de kruisbek

Vogelwacht Utrecht
jaargang 63 | nummer 2 | april 2020

de kruisbek

De kruisbek is het verenigingsblad van
de provinciale Vogelwacht Utrecht, en
verschijnt 5 keer per jaar.

Vogelwacht Utrecht

www.vogelwacht-utrecht.nl
Redactie
Trees Weggemans
Bert Geelmuijden
Nick Hoebe
Bert van ’t Holt
René de Waal

Redactieadres
J. Homan van der Heideplein 66
3604 DK Maarssen
redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl
T 0346-830588
De redactie houdt zich het recht voor om
aangeboden kopij te weigeren of in te
korten. Het overnemen van artikelen en/
of illustraties is uitsluitend toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.
Bronvermelding is verplicht.
De auteurs zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdrage.
Kopij inleveren vóór
5 mei 2020

jaargang 63 | nummer 2 | april 2020

Inhoud
Van de redactie..................................................................................................................................................................................................... 1
Bestuur ............................................................................................................................................................................................................................ 1
Vlotten voor visdief ....................................................................................................................................................................................... 2
Boekbespreking.................................................................................................................................................................................................. 4
Requiem voor zwartkopje .....................................................................................................................................................................7
De Raven Werkgroep vraagt om hulp................................................................................................................................. 8
Werk van vrijwilligers ..............................................................................................................................................................................10
Scharreleieren ..................................................................................................................................................................................................... 13
Pestvogels in Amersfoort .................................................................................................................................................................. 14
Vogelreis Georgië.......................................................................................................................................................................................... 16
Je kan plannen wat je wilt................................................................................................................................................................ 20

Illustratie kruisbek
Bram Rijksen
Druk/Vormgeving
Drukkerij Van Midden | Benschop
Foto’s omslag
Kievit | René de Waal
Kievit | Jan van der Greef

Amerongse Berg.............................................................................................................................................................................................22
In het kort ............................................................................................................................................................................................................... 24
Verenigingsnieuws..................................................................................................................................................................................... 26

Van de redactie
Broedende raven in onze provincie zijn schaars, maar gelukkig
nemen ze wel toe. In deze Kruisbek een oproep om mee te helpen met het tellen en beschermen van nesten. Verder ook een
stukje over het plaatsen van een vlot voor visdieven (met subsidie van Vogelwacht Utrecht). Zwarte sterns broeden op kleine
vlotjes (1 broedpaar per stuk). Voor visdieven zijn grotere vlotten aantrekkelijk waar ze zich met meerdere broedparen tegelijk op vestigen. René de Waal schreef een boeiend verslag met
mooie foto’s van zijn bezoek aan Georgië.
Vlotten voor visdief > pagina 2

Visdief | Richard Pieterson

Bestuur
ALV en excursies afgelast
Zoals u waarschijnlijk weet, is onze Algemene Ledenvergadering
(ALV) van 17 maart jongstleden afgelast vanwege het corona
virus. Het bestuur beraadt zich over de vraag of er dit jaar nog een
ALV plaats moet vinden. Heeft u belangstelling voor de financiële stand van zaken van onze vereniging? Kijk dan in de nieuwsbrief op www.vogelwacht-utrecht.nl onder ACTIVITEITEN.
Omdat bijeenkomsten van personen niet langer zijn toegestaan
(corona) zijn al onze excursies voorlopig geschrapt.
De Raven Werkgroep vraagt om hulp > pagina 8

Raven | Margriet Hartman

Zeetocht vanuit IJmuiden
De pelagische tocht vanuit IJmuiden van afgelopen herfst ging
helaas niet door wegens slecht weer. We zijn van plan komende herfst een nieuwe tocht te organiseren. Nadere informatie
volgt via de nieuwsbrief en via www.vogelwacht-utrecht.nl. Bent
u nog niet geabonneerd (gratis) op de nieuwsbrief? Dat kan via
de openingspagina van de website onder ACTIVITEITEN.

Papier in de prullenbak?

Vogelreis Georgië > pagina 16

Dunbekmeeuwen | René de Waal

Heeft u het label met uw adres, dat bij deze Kruisbek zat, in
de prullenbak gegooid? Zo ja, wilt u het er dan alstublieft weer
uitvissen? Op de achterkant van het label staat uw contributie
rekening 2020. Alvast bedankt voor de betaling!
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Vlotten voor visdief
Johan Tuls

Vanaf 2012 ben ik actief voor uilen en roofvogels in de provincie Utrecht. Ik ben lid van Vogelringstation (VRS) de Haar en
tevens coördinator van Nestkasten-werkgroep Woerden, onderdeel van de Natuur Werkgroep Kockengen. Wij als nestkasten-werkgroep houden ons bezig met plaatsen, controleren en
onderhouden van nestkasten voor uilen en torenvalken. Op dit
moment zijn we actief met ongeveer tien mensen, met wie we
onze 300 nestkasten bijhouden. We proberen al onze kasten
minimaal 3x per jaar te controleren zodat we veel informatie
kunnen verzamelen en doorgeven aan onder andere Sovon en
het Vogeltrekstation.

Het vlot in aanbouw

Visdiefkolonie op dak
VRS de Haar is actief in Haarzuilens en omgeving. Tevens houden we al een aantal jaren een visdiefkolonie op een dak in
Woerden in de gaten. Ook hier proberen we in ieder geval drie
of vier keer te kijken. De eerste keer tellen we het aantal nesten
en de tweede keer zijn er meestal al jongen die geringd worden.
We proberen alle jongen te ringen en te kleurringen om te zien
wat de verspreiding en overleving van deze op het dak geboren
visdieven is. Nu is de situatie op het dak in Woerden enigszins
veranderd door het plaatsen van zonnepanelen in 2019. Omdat
we niet weten wat voor gevolgen dit heeft zijn we op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen.

Bouw broedeiland
Zo zijn we op het idee gekomen om een broedeiland voor visdieven te maken. Op meerdere plekken in Nederland liggen al
zulke broedeilandjes. Van sommige wordt gretig gebruik gemaakt door de aanwezige visdieven. Dus zo zijn we een aantal weken geleden gestart met de bouw van het broedeiland.
We hadden niet meer dan een kleine schets als bouwtekening,
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In de PVC-buizen kunnen de jongen schuilen

maar na wat overleg waren we er snel uit dat piepschuimplaten
een prima basis zijn voor een vlot. Dus hebben we twee lagen
piepschuim van 10 cm dik met eiken planken aan elkaar vast gemaakt, en het geheel afgewerkt met een eiken plank helemaal
langs de zijkant. Aan de zijkanten hebben we een stuk gaas gezet zodat de eenden en ganzen er niet makkelijk op klimmen en
de jongen er niet vanaf vallen. Op een drietal plekken hebben
we wat PVC buizen gemonteerd zodat de eventuele jongen kunnen schuilen voor de zon of regen. Op twee hoeken zijn ringen
geplaatst om een ketting met een anker aan vast te zetten zodat
het vlot op zijn plek blijft liggen.

Broedeiland wordt voorzien van een laag steentjes

Waterzuivering Utrecht
Op een zaterdag hebben we het broedeiland naar de plek gereden waar het komt te liggen. Dit is bij de waterzuivering in
Utrecht. Toen het vlot in het water lag hebben we het hele eiland voorzien van een laag steentjes. Daarna hebben we het
naar het midden toe gevaren en de ankers aan het vlot bevestigd. Nu is het afwachten wat de visdieven er van vinden en of
ze het gaan gebruiken.
Hierbij bedank ik de Vogelwacht Utrecht voor de financiering
van alle materialen.
Het vlot wordt naar het midden gevaren
de kruisbek 2-2020 | 3

