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Van de redactie
In de vorige Kruisbek plaatsten we deel 1 van ‘Naar Spitsber-

gen’, een reisverslag van Toon Vernooij. Rechts onderaan pagi-

na 19 staan noordelijke butskoppen op de foto en geen grien-

den, zoals het onderschrift vermeld. Excuses hiervoor. In deze 

Kruisbek vindt u deel 2 van dit boeiende reisverhaal. 

Nationale Vogelweek van 9 tot en met 17 mei 2020
In de Nationale Vogelweek wil Vogelbescherming Nederland 

zoveel mogelijk mensen laten genieten van de vogels en na-

tuur in Nederland. Vogelwacht Utrecht sluit zich van harte hier-

bij aan. Helpt u ook mee van de Nationale Vogelweek een suc-

ces te maken? Afdelingen of individuele leden kunnen een leu-

ke vogel excursie of andere activiteit organiseren. De Nationale  

Vogel week vindt in 2020 plaats van zaterdag 9 tot en met zon-

dag 17 mei. Meer informatie en aanmelden via www.vogelweek.

nl. Vogelbescherming zorgt voor landelijke promotie van de 

Nationale Vogelweek, maar u kunt ook zelf deelnemers werven: 

zie de website. Vogelwacht Utrecht zal de activiteiten in de pro-

vincie Utrecht vermelden in Kruisbek en Nieuwsbrief en op de 

website. Met vragen kunt u terecht bij Debby Doodeman van 

Vogelbescherming Nederland via 06-30021816 of vogelweek@

vogelbescherming.nl.

Cadeautip voor de feestdagen
Heeft u familie of vrienden die geen lid zijn van onze Vogel-

wacht maar wel interesse hebben voor vogels? Dan is het mis-

schien een aardig idee om ze met de komende feestdagen een 

lidmaatschap van de Vogelwacht aan te bieden. Dat kan via 

vogel wacht-utrecht.nl/lid worden.

Presentatie Scholenproject IJsselstein
Maandagavond 9 september gaven Everdien Smeenk en Tanny 

Hiemstra een geanimeerde presentatie van hun scholenproject. 

Zoals bekend geven zij tuinvogellessen op basisscholen in IJssel-

stein. Sommige aanwezigen hadden al ervaring met vogel lessen, 

anderen gaven te kennen er binnenkort mee te willen beginnen. 

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Everdien Smeenk, 

everdiensmeenk@vogelwacht-utrecht.nl of 030-28407546.

Folders en extra Kruisbekken
Wilt u de Vogelwacht promoten met folders en/of Kruisbek-

ken? Zo ja, neem dan even contact op met onze secretaris Josje  

Henkelman, secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of 06-16679919.Pimpelmees | Henk Tromp

Noordelijke butskoppen | Toon VernooijBestuur



René de Waal

De randmeren bij Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland hebben een 

belangrijke functie voor de waterhuishouding van zowel de Fle-

vopolders als het oude land. Waar het oude land direct op het 

nieuwe aansluit, zoals bij de Noordoostpolder en de Wieringer-

meer het geval is, zakt de waterspiegel in het oude land, waar-

door verdroging plaatsvindt. Het water stroomt naar het nieu-

we land, waardoor met name aan de randen een vochtig milieu 

ontstaat. Drainage van deze vochtige delen bleken de verdro-

gingsproblemen in het oude land alleen maar te doen toene-

men. Bij de naoorlogse polders is met dit effect rekening ge-

houden door tussen het oude en het nieuwe land een boezem 

uit te sparen. De zo ontstane randmeren hebben zich ontwik-

keld tot belangrijke natuur- en recreatiegebieden, maar ook ble-

ven de havens van met name de historische vissersplaatsjes be-

reikbaar voor (plezier)schepen.

Nijkerkernauw
De randmeren, ontstaan bij de aanleg van Zuidelijk Flevoland 

langs polder Arkemheen, zijn het Nijkerkernauw ten westen van 

de N301, en ten oosten hiervan het Nuldernauw. Het zijn de 

smalste randmeren tussen het oude en het nieuwe land. Over 

de oude zeedijk, van Spakenburg tot Nulde, loopt een fietspad 

met uitzicht op polder Arkemheen aan de ene, en het rand-

meer aan de andere kant. Het fietspad is tussen Spakenburg 

en de N301 vorig najaar verbreed. Met de auto kun je tot het 

stoomgemaal rijden, en verder lopen over het fietspad langs 

het randmeer. 

De randmeren zijn van groot belang voor watervogels. Het he-

le jaar door, maar vooral in het winterhalfjaar, kun je er grote 

aantallen aantreffen. Zij bieden niet alleen voedsel, maar ook 

een veilige pleisterplaats om te rusten. De rietkragen langs de 

randen bieden broedgelegenheid aan vogelsoorten als wilde 

eend, krakeend, fuut, dodaars en meerkoet. Ook kleine kare-

Blauwborst | René de Waal

Nijkerkernauw en  
Delta Schuitenbeek
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kiet, rietzanger, rietgors en (in de braamstruiken op het talud 

van de dijk) blauwborst en kneu vinden hier broedgelegenheid. 

Op het water zijn jaarrond rustende en foeragerende knobbel-

zwanen, kuifeenden, futen en meerkoeten te vinden. In het win-

terhalfjaar bieden Nijkerker- en Nuldernauw plaats aan duizen-

den smienten, kuifeenden en meerkoeten, maar ook aan grote 

zaagbek, brilduiker, nonnetje, grauwe gans, brandgans, knob-

belzwaan en (helaas steeds minder) kleine zwaan. Een enke-

le keer worden geoorde fuut, krooneend, topper, en afgelopen 

winter zelfs middelste zaagbek waargenomen.

 

Delta Schuitenbeek
Delta Schuitenbeek is een project in het kader van BOVAR, 

een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, water-

schappen en het Rijk, dat sinds 1986 werkt aan bestrijding van 

de overmatige algengroei in de randmeren. De Delta ligt tus-

sen jachthaven Nulde en de Nijkerkersluis, parallel aan de oude 

Zuiderzeedijk. Het project omvatte het verleggen van de mon-

ding van de Schuitenbeek bij Nulde met als doel het zuiveren 

van het water dat uit de Schuitenbeek komt, en het creëren van 

een nieuw natuurgebied. In 2001 werd begonnen met de aanleg 

van een strekdam van 3,6 kilometer lang. In het brede, oostelij-

ke gedeelte zijn drie eilandjes aangelegd. Het middengedeelte 

is soms maar enkele tientallen meters smal. De monding van 

de Delta, enkele honderden meters van de N301, is weer breder, 

en wordt van het Nuldernauw afgescheiden door een rij palen 

en steenblokken. Deze worden benut als rustplaats voor een-

den, aalscholvers en meeuwen. Naast ‘gewone’ meeuwen als 

kokmeeuw en kleine mantelmeeuw zijn ook Pontische meeuw 

en geelpootmeeuw geen uitzondering. 

Het water is erg ondiep, vaak maar een tot enkele decimeters. 

Dit heeft tot gevolg dat, vooral in het vroege voorjaar, de Delta 

als rustplaats dient voor grote groepen steltlopers als grutto en 

wulp. Lopend, of per fiets, is de Delta vanaf het fietspad over de 

oude zeedijk prachtig te overzien. Met de auto kun je vanaf de 

rotonde in de N301 ongeveer een kilometer langs de zeedijk rij-

den. Waar de weg afbuigt naar rechts kun je de auto parkeren, en 

verder lopend de Delta verkennen. Zorg dat er geen spullen in 

de auto blijven liggen: er is op deze plek meermalen ingebroken. Grote zaagbek | René de Waal

Nonnetje | René de Waal

Kleine karekiet | René de Waal
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Op en boven het water
In het winterhalfjaar is Delta Schuitenbeek een Eldorado voor 

vogelaars. Wintertaling, grote zaagbek, krakeend, nonnetje, 

smient, pijlstaart, tafeleend, bergeend en kuifeend zijn vaak 

van korte afstand te bewonderen. Grote zilverreigers foerage-

ren langs de strekdam, en regelmatig scharrelt een waterral 

langs de rietkraag. Vaak rusten tot enkele tientallen kleine zwa-

nen tussen de eilandjes. 

In het voorjaar vallen de vele futen, slob-, kuif- en krakeenden 

op. Ook de zomertaling doet het hier goed; afgelopen mei telde 

ik in de Delta in totaal zeven mannetjes. Bij de eilandjes rusten 

soms enkele tientallen lepelaars. Boerenzwaluwen, huiszwalu-

wen, oeverzwaluwen, gierzwaluwen en visdiefjes foerageren 

boven het water. Medio augustus/september worden reuzen-

stern en visarend regelmatig gezien. 

Een rij steenblokken tegenover de uitlaat van het Putter gemaal 

vormt een rustplaats voor wilde eend, krakeend en slobeend, 

maar in het winterhalfjaar ook voor wintertaling en grote zaagbek.

De strekdam is begroeid met bomen en struiken, en omzoomd 

met een rietkraag. Omdat er nooit mensen komen, kunnen wa-

terrallen en diverse eendensoorten, maar ook zangvogels als 

zwartkop, tuinfluiter en fitis hier ongestoord broeden. Langs 

de strekdam vliegen koekoeken regelmatig heen en weer en zijn 

dan vanaf de dijk goed te zien.

 

Talud oude zeedijk
Het talud tussen fietspad en Delta Schuitenbeek is veelal be-

groeid met lage braamstruiken, met langs het water een riet-

kraag, en is bijzonder rijk aan zangvogels. In de braamstruiken 

broeden kneu, grasmus en blauwborst. Kleine karekiet, rietzan-

ger en rietgors vind je overal in de rietkragen. Het rijkste stukje 

is wel rond de plek waar het Putter gemaal het overtollige wa-

ter in de Delta pompt. Behalve de zes bovenstaande soorten 

broedden daar dit jaar fitis, tuinfluiter, braamsluiper en bosriet-

zanger. Ook winterkoning en roodborst laten zich er zien. Op 

zeer korte afstand van elkaar dus 12 soorten! Als je in de broed-

tijd rustig op het muurtje bij het gemaal gaat zitten, komen bij-

voorbeeld kneu en fitis soms op luttele meters van je af zitten.

Dit jaar zaten medio mei/juni, ter hoogte van de Zeedijk, enige 

tijd op korte afstand van elkaar twee grote karekieten die luid 

zingend regelmatig in het riet omhoog klommen en zich prach-

tig lieten zien. Het was de derde keer in vier jaar tijd dat de grote 

karekiet zingend langs de Delta zat. Ook een sprinkhaanzanger 

zong er geruime tijd, ter hoogte van de parkeerplaats.

Bij het uitkomen van deze Kruisbek zijn de werkzaamheden om 

het fietspad tussen Nijkerk en Nulde te verbreden net afgerond. 

Hopelijk zullen de werkzaamheden niet voor al te veel versto-

ring van het waterwild op de Delta hebben gezorgd, en is de rij-

ke habitat voor al die zangvogels intact gebleven. 

Al met al zijn het Nijkerkernauw en Delta Schuitenbeek, in com-

binatie met polder Arkemheen, een fantastisch gebied om te 

vogelen, en een regelmatig bezoek meer dan waard. 
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Rond de steile kliffen van het eiland Run-

de vliegen honderden jan-van-genten en 

papegaaiduikers af en aan van het land 

naar de perfecte blauwe zee. Maar ook 

in de bossen is veel te ontdekken; afge-

lopen zomervakantie heb ik daar een bij-

zondere bewoner van de Noorse naald-

bossen mogen ontmoeten.

Op de allerlaatste dag maken we nog 

een wandeling, met de hoop op leuke 

vogels, zoals een goudvink of misschien 

een roofvogel. We zien weinig vogels, op 

een havik na, maar opeens blijf ik stok-

stijf staan. In een boom, ongeveer drie 

meter lager dan het pad, zit een uiltje. De 

gele ogen duiden op een dagjager en ik 

kan wel huilen van geluk als ik zie dat het 

een ruigpootuil is. Langzaam glijd ik over 

het mos en de varens naar beneden, in 

de hoop het uiltje goed in zijn natuurlijke 

omgeving vast te kunnen leggen. Steeds 

een stapje dichterbij; het uiltje blijft rus-

tig zitten. Het naderende blonde gevaar-

te met camera vindt hij geen bedreiging 

en hij laat me toe in zijn omgeving. Na 

elkaar twintig minuten lang gezelschap 

gehouden te hebben en heel veel foto’s 

later loop ik dolgelukkig verder, wetende 

dat ik dit uiltje met zijn karakteristieke, 

verbaasde blik niet snel zal vergeten.

Ruigpootuil | Annemarie Loof

Een bijzondere ontmoeting  |  Annemarie Loof



Pakijs en walvissen
Zo langzamerhand beginnen we echt 

serieuze poolreizigers te worden. We 

bevinden ons intussen op een breed-

tegraad waar dag en nacht er in dit sei-

zoen niet meer toe doen. Het is gewoon 

24 uur licht en als de mist en nevel van 

Jan Mayen plaatsmaken voor een helde-

re hemel, hebben we ook het hele etmaal 

zon. Ons bioritme wordt slechts bepaald 

door het ijzeren scheepsritme van ont-

bijt, lunch en avondeten, gelardeerd met 

lezingen voor wie zich weet los te ruk-

ken van het onvergelijkelijke schouwspel 

van fel blinkend pakijs onder een crème-

kleurige, naar zachtroze en felblauw kleu-

rende hemel. Ik heb dus amper één le-

zing gevolgd… Over pakijs gesproken: de 

Groenlandzee heeft twee gezichten: het 

westelijke deel voor de Groenlandse kust 

is dankzij de koude Oost-Groenland-

se zeestroom het hele jaar bedekt met 

pak ijs, terwijl het oostelijke deel tot aan 

Spitsbergen door de warme Golfstroom 

zo goed als ijsvrij is, alleen de fjorden 

vriezen ’s winters dicht.

De rand van het pakijs is dé plek om te 

speuren naar ijsbeer, zadelrob, klap-

muts en ivoormeeuw. De twee robben 

laten niet lang op zich wachten, naarma-

te het ijs dichter wordt kunnen we ze bij 

een snelheid van hooguit 3 knopen zeer 

dicht naderen. De aanwezigheid van ijs-

beren beperkt zich helaas tot pootaf-

drukken op de met sneeuw bedekte ijs-

platen. Ondertussen bekijk ik elke grote 

burgemeester - ook mooi, daar niet van 

- met argusogen; het kan zomaar een 

ivoormeeuw zijn. Ook daar hoef ik ech-

ter niet lang op te wachten: herkenbaar 

aan zijn karakteristieke roep hoor ik hem 

al aankomen, in zijn sneeuwwitte kleed 

amper afstekend tegen de lucht. Na die 

eerste volgen er nog vele, want voor de-

ze polaire broedvogel moet het broedsei-
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zoen nog beginnen. In groepjes wachten 

ze tot het arctische voorjaar ver genoeg 

is gevorderd om naar hun broedgebied 

te vertrekken. Maar voorlopig kunnen 

wij nog van ze genieten. Pas als we twee 

dagen later het pakijs verlaten en koers 

zetten naar Spitsbergen, nemen we af-

scheid van ze.

Voor het zover is, staat ons echter nog 

een onvergetelijke belevenis te wachten. 

Het zoemde al rond onder de opvaren-

den: Groenlandse walvissen! Een paar 

jaar geleden vond de Plancius tot veler 

verrassing namelijk een complete po-

pulatie Groenlandse walvissen terug in 

het westelijke deel van de Groenlandzee. 

Men was tot dan altijd in de veronder-

stelling dat de oorspronkelijke populatie 

door walvisjacht was uitgestorven. Dat 

bleek dus niet het geval. 

Ook wij hopen deze raadselachtige wal-

vis te zien te krijgen. Omdat er weinig 

bekend is over migratieroutes van deze 

soort en over zijn bewegingen in de loop 

van de seizoenen, durven we nergens 

op te hopen. Voor de zekerheid hangen 

we toch maar over de reling, ondertus-

sen genietend van de vele ivoormeeuwen 

en de noordse stormvogels die hier vrij-

wel donkergrijs zijn. Maar de koffie staat 

na het avondeten amper op tafel of de 

verlossende mededeling klinkt: Groen-

landse walvis voor de boeg!! Als één man 

stormen we terug aan dek. En daar ge-

beurt het: traag, eindeloos traag, rolt op 

een meter of vijftig een enorme antraciet-

grijze rug met een vreemde piramidevor-

mige bult door het water. Er valt een die-

pe stilte over het schip, je kunt een speld 

horen vallen. En ineens een tweede 

Groenlander! Nu dichterbij, zodat we de 

onderaards klinkende ademtocht horen 

als het ontzagwekkende, negentien me-

ter lange beest een metershoge damp-

wolk uitstoot. Broederlijk (of zusterlijk) 

naast elkaar kruisen de twee walvissen 

tussen de ijsschotsen, af en toe kort dui-

kend waarbij ze hun machtige staartvin 

boven het wateroppervlak tillen. Schit-

terend! Terwijl ik vol ontzag toekijk, be-

denk ik dat deze twee schepsels mogelijk 

ouder zijn dan elk levend mens op aar-

de. In de speklaag van vers aangespoelde 

dode exemplaren zijn niet zo lang gele-

den ijzeren harpoenpunten aangetroffen 

van een type dat tweehonderd jaar gele-

den voor het laatst werd gebruikt en van 

één dood exemplaar op de Noord-Sibe-

rische kust is ooit berekend dat het bij 

overlijden maar liefst 211 jaar oud moet 

zijn geweest! Kijk, ik ben dan wel een vo-

gelaar, maar hiervoor moest mijn ivoor-

meeuw toch even een stapje terugdoen…
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Spitsbergen
De oversteek naar Spitsbergen verloopt 

daarna zonder grote avonturen. Met eni-

ge vertraging door opdringend pakijs 

zien we na twee dagen de besneeuw-

de pieken aan de horizon verschijnen. 

In de Isfjorden landen we bij een ‘hang-

plek’ van mannelijke walrussen, die met 

hun aandoenlijk slome gedrag onze har-

ten doen smelten. Ze laten zich tot een 

meter of dertig rustig benaderen en een 

enkeling komt zelfs nieuwsgierig pools-

hoogte nemen vlakbij onze landingsplek. 

In het fjord krijgen we even gezelschap 

van tien tot vijftien beluga’s die tot ieders 

vreugde af en toe het schip dicht naderen 

en later die middag ontdekt iemand door 

zijn telescoop op de besneeuwde hellin-

gen de eerste echte ijsbeer. Een stipje ter 

grootte van twee pixels weliswaar, maar 

toch: een ijsbeer.

De volgende dag vervolgen we onze 

tocht door de Isfjorden en zien we op-

nieuw ijsberen, iets dichterbij nu, zo-

dat we zelfs kunnen vaststellen dat het 

vermoedelijk om een volwassen vrouw-

tje met een halfwas jong gaat. Maar ook 

nu blijft het voor de meesten te ver weg. 

In de middag maken we een landing in 

Sassenfjorden waar we koningseiders en 

alpen sneeuwhoenders aantreffen. Aan 

het eind van de ochtend lopen we de ha-

ven van Longyearbyen binnen: het reis-

doel is bereikt.

