
de kruisbek

Vogelwacht Utrecht
jaargang 62 | nummer 4 | september 2019



de kruisbek
Vogelwacht Utrecht

jaargang 62 | nummer 4 | september 2019

Inhoud

Van de redactie .....................................................................................................................................................................................................1

Bestuur ............................................................................................................................................................................................................................1

Bedreigde Utrechtse broedvogels ............................................................................................................................................ 2

Lekker ballen ..........................................................................................................................................................................................................6

LiveAtlas Sovon ..................................................................................................................................................................................................9

Draaihals ....................................................................................................................................................................................................................11

Voor u gelezen ................................................................................................................................................................................................... 12

Werk van vrijwilligers ..............................................................................................................................................................................14

Scharreleieren .....................................................................................................................................................................................................17

Naar Spitsbergen 1 ................................................................................................................................................................................. 18

Midwinter Roofvogeltelling 2019 ........................................................................................................................................... 21

In het kort ............................................................................................................................................................................................................... 24

Verenigingsnieuws .....................................................................................................................................................................................26

De kruisbek is het verenigingsblad van 

de provinciale Vogelwacht Utrecht, en 

verschijnt 5 keer per jaar.

www.vogelwachtutrecht.nl

Redactie

Trees Weggemans

Bert Geelmuijden

Nick Hoebe

Bert van ’t Holt

René de Waal

Redactieadres

J. Homan van der Heideplein 66

3604 DK Maarssen

redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl

T 0346-830588

De redactie houdt zich het recht voor om 

aangeboden kopij te weigeren of in te 

korten. Het overnemen van artikelen en/

of illustraties is uitsluitend toegestaan na 

schriftelijke toestemming van de redactie.

Bronvermelding is verplicht.

De auteurs zijn persoonlijk verantwoorde-

lijk voor de inhoud van hun bijdrage.

Kopij inleveren vóór

5 oktober 2019

Illustratie kruisbek

Bram Rijksen

Druk/Vormgeving

Drukkerij Van Midden | Benschop

Foto’s omslag

Wilde eend | Bert Geelmuijden

Wilde eend | René de Waal



Werk van vrijwilligers  >  pagina 14

Bedreigde Utrechtse broedvogels  >  pagina 2

de kruisbek 4-2019  |  1

Van de redactie

Bestuur

In Kruisbek nummer 3 hebt u een excursieverslag kunnen lezen 

van afdeling Utrecht-Stad naar Texel. Per abuis is Toon Vernooij 

als auteur genoemd. Dit moet Guus Peterse zijn. Onze excuses.

Onlangs ontvingen we de volgende reactie: “... De Kruisbek zit 

in de leesmap van onze vogelwacht. Mijn complimenten - nog 

los van de inhoud - voor de kwaliteit van jullie verenigingsblad. 

Prettig leesbaar met smalle kolommen en gestoken scherpe  

foto’s van diverse topfotografen! ...”

Herinnering
Indien u uw contributie/donatie nog niet heeft betaald, kunt u 

dit alsnog doen door minimaal  € 18 over te maken op rekening-

nummer: NL54INGB0000286944 t.n.v. VWU Utrecht. Uw lid-

maatschapsnummer staat op de adreslabel bij deze Kruisbek. 

Met onze dank voor uw bijdrage.

Pelagische tocht op 29 september
De door het bestuur georganiseerde zeetocht op 29 september 

vanuit IJmuiden is volgeboekt.
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Op de nieuwste Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staan 

87 soorten, verdeeld over vijf categorieën: verdwenen, ernstig 

bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoeIig. In de Kruisbekken 

2 en 3 ging de aandacht naar enkele verdwenen en ernstig be-

dreigde broedvogels van de provincie Utrecht. In dit artikel 

staan bedreigde soorten centraal. Landelijk gaat het om Euro-

pese kanarie, grauwe klauwier, grote karekiet, kwartelkoning, 

Noordse stern, paapje, pijlstaart, strandplevier, tapuit, water-

snip, zomertaling en zwarte stern. Teveel soorten om in één 

artikel voor onze provincie de revue te laten passeren. Daarom 

beperk ik me hieronder tot grauwe klauwier, paapje en tapuit.

Grauwe klauwier, een kleurrijke zomergast
De naam ‘grauwe klauwier’ doet denken aan een saai gekleurde 

vogel. Niets is minder waar. Vooral het mannetje is bijzonder 

kleurrijk met een roodbruine rug, lichtroze borst en buik, grijs-

blauwe kruin en een zwart boevenmaskertje. De Engelse naam, 

red-backed shrike, past een stuk beter. Grauwe klauwieren zijn 

iets kleiner dan spreeuwen en bij ons zomergasten. Ze broeden 

in gevarieerde,  halfopen landschappen met veel grote insec-

ten (belangrijkste voedsel) en overwinteren in tropisch Afrika.

Volgens ‘Algemene en schaarse vogels van Nederland’ (2001) 

broedden er begin 20ste eeuw mogelijk enige duizenden paren 

in Nederland. Dat nam in de loop van die eeuw sterk af tot ruim 

400 in 1960, 200-250 in 1975 en een dieptepunt van 80-140 

in 1985. Sindsdien nemen de aantallen langzaam maar zeker 

toe. De nieuwe Vogelatlas (2018) meldt 340-370 broedparen in 

2013-2015. De toename lijkt nog niet gestopt.

Explosieve toename in Bargerveen

De snelle achteruitgang in de vorige eeuw werd in eerste in-

stantie veroorzaakt door vernietiging van leefgebieden. Dat ge-

beurde door ontginning van heide- en veengebieden en door 

schaalvergroting in de landbouw met het verdwijnen van mei- Grauwe klauwier | Richard Pieterson

Bert van ’t Holt

Grauwe klauwier | Hans van Zummeren

Bedreigde Utrechtse 
broedvogels
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en sleedoornhagen, houtwallen en overhoekjes. Bij de langza-

me toename sinds 1985 speelt het 2000 hectare grote hoog-

veenreservaat Bargerveen in Zuidoost-Drenthe een opvallende 

rol. Het beheer is er gericht op vernatting, waardoor prooien 

van de grauwe klauwier zoals grote insecten en levendbarende 

hagedissen sterk in aantal toenamen. Het aantal broedparen 

explodeerde hier van 10-15 in 1987 tot maar liefst 110 in 1996.

Voorzichtige comeback in provincie Utrecht

In de Avifauna van Midden Nederland (1971) lezen we dat de 

grauwe klauwier tot omstreeks 1950 een schaarse broedvogel 

was. Daarna nam het aantal broedparen voortdurend af en na 

1967 werd geen broedgeval meer vastgesteld. De Atlas van de 

Nederlandse Broedvogels (1979) vermeldt dat de soort is ver-

dwenen van de Utrechtse Heuvelrug en uit de Gelderse Vallei. 

En de nieuwere Atlas (2002) geeft aan dat de provincie Utrecht 

tijdens de atlasperiode (1998-2000) zo goed als leeg was. Na 

de eeuwwisseling lijkt de grauwe klauwier een voorzichtige 

comeback in onze provincie te maken. In 2005 en 2006 was 

op de Leusderheide in de broedtijd een zingend mannetje aan-

wezig (diverse waarnemers). Succesvol broeden kon toen niet 

worden aangetoond. In mei 2007 zongen op dezelfde plek zelfs 

twee mannetjes. Wat later vonden we hier in een braamstruik 

een nest met vijf jongen. Ook in 2008 zong een mannetje grau-

we klauwier op hetzelfde heideveld. Daarna zijn er geen waar-

nemingen meer die wijzen op broeden op de Leusderheide. In 

2011 werd wel een broedpaartje in Nieuw Wulven bij Houten 

ontdekt. En wat later vestigden zich grauwe klauwieren op het 

Leersumse Veld en de Vliegbasis Soesterberg. Het Utrechts 

Landschap meldde vijf territoria op de vliegbasis in 2018. De 

nieuwste  Vogelatlas (2018) geeft voor 2013-2015 in de provin-

cie Utrecht twee bezette blokken op met waarschijnlijke/zekere 

broedgevallen. 

Paapje in vrije val
De herkomst van de vogelnaam ‘paapje’ is gehuld in de ne-

velen van het verleden. Sommigen leggen verband tussen de 

bruine tint van het verenkleed en de bruine kleur van de kle-

ding van een kloosterling, vroeger paap genoemd. Paapjes zijn Paapje | Jan van der Greef
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iets kleiner dan huismussen en hebben een oranje borst en een 

opvallende lichte wenkbrauwstreep. De dunne snavel wijst op 

een uitgesproken insecteneter.  In ons land bewonen ze vooral 

vochtige tot natte hoogveen- en heidegebieden en kruidenrijke 

hooilanden. Paapjes overwinteren in de Sahel-zone in Afrika.  

Zeer algemeen in 1908

In de Atlas van Nederlandse Broedvogels (1979) staat een citaat 

uit 1908: ‘zeer algemeen; broedt zowel in zand- en heidestre-

ken als op weilanden’. Om maar meteen met de deur in huis te 

vallen, van die vroegere rijkdom is nu bijna niets meer over. De 

nieuwste Vogelatlas (2018) schat het aantal broedparen voor-

zichtig op 260-320 voor heel Nederland (veruit de meeste hier-

van broeden in de provincie Drenthe op heide en hoogveen en 

in beekdalen). In de loop van de vorige eeuw is de soort dus 

sterk achteruitgegaan. Dit wordt vooral toegeschreven aan in-

tensivering van de landbouw,  waardoor kruidenrijke hooilan-

den met hoog opschietende planten (het belangrijkste broed-

gebied) verdwenen. En dat kostte het paapje, als gespeciali-

seerde insecteneter, de kop.

Oostvaardersplassen versus Fochteloërveen

Enige hoop voor het paapje ligt in natuurgebieden. Hier schom-

melt de stand of neemt zelfs toe. Zo broedden er tientallen pa-

ren in het drogere deel van de Oostvaardersplassen. Helaas is 

de soort hier door de intensieve begrazing nu zo goed als ver-

dwenen. Gelukkig geeft het Fochteloërveen, een hoogveenge-

bied op de grens van Drenthe en Friesland, een beter beeld. 

Vernatting en enige struikvorming speelden het paapje hier in 

de kaart. Na een eerste inventarisatie in 1976 met als resultaat 

15 broedparen volgde een geleidelijke toename tot 97 paren in 

2013-2015 (nieuwe Vogelatlas).

Nog enkele broedparen in provincie Utrecht

De Avifauna van Midden Nederland (1971) typeert het paapje 

als een schaarse broedvogel in Midden Nederland met 45-50 

paren. Historische gegevens geven aan dat de soort vroeger 

veel talrijker was. Citaat uit 1971: ‘Moderne landbouwmethoden 

en ontwatering veroorzaken een sterke aantasting van de paap-

jesbiotoop. De kruidenrijkdom neemt af, ruigten en heggen ver-

dwijnen.’ In de zuidelijke Gelderse Vallei  kelderde de stand vol-

gens Algemene en schaarse vogels van Nederland (2001) van 

10-17 paren per 400 ha in 1951-‘54 naar 1-3 in 1965-‘71. In de 

Atlas van 2002 zien we dat het paapje alleen nog broedt in de 

Achterbergsche Hooilanden (reservaat Staatsbosbeheer) in het 

uiterste zuidoosten van de provincie Utrecht. Ook de laatste 

Atlas (2018) geeft hier twee bezette blokken op de grens van 

Utrecht en Gelderland. Verder is onze provincie verlaten. 

Tapuit
De herkomst van de naam ‘tapuit’ is niet helemaal duidelijk. 

Mogelijk heeft het te maken met het Middelnederduitse tâpen, 

dat kloppen of ‘slaan dat het kletst’ betekent.  Dat duidt dan op 

de roep, een klakkend ‘tsjak’. Een tapuit is wat kleiner dan een 

spreeuw en vooral goed te herkennen aan de witte stuit, goed 

zichtbaar bij het wegvliegen. Vrouwtjes zijn overwegend bruin 

en mannetjes nogal bont gekleurd met een grijsblauwe kruin en 

rug, zwarte vleugels, zwart maskertje en beige tint op keel en 

borst. Ze broeden in open, zandig terrein zoals duinen en heide 

en overwinteren in Afrika.

Vooruitzichten verre van rooskleurig

Aangenomen wordt dat vroeger veel meer tapuiten in Neder-

land broedden dan tegenwoordig. Begin vorige eeuw lagen in 

ons land nog uitgestrekte heidevelden, waar waarschijnlijk hon-

Paapje | Henk Tromp
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derden paren voorkwamen. Bebossing van de heide is een be-

langrijke oorzaak van de achteruitgang. Op de resterende heide 

heeft de schuwe tapuit last van de grote recreatiedruk. Ook in 

de duinen nam de soort sterk af. Oorzaken zijn hier vooral het 

dichtgroeien van kale terreinen en het verdwijnen van konijnen 

door besmettelijke ziektes. Tapuiten hebben schaars begroeid 

gebied nodig om naar voedsel te zoeken. Door bemesting met 

stikstof via lucht en regen groeit kaal voedselgebied dicht. Ko-

nijnen hielden door grazen open  ‘tapuitenveldjes’ in stand. Bo-

vendien zorgden ze voor broedgelegenheid (holen). Een lande-

lijke schatting komt uit op een magere 210-310 broedparen ta-

puit in 2013-2015. De vooruitzichten zijn verre van rooskleurig 

(Vogelatlas, 2018).

Leusderheide laatste toevluchtsoord

De tapuit broedde in 1897 op de heide bij Doorn, Maarn en 

Driebergen (Atlas, 1979). De Utrechtse Heuvelrug was toen een 

groot heideveld met de tapuit als algemene broedvogel. Huis 

ter Heide lag midden op een uitgestrekte open vlakte met uit-

zicht op Amersfoort en Utrecht. Net als elders in Nederland 

begon men begin 20ste eeuw heides en stuifzanden te beplan-

ten met bossen. Alleen het militaire oefenterrein Leusderhei-

de bleef open. In 1982 broedden hier nog tien paartjes tapuit. 

Daarna volgde een achteruitgang en in 1992 viel het doek voor 

de tapuit op de Leusderheide. Voor een deel werd dat veroor-

zaakt door de aanleg van de A28, waardoor een goed leefgebied 

verdween. Het grotendeels verdwijnen van het konijn door ziek-

tes zal ook een rol hebben gespeeld. Tapuiten broedden op de 

Leusderheide in konijnenholen (eigen waarnemingen).

Volgens de nieuwe Vogelatlas (2018) telde de provincie Utrecht 

in 2013-2015 enkele  waarschijnlijke/ zekere broedgevallen. 

Broedsucces werd toen niet vastgesteld. Mogelijk zijn late 

doortrekkers verward met broedvogels. 

Literatuur | Alleyn e.a., 1971. Avifauna van Midden-Nederland | Bijlsma R.G., Hus-
tings F. & Camphuysen C.J., 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland | 
Henk Blok en Herman ter Stege, 1995. De Nederlandse vogelnamen en hun beteke-
nis | SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse Vogel | SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000 | Sovon Vogelon-
derzoek Nederland, 2018. Vogelatlas van Nederlandse Broedvogels, wintervogels en 
40 jaar verandering | Teixeira, 1979. Atlas van de Nederlandse Broedvogels
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Sinds de jaren tachtig mag ik graag een 

vogel tekenen. Deed ik dat in het begin 

voornamelijk door een foto zo precies mo

gelijk na te tekenen, vanaf een zeker mo

ment veranderde dat.  

In 1987 sijpelde in vogelaarsland lang

zaam het nieuws door dat er in het Lau

wersmeer een nieuwe soort voor Neder

land was ontdekt. Ik had er nog nooit van 

gehoord, maar het scheen om een rood

keelstrandloper te gaan. Op zich al spec

taculair, maar het meest intrigerende 

vond ik de manier waarop deze soort was 

ontdekt: er bleek daar gewoon iemand de 

hele dag op een stoeltje te hebben geze

ten die naar vogels keek en deze vervol

gens begon te tekenen. Gewoon, in het 

veld! Na het zien van de resultaten wist ik 

het: dat wil ik ook kunnen!

Alle begin is moeilijk
Vol enthousiasme kocht ik dus een 

schetsboekje, wat potloden en een retour-

tje Stavoren om de kwak die daar al een 

paar dagen zat te bezoeken. Die was snel 

gevonden en ik zocht een strategisch 

plekje om met een paar potloodstrepen 

een fel realistische weergave van deze 

vogel op papier te zetten. Een half 

uurtje later had ik een hele nieuwe 

diersoort gecreëerd: een soort hybride 

keizerspinguïn x baardmannetje x buidel-

rat. Ik was teleurgesteld; even ‘op locatie’ 

een vogel tekenen was toch lastiger dan 

ik dacht... Pas écht gefrustreerd raakte 

ik toen er iemand naast me kwam 

zitten, een boekje opende en met een 

raar dik potlood in korte tijd vier keer 

niet een kwak, nee, déze kwak schetste. 

De ontdekker van eerder genoemde 

roodkeelstrandloper en createur van vele 

door mij zo bewonderde schetsen bleek 

naast me te zijn neergestreken: Erik van 

Ommen, in hoogst eigen persoon. Best 

leuk om hier onverwachts mijn inspirator 

te ontmoeten, maar nu ik had gezien hoe 

snel en accuraat hij te werk ging zonk mij 

de moed in de schoenen en besloot ik 

voortaan alleen nog maar naar vogels te 

kíjken.

Toch kroop het bloed waar het niet gaan 

kon en pakte ik na enige tijd de draad weer 

op. Hoewel het schetsen in het veld on-

dergeschikt raakte aan het maken van 

pentekeningen nam ik m’n boekje meest-

al wel mee als ik ging vogels kijken. Vooral 

tijdens vakanties probeerde ik tijd te ma-

ken om ergens drie of vier uur te gaan zit-

ten en me op maar één of een klein aantal 

vogels te focussen. 

Steenloper | Bram Rijksen

Lekker ballen
| Bram Rijksen



Inspiratie 
Tijdens een vogelvakantie in Noordoost - 

Spanje in augustus 1990 kwam ik toeval-

lig Bertus de Lange en Kees de Vries te-

gen. Niet geheel zonder trots kon ik met 

mijn schetsjes laten zien wat ik daar alle-

maal was tegengekomen. En leuk dat ze 

dat vonden, maar ik moest dan toch ook 

echt even het werk van hun reisgenoot 

(die ik op dat moment nog niet had ont-

moet) bekijken. Nou, vooruit dan maar... 

Na het doorbladeren van zíjn schetsboek-

je moest ik even gaan liggen: deze gast 

gebruikte niet alleen potlood, hij kleurde 

zijn onderwerpen ook nog eens in met 

aquarel. Ter plekke… buiten! Wat een ta-

lent, daar zou ie iets mee moeten doen! 

Gelukkig gebeurde dat ook en heeft Elwin 

van der Kolk zich naar mijn mening ont-

wikkeld tot één van de beste vogelteke-

naars in Europa, waarvan de Nederlandse 

Zakgids van Vogels slechts één van de ve-

le bewijzen vormt. 

In de jaren erna ontmoette ik meer men-

sen die bovengemiddeld goed vogels 

in het veld konden vastleggen. Gerald 

Driessen, Dirk Moerbeek, Martin Brand-

horst; stuk voor stuk helden in mijn ogen 

en allen gaven aan dat voor het maken 

van goede schetsen het volgende het al-

lerbelangrijkste is:

-  alleen tekenen wat je ziet; niet wat je vol-

gens jou zou móeten zien

-  ga zo vaak mogelijk naar buiten om te te-

kenen en maak uren...

Meestal ontmoette ik hen één of twee 

keer per jaar, bijvoorbeeld op de Sovon- 

en DBA-dag. Bij zo’n gelegenheid bekeek 

een mij vooralsnog onbekend persoon 
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met interesse mijn tekeningen, uitgestald 

op een tafeltje. Het bleek een bijzonder 

vriendelijke man uit Ierland, met oog voor 

detail. Hij stelde relevante vragen, ik ver-

telde wat en kreeg het idee dat hij er wel 

een beetje verstand van had. Of hij zelf 

ook wel eens tekende? Dat deed ie inder-

daad. Leuk, nóg iemand met een creatie-

ve inborst. Of ie zijn eigen werk ook wel 

eens inlijstte? Of dat ie wel eens iets ge-

publiceerd had ofzo? Dat had ie. Zo wa-

ren vrij recent tekeningen van hem ge-

bruikt voor een vogelgids.. dé vogelgids..: 

de Collins (ook wel ‘de ANWB-gids’ ge-

noemd). Bleek Killian Mullarney voor m’n 

neus te staan! “Of hij zelf ook wel eens 

tekent”… Dat is zoiets als een voetballer 

van SV-Houten die aan Messi vraagt “of 

hij ook wel eens voetbalt”.  

Het bekijken en bestuderen van werk van 

kunstenaars van dit kaliber kan enorm 

motiveren en inspireren. Het kan je ech-

ter ook verlammen zodra je bedenkt dat 

-hoe goed je je best ook doet- je nooit dát 

niveau zal halen. 

Ik houd mezelf steeds vaker voor dat ‘spe-

len als een Messi’ slechts weinigen is ge-

geven, maar dat Nathan Rutjes óók lekker 

kon ballen. En met dat in m’n achterhoofd 

heb ik de afgelopen vakantie uren op een 

stoeltje op de Inlaagdijk of in een hut bij 

de Keihoogte-inlaag gezeten. Gewoon, 

poetsende en slapende groenpootruiters, 

zwarte ruiters en kemphanen schetsen. 

Of een jonge lepelaar in de regen probe-

ren te tekenen. Of de kop van een steen-

lopertje langs de Brouwersdam. Gewoon, 

lekker ballen.
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LiveAtlas Sovon | bijdragen 
aan de kennis over Nederlandse vogels

Een vogeltelling doen als tussendoortje, tijdens een mooie 

wandeling bijvoorbeeld? LiveAtlas is het logische vervolg op 

Sovon’s succesvolle Vogelatlas. Het nieuwe project biedt je de 

kans om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan het in kaart 

brengen van de Nederlandse vogelwereld en die in je werkge-

bied. Die verandert immers voortdurend. Maar het is ook een 

spannende en leerzame uitdaging voor jezelf! Het uitgangs-

punt: een lijstje bijhouden van alle soorten die je ziet of hoort.

Je kunt zelf invulling geven aan hoe je dat het liefste doet. Een 

rondje door het park? Een vierkante kilometer systematisch 

uitkammen? Alleen soorten aankruisen of ook individuen tel-

len? Kan allemaal. Met een complete lijst, ook wel streeplijst 

genoemd, verzamel je veel waardevollere  informatie dan en-

kel het vastleggen van losse waarnemingen of zeldzaamheden. 

Streeplijsten worden wereldwijd daarom steeds vaker gebruikt 

om informatie over vogels vast te leggen. Zo gebruiken de Brit-

ten BirdTrack. In grote delen van  Noord- en Zuid-Amerika, 

maar ook bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, is eBird populair 

in gebruik. 

Wat maakt LiveAtlas leuk?
Door complete lijstjes bij te houden blijf je scherp in het veld. 

Daarnaast biedt het een goede manier om bijvoorbeeld een loka-

le Avifauna te maken, omdat je met tellingen in kilometerhokken 

een heel werkgebied systematisch af kunt gaan. De lege vlakken 

op de kaart op www.liveatlas.nl dagen je uit om ‘onderbevogel-

de’ stukken af te gaan. En ook in de beter onderzochte gebieden 

is altijd wat te doen. Het project loopt immers jaarrond. Lijstjes 

geven je daarmee ook inzicht in de trefkans van soorten door 

het jaar heen. Probeer in augustus bijvoorbeeld maar eens een 

veldleeuwerik (of in sommige gebieden, tegenwoordig, een me-

rel) tegen te komen. Of in januari een witgatje… Alle lijsten bij el-

kaar leveren mooi (en live) inzicht in de fenologie en trefkansen 

van soorten op. En leuke persoonlijke statistieken.

LiveAtlas is geen vervanger van bijvoorbeeld broedvogel-, MUS- 

en watervogeltellingen. Want we kunnen geen (gebieds)trends 

berekenen met de lijstjes. Daarvoor blijven regelmatige bezoe-

ken met een vaste aanpak nodig. Blijf deze dus vooral doen. 

Drie ‘magische’ ingrediënten: telduur, afstand en 
volledigheid
Dankzij slechts drie ingrediënten van je telling:  telduur, afge-

legde afstand en volledigheid, leg je al voldoende informatie 

vast. Zo kunnen we met het aandeel lijsten waarop een soort 

staat de trefkans per periode weergeven en ontstaat een feno-

logiegrafiek. Kijk op de website voor mooie voorbeelden! Daar-
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Figuur 1. LiveAtlas-track in een kilometerhok. Bij de meest waardevolle (en interes-
sante!) lijstjes worden alle habitats bezocht om alle soorten en aantallen op te pikken.



bij is het belangrijk dat we weten dat je lijst compleet is, om-

dat deze anders niet vergelijkbaar is met andere lijsten. Vergeet 

dus niet om ook de talrijke soorten (en de exoten) mee te ne-

men! Ook zijn telduur en afgelegde afstand belangrijk, omdat 

de kans dat je een soort aantreft groter wordt naarmate je lan-

ger telt en een grotere afstand aflegt. Een lijst van vijf minuten 

in de achtertuin is niet meteen vergelijkbaar met een wandeling 

van twee kilometer in 50 minuten. Voor al deze factoren kun-

nen we wel corrigeren, omdat we de drie ingrediënten hebben.

Ik ben er wel maar je ziet me niet
Hoe gebruikt Sovon de gegevens nu? Een kijkje in de keuken. 

LiveAtlas helpt ons namelijk om meer te weten over de kans dát 

je een vogel tegenkomt. In figuur 2 zie je een zogenaamde de-

tectiecurve. Het aantal soorten of individuen (y-as) neemt toe 

naarmate je langer telt (x-as). Uiteindelijk vlakt de curve af om-

dat je alle soorten in het telgebied hebt waargenomen. De cur-

ve zal er anders uitzien als je te maken hebt met een in het oog 

springende en luidruchtige soort als kool-

mees (welke snel wordt waargenomen) 

of met een moeilijker waar te nemen en 

vaak stille soort als appelvink (die pas bij 

het afvlakken van de curve wordt gezien). 

Waarom is dit nu belangrijk? Ook al wor-

den alle vogels bij een telling ingevoerd, toch kunnen er soorten 

of individuen ontbreken, bijvoorbeeld doordat de weersomstan-

digheden matig waren,  de waarnemer niet in goeden doen was 

(verkoudheid of een kater) of er plotseling straaljagers over het 

bos vlogen. Om hiervoor te corrigeren, hanteren we detectie-

curves, waarbij we op basis van getelde tijd en soorten kunnen 

inschatten welke soorten gemist zijn bij het tellen. 

Ik ben er niet maar je ziet me wel
Omgekeerd hebben we natuurlijk ook waarnemingen die wel 

zijn ingevoerd, maar die niet kloppen. Dit kan aan een verkeerde 

soortherkenning of aan een invoerfoutje liggen. Voor LiveAtlas 

hebben we een mooie validatietool ontwikkeld, waarbij we  alle 

waarnemingen filteren op bijzonderheden. We letten op hoge 

aantallen, waarnemingen die buiten de fenologie van een soort 

vallen en op het regionale voorkomen van soorten. Als we iets 

opvallends zien, nemen we even contact op met de teller.

 

Doe mee!
Geïnteresseerd om mee te doen? Kijk op www.liveatlas.nl of ga 

naar LiveAtlas in de app Avimap! Voor meer informatie, neem 

contact op met Paul van Els via paul.vanels@sovon.nl of Albert 

de Jong via albert.dejong@sovon.nl.
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Grafiek trefkans koperwiek in 2019 en 2018 Grafiek trefkans merel in 2019 en 2018

Figuur 2 | Detectiecurve



Draaihals  |  Jamey 

Grovell is een enthousiaste jonge vogelaar 

van 16 jaar die met name actief is in de wij

de omtrek van Huizen en de Eempolder.

Toen de waarneming van een draaihals 

door Tonny Bakker en Pieter Doorn bin-

nenkwam werd ik erg enthousiast. Ik 

pakte mijn camera en vertrok richting 

de Tafelbergheide in Huizen. De hei-

de bloeide mooi maar de draaihals was 

niet te zien. Na twee uur zoeken begon 

ik de moed te verliezen, maar dat veran-

derde al snel toen ik een vogel zag op-

vliegen in de buurt van mijn fiets. De vo-

gel landde in de verte op een paaltje, ik 

richtte mijn camera en maakte snel een 

foto. Ik bekeek de foto en ondanks de af-

stand zag ik meteen dat het de draaihals 

was. De draaihals was helaas minder blij 

dat ik hem opmerkte en dook gelijk weg. 

Na lang wachten liet hij zich nog steeds 

niet zien. Het was inmiddels al 17:00 uur 

en ik moest al bijna naar huis. Ik besloot 

om een rondje te lopen in de hoop dat 

de draaihals weer op zijn paaltje ging 

zitten omdat hij nu geen mensen meer 

zou zien. Toen ik terugkwam zag ik ge-

lijk dat de draaihals weer op zijn paaltje 

zat. Ik benaderde hem rustig maar hij 

dook weer weg. Na lang wachten kwam 

hij toch nog  redelijk dichtbij tevoorschijn 

op het gaas naast een paaltje. Ik maakte 

snel een foto voordat hij weer opvloog. 

Toen ik de foto bekeek kon ik mijn geluk 

niet op. Eindelijk was het gelukt om de 

draaihals goed op de foto te krijgen.
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Voor u gelezen
Limosa jaargang 92, nr. 1

Het tijdschrift van de Nederlandse Orni

thologische Unie en van Sovon.

Broedresultaten van zeearenden 
in ons land in 20062018
Aan het eind van de 19e eeuw was de 

zeearend in veel Europese landen hele-

maal verdwenen. De belangrijkste oor-

zaak was de vervolging door de mens.

Toen deze vervolging stopte kwamen er 

weer enkele broedgevallen in Europa, 

maar die opleving duurde niet lang. In de 

vijftiger en zestiger jaren begon de mens 

allerlei pesticiden en andere chemische 

stoffen zoals DDT en PCB’s te gebruiken. 

De roofvogelstand in geheel Europa nam 

dramatisch af. Pas toen het gebruik van 

die chemische rotzooi werd ingeperkt 

nam het aantal roofvogels in heel Europa 

weer toe, dus ook bij de zeearend. 

Aan het begin van dit millennium werden 

de eerste zeearenden in ons land waarge-

nomen. Het betrof dan vooral overwin-

terende exemplaren die afkomstig waren 

uit Duitsland.

Er werden allerlei plannen gesmeed met 

als doel om zeearenden zover te krijgen 

dat er enkele zouden blijven hangen in 

ons land, en dan misschien ooit tot een 

broedresultaat  zouden kunnen komen. 

Maar de zeearend was de mens vóór.

In de zomer van 2005 bleven een derde-

jaars vrouwtje en een volwassen manne-

tje overzomeren in de Oostvaardersplas-

sen. Het jaar daarop gingen dezelfde vo-

gels over tot broeden. Er kwam één jong 

uit het ei en dat jong groeide op tot een 

vliegvlugge  zeearend. Het eerste broed-

resultaat in Nederland in zeer lange tijd.

En daarna is het alleen maar beter ge-

gaan. Zie onderstaande tabel.

  Aantal uit
 Eerste broed gevlogen
Gebied poging in juvenielen

Oostvaardersplassen 2006 19

Zwarte Meer 2010 5

IJsselmonding 2011 7

Veluwemeer 2016 4

Fluessen 2017 0

Eemmeer 2018 1

Lauwersmeer 2009 9

Zuidlaardermeer 2016 2

Oude Venen 2017 3

Brabantse Biesbosch 2012 11

Dordtse Biesbosch 2014 9

Tiengemeten 2017 0

Krammer Volkerak I 2016 1

Krammer Volkerak II 2018 0

Noord Veluwe 2017 0

UITGEVLOGEN 20062018 71

Het artikel in Limosa bevat nog veel meer 

wetenswaardigheden over zeearenden in 

ons land. Zeker het lezen waard.

door Nick Hoebe

Zeearend | Michael Kars
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De Korhaan jaargang 53, nr. 2

Het lijfblad van Vogelwerkgroep Het 

Gooi en Omstreken.

Huiszwaluwen onder  
de Stichtse Brug
Dick Jonkers is in vogelaarsland geen on-

bekende. Naast allerlei andere dingen die 

hij doet op vogelgebied ijvert hij al jaren 

voor het behoud van de huiszwaluw. Op 

vakantie in Zuid-Europa zag hij dat daar 

veel huiszwaluwen nesten bouwen onder 

bruggen en viaducten. Maar in ons land 

doen ze dat niet. In heel ons land loopt 

het huiszwaluwenbestand sterk terug.

Hij besloot om de huiszwaluwen een 

beetje te gaan helpen. Zijn plan was om 

onder de Stichtse Brug, de brug tussen 

Huizen en Flevoland, een groot aantal 

kunstnesten op te hangen. Maar dat kan 

niet zomaar. Er moest eerst toestemming 

komen van Rijkswaterstaat, de eigenaar 

van de brug. Dat bleek geen enkel pro-

bleem. Een ecoloog van deze dienst regel-

de verder alle vergunningen, dus ook dat 

was snel rond. Een aannemer schonk de 

benodigde hardhouten planken, waar- 

aan de nesten bevestigd zouden worden.  

Een ander bedrijf schonk de kit waar- 

mee alles verlijmd kon worden en een ver-

huurbedrijf stelde gratis een hoogwerker 

beschikbaar. En tenslotte leverde een 

loonwerkersbedrijf een hoop grond die 

in een poel werd gedumpt. Deze poel 

veranderde daardoor in een modderbad, 

een plek waar de zwaluwen de modder 

voor eventuele nieuwe nesten konden 

verzamelen.

Op het moment dat het blad De Korhaan 

werd gepubliceerd waren er nog geen re-

sultaten bekend. Maar de verwachtingen 

zijn hoog.

Hakal, jaargang 45, nr. 2

Het clubblad van de Natuur en Vogel

wacht Culemborg (NVWC).

De verdwaalde burgemeester
Op 13 maart van dit jaar is Mario Huizinga, 

lid van de NVWC, ’s avonds in de Everdin-

gerwaard, aan de Lek, aan het speuren 

naar geringde grutto’s en meeuwen. Hij 

is die avond redelijk succesvol. Terwijl hij 

de diverse vogelgroepen aftuurt ontdekt 

hij ineens een opvallende meeuw. Opval-

lend omdat hij geen zwarte vleugelpun-

ten heeft, omdat hij een lichtbeige veren-

kleed heeft, en een roze snavel met een 

zwarte punt.

Mario denkt dat het een kleine burge-

meester is, maar dat weet hij niet zeker. 

Daarom seint hij verschillende vogelaars 

in die al snel ter plaatse zijn. Samen zijn 

ze er snel uit: eerste winter kleine burge-

meester.

Het is de eerste waarneming ooit in de 

regio Culemborg. Dat is heel bijzonder 

want kleine burgemeesters zijn echte 

zeekustvogels. Deze vogel was boven-

dien pas één jaar oud. Hij is geboren op 

Groenland of noordelijk Canada en is 

dus over de Atlantische Oceaan naar Eu-

ropa gevlogen. Een geweldige prestatie.

Op 17 april, vijf weken na de eerste waar-

neming, wordt de betreffende vogel voor 

het laatst gezien. Daarna is de vogel ge-

vlogen.Kunstnesten voor huiszwaluwen worden opgehangen onder de Stichtse Brug | Bob Awick 

Kleine burgemeester | Bert van Dillen



Adriaan Sleeuwenhoek | Bert Geelmuijden
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Begraafplaats Rusthof ligt aan de zuid-

kant van Amersfoort, ten noorden van 

natuurgebied Den Treek en het Hazen-

water. Het is een prachtige begraaf-

plaats, maar ook een plek van bezinning 

en rust en een natuurgebied. Naast be-

graven gebeurt er nog veel meer op de-

ze bijzondere plek. De natuur krijgt vol-

op de ruimte. Behalve dat er zo’n 140 

nestkasten hangen is er ook daarbuiten 

veel natuur te zien: een grote verschei-

denheid aan bomen, er zijn 391 verschil-

lende plantensoorten geteld en er wor-

den regelmatig reeën, vossen, konijnen, 

eekhoorns en boommarters waargeno-

men. In de jaren zeventig van de vorige 

eeuw hing toenmalig medewerker Joost 

de Leeuw de eerste nestkasten op. Door 

zijn inzet en die van Jan Drapers, destijds 

directeur van de Mulock Houwerschool, 

die het belangrijk vond de jeugd te be-

trekken bij de natuur, is het nestkasten-

project in ruim veertig jaar uitgegroeid 

tot wat het nu is: een belangrijke factor in 

het welzijn en de diversiteit van vogels op 

de Rusthof. Het zal duidelijk zijn dat de 

medewerkers en vrijwilligers van Rusthof 

hierin een essentiële rol spelen.

Adriaan is 40 jaar en woont in Ede. In het 

dagelijks leven is hij ambtenaar bij de ge-

meente Amersfoort, waar hij adviseert 

op het gebied van economisch- en wo-

ningmarktbeleid. Daarnaast is hij vorig 

jaar gestart met zijn bedrijf waarmee hij 

zoveel mogelijk mensen kennis wil laten 

maken met de natuur in het algemeen en 

vogels in het bijzonder.

Adriaan is heel vroeg met vogelen be-

gonnen. Toen hij tien jaar was ging hij al 

regelmatig met zijn vader op pad en al 

snel trok hij er ook in zijn eentje op uit. 

Waarnemingen van onder andere een le-

pelaar, een ijseend en een zeearend in 

die tijd veroorzaakten een fascinatie voor 

vogels die tot op de dag van vandaag is 

blijven bestaan.

Een rondleiding op de Rusthof
Mijn eerste kennismaking met Adriaan 

vond plaats toen ik in mei van dit jaar 

meedeed aan een door hem geleide ex-

cursie langs de nestkasten van Rust-

hof. We waren met een groep van acht 

mensen en het eerste dat mij trof was 

dat Adriaan het voor elkaar wist te krij-

gen dat wij onze schroom voor het betre-

den van de ruimten tussen de graven al 

snel van ons afwierpen. Waar het op an-

dere begraafplaatsen zo is dat je geacht 

wordt op de paden te blijven, is het op de 

Rusthof toegestaan, en wordt het bijna 

aangemoedigd, kriskras door het terrein 

te lopen, uiteraard met respect voor de 

graven. Op die manier was het voor ons 

ook goed mogelijk om langs een keur 

van nestkasten te lopen. Behalve ruim 

20 nestkasten voor bonte vliegenvangers 

worden de kasten ook gebruikt door ver-

schillende mezensoorten, boomklevers, 

boomkruipers, holenduiven en soms 

een gekraagde roodstaart. Adriaan open-

de enkele kasten, waarbij hij er geen twij-

fel over liet bestaan dat bonte vliegen-

vangers zijn favoriete soort op Rusthof 

zijn, en zo konden wij flink wat eieren, en 

in een aantal gevallen ook net uitgeko-

Door Bert Geelmuijden

Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden of sympa-
thisanten van de Vogelwacht Utrecht die vrijwilligers-
werk verrichten op het gebied van natuur in brede zin.
In deze aflevering Adriaan Sleeuwenhoek, coördinerend 
vrijwilliger bij het nestkastenproject op de begraafplaats 
Rusthof in Leusden.



men vogels bekijken. Enkele deelnemers 

mochten zelfs zo’n heel klein, nog niet 

eens donzig vogeltje even vasthouden en 

dat leverde zo te zien een onvergetelijke 

ervaring op. Er werd uiteraard ook volop 

gefotografeerd en op die afstand gaat dat 

zelfs met een telefoontje heel goed. On-

derwijl bleef Adriaan ook goed uit kijken 

en luisteren naar andere vogels en zo 

kon het gebeuren dat we ook nog groen-

lingen, staartmezen, een appelvink, een 

goudvink en een paar grote bonte spech-

ten te zien kregen. Dit uiteraard tot grote 

tevredenheid van de deelnemers aan de 

excursie, ook al omdat Adriaan zijn kijker 

en scoop aan de deelnemers ter beschik-

king stelde. Al wandelend werd infor-

matie verschaft over het broed- en leef-

gedrag van de vogelsoorten die de nest-

kasten bevolken. Uiteraard kwamen ook 

de andere vogels in het verhaal voor.

De taak als vrijwilliger
Adriaan werd in 2011 via een mailtje van 

het Amersfoorts Vogelnet op het spoor 

van het nestkastproject gezet en meld-

de zich als vrijwilliger. Hij doet niet al-

leen rondleidingen, maar sinds 2015 

coör dineert hij ook het project, als op-

volger van Jan Drapers. Er zijn nog een 

paar andere mensen die helpen met de 

werkzaamheden. Daarbij valt te denken 

aan het onderhoud aan de nestkasten: 

ze moeten worden schoongemaakt en 

er zijn soms ook reparaties noodzakelijk. 

Bovendien worden de kasten in eigen be-

heer vervaardigd en vindt er nog steeds 

een gestage uitbreiding van het aantal 

kasten plaats. In de broedtijd moeten de 

kasten regelmatig worden gecontroleerd. 

Er zijn de afgelopen jaren ook bonte vlie-

genvangers geringd. Daardoor weten de 

vrijwilligers dat zij bij leven en welzijn het 

volgende voorjaar alweer uit de overwin-

teringsgebieden in Afrika naar Rusthof 

vliegen om zelf te gaan broeden. Van één 

vrouwtje is zelfs vastgesteld dat ze zes 

jaar achter elkaar naar Rusthof is geko-

men om te broeden.

   

Tot slot
Ik had het genoegen voor een tweede 

keer met Adriaan over Rusthof te kunnen 

lopen en deze keer waren we met zijn 

tweeën. Ik werd opnieuw geraakt door 

zijn aanstekelijk enthousiasme voor de 

werkzaamheden op Rusthof, maar het 

werd me ook duidelijk dat het bij hem 

verder gaat dan alleen maar vrijwilligers-

werk aldaar. Adriaan is overtuigd van de 

heilzame werking van de natuur op de ge-

zondheid van mensen en kan daar met 

vuur over vertellen. Hij probeert heel 

voorzichtig interesse in zijn inzichten 

te wekken, niet alleen door zijn vrijwilli-
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gerswerk, maar hij geeft ook excursies 

in andere gebieden dan Rusthof en ver-

zorgt trainingen. Voor nadere informatie 

over deze activiteiten kun je terecht bij 

https://degezondevogelaar.nl.

Vogels zijn z’n inspiratiebron en ik kan het 

niet nalaten te eindigen met een prachtig 

citaat uit de mond van Adriaan: “Vogels 

zijn altijd de beste versie van zichzelf. Ze 

schamen zich niet voor anderen en zin-

gen hun mooiste lied, in tegenstelling 

tot veel mensen helaas. Ik vind daarom 

dat we als mensen veel van vogels kun-

nen leren. Wij zijn vaak bang voor de re-

actie van anderen, voor het oordeel van 

vrienden, buren of mensen die we niet 

eens kennen; dat we uitgelachen worden 

of dat dingen toch niet lukken. En dat is 

zo ontzettend zonde! Zou er ooit een ijs-

vogel geweest zijn die na een mislukte 

duik denkt: “Ach, waarom zou ik het nog 

een keer proberen, het ging net ook mis”. 

Tuurlijk niet, de ijsvogel probeert het ge-

woon nog een keer. Net zolang tot het 

wel lukt. En heb je wel eens een merel 

gezien die niet zijn mooiste lied durft te 

zingen, omdat hij bang is dat de ande-

re merels hem uit lachen? Nee! Hij zingt 

zo hard als hij kan, zo mooi als hij kan, 

laat zien dat hij de baas over zijn eigen 

leven is. Dus denk jij wel eens: “Moet ik 

mijn gevoel volgen?”, “moet ik dat nou 

eigenlijk wel doen?” of “wat zullen ande-

ren wel niet denken of zeggen”, denk dan 

aan deze vogels en laat je niet tegenhou-

den. Be the best version of you! Want als 

jij je beste zelf kunt zijn wordt de wereld 

een betere plek. Daar ben ik zeker van!”
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Parelmoeren  |  Het moest een vlinderdag worden vandaag. 

En dat werd het ook, maar eerst nog even iets anders: de route 

voerde langs een plek waar vorig jaar weken lang een kleine vlie-

genvanger heeft zitten zingen. Als je daar dan bent, luister je na-

tuurlijk toch even extra goed, in de verwachting dat stilte je deel 

is, in elk geval waar het kleine vliegenvanger betreft. Maar hoor: 

daar zat-ie doodgewoon weer te zingen. Alsof er niets veranderd 

was. Alsof er niet een lange herfst en winter voorbij waren ge-

gaan. Ik heb nog even op Waarneming gekeken, maar niets. Heb 

ik dan een kleine vliegenvanger zelf ontdekt? Dat valt te betwij-

felen: mijn waarneming ging onmiddellijk en automatisch onder 

embargo, wat doet vermoeden dat lokale vogelaars er toch al wel 

van wisten en een embargoverzoek hebben ingediend. Hoe dan 

ook een aangename verrassing.

Goed, vlinders vandaag. Op de hei. Zinderende warmte, felle 

zon, zoemende insecten. Overal fladderen vlinders. Het is zo’n 

dag dat je je afvraagt of het nou echt wel zo slecht gaat met in-

secten in Nederland. Maar ja, wat is je referentiekader? En bo-

vendien, een heitje verder vliegt weer bijna niets. Maar hier dus 

wel. Distelvlinders, maar die vliegen momenteel overal. Die 

schrijven dezer dagen hun eigen verhaal, een mooi, hedendaags 

verhaal over massamigratie vanuit Afrika tot ver in West-Europa; 

waar hebben we dat toch eerder gehoord? In dit geval geen pro-

testacties, geen grenscontroles, geen Kamervragen en geen poli-

tieke crisis. Niemand die ze een strobreed in de weg legt. Het is 

overigens geen ongebruikelijk verhaal voor deze soort, maar zo 

massaal als nu is het lang niet ieder jaar.

Kleine vuurvlinders, bruine zandoogjes, hooibeestjes, witjes, al-

lemaal van het gebruikelijke soort. Een mogelijk scheefbloemwit-

je (ik ben niet alleen, zelf zou ik die nooit durven claimen) blijft 

vooralsnog onbevestigd. Maar het is me natuurlijk om parelmoe-

ren te doen, een bijzonder fraaie vlinderfamilie met louter spec-

taculaire leden. Bosparelmoervlinder is vrij gemakkelijk: die vlie-

gen af en toe met meerdere rond. Een prachtig vlindertje, subtiel 

oranje-zwart getekend maar dat is dus parelmoervlinders eigen. 

In mijn vlindergids staat-ie nog als dwaalgast genoteerd maar er 

is in de jaren sinds verschijning daarvan blijkbaar een en ander 

veranderd. Grote parelmoervlinder is lastiger maar uiteindelijk 

krijg ik er ook hiervan een fraai te zien. En die is misschien wel 

het kroonjuweel onder de parelmoeren (al doe ik er daarmee mis-

schien een paar tekort: veldparelmoer die ik een paar weken terug 

in Limburg nog had, keizersmantel natuurlijk, en ook de bospa-

relmoeren waren vandaag erg fijn): een helder oranje vlinder met 

fijne zwarte tekening. Alsof er een zonnetje over de hei fladdert. 

Maar ach, dat kan je dus van elke parelmoervlinder wel zeggen.

Missie geslaagd dus. De verdere middag kunnen genieten van 

bos, hei en zand met bijbehorende levende have.

Grote parelmoervlinder | René de Waal Grote parelmoervlinder | René de Waal

Blog Guus Peterse

Scharreleieren
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Toen ik hoorde van de reis naar Spitsber

gen die Vogelbescherming en Inezia in de 

tweede helft van mei 2019 aanboden, was 

het besluit snel genomen. Met de Planci

us zouden we van Vlissingen via de Shet

lands, Faer Oer, Jan Mayen en de Groen

landzee naar Longyearbyen varen. Twaalf 

dagen de noordelijke oceaan tot ver boven 

de poolcirkel bevaren aan boord van een 

prachtig expeditieschip als de Plancius, 

daar maak je mij gelukkig mee. Nog mooi

er was, dat we er drie dagen op Spitsber

gen aan vast konden knopen.

De route naar Spitsbergen doorkruist 

grofweg drie zeeën, elk met hun eigen 

kenmerkende habitat en ecosysteem: de 

Noordzee, de Noorse zee en de Groen

landzee. Het uiteindelijke doel, Spitsber

gen, ligt op 78 graden noorderbreedte op 

de grens van het permanente pak ijs. 

De Noordzee kennen we allemaal wel, 

maar ook die ‘zee voor beginners’ heeft 

toch zo zijn verrassingen. Ze is bijvoor-

beeld lang niet overal ondiep, maar heeft 

een sterk geaccidenteerde bodem met 

heuvels en dalen. Ook de samenstelling 

van de bodem wisselt nogal; op de on-

diepere plekken veelal zandig en rond de 

Doggersbank vaak bezaaid met stenen, 

restanten van preglaciale rivierafzettin-

gen. De legendarische Doggersbank, fei-

telijk een eindmorene ontstaan in de ijs-

tijden, is weliswaar op sommige plaatsen 

niet veel dieper dan 20 tot 30 meter, maar 

ernaast ligt de Silver Pit die dieper gaat 

dan 150 meter. Oké, niet heel spectaculair 

misschien, maar deze hoogteverschillen 

veroorzaken wel opwaartse wervelingen 

van voedselrijk bodemwater, waarvan al-

lerlei organismen profiteren. 

Op de eerste ochtend na ons vertrek, net 

onder de Doggersbank, worden we dan 

ook wakker met de eerste witsnuitdolfij-

nen en dwergvinvissen. We zitten mid-

denin het domein van jan-van-genten, 

drieteenmeeuwen en zeekoeten, maar 

omdat het broedseizoen inmiddels in 

volle gang is, en de adulte vogels liefst 

zo dicht mogelijk bij de broedkolonies 

foerageren, zijn de aantallen op open zee 

betrekkelijk gering. Het zijn vooral onvol-

wassen vogels die ver op zee foerageren. 

Later, in de buurt van de Shetlands, ne-

men de aantallen flink toe. Een van de 

weinige zeevogels die ons de hele reis 

gezelschap zal houden is de Noordse 

stormvogel, opruimer van de oceaan: el-

ke dag zweven er tientallen op hun stij-
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Naar Spitsbergen 1 Toon Vernooij



ve wieken rond het schip, vaak op enkele 

meters van de reling, alsof ze een oogje 

in het zeil houden en misschien was dat 

ook wel zo.

Ook zie je, varend van zuid naar noord, 

het water van de Noordzee veranderen. 

Geeft voor onze kust het voedsel- en slib-

rijke water van de grote rivieren het zee-

water nog een bruingrijze tint, meer naar 

het noordwesten laat het koude, heldere 

water van de Atlantische Oceaan zijn in-

vloed gelden, wat duidelijk te zien is aan 

de blauwgroene kleur. Soorten die het 

bij het foerageren vooral van hun ogen 

moeten hebben, zoals jan-van-genten en 

zeekoeten, zoeken bij uitstek deze over-

gangszone op waar voedselrijk en voed-

selarm water zich vermengen.

Voor de kust van de Shetlands scoren 

we de eerste verstekeling: een boeren-

zwaluw, die zo’n bewegend rustpunt 

blijkbaar wel een uitkomst vindt. De 

voorjaars trek is nog volop gaande, wat 

bijdraagt aan de lijst van tijdelijke me-

depassagiers gedurende de loop van de 

reis: roodgesterde blauwborst, gekraag-

de roodstaart, tapuit, witte kwikstaart, 

IJslandse koperwiek en een graspieper 

die tot vertedering van velen de beschut-

ting opzoekt van plooien in de warme 

kleding van sommige opvarenden. 

Naar het noorden
We vervolgen onze reis naar het noorden 

langs de westkust van de Shetlands en 

voelen direct de invloed van de noordelij-

ke oceaan: een stevige deining en straffe 

bries en het karakteristieke ‘blue water’. 

Ook de invloed van het arctisch klimaat 

is merkbaar aan de dalende temperatuur. 

Zeevogels uit noordelijker regionen laten 

zich hier steeds vaker zien, zoals kleine, 

middelste en kleinste jager en vooral gro-

te jager, de schrik van onervaren jan-van-

genten. Ook zien we gaandeweg andere 

soorten zeezoogdieren verschijnen: grijze 

zeehonden, witsnuitdolfijnen en bruinvis-

sen maken plaats voor oceanische soor-

ten als witflankdolfijn en griend.

De volgende dag, even ten noordoos-

ten van de Faer Oer, ontmoeten we een 

groep van zeker tweehonderd grienden, 
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die een half uur lang met ons mee zwem-

men. Een ongelooflijk mooie ervaring. 

En alsof die grienden nog niet mooi ge-

noeg zijn, komen ineens van een flinke 

afstand twee noordelijke butskoppen 

recht op de Plancius af zwemmen. Vlak 

naast de romp duiken ze luidruchtig bla-

zend op, zwemmen onder onze verbaas-

de ogen voor de boeg langs, duiken on-

der de scheepsromp door om langs het 

achterschip aan de andere kant weer bo-

ven te komen. Dat rondje herhalen ze di-

verse keren, alsof ze een nieuw spelletje 

hebben ontdekt. Het levert een onverge-

telijk schouwspel op, dat zelfs de meest 

ervaren gidsen aan boord nog niet eer-

der hadden meegemaakt. Butskoppen 

mijden normaal gesproken contact met 

schepen, vermoedelijk omdat het onder-

zeese lawaai van motor en schroef hun 

sonarzintuig stoort. De Plancius produ-

ceert voor een schip van dat formaat ech-

ter weinig onderwatergeluid en -trillin-

gen. Wellicht dat daardoor de nieuwsgie-

righeid van de butskoppen het won van 

hun natuurlijke schuwheid. 

De aanwezigheid van butskoppen bete-

kent dat we definitief de oceanische diep-

zee hebben bereikt, het jachtgebied van 

deze tien meter lange, diep duikende 

tandwalvissen. Ten noorden van de Faer 

Oer neemt de diepte toe tot meer dan 

3000 meter.

Jan Mayen
Intussen zijn we de poolcirkel gepasseerd 

en hebben koers gezet naar Jan Mayen, 

een afgelegen vulkanisch eilandje gele-

gen op een onderzeese rug op de grens 

van Noorse Zee en Groenlandzee. Over 

een afstand van enkele tientallen zee-

mijlen rijst de zeebodem van 3000 me-

ter steil omhoog naar een diepte van eni-

ge honderden meters. We hopen daar op 

grote walvissen, zoals Noordse, gewone 

en - top of the bill! - blauwe vinvis, maar 

dat valt helaas toch wat tegen. Ver op de 

horizon zien we ‘s ochtends alleen een 

‘blow’, gevolgd door een langzaam door 

de golven rollende rug met helemaal aan 

het eind nog net een klein rugvinnetje: 

onze eerste en enige blauwe vinvis. De 

landing op het barre Jan Mayen doet de 

ietwat teleurstellende blauwe vinvis ech-

ter snel vergeten. De duizenden kleine al-

ken en kortbekzeekoeten zijn pas terug-

gekeerd op hun broedkolonies op de klif-

fen en puinhellingen en geven luidkeels 

blijk van hun aanwezigheid. Ook worden 

we verrast door een paartje kleine riet-

ganzen, waarvan pas sinds enkele jaren is 

vastgesteld dat ze op Jan Mayen broeden. 

De Noorse commandant van het weer-

station, blij met een beetje afleiding in 

zijn eenzame bestaan, zet braaf stempels 

in paspoorten en wij hangen de toerist uit 

met een wandeling over het eiland, onder 

de indruk van de grillige vormen van het 

vulkanische gesteente en de kleuren van 

korstmossen en kruipwilg. Bij het strand 

ziet de zee grijs van de Noordse stormvo-

gels die zich tegoed doen aan een feest-

maal van kleine rode garnaaltjes, wat 

met een verklaart waarom delen van de 

rotskliffen rood zijn: poep-met-garnalen.

>> In de volgende Kruisbek deel 2 van dit 

reisverslag >>
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Midwinter Roofvogel
telling 2019 Ype Hoekstra en Wim van de Vegte

Onder redelijk gunstige weersomstandigheden trokken in de 

eerste tien dagen van februari dit jaar weer maar liefst 44 tellers 

eropuit om de roofvogelstand in de provincie Utrecht te peilen. 

Met vrij veel zon, weinig regen en zachte wind was het meestal 

goed toeven buiten. Zou dat ook leiden tot veel waarnemingen?

Waarnemingen
Daartoe hebben we deze keer eens de resultaten van de laatste 

vijf jaar op een rij gezet in onderstaande tabel.  Met een totaal 

van 662 waargenomen roofvogels blijkt 2019 een doorsnee jaar 

te zijn. Al is dit maar een grof gegeven omdat het mede wordt 

bepaald door fluctuatie in het aantal getelde gebieden door de 

jaren heen.

Telresultaten van 2015 tot en met 2019 

Soort 2015 2016 2017 2018 2019

Blauwe kiekendief 9 2 4 1   

Bruine kiekendief  1     

Buizerd 719 387 434 627 529 

Havik 12 13 12 11 16 

Rode wouw  1     

Ruigpootbuizerd 4  1    

Slechtvalk 8 7 18 10 9 

Smelleken  1  3   

Sperwer 25 18 12 20 15 

Torenvalk 124 49 73 124 92 

Zeearend   1  1 

TOTAAL 901 479 555 796 662 

Aantal telgebieden 32 24 29 29 26 

Inzoomend op de soorten zien we dat in 2019 slechts zes verschil-

lende roofvogelsoorten zijn geteld. Niet eerder in deze 5-jaarreeks 

was dat het geval. Soorten die in andere jaren wel geteld werden Havik | Bert Geelmuijden

Torenvalk | Richard Pieterson

Buizerd | Hans van Zummeren
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en nu ontbreken zijn de blauwe en de bruine kiekendief, de ro-

de wouw, de ruigpootbuizerd en het smelleken. Met name de 

blauwe kiekendief lijkt toch met een structurele terugloop bezig; 

2019 is het eerste jaar waarin de soort niet werd waargenomen.

De aantallen van de wel waargenomen soorten liggen redelijk 

in de gebruikelijke onderlinge verhoudingen. Onderstaande 

grafiek laat de aantallen en verhoudingen van dit jaar nog eens 

precies zien. 

Wel doet de havik het opmerkelijk goed. In een ouder verslag 

was al eens opgemerkt dat de havik steeds meer ook in de agra-

rische gebieden opduikt.

Heel mooi is dat opnieuw de zeearend werd gevonden, voor de 

tweede keer in de geschiedenis van onze roofvogeltelling. Bert 

van ’t Holt meldde dat het een volwassen vogel betrof in het ge-

bied bij Eemnes. Er is trouwens nog sprake van een tweede ex-

emplaar, waargenomen buiten het telgebied, een overvliegend 

exemplaar in de buurt van de Lek bij het gebied bij Tull en t Waal.

Opmerkingen/bijzonderheden
Jeroen Steenbergen leverde de extra informatie over de tweede 

zeearend in het veld ‘Opmerkingen/bijzonderheden’ op het tel-

formulier. Hij meldde hierin ook dat de bosuil weer in zijn ‘be-

kende hol’ zat. 

Ook andere tellers geven extra waarnemingen in dit deel van 

het formulier. Zo meldt Michiel van Vliet een bokje dat opvloog, 

Gerard van Haaf noemt twee raven, Wigle Braaksma noteert 

een kerkuil, terwijl Toon van de Wolfshaar een steenuil hoorde 

roepen. Bert van ’t Holt tenslotte doet naast de zeearend ook 

kond van 18 kleine zwanen, wilde zwaan, pijlstaart, roodhals-

gans, twee raven en veel hazen (tientallen).

Biotopen
In onze Midwinter Roofvogeltelling onderscheiden we zes ver-

schillende biotopen. Van ieder telpunt en lijnstuk is de biotoop 

bepaald. Een eenvoudige vraag lijkt dan: ‘In welke biotoop komt 

deze of gene soort het meeste voor?’ Het antwoord uit de cijfers 

destilleren is toch niet zo eenvoudig, omdat er zeer grote ver-

schillen in aantallen soorten en telpunt-biotopen bestaan. Zo zijn 

er 529 buizerds waargenomen tegen bijvoorbeeld één zeearend 

en evenzo zijn er 548 telpunten met de weide- en bouwlandbio-

toop tegen bijvoorbeeld negen telpunten met de waterbiotoop. 

Met behulp van onderstaande tabel kunnen we toch een en an-

der afleiden. De tabel laat in de eerste drie kolommen zien wel-

ke biotopen er zijn en hoe die over de telpunten verdeeld zijn. 

De percentages verwijzen naar het totaal aantal, dus bijvoor-

beeld: er zijn 41 telpunten met biotoop Bebouwd, dat is 6% van 

het totaal van 726 telpunten (inclusief lijnstukken).

In de volgende kolommen worden aantallen en percentages van 

de soorten getoond. Zo zijn er 15 buizerds geteld in de bebouw-

de biotoop, dat is 3% van het totaal aantal getelde buizerds van 

529. Die 3% buizerds is minder dan de 6% telpunten. Buizerds 

worden dus beneden gemiddeld waargenomen in de bebouw-

de biotoop en de 3% daar is daarom rood gekleurd. Hetzelfde 

Midwinter Roofvoegeltelling 2019 | Eindstand 2019 na 26 gebieden geteld

buizerd: 529 | 80%

torenvalk: 92 | 14%

overig: 41 | 6%

sperwer: 15 | 2%

havik: 16 | 3%

slechtvalk: 9 | 1%

zeearend: 1 | 0%

Slechtvalk | Bert Geelmuijden
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Sperwer | René de Waal Zeearend | Jan van der Greef

geldt voor de torenvalk. Alleen de sperwer is bovengemiddeld 

waargenomen in bebouwd gebied, zij het met een twijfelachti-

ge betekenis omdat het maar één waarneming betreft. 

In Bos zijn zowel havik als sperwer bovengemiddeld vaak waar-

genomen. De buizerd scoort in het bos ondanks een aantal van 

42 waarnemingen toch ruim onder gemiddeld met 8% op 14% 

telpunten.

De biotoop Droog Natuurlijk is weer wel voor de buizerd: 16 

waarnemingen maken 3% uit, maar dat is toch meer dan 2% 

van de telpunten.

Nat Natuurlijk daarentegen zou  verrassend genoeg weer voor 

de havik zijn, maar hier zijn de aantallen zo klein, dat daaruit 

geen conclusie getrokken kan worden. Dit geldt ook voor de 

bio toop Water. Tenslotte de biotoop Weide en bouwland; duide-

lijk de biotoop waar de meeste soorten bovengemiddeld worden 

waargenomen. Alleen de havik en sperwer scoren hier beneden 

gemiddeld (ondanks dat ze in deze biotoop hun hoogste aan-

tallen behalen).

Slot | Tot slot rest een hartelijk dank aan de tellers: Bert v ‘t H, Bert G, Ad v d H, 
Toon v d W, Ad H, Harry Z, Jack F, Wigle B, Arjan v V, Luuk D, Wouter K, Ed V, Arwin 
de B, Klaas K, Maria M, Cornelia B, Wim v d V, Janneke K, Alice v H, Leonoor v M, 
Gerard v H, H. Schuurmans, Michiel v V, Wilco S, Ariëtte v K, Frits F, Meriam M, Nel 
v M, Ype H, Henk L, Bert v d B, Jeroen S, Guus P, Peter v V, Sjef ten B, Maria V, Ma-
rie-Jose S, Wim v L, Rene N, Wim v I, Jan-Willem H, Ewan en Maaike B, Doortje E, 
Stefan N. We zien jullie volgend jaar graag terug.

De volgende Midwinter Roofvogeltelling wordt gehouden van 

zaterdag 1 februari tot en met zondag 9 februari 2020.

Tabel met biotopen, aantal telpunten en soorten per biotoop | # = aantal en % = percentage  

 TELPUNT BIOTOOP TELPUNTEN SOORT 

   buizerd havik slechtvalk sperwer torenvalk zeearend 

  # % # % # % # % # % # % # % 

 Bebouwd 41 6% 15 3%  0%  0% 1 7% 4 4%  0% 

 Bos 100 14% 42 8% 5 31%  0% 3 20% 1 1%  0% 

 Droog natuurlijk 13 2% 16 3%  0%  0%  0% 2 2%  0% 

 Nat natuurlijk 15 2% 10 2% 1 6%  0%  0% 1 1%  0% 

 Water 9 1% 3 1%  0%  0% 1 7% 1 1%  0% 

 Weide en bouwland 548 75% 443 84% 10 63% 9 100% 10 67% 83 90% 1 100% 

 TOTAAL 726   529   16   9   15   92   1  
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Aantrekkelijke nerds
Een oud berichtje dat ik tegenkwam in 

Het Vogeljaar, maar te leuk om het hier 

niet te melden. Misschien zijn er onder 

u die grasparkieten hebben. Dat zijn die 

Australische mini-papegaaitjes die in al-

le mogelijke kleurvariaties worden ge-

kweekt en in het Engels de onmogelijke 

naam ‘budgerigar’ (hoe verzin je het?) 

dragen. De beestjes blijken meer in hun 

mars te hebben dan je zo op het eerste 

gezicht misschien zou denken. Vrouw-

tjes grasparkieten schijnen helemaal te 

smelten voor slimme mannetjes, zo heb-

ben Leidse en Chinese onderzoekers 

vastgesteld. Zij trainden mannetjes die 

een blauwtje hadden gelopen bij de da-

mes hoe ze een doosje met voer moes-

ten openen. Daarna lieten ze de vogels 

weer los tussen de andere parkieten. En 

wat bleek? De dames vielen als een blok 

voor de charmes van de heren, terwijl ze 

die eerder nauwelijks zagen staan. Om 

na te gaan hoe dit precies zat, trainden 

de onderzoekers ook een aantal vrouw-

tjes in het openen van de voerdoosjes. Ze 

wilden zien of de aantrekkingskracht we-

derzijds was. Het maakte de mannetjes 

echter niets uit of een vrouwtje nu wel 

of niet de truc met het doosje beheerste, 

de heren vonden ze allemaal even aan-

trekkelijk. Er leek dus geen sprake te zijn 

van sociaal gedrag. De vrouwtjes daar-

entegen vertoonden bij hun partnerkeu-

ze een sterke voorkeur voor de slimme 

mannetjes, zelfs dus als ze hetzelfde 

mannetje eerder nog hadden afgewezen, 

toen deze het voedseldoosje nog niet 

had leren openen. Dat wijst erop dat hier 

sprake is van seksuele selectie: vrouwtjes 

kiezen liever een ‘nerd’ die handig is in 

het vinden van voedsel (en daarmee de 

kans op succesvol nakomelingenschap 

groter maakt), dan een gespierde macho 

zonder kennis van zaken. Heel vreemd is 

die conclusie van het onderzoek nu ook 

weer niet, aangezien grasparkieten leven 

in droge, schrale gebieden waar een per-

manente voedselschaarste heerst. Een 

partner die extra slim is in het vinden van 

voedsel voor de jongen is dan natuurlijk 

gunstig voor het voortbestaan van de 

In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel

kom op toonvernooij@planet.nl
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soort. Bovendien zullen de erfelijke ei-

genschappen van de ‘slimme’ mannetjes 

zich als gevolg van een groter broedsuc-

ces sneller verspreiden in de populatie. 

Een aardige nevenuitkomst van het on-

derzoek was de ontdekking dat graspar-

kieten in staat bleken om door imitatie 

vaardigheden van elkaar over te nemen; 

ze leren van elkaar. Daarin verschillen ze 

bijvoorbeeld van zebravinken. 

Bron: Het Vogeljaar 67 (1) 2019 (Science, januari 2019, 
vol. 363)

Record
Wie van records houdt kan goed terecht 

bij de Noordse stern. De vogel heeft al 

een legendarische reputatie als lange-

afstandstrekker die jaarlijks meer dan 

40.000 km aflegt tussen zijn broedge-

bied op ons halfrond en het overwinte-

ringsgebied rond de Zuidpool, een af-

stand die door geen andere soort wordt 

geëvenaard. Van een individuele vogel 

is met dataloggers zelfs vastgesteld dat 

hij circa 96.000 km in één jaar tijd over-

brugde: van Northumberland naar Zuid-

west-Afrika, vervolgens de Indische Oce-

aan over zuidwaarts naar Nieuw-Zeeland 

en Oost-Antarctica en via de Atlantische 

Oceaan weer terug naar exact hetzelfde 

plekje op de kust van Northumberland! 

Ik bedoel maar. Daarnaast worden ze ook 

nog eens behoorlijk oud. Vorig jaar juni 

vonden beheerders van een natuurreser-

vaat aan de oostkust van Schotland een 

dode stern die in 1986 was geringd, even-

eens in Schotland. Dat betekende dat de 

vogel maar liefst 32 jaar oud was toen hij 

overleed, waarmee hij tevens de oudste 

Noordse stern van het Verenigd Konink-

rijk is. De vorige recordhoud(st)er was 

eveneens een Noordse stern, van 30 jaar 

oud. Gemiddeld leven Noordse sterns 

ongeveer 12 jaar. Het maakt de prestaties 

van deze soort nog indrukwekkender dan 

ze al zijn, als je vervolgens gaat bereke-

nen hoe groot de totale afstand is die dit 

ene exemplaar in zijn leven moet hebben 

afgelegd: ruim drie keer heen en weer aar-

de-maan! 

Bron: Birdguides (www.birdguides.com), 9 juli 2019
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Noordse stern | Richard Pieterson



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 via 

renedewaal@vogelwachtutrecht.nl.

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober
Afdelingsweekend Texel

Dit jaar is de keus voor ons traditione-

le oktober-afdelingsweekend gevallen op 

Texel, waar we op mooie soorten hopen. 

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar. 

Zaterdag 9 november 
Waarneming.nl | dag/autoexcursie

We bepalen daags tevoren de bestem-

ming(en) van de excursie. We laten ons 

leiden door de bijzonderheden, die op 

dat moment in den lande te zien zijn. In 

deze tijd van het jaar weet je maar nooit 

wat de vogelwereld voor ons in petto 

heeft. We zijn benieuwd!

Vertrek: 07.00 uur, terug einde middag

Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Vrijdag 13 december
Bosuilen in Den Treek | wandelexcursie

Onze traditionele bosuilenexcursie was 

afgelopen jaar een wisselend succes; van-

wege het grote aantal deelnemers was de 

groep gesplitst. De ene groep heeft meer 

geluk gehad dan de andere en meerde-

re bosuilen gehoord en zelfs gezien. Dit 

jaar hopen we op (meer) geluk voor al-

le deelnemers. We wandelen weer langs 

de Treekerweg, en zullen met name bij 

Huize Den Treek wat langer stilstaan om 

uilen te horen en misschien ook te zien. 

Ook voor kinderen een leuke ervaring!

Vertrek: 21.00 uur, terug rond 22.45 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerweg, Leusden-Zuid

Zaterdag 26 oktober
Maasvlakte | autoexcursie

Op de grond van het voormalig natuur-

gebied De Beer (zeer fraaie kwelders/dui-

nen met o.a. broedkolonie van grote stern 

en lachstern) is vorige eeuw Maasvlakte I 

aangelegd. Door de groei van de haven-

activiteiten is besloten om een tweede 

Maasvlakte aan te leggen, een project wat 

nu bijna is voltooid. Op beide vlaktes zijn 

vooral tijdens voor- en najaarstrek veel vo-

gelaars actief en worden vaak bijzonde-

re zeevogels en zangvogels ontdekt. We 

starten met een korte blik op het Brielse- 

en Oostvoornse Meer en gaan vervolgens 

naar de brandweerkazerne. Daarbij speu-

ren we op enkele plaatsen vanaf de duinen 

naar zeevogels zoals roodkeelduiker, jan-

van-gent, zee-eenden, drieteenmeeuw, 

tal van steltlopers en roofvogels, maar 

ook bijzondere zangvogels als strandleeu-

werik, bladkoning en vuurgoudhaan.

Meenemen: eten/drinken en warme kle-

ding

Opgeven: tot en met 24 oktober via 

hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16.00 uur

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

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Kleine jager | Richard Pieterson

Bosuil | Michael Kars
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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 c/

km per auto; de deelnemers betalen aan 

de penningmeester; deze verrekent de in

komsten met de chauffeurs.

Donderdag 10 oktober
Maasvlakte I/II | auto/wandelexcursie

Nergens in Nederland grenzen natuur en 

industrie zo aan elkaar als op de Maas-

vlakte. Omdat de vlaktes ver de zee in ste-

ken en de kust een belangrijke trekroute is 

kan het zijn dat er veel, maar ook bijzon-

dere vogels worden waargenomen. Aller-

lei 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 waarne-

mingen opleveren. Een bezoek aan kijkhut 

‘Bonte Piet’ staat ook op het programma.

Vertrek: 9.00 uur - terug 17.00 uur

Waar: Driebergen, P-terrein naast brand-

weerkazerne, Bosstraat 1

Benzinekosten: circa € 17,00 p.p.

Zaterdag 26 oktober
Rondje Veluwemeer (HarderwijkElburg) 

We beginnen bij Harderwijk. Daar speu-

ren we het Wolderwijd af en zoeken naar 

krooneenden. Langs de noordkant rijden 

we naar Elburg en bewonderen de ontel-

bare hoeveelheden meerkoeten, kuifeen-

den en tafeleenden. Ook zaagbekken en 

brilduikers passeren ons kijkerveld. We 

maken meerdere stops en hopen op de 

zeearend. De knobbel-, wilde - en kleine 

zwaan zijn hier in deze tijd van het jaar 

ruim aanwezig. Langs de zuidoever staat 

nog een kijkscherm. We zoeken de riet-

randen en slikjes af voor onder andere 

witgatjes en watersnippen.

Vertrek: 8.00 uur - 13.00 uur

Waar: Doorn, ingang P-terrein AH

Benzinekosten: circa € 7,00 p.p.

Zondag 17 november
Arkemheen/Schuitenbeek

De koereiger nam in 2018 het gebied in de 

greep. Vinden we hem weer in 2019? De 

vogeltrek is volop gaande en er zijn veel 

soorten die hier opvetten. Naast de goud-

plevieren, kemphanen en watersnippen 

staat ook de eerste smient op de wens-

lijst. We hopen natuurlijk op toren valk, 

slechtvalk, en misschien de zee arend. Bij 

Schuitenbeek gaan we een kleine wande-

ling maken en bij het gemaal van Arkem-

heen zoeken we naar de ijsvogel.

Vertrek: 8.00 uur tot 13.00 uur

Waar: Doorn, ingang P-terrein AH

Benzinekosten:  circa € 4,50 p.p.

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. Iedereen mag 

mee, gratis. Aanmelden is niet nodig. Bij 

heel slecht weer gaat het niet door.

Vertrek:  8.00 tot 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Deelname aan excursies graag vooraf 

melden bij Jeroen Steenbergen,  030

2420465 of minstens 3 dagen van tevo

ren per email: jeroensteenbergen@vo

gelwachtutrecht.nl.

Zondag 3 november
Limburg, o.a. Margraten

We proberen een bezoek aan het zuiden 

van Nederland samen te laten vallen met 

de kraanvogeltrek. Dat dit geen garan-

tie is mag duidelijk zijn, maar ook als dit 

doel niet haalbaar blijkt, is er veel leuks 

te vinden. We zullen o.a. op zoek gaan 

naar grauwe gorzen rondom Margraten.

Vertrek: 7 uur en laat in de middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Koereiger | Bert Geelmuijden

Nieuwegein | IJsselstein

Doorn | Driebergen

UtrechtStad



Zondag 8 december
Amerongen, Nederrijn bij Wageningen 

en/of de Blauwe Kamer | autoexcursie 

Langs de rivier gaan we op zoek naar leu-

ke vogels. Wellicht hangt er ergens een 

zeearend rond of zijn er mooie groepen 

ganzen met leuke soorten er tussen? 

Vertrek:  8 uur - halverwege middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

Pterrein op het Harmonieplein in Maars

sen (ingang in bocht met de Kerkweg).

Zondag 13 oktober
IJmuiden Zuidpier en omgeving

De vogeltrek is nog in gang en wie weet 

wat we tegenkomen. We denken aan 

doortrekkende ijsgorzen, strandleeu-

weriken, vinken, kepen, lijsters (waar-

onder beflijster), roodborsttapuiten en 

meer. Langs de Zuidpier hebben we kans 

op zeekoet, alk, jagers, jan-van-genten, 

dwerg- en drieteenmeeuwen en duikers. 

Steenloper, paarse strandloper en oever-

pieper zijn vaste prik.

Excursieleider: Richard Pieterson 

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 oktober bij 

Richard Pieterson via 0346-551883 of 06-

12517124 (na 18.00 uur)

Vertrek: 7.30 uur - terug tussen 14-15 uur

Benzinekosten: € 7,00 graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Woensdag 13 november
Lezing ‘Steltlopers in Nederland’  

In ‘Steltlopers in Nederland’, vertelt vo-

gelaar en vogelfotograaf Bert van Dillen 

van alles over de leefgewoonten van de-

ze prachtige vogels, de enorme vliegpres-

taties en over de herkenning van de stelt-

lopers die in Nederland gedurende het 

jaar gezien kunnen worden. 

Steltlopers is een verzamelnaam van ver-

scheidene vogel families, waarvan de be-

kendste de plevieren en strandlopers 

zijn. Denk aan onze weidevogels als de 

kievit, grutto en scholekster. En aan de 

elegante kluut. Maar ook aan die grap-

pige drieteenstrand lopertjes die in de 

winter langs de vloedlijn van het Noord-

zeestrand rennen.

Waar: ’t Trefpunt, Kerkweg 21, Maarssen 

Aanvang: 20.00 uur; Welkom vanaf 19.30 

uur. Einde om ongeveer 22.30 uur.  

Kosten: Leden van de Vogelwacht Utrecht 

betalen € 2 per persoon, niet-leden (ook 

uit een gezin waarvan er één lid is) beta-

len € 4,50. Graag gepast betalen.

Aanmelden: vooraf aanmelden bij Ingrid 

Kat via 06-23662384 (na 18.00 uur)

Zondag 17 november 
Kop van NoordHolland voor steltlopers

Na de lezing van woensdag 13 november 

2019 gaan we zelf het veld in om steltlo-

pers te spotten. Bert van Dillen zal ons 

meenemen naar de Noordzeekust bij de 

Hondsbossche Zeewering, de plasjes van 

De Putten, het ‘Nollenland van Abbeste-

de’, de Balgzandpolder, Balgzand en Bree-

hornwad. Hier hopen we op vele soorten 

steltlopers die hier in de winter verblij-

ven. Denk aan drieteenstrandloper, steen-

loper, tureluur, scholekster, wulp, kievit, 

zilverplevier, goudplevier, rosse grutto, 

kluut, bonte strandloper, kanoetstrandlo-

per en wellicht nog veel meer.

Naast de steltlopers kijken we uiteraard 

ook naar andere vogelsoorten. Mogelijk 

zien we een slechtvalk die op steltlopers 

jaagt, of een smelleken.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 november 

bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 7.15 uur (graag om 7.10 uur aan-

wezig); terug tussen 16.00 en 17.00 uur

Benzinekosten: € 15.  Gepast betalen aan 

de chauffeur
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