Boekbespreking
Nick Hoebe

De Scharrelaar 2019/2
Vogeltijdschrift voor lezers
Uitgever Uitgeverij Atlas Contact
ISBN
978 90 450 4038 7
Prijs
€ 14,99

Er zijn veel verschillende soorten vogelaars. Er zijn mensen die op een vrije
middag gezellig gaan wandelen en dan
hun verrekijker meenemen en dan al blij
zijn als ze zo’n 10 tot 15 soorten vogels
zien en herkennen. Maar er zijn er ook
die een bepaald gebied fanatiek afstruinen en misschien wel tot 100 soorten op
een dag komen.
Je hebt tellers op een telpost, maar ook
4 | de kruisbek 2-2020

twitchers (dat zijn vogelaars die na een
melding van een bijzondere vogel in de
auto springen om die soort zelf te gaan
zien. En als ze hem hebben gezien dan
kunnen ze hem noteren in hun soortenlijst). Je hebt tuinvogelaars en wereldreizigers, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
In het tijdschrift De Scharrelaar kom je
allerlei verschillende vogelaars tegen.
Vorig jaar is uitgeverij Atlas Contact gestart met dit fenomeen. Als ik het woord
tijdschrift gebruik dan krijg je misschien
een beeld voor ogen van een glossy met
veel grote foto’s en in verhouding weinig
tekst. In dit geval klopt dat beeld helemaal niet. De Scharrelaar is een boekje
op A5-formaat en gedrukt op boekpapier
(dus geen glossy) met veel tekst, maar
dan wel opgedeeld in 15 verhalen, met
twee gekleurde afbeeldingen van duiven
en één foto op de voorkant.
Deel 1 van de serie verscheen in het voorjaar van 2019. De voorkant toonde toen
een prachtige foto van een scharrelaar.
In deel 2 van de serie, dat eind 2019 verscheen, staat een zingende winterkoning op de voorzijde. Sommigen zullen
dat misschien een beetje vreemd vinden. Maar op de voorzijde van ons clubblad De Kruisbek staat meestal ook geen
kruisbek.
Ik vertelde al over de verschillende soor-

ten vogelaars die er rondlopen. Die verschillende soorten schrijven over de vogels, of over hun avonturen, ook totaal
verschillende verhalen. En mede dat,
naast de kwaliteit van die verhalen, zorgt
voor een heel leuk en leerzaam boekje.
Enkele voorbeelden: Stefan Brijs vertelt
over een zoektocht door de Extramadura, op zoek naar de overwinteringsgebieden van de kraanvogel, een vogel
die hij tot dat bezoek nog nooit gezien
had. Hij vindt ze. Maar hij ziet ook de
veranderingen in dat gebied: de rijstvelden en maisvelden die er vroeger waren
en die een prima voedselbron vormden
voor die kraanvogels worden zo langzamerhand allemaal vervangen door olijfboomgaarden.
Ernst Jansz, ja die van Doe Maar, vertelt over de reddingsacties die hij onderneemt om een bijna verzopen jonge torenvalk te redden. Een eind goed, al goed
verhaal.
Velen kennen Rob Bijlsma als de grote
roofvogelkenner en -beschermer. Maar in
deze Scharrelaar doet hij verslag van een
onderzoek naar het vluchtgedrag van vogels in het algemeen. Van groot tot klein,
van schuw tot vrijmoedig. Hoe hij er toe
komt om dit onderzoek te doen wordt de
lezer ook uitgelegd, maar voor deze bespreking is dat een te lang verhaal. Het
onderzoek vond plaats van 2007 tot 2018.

Boekbespreking
Nick Hoebe

In die tijd noteerde hij van elke vogel die
voor hem wegvloog de vluchtafstand.
In totaal noteerde hij de gegevens van
vluchtgedrag van 174 verschillende vogelsoorten. Het verhaal eindigt met een tabel waarin hij de gegevens van het vluchtgedrag van 96 vogelsoorten zet. Het zijn
de soorten waarvan hij minimaal 10 waarnemingen heeft genoteerd.
Twee uitersten: de gemiddelde vluchtafstand van de goudhaan is 1 meter; die
van de kraanvogel is bijna 300 meter.