De resterende dagen brengen we door 

in en rond Longyearbyen, een onooglijk 

stadje van circa 2.500 inwoners. Buiten 

het stadje mag je vanwege het gevaar 

van loslopende ijsberen niet zonder ge-

wapende begeleiding rondlopen, maar 

dat deert ons nauwelijks, want er valt ge-

noeg te beleven. Tussen de huizen schar-

relen kleine rietganzen en brandganzen 

rond alsof het huismussen zijn. Een bi-

zarre gewaarwording voor een Hollan-

der die gewend is om voor kleine riet een 

omweg te maken. Hier heb je ze voor 

het oprapen! Dat geldt de volgende dag 

ook voor het alpensneeuwhoen, dat wat 

minder algemeen is, maar heb je er een-

maal een gevonden dan kun je er rustig 
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op een paar meter naast gaan zitten en 

hem op je gemak fotograferen. Op de 

rotshellingen boven het kerkje van Lon-

gyearbyen is een kolonie kleine alken ge-

vestigd. In het dorp zelf zijn het vooral 

sneeuwgorzen die de show stelen, want 

nu het voorjaar bijna losbarst zit op ie-

der hoopje sneeuw, dakrandje, sneeuw-

scooter of welk uitstekend object je maar 

kunt bedenken wel een stralend witte 

man sneeuwgors zich de longen uit het 

lijf te zingen. En dat gaat dan gewoon 24 

uur per etmaal door! 

Langs de oever van Adventfjorden lui-

eren groepjes eiders en koningseiders, 

wachtend tot de sneeuw in hun broed-

gebied voldoende is weggedooid. Op het 

open veld naast het wetenschappelijk in-

stituut heeft een kleine jager alvast een 

plekje gereserveerd, op luttele afstand 

van een rij woningen.

Dan krijgen we een seintje dat er een blon-

de ruiter in de buurt zit. De informatie is 

wat onduidelijk, dus we kunnen de vogel 

niet vinden. Maar puur toevallig zien we 

tijdens een avondexcursie, als we uitstap-

pen om naar een groepje ijseenden te kij-

ken, pal naast de weg een klein steltloper-

tje scharrelen, en ja hoor: blonde ruiter! 

De soort is op Spitsbergen een jaarlijkse, 

zeldzame doortrekker, maar nog net geen 

dwaalgast. Dat geldt overigens wel voor 

de kleine zwaan die we in het veld ontdek-

ken, evenals voor de adulte kokmeeuw in 

zomerkleed in het fjord bij de vogelkijkhut. 

De dag voor ons vertrek maken we een 

laatste rondje langs het fjord. Al een 

paar dagen hoorden we berichten over 

een paartje pas gearriveerde rosse fran-

jepoten, maar we waren telkens te laat. 

Deze keer hebben we echter geluk. Van 

een afstandje zie ik ze driftig rondjes 

draaien op het water vlak voor de oever. 

Voorzichtig gaan we dichterbij en blijven 

wachten. Even later foerageren ze vlak 

voor mijn neus, prachtig in hun roest-

bruine zomerkleed. Ik kijk mijn ogen uit 

en vergeet bijna foto’s te maken.

Het is het waardige slotakkoord van een 

reis die nog lang in mijn herinnering zal 

blijven.
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’s Avonds op 3-10-86 ontdekt, ’s morgens 

op 4-10-86 reeds een ruime honderd voge-

laars, ’s middags om 15.00 u telefoontje van 

Albert Noorlander, om 17.00 u samen met 

Cock Blouw ter plekke.

Beschrijving: +/- zo groot als een kleine 

goudplevier, beige-kaneelkleurig, roomkleu-

rige poten, zwarte oogstreep, witte wenk-

brauwstrepen die elkaar in de nek raken 

en grijs-blauwe nek. Houding vaak opge-

richt, soms ingedoken. In vlucht zwarte on-

dervleugels met witte achterrand en lichte 

schoudervlekken. Bovenvleugels egaal beige 

met opvallend zwarte vleugelpunten. Trek-

kende vleugelslag die enigszins aan een tor-

tel doet denken.

Foerageerwijze: stopte snavel stukje in de 

grond en haalde die van voren naar achter, 

een soort wroeten.

Na zonsondergang ging hij liggen met half 

geopende vleugels en verplaatste hiermee 

schuddend zo’n vijf minuten lang het zand 

om hem heen. Daarna lag hij een stuk die-

per en dutte in. Een soort ‘ingraafmethode’?  

Een stukje tekst uit één van mijn eerste 

logboekjes. Geen slechte beschrijving, 

toch? Als ik toen de enige zou zijn ge-

weest die deze vogel had gezien, dan zou 

de CDNA op basis hiervan, en het teke-

ningetje dat ik daarna maakte, de vogel 

direct accepteren als de eerste veldwaar-

neming voor Nederland.  
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Ik was allerminst de enige; tijdens zijn ver-

blijf konden maar liefst zo’n honderdvijf-

tig mensen ‘m bekijken. Eerst bij Petten, 

en daarna - speciaal voor de weekend-

excursie van de Vogelwacht Utrecht - op 

Texel, waarbij het bizarre toeval wilde dat 

de vogel precies het Renvogelveld had uit-

gekozen om rond te rennen! 

33 jaar later ben ik Cock nog steeds dank-

baar dat hij zo aardig was om die kant op 

te rijden, vooral omdat ‘soortenjagen’ in 

die tijd behoorlijk discutabel was. Het 

was voor ons beiden de eerste (en wat 

mij betreft ook de beste) ‘twitch’. De bes-

te, omdat het de eerste en wellicht ook de 

laatste keer was dat de soort in Neder-

land in levenden lijve te bewonderen was. 

De renvogel en bijkomende reuring had 

bij mij iets losgemaakt en ik bezocht de 

ene na de andere zeldzaamheid. Bij de 

ivoormeeuw-twitch in Stellendam hoor-

de ik een vogelaar juichen: “driehon-

deeerd!!” Dát leek me tof: 300 soorten 

in Nederland zien! Nadat begin jaren 

negentig de semafoon z’n intrede deed 

ging het snel. Iedere dwaalgast werd ra-

zendsnel doorgegeven en voor ik het wist 

stond ik óók op de driehonderd en leek 

350 soorten niet eens zó onrealistisch.

Maar ja, een ambitie hebben is één, het 

verwezenlijken ervan is een ander verhaal. 

Zo kreeg ik naarmate ik ouder werd steeds 

meer last van ‘verantwoordelijkheidsge-

voel’, en dat kan je als soortenjager lelijk 

opbreken. Ik liet geweldige soorten links 

liggen omdat ik in die periode vond dat 

zaken als school, werk, huwelijk en kinde-

ren in zekere zin óók belangrijk waren. 

Brilsterns, Canadese kraanvogel, goud-

lijster, Killdeer, groene bijeneter... het zat 

er gewoon niet in. En heel opvallend: hoe 

vaker ik zeldzaamheden moest ‘laten lo-

pen’, hoe minder de urgentie om te twit-

chen. Wel pikte ik ieder jaar een nieuw 

soortje mee hoor, en ik koester de her-

inneringen aan harlekijneend, Bartrams 

ruiter, rotskruiper en Daurische kauw.  

Met al dat gesprokkel is de teller de 

400 allang gepasseerd, maar meer dan 

eens blijkt alles relatief: met de huidige 

communicatie middelen twitcht een rela-

tief vers vogelaartje dit in vijf of zes jaar 

bij elkaar... 

Het determineren van vogels en het zoe-

ken naar leuke soorten in de provincie 

Utrecht en Houten, dat is waar ik tegen-

woordig de meeste voldoening uithaal. De 

opwinding die ik ervaar bij het zien van drie 

rode wouwen tussen 25 buizerds boven 

m’n dakterras annex telpost, is minstens 

zo groot als bij het zien van de melding 

van een mirtezanger op Schiermonnikoog. 

En zo stamt mijn allerlaatste echte twitch 

uit 2016. Want af en toe duikt er een 

soort in Nederland op die zó iconisch en 

tegelijkertijd zó mooi is om te tekenen, 

dat ik die onmogelijk kan negeren, zoals 

deze bergheggenmus…
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Wijdewormer | 13 oktober 2019
Het werd dus, na lang wikken en wegen, Wijdewormer, midden 

in het Zaans polderland. Boemeltje vol met Japanse toeristen 

uit Amsterdam en vanaf Koog aan de Zaan het vouwfietsje naar 

Zuiderweg 45, halverwege Purmerend.

Gisteren was zo’n dag dat je als vogelaar even niet meer wist 

waar je het zoeken moest. Als je op zo’n dag in het hoofd van 

een vogelaar kunt kijken, althans eentje die graag af en toe een 

zeldzaamheidje meepikt, dan zie je chaos, dan zie je vertwij-

feling, besluiteloosheid, en FOMO natuurlijk: Fear Of Missing 

Out. Angst vooral om de verkeerde keuze te maken. Want mirte-

zanger op Schier, tweede voor Nederland! Lifer uiteraard. Maar 

vangst, dus voorlopig niet telbaar en bovendien: zou-ie na los-

laten nog worden teruggevonden? Een bruine klauwier bij Keent 

zou dan wel alweer mijn derde zijn maar leek een veel veiliger op-

tie. Intussen zat er natuurlijk ook nog die Provençaalse grasmus 

op de Maasvlakte, maar die kon ik gemakkelijk terzijde schuiven: 

onbereikbaar en geen lifer. Mirtezanger bleek na loslaten nog 

geruime tijd in beeld: misschien toch morgen daarheen? Als-ie 

nou tenminste tijdig zou worden terug gemeld, maar dat zou 

wel teveel gevraagd zijn. Het zou nog spannend worden mor-

genochtend. Moest ik nou die wereldreis naar Schier onderne-

men? Trein van 10 voor 9 betekende half 2 op het eiland, fiets 

huren, naar de plek, vogel vinden, terug fietsen, fiets weer inle-

veren, en waarschijnlijk niet voor ’s avonds 11 uur thuis. Zelfs als-

ie tijdig werd teruggevonden, trok het me eigenlijk niet zo, eerlijk 

gezegd. Maar kon ik wel zomaar een lifer laten lopen?

Toen de melding van een spannende spotvogel bij Wijdewormer, 

midden in het Zaans polderland. Die kon er ook nog wel bij. Dis-

cussie over de determinatie duurde gisteravond tot in de kleine 

uurtjes en bleef vooralsnog onbeslist, hoewel afwijkende spotvo-

gel nog de beste papieren leek te hebben. Maar niemand had de 

vogel toen nog live gezien en toen die vanochtend werd terugge-

vonden, toonde die dat ene kenmerk dat vanaf die paar overigens 

erg fraaie foto’s niet zichtbaar was geweest: hij sloeg voortdu-

rend met zijn staart. Exit spotvogel: dit was kenmerkend gedrag 

voor oostelijke vale spotvogel. Mega! Want nieuwe soort voor 

Nederland en dus voor iedereen nieuw op de Nederlandse lijst.

Het werd dus, na een korte overweging, Wijdewormer, midden 

in het Zaans polderland. Boemeltje vol met Japanse toeristen 

uit Amsterdam en vanaf Koog aan de Zaan het vouwfietsje naar 

Zuiderweg 45, halverwege Purmerend.

Tientallen vogelaars wezen me al van kilometers afstand de 

juiste boerderij, en daarna ook het juiste hoekje van de tuin. 

Een wilgenstruikje aan het water, een meidoorn die daar boven-

uit stak, daarnaast een monumentale, bolvormige klimopstruik 

en er tussenin een esdoornstammetje. Het duurde niet lang 

voordat ik hem daar voor de eerste keer in beeld kreeg, prachtig 

in de telescoop. En dat bevestigde wat de eerste foto’s al had-

den laten zien: een best wel forse zanger (onder andere verge-

leken met een tjiftjaf die ook af en toe door het beeld kroop) 

met forse snavel en forse kop en relatief lange, ver uitstekende 

staart. Grijsbruin van boven en vrijwel wit van onderen, zonder 

spoortje geel of groen in het verenkleed. Een knappe jongen die 

daar nog een spotvogel van maakt. En hij sloeg inderdaad aan-

houdend met zijn staart. Determinatie leek daarmee wel rond. 

Totdat ineens de optie grote vale spotvogel in de vijver werd ge-

gooid, nog zeldzamer dan oostelijke want in tegenstelling tot 

die nog nooit in de ons omringende landen vastgesteld. Had-
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den we die mogelijkheid wel overwogen? Verschillende kenmer-

ken leken eerder op die soort te wijzen dan op oostelijke.

Ik heb er ruim twee uur gestaan, misschien wel drie, en kreeg 

de vogel geregeld fraai in beeld. Perfecte twitch, helemaal ge-

lukkig, alleen: wat was het nou? Langzaam kantelde de com-

munis opinio naar grote vale. De relatief lange, ver uitsteken-

de vleugelpunten (te lang voor oostelijke wellicht, maar te kort 

voor gewone spotvogel), de erg lang ogende staart die relatief 

ver voorbij de vleugelpunten stak, de lichte teugel (donker bij 

oostelijke), de net te ver achter het oog reikende oog- en wenk-

brauwstreep (op sommige foto’s, op andere leek nauwelijks 

sprake van een wenkbrauwstreep), allemaal zaken waar grote 

vale net iets beter op past. En dan was er nog het slaan van die 

staart: niet alleen op en neer, had men vastgesteld en is door 

filmpjes inmiddels ook bewezen, maar ook zijwaarts. Kenmer-

kend voor grote vale. Zo zijn er meer deels zeer technische de-

tails, de spatiëring van de handpennen en de ligging van de ter-

tials onder andere, die wijzen naar grote vale, al zijn er ook za-

ken die juist voor die soort niet zo goed lijken te kloppen. Nog 

niet iedereen is dan ook om. Zelfs een afwijkende, bleke gewo-

ne spotvogel is nog niet helemaal van de baan. Dus wie weet 

staan we straks toch met lege handen. Maar dan heb ik er in ie-

der geval effectief mijn frustratie om het missen van mirtezan-

ger mee bestreden. Het is hoe dan ook een gaaf beest, en een 

razend interessante determinatiediscussie die nog lang niet is 

afgerond. Wordt dus vervolgd.
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We zijn nu anderhalf jaar bezig met het 

Erfvogelproject, tijd voor een update. 

Laten we beginnen met onze ‘klanten’, 

de erfbewoners die ons uitnodigen om 

advies te geven over het vogelvriende-

lijk aanplanten en inrichten van hun erf. 

Het zijn vaak stadsmensen die ‘buiten’ 

zijn gaan wonen, maar geregeld ook boe-

ren met liefde en respect voor de natuur. 

Meestal worden we eerst uitgenodigd 

voor de koffie en volgt een kennisma-

kingspraatje. De ontvangst is overal heel 

hartelijk en dat maakt het ontzettend leuk 

om die erfscans te doen. Daarna gaan we 

natuurlijk naar buiten, een rondje over 

het erf doen. Terwijl we daar rondlopen 

komen bij ons al de nodige ideeën op en 

die bespreken we dan met een. We heb-

ben nu 17 erfscans gedaan en het wordt 

ons zo langzamerhand wel duidelijk wat 

op de meeste erven te verbeteren valt.

Bloemen boven aan de lijst
Bovenaan de lijst staan bloemen. Bloe-

men waren jarenlang niet in de mode in 

tuinen. De enige bloem die je echt op 

ieder erf aantreft is de hortensia in alle 

variëteiten die in de loop der jaren ge-

kweekt zijn. Hortensia’s hebben meest-

al steriele bloemen en maken geen nec-

tar aan. Daardoor hebben insecten, de 

lekkere hapjes voor veel vogelsoorten, 

er weinig te zoeken. De meeste mensen 

aan wie we dat vertellen zijn daar erg ver-

baasd over.

We proberen samen met de bewoners op 

ieder erf een logische plek te vinden voor 

een flink bloemenperk. Soms een rand 

langs een schuur, een strook langs het 

terras of een aanvulling in een bestaand 

perk waar vaak te weinig planten staan 

en veel grond te zien is.

Te weinig planten per vierkante 
meter
Dat laatste komen we overigens bijna 

overal tegen, te weinig planten per vier-

kante meter. Daardoor zie je veel zwar-

te grond waar onkruid zijn kans schoon 

ziet. Dat geeft onbedoeld meer werk. 

Opvullen met vaste planten tot de he-

Een goed gevulde perk is beter voor de dieren en geeft minder werk

Heggenmus | René de Waal

Hortensia’s maken meestal geen nectar aan
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le bodem bedekt is dient een tweeledig 

doel: het is voor alle dieren en diertjes 

beter als het perk goed gevuld is en het 

geeft de eigenaar minder werk want er 

komt veel minder onkruid op.

Vraag is natuurlijk welke bloeiende plan-

ten dan wel geschikt zijn. Tegenwoor-

dig hebben veel tuincentra een hoekje 

met bijen- en vlinderplanten en op veel 

websites van kwekers staat het er ook 

bij. In ons verslag noemen we altijd wel 

wat voorbeelden maar dat is natuurlijk 

ook maar een greep uit de enorme keuze 

die er is. Daarom raden we iedereen aan 

om de Vlinderhof in het Maximapark in 

Leidsche Rijn te bezoeken.

Houd rekening met de 
grondsoort, zon en wind
Om veel plezier van je planten te heb-

ben is het heel belangrijk om rekening te 

houden met de grondsoort (in de Lopi-

kerwaard is dat klei of klei op veen), zon 

en wind. In een stadstuin valt het meest-

al wel mee met de wind maar in het open 

agrarische landschap van de Lopiker-

waard moet je er echt rekening mee hou-

den. Het is heel frustrerend als je mooie 

bloemenperk na één winderige dag plat 

ligt. Dus adviseren we dan korte stevige 

bloemen of we zetten er een haagje vóór 

wat de wind wegvangt. Dat is het leuke 

van een erf, meestal is er ruimte genoeg 

om extra elementen in te voegen. Je moet 

ook rekening houden met de vruchtbare 

kleigrond. Heide, azalea en brem voelen 

zich veel meer thuis op zandgrond. Zon-

nehoed, phlox, Zeeuws knoopje, phlo-

mis en aster doen het prima in de klei. En 

natuurlijk moet je met de zon rekening 

houden. Zet een plant op een plek waar 

hij zich lekker voelt en je hebt er weinig 

omkijken naar. Dat is een ‘Gouden regel’ 

die veel mensen niet kennen maar het is 

een waarheid als een koe.

Zieltogende rododendrons
Jammer genoeg kan het personeel in een 

tuincentrum vaak niet de vraag beant-

woorden welke planten geschikt zijn voor 

een bepaalde plek en veel hoveniers hou-

den er ook geen rekening mee.

Zo kwam ik laatst bij iemand die op klei-

grond woont en zag daar op een zon-

nige plek een perk met zieltogende ro-

dodendrons. De bewoner, die werkelijk 

niets van planten weet, had tegen de ho-

venier gezegd dat hij rododendrons wel 

mooi vond. De hovenier heeft aan die 

wens voldaan zonder te vertellen dat het 

niets gaat worden in de volle zon op de 

klei. Of zou hij het niet weten? Het spij-

tige is dat de bewoner een flink bedrag 

betaalde voor die rododendrons en on-

danks alle keren dat hij ze water gaf doen 

ze het niet. Conclusie van de bewoner: 

wat een gedoe die planten, bestraten is 

veel makkelijker. 

Advies
Conclusie van ons: als hortensia’s bijen- 

en vlindervriendelijke planten waren dan 

stonden er in ons land heel veel insect-

vriendelijke planten. Advies over bijen-, 

vogel- en vlindervriendelijke bloeiende  

vaste planten vind je onder andere bij 

www.vogel bescherming.nl/in-mijn-tuin 

en www.vlinderhof.com.
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Elk jaar gaat de afdeling Amersfoort een 

weekend op pad, ergens in Nederland. 

Dit jaar is Texel de bestemming. Voor mij 

is het de eerste keer dat ik mee ga ‘op 

kamp’. Ik heb er veel zin in. Nu het weer 

nog, want de vrijdag is wat somber.

Vooraf is afgestemd wie met wie meerijdt 

en hoe laat men op pad gaat. We treffen 

elkaar (in totaal 18 mensen) vanaf 16:00 

in de groepsaccommodatie tussen Den 

Burg en De Koog. Ik ga samen met René, 

Kees, Hans en Frank om 8 uur op pad 

om onderweg tussen Groet en Den Hel-

der nog wat rond te rijden tussen plas-

jes en ondergelopen bollenvelden.  Dat 

levert nog een paar mooie groenpoot- en 

zwarte ruiters op. 

Tegen twaalven gaan we met de boot 

‘over’. Dit weekend is tevens Dutch Bir-

ding Texel-weekend, dus er zijn nog heel 

veel meer vogelaars op het eiland, op 

zoek naar typische wadvogels en bijzon-

derheden die vanwege de najaarstrek 

Texel aandoen.

Onze eerste vogel is een twitch: een fla-

mingo op de Prins Hendrikzanddijk. Die 

zit er al enige tijd en dan pakken we die 

maar even mee. De locatie is veelbelo-

vend: een nieuwe zandplaat in de Wad-

denzee als alternatief voor het omvor-

men van landbouwgrond op het eiland. 

Het miezert een beetje, dus maar weer 

richting de auto. We cruisen wat over het 

eiland. Er is behoefte aan een ‘blako’, een 

afkorting voor de bladkoning die op ver-

schillende plekken is gezien. We krijgen 

er echter geen een in de kijker.

Na het avondmaal verzorgt Jos van den 

Berg (Birding Texel) een lezing over de 

bijzondere en zeldzame vogels die Texel 

bezoeken en hebben bezocht. Mooie fo-

to’s en leuke verhalen, maar ik ben ook 

tevreden met minder bijzondere vogels.

Zaterdag is helderder en zonniger dan de 

vorige dag. Een heerlijke dag om te vo-

gelen! We genieten van de grote groe-

pen wulpen en goudplevieren. Spreeu-

wen toch ook, want er kan zomaar een 

roze spreeuw tussen zitten (zoals gezien 

bij de vuurtoren). De vele rosse grutto’s 

ook, de enkele drieteenstrandlopers en 

zilverplevieren waarvan net als de bon-

te strandlopers nog een enkeling in zo-

merkleed rondloopt. We zien de blauw-

vleugeltaling, een bijzondere soort. Maar 

nog leuker vind ik de overtrekkende zee-Rosse grutto’s | Edwin ter Hennepe 

Afdelingsweekend Texel  |  4-6 oktober 2019 Edwin ter Hennepe



arend, vergezeld door vier buizerds, nog 

een groep van 15 buizerds, een boomvalk 

die langs de duinen scheert, een smelle-

ken dat voorlangs vliegt. Veel koperwie-

ken die ‘invallen’. Bladkoningen zijn veel 

aanwezig, vaak lastig te vinden, maar ik 

heb er een gezien! Ook de kleine goud-

haantjes zijn blij als ze na een lange 

reis even op Texel kunnen bijtanken. De 

slechtvalk die er over de duinen vliegt. 

Twee sneeuwgorzen onder aan de dijk 

bij de Cocksdorp zorgen voor veel aan-

loop. Daarbij een prachtig uitzicht over 

het wad, met ontelbaar veel (soorten) 

vogels; zoals onder meer twee duttende 

kanoeten vlakbij. Rotganzen, een enke-

le groenpoot- en zwarte ruiter, grote en 

kleine zilverreiger, watersnip, baardman, 

tapuit, sijs, keep, veldleeuwerik; daarmee 

heb ik dan wel zo’n beetje de leuke ont-

moetingen benoemd. En de roodborst 

laat weten dat ook die er is, op Texel. 

In totaal hebben we iets meer dan 100 

soorten kunnen schrijven.
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Zware jongen
Eén meter groot en 7 kilo zwaar, dat 

moet ongeveer het formaat zijn geweest 

van een prehistorische Nieuw-Zeeland-

se reuzenpapegaai. Dat leiden paleon-

tologen af uit twee botjes, afkomstig 

uit het middendeel van de vogelpoten, 

die in 2008 zijn gevonden in aardlagen 

van 16 tot 19 miljoen jaar oud in de pro-

vincie Otago. Uit de vorm van de bot-

jes blijkt dat het om een papegaai moet 

gaan. Daarmee is de nog levende kakapo 

als grootste papegaai ooit definitief van 

zijn troon gestoten. De paleontologen 

baseren hun berekening van grootte en 

gewicht op de lengte, respectievelijk 147 

en 161 millimeter, en de omtrek, 35 mil-

limeter, van de opgegraven botjes. Men 

heeft het indrukwekkende dier Heracles 

inexpectatus ofwel Heraklespapegaai ge-

doopt, naar de mythologische spierbun-

del Hercules. Over uiterlijk en ecologie 

van de Heraklespapegaai is verder weinig 

tot niets bekend, maar het vermoeden 

bestaat dat hij naast het eten van vruch-

ten en ander plantaardig voedsel ook in 

staat moet zijn geweest levende dierlijke 

prooi te vangen. Dat op eilanden relatief 

vaak diersoorten voorkwamen van een 

afwijkend formaat is niet zo vreemd. Als 

er geen natuurlijke vijanden waren, kon-

den zich gemakkelijk reuzenvormen ont-

wikkelen, mits er voldoende voedsel en 

ruimte voorhanden was. Maar ook het te-

genovergestelde deed zich voor. In situ-

aties met een beperkte voedselvoorraad 

en concurrentie met andere diersoor-

ten hadden juist dwergvormen de groot-

ste overlevingskans. Blijkbaar had de 

Nieuw-Zeelandse reuzenpapegaai wei-

nig te duchten van andere dieren en kon 

hij over genoeg voedsel beschikken om 

zich te ontwikkelen tot kleerkastformaat.

Bron: NRC Handelsblad, 13 augustus 2019
 (Biology Letters)

Een oogje dicht
Slapen en slapen is twee. Dat lijkt al-

thans de conclusie te zijn van een onder-

zoek door Weense biologen aan slapende 

tuin fluiters (Sylvia borin) tijdens de trek. 

Tuin fluiters steken jaarlijks de Middel-

landse Zee over op weg naar hun over-

winteringsgebied ten zuiden van de Saha-

ra. Onderweg maken ze tussenstops om 

te rusten en bij te tanken, onder meer op 

het eiland Ponza vlak voor de kust bij Na-

pels. De onderzoekers vingen 63 vogels 

en stelden van ieder individu spiermassa 

en vetpercentage vast, een goede maat-

staf voor de conditie. Vervolgens lieten 

ze de vogels een etmaal doorbrengen in 

een glazen kooi. Zo konden ze vaststel-

len dat sommige vogels met de kop rus-

tend op de borst sliepen en andere met 

de kop in de veren. Wat maakt het uit, 

zou je misschien denken. Vogels met de 

kop uit de veren verliezen meer warmte, 

dus energie, dan vogels die hun kop in de 

veren steken. Dat laatste lijkt dus alleen 

maar voordelen te hebben, vooral als je 

nog honderden kilometers naar je be-

stemming voor de boeg hebt. Maar er zit 

een addertje onder het gras: met de kop 

in de veren hoor je een predator minder 

snel en misschien wel te laat. De ‘recht-

op’ slapende tuinfluiters reageerden eer-

Reconstructie reuzenpapegaai Heracles inexpectatus, 
die volgens berekeningen 7 kilo zwaar was en een meter 
groot. De rotswinterkoninkjes rond de papegaai zijn 8 
centimeter  | Tekening Brian Choo, Flinders University 

Tuinfluiter | René de Waal
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Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel-

kom op toonvernooij@planet.nl



der en sneller op geluiden, stelden de on-

derzoekers vast. Tuinfluiters trekken bo-

vendien solitair en kunnen elkaar dus ook 

niet waarschuwen voor naderend gevaar. 

Dus waarom? De onderzoekers merkten 

dat het met name de vogels die met de 

kop in de veren sliepen in slechte condi-

tie waren. Vermoedelijk probeerden ze op 

die manier sneller te herstellen en namen 

daarbij een groter risico op predatie op de 

koop toe. 

Bron: NRC Handelsblad,21 augustus 2019 
 (Current Biology)

Bonnie en Clyde
In wetenschappelijk verantwoorde ter-

men heet het ‘kleptoparasitisme’, het 

afhandig maken van voedsel van veelal 

nietsvermoedende slachtoffers. In de vo-

gelwereld zijn het in de regel andere vo-

gels die het slachtoffer worden van dit 

gedrag, maar sommige daders deinzen 

er kennelijk niet voor terug om ook men-

sen als doelwit te kiezen. Vooral kleine 

mantel- en zilvermeeuwen hebben intus-

sen een reputatie als ‘terrormeeuw’ op-

gebouwd. Bij de Hema in Katwijk hangt 

een meeuwenechtpaar rond dat het ste-

len van hotdogs en ijsjes middels slim-

me afleidingsmanoeuvres tot een ware 

kunst heeft verheven. En in social media 

gaat een foto rond van een zilvermeeuw 

die een zoute haring wegsnaait, vlak voor 

de wijd geopende mond van een toerist. 

En hoeveel mensen zijn niet ooit een 

keer hun broodje kwijt geraakt, terwijl 

ze over de reling hingen op de veerboot 

naar een van de Waddeneilanden? Nu 

kun je meeuwen van veel beschuldigen, 

maar niet dat ze niet het verschil zien of 

iemand een stukje voedsel bewust op-

houdt of niet. Voor hen maakt het niet uit. 

En we moeten het ook weer niet overdrij-

ven, zegt zeebioloog Kees Camphuysen:  

er zijn niet heel veel meeuwen die hun 

natuurlijke angst voor mensen weten te 

overwinnen. Mocht je het toch niet he-

lemaal vertrouwen, dan zijn er wel een 

paar tips. Zorg dat je uit de vliegroute 

van de meeuw blijft, bijvoorbeeld onder 

een afdakje of met je rug tegen een muur 

(zodat ze je niet ongezien van achter 

kunnen naderen). De leukste tip kwam 

van Britse onderzoekers van de Universi-

ty of Exeter. Zij zeggen dat je een meeuw 

die aanstalten maakt je friet te stelen ge-

woon moet aanstaren. Uit een test met 

74 meeuwen bleek dat het dan gemid-

deld 21 seconden langer duurt voor ze 

toeslaan, lang genoeg misschien om snel 

je patatje naar binnen te proppen… 

Bron: NRC Handelsblad,13 augustus 2019
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Kleine mantelmeeuw | Bert Geelmuijden



Maasvlakte II en Oostvoornse Meer | 10-10-2019
Afdeling Doorn-Driebergen | Sjef ten Berge

Bij het bereiken van paviljoen Stormvogel 

aan het Oostvoornse Meer, was alle re-

gen, maar niet de herinnering eraan ver-

dampt. De zon, die ons de hele dag in de 

gaten zou houden en wij haar, was een 

bondgenoot.

De details van de kleine zilverreiger, kluut 

en lepelaar kwamen moeiteloos door en 

zelfs de woest deinende futen verder 

weg lieten zich steeds als fuut zien. Geen 

kuifduikerachtig contrast tussen wang 

en kruin. Intussen was het talud van de 

Noordoeverweg een druk gedoe van al-

lerlei roepjes in de luwte, waarvan de 

zang van de winterkoning het verst reik-

te. De bessen en rozenbottels hadden 

het zwaar met merels, koperwieken én 

zanglijsters op strooptocht. De fall-out 

van zaden was voor vink en kneu terwijl 

intussen wolkjes van trekkende sijzen 

van luwte naar luwte dansten. 

Verder westelijk bij de slag Baardman 

hetzelfde patroon van zangvogels, ver-

rijkt met de hese piepjes van de heggen-

mus en roepjes van opgewonden rood-

borsten. Snorrende ijsvogels hadden in 

de superluwte hier een stenendamme-

tje net boven de waterlijn als extra vis-

zetel. Zo heb je je visje voor het uitzoe-

ken als ze langskomen. De kuiven van 

een flottielje middelste zaagbekken in 

de volle wind waren bijna platgestreken 

en in schril contrast met de driftig schui-

mende golfjes. Waarschijnlijk zijn we al 

die tijd begluurd door een Cetti’s zanger, 

want pas toen we de autoportieren be-

roerden begreep hij dat het tijd was om 

de aandacht te trekken.

Het geluk dat we hadden met het prima 

licht werd bij de kijkhut Bonte Piet ver-

sterkt doordat een uur voor hoogwater 

de zuidwestenwind nog maar een smal-

le strook hoekige zandbank watervrij ge-

laten had. Zo’n 300 grote sterns zaten 

daar keurig vlak onder ons in een gelid 

met achter zich een groepje poetsen-

de rosse grutto’s, kokmeeuwen en dut-

tende kanoeten. Net wat minder talrijk 

dan de sterns waren de scholeksters en 

nog minder het tiental wulpen dat oost-

waarts langs de kustlijn in Westplaat liep 

te prikken. Op onze afstand leek het ge-

waagd voor de drieteenstrandlopers om 

zo tussen die wulpen door te scharrelen. 

Een jonge slechtvalk kwam ook even ge-

zellig op de bank zitten en leek beduusd 

van de paniek die opwolkte. Maar vijf mi-

nuten later keerden de rust, de sterns en 

de pieten terug. Het bleef opletten want 
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Koperwiek | Hans van Zummeren

Grote sterns | René de Waal

Excursie



elke keer als de slechtvalk een sprongetje 

maakte alsof hij ging vliegen sprongen 

veertig meter verder ook de sterns om-

hoog om weer in te zakken als de slecht-

valk dat ook gedaan had. Rustig uitbui-

ken op een hoogwatervluchtplaats was 

er niet bij op deze manier.

Bij het ronden van de zuidpunt was het 

gieren van de wind een duidelijk signaal 

om het gas erop te houden zodat we in 

korte tijd bij de Hoekse slag aankwamen. 

Je parkeert daar beschut door een aange-

legde zandrug en dat wordt duidelijk als je 

de toegang naar het strand doorworstelt. 

De meest westelijk punt van het vage ge-

kantelde vierkant dat de Maasvlakte is 

heeft een stevig kijkscherm in de vorm 

van twee elkaar kruisende wanden. Zo 

kun je altijd uit de wind staan en dat was 

zeker ook nu geen overbodige voorzorg 

als je een half uurtje of meer intensief wil-

de speuren. Elke donkere meeuw kreeg 

extra aandacht tot hij weer losgelaten 

werd omdat het geen jager was. Een enke-

le keer bleef de twijfel knagen. Tevreden-

heid toen we gezamenlijk op vijf juveniele 

jan-van-genten uitkwamen na een half uur 

afzien. Het meest opvallende was de ge-

stage trek van grote sterns enkele honder-

den meters uit de kust. Een laag kruipend 

tapijt van verspreide witte vlekjes.

Op het Luzerneveld onder de rook van de 

brandweerkazerne stonden vijf of meer 

tapuiten op de uitkijk. Dat wisselden ze 

af met snelle loopjes. Het Luzerneveld is 

met al z’n konijnenholen een paradijs voor 

deze soort. Op het Luzerneveld staan in-

middels drie meter hoge struikpartijen 

met paadjes van en voor vogelaars ertus-

sen. In een open plek die klein genoeg 

was om nauwelijks wind te hebben was 

een fitis uitvallen aan het doen naar in-

secten zoals een grauwe vliegenvanger 

dat doet. Er op af en na enkele meters 

weer terug. Het was toch echt een fitis.

De tjiftjaffen waren alleen te ontdekken 

als ze na korte vluchtjes snel tussen de 

takken verdwenen.

Overigens hebben we langs de Maas-

mondslag de langste wandeling gemaakt 

om aan het eind van de lange begroeide 

zandrug de achteringang van de Yangtse-

haven te zien. De twee kilometer struik 

aan beide kanten van de weg zat gematigd 

vol met heggenmus, kneu, tjiftjaf, merel, 

zwartkop en één rietgors. Aandachtspunt 

apart was een eenzaam regenplasje waar 

regelmatig gedronken werd.

Met een goede maaltijd achter de kiezen, 

een fiks buitengevoel en het zand nog 

achter de oren was de reis terug na de 

avondspits een relatief kort fluitje.

Dit verslag is vanwege ruimtegebrek ingekort. Voor het 
volledige verslag zie onze website.
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Cetti’s zanger | René de Waal

Jan-van-gent | Bert Geelmuijden

Slechtvalk | Hans van Zummeren

Fitis | Bert Geelmuijden
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Voor u gelezen

Sovon-Nieuws  (september 2019)
In deze uitgave staan verschillende ver-

slagen over het broedseizoen 2018, maar 

ook over het broedseizoen 2019 is al veel 

te melden. Een samenvatting:

 

-  Voor de grauwe ganzen en de nijlganzen 

was het een extreem goed jaar. Dankzij 

het ‘mooie’ weer deden veel landbouw-

gewassen het erg goed en dus was er 

voor deze soorten volop voedsel. De 

broedresultaten waren daardoor goed, 

maar niet uitbundig. Maar zo langza-

merhand zijn er geen nieuwe broed-

gebieden meer beschikbaar voor deze 

ganzen. De explosieve groei van de af-

gelopen jaren neemt daardoor af.

-  De verspreiding van halsbandparkieten 

neemt, ook op de Utrechtse Heuvelrug, 

nog steeds toe.

-  Langzamerhand neemt het areaal ouder 

loof- en gemengd bos toe in ons land. 

Dit heeft voor sommige vogelsoorten 

een positief effect. Boom klever, glans-

kop en kleine bonte specht nemen flink 

toe.

-  Verschillende zangvogels van het riet 

en van natte ruige gebieden doen het 

goed. Snor, blauwborst, rietgors en bos-

rietzanger namen flink in aantallen toe. 

Opvallend daarbij is de zeer grote toe-

name van bosrietzangers.

-  Maar het areaal aan naaldbossen ver-

mindert snel. Daardoor neemt de zwar-

te mees in aantal af. Opvallend is dat de 

laatste jaren steeds meer bonte vliegen-

vangers gaan broeden in dennenbos-

sen. Nadat in de afgelopen jaren hun 

aantal sterk is gedaald neemt de popu-

latie bonte vliegenvangers nu weer toe.

-  Er waren ook negatieve trends te zien: 

Turkse tortel en zomertortel nemen 

nog steeds sterk af, maar ook tuin fluiter 

en staartmees.

-  Voor veel vogelliefhebbers zal het goed 

zijn om te vernemen dat de populaties 

soepeend, soepgans en stadsduif de 

laatste tijd sterk afnemen.

-  De instroom van overwinterende kol-

ganzen, toendrarietgans, kleine riet-

gans, rotgans en brandgans kwam in 

2017/2018 en 2018/2019 veel later en 

ook trager op gang. Uiteindelijk waren 

de totaalaantallen wel normaal, maar 

deze totalen werden pas in december 

bereikt. Bovendien vertrokken veel gan-

zen veel eerder dan in andere jaren. 

Veel ganzen bleken tijdens de trek van 

en naar hun broedgebieden een lange 

periode te verblijven in de landen rond-

om de Botnische Golf. Doordat het in 

deze regio veel regende lagen de akkers 

er nog onbewerkt bij. Er was dus voor 

de ganzen veel voedsel te halen. De 

kleine rietganzen hebben ontdekt dat er 

tegenwoordig in Denemarken veel maïs 

wordt verbouwd. Voor hen een pracht-

gelegenheid om daar te overwinteren.

door Nick Hoebe

Kleine bonte specht | Michael Kars

Zwarte mees | Hans van Zummeren

Toendrarietgans | Jan van der Greef
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-  In de zomer van 2018 sloeg het Usutu-

virus flink toe onder de merels. De popu-

latie-afname was in ons land rond de 15 

procent. Alleen in Zeeland en Flevoland 

was de afname niet zo sterk. Nu was 

de zomer van 2018 erg warm en droog, 

dus het zou kunnen dat de weersom-

standigheden ook invloed hadden. Vol 

spanning werd daarom uitgekeken naar 

de cijfers van 2019. Deze zomer was im-

mers nog warmer en nog droger. Wat 

zou dit betekenen voor de merelstand? 

Er werden wel dode merels gemeld in 

2019, maar deze merels hadden het 

Usutu-virus niet. Een sprankje hoop. 

Ook bij andere dode lijsters was het 

Usutu-virus niet aanwezig. Nog een 

sprankje.

-  Holenduiven waren altijd vrij schuwe 

bosbewoners. Maar in de laatste ja-

ren daalt het aantal broedgevallen in 

de bossen licht, maar neemt buiten de 

bosgebieden sterk toe. Steeds meer ho-

lenduiven broeden op boerenerven en 

ook in boom rijke stedelijke gebieden 

zijn er nu goede broedresultaten. Dit 

verschijnsel zien we ook in omringen-

de landen.

-  In het oostelijk deel van het Nederlands 

Waddengebied broedden van oudsher 

veel sterns. In dat gebied werden echter 

steeds meer bedrijventerreinen aange-

legd en er verschenen ook steeds meer 

grote windmolens. De omstandigheden 

werden voor de sterns dus veel slechter.

   Om die reden is er in de Eems, ter hoog-

te van Bierum, een nieuw broedeiland 

aangelegd, twee hectaren groot, spe-

ciaal voor de sterns. En dat werd een 

groot succes: in 2018 broedden er 389 

paar visdiefjes en 98 paar noordse 

sterns. Een jaar later was dat nog beter: 

812 paar visdiefjes en 216 paar noordse 

sterns. Een prachtig succes. Het eiland 

raakt echter in snel tempo begroeid. Er 

zal dus flink wat onderhoud moeten 

plaatsvinden.

-  2019 was in Friesland weer een geweldig 

muizenjaar. Er waren dus ook weer veel 

velduilen en die hebben er ook gebroed.  

Er is in Friesland een speciale, provinci-

ale, subsidieregeling voor bescherming 

van broedsels van velduilen. De subsi-

die wordt verstrekt aan de landbouwer 

als hij/zij rondom het nest een perceel 

van één hectare gedurende het broed-

seizoen niet maait. 

De Korhaan (herfst 2019)
In het lijfblad van de Vogelwerkgroep 

Het Gooi en Omstreken staat dit keer 

een klein verhaaltje over kunstnesten 

voor huiszwaluwen.

In 2011 plaatsten vrijwilligers acht kunst-

nesten voor huiszwaluwen op een lange 

plank en bevestigden deze onder de over-

stek van een ijzeren schuur. Dit gebeur-

de aan de Nieuwe Maatsweg in Eemnes.

Maar vooralsnog vond er geen broed-

activiteit plaats. In 2019 waren ineens 

zeven van de acht nesten bezet door de 

huiszwaluwen. Er zijn wat bomen weg-

gehaald en daardoor is de aanvlieg route 

voor de zwaluwen wat ruimer geworden. 

Broedresultaten worden in het artikel 

niet gemeld.

Tenslotte: ook in De Korhaan is een ru-

briek waarin de bladen van collega-ver-

enigingen worden besproken. Ook De 

Kruisbek wordt in die rubriek genoemd. 

In de laatste regel van de bespreking 

staat het volgende: ‘Compliment aan de 

vormgever van De Kruisbek’.

Dat compliment geef ik graag even door.

Velduil | Richard PietersonHolenduif | Henk Tromp



Intro’s en volledige teksten van de aange-

kondigde excursies zijn te vinden op de 

website (www.vogelwacht-utrecht.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 06-49121619 (na 

18.00 uur) of renedewaal@vogel -wacht-

utrecht.nl.

Benzinekosten worden per excursie als 

volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit 

bedrag wordt gedeeld door het aantal deel-

nemers en verdeeld over de chauffeurs.

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 heeft meer-

dere bosuilen gehoord en zelfs gezien. Dit 

jaar hopen we op (meer) geluk voor alle 

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

Zondag 12 januari 2020
Brouwersdam en inlagen | auto-excusie

De Brouwersdam is in deze tijd van het 

jaar een goede bestemming om rood-

keel- en misschien wel parel- of ijsduiker 

te zien. Ook kuifduiker, middelste zaag-

bek, zwarte zee-eend, zwarte zeekoet en 

kuifaalscholver zijn mogelijk. Onder aan 

de dam scharrelen diverse steltlopers, 

zoals drieteenstrandloper en steenloper, 

alsmede rotganzen. 

In de inlagen langs de Oosterschelde zoe-

ken we naar diverse eenden- en ganzen-

soorten, kleine zilverreiger en slechtvalk.

Vertrek: 07.30 uur, terug einde middag

Waar: parkeerterrein restaurant Oud-

Leusden, hoek Dodeweg/Doornseweg

Benzinekosten: zie boven

Zaterdag 15 februari 2020
Nijkerkernauw | Delta Schuitenbeek

We blijven dit keer dichter bij huis, en 

bezoeken het Nijkerkernauw en Delta 

Schuitenbeek, op zoek naar de vele een-

den en ganzen die hier als wintergast 

verblijven. Soorten als brilduiker, grote 

zaagbek, nonnetje en nog veel meer pro-

beren we in de kijker te krijgen.

Vertrek: 08.30 uur, terug rond 14.00 uur

Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: zie boven

DE BILT/ZEIST

Zaterdag 25 januari 2020 
Amsterdamse Waterleidingduinen

Onbekend is nu of er opnieuw een water-

spreeuw in dit fraaie duingebied gaat over-

winteren en of klapekster, wilde zwaan, 

krooneend en grote zaagbek zich deze 

dag laten zien. We hopen onder meer ijs-

vogel en grote gele kwikstaart te ontmoe-

ten en gaan op zoek naar roodborsttapuit, 

kruisbek en blauwe kiekendief!

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie 

kan vochtig zijn)

Opgeven: t/m 23 januari via hanneke-

lankhof@vogelwacht-utrecht.nl 

Vertrek: 9.00 uur, terug einde middag

Steenloper | Michael Kars

Bosuil | Jan van der Greef
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Amersfoort

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

Benzinekosten: betalen aan de chauffeur

Zaterdag 28 maart 2020 
Polder Arkemheen|Schuitenbeek Delta

Toptijd om langs de flanken van de voor-

malige Zuiderzee te gaan vogelen! Voor-

al veel watervogel-soorten (eenden, gan-

zen, steltlopers), maar ook net gearri-

veerde zangvogels (blauwborst, rietzan-

ger, boerenzwaluw) zijn -hopelijk- waar-

neembaar. Kans op laatste leuke winter-

gasten (grote zaagbek, non, brilduiker) 

en tevens fraaie voorjaarsconcerten van 

baltsende weidevogels (grutto, tureluur, 

kievit). Extra aandacht vandaag voor eer-

ste zwartkopmeeuwen, gele kwikken, fi-

tissen en tapuiten!

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel

Opgeven: t/m 26 maart via hannekelank-

hof@vogelwacht-utrecht.nl  

Vertrek: 8.00 uur, terug einde middag

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 via 0343-414531 en sjeften-

berge@vogelwacht-utrecht.nl òf via 06-

40204688 en mariejosesnijders@vogel-

wacht-utrecht.nl

Kosten: per excursie wordt een penning-

meester gevonden; de bijdrage is 20 ct/

km per auto. De deelnemers betalen aan 

de penningmeester; deze verrekent de in-

komsten met de chauffeurs.

Zaterdag 4 januari 2020
Brouwersdam|Schouwen|Stellendam

Bijna traditiegetrouw trekken we voor 

onze ‘nieuwjaarsduik’ naar Zeeland. Hier 

zijn verschillende duikers, zee-eenden en 

de zeehond fraai waar te nemen. Met een 

flinke wind kan het guur zijn, maar het 

is de ontbering zeker waard. De buiten-

haven van Stellendam ligt op onze route; 

hier stoppen we voor verschillende soor-

ten strandlopers. Aan de overkant van de 

dijk, langs de Meester Snijdersweg ligt 

het Zuiderdiep, waar zaagbekken en een-

den rondhangen.

Vertrek: 8.00 uur - 18.00 uur terug

Waar: Driebergen, P-terrein naast brand-

weercentrale, Bosstraat 1

Indicatie benzinekosten: € 19,00 p.p.

Zondag 23 februari 2020
Amerongse Bovenpolder oost | Gravenbol

In het oostelijk deel van de Bovenpol-

der maken we een wandeling. Door het 

gebied lopen kwelsloten waar ’s winters 

witgatjes en watersnippen hun voedsel 

verzamelen. We bevinden ons tussen de 

bossen van de Heuvelrug en het open 

land van de Lek. Veel kleine vogels voe-

len zich hier goed thuis en vinden er vol-

op voedsel. We rijden langs de Rijn rich-

ting Wijk bij Duurstede. De plassen van 

het recreatiegebied Gravenbol leveren 

nogal eens verrassingen op.

Vertrek: 8.00 uur - 13.00 uur

Waar: Doorn, ingang P-terrein AH aan de 

Dorpsstraat

Indicatie benzinekosten: € 2-3 p.p.

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

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 NieuwegeinZwartkopmeeuw | Bert van Dillen

Watersnip | Bert Geelmuijden

Doorn | Driebergen

Nieuwegein | IJsselstein



Deelname aan excursies vooraf melden 

bij Jeroen Steenbergen via 030-2420465 

òf minstens 3 dagen van tevoren via je-

roensteenbergen@vogel wacht-utrecht.nl

Zondag 8 december
Amerongen, de Nederrijn bij Wageningen 

en/of de Blauwe Kamer | Auto-excursie

Deze keer blijven we wat meer in de 

buurt. Langs de rivier gaan we op zoek 

naar leuke vogels. Wellicht hangt er er-

gens een zeearend rond? Wie weet zijn er 

mooie groepen ganzen met leuke soor-

ten er tussen. 

Vertrek:  8 uur; halverwege middag terug

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 5 januari 2020
Zuid-Hollandse Delta

Soms moet je een traditie een keer door-

breken. Traditioneel openden we het jaar 

met een bezoek aan de IJmuider Zuid-

pier, maar dit jaar doen we het anders. 

We trappen het jaar af met een bezoek 

aan de Zuid-Hollandse Delta. In de om-

geving van Stellendam/Goedereede zoe-

ken we naar ganzen, langs de Brouwers-

dam letten we op duikers en wie weet 

een zwarte zeekoet. Mogelijk zullen we 

ook op zoek gaan naar winterse gorzen 

en leeuweriken. 

Vertrek: 7.00 uur - terug einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 16 februari 2020
Flevopolder

Met een bezoek aan de Flevopolder ho-

pen we op soorten als zeearend en ruig-

pootbuizerd, maar we zullen ook aan-

dacht besteden aan overwinterende gan-

zen en eenden. Afhankelijk van wat er in 

deze periode is gezien kiezen we in de 

regio een exactere bestemming. 

Vertrek:  8.00 uur - retour einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

VECHTPLASSEN

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen, tegenover nieuwbouw van Re-

sidentie Amadeus (ingang in bocht met de 

Kerkweg).

Zondag 15 december
Flevopolder | Dag-/auto-excursie

Onder de enthousiaste leiding van Richard  

Pieterson gaan we onder andere op de 

Kleine en Grote Praambult speuren naar 

zeearend, slechtvalk, smelleken en al het 

moois dat verder langs komt. Mogelijk is 

de ruigpootbuizerd aanwezig. We hopen 

ook te genieten van de vele ganzen, edel-

herten en vossen. Hierna gaan we naar 

het bezoekerscentrum om daarvandaan 

een (rond)wandeling te maken naar de 

schuilhut ‘De Zeearend’. Tenslotte rijden 

we naar het Jan van den Bospad, aan de 

westzijde van de Oostvaardersplassen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 13 december 

bij Richard Pieterson via 0346-551883 of 

06-12517124 (na 18.00 uur)

Vertrek: 9.00 uur (aanwezig om 8.55 

uur); terug tussen 14.00 en 15.00 uur

Benzinekosten:  € 9,00, graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Zondag 19 januari 2020
Amsterdamse Waterleidingduinen | Och-

tend-/wandelexcursie 

Vanaf de ingang Panneland in Vogelen-

zang gaan we een wandeling maken door 

dit infiltratiegebied. In de vele infiltratie-

kanalen in dit duingebied komen allerlei 

watervogels voor. Gedurende streng win-

terweer blijft dit gebied interessant dank-

zij het feit dat een aantal kanalen en vij-

vers openblijft door de voortgaande wa-

terzuiveringsactiviteiten. In normale win-

ters zijn krooneend, nonnetje, grote zaag-

bek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijs-

vogel en waterral te zien en/of te horen. 

Maar als koning winter regeert kan men 

hier ook soorten als roerdomp aantreffen. 

En er zijn natuurlijk bosvogels als appel-

vink, goudvink, glanskop, groene specht, 

kleine en grote bonte specht.

Excursieleider: Bert van Dillen

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 januari 

2020 bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 

06-11925132 (na 17.30 uur)

Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur); Veldleeuwerik | Michael Kars
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terug tussen 13.00 en 14.00 uur

Benzinekosten:  €  6,50, graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Let op: de toegangskaarten/dagkaarten 

voor het gebied kosten € 1,50 p.p. en die-

nen apart afgerekend te worden (kaart 

met bankpas te kopen bij de automaat 

bij de ingang)

Zondag 9 februari 2020
Noord-Holland (Wieringermeer, Balg-

zand, Hondsbossche Zeewering e.o.)

Dag/auto-excursie 

Onder leiding van Bert van Dillen gaan 

we vandaag wintervogels kijken in de kop 

van Noord-Holland. In de Wieringermeer 

verblijven ’s winters veel riet- en rotgan-

zen maar ook wilde en kleine zwaan. De 

Zuiderhaven bevat veel eenden en bij 

Gemaal Leemans kunnen we met wat 

geluk de ijsvogel zien. In de Noorderha-

ven en het aangrenzende Breehornwad 

is er kans op kuifduiker, geoorde fuut, 

zaagbekken en veel steltlopers die op 

hun beurt weer slechtvalken aantrekken. 

Soms overwinteren er ook velduilen. 

Met hoog water kunnen we bij het Balg-

zand vele steltlopers zien en misschien 

een jagend smelleken.

Bij de Hondsbossche Zeewering speu-

ren we naar zeevogels als jan-van-gent, 

zwarte zee-eenden en roodkeelduikers. 

Op de pieren kunnen we steenlopers en 

dergelijke verwachten. De plasjes van De 

Putten herbergen ook veel vogels en in 

de Pettemer- en Hargerpolder gaan we 

op zoek naar dwergganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 februari 

2020 bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 

06-11925132 (na 17.30 uur)

Vertrek: 8.00 uur (om 7.55 uur aanwezig); 

terug tussen 17.00 en 18.00 uur

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

gepast geld betalen aan de chauffeur)

Vrijdag 14 februari 2020  
Bosuilen | Lezing en avondexcursie 

Traditiegetrouw organiseren IVN afde-

ling Vecht en Plassengebied en de af-

deling Vechtplassen van de Vogelwacht 

Utrecht op vrijdag 14 februari weer een 

bosuilenexcursie in het park van Kasteel 

De Haar. We hopen er ook in 2020 een 

mooie avond van te maken.

In het park van Kasteel De Haar komen 

bosuilen voor. In deze tijd van het jaar is 

de balts van de bosuil op z’n hoogtepunt 

en valt er te genieten van de geluiden die 

de uilen maken om hun eigen territorium 

te beschermen. 

Deze excursie is ook leuk voor kinderen. 

De avond begint om 20.00 uur in het 

Emmausgebouw, Eikstraat 14 in Haarzui-

lens. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Er wordt gestart met twee korte lezingen 

over bosuilen en vervolgens gaan we het 

bos in om de uilen te spotten en te horen. 

Auto’s graag parkeren op het parkeer-

terrein van voormalig restaurant de Vier 

Balken (nu Restaurant Toetje), Brink-

straat 3 Haarzuilens.

Aan deze excursie zijn geen kosten ver-

bonden, maar een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 28 janua-

ri 2020 bij Gerhard Overdijkink, 0346- 

563749 of 06-49678023 (na 18.00 uur)
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Zondagochtend 2 juni. Ik ben op tijd wak-

ker en spring mijn bed uit. Het belooft een 

mooie, zelfs tropische dag te worden. Nu 

de temperatuur in de ochtend nog aange-

naam is trek ik er op uit met de roedel. Dit 

is het ideale moment van de dag om met 

ze te ravotten op het hondenlosloopveld te-

genover Park Schot horst. Terwijl ik op het 

veld aan de zijde van het bos loop wordt 

mijn aandacht getrokken door de onmis-

kenbare roep van de groene specht. Aange-

zien ik relatief kort ‘vogel’, heb ik de groene 

specht niet eerder ontmoet.

Het roepen houdt aan en ik ruik een bui-

tenkansje op een ontmoeting. Ik keer snel 

huiswaarts en ruil de roedel om voor een 

camera. Bij het bos aangekomen heb ik 

de groene specht binnen ‘no time’ in het 

vizier. Tot mijn verrassing blijk ik op een 

nest te zijn gestuit. De ouders en de ju-

veniele groene specht roepen elkaar. Ho-

pend dat de ouders het jong komen voe-

den wacht ik op gepaste afstand op het 

voetgangerspad langs het bos. Tot mijn 

verrassing verschijnen na enige tijd niet 

de ouders maar een paartje kauwtjes bij 

het nest. Kennelijk kunnen ze het geroep 

niet langer aanhoren en hebben ze beslo-

ten om in actie te komen. Ze naderen de 

nestingang en één kauwtje fladdert zelfs 

voor de ingang om uitgebreid een kijkje 

te nemen bij de bron van de onrust. De 

juveniele specht heeft zich direct volledig 

terug getrokken in de boomholte.

Nadat de kauwtjes positie hebben geko-

zen in de nestboom voelt de juveniele 

specht de druk toenemen om het eens zo 

veilige nest te verlaten. Er is nieuw contact 

met zijn ouders die het juveniel motiveren 

om de sprong in het onbekende te wagen. 

Het lijfje van de juveniele specht reikt 

steeds verder uit de nest opening. Na enig 

weifelen vindt de juveniele specht onder 

toeziend oog van de kauwtjes de moed 

voor zijn eerste vlucht. Wat een schitte-

rend begin van deze mooie zomerdag.

Groene specht uit nest | Femke de Korte

Kauw  voor ingang nest | Femke de Korte 

Groene specht in nest en kauwen | Femke de Korte
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