de raven al een
paar dagen niet gehoord zijn door omwonenden en bij het maken van een inspectieronde wordt een dood ravenjong van cir8 | de kruisbek 3-2019

Uitgestelde kap

se berg een jaar of vijf volgen valt op dat niet alleen natuur
geweld oorzaak is van de tragiek ter plaatse.
Een moutainbikepad in 2015 was een foutje van een shovel
bestuurder, die te eigenmachtig een freesspoor door het ravenperceel trok. Nu is de samenwerking en het niet nakomen van
werkafspraken de oorzaak van overtredingen. Staatsbosbeheer
probeert na de bezuinigingen onder vorige kabinetten de kosten en baten in evenwicht te krijgen en oogst hout met economisch optimale techniek en planning zodat daarmee natuurbescherming op ruime achterstand gezet wordt. De organisatie
verdedigt zich tegen roofbouwverwijten van kritische burgers
met statistieken die niet actueel zijn en wekt de schijn selectief

ecologische argumenten te gebruiken om houtoogst te rechtvaardigen. Zo wordt er bijvoorbeeld bos geoogst om de natuur
diverser te maken, maar een kwantitatieve maatstaf over gewenste diversiteit ontbreekt. Vergelijkend onderzoek naar beheer waarin niet alleen houtgroei, maar ook de totale bodem
ecologie gemonitord wordt lijkt meer evenwicht te beloven in
de belangenafweging bosbouw versus natuurbescherming.
Onderzoek met een daarop gerichte vraagstelling verdient serieus genomen te worden. In veel gevallen is het treffend te moeten vaststellen dat als bos de kaprijpe leeftijd heeft bereikt er
voor het vellen ecologische argumenten in stelling komen.
Wat op de Amerongse berg misging zijn maar een paar rimpelingen, die aantonen hoe in deze tijd er van allerlei kanten door
organisaties die met natuur van doen hebben ruis toegevoegd
wordt aan de natuurbescherming. Overheidsbezuinigingen, het
daar te gemakkelijk in meegaan door instanties, alsmede de
bovengenoemde organisatorische ruis doet in vertraagd tempo
alsnog de natuur verdwijnen.
Het besef dat natuurbescherming geld kost en dat de meetlat van productiviteit zich ontpopt als een natuurvernietigings
filosofie, die in principe niet anders is dan de filosofie achter oliepalmplantages, laat zien dat we ver weggedreven zijn
van de oorspronkelijke ideeën uit de begintijd van de natuur
bescherming.
Het is als een speling van het lot dat raven deze misstanden
aan het licht moesten brengen.

Naschrift
De Vogelwacht overweegt om naar aanleiding van de werkzaamheden met betrekking tot het valwildonderzoek een melding overtreding van de Wet Natuurbescherming in te dienen.
De Vogelwacht laat dit afhangen van de in gang gezette juridische toetsing. De discussie loopt nog.
Kapvlakte na grondfreesbeurt door het ravenperceel
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Pallas’ boszanger | Bram Rijksen
In 1982 was het dan zover: mijn fascinatie voor vogels bleek geen bevlieging en
ik besloot op 14-jarige leeftijd voortaan
als ‘vogelaar’ door het leven te gaan.
Een verderop wonende buurman was dit
ter ore gekomen en kwam mij enthousiast vertellen dat zijn zus een Pallas’ boszanger in haar tuin had gezien. Nou had
ik toevallig ‘Het Beste Vogelboek’ als naslagwerk in de kast en wist daardoor wel

beter; hierin las ik namelijk dat dit voor
mij totaal onbekende vogeltje pas twee
keer in Nederland was vastgesteld, en de
kans dat een gewone sterveling ooit zoiets te zien zou krijgen was natuurlijk wel
héél onwaarschijnlijk. Laat staan de zus
van m’n buurman.
Gelukkig bestaat er zoiets als ‘voortschrijdend inzicht’ en dankzij mijn sterk
toegenomen kennis en scherpe blik vond

ik zeven jaar later zelf twee Pallas’ boszangers op Texel. De aanwezigheid van
twintig vogelaars die deze vogels al een
kwartier in beeld hadden en me geduldig
en precies uitlegden wáár ik moest kijken
om ze zelf te vinden, speelde hierbij wellicht ook een kleine rol.
Ze lieten zich subliem bekijken, samen
met de goudhaantjes waartussen ze zich
bevonden. In mijn logboek plaatste ik vol
trots de eerste twee tekeningetjes die ik
van deze soort maakte
Wat me van die waarneming het meest is
bijgebleven is het gedrag, waarbij de vogels regelmatig als een kolibrie voor de
blaadjes stonden te bidden en er tussen
de staart en rug een bijna fluorescerend
citroengeel suikerklontje te zien was.
In de jaren erna zie ik heel af en toe nog
een ‘pallasje’; altijd in oktober, altijd op
Texel en altijd moeilijk, moeilijk, moeilijk.
In 1996 maak ik opnieuw een tekening,
maar zo open en bloot als ik ‘m daar portretteerde zag ik ‘m in al die jaren nooit.

Tekeningentjes in het logboek van Bram Rijksen
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Maar dan... wordt in februari 2007 een
Pallas’ boszanger gemeld in de wijk Kattenbroek in Amersfoort. Deze vogel laat
zich zo nu en dan zó onbehoorlijk fraai
zien, dat het bijna gênant wordt om te blijven kijken. Op zeker moment sta ik daar
helemaal alleen (…!) en scharrelt de vogel
op 2,5 meter afstand voor m’n voeten op
z’n gemak onder een paar spirea’s. Op-

nieuw is dat gele stuitje oogverblindend
mooi, maar ook de koptekening, de subtiele patroontjes van de vleugel...
Het is nu 12 jaar later en zo goed als ik de
soort toen zag heb ik daarna niet meer
meegemaakt. Nog wel een aantal voorjaarsgevallen van zingende vogels die
leuk te zien waren, maar die zagen er op
de een of andere manier dan toch altijd
een stuk minder strak en gesoigneerd uit.
Nee, waar ik nu en steeds sterker op
hoop is een ouderwets najaarsgevalletje
in het binnenland. Of eigenlijk gewoon
hier om de hoek, als nieuwe soort voor
de gemeente Houten... En dat ie zich dan
net zo laat zien als op de meest recente
tekening die ik van dit juweeltje maakte.
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Uilen in Bunschoten-Spakenburg
In de gemeente Bunschoten-Spakenburg is de laatste jaren van
vier soorten uilen vastgesteld dat ze er broeden. Deels wordt dit
veroorzaakt doordat we een flink aantal nestkasten aanbieden,
deels is het een speling van de natuur.

Ransuil | De inmiddels in ons dorp bekendste soort is de rans
uil. Deze soort broedt op enkele plaatsen in het dorp in oude
kraaiennesten en dergelijke. Omdat de jongen ’s nachts luidruchtig bedelen wordt er nogal verschillend gedacht over hun aanwezigheid! Dat is voorstelbaar want ze kunnen je, als je ze om het

Hayo Nijenhuis

huis hebt, wekenlang uit de slaap houden met hun gepiep! Op
de hoek van de Wilhelminastraat en Julianastraat is in de herfst
in een of meer bomen, zolang deze nog blad dragen, een roestplaats van ransuilen. Van heinde en ver komen de mensen om
zich aan de vogels te vergapen en ze te fotograferen. De ransuilen trekken zich niets aan van alle aandacht en blijven onverstoorbaar zitten! De liefhebber kan prachtige foto’s maken, omdat de uilen zeer goed zichtbaar zijn en niet hoger dan een meter
of zes op de takken zitten.

Velduil | Regelmatig worden er, vooral door boeren, velduilen
gezien. In recente jaren broedden in Bunschoten verschillende
paren in zeer wisselende aantallen, afhankelijk van de aantallen
muizen. Daarvóór was er gedurende 30 jaar nooit een broedgeval vastgesteld. 2014 was een topjaar, toen broedden er ongeveer acht paren in de polder noordelijk van de A1. De reden hiervoor was het zeer grote aantal muizen dat zich ophield in het gebied. We hebben meermaals gezien dat velduilen slechts enkele
tientallen meters hoefden te vliegen voor ze neerploften en weer
een muis te pakken hadden. Kennelijk is het grote aantal muizen
de reden dat de vogels, heel opportunistisch, broedden in het
gebied. In de winter van 2018 werd de velduil in de polder soms
in aantallen tot twintig exx. gesignaleerd. Ook op andere, onverwachte, momenten kan de uil worden gespot, zoals een keer in
2018 tijdens de maandelijkse telling op de Westdijk.

Ransuil | Wim Smeets
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Uilenkasten | Wij plaatsen en onderhouden nestkasten voor
kerk- en steenuilen en hebben daarom goede contacten met
o.m. de boeren. Zij houden van uilen en ze hebben ze graag op
het erf. Het is hartverwarmend om te merken dat ze graag hun
volledige medewerking geven om nestkasten te plaatsen. Zij
melden het ons vrijwel altijd als er activiteit van uilen is op hun
erf of land; daarmee zijn ze onze ogen en oren. In het najaar lopen wij alle broedkasten na, maken ze schoon en repareren ze
indien nodig, en we voorzien ze van nieuw strooisel. Die timing
is niet toevallig: van steenuilen is bekend dat zij in dat seizoen

beginnen met het bezetten van hun territorium. Van kerkuilen
merken wij dat zij het hele jaar door in de kasten aanwezig zijn
en ook jongen kunnen hebben. Wij nemen aan dat dat te maken
heeft met het voedselaanbod: als er veel muizen zijn, gaat de
kerkuil door met jongen grootbrengen. Wij hebben zelfs in januari, in de vrieskou, pas uitgevlogen jongen aangetroffen! Ze
verkeerden in een uitstekende conditie.
In het vroege voorjaar inventariseren wij de aanwezigheid van
steenuilen, in de periode dat er eieren zijn. Het is schitterend
om mee te maken dat deze uiltjes hun territorium fel verdedigen. De kasten voor de steenuilen maken wij zó dat bijv. steenmarters er niet in kunnen. Dit doen we door er een soort sluis
in te maken, die de uiltjes wel kunnen passeren, maar de marters niet. In sommige gebieden in ons land zijn de steenuilen
verdwenen door de steenmarter. Gelukkig hebben wij nog niet
geconstateerd dat uilen zijn opgevreten, maar we nemen toch
maar voorzorgen; de steenmarter is immers bezig met een forse opmars. We merken altijd dat steenuilen erg plaatstrouw
zijn. Van sommige paartjes is ons bekend dat ze jarenlang in
dezelfde kast broeden.
In mei/juni controleren wij alle nestkasten op jongen. Tijdens
controles blijven de ouders steenuilen in de nestkast zitten.
Magnifiek om de felle gele staaroogjes naar je te zien kijken!
Kerkuilen verlaten daarentegen tijdens controles de nestkast.
Het zijn indrukwekkend grote, witachtige uilen, die volstrekt
geluidloos vliegen. In Bunschoten-Spakenburg zijn door ons

19 kasten voor steenuilen en 13 voor kerkuilen opgehangen. In
2018 werden door 13 respectievelijk 10 paartjes gebroed en jongen groot gebracht. Het plaatsen van nestkasten bevordert de
uilenstand. Wij constateren dat door het ophangen van nestkasten op nieuwe locaties het broedareaal wordt vergroot: regelmatig krijgen wij enthousiaste meldingen van boeren dat ze
voor het eerst uilen zien. De kasten van de kerkuil plaatsen wij
in rustige loodsen of stallen. Steenuilkasten worden in bomen
gehangen. Steenuilen zouden uitsluitend voorkomen in kleinschalige gebieden, met bomen en onderbegroeiing. In Bunschoten blijkt dat dit soms anders kan zijn: een paartje broedt
bijv. in een schuur die in een volledig boom- en struikloos landschap staat, met pas op honderden meters afstand begroeiing.
De natuur gaat zijn eigen gang!

Kerkuilenjongen in nestkast | Wim Smeets

Steenuil | Wim Smeets

Braakballen | De vondst van braakballen verraadt de aanwezigheid van uilen. In de braakballen van steenuilen treffen
we vaak keverschildjes aan. Kevers zijn kennelijk goed voedsel.
Uit de braakballen van kerkuilen blijkt dat in de polders rond
Bunschoten zeer zeldzame muizensoorten voorkomen, zoals
de dwergmuis. Van deze soort is recent, bij braakballen die we
hebben laten onderzoeken door de Zoogdiervereniging, voor
het eerst vastgesteld dat ze in de Eempolders leeft. Ook blijkt
de zwarte rat voor te komen in de polder. Boeren vrezen deze
soort wegens de verontreiniging van het veevoer waardoor ziekten verspreid kunnen worden.
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Een wagen op de dijk
Texel staat bekend als het vogeleiland
van Nederland. Het eiland heeft veel verschillende biotopen en dat trekt veel verschillende en soms ook zeldzame vogels.
De westkant van Texel bestaat uit duingebieden met zandstranden. Onder toeristen zijn deze gebieden erg populair. Het
is dan ook het meest toeristische deel van
Texel met De Koog als middelpunt. Deze
kant van Texel is eigendom van en wordt
beheerd door Staatsbosbeheer.
Aan de oostkant (de Waddenkant) van het
eiland ligt een grote dijk, de Lancasterdijk.
Aan de landzijde van de dijk liggen verschillende natte gebieden, sommige ontstaan bij dijkverzwaring en -verlegging in
de jaren ‘70, andere aangelegd door de
mens, in dit geval Natuurmonumenten.
De bekendste gebieden zijn De Bol, Wagejot, Dijkmanshuizen en Ottersaat.

Utopia
Natuurmonumenten is op het moment bezig om deze watergebieden uit te breiden.
Een van de gebieden dat is ingericht
voor de vogels heet Utopia. Het gebied
is vernoemd naar de boerderij Utopia,
die er vroeger stond. Natuurmonumenten heeft het gebied vanaf 1995 in delen
aangekocht, er in 2010 allerlei geulen en
plasjes in uitgegraven en op de eilandjes
die ontstonden schelpenstrandjes aangelegd. De bedoeling was om broedgelegenheid te creëren voor de grote stern.

Nick Hoebe

Tot voor enkele jaren broedden deze vogels buitendijks, op De Schorren. De
Schorren waren best wel een geschikte
broedplaats maar soms, bij springtij, liep
het gebied onder water en spoelden de
eieren weg. Om die reden heeft men een
nieuw broedgebied gemaakt, binnendijks
met gereguleerde waterstand.
Van het begin af aan hebben de grote sterns zich gevestigd in Utopia en de
broedresultaten waren erg goed. In 2018
broedden er 4.000 paartjes en zij brachten 5.500 jongen groot.

Wadwachterswagen
Op de dijk, tussen De Schorren en Utopia, heeft Natuurmonumenten een wagen neergezet. In de volksmond wordt
hij de Pipowagen genoemd. Deze wagen wordt van april tot september dag en
nacht bemand door vrijwilligers. Zij houden in de gaten of er geen gekke dingen
(loslopende honden, gemotoriseerd verkeer) gebeuren en treden zo nodig op.
Maar hun belangrijkste taak is het geven van voorlichting over Utopia en De
Schorren. Er zijn twee extra verrekijkers
en twee telescopen beschikbaar, die de
mensen mogen gebruiken.
In juli 2018 hebben René de Waal en ik
voor het eerst deze wagen bemand. Het
was een zeer bijzondere ervaring.
Het is de bedoeling dat je van 9 uur ’s
morgens tot 5 uur ’s middags bij de wagen bent om je voorlichtende werk te
René (pet) en Nick (hoed) met passanten bij de wagen
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in ‘ons’ gebied waaronder een volwassen roze spreeuw, een velduil en bruine
kiekendieven.
Vanaf ’s avonds zeven uur kwamen er
weinig passanten meer langs en zaten
we heerlijk op het balkonnetje van de wagen. En als de zon onderging verschenen
Venus, Mars, Saturnus en Jupiter aan de
hemel. Prachtig.

Op herhaling

De Wadwachterswagen op de dijk | Lara Daams

doen. Wij waren er midden in de grote
vakantie en dus waren er veel kinderen
onder het publiek. Wij merkten dat juist
zij heel enthousiast waren en dat deed
twee oude schoolmeesters goed.
Maar… wij hadden ook wel een beetje
pech, want de meeste grote sterns waren
al klaar met broeden en dus vertrokken.
Af en toe vloog er nog eentje rond, maar
dat was maar een schrale troost. In totaal
zagen we 66 verschillende vogelsoorten

Wij waren zo enthousiast dat we ons met
een weer opgaven voor dit jaar. We wilden
nu graag in de maand mei bij Utopia zijn
in verband met de grote stern. Maar, tot
half april waren er veel grote sterns geweest en toen waren ze ineens vertrokken. Waarom? Waarheen? Niemand die
het weet. Regelmatig vlogen er wel een
paar langs, maar er werd niet gebroed.
Na het verwerken van deze teleurstelling
hebben we overigens weer een geweldige week gehad waarin we 79 verschillende vogelsoorten hebben waargenomen
(ook buiten Utopia) waaronder morinelplevieren.
Wat betreft het weer had er geen grotere tegenstelling kunnen zijn: in juli vorig
jaar was er een hittegolf en was er nauwelijks wind ter verkoeling. Dit jaar, begin mei, varieerde de temperatuur tussen de 2 en 9 graden en bovendien was
er elke dag een stevige wind die het nog
kouder maakte.
Toch was het weer een bijzondere ervaring. We hebben ons alweer aangemeld
voor volgend jaar.

Roze spreeuw | René de Waal
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Polder Arkemheen

René de Waal

Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland,
gelegen langs het Nijkerkernauw in de gemeenten Nijkerk en
Putten. In de prehistorie werd het gebied van de polder Arkemheen bewoond door vissers en jagers. Wateroverlast verdreef
hen en het gebied bleef bijna 3200 jaar onbewoond. Pas in de
9e eeuw vestigden er zich weer mensen en ze noemen hun
dorp Ark. Deze naam vinden we terug in de naam van de huidige polder. Sinds hertog Reinoud III van Gelre op 28 maart 1356
het recht verleende om het gebied te bedijken wordt de pol-

der door dijken beschermd tegen het water van de Zuiderzee.
In 1863 werd voor de ontwatering van de polder een schepradwindmolen in gebruik genomen. Twintig jaar later kwam er een
schepradstoomgemaal voor in de plaats. Dat werd net als de
molen genoemd naar hertog Reinoud, het Stoomgemaal Hertog Reijnout. Later is die naam veranderd in Stoomgemaal Arkemheen. Tegenwoordig wordt het waterpeil door een elektrisch gemaal geregeld. Het stoomgemaal is nu cultureel erfgoed, en is regelmatig open voor het publiek. Circa 12 dagen

Stoomgemaal en kronkelsloot | René de Waal
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Plas dras | René de Waal

per jaar wordt het gemaal onder stoom gebracht. In 1996, 1998,
2010 en 2012 heeft het gemaal nog meegedraaid, omdat het
elektrische gemaal het niet alleen aankon.
De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is
geweest. In 1958 wordt de verkaveling afgestemd uit protest tegen de bemoeizuchtige overheid, die geen rekening hield met
de gevoelens van de boeren uit de streek. Veel boeren uit de
omtrek weidden hun dieren in de voor hen afgelegen polder Arkemheen. Plaatselijke boeren pasten als bijverdienste voor hen
op hun vee. Herverkaveling zou deze boeren de helft van hun
inkomsten doen schelen. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is daarom nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan

zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan
de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916.

Natura 2000-gebied
Het gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Onder de naam Arkemheen is een beschermd
Natura 2000-gebied aangewezen. Het gebied wordt begrensd
door het Nijkerker- en Nuldernauw, het riviertje de Laak, dat
van Amersfoort naar het Nijkerkernauw stroomt, de N806 en
rijksweg A28. Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laag
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Grutto | René de Waal

Kemphaan | René de Waal

gelegen, lege, open polders. De Arkervaart en de N301 delen
het gebied in tweeën. Van oorsprong is het een delta: laaglandbeken van de Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit
in de voormalige Zuiderzee. Na de afsluiting daarvan werd het
brakke gebied een zoetwaterdelta. Het agrarisch gebruik werd
intensiever. Met de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland daalde de waterstand. De polders bestaan tegenwoordig
uit, deels zilte, graslanden en enkele rietlandjes.

Broedvogels
Arkemheen is vooral een belangrijk vogelgebied. Het beheer is
volledig gericht op weidevogels. Hoge bomen, die konden dienen als uitkijkpost voor bijvoorbeeld kraaien op zoek naar pullen, zijn verwijderd. Vossen worden zoveel mogelijk uit het gebied geweerd, en zo nodig bejaagd. Dankzij het gericht beheer
van Staatsbosbeheer en betrokken boeren lukt het om de aantallen broedvogels stabiel te houden, al is de achteruitgang van
een aantal soorten weidevogels ook hier natuurlijk goed te merken. Naast steltlopers als kievit, grutto, tureluur en scholekster
broeden er onder meer zomertaling, slobeend, krakeend, graspieper en gele kwikstaart. Soorten als kemphaan en watersnip
zijn als broedvogel (nagenoeg) verdwenen. Vroeger was het geblaat van baltsende watersnippen in de polder overal hoorbaar;
het verhaal van de kemphaan is bekend… De veldleeuwerik laat
de laatste jaren naar mijn waarneming echter een licht herstel
zien. Ondanks de teruggelopen aantallen broedvogels blijft Ar18 | de kruisbek 3-2019

Veldleeuwerik | René de Waal

kemheen voor vogelaars ook in de broedtijd een hotspot voor
weidevogels. De rietmoerasjes zijn vooral domein van rietgors,
rietzanger, kleine karekiet en blauwborst. Voorjaar 2018 liet een
kwartel zich enkele dagen in Nekkeveld horen, maar helaas is
het daarbij gebleven, maar wie weet…

Najaarstrek en winter
In de winter verblijven duizenden vogels in Arkemheen. Met name de vele honderden smienten vallen hierbij op. Zij foerageren in de graslanden, en rusten in de brede weteringen en op
het Nijkerkernauw, soms vergezeld door enkele nonnetjes,
die vooral op de randmeren verblijven. Ook vele grauwe-, kolen brandganzen weten de polder te vinden. De natte graslanden van Arkemheen waren eertijds ook van groot belang voor
foeragerende kleine zwanen, omdat ze op korte afstand zijn gelegen van de slaapplaatsen in de randmeren. Groepen van vele
tientalen tot enkele honderden kleine zwanen waren nog niet
zo lang geleden een heel normaal verschijnsel in Arkemheen.
Door het herstel van de fonteinkruidvegetatie in de randmeren
(meer voedsel) zijn de aantallen van de kleine zwaan in de polder echter sterk afgenomen. Hooguit enkele tientallen kleine
zwanen kunnen nu in de winter worden gespot.
In niet al te strenge winters, en daar hebben we er tegenwoordig
genoeg van, verblijven ook honderden overwinterende goudplevieren, wulpen en kieviten in de polder. Slechtvalk en smelleken zijn vaste gasten. Ook de zeearend weet Arkemheen regelmatig te vinden, wolken vogels de lucht in jagend; een spectaculair gezicht.

Rietzanger | René de Waal

Smient | René de Waal

Voorjaar
Begin maart worden grote delen van Nekkeveld (het noordelijk deel van Arkemheen) geïnundeerd, dit ten behoeve van de
terugkomende en doortrekkende vogels, die in het uitgestrekte plas dras een rijk gedekte tafel vinden. Het is ongelooflijk
hoeveel vogels zich daar in maart-april verzamelen: duizenden
grutto’s, kieviten, kemphanen, goudplevieren, bonte strand
lopers, vele eenden als wintertaling, slobeend, krakeend en
bergeend scharrelen er hun kostje op. Met name in deze tijd
weten vogelaars, soms van ver weg, Arkemheen te vinden. De

Slobeend | René de Waal
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smalle, voor auto’s doodlopende polderweg raakt dan soms bijna verstopt door de langzaam rijdende of stilstaande auto’s,
waaruit door de portierramen grote telelenzen worden gestoken om al dat moois vast te leggen, soms tot ongenoegen van
fietsende vogelaars en bewoners van het gelijknamige buurtschap aan het eind van de weg, die er regelmatig nauwelijks
met hun auto door kunnen.
In de loop van april wordt het waterpeil weer verlaagd, en verdwijnen de grote aantallen doortrekkers.
Ook in de Putterpolder is een flink plas dras gebied gerealiseerd, wat met name ook kluut en lepelaar aantrekt. Dit gebied
is mooi te overzien vanaf de oude zeedijk. Nadeel hier is wel dat
je daar een groot deel van de dag tegen de zon in kijkt.

Bijzondere gasten
Regelmatig worden in Arkemheen zeldzaamheden waargenomen, die niet zelden enige tijd blijven hangen. Zo verbleef januari 2015 enige tijd een vrouwtje kleine trap in de polder, vogelaars uit heel Nederland en ook België mobiliserend. Een waterrietzanger bevond zich augustus 2017 nabij het stoomgemaal.
Najaar 2018 was er langere tijd een koereiger in Arkemheen te
bewonderen, en dit voorjaar trok een zwarte ibis een flink aantal weken veel bezoekers.

Recreatiedruk en oprukkend Amersfoort
De ontsluiting van het riviertje de Laak, alsmede de oude zeedijk langs het Nijkerker- en Nuldernauw door fietspaden heeft
het aantal recreanten de laatste jaren flink doen toenemen. Met
name de ‘grijze golf’ op e-bikes en de vele (groepen) wielrenners in en rond de polder zitten elkaar soms behoorlijk in de
weg door hun grote verschil in fietssnelheid. Ook rustig fietsende en wandelende vogelaars moeten op de smalle fietspaden
regelmatig aan de kant voor met name wielrenners. Ook laten
veel hondenbezitters hun huisdier op de zeedijk uit, wat regelmatig verstoring van vogels tot gevolg heeft.
De forse uitbreiding van Amersfoort in noordelijke richting
(Vathorst) maakt dat steeds meer mensen, overigens geheel legitiem, de polder als recreatiemogelijkheid (zullen gaan) benutten. Daarbij is onlangs bekend geworden dat Amersfoort het
gebied Overduist ten noorden van Vathorst, tot aan de N806
tussen Bunschoten en Nijkerk, wellicht als bouwlocatie voor
uitbreiding gaat aanwijzen. De bebouwde kom zal dan direct
aan Arkemheen grenzen. Ik houd mijn hart vast…

Tenslotte
In dit artikel is het aangrenzende Nijkerkernauw en Delta Schuitenbeek (Putterpolder) buiten beschouwing gelaten. Deze gebieden zijn dermate interessant, dat ik deze in een volgende
Kruisbek zal behandelen.

Koereiger | René de Waal
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom op toonvernooij@planet.nl

Een open deur
Dat de wetenschap zo nu en dan eens
een open deur intrapt moet kunnen, vind
ik. Het kan nooit kwaad om van tijd tot
tijd met je neus op de bekende feiten te
worden gedrukt. Maar het volgende vond
ik toch wel een heel sterk voorbeeld van
een wagenwijd openstaande deur. Amerikaanse biologen stelden op basis van
een onderzoek aan 70.000 dode vogels
vast dat trekvogels, die als raamslachtoffer aan hun eind zijn gekomen, door
hun trekroep soortgenoten onbedoeld
hebben meegesleept in een fatale botsing met een gebouw. Toen ik het las
(d.w.z. de korte samenvatting in de krant
van een artikel uit Proceedings of the Royal Society B) dacht ik meteen: ja en? Uit
het onderzoek kwam namelijk naar voren
dat soorten die groepsgewijs trekken en
’s nachts onderling contact houden door
middel van trekroepjes het leeuwendeel
van de slachtoffers uitmaakten. Eerlijk
gezegd vond ik dat nogal voor de hand
liggend. Wie van ons heeft nooit op een
heldere koude nacht buiten gestaan,
luisterend naar de ijle triller van groe-

pen overvliegende koperwieken? Op die
manier houden veel vogels letterlijk de
groep bij elkaar; ze oriënteren zich niet
alleen op sterren en aardmagnetisme,
maar ook op elkaar. Als een deel van zo’n
groep gedesoriënteerd raakt door de verlichting van een gebouw, is de kans groot
dat zij al roepend de rest van de zwerm
met zich meelokken en met tientallen tegelijk tegen het gebouw botsen. Uit de
vondsten concludeerden de biologen dat
vogels die niet of nauwelijks roepen tijdens de nachtelijke trek veel minder vaak
het slachtoffer waren. Met name witkeelgorzen (die gebruik maken van een trekroep) kwamen massaal aan hun einde
door een botsing met een gebouw. Triest
natuurlijk, maar wetenschappelijk geen
groot nieuws. Vind ik dan, maar wie ben
ik? Is zo’n onderzoek daarmee ook nutteloos? Ik denk het niet. Zoals ik al zei, het
kan nooit kwaad om soms met je neus
op de harde feiten te worden gedrukt.
De uitkomsten laten zien dat het van belang is om te zoeken naar methodes die
voorkomen dat gebouwen die op drukke
trekroutes liggen ’s nachts geen dodelijke obstakels vormen voor nietsvermoedende trekvogels.
Bron: NRC Handelsblad, 4 april 2019

Kraanvogeljagers?
Iedereen kent ze wel, die wereldberoemde prehistorische grottekeningen. Het
schoolvoorbeeld bij uitstek zijn de rotstekeningen van Lascaux. In veel gevallen
gaat het om afbeeldingen van jachttaferelen, die misschien een ritueel doel had-

den. De afgebeelde prooien zijn vrijwel
altijd mammoeten, oerossen, reuzenherten en andere zoogdieren. Vogels - die
toch ook best heel voedzaam en lekker
kunnen zijn - kom je eigenlijk nooit tegen op zulke tekeningen. Hoewel? In Catalonië vonden archeologen onlangs een
steen van circa 14.000 oud, uit het einde van de laatste ijstijd dus, waar wat vage figuurtjes en symbolen op staan en,
zowaar, een kraanvogel, die achtervolgd
lijkt te worden door een jager (de interpretatie van dit soort afbeeldingen heeft
altijd een hoog speculatief gehalte, daarom zijn ze ook zo leuk). Verder lijkt een
van de figuurtjes op een jonge kraanvogel. De archeologen vragen zich in een
publicatie in het tijdschrift Lántropologie af of er daadwerkelijk een jacht wordt
afgebeeld of dat het om een afbeelding
van symbolische waarde gaat, de droom
van een sjamaan of de presentatie van
een totemdier, die bij rituelen werd gebruikt. Daar zullen we wel nooit achter
komen. De steen werd gevonden dichtbij
resten van twee haardvuren. Het kamp
van jagers misschien, die bij het vuur
waarop ondertussen een verse kraanvogel lag te sudderen de herinnering aan
een geslaagde jacht wilden vastleggen?
Of was het een plek waar de stam bijeen kwam om wispelturige goden voorspoed af te smeken? Het kan allemaal.
Maar die kraanvogel staat er en dat betekent dat rond het einde van de ijstijd in
het noordoosten van het Iberisch schiereiland kraanvogels hebben gebroed. Zo
veel is zeker…
Bron: NRC Handelsblad, 26 maart 2019
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Excursie

Bonte strandlopers | Hans van Zummeren

Texel

| 12 mei 2019
Afdeling Utrecht-Stad | Toon Vernooij
Een klassiek verhaal eindigt natuurlijk met
zijn hoogtepunt, de climax, de apotheose.
Wij deden het omgekeerd: wij begonnen
met het hoogtepunt. Even voor negen uur
waren we op Texel aangeland en daarna
waren we meteen naar de Muyweg gereden, waar ons hopelijk de morinellen zouden wachten, wat inderdaad het geval was.
Morinellen in overvloed. Nooit eerder zag
ik er zoveel bij elkaar en nooit eerder zag
ik ze mooier dan deze ochtend. Al meteen
zagen we een groepje van negen prachtig dicht langs de weg. Net te vlug gingen
die er vandoor maar daarna ontdekten we
er steeds meer op de kale akker. Alles bij
elkaar telden we er zeker dertig. Sommige ook weer tamelijk dicht langs de weg.
En wat ook telde: het was nog betrekkelijk vroeg en dus betrekkelijk koel, dus nog
niet die trillende lucht die het kijken naar
morinelplevieren op Texel vaak zo frustrerend maakt. Nee, onbelemmerd konden
we genieten, vooral van de vrouwtjes die
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Morinelplevier | Toon Vernooij

bij morinelplevier het meest bezienswaardige geslacht zijn. Ze waren een lust voor
het oog.
Het was een geweldig begin van de excursie naar Texel. Daarna kon het alleen maar
minder worden. En dat werd het ook. Maar
dat konden we hebben, na zo’n begin.
Texel in mei is natuurlijk altijd een feest.
Alleen al om de spectaculaire kleden die
soorten als kanoet, rosse grutto, zilverplevier en steenloper dezer dagen dragen. Zo
zien we ze in Nederland maar betrekkelijk
kort: als ze eindelijk helemaal op kleur zijn,
zijn ze al bijna weer vertrokken naar het
noorden. Maar deze dag hebben we volop van ze kunnen genieten en alleen dat
al maakt een dagje Texel in mei de moeite
waard. Net als de noordse en de dwergsterns in Nieuw Buitenheim en bij de Volharding, en de duizenden grote sterns in
het Wagejot: een lust voor het oog, ook al.
We zagen ook nog langs de Schorreweg
een verre zwarte rotgans waar niet iedereen van overtuigd was, en later in de Ottersaat eentje die wel ieders goedkeuring
kon wegdragen. Die zat ook wel heel mooi
dichtbij. Op de dijk bij de Volharding, spiedend naar rosse grutto’s en een paar bonte strandlopers en kanoeten die zich hadden verzameld op de hoogwatervluchtplaats, werden we verrast door een paar
korte roepjes van, ja, van wat eigenlijk? Als
musachtig getsjilp klonk het maar toch anders en bijna onmiddellijk viel het kwartje: grote pieper. Een goede vondst hoor, al
kregen we de vogel niet in beeld.
Jammer was alleen dat het met draaihals
niet zo wilde lukken. Althans, voor het
grootste deel van de groep. Eén auto had

onderweg het geluk zomaar een draaihals
in de smiezen te krijgen die voor de andere auto’s onzichtbaar bleef. Maar de draaihals van de dag moest natuurlijk die van
de Bleekersvallei worden. Toen we, op het
moment dat we stonden te speuren in Utopia (we hadden net een of drie witbuikrotganzen in beeld), het bericht doorkregen
van een draaihals aldaar, gauw die kant
op gegaan. In de Bleekersvallei waren we
echter net te laat, misschien was het oponthoud van de draaihals onderweg daar
wel debet aan: vogel was helaas uit beeld

en werd tijdens onze aanwezigheid niet
meer teruggezien. Ach, het vergeefs wachten op draaihals werd aanzienlijk veraangenaamd door een tapuit, een paapje, een
rondzwervende man blauwe kiekendief en
een prachtig smelleken over ons heen naar
noord. Waarmee maar weer eens is aangetoond: je vindt dan wel lang niet altijd wat
je zoekt, maar vaak vind je wel iets anders
dat je niet zocht. Je zou daar natuurlijk een
wijze levensles in kunnen zien, maar daar
waag ik me liever niet aan.

Gele kwikstaart | Toon Vernooij
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Verenigingsnieuws
Intro’s en volledige teksten van de aangekondigde excursies zijn te vinden op de
website (www.vogelwacht-utrecht.nl). Alle leden van de Vogelwacht zijn welkom
op alle excursies (als er plek is).

Amersfoort
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij
René de Waal via 06-49121619 of via renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl.

Zaterdag 14 september
Oostvaardersplassen | auto-wandelen
In deze tijd van het jaar valt er van alles
te zien in de Oostvaardersplassen. De nadruk ligt op steltlopers: kluut, steltkluut,
witgat, oeverloper, zwarte ruiter, groenpootruiter etc. Natuurlijk hopen we ook
op ijsvogel, bruine kiekendief en zeearend, alsmede diverse eendensoorten.
Vertrek: 7.00 uur, terug rond 15.00 uur

Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober
Afdelingsweekend Texel
Dit jaar hebben we gekozen voor een weekendje Texel. We verblijven in een mooie
groepsaccommodatie centraal op het eiland, waarvandaan we alle interessante vogelgebieden gemakkelijk kunnen bereiken. Ons weekend valt samen met het
DBA-weekend, wat normaal gesproken garant staat voor mooie soorten. Op vrijdagavond verzorgt Jos van den Berg (Birdingtexel.com) een interessante lezing over de
vele bijzondere vogels, die de afgelopen jaren op Texel zijn waargenomen.
Er is plaats voor 18 deelnemers. Leden
van de afdeling hebben voorrang bij inschrijving, maar het is zeker de moeite
waard je als lid van een van de andere afdelingen aan te melden! De kosten van
het weekend bedragen 125 euro, exclusief
de kosten van de overtocht en benzine.
Deze worden met de chauffeurs gedeeld.
Opgeven en informatie bij René de Waal.

De Bilt | Zeist
Zaterdag 24 augustus

Zwarte ruiter | Bert Geelmuijden

24 | de kruisbek 3-2019

Groene Jonker of Waverhoek
Met een ochtendexcursie aan de westgrens van onze provincie wordt het najaarsseizoen geopend. We gaan in een

Porseleinhoen | Richard Pieterson

fraai, moerassig natuurgebied op zoek
naar leuke steltlopers, de eerste doortrekkende zangvogels en vertrekkende
zomervogels. Naast ruiters, kemphanen, paapjes en rietzangers hebben we
ook kans om porseleinhoen, visarend en
wespendief te treffen.
Rond 22 augustus zal - op basis van waterstand en actueel aanwezige vogelsbesloten worden of we naar de Groene
Jonker of Waverhoek gaan.
Meenemen: eten/drinken en waterdicht
schoeisel (pad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgeven: mogelijk tot en met 22 augustus bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zaterdag 28 september
Brabantse Biesbosch
Ditmaal iets verder weg en langer van huis
naar een vogelrijk gebied in een vogelrijke periode. Vanaf Werkendam gaan we in
de Brabantse Biesbosch zoeken naar nog

Cetti’s zanger | Hans van Zummeren

aanwezige lokale broedvogels (zee- en visarend, Cetti’s zanger en ijsvogel), doortrekkers (late zwaluwen, tapuiten, gele kwikken, steltlopers) en de eerste wintergasten
(kolganzen, smienten, pijlstaarten). Leuke
vogelsoorten als kleine zilverreiger, smelleken en baardman zijn mogelijk.
Meenemen: eten/drinken, waterdicht
schoeisel
Opgeven: tot en met 26 september via
hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 16 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zaterdag 26 oktober

Tapuit | Bert van Dillen

Strandleeuwerik | Bert Geelmuijden

Maasvlakte
Wat verder van huis arriveren we bij de
legendarische Maasvlakte. Op de grond
van het voormalige natuurgebied De
Beer (zeer fraaie kwelders/duinen met
o.a. broedkolonie van grote stern en lach
stern) is vorige eeuw Maasvlakte I aangelegd. Door de groei van de havenactiviteiten is besloten om een tweede Maasvlakte aan te leggen, een project wat nu bijna is voltooid. Op beide Maasvlaktes zijn
vooral tijdens voor- en najaarstrek veel vogelaars actief en worden vaak bijzondere
zeevogels en zangvogels ontdekt.
We starten met een korte blik op Brielse
en Oostvoornse Meer en gaan vervolgens
via de Prinses Maximaweg en Maasvlakteweg naar de Brandweerkazerne. Daarbij
zullen we op enkele plaatsen vanaf duinen
naar zeevogels en zangvogels zoeken zoals roodkeelduiker, jan-van-gent, zee-eenden, drieteenmeeuw, tal van steltlopers,
roofvogels maar ook bijzondere zangvo-

gels als strandleeuwerik, bladkoning en
vuurgoudhaan.
Meenemen: eten/drinken, warme kleding
Opgeven: tot en met 24 oktober via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 16 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Doorn | Driebergen
Voor deelname aan excursies dient u zich
op te geven bij Sjef ten Berge, 0343-414531
en sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl
of via 06-40204688, mariejosesnijders@
vogelwacht-utrecht.nl.
Kosten: per excursie wordt een penningmeester gevonden; de bijdrage is 20 ct/
km per auto. De deelnemers betalen aan
de penningmeester; deze verrekent de inkomsten met de chauffeurs.

Zaterdag 6 juli
Zouweboezem en polder Achthoven
Onze aanvliegroute langs de slikjes van
de Lek zijn interessant om even af te
speuren. De Zouweboezem is te omschrijven als een ‘kleine parel’. De purperreiger vliegt heen en weer in zijn
broedgebied. De zwarte stern zit op zijn
vlotje en is van dichtbij te zien en zeker
ook te horen. In het moeras ook de rietvogels druk zingend: rietgors, snor, rietzanger, kleine karekiet en ook de Cetti’s
zanger. De blauwborst is zeker ook aanwezig, al heeft hij niet meer het hoogste
lied. Vanuit de hoge bomen klinkt de koekoek. De bruine kiekendief jaagt er flink
op los. Pullen genoeg!
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Vertrek: 8.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: Driebergen, P-terrein naast brandweerkazerne, Bosstraat 1
Benzinekosten: circa € 7,00 p.p.

Zondag 15 september

Reuzenstern | René de Waal

IJdoornpolder Kinselmeer
IJdoorn is een klein plas-drasgebied nabij
Durgerdam in de zuidwesthoek van het
IJsselmeer. We kunnen hier verschillende
eendensoorten tegenkomen, maar we hopen op de reuzenstern. Jaarlijks wordt deze soort nabij het Kinselmeer en de Uitdammerdijk in het najaar waargenomen.
Verder aandacht voor de zwartkopmeeuw
en de kleine mantelmeeuw. Verder behoren waterpieper, grote gele kwikstaart en
baardmannetje ook tot onze kanshebbers.
Vertrek: 9.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: Driebergen, P-terrein naast brandweerkazerne, Bosstraat 1
Benzinekosten: circa € 8,00 p.p.

Donderdag 10 oktober
Waterpieper | Bert Geelmuijden

Graspieper | Bert van Dillen
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Maasvlakte I/II | auto-/wandelexcursie
Nergens in Nederland grenzen natuur en
industrie zo aan elkaar als op de Maasvlakte. Omdat de vlaktes ver de zee in
steken en de kust een belangrijke trek
route is kan het zijn dat er veel, maar
ook bijzondere vogels worden waargenomen. Allerlei vogels pleisteren op de
zandvlaktes of in de beperkt aanwezige
bosjes. De trek van graspiepers, zwaluwen, kwikstaarten, lijsterachtigen en
misschien wel jagers of pijlstormvogels
kan onverwachte waarnemingen opleveren. Een bezoek aan de kijkhut ‘Bonte
Piet’ staat op het programma.

Vertrek: 9.00 uur, terug 17.00 uur
Waar: Driebergen, P-terrein naast brandweerkazerne, Bosstraat 1
Benzinekosten: circa € 17,00 p.p.

Nieuwegein | IJsselstein
Elke 1e zaterdag van de maand
Park Oudegein | Vogel-/natuurwandeling
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/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. 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 Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

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

Zondag 25 augustus
Noord-Holland | auto-/dagexcursie
We brengen een bezoek aan de kop van
Noord-Holland. In deze tijd staan veel
bollenvelden onder water, wat vaak veel
steltlopers aantrekt. Afgelopen jaar leverde dat ons grauwe franjepoot, lach
stern en de blonde ruiter op. Mogelijk
kijken we ook nog een poosje over zee,
bijvoorbeeld bij Camperduin.
Vertrek: 7 uur, einde middag retour
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 15 september

Zondag 22 september

Maasvlakte | auto-/dagexcursie
We gaan naar de Maasvlakte en hopen
dat de trek al op gang is en leuke aantallen en soorten naar deze plek heeft
gebracht. De praktijk leert dat dit gebied
heel veel kan opleveren op goede dagen,
maar dat het er soms ook leeg kan zijn.
In dat geval gaan we vogelen rond de
Westplaat, waar rond deze tijd vaak visarenden te vinden zijn. Wellicht bezoeken we ook nog een ander gebied.
Vertrek: 7.00 uur; einde middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Trektellen | ochtendexcursie
We gaan ‘trektellen’ onder leiding van Richard Pieterson en Vincent Schieveen.
Vanaf Fort Maarsseveen tellen we zoveel
mogelijk overvliegende vogels: vinken,
leeuweriken, lijsters, graspiepers en wie
weet ook nog enkele bijzondere soorten.
Iedereen is van harte welkom. Neem iets
te eten en/of te drinken mee. En een goede verrekijker.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 september bij Vincent Schieveen, 06-34118621
Verzamelen: om 7.15 uur bij fort Maarsseveen (Herenweg t.o. nummer 8a). Kom
bij voorkeur op de fiets, of parkeer de auto bij de Heeren van Maarssen, Maarsseveensevaart 7A

Vechtplassen
Excursies (m.u.v. 22 september) vertrekken vanaf het kleine parkeerterrein op het
Harmonieplein in Maarssen (ingang in
bocht met de Kerkweg).

Zondag 1 september
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
(Brouwersdam)
Voor de verandering gaan we dit keer in
de zomer naar deze vogelrijke gebieden.
In deze tijd van het jaar kunnen we de
volgende soorten verwachten: piepers,
steltlopers, kwikstaarten en visarenden.
Afhankelijk van de omstandigheden
wordt pas op het laatste moment bepaald
welke gebieden bezocht gaan worden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 30 augustus
bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 0611925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur; terug rond 17.00 uur
Benzinekosten: € 16,50, graag gepast betalen aan de chauffeur

Vink | Jan van der Greef

Zondag 13 oktober
IJmuiden Zuidpier en omgeving
De vogeltrek is nog in gang en wie weet
wat we tegen komen. We denken aan
doortrekkende ijsgorzen, strandleeuweriken, vinken, kepen, lijsters, waaronder
beflijster, roodborsttapuiten etc.. Langs
de Zuidpier hebben we kans op zeekoet/
alk, jagers, jan-van-genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen en duikers. Steenlopers, paarse strandlopers en oever
piepers zijn vaste prik.
Excursieleiding: Richard Pieterson
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 oktober
bij Richard Pieterson 0346-551 883 of 0612517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.30 uur; terug rond 14-15 uur
Benzinekosten: € 7,00, graag gepast betalen aan de chauffeur

IJsgors | Michael Kars

Oeverpieper | Hans van Zummeren
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Boekbespreking
Nick Hoebe

DE SCHARRELAAR 2019/1
vogel tijdschrift voor lezers

Auteur
Uitgever
ISBN
Prijs

diverse auteurs
Atlas Contact
978 90 450 3828 5
€ 14,99

Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n lezer.
Ik weet het, het klinkt wel een beetje
vreemd van iemand die boeken recenseert, maar vaak moet ik mij echt tot het
lezen zetten, vaak omdat de deadline van
De Kruisbek nadert.
Hoe anders was dat bij het boekje ‘De
Scharrelaar’. Want eigenlijk is het geen
boekje. Officieel is het een tijdschrift dat
tweemaal per jaar gaat verschijnen bij
uitgeverij Atlas Contact.
Je kunt je er niet op abonneren; je moet
het gewoon zelf in de boekhandel halen.
Deze eerste uitgave van De Scharrelaar is een verhalenbundel waarin 13 auteurs vertellen over vogels. Soms gaat
dat op wetenschappelijke wijze (Hay
Wijnhoven: ‘Het torteltje met grootheidswaanzin’), soms is het een reisverslag (Stefan Brijs: ‘Berichten uit de vallei’ gaat over het verval van Andalusië).
Saskia van Loenen schrijft over haar fascinatie voor de scharrelaar. Geert Groot
Koerkamp, correspondent van de NOS in
Moskou, schrijft over de roofvogels in de
Russische hoofdstad.
Er zit dus flink wat variatie in de verhalen
en mij spreekt dat zeer aan. Bovendien
is het taalgebruik heel prettig: niet te wetenschappelijk maar ook niet te populair.
Ik las het in één ruk uit, en ik kijk al uit
naar de volgende uitgave.
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Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris Josje Henkelman

De Bilt | Zeist

06-16679919
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

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

Penningmeester Bart van den Berg

Doorn | Driebergen

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Ledenadministratie | Lid José Loof

Nieuwegein | IJsselstein

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

06-24470449
joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

Anita Lureman
anitalureman@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Utrecht-Stad

06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

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

Bestuursmedewerkers

Vechtplassen

Webmaster
Bert Geelmuijden | 033-4700585
bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl

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

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

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

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

Districtscoördinator Sovon

Vogelringstation Groenekan

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

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

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

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

Scholenproject IJsselstein
Everdien Smeenk | 030-6885871
everdiensmeenk@vogelwacht-utrecht.nl
Tanny Hiemstra
tannyhiemstra@vogelwacht-utrecht.nl