De zeearend in Nederland
In 15 jaar naar 15 paar
Auteur Martijn de Jonge
Uitgever KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN
978 90 5011 736 4
Prijs
€ 24,95 (hardcover)

Kortom, een heel leuk boekje (136 bladzijden) waarin vogelaars van diverse pluimage hun belevenissen hebben opgeschreven over vogels van diverse pluimage. Een boekje om regelmatig in terug te
kijken.
Twee keer per jaar komt er een nieuw
boekje uit. Het is niet mogelijk om een
abonnement te nemen. Het boekje is te
koop in elke boekhandel.
Ik heb in deze rubriek wel eens gemopperd over het feit dat er steeds weer nieuwe boeken over roofvogels verschijnen.
Nieuwe boeken met oude informatie
die feitelijk niets toevoegen aan wat we
al weten over roofvogels. Onlangs echter heeft de uitgeverij van de KNNV een
boek doen verschijnen over de zeearend
in Nederland met heel veel oude, maar
vooral ook nieuwe informatie en met bij-

zonder veel prachtige foto’s. Het ultieme
boek over de zeearend.
Martijn de Jonge (1957) is fotograaf, publicist en reisleider. Wat betreft de fotografie
heeft hij zich vooral gericht op de natuur,
daarbij vooral roofvogels. Maar zijn grote
liefde is toch de zeearend. Al lang geleden
ging hij regelmatig naar de Oderdelta op
de grens van Duitsland en Polen om daar
zeearenden te zien. Dankzij het contact
met de vogelaars aldaar kreeg hij de kans
om de zeearenden daar te bestuderen en
te fotograferen. En toen zich eenmaal ook
in ons land zeearenden hadden gevestigd
kreeg hij tevens steeds meer contacten in
ons land en was hij in staat om ook hier
prachtige foto’s te maken.
Van die vele foto’s heeft hij nu een boek
gemaakt. Maar het is geen fotoboek. Veel
van de foto’s dienen ter illustratie van de
verhalen, tabellen, wetenswaardigheden
en meer. Het is dus vooral een informatieboek, gelardeerd met veel prachtige
foto’s. Méér dan een aanrader.
Zo’n 25 jaar geleden kon je, met veel geluk, af en toe een overwinterende zeearend zien in ons land. Meestal ver weg.
Menig vogelaar verzuchtte toen al: “Oh,
als zich hier toch eens een paartje zee
arenden zou vestigen”. Er waren zelfs al
plannen om zeearenden uit dierentuinen
in Midden-Europa te halen en in ons land
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Boekbespreking
Nick Hoebe

uit te zetten. Vooral het WNF was daarvan een groot voorstander. Maar allerlei
vogelbeschermingsorganisaties in ons
land en het buitenland waren daar fel tegen. Zeearenden in Nederland? Prima,
maar dan wel op een natuurlijke manier.
Uiteindelijk werd besloten om maar eens
even af te wachten.
Dat afwachten werd beloond in 2004.
Toen in het voorjaar de overwinterende
zeearenden vertrokken naar hun broedgebieden bleef er in de Oostvaardersplassen één paartje zeearenden achter.
Zouden ze gaan broeden? De teleurstel6 | de kruisbek 2-2020

ling was erg groot toen dat niet gebeurde. Maar het paar bleef wel, ook in de
daarop volgende winter.
En in 2006 was het raak! Er vloog één jong
uit. Het enthousiasme onder vogelaars
was groot. Vanaf dat eerste jong werd er,
uitgezonderd in 2018 en 2019, elk jaar met
succes gebroed. Er vlogen in totaal 19 jonge zeearenden uit vanaf dit nest.
In het Lauwersmeer vloog in 2011 het
eerste jong uit; in 2012 twee jongen in de
IJsselmonding en twee in de Brabantse
Biesbosch. Daarna ging het crescendo.
In 2019 broedden er 12 paar zeearenden

en die brachten samen 14 jongen groot.
Voor zover bekend zijn er tussen 2006
en 2019 85 jonge zeearenden in ons land
groot gebracht op 11 verschillende nesten. Op vier nesten zijn wel broedpogingen gedaan, maar tot nu toe zonder resultaat. Meer cijfers vind je in het boek.
Nog even dit: de ondertitel van dit boek
is ‘In 15 jaar naar 15 paar’. Martijn de Jonge hoopt dat er is 2055 een boek over
zeearenden verschijnt met als titel ‘In 50
jaar naar 50 paar’. Wie weet...

Requiem voor een zwartkopje | Henk Strietman

Bedenk: hij brengt de winter door in ver tropisch
Afrika, want hier zou hij verkleumen. Vliegt in
het vroege voorjaar op om naar het noorden te
trekken, daar vindt zijn leven eigenlijk plaats.
Hoog over eenzaam groen, over het verzengende zand van de woestijn, het wijde water van de
zee. Strijkt dan eenmaal boven land misschien
even neer, uitgeput, in een struikje. Waar misschien jagers wachten, of een stille valk. Zet
door, wil zijn doel bereiken. Niet eens heel weloverwogen maar omdat hij niet anders kan, het
zit er gewoon in, dit is zijn bestemming. Komt

uiteindelijk aan in een tuin in dit dorp op deze
vroege morgen, het is begin april. Klaar om
zijn zang aan te heffen, zijn lied van hier ben
ik, van verlangen. Om ongeduldig uit te zien
naar zijn maatje, wie weet. En dan, nog voor hij
zijn snavel kan openen: Vermoeid? Opgejaagd?
Door een kat, een sperwer? Waarschijnlijk met
een knalzachte plof tegen het raam. Voor hem
geen nieuwe lente. Het ongehoorde lied van
een veelbelovend leven. Bedankt, vogeltje, je
bracht zo verre werelddelen zo dichterbij, het
voorjaar na de winter, jou en mij.

Zoals Hans Warren al dichtte over de Zwartkoptuinfluiter in ‘Betreffende vogels’, met miniaturen van H.J. Slijper, erven Thomas Rap,
1974: Eigenlijk al van mijn kindertijd af / denk ik aan mijn uitvaart. / Ik zou willen dat iedereen dan / gelukkig was, dat vreemde geluk / om
iets wat te mooi is, wat pijn doet. / Ik heb me daarbij muziek voorgesteld, / een klagende hobo van Albinoni, / of dat ik op een bandje voor jullie / een stoïsch, dankbaar gedicht voorlas; / maar eigenlijk hoop ik dat het mei zal zijn / onder hoge beuken, en heel stil, / en dat dan opeens
twee zwartkopjes gaan zingen / tegen elkaar in. Laat niemand dan spreken, / want iets mooiers, iets ontroerenders / bestaat er niet op aarde.
de kruisbek 2-2020 | 7

De Raven Werkgroep vraagt om hulp
Raven Werkgroep? Bestaat die nou ook
al? Jawel hoor, we timmeren al vanaf
2007 aan de weg. Nog nooit van ons gehoord? Daar moeten we dan gauw wat
aan doen.

De werkgroep
De Raven Werkgroep is in 2007 ontstaan uit de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), afdeling ’t Gooi/Utrecht.
De groep is begonnen in het noorden van
de Heuvelrug (inclusief Het Gooi) en is
in de loop der jaren naar het zuiden ‘afgedaald’. Sinds 2019 bestrijken we de hele
provincie Utrecht.
In maart 2013 is gestart met een kleurringproject voor de raaf, en daarmee is
ook de aftrap gegeven voor een landelijke Raven Werkgroep. Eigenlijk is het
meer een contactgroep van ravenspecialisten, waarin kennis wordt gedeeld, raven worden geringd en biometrie wordt

Een nest vol | Margriet Hartman
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afgenomen. Hans is de drijvende kracht
hierachter. Hij geeft ook ravenlezingen
door het hele land. Daarnaast brengen
we de raven onder de aandacht van het
brede publiek door bijvoorbeeld bijdragen te leveren aan VARA Vroege Vogels.
Het doel van de werkgroep is informatie verzamelen, analyseren en terugkoppelen ten behoeve van de duurzame instandhouding van de ravenpopulatie in
Nederland.

Hans de Vos Burchart
en Margriet Hartman

vincie Utrecht en Het Gooi in de periode
1976-2019. Naast een weergave hoe 2019
voor de raaf in het Utrechtse is verlopen,
staat er een uitgebreider historisch overzicht van de bekende nestlocaties in deze provincie en ‘t Gooi.

Waarom de raaf?

We werken volgens de methode van het
SOVON project Nestsuccesmonitoring.
Dat wil zeggen dat we nesten zoeken en
halverwege de nestfase in de nestboom
klimmen om de biometrie van de jongen
te bepalen en hen te ringen. Sinds 2013
krijgen de jongen ook oranje kleurringen.
Op de website van Vogelwerkgroep Het
Gooi e.o. vind je onder het kopje rapporten ons eerste verslag: De Raaf in de pro-

De raaf is begin 20e eeuw uitgestorven
in Nederland, voornamelijk door vervolging. Een intensief herintroductieprogramma in de jaren 60 heeft in 1976 geleid tot de eerste drie broedparen, onder andere op de Utrechtse Heuvelrug
bij Leersum. Vanaf die tijd is het aantal
(broed)paren geleidelijk toegenomen.
Rond de start van het millennium waren er 75-100 paren bekend waarvan een
50-70 broedparen. Mede door de aandacht, de bescherming en belangstelling
voor deze zeer intelligente zang(!!)vogel
nam het aantal vanaf 2006 stevig toe.
Er wordt geschat dat er momenteel een

Ringen | Margriet Hartman

Meten, wegen, ringen... | Margriet Hartman

Methode

135-155 paren in Nederland zijn waarvan
80-100 broedparen. Daarnaast zwerven
er nog eens zo’n 500 vooral jonge raven
door Nederland.

In de nestboom klimmen | Margriet Hartman

Ongenoegen | Margriet Hartman

Wegen | Margriet Hartman

Dus het gaat best wel goed met de raaf in
Nederland. Waarom dan een aparte werkgroep en zoveel aandacht? Nu is ‘goed’
een relatief begrip. Nog steeds is de raaf
een rode lijst-vogel. Nog altijd worden er
in bepaalde regio’s raven vervolgd. Ze
worden afgeschoten of nesten worden
doorschoten, er wordt gif gebruikt omdat
gedacht wordt dat ze schadelijk zijn voor
(weide)vogels of jong geboren lammetjes
de ogen uitpikken. Onzin. Natuurlijk zal
een raaf wel eens een kievitsei pakken, of
een nestje van een zangvogel leeghalen.
Maar het zijn alleseters en voornamelijk
aaseters. Daarmee zijn ze zeker nuttig.
Kadavers en wegslachtoffers worden mede door de raaf keurig opgeruimd. Naast
aas voeden raven zich ook met allerlei
plantaardig materiaal.
Zoals aangegeven is de raaf bijzonder intelligent. Een volwassen raaf heeft het
verstand van een kind van 4 jaar oud.
Dat maakt het mede fascinerend om deze vogel te volgen. Het gedrag, de slimheid. Maar ook de luchtacrobatiek. De
raaf is een fantastische vlieger. Veel glijdend op de wind en thermiek (in tegenstelling tot kraaien, die altijd met de vleugels flappen als ze vliegen) maar ook
met de meest bijzondