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Bestuur
Wilde eend op ALV  |  Op dinsdag 17 maart is onze Al-

gemene Ledenvergadering (ALV). Meer informatie staat in de 

bijlage bij deze Kruisbek. Na het formele gedeelte geeft Erik 

Kleyheeg (Sovon) een lezing over de wilde eend. Zoals u waar-

schijnlijk weet is 2020 door Sovon en Vogelbescherming Ne-

derland uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. De wilde 

eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hebben dat 

het er de laatste decennia steeds minder worden. Toch is sinds 

1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwe-

nen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvo-

gels en wintergasten, vertonen een vergelijkbare afname. Daar-

om zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze beken-

de vogel dit jaar samen in de schijnwerpers (in 2020). In deze 

Kruisbek staat dan ook een artikel van Erik Kleyheeg over de 

wilde eend. Op 17 maart kunnen we Erik dus persoonlijk ont-

moeten op onze ALV.

Verpakking Kruisbek  |  Tot voor kort was de Kruisbek ver-

pakt in composteerbaar folie. Eén van de leden wees erop dat 

deze folie zo langzaam vergaat (composteert) dat afvalverwer-

kers adviseren om het toch maar bij het restafval te doen. Daar-

om hebben we gekozen voor een andere verpakking van gerecy-

cled plastic. Die kan gewoon bij het PMD-afval.

Contributie 2020  |  De volgende Kruisbek verschijnt eind 

april. Op de achterkant van het adreslabel van dat nummer 

staat uw contributie rekening 2020.

Van de redactie
De laatste tijd krijgen we regelmatig complimenten met het uiterlijk en de inhoud van de Kruisbek. Er 

is ook wat kritiek.  Zo zou het zwaartepunt van ons verenigingsblad soms teveel liggen bij zeldzame 

vogels of verre reizen. Aan critici vragen we om zelf de pen te pakken. Kopij is van harte welkom. Zo 

kunt u zelf mede vorm geven aan de inhoud van de Kruisbek.

Wilde eend | Bert Geelmuijden

Kruisbek | Michael Kars

Kruisbek | René de Waal



Erik Kleyheeg

Ondanks dat er in Nederland veel beschermingswerk en on-

derzoek wordt gedaan aan vogels, zijn er nog steeds soorten 

waar we te weinig over weten. Sommige van die soorten doen 

het heel goed, terwijl andere juist hard achteruit gaan. Om de-

ze veranderingen beter te begrijpen, wordt elk jaar door Vogel-

bescherming en Sovon een soort van het jaar gekozen. Voor die 

soort worden dan extra inspanningen verricht om relevante in-

formatie te verzamelen, waarbij zoveel mogelijk partijen wor-

den betrokken. Het is u vast niet ontgaan dat 2020 is uitgeroe-

pen tot Jaar van de Wilde Eend. 

De wilde eend is misschien niet de eerste soort waar je aan 

denkt als het gaat om soorten die onder druk staan en waar 

weinig over bekend is. Onder de watervogels is het immers ver-

uit de wijdst verspreide en meest opportunistische soort. Je 

vindt de wilde eend overal waar water is: in natuurgebieden, 

polders, op vennetjes en rivieren, in havens langs de kust, zelfs 

in de meest aangeharkte stadsparken. Ook op plekken die sterk 

door mensen beïnvloed zijn, voelt hij zich thuis. De wilde eend 

is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het 

er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch 

is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie 

verdwenen. ’s Winters wordt de broedpopulatie aangevuld met 

overwinteraars uit Oost-Europa, maar doordat onze broedvo-

gels standvogels zijn, laten de winteraantallen een vergelijkba-

re dalende trend zien. Hoewel er allerlei theorieën zijn, kunnen 

we in werkelijkheid nog steeds alleen maar speculeren over de 

mogelijke oorzaken. Misschien is het feit dat de soort zo talrijk 

is juist de reden dat we in Nederland weinig aandacht hebben 

besteed aan de factoren die de populatie beïnvloeden.

Teloorgang van algemene soorten
De afkalvende broedpopulatie van de wilde eend in Nederland 

past in het plaatje van de brede afname van voorheen zeer alge-

mene vogelsoorten, zoals de spreeuw en de huismus. De wilde 

eend is een soort die zich uitstekend kan aanpassen aan men-

selijke activiteiten en bijzonder opportunistisch is bij het kiezen 

van leefomgeving en voedsel. Hoe zou een dergelijke soort in 

de problemen kunnen komen? Juist die vraag maakt het inte-

ressant om te zoeken naar de grootschalige veranderingen die 

hieraan ten grondslag moeten liggen. Deze zouden weerspie-

geld moeten worden in de demografische processen - kortweg 

de geboorte- en sterftecijfers - van de wilde eend. In een eerste 

poging om hier grip op te krijgen, heeft Sovon in 2015 een over-

zicht gemaakt van onze kennis over die demografische proces-

sen. Er bleek over de jaren niet veel te zijn veranderd in het aan-

tal eieren dat wordt gelegd of het aantal nesten dat succesvol 

uitkomt. De jachtdruk op de wilde eend is afgenomen en de 

overleving van volwassen vogels lijkt zelfs iets te zijn toegeno-

men. Deze ontwikkelingen konden de achteruitgang niet ver-

klaren.

Problemen in de kuikenfase?
Wat uit het kennisoverzicht wel naar voren kwam, is dat we niet 

overal (genoeg) informatie over hebben. Zo bleek nagenoeg 

niets bekend te zijn over de overleving van kuikens tussen het 

moment dat ze uit het ei komen en het moment dat ze vlieg-

vlug worden. Zou daar een knelpunt zitten voor de wilde eend? 

We zien in het voorjaar natuurlijk regelmatig dat eendenkuikens 

Wilde eendvrouw met kuikens | Bert Geelmuijden

2020: het Jaar van de 
Wilde Eend
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worden opgegeten. Het zijn soms dramatische taferelen. Dat 

hoort erbij, maar de vraag is of de sterfte onder de kuikens nu 

zo hoog is dat de populatie niet meer op peil blijft. In 2016 werd 

een citizen science onderzoek opgezet om getallen te verzame-

len over de overleving van eendenkuikens. In het hele land werd 

het publiek opgeroepen om eendenkuikens te melden en tot en 

met 2019 leverde dat vele duizenden waarnemingen op. In het 

Jaar van de Wilde Eend is de tijd rijp voor de volgende stap. In 

het komende voorjaar worden extra veel waarnemingen verza-

meld om vervolgens de vertaalslag maken naar de populatie-

ontwikkeling: is de kuikenoverleving inderdaad de bottleneck 

voor de wilde eend?

Niet alleen kuikens tellen
Om te kunnen berekenen welke factoren beperkend zijn voor 

de broedpopulatie van de wilde eend zijn we van plan om een 

populatiemodel te bouwen. De kuikenoverleving is daar een on-

derdeel van, maar ook alle andere demografische processen. 

We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in goede gegevens over de 

grootte en het uitkomstsucces van legsels en willen betere cij-

fers over de sterfte van volgroeide vogels. Daarnaast willen we 

graag meer weten over de verhouding tussen het aantal man-

netjes en vrouwtjes. Een overschot aan mannetjes kan duiden 

op een lagere overleving van vrouwtjes en dat kan grote conse-

quenties hebben op populatieniveau. 

Deelnemen aan het Jaar van de Wilde Eend
Er zijn weinig vogelsoorten zo nauw verbonden met de mens 

als de wilde eend. Het Jaar van de Wilde Eend biedt dan ook bij 

uitstek gelegenheid voor een breed publiek om mee te doen 

aan onderzoek aan deze soort. Dit kan op allerlei manieren, en 

elke bijdrage is welkom. Het volgen van tomen (eendengezin-

nen) en regelmatig noteren hoeveel kuikens er nog over zijn, 

vormt de kernactiviteit in het Jaar van de Wilde Eend. Hiervoor 

kan de KuikenTeller app, die speciaal voor dit doel is ontwik-

keld, worden gedownload. Het registreren van legsels en bij-

houden van nestsucces kan via het Nestkaartenproject van So-

von. Tellingen van de verhouding tussen mannetjes en vrouw-

tjes, het liefst op verschillende momenten gedurende het jaar, 

kunnen worden ingevoerd op Waarneming.nl. Alle benodigde 

informatie, inclusief telinstructies en links naar diverse apps, 

kunt u vinden op de website www.jaarvandewildeeend.nl. Wij 

hopen samen met u de wilde eend in 2020 een duwtje in de rug 

te kunnen geven.

Het Jaar van de Wilde Eend wordt georgani-

seerd door Vogelbescherming Nederland en 

Sovon Vogelonderzoek Nederland. Neem voor  

meer informatie contact op met Erik Kleyheeg 

via erik.kleyheeg@sovon.nl

Wilde eenden | Jan van der GreefWilde eend | René de Waal
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Kees Sietsma

Weidevogels, we horen niet anders of de 

stand van de weidevogels gaat achter-

uit. Het komt, in de ogen van velen, door 

de boeren. De zaak ligt echter wat com-

plexer, en veel boeren zetten zich juist ie-

der voorjaar in voor deze vogels.

Tot de weidevogels rekenen we over het 

algemeen de grote vier: grutto, kievit, 

scholekster en tureluur. Maar ook on-

der andere veldleeuwerik, graspieper en 

water snip horen hierbij. 

Tot kort na de Tweede Wereldoorlog was 

er kleinschalige, extensieve veeteelt die de 

weidevogels nauwelijks bedreigde. Om 

nieuwe oorlogen te voorkomen was het 

belangrijk dat er voldoende voedsel was, 

van een goede kwaliteit en tegen betaalba-

re prijzen. En ook de producenten van dat 

voedsel, de boeren, moesten een wat mak-

kelijker leven krijgen met meer zekerheid 

wat betreft hun inkomen. Sicco Mansholt, 

Nederlandse minister van landbouw, kreeg 

dat voor elkaar in Brussel.

Vooruitgang
In de jaren zestig en zeventig kwam er 

tevens een enorme vooruitgang van de 

landbouw- en veeteelttechniek tot stand. 

De productie steeg enorm; de voedsel-

productie tegen lage consumentenprij-

zen bloeide. Echter, de belasting van onze 

natuurlijke akkers en weiden door (kunst)

mest en mechanisatie nam ook toe.

Er kwamen steeds meer Nederlanders, 

die in steeds grotere welvaart leefden. Ze 

wilden graag ruim wonen, recreëren, op 

vakantie gaan en autorijden. Industrie-

terreinen, vliegvelden, woonwijken en 

snelwegen werden in het boerenland en 

in de natuurgebieden aangelegd.

De natuur krijgt het moeilijk, en lang-

zaam komt het besef dat er veel verloren 

dreigt te gaan. Eerst op kleinere schaal 

en tegenwoordig met behoorlijke om-

vang nemen boeren hun verantwoorde-

lijkheid. De Europese Gemeenschap sti-

muleert allerlei maatregelen om de (boe-

ren)natuur te sparen. Voor de boeren be-

tekent dat een vergoeding uit Brussel. Let 

wel: geen subsidie, maar een tegemoet-

koming. Door onder andere de weide-

vogels te helpen kunnen de veehouders 

minder gras van hun land halen, vaak ook 

van wat mindere kwaliteit. Gras dat ze 

nodig hebben om hun koeien ’s winters 

te voeren.

Collectieven 
Om de weidevogels te helpen en ande-

re natuurondersteunende maatregelen 

toe te passen hebben de boeren zich ver-

enigd in collectieven. Dit zijn Agrarische 

Natuur Verenigingen waar ze op vrijwilli-

ge basis lid van kunnen worden. 

Hiervan zijn er ongeveer 40 in Nederland 

en deze collectieven keren de vergoedin-

gen uit. In het noordwesten van de pro-

vincie Utrecht is het Collectief Rijn, Vecht 

en Venen actief met zo’n 300 leden. Het 

collectief bestrijkt ongeveer het gebied 

ten westen van de A2, ten noorden van 

Kievit | Jan van der Greef

Tureluur | Bert Geelmuijden
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de A12 tot en met de polders rond Woer-

den, Mijdrecht en Wilnis.

Deze veehouders nemen allerlei maatre-

gelen om de weidevogels kansen te ge-

ven om zich succesvol voort te planten. 

Jaren geleden werden er simpelweg stok-

jes bij de nesten gezet en werd er strak 

omheen gemaaid. Dat werkte, de nes-

ten kwamen uit. Deze jonge vogels ech-

ter hadden het moeilijk. Immers zij moe-

ten insecten eten en die bevinden zich in 

het gras erom heen. Ook biedt het hoge-

re gras veiligheid om zich te verstoppen 

bij gevaar. Maar als dat al gemaaid is...

Huidig beleid
Voortschrijdend inzicht en kennis heeft 

ons met vallen en opstaan gebracht tot 

de huidige gang van zaken. Per polder 

maken we een plan om de vogels te on-

dersteunen. 

De weidevogels komen na een lange en 

gevaarlijke tocht naar onze weilanden 

om zich voort te planten. Ze kunnen pas 

gaan broeden als ze in een goede condi-

tie zijn. Eten moeten ze dus.

Enkele veehouders in een polder zetten, 

met behulp van een pomp op zonne-

collectoren, een stuk land onder een 

klein laagje water. Zo ontstaat een zach-

te bodem met bodemleven dat bereik-

baar is voor de snavels van de vogels. Na 

enige tijd gaan de vogels nestelen. Dat 

gebeurt in het voorjaar als het gras gaat 

groeien. 

En dan ontstaat een probleem: de boer 

wil het gras maaien en de vogels niet uit-

maaien. Boer en vrijwilligers zoeken de 

nesten op en de veehouder maait er ruim 

om heen: 50 m2 gras blijft om het nest 

staan. Daarnaast besluit elke veehou-

der van ons collectief om zijn weilanden 

waar de meeste vogels zitten niet voor 

half juni te maaien. Die stukken land 

worden ook (zeer) schraal bemest, zo-

dat er niet te veel gras groeit. Immers bij 

erg sterke grasgroei zouden de kuikens 

er niet doorheen kunnen lopen. Op deze 

stukken land hoeven we geen nesten te 

zoeken. De weidevogels en hun kuikens 

hebben er dus absolute rust.

Hiernaast worden er nog veel meer maat-

regelen genomen, zoals het gras laten 

staan langs slootkanten; dit dient onder 

andere als schuilplaats voor de kuikens. 

Bosjes in de polder worden goed kort ge-

houden zodat kraaien minder nestgele-

genheid hebben. 

Elk voorjaar laten we twee keer de weide-

vogels tellen. Zo weten we waar de wei-

devogels hun territorium hebben en kun-

nen boeren hun werkzaamheden daarop 

aanpassen. Sinds kort hebben we zelfs 

een drone om de nesten op te sporen.

En uiteraard doen we nog veel meer!!

Op deze manier is het ons gelukt om in 

2019 de gruttopopulatie stabiel te hou-

den in ons prachtige veenweidegebied. 

Het aantal tureluurs is zelfs toegeno-

men. De scholekster is stabiel, maar de 

kievit nam wat af. Ook zijn er nog wat 

veldleeuweriken in onze polders.

Wilt u meewerken als vrijwilliger of ge-

woon meer weten dan kunt u contact op-

nemen met Kees Sietsma, 06-22449909 

of sietsma1952@gmail.com
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Krimpende vogels, begin van het 
einde of evolutie in uitvoering?
Onlangs berichtte NOS Nieuws over 

een langlopend Amerikaans onderzoek 

over bijna 40 jaar, waaruit blijkt dat van 

ruim 52 trekvogels er in die periode 49 

in grootte zijn afgenomen. De onder-

zoekers van Chicago University hebben 

met steun van een heel leger vrijwilligers 

70.000 dode vogels nauwkeurig opge-

meten. Een groot deel van die vogels is 

afkomstig van een ornitholoog van het 

natuurhistorisch museum van Chicago. 

Sinds 1978 raapt hij in lente en herfst do-

de vogels op die zich tegen de wolken-

krabbers te pletter hebben gevlogen. 

Trekvogels die onderweg zijn naar hun 

broedgebied in Canada of naar hun over-

winteringsgebied in het warme zuiden. 

De metingen leverden een opmerkelijk 

beeld op: bij bijna alle vogels was in vier 

decennia de lichaamsomvang circa 2,4 

procent gekrompen en waren de vleu-

gels 1,3 procent gegroeid. Wat is hier aan 

de hand? Dat er een verband bestaat met 

klimaatverandering was al vrij snel dui-

delijk, want de geconstateerde morfolo-

gische veranderingen lopen exact paral-

lel met een toename van de gemiddelde 

zomertemperatuur in de broedgebieden 

van de onderzochte vogels. Het is be-

kend dat in koude gebieden dieren veel-

al relatief groot zijn om zo beter warmte 

vast te houden. Bij stijgende temperatu-

ren is het voor een kleiner lichaam dan 

weer iets makkelijker om af te koelen, 

wat dus een goede verklaring is voor de 

afname in lichaamsomvang. Maar dat is 

niet het hele verhaal. Een kleiner lichaam 

koelt niet alleen sneller af, het kan ook 

minder energie opslaan. Energie die no-

dig is om te kunnen vliegen en, voor trek-

vogels, essentieel om de lange tocht tus-

sen broed- en overwinteringsgebied te 

volbrengen. Met langere vleugels blijf 

je wat makkelijker in de lucht. Blijkbaar 

is de toename in vleugellengte dus een 

compensatie voor de afgenomen capa-

citeit van energieopslag. So far so good, 

zou je denken, niks aan de hand. Of wel? 

Puur naar de feiten kijkend is dit eigen-

lijk niets anders dan de evolutie aan het 

werk: veranderingen in leefomstandig-

heden duwen de in beginsel willekeuri-

ge genetische veranderingen in een be-

paalde richting, de soort past zich aan bij 

de veranderingen door als het ware mee 

te veranderen. Vogels met een iets klei-

nere lichaamsomvang en langere vleu-

gels hebben in de veranderde klimatolo-

gische situatie kennelijk een iets grotere 

overlevingskans. Dat is op zichzelf niks 

nieuws in de evolutie. Sterker nog: dat ís 

evolutie. Maar hier zit mogelijk toch een 

venijnig addertje onder het gras. Het on-

derzoek beslaat een periode van 40 jaar, 

wat in evolutionaire termen korter is dan 

het knipperen van een ooglid. De schrik 

slaat ecologen om het hart bij zulke ver-

anderingen in een extreem kort tijdsbe-

stek. Zijn vogelsoorten wel in staat om 

deze snelle veranderingen in het klimaat 

bij te houden? Passen ze zich snel ge-

noeg aan of is dit misschien het begin 

van hun ondergang? Laat een onderzoek 

als dit ons een waarschuwing zijn…

Bron: Ecology Letters, (2020) 23 (NOS Nieuws, 5 de-
cember 2019)

Schotse velduil
Altijd weer leuk om te lezen, de strapat-

sen van onze gevleugelde vrienden. Dat 

velduilen graag rondzwerven is bekend: 

langs de kust of zelfs over open zee vlie-

gende vogels zijn bij vogelaars geen on-

bekend fenomeen. Nog leuker wordt het 

als je zo’n zwerftocht van begin tot einde 

kunt volgen. Dat laatste is onderzoekers 

van de British Trust of Ornithology on-

langs mooi gelukt. Op 11 juni 2019 werd 

een broedend vrouwtje velduil op haar 

nest op het Schotse eiland Arran van een 

satellietzender voorzien. Een maand la-

ter bracht ze een kort bezoek aan Bu-

te en Kintyre, keerde daarna weer terug 

naar Arran en zwierf vervolgens rond 

in Schotland tot eind oktober. Op 8 no-

vember werd ze gesignaleerd in Devon 

om de volgende avond verder naar het 

zuiden te vliegen. In amper zes uur leg-

de ze de 495 kilometer naar Frankrijk af - 

met een snelheid dus van 82 km per uur! 
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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



Maar het was nog niet het einde van het 

verhaal. In de weken daarna trok de veld-

uil door Frankrijk, stak de Pyreneeën en 

de Straat van Gibraltar over en arriveer-

de eind november in Marokko. Voorwaar 

geen geringe prestatie. Men blijft deze 

vogel volgen, want interessant is natuur-

lijk om te weten waar ze de komende tijd 

naartoe gaat. Keert ze terug naar haar 

Schotse broedgebied, blijft ze ergens in 

Noord-Afrika of vindt ze misschien een 

geheel nieuwe plek om nakomelingen 

groot te brengen? De toekomst zal het 

leren. Ook van andere individuen is vast-

gesteld dat ze enorme afstanden afleg-

gen, vooral jonge vogels die een nieuw 

gebied zoeken om zich te vestigen.

Bron: Nieuwsbrief www.birdguides.com, 21 decem-
ber 2019
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Ook dit is een verhaal over reizen naar 

en rond Spitsbergen, twee keer, in 

verschillend seizoen. Het vult wat je er 

ziet aan met wat de ruimte en de tijd, 

het land en de zee, met je doen, en 

waar vast ook geen lezer genoeg van 

kan krijgen. Geïnspireerd door oude 

Vlaamse cartografen die met hun atlas 

een nieuwe wereld openden: Plancius, 

Ortelius, Hondius. Onder hun naam 

geven schepen van een Nederlandse 

rederij nu ruim baan aan de reis over zee, 

eind mei, naar het noorden. We zien Fair 

Isle, in de lange heuvels van het eiland 

hangt het licht. De gebogen lijnen van het 

landschap dragen de eindeloze ruimte. 

Het leven leeft hier op hellingen en kliffen, 

vogelparadijs. De vogels vliegen mee tot 

in de mist Jan Mayen opdoemt, donker 

eiland met licht in de wolken. Kleine 

alkjes vliegen kirrend rond de flanken van 

de hoge witte Beerenberg, zijn kruin blijft 

verborgen. Op de stranden wordt plastic 

verzameld, het komt van wereldwijd. Als 

de zodiacs ons terug aan boord brengen 

en de avond valt, schittert de berg in het 

licht. We varen een nacht en een dag, een 

lange dag op zee met niets dan verte om 

ons heen en de beweging van het water, 

niets dan hoge luchten. Jan-van-genten, 

oplichtend wit met okergeel en zwarte 

vleugelpunten, staan aan de hemel een 

ogenblik stil en zweven dan uit in het late 

licht. Noordse stormvogels zeilen over de 

toppen en dalen van golven. Ze zwerven 

om het schip, wijken er vandaan, zwenken 

terug, scheren met hun schaduw mee en 

verdwijnen moeiteloos, vastbesloten. 

Zeekoeten vliegen in een rechte lijn. 

Enkele orka’s vergezellen ons. Reizen 

is de dag, de tijd voorbij zien gaan, een 

vogel op de wind. 

Spitsbergen
Aan dek duiken verstekelingen op, een 

eenzame goudplevier, sneeuwgorsjes 

die hier hun toevlucht zoeken, ze trek-

ken hongerige meeuwen aan, Grote bur-

gemeesters. Grijs glanzende dolfijnen 

verschijnen onstuimig, ver weg glijdt een 

walvis voorbij, Ivoormeeuwen komen en 

verdwijnen. Op de van Groenland afge-

dreven ijsvelden bewijst zich de kans op 

de geelwitte ijsbeer, het zijn er zelfs drie. 

Het schots en scheve zee-ijs is vol flon-

kerend witte, grijze, diepblauwe figuren. 

Het schip vaart er tussendoor, schuurt er 

langs, siddert en trilt tot in de nacht. Ein-

deloos ver is daar het grijs, dan wit op-

lichtend land dat Willem Barentsz zag: 

Spitsbergen in zicht. Walrussen op een 

landtong trekken zich alleen van elkaar 

iets aan. Het dorp Longyearbyen, is daar 

wat te beleven? Voorbij die rommelige 

nederzetting hoor en zie je hoe noord-

se sterns fel hun nest verdedigen. Een 

veld vol broedende eidereenden. In het 

Adventdal zitten kleurige koningseiders, 

baltsende roodkeelduikers, kleine jagers 

en grote burgemeesters, altijd op zoek 

naar prooi. Sneeuwhoenders, ijseenden, 

watertrappelende rosse franjepootjes, 

paarse en bonte strandlopers. Een rond-

schuimende poolvos. Onverstoorbare 

rendieren. Dit is Arctic wildlife.

Noordwaarts
Maar net uitgevaren, blowen bultruggen 

en vinvissen dat het een lust is. Het schip 

zet koers naar het noorden, passeert de 

fjorden in de wind, vindt zijn vaarweg 

over het stille water. De zon staat hoog 

aan de hemel, dag en nacht. De wereld 

is wit en grijs, en donker, een grafisch 

landschap weerspiegeld in de diepte. 

Een zomer in 
het wit
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Walrussen drijven gezapig op hun schots 

langszij. Bij het baken lag Smeerenburg. 

Dikbekzeekoeten gebruiken een ijsschol 

als vlot. Het schip raakt geruisloos 

opgesloten in het drijfijs, sterk genoeg 

om zich er uit te werken. Met nog geen 

Polar Bear op deze Special keert de 

kapitein om, zuidwaarts. Witte vlakten 

liggen in de schaduw, wit is een veelvoud 

van kleuren, blinkend in het licht. Pieken 

en dalen glijden voorbij, monumenten 

van de tijd. Daar verschijnt hij. Een ijsbeer 

stroopt behoedzaam de kust af, later nog 

één, twee, drie. Een berin, twee cubs, 

komen als vanzelf tot de rand van het ijs, 

staan rechtop, duiken vergeefs op een 

zeehond af tot ze zich weer op de vlakte 

houden, het schip hoeft alleen maar stil 

te liggen. In de avond aan het begin van 

de IJsfjord zijn bultruggen op visvangst. 

Naast het schip rijzen ze plotsklaps uit de 

diepte omhoog, aangekondigd door een 

wolk van drieteenmeeuwen.

De zomer duurt voort en de vogels ver-

trekken. Vroeg augustus verrast met 

sneeuwvrij laagland dat grauw lijkt en 

grijs maar waar, ontworsteld aan gruis 

en gras, van nabij een gloed van paars, 

geel, wit en roze door breekt. De bloem-

bedden liggen er stralend bij en het licht 

maakt het land zacht, de toendra staat in 

bloei. Beslagen in het landschap van een 

vroege morgen varen we met de zodiacs 

voorzichtig uit, op zoek naar beren. Twee 

eten met rode koppen van een walviskar-

kas dat aan de uitgebeende resten te zien 

ooit een potvis was. We bevaren Wood-

fjord en Liefdefjord, hoe kan het anders, 

maar de immense Monacogletsjer blijft 

verborgen achter nevel en ijs. We wijken 

noordwaarts uit naar de lagune van Mof-

fen waar de walrussen rusten. Het ijs is 

vrij voor een langzame doorvaart. Baard-

robben liggen met dikke snorren op de 

schotsen, hun trage ogen kijken ons na. 

We varen om verlokkende rotspunten in 

het ijs heen, de Zeven Eilanden. Een fata 

morgana van een ruimtestation. We kun-

nen niet landen op Phippsøya, maar op 

het ijs houdt een beer zijn gemak, een 

andere zwemt een eind mee. En we ke-

ren Hinlopen Straat in, de trip is immers 

Around Spitsbergen. De torenhoge klif-

fen van Alkefjellet zijn als een stad vol vo-

gels, vol drukte en lawaai. Tussen de dik-

bekzeekoeten staat, zo lijkt ‘t, een oude 

gravure. 

Een prehistorische print, de Reuzenalk 

revisited? Poolvossen hebben het op ei-

eren en kuikens voorzien. De zon is te-

rug, we belopen een berg en zien neer 

op de gletsjer zonder begin, die blinkt in 

het wit. Een nieuwe landing wordt ver-De toendra staat in bloei | Henk Strietman

‘Blow’ van blauwe vinvis | Henk Strietman
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hinderd door beren. Eén bewaakt er een 

walrus in vergaande staat. Per zodiac 

zien we dichterbij hoe hij als aaseter zo 

ver van geel meer is, laat staan wit. We 

varen door brede zeestraten, langs land-

schappen met geheimzinnige namen. Er 

ligt altijd wel iets verborgen. Een ijsbeer 

vindt een rustig plekje achter een steen. 

We wandelen, stevig bewaakt, over land 

waar ooit gruwelijk is huisgehouden, be-

zaaid met botten en schedels van wal-

vissen en walrussen. Een groepje ligt 

hier log om de hoek alsof er nooit iets 

gebeurd is. Het schip vaart om de zuid-

punt heen richting noord terug. In de die-

pe fjord glinstert lichtblauw licht. We lan-

den op kiezelstranden.

Aan gletsjermeren ligt de kust bezaaid 

met magische sculpturen. Het wit van 

het ijs breekt door de wolken, de wind 

neemt toe en we weten: hier was het, dit 

is het, hier droomden we van, dit houden 

we vast. Nog één keer laat een bultrug 

zien dat dit zijn domein is voor hij in een 

staartduik verdwijnt. We nemen afscheid 

van mensen met wie we vertrouwd zijn, 

van het schip dat een thuis was en van 

de zee, een veilige haven. Voorbij het 

dorp, tegenover de sledehonden, graast 

een groep brandganzen, één blijft afzij-

dig, sneeuwwit. In dit licht is alles wit, en 

blauw: de heuvels en de bergen, de scha-

duw in de avond, het water in de luwte 

van de fjord, de kleuren van verre eilan-

den en kusten. In adembenemend licht 

van de sneeuw, de bergen, het flonke-

rend ijs, de stenen op het strand, de vo-

gels, de dieren, de kleurige planten. Met 

altijd het geluid van de eeuwige zee. Alles 

zingt een lied van het land en de zee. Rei-

zen naar het Hoge Noorden, voorgoed 

in kaart gebracht, verbeeld in de hoofden 

en harten van bewonderaars, wij mogen 

dit zomaar zien, het brengt voor altijd 

dichter bij het licht. Nooit heeft het oog 

genoeg gezien, nooit het oor voldoende 

gehoord, daar zijn geen woorden voor te 

vinden - wijd en wit.

Voor informatie en foto’s van flora en 

fauna: h.strietman@planet.nl
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Velduilen
19 januari 2020 | Een leuke twitch die aanleiding is tot een mooi 

tochtje: dat is hoe ik het graag heb. De aanleiding was niet eens 

zo zeldzaam dit keer, staat in Waarneming.nl gekwalificeerd als 

vrij algemeen, maar was wel zeer gewenst want vorig jaar ge-

mist en sowieso een hele fijne soort: velduil. En het tochtje: 

vanuit Baarn langs de Eem naar Eemdijk en langs het Eemmeer 

naar Bunschoten-Spakenburg en verder en weer terug. Onder-

weg alvast, vanaf om en nabij Eemdijk, een zeearend ver weg 

vliegend naar west. Ook vanaf deze afstand een reus te midden 

van wat buizerden en meeuwen. Grappig was dat nog drie an-

dere vogelaars de vogel vanuit verschillende locaties hebben 

waargenomen.

Op het Eemmeer brilduikers. Tamelijk veel brilduikers en daar-

bij twee fanatiek baltsende mannetjes die duidelijk het voorjaar 

alweer in hun hoofd hadden. Gezien het overvloedige zonlicht 

dat op het water versplinterde, was dat wel begrijpelijk. Ook een 

enkele man grote zaagbek op het meer. 

En toen ineens: velduil. Vloog vlak langs ons heen over het wa-

ter en verdween een paar honderd meter verderop in het riet. 

Ziezo, die was binnen.

Een klein half uur later even verderop langs het Eemmeer de 

tweede velduil van de dag. Deze maakte zichzelf onvergetelijk. 

In vederlichte cadans begaf-ie zich van hier naar daar naar weer 

ergens anders en weer terug, als aan de touwtjes van een mario-

nettenpoppenspeler. Vloog rondjes boven het Eemmeer, boven 

de dijk, boven de polder en weer boven het Eemmeer (wat had-

ie daar eigenlijk te zoeken? drijfmuizen?), naderde af en toe tot 

amper tien meter afstand en leek me daarbij soms recht aan te 

kijken. Oh die ogen, wat hebben uilen toch een ogen, je zou op 

allemaal verliefd willen worden. Tenslotte streek-ie neer langs 

een soort van greppel op misschien 25 meter afstand en was 

daar korte tijd geweldig en helemaal vrij zichtbaar voor-ie zich 

drukte en vrijwel onzichtbaar was zoals velduilen zo knap vrij-

wel onzichtbaar kunnen zijn.

De derde velduil zag ik pas veel later, na mijn tochtje naar Bun-

schoten-Spakenburg en verder en weer terug. Dijk, polders, 

Eemmeer, rietlanden, torenhoge elektriciteitsmasten. Af en toe 

wat bosjes krullend boven de dijk. Het oude haventje van Bun-

schoten, of is het Spakenburg? Allemaal klassiek Hollands, oud 

(het haventje) zowel als hedendaags (de elektriciteitsmast en 

trouwens ook het woud van windmolens aan de overkant). In 

een stukje rietland met bos aan het Eemmeer een apart klin-

kend getik waarop ineens een cetti’s zanger een paar tellen lang 

vol in beeld. Hoe algemeen de soort ook langzamerhand aan 

het worden is, een dergelijke ontmoeting blijft in mijn ervaring 

toch behoorlijk zeldzaam. Uitgestrekte plasdras in Arkemheen 

met tussen de duizenden kieviten en smienten onder andere 

enkele kemphanen. En terug bij de velduilen: eentje zat er vrij 

ver maar door de telescoop toch aardig zichtbaar in het veld, 

vloog een stukje en zat daarna nog net iets beter zichtbaar in 

het veld. Onvergelijkbaar met die van vanmorgen, maar zonder 

die zou ik met deze ook best tevreden zijn geweest.
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Poging één | 7 oktober 1990. Samen met Albert Noorlander 

een weekendje op Texel. We hopen op Siberische boompiepers, 

Pallas’ boszangers en papegaaiduikers maar moeten het voor-

alsnog doen met een hop en een grote jager. Ook niet slecht na-

tuurlijk, maar de trek lijkt volkomen drooggevallen en mede door 

de kou en het grauwe nevelige weer dreigt Texel ook dit jaar weer 

eens een beetje teleur te stellen. Maar dan lijkt het op de valreep 

toch nog allemaal goed te komen (1).

Vanaf de dijk bij De Cocksdorp ontdekken we heel ver weg op 

het wad een nonnetje, een vrouwtje, zittend op de slikplaten. Dat 

vinden we raar gedrag voor deze soort en klappertandend van de 

kou turen we net zo lang door onze scoop tot we er allebei van 

overtuigd zijn dat we naar een heuse kuifzaagbek kijken! Nor-

maal gesproken niet direct een soort om heel enthousiast van 

te worden, maar onder deze barre omstandigheden hebben we 

niks aan een te kritische houding, en dat een ontsnapte volière-

vogel hier vrijwillig een beetje zou gaan staan blauwbekken, dát 

wil er bij ons niet in. Rechtstreeks vanuit Amerika hierheen gevlo-

gen, dus we besluiten blij te zijn! Ik maak bovenstaand schetsje 

want een nieuwe soort voor Nederland moet uiteraard keihard 

gedocumenteerd worden. Details zijn moeilijk te zien, maar dat 

witte vlak is best opvallend en ik probeer zo secuur mogelijk ook 

dit kenmerk vast te leggen. Nog voordat we in Utrecht arriveren 

ontdekken we dat zo’n wit vleugelvlak helemaal niet kan bij Kuif-

zaagbek. Texel stelt dit jaar inderdaad teleur... 

Herkansing | Op 13 februari 1995 zie ik onder aan de Lekdijk, in 

de plasjes ten westen van fort Honswijk, een vogel die geen en-

kele ruimte laat wat betreft de determinatie: voor het eerst in m’n 

leven zie ik een echte vrouw kuifzaagbek, met alles erop en eraan! 

Ik begin meteen wat schetsjes te maken, totdat de vogel aan de 

overkant van het plasje op het slikrandje voor het riet gaat staan. 

Direct is duidelijk dat de vogel géén ringen heeft…! Ik gris m’n vi-

deocamera uit de fietstas want dít moet natuurlijk worden vereeu-

wigd; stel je voor, de allereerste bewezen ongeringde kuifzaagbek 

voor Nederland, door mij ontdekt in Utrecht..!  Voorzichtig loop 

ik een stukje de dijk af, maar de vogel blijkt erg schuw te zijn en 

vliegt direct pijlsnel weg richting Everdingen. 

Nou filmde ik eerder in die omgeving al ijseend, Amerikaanse 

smient en roodkeelduiker en die doken na hun ontdekking ook 

nog verschillende keren op. De kans dat ik de vogel nog een keer 

ga zien om alsnóg beeldbewijs te kunnen verzamelen schat ik dus 

best groot in. Helaas.. het loopt echter anders en een herkansing 

om de eerste kuifzaagbek op de Nederlandse lijst te plaatsen blijft 

uit. De CDNA is weliswaar overtuigd van de juistheid van determi-

natie, maar voor een eerste geval wil men toch graag een fotogra-

fisch bewijs van de ongeringde poten zien. Tja: ‘no pics, no glory’...

 1. Veldschetsje, 7 oktober 1990, Texel; nét niet helemaal... 2.1 Veldschetsje, 13 februari 1995, Honswijk
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Driemaal is... | Bijna 24 jaar later lijkt het dan toch echt zover 

te zijn: na inmiddels drie geaccepteerde gevallen in Nederland 

(2007, 2010 en 2017) wordt op 5 november 2018 een vrouwtje ko-

kardezaagbek (zoals de soort inmiddels officieel heet) ontdekt 

op de Haarrijnseplas bij Vleuten, en de eerste foto’s lijken uit te 

wijzen dat de vogel ongeringd is. Dat maakt ‘m direct spannend, 

want ongeringd dus potentieel ‘telbaar’, en hoewel ik met het 

landelijk soortenjagen wel een beetje klaar ben vind ik regionaal 

twitchen nog steeds erg leuk. 

De volgende dag blijkt de zaagbek gelukkig nog aanwezig en met 

enige moeite terug te vinden in de uiterste noordwesthoek van 

de plas. Onwillekeurig moet ik terugdenken aan de buffelkop-

eend eerder dit jaar op de Nedereindse Plas, en hoeveel moeite 

het me toen kostte om met zekerheid een ring uit te sluiten. Ik 

maakte toen tig foto’s, voornamelijk van de momenten vlak vóór-

dat ie onder water dook. Ik herinnerde me ook dat het vooral de 

filmbeelden waren die uiteindelijk de doorslag gaven, omdat ik 

op de vertraagde beelden de poten nauwkeurig kon beoordelen. 

Ik besluit dus om naast foto’s van de kokardezaagbek ook nu wat 

filmpjes te maken, wat later bijna funest blijkt te zijn bij de beoor-

deling en plaatsing van deze soort op de Utrechtse lijst...

Thuis bekijk ik alle beelden en hoewel op de foto’s de afwezig-

heid van een ring tamelijk overtuigend lijkt, schrik ik bij het be-

kijken van de vertraagde filmpjes. Op een aantal ‘stills’ verschijnt 

iets in beeld wat met enige fantasie verdacht veel lijkt op een 

smal glinsterend ringetje, en ik deel deze beelden met diverse 

mensen, Sommigen zien hetzelfde, anderen weten het niet zeker 

en nog anderen merken op dat het om een ‘artefact’ zou kunnen 

gaan (een technische term voor een digitale vertekening van het 

fotobeeld). 

Zelf twijfel ik zo nu en dan nog steeds een beetje, maar dat op 

de foto het ringetje zich boven het kniegewricht lijkt te bevinden 

maakt het wel wat onwaarschijnlijk dat het écht om een ring gaat. 

Na de nodige discussie heeft de CDNA uiteindelijk besloten de 

vogel toch te aanvaarden als de vierde kokardezaagbek van Ne-

derland en de eerste voor Utrecht. En zo komt het na die eerdere 

twee zeperds uiteindelijk toch nog allemaal goed...
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Bezoek uit Siberië
Siberische tjiftjaf (Phylloscopus (collybita)  

tristis) in de Ruigenhoekse polder

De straffe zuidenwind maakt het verblijf 

in het open landschap van de Ruigen-

hoekse polder net buiten Utrecht er niet 

direct aangenamer op, maar soms heb 

je dat er voor over. Een paar dagen eer-

der fotografeerde een oplettende voge-

laar een actief foeragerend vogeltje in 

een vrijstaand wilgenbosje, waarvan hij 

veronderstelde dat het een tjiftjaf (Phyl-

loscopus collybita collybita) was. Bij het 

uploaden van zijn foto’s naar Waarne-

ming.nl maakte ObsIdentify er echter met 

99,7% zekerheid een Siberische tjiftjaf (P. 

c. tristis) van. Da’s natuurlijk andere koek. 

Zeker voor onze regio. En reden genoeg  

voor ondergetekende, en met hem vele an-

deren, om een kijkje te gaan nemen. En zo 

kwam het dat ik op een grauwe, winderi-

ge zondagmiddag in een kletsnat weiland-

je uit mijn jas sta te waaien, in de hoop op 

iets meer dan een glimp van deze skulken-

de bezoeker uit het verre Centraal-Siberië. 

Dat lukte vrij aardig. Zó aardig zelfs, dat 

ik er op een zonnige maandagmiddag nog 

een vervolgbezoekje aan waagde.

Soorten en ondersoorten
Tjiftjaffen komen in het hele Palearcti-

sche gebied voor, in een brede strook 

van West-Europa tot Oost-Siberië. Op 

basis van genetische en morfologische 

verschillen erkennen taxonomen een he- 

le reeks soorten en ondersoorten. In onze  

 

omgeving komen de nominaatvorm col-

lybita en de ‘Scandinavische’ tjiftjaf abie-

tinus algemeen voor. Abietinus vooral in 

voor- en najaar tijdens de trek, collybi-

ta is bij ons een zeer algemene broedvo-

gel. Beide ondersoorten willen de laatste 

jaren in toenemende mate ook nog wel 

eens overwinteren. De Iberische tjiftjaf (P. 

ibericus), een zelfstandige soort die uiter-

lijk nauwelijks van onze tjiffen verschilt, 

maar door zijn opvallende zang eenvou-

dig te onderscheiden is, is een broedvo-

gel van het Iberisch schiereiland die een 

enkele maal in het voorjaar afdwaalt naar 

onze contreien en dan direct opvalt door 

de afwijkende zang. We hadden er vorig 

jaar nog een in Houten.

Maar dan die Siberische tjiftjaf - hierna 

verder: tristis - hoe zit het daar precies 

mee? Over de taxonomische status ver-

schillen de meningen: Waarneming.nl 

houdt nog altijd vast aan de status van 

ondersoort, maar de Commissie Dwaal-

gasten Nederlandse Avifauna (CDNA) be-

handelt hem tegenwoordig als een aparte 

soort, Phylloscopus tristis.  

Herkomst en voorkomen in  
Nederland
Tristis is een broedvogel van Oost-Rus-

land en Centraal-Siberië en overwintert 

van Iran oostwaarts tot Bangla Desh. 

Het westen van zijn broedgebied grenst 

aan het uiterste oosten van het broedge-

bied van de ondersoort abietinus van de 

‘gewone’ tjiftjaf en mogelijk treedt er in 

een smalle strook hybridisatie op, maar 

kennis daarover is schaars. In oktober 

verlaat tristis zijn broedgebied voor de 

trek naar het zuiden, vanaf maart keert 

hij weer terug.

In Nederland doen waarnemingen van 

tristis zich vooral voor in het late najaar 

en de winter. 

Het lijkt er zelfs op dat tristis veel vaker 

ons land aandoet dan voorheen werd 

gedacht. De kennis over de verschillen-

de vormen (soorten en ondersoorten) 

van tjiftjaf is in de afgelopen decennia 

enorm toegenomen, waardoor vogelaars 

ook steeds beter in staat zijn een onder-

scheid te maken onderbouwd met goe-

de beschrijvingen, geluidsopnames en fo-

to’s. Tot 2012 beoordeelde de CDNA nog 

alle waarnemingen van tristis en zijn in to-

taal 38 gevallen aanvaard. Vanaf 2012 wor-

den waarnemingen niet meer beoordeeld, 

omdat determinatie in het veld inmiddels 

redelijk eenvoudig is gebleken.

14  |  de kruisbek 1-2020

Siberische tjiftjaf | Toon Vernooij

Toon Vernooij



Kenmerken
Allemaal leuk en aardig, maar hoe herken 

je nou eigenlijk zo’n Siberische tjif? Hoe-

wel het uiterlijk variabel is - van west naar 

oost wordt de soort gemiddeld wat brui-

ner en neemt het weinige geel en groen 

nog verder af - is er een aantal redelijk 

constante kenmerken waarmee je hem 

in het veld, mits goed gezien, verrassend 

makkelijk van gewone tjiftjaf kunt onder-

scheiden. Hieronder een overzicht:

1. Bovendelen (kruin, rug en mantel) grijs-

bruin, zonder groen zweem. Vooral wes-

telijke tristis is tamelijk koud grijsbruin. Bij 

gewone tjif is altijd wel enig groen of geel 

aanwezig.

2. Wenkbrauw vrij lang en vaalwit of crè-

mekleurig, zonder een spoortje geel. Bij 

gewone tjif is de wenkbrauw vóór het oog 

het opvallendst en meestal geelachtig.

3. Wang en oorstreek beige.

4. Zomen van hand-, arm- en staartpen-

nen helder geelgroen, duidelijk afstekend 

tegen de rest van het grijsbruine veren-

kleed. De lichte toppen van de grote vleu-

geldekveren vormen soms een vage vleu-

gelstreep. De gele kleine ondervleugel-

dekveren zijn in zit vaak zichtbaar als een 

opvallend geel vlekje in de vleugelbocht.

5. Borst en flank hebben een beige zweem. 

De rest van de onderzijde is wit of vuilwit.

6. Snavel en vooral de poten zijn geheel of 

grotendeels zwart.

Naast de uiterlijke kenmerken zijn de roep 

en - in het voorjaar - de zang goede hulp-

middelen om de determinatie af te ma-

ken. Tristis heeft een wat klaaglijk klin-

kend eenlettergrepig roepje (waaraan hij 

zijn naam ‘tristis’, droevig, dankt), dat on-

geveer klinkt als ‘hhiep’, in toonhoogte ge-

lijk blijvend en heel anders dan het duide-

lijk tweelettergrepige ’hoewiet’ van colly-

bita en abietinus. De zang is sneller en ge-

varieerder dan van gewone tjiftjaf.

Alles bijeen is het dus niet eens zo heel in-

gewikkeld om met wat geduld deze soort 

in het veld te determineren.

Tot slot
Al doende vliegt de tijd voorbij. Ik moet 

zo langzamerhand eens naar huis. Maar 

waar is mijn lensdop nu ineens gebleven? 

Nergens meer te vinden. Langzaam heen 

en weer lopend op de plekken waar ik de 

afgelopen paar uur had gestaan zoek ik de 

grond af. Niks, onvindbaar. Dan vliegt uit 

de slootkant plots een muisgrijs vogeltje 

voor me op en gaat aan de andere kant 

van het fietspad pontificaal op een takje 

zitten, in de volle zon! Laat die lensdop 

maar zitten. Ik loop snel om en knielend 

in de berm schiet ik achterelkaar de ene 

foto na de andere. Het kan niet op! Van 

dit soort momenten droom je als fotogra-

ferende vogelaar! 
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Voor u gelezen

Sovon Vogelbalans

Ieder jaar publiceert Sovon een Vogelba-

lans, gewijd aan een bepaald thema. De 

Sovon Vogelbalans 2019 heeft als thema 

Afrikagangers.

Onder de Afrikagangers verstaat men de 

vogels die in het voorjaar vanuit Afrika 

naar ons land komen, hier dan broeden 

en daarna weer teruggaan naar Afrika. 

Deze vogels noemen wij zomergasten.

Maar er zijn ook vogels die in het voor-

jaar uit Afrika komen, een korte of lange-

re tijd hier blijven en die daarna doortrek-

ken naar het noorden om daar te gaan 

broeden. Doortrekkers dus.

Sovon heeft voor beide groepen de ver-

zamelnaam Afrikagangers bedacht.

De meeste Afrikagangers blijven relatief 

kort in ons land. Ze komen alleen maar 

om te broeden, daarna op te vetten en 

gaan dan meteen weer terug. We noe-

men ze dan wel ‘onze’ vogels, maar de 

meeste soorten zijn in verhouding kor-

ter in Nederland dan in het buitenland. 

Velen kennen het voorbeeld van de gier-

zwaluw: de eerste vogels van deze soort 

komen begin mei aan en de laatste zijn 

half augustus alweer vertrokken. De bos-

rietzanger is de soort die het kortst in 

ons land verblijft: gemiddeld 55 dagen.

De Afrikaganger die het langst in Neder-

land verblijft is de boerenzwaluw. Vanaf 

half maart vliegen de eersten boven ons 

land en de laatsten vertrekken tegen half 

oktober. Bij deze soort kun je dus zeg-

gen dat ze leven in Nederland maar dat 

ze zo’n vijf maanden gaan overwinteren 

in Afrika. 

[ Ook na half oktober kun je nog wel eens 

boerenzwaluwen boven ons land zien. Dat 

zijn vogels die in het hoge noorden heb-

ben gebroed en die dan, op weg naar Afri-

ka, hier kort verblijven om te foerageren. ]

De reis van en naar Afrika kent voor de 

vogels veel gevaren: roofvogels, jagers, 

onherbergzame gebieden (Sahara, Mid-

dellandse Zee), weersomstandigheden 

en dan vooral de zandstormen van de Sa-

hara en de Sahel. Een tijd lang was het in 

de Sahel erg droog en de gevolgen voor 

sommige vogelsoorten, bijvoorbeeld riet - 

zangers, gekraagde roodstaarten en gras - 

mussen waren dramatisch. Sinds de 

eeuwwisseling regent het weer regelma-

tig in de Sahel. De gevolgen zijn meteen 

zichtbaar: van de kwetsbare soorten na-

men de aantallen broedgevallen in ons 

land flink toe.

Overigens denken velen dat de vogels, 

eenmaal veilig aangekomen in Afrika, 

steeds op hetzelfde plekje blijven. Dat 

is vaak niet zo. Het regenseizoen is niet 

overal in Afrika gelijktijdig, dus het aan-

bod aan voedsel kan zeer variëren. Veel 

soorten zwerven daarom rond van re-

gengebied naar regengebied. Je kunt ei-

genlijk wel zeggen dat de enige periode 

waarin veel vogels een vast honk vinden 

is in de broedtijd in Nederland.

In deze Vogelbalans staan nog veel meer 

interessante zaken.

Kijk maar eens op sovon.nl/vogelbalans.

door Nick Hoebe

Boerenzwaluw | Henk Tromp

Gekraagde roodstaart | Bert Geelmuijden

Grasmus | René de Waal
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Sovon-Nieuws 

32e jaargang, nummer 4

Sovon-Nieuws is het blad waarin Sovon 

informatie geeft over lopende projecten, 

nieuwe plannen en resultaten van onder-

zoeken. 

Enkele items uit dit nummer:

Zeldzame broedvogels 2019: na een paar 

slechte jaren gaat het weer goed met de 

woudapen. Er broedden afgelopen jaar 

tenminste 20 paar. 

En verder wat betreft de roofvogels en ui-

len: in de Brabantse Biesbosch broedden 

in 2019 twee paartjes visarenden. Bij elk 

paartje vloog één jong uit. 

Er was in 2019 weer een succesvol broed-

geval van een paartje steppekiekendieven. 

Het bracht maar liefst zes jongen groot.

Er broedden 52 paar grauwe kiekendieven 

en die brachten samen 142 jongen groot.

Een koppel zwarte wouwen bracht twee 

jongen groot.

Op 15 plekken werden nestbouwende 

zeearenden gezien. In 13 nesten werd 

daadwerkelijk gebroed en kwamen 15 

jongen tot wasdom.

Er werden 28 nesten gevonden van oe-

hoes. Bovendien waren er nog 11 territo-

ria zonder nest.

In Friesland was het op de kleigebieden 

weer een veldmuizenplaag. Dankzij dit 

grote voedselaanbod was het er weer een 

topjaar voor velduilen. Er vlogen 130 jon-

gen uit.

En dan nog dit: Op 27 juni 2019 werd bij 

de Marker Wadden een vrouwtje ijseend 

waargenomen met vier pullen. Deze 

waarneming was helaas eenmalig. Hoe 

het de ijseend en haar jongen is vergaan 

is onbekend.

Interessant is het verslag van de mid-

wintertelling watervogels. Over het ge-

heel genomen waren er minder vogels 

dan in de laatste jaren. Enkele soorten 

die achteruit gingen zijn rotgans, kleine 

rietgans, toendrarietgans, smient, wilde 

eend, topper, brilduiker, nonnetje, kluut, 

scholekster, kievit, goudplevier, kanoet 

en bonte strandloper.

Maar er waren ook positieve ontwikke-

lingen en wel bij de knobbelzwaan, krak-

eend, tafeleend, eider, zwarte zee-eend, 

grote zaagbek, fuut, grote zilverreiger, 

aalscholver, grote mantelmeeuw en zil-

vermeeuw.

Verder in Sovon-Nieuws: inventariseer-

ders van steenuilen gezocht, een interes-

sant verhaal over vogels en stikstof, een 

verslag van de landelijke Sovon-dag en 

een verhaal over de vogeltrekatlas in op-

bouw (zie vogeltrekatlas.nl)

Woudaap | Jan van der Greef

Steenuil | Michael Kars

Steppekiekendief | Bert Geelmuijden

Kanoet | Hans van Zummeren
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Mijn Utrechts Landschap

In het herfstnummer van 2019 wordt 

aandacht gevraagd voor het monitoren 

van de 5678 hectaren natuur die door 

Utrechts Landschap worden beheerd. 

Wil je weten of het goed gaat met je ter-

reinen? Dan moet je (laten) onderzoeken 

hoe de vele planten- en diersoorten het 

doen. En dat dan voor alle gebieden en 

gebiedjes die onder jouw beheer staan.

Naast enkele professionele onderzoeks-

instituten lopen er tot zo’n 100 vrijwillige 

onderzoekers rond. Zij zijn vaak gespe-

cialiseerd in bepaalde planten- of dier-

groepen en zijn vaak lid van een plaat-

selijke of provinciale natuurgroep (zoals 

de VWU).

Dankzij al deze waarnemers worden he-

le leuke dingen ontdekt zoals een kei-

zersmantel (vlinder) op Oostbroek en de 

voorjaarskluifjeszwam in het Zeisterbos.

Eén van de meest spectaculaire gebieden 

van Utrechts Landschap is park Vlieg-

basis Soesterberg. Dit gebied herbergt 

een van de grootste en best ontwikkel-

de schraalgraslanden van Nederland. Dit 

zie je al aan de rijkdom aan bijzondere 

vogels: het is met 160 nesten het belang-

rijkste broedgebied van veldleeuweriken 

in de provincie, jaarlijks zijn er meerdere 

broedgevallen van de grauwe klauwier en 

afgelopen jaar broedde er ook een draai-

hals.

Heb je interesse om ook waarnemer 

te worden in een van de gebieden van 

Utrechts Landschap? Neem dan eens 

contact op met Andrea Bloem. Zij is co-

ordinator monitoring bij de stichting.

Als je je aanmeldt als waarnemer ver-

plicht je jezelf om je waarnemingen te 

delen met Utrechts Landschap. Als te-

genprestatie ontvang je een pas waar-

mee je bevoegd bent om ook in de ge-

bieden te komen die zijn afgesloten voor 

het publiek.

De Korhaan
jaargang 53 ,nummer 4

De Korhaan is het clubblad van de Vogel-

werkgroep Het Gooi en Omstreken. In 

dit nummer staan opvallend veel verha-

len over uilen. Volgens de redactie was 

dat puur toeval.

Overigens staan er ook enkele ronduit 

prachtige foto’s van diverse uilen in dit 

nummer.

Dick Jonkers heeft weer een verhaal over 

zwaluwen, zijn specialiteit. Dit keer gaat 

het over tellingen aan oeverzwaluwkolo-

nies. Het aantal nesten daalde van 487 

naar 475.

Over het algemeen waren er geen grote 

verschuivingen, maar er waren uitzonde-

ringen: de kolonie in de Kiefkampen in 

Naarden telde in 2018 nog 86 nesten. In 

2019 waren dat er nul.

Daarentegen waren er in het Raboes, 

aan de monding van de Eem, in 2018 

geen nesten van oeverzwaluwen te vin-

den. In 2019 waren dat er ineens 120. 

Grauwe klauwier | Michael Kars Oeverzwaluwen | Bert GeelmuijdenDraaihals | Richard Pieterson
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Verder staan er nog heel veel getallen in 

dit artikel over geringde en weer terug 

gevangen jonge oeverzwaluwen.

Zijn ooievaars een bedreiging voor wei-

devogels? Dit is de titel van een artikel 

van Arda van der Lee in deze Korhaan. 

Het aantal weidevogels in Nederland holt 

achteruit. Het aantal ooievaars neemt in 

ons land nog steeds toe. Conclusie: door-

dat het aantal ooievaars toeneemt daalt 

het aantal weidevogels.

Deze conclusie wordt wel erg gemak-

kelijk getrokken. En daarmee wordt de 

ooie vaar in het verdomhoekje geduwd.

Middels braakbalonderzoek, maagonder-

zoek bij dode ooievaars en observatie  

met telescoop en videocamera heeft 

men vastgesteld dat vogels slechts een 

heel klein deel uitmaken van de prooi-

vangst, en dan alleen nog als de nestjon-

gen al ouder zijn.

Over het algemeen bestaat het voedsel 

uit kevers, sprinkhanen en regenwor-

men. In sommige gebieden maken re-

genwormen zo’n 50 procent uit van het 

ooievaarsmenu.

In de kop van Overijssel is een groot on-

derzoek gedaan naar predatie op weide-

vogelnesten. In een gebied werden 140 

camera’s geplaatst bij nesten van weide-

vogels. In geen enkel geval bleek de ooie-

vaar de predator te zijn.

De Natuurkijker

Dit is het nieuwsblad van het IVN en de 

KNNV van Amersfoort en omstreken. 

Ik breng het dit keer onder de aandacht 

omdat er een zeer belangrijk artikel in 

staat, dat niet alleen gaat over vogels, 

maar over de gehele natuur.

In mei 2019 hebben de Verenigde Naties 

een rapport laten verschijnen met een 

alarmerende conclusie: als we niet gauw 

ingrijpen sterven binnen enkele decennia 

ongeveer 1 miljoen planten- en diersoor-

ten uit.

De belangrijkste oorzaken zijn grootscha-

lige ontbossing, de groei van de land - 

bouw, overbevissing en de effecten van 

klimaatveranderingen.

In november van dit jaar komen 132 

VN-landen in China bij elkaar om de con-

clusies van dit rapport te bespreken en 

een actieplan vast te stellen. In alle lan-

den gaan beleidsmakers samen met in-

dustrie, maatschappelijke organisaties en  

burgers onderzoeken wat hun bijdrage 

kan zijn. Een heel belangrijk en uiterst 

lastig vraagstuk zal zijn wat de effecten 

van de achteruitgang in biodiversiteit 

zullen zijn voor arme en kwetsbare be-

volkingsgroepen, en hoe we die effecten 

kunnen voorkomen dan wel matigen.

Slotalinea van dit artikel: De alarmbel 

heeft luid en duidelijk geklonken. Het is 

de hoogste tijd voor ingrijpende maatre-

gelen. De VN-top in China is daarbij van 

cruciale betekenis. 

Ooievaar | Hans van ZummerenOeverzwaluwen | Bert Geelmuijden 

Ooievaar | Jan van der Greef
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Frank Pierik

Hoe staat de biodiversiteit in Amersfoort er voor? Die vraag was 

aanleiding voor het boekje ‘Stand van de natuur in Amersfoort 

2019’. Het mooie boekje werd op 4 december gepresenteerd 

door wethouder Kraanen aan een breed publiek geïnteresseer-

den (foto). Deze uitgave van de Gemeente Amersfoort is na-

drukkelijk ‘voor en door Amersfoorters’. Het boekje is groten-

deels geschreven door lokale kenners van de flora en fauna. 

Het is gericht op inwoners van Amersfoort die geïnteresseerd 

zijn in natuur maar er weinig kennis over hebben en er meer 

over willen weten. 

Afdeling Amersfoort van Vogelwacht Utrecht werd door de stads-

ecologen van Gemeente Amersfoort benaderd om 28 vogelsoor-

ten in en om Amersfoort te beschrijven. 

Het verzoek sprak mij erg aan, en past goed bij de educatie- en 

vogelbeschermingsdoelstellingen van de Vogelwacht. Met zo-

veel enthousiaste en deskundige vogelaars in de regio leek me 

het een klus die we samen zouden moeten kunnen klaren. En 

dat bleek al snel, toen ik de volgende dag de mede-docenten 

polste bij een les van de vogelherkenningscursus. René de Waal 

en Bert Geelmuijden zegden hun medewerking meteen toe en 

Bert van ‘t Holt suggereerde om via de nieuwsbrief en de Kruis-

bek een oproep te doen voor schrijvers. Die suggestie was niet 

eens meer nodig nadat een oproep in twee lokale appgroepen 

al heel snel een mooi aantal schrijvers opleverde. Zowel uit de 

appgroep Vogelaars Amersfoort als Trektelpost Hazewater rea-

geerden ervaren vogelaars, en ook de Uilenwerkgroep bleek en-

thousiast, zodat we de 28 soorten onder circa 10 schrijvers kon-

den verdelen. Daarnaast zijn nog 3 soorten beschreven door 

anderen zoals de Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort, die hun 

soort in de periode 2014-2018 met een grote groep vrijwilligers 

uitvoerig in kaart heeft gebracht.

Drie onderwerpen

Per soort worden drie onderwerpen belicht: een algemeen deel 

over herkenning, gedrag, leefgebied, voedsel en leuke weetjes. 

Daarnaast een deel over het voorkomen in Amersfoort met 

kijktips (waar en wanneer, toename of afname), en de toekomst 

van de soort. De tekst gaat vergezeld van een foto en een ver-

spreidingskaartje. De meeste vogelfoto’s zijn verzorgd door 

Hans van Zummeren, die ook regelmatig beeldmateriaal levert 

voor de Kruisbek. Het verspreidingskaartje geeft aan waar de 

soort in verschillende periodes is waargenomen. 

Stand van de natuur 
in Amersfoort 

1. De schrijvers krijgen als eerste een boekje van wethouder Kraanen 



De kaartjes zijn vervaardigd door de gemeente, die daarbij ge-

bruik maakte van diverse waarnemingen (bijv. waarneming.nl) 

en inventarisaties door vrijwilligers, soms aangevuld met ge-

gevens van ecologische adviesbureaus. Logischerwijs zijn dus 

niet alle soorten en delen van Amersfoort even goed onder-

zocht, en zullen de kaartjes niet compleet zijn. De kaartjes la-

ten dus geen harde conclusies over de ontwikkeling van de 

vogelstand toe. Maar voor het doel van het boekje vind ik de 

kaartjes geslaagd; het geeft een geïnteresseerde lezer een in-

druk welke soorten waar te vinden zijn. Zo was ik bijvoorbeeld 

verrast door de aanwezigheid van vossen in Amersfoort, inclu-

sief een vossenburcht niet ver van waar ik woon. 

De soorten in het boekje zijn door de redactie gekozen. Het 

gaat om soorten die beschermd of bedreigd zijn, op basis 

van de Wet Natuurbescherming, de Rode lijst, en de provin-

ciale Oranje lijst. Sommige soorten zijn wellicht niet meer be-

schermd of bedreigd, maar zijn toch opgenomen, zodat een 

vergelijking mogelijk is met de vorige editie van het boekje in 

2011. In totaal worden ruim 100 soorten beschreven, naast vo-

gels ook zoogdieren, insecten, amfibieën, vissen, planten, va-

rens en korstmossen. 

Het hoofdstuk ‘soorten’ is het dikst, en in andere hoofdstukken 

is aandacht voor bijvoorbeeld het gemeentelijk natuurbeleid, 

bijzondere natuurgebieden (Arkemheen), opvallende waar-

nemingen zoals de wolf en de bever, en een reflectie op hoe 

Amersfoort er voor staat.

Kortom: een mooi boekje voor geïnteresseerden in de flora en 

fauna van Amersfoort. Het boekje is af te halen in Het Groene 

Huis. Meer informatie, en digitale hoofdstukken, zijn te vinden 

op www.hetgroenehuisamersfoort.nl/stand-van-de-natuur.
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Waterleidingduinen 
25-01-2020

Afdeling De Bilt-Zeist | Ron Keet

Het is grijs en nagenoeg windstil weer. 

We horen bij aankomst in Vogelenzang 

onmiddellijk vele vogels fluiten. Uit een 

hoge boom vliegen vier halsbandparkie-

ten weg en een grote bonte specht is aan 

het roffelen.

Mijn liefde voor de natuur begon in de 

zestiger jaren van de vorige eeuw in de-

ze duinen, die al sinds 1853 gebruikt wor-

den voor de drinkwaterwinning. De vele 

konijnenkeuteltjes zijn er nog steeds. De 

damherten waren er toen nog niet. Ook 

lijkt het aantal met helder stromend wa-

ter gevulde kanalen behoorlijk toegeno-

men, terwijl de op golfholes gelijkende 

zandplaten, om ruimte te bieden aan de 

zandhagedis, ook een nieuwe verschij-

ning voor mij zijn.

We lopen eerst door het Engelse bos en 

zien en horen een vroege/overblijvende 

zanglijster. Goudhaantjes laten zich prach-

tig bewonderen, te midden van boomkle-

ver, koperwiek en de nodige meesjes.

Al gauw komen we aan bij het eigenlij-

ke infiltratiegebied en gaan we verder op 

zoek naar de diverse vogelsoorten. De 

niet al te brede kanalen zorgen er voor dat 

we enkele prachtige eendensoorten van 

dichtbij kunnen bewonderen. Brilduiker 

man en vrouw zijn tot in de streepjes en 

oogringen prachtig te bewonderen. Ook 

een tiental vrouwelijke zaagbekken ko-
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Roerdomp | René de WaalGoudhaantjes | Richard PietersonHalsbandparkiet | Hans van Zummeren

Grote zaagbekken | Bert Geelmuijden

Excursies



men telkens uit het riet tevoorschijn. De 

dodaarzen duiken en komen boven. In to-

taal komen we op negen eendensoorten, 

al moet de meest bijzondere nog komen.

Eerst zien we nog een ijsvogel vliegen en 

neerstrijken in de onderkant van een ber-

kenboom. We kunnen het rossig/bruin-

rood en blauw van deze schitterende vogel 

met de telescoop langdurig bewonderen.

Zwanenplas

We lopen verder op weg naar de Zwanen-

plas en komen eerst aan bij het Nieuwka-

naal. Ik zie de schim van een roerdomp 

net in het riet verdwijnen. Als een on-

zichtbaar standbeeld zien twee deelne-

mers hem in het riet staan, met een per-

fecte camouflage, waardoor de rest van 

de groep hem niet te zien krijgt.

In de Zwanenplas zien we vervolgens 

een tiental prachtige krooneenden, waar-

onder een aantal vrouwtjes, die ook zon-

der kroon erg mooi zijn. In het riet laten 

een 15-tal baardmannetjes zich langdurig 

gadeslaan, met daarachter een klein le-

gertje fotografen, die allemaal het mooi-

ste plaatje willen schieten.

We gaan verder op zoek naar de wilde 

zwaan, maar die is even gevlogen. Ook 

een damhert met een reusachtig gewei, 

dat mooi uitkomt boven het gele gras is 

een leuke bezienswaardigheid. De grij-

ze middag laat ons weinig vogels meer 

zien, op een overvliegende torenvalk na. 

De wandelaars nemen nu het heft in han-

den op weg naar restaurant ’t Panneland.

Tevreden keren de dertien vogelaars in de 

loop van de middag terug op de parkeer-

plaats met 41 waargenomen soorten.

Brouwersdam en Prunjepolder
5-01-2020

Afdeling Utrecht-stad | Jeroen Steenbergen

Zondag 5 januari hield afdeling Utrecht-

stad zijn traditionele nieuwjaarsexcursie. 

Tot dit jaar voerde die altijd naar de pier 

van IJmuiden, maar het leek ons wel ‘s 

leuk het anders te doen, en dus kozen 

we een andere bestemming. Dit werd de 

Zuid-Hollandse delta, met kans op leuke 

soorten op plekken als Brouwersdam en 

Prunjepolder.

Grote trap

Met een groep van 11 mensen vertrok-

ken we om 7 uur, eigenlijk te vroeg: bij 

aankomst op onze eerste locatie zou het 

nog donker blijken. Deze locatie was bij 

Westvoorne, waar de afgelopen week da-

gelijks een grote trap was gezien. Dit leek 

ons een aanlokkelijke soort als ‘aftrap’ 

van het jaar. Deze vogel zou weliswaar 

niet telbaar zijn, het was een project-

vogel uit een herintroductieprogramma 

uit Duitsland, maar een fraaie soort is 

het, en voor velen nieuw. Zoals gezegd 

was het bij aankomst donker, maar we 

speurden toch maar vast de velden af. 

Na een half uurtje stond de vogel opeens 

in een weiland waar tot kort daarvoor 

niets te zien was geweest: wellicht had 

de vogel in een greppel liggen rusten, of 

lag zij zo plat tegen de grond dat we er 

overheen hadden gekeken. Eenmaal ont-

dekt liet de vogel zich fraai zien, inclu-

sief kleurring en aan de borst hangende 

zender. Op deze plek vonden we ook nog 

een vrouw blauwe kiekendief.
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Krooneenden | Michael Kars

Blauwe kiekendief | Henk Tromp



Onze volgende bestemming lag bij het 

Oostvoornse Meer, waar afgelopen week 

een groep sneeuwgorzen was gemeld. 

We liepen langs het groene strand en al 

snel ontdekten we deze groep, die zich 

op gepaste afstand maar toch leuk liet 

bekijken. Op het wad liepen soorten als 

bonte strandloper, drieteenstrandloper, 

wulp en zilverplevier. Teruglopend ke-

ken we over de binnenkant van het Oost-

voornse Meer, waar we op het water wat 

dodaarzen, een kuifduiker en een zestal 

wilde zwanen ontdekten.

Brouwersdam

We besloten direct door te rijden naar de 

Brouwersdam, omdat we ruim de tijd wil-

den hebben daar te zoeken. Eenmaal aan-

gekomen bij het haventje was de zwarte 

zeekoet die hier al langer rondhing, maar 

al dagen niet meer was gemeld, een van 

de eerste vogels die in beeld kwam. Op 

het water meerdere middelste zaagbek-

ken en kuifduikers.

De grootste groepen vogels zaten op het 

tweede deel van de dam, met als hoogte-

punten drie ijseenden, een roodhalsfuut, 

veel middelste zaagbekken en eiders, 

wat roodkeelduikers en zwarte zee-een-

den. Ook enkele grote zee-eenden wer-

den langs vliegend gezien. Op de blok-

ken foerageerden zes paarse strand-

lopers en in zee zwommen enkele zee-

honden.

Neeltje Jans en Prunjepolder

Onze volgende stopplek lag bij Neel-

tje Jans, waar een ijsduiker was gemeld. 

Groot was onze verrassing toen niet al-

leen die soort daar zwom, maar ook nog 

een parelduiker, terwijl achter deze bei-

de vogels een adult zomerkleed kuif-

aalscholver zat, inclusief kuifje en gele 

snavelbasis.

Onder het mom van ‘er kan altijd meer 

bij’ reden we door naar het Veerse Meer, 

waar een kleine alk was gezien. Deze vo-

gel kostte ons aardig wat moeite om in 

beeld te krijgen, maar uiteindelijk luk-

te dit, ook tot grote opluchting van een 

groep vogelende Spanjaarden die deze 

vogel heel graag wilden bijschrijven.

Eén auto vertrok weer naar Utrecht, en 

met de andere reden we in een langzaam 

tempo terug, waarbij we enkele tussen-

stops maakten. Bij Haamstede bevon-

den zich grote groepen ganzen. In één 

groep vonden we een aantal kleine riet-

ganzen, alsook een flinke hoeveelheid 

toendrarietganzen. In een groep rotgan-

zen iets verderop vonden we direct een 

fraaie zwarte rotgans.

We eindigden in de Prunjepolder, met 

luchten vol zwermende goudplevieren, 

veel kieviten, een stuk of wat lepelaars, 

een kemphaan en de nodige eenden. In-

drukwekkend veel vogels, vooral erg ac-

tief rondvliegend, waardoor we hoopten 

een jagende roofvogel te vinden. Wat 

niet lukte. Maar misschien was dit ook 

wel ‘gewoon’ groepsgedrag zo tegen de 

schemer, zoals spreeuwen ook nog al 

eens doen. Hoe dan ook, het licht werd 

snel minder en we besloten dat het mooi 

geweest was. Het was een lange dag ge-

weest, en een fraaie opening van het 

nieuwe vogeljaar 2020.
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Zwarte rotganzen en rotganzen | René de Waal

Goudplevieren | Bert Geelmuijden

Wilde zwanen | Bert van Dillen



Volledige teksten van de aangekondig-

de excursies zijn te vinden op de website 

(www.vogelwacht-utrecht.nl). Alle leden 

van de Vogelwacht zijn welkom op alle 

excursies (als er plek is).

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij 

René de Waal via 06-49121619 (na 18 uur) 

of renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl. 

Benzinekosten worden per excursie als 

volgt berekend: 15 cent per kilometer per 

auto. Dit bedrag wordt gedeeld door het 

aantal deelnemers en verdeeld over de 

chauffeurs.

Zaterdag 15 februari
Arkemheen en randmeren

We blijven dit keer dicht bij huis, en zoe-

ken naar de wintergasten, die in het Nij-

kerkernauw en Delta Schuitenbeek ver-

blijven. We wandelen over de zeedijk en 

hopen op veel eenden- en ganzensoor-

ten zoals nonnetjes, brilduikers, grote 

zaagbekken, wintertalingen, kleine zwa-

nen en nog veel meer. Als er tijd over is, 

bekijken we de polder vanaf de Nekke-

veld, waar we misschien wel zeearend of 

smelleken kunnen spotten.

Vertrek: 8.30 uur, terug begin middag 

Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: zie hierboven

Zaterdag 14 maart
Landje van Geijsel / Waverhoek

Het ‘Landje van Geijsel’ is vroeg in het 

voorjaar pleisterplaats voor allerlei door-

trekkers. (IJslandse) grutto’s, scholeksters, 

kemphanen, pijlstaarten en vele soorten 

steltlopers zijn in deze periode van dicht-

bij te bewonderen. Wie weet zit er iets 

echt bijzonders bij. Na het bezoek aan dit 

plas-drasgebiedje bezoeken we de Waver-

hoek, waar diverse soorten eenden en 

steltlopers te bewonderen zijn, en mis-

schien ook wel de eerste blauwborsten.

Vertrek: 7.30 uur, terug in de middag 

Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: zie hierboven

Zaterdag 18 april
Everdinger Waarden

In het voorjaar zijn de rietkragen in de 

Everdinger Waarden het domein van 

blauwborsten, rietzangers en rietgor-

zen. Ook kneu en roodborsttapuit zijn 

er broedvogel. Op de slikplaten en langs 

de oevers van de strangen zijn witgatjes, 

oeverlopers, groenpootruiters en kluten 

mogelijk. Misschien komt ook een vis-

arend op bezoek. We maken een flinke 

wandeling door het gebied. 

Vertrek: 7.00 uur, terug in de middag 

Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan

Benzinekosten: zie hierboven

Zaterdag 28 maart
Polder Arkemheen/Delta Schuitenbeek 

Toptijd om langs de randen van de voor-

malige Zuiderzee te gaan vogelen! Voor-

al veel soorten watervogels (eenden, gan-

zen, steltlopers), maar ook net gearriveer-

de zangvogels (boerenzwaluw, blauw-

borst, rietzanger) zijn - hopelijk - waar-

neembaar. Kans op laatste leuke winter-

gasten (grote zaagbek, non, brilduiker) en 

tevens voorjaarsconcerten van baltsende 

weidevogels (grutto, tureluur, kievit). Ex-

tra aandacht voor eerste zwartkopmeeu-

wen, gele kwikken, fitissen en tapuiten!
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist



Meenemen: iets te eten/drinken en 

water dicht 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 chauffeur

Zondag 19 april 2020
Beerschoten i.s.m. IVN De Bilt

Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert

Langdurige samenwerking tussen de loka-

le afdelingen (De Bilt e.o.) van Vogelwacht 

& IVN betreft een jaarlijkse combi-excur-

sie, gericht op de zang van vroege vogels. 

Aandacht wordt daarbij gericht op herken-

ning van vogels op basis van zang en roep. 

Voor beginnende en meer ervaren voge-

laars  een goede gelegenheid om kennis 

van vogelgeluiden uit te breiden of op te 

frissen. Beerschoten is een  Bilts landgoed 

waar veel soorten spechten, lijsters, me-

zen en vinken als broedvogel aanwezig 

zijn. Naast jaarrond aanwezige vogels als 

buizerd, havik, groene specht, glanskop, 

goudhaan en boomklever hebben we kans 

om ook vers gearriveerde zomervogels als 

boompieper, fitis, zwartkop, gekraagde 

roodstaart en bonte vliegenvanger te tref-

fen. Met wat geluk laten zwarte specht en/

of raaf zich horen of zien….

Verzameltijd/start: 6 uur; terug 8 uur

Waar: Paviljoen Beerschoten, De Holle 

Bilt 6, De Bilt

Opgeven: t/m 17 april bij Wigle Braaks-

ma: bwigle@hotmail.com

NB: Er is geen limiet aan het aantal deel-

nemers en er zijn minimaal 3 excursie-

leiders (2 van Vogelwacht en 1 van IVN). 

Aanmelding om een inschatting te kun-

nen maken van het aantal deelnemers.

Voor deelname aan excursies opgeven 

via 0343-414531 en sjeftenberge@vogel-

wacht-utrecht.nl òf via 06-40204688 en 

mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl

Kosten: per excursie wordt een penning-

meester gevonden; de bijdrage is 20 c/km 

per auto; de deelnemers betalen aan de 

penningmeester.

Zaterdag 14 maart
Leersumse Veld | wandelexcursie

Mogelijk gaan we zowel de winter als het 

voorjaar beleven op het Leesumse Veld. 

De klapekster zou er nog kunnen zijn en 

op de plassen kunnen we dodaars en kuif-

eend aantreffen. Raaf en zwarte specht 

zijn altijd in de buurt. Goudvink, rood-

borsttapuit, goudhaantje en mezensoor-

ten vereisen wel enig speurwerk. Verder 

is het ter plaatse altijd genieten van de 

weidsheid en afwisseling in het landschap.

Vertrek: 8.00 uur, terug 13.00 uur

Waar: Dorpsstraat 25, Doorn, ingang 

P-terrein Albert Heijn 

Benzinekosten: € 2,70 p.p. (indicatie)

Zondag 5 april
Eempolders/-oevers | auto/wandel

Het weidevogelgebeuren langs de Eem-

oevers is wat gefragmenteerd, maar de 

pareltjes zijn een bezoek meer dan waard. 

Op grotere schaal zijn vooral de noorde-

lijke polders tussen Eemnesservaart en 

Eemmeer van een aparte uitbundigheid. 

De kunstmatig hoge waterstand  maakt 

het voedselaanbod voor eend en stelt-

loper goed bereikbaar. Misschien kun-

nen we zelfs de voorhoede van de gele 

kwikstaarten op hun trek naar het noor-

den betrappen. Zeker is dat de brandgan-

zen massaal aan het verzamelen zijn voor 

hun vertrek naar het noorden. 

Excursieleiding: de coördinatiegroep

Vertrek: 8.00 uur

Waar: Dorpsstraat 25, Doorn, ingang 

P-terrein Albert Heijn

Benzinekosten:  € 5,50 p.p. (indicatie)

Deelname aan excursies i.v.m. de auto-

bezetting tot uiterlijk 24 uur voor de ex-

cursie (bij voorkeur per e-mail) melden bij 

michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl of  

06-52668686. Excursieleiders: Michiel van  

Vliet en Wilco Stoopendaal

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

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe-
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Brandganzen | Bert Geelmuijden

Doorn | Driebergen



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.

Aanvang:  8.00 uur, terug 10.00 uur

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Zaterdag 14 maart
Werkzaamheden oeverzwaluwwand  

Nedereindse Plas

Voor de 26e keer willen we de nestgaten 

in de oeverzwaluwwand schoonmaken 

en bijvullen. Tevens snoeien we bomen 

en struiken bij de wand. Hulp is van har-

te welkom. Het verdient aanbeveling om 

laarzen en tuinhandschoenen mee te ne-

men. Voor het overige gereedschap en 

koffie/thee met koek wordt gezorgd. 

Start: 9.00 uur, einde circa 12.00 uur 

Waar: oeverzwaluwwand Nedereindse 

Plas

Opgeven bij Gerrie Abel, 06-12122734

Zaterdag 28 maart
Reeuwijkse Hout en Surfplas | wandelen

De Surfplas in Reeuwijk is 50 jaar geleden 

gegraven als zandwinningspunt voor ver-

breding van de A12 in de polder Broekvel-

den/Vettenbroek. Ook aan het begin van 

de lente is de plas nog een rustplaats voor 

grote groepen eenden, ganzen, meeuwen 

en futen. Vaak ziet de plas zwart van de 

smienten. Brilduiker, geoorde fuut, kuif-

duiker en rosse stekelstaart worden ook 

elke winter gezien. Aan de zuidwest kant  

ligt de Reeuwijkse Hout en aan westkant 

uitgestrekte weilanden waar vaak ganzen, 

slechtvalk en reigers zijn te zien. We par-

keren bij de Reeuwijkse Hout en wandelen 

met de wijzers van de klok mee rond de 

plas, waarbij we veelvuldig stil staan om 

over de plas of de weilanden te turen. Goe-

de wandelschoenen worden aanbevolen.

Vertrek: 7.30 uur, terug circa 13.00 uur

Waar: verzamelen bij Blokhoeve (par-

keerplaats nabij NBC gebouw)

Benzinekosten: € 5 p.p. bij een volle auto

Zaterdag 26 april
Natuurontwikkelingsgebied Willeskop

We gaan naar Willeskop om de lente te 

vieren. We maken een wandeling door 

het gebied, waarbij we alle biotopen aan-

doen. Op de oevers en in de ondiepe 

plassen kunnen we vele steltlopers zien 

zoals grutto, kemphaan, zwarte ruiter en 

regenwulp. In de rietoevers treffen we 

misschien wel de roerdomp en zeker zan-

gers als rietzanger en blauwborst. In het 

moeras en de pitrusvelden zien we met 

een beetje geluk de waterral. De trek is in 

volle gang, dus wie weet wat we nog te-

gen komen. Goede wandelschoenen aan!

Vertrek: 7.00 uur, terug circa 13.00 uur

Waar: Het Veerhuis aan de Nijemonde 4 

Benzinekosten: € 3,50 p.p. per volle auto

Deelname aan excursies graag vooraf mel- 

den bij Jeroen Steenbergen,  030-2420465 

òf minstens 3 dagen tevoren via jeroen-

steenbergen@vogelwacht-utrecht.nl.

Zondag 15 maart
Arkemheen

We gaan op zoek naar grutto’s en andere 

steltlopers in Arkemheen. Dit mooie ge-

bied, nabij Nijkerk, is de laatste jaren in-

teressant geworden voor steltlopers door-

dat er veel natte veldjes gecreëerd zijn. 

Wie weet hangt er nog een zeearend rond.

Vertrek:  8 uur, retour halverwege middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 19 april
Lauwersmeer

Met deze excursie gaan we verder weg. 
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We brengen een bezoek aan het Lauwers-

meer. Twee zekere locaties zijn Ezuma-

keeg en Jaap Deensgat, maar wellicht ook 

de Bantpolder of de buitendijkse slikken, 

die we scannen op steltlopers. In het ge-

bied zijn vaak verrassingen te vinden.

Vertrek: 7.00 uur, retour einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 10 mei
Texel

Dit weekend wordt op het eiland Texel 

het Dutch Birding voorjaarsweekend ge-

houden. Er zullen veel mensen op het ei-

land zijn om te zoeken naar mooie soor-

ten. Wij hopen hier een goede bijdrage 

aan te leveren.

Vertrek: 6.45 uur, retour laat op de dag

Waar: Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

P-terrein op het Harmonieplein in Maars-

sen, tegenover nieuwbouw van Residentie 

Amadeus (ingang in bocht met Kerkweg).

Zondag 5 april
Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol 

en Demmerik | ochtend/autoexcursie

Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de Am-

stel ligt het Landje van Geijsel, dat door 

boer Jan elk jaar in februari een beetje on-

der water wordt gezet. Zo ontstaat een 

plas-drasgebiedje dat heerlijk is voor stelt-

lopers en eenden. Ze kunnen er veel voed-

sel vinden en voelen zich er veilig. Ze blij-

ven hier graag een paar weken om aan te 

sterken voordat ze verder vliegen naar het 

noorden of een plekje zoeken in Neder-

land om te gaan broeden. Ook bezoeken 

wij Waverhoek, een 60 hectare groot moe-

rasgebied in polder Groot-Mijdrecht. Mo-

gelijk zien we de eerste lepelaars die daar 

voedsel zoeken en in Botshol broeden (in 

2016, 30 paartjes). Langs Botshol (kroon-

eend!) rijden we ten slotte naar de Ter Aase 

Zuwe in Vinkeveen (Polder Demmerik).  

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 3 april bij 

excursieleider Gerhard Overdijkink via 

0346-563749 of 06-49678023

Vertrek: 7.30 uur; aanwezig om 7.25 uur; 

terug rond 13.00 uur

Benzinekosten: € 4,00 p.p., graag ge-

past betalen aan de chauffeur

Zondag 19 april
Heidestein/Bornia | wandelexcursie 

Verscholen in de bossen bij Zeist liggen 

Heidestein en landgoed Bornia. De ge-

markeerde wandelroute voert door afwis-

selend bos met karakteristieke dennen 

en overblijfselen van de historische land-

goederen. Qua vogels maken we kans op 

havik, grote bonte specht, boomleeuwe-

rik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, 

kruisbek, roodborsttapuit en met wat ge-

luk de eerste bonte vliegenvanger of een 

heel vroege koekoek.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 april bij 

excursieleider Richard Pieterson, 0346-

551883 of 06-12517124 

Vertrek: 6.30 uur, aanwezig om 6.25 uur; 

terug rond 13.00 uur

Benzinekosten: € 2,00 p.p., graag gepast 

betalen aan de chauffeur

Zondag 17 mei
Biesbosch/Polder Maltha

Polder Maltha ligt in het noordelijke deel 

van de Brabantse Biesbosch Grote aan-

tallen grote zilverreigers laten zich vaak 

zien. Ook groenpoot- en zwarte ruiter, 

watersnip en diverse soorten eenden en 

ganzen voelen zich prima thuis in de kre-

ken tussen het steeds hoger opschietende 

bies- en wilgenstruweel. 

En dan hopen we natuurlijk op de ‘vlie-

gende deur’, de zeearend, die sinds 2012 

broedt in de Biesbosch. Een hoogspan-

ningsmast in de Brabantse Biesbosch 

biedt één van de twee Nederlandse broed-

paren sinds 2017 nestgelegenheid. Op bij-

na 65 meter hoogte kroop er in het voor-

jaar van 2019 één jong uit het ei. Half april 

krijgen ze bezoek van hun kleine neef, de 

visarend. Op de 10e juli is er voor het eerst 

een jonge visarend geringd in Nederland. 

Excursieleiders: B. van Dillen/R. Pieterson

Aanmelden: t/m vrijdag 15 mei bij Richard, 

0346-551883 of 06-12517124 (na 18 uur).

Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur); 

terug tussen 13.00 en 14.00 uur. 

Benzinekosten: € 8,50 p.p., graag gepast 

betalen aan de chauffeur. Kuifmees | Michael Kars

Vechtplassen
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benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra | 033-4809211

ypehoekstra@vogelwacht-utrecht.nl

Wim van de Vegte | 06-25006378

wimvandevegte@vogelwacht-utrecht.nl

Vogelringstation Groenekan
Henk J. Lichtenbeld | 030-2611172

henkjlichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl

Henk S. Lichtenbeld | 030-6889012

henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl

Marc van Leeuwen | 030-2801153

marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard
Irene Schuller | 06-2840 7546

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

Scholenproject IJsselstein
Everdien Smeenk | 030-6885871

everdiensmeenk@vogelwacht-utrecht.nl

Tanny Hiemstra

tannyhiemstra@vogelwacht-utrecht.nl

www.vogelwacht-utrecht.nl
Contributie: minimaal 18 euro per jaar

Rekeningnummer:  NL54INGB0000286944 

t.n.v. VWU te Utrecht

Opzeggingen vóór 15 november

Vogelwacht Utrecht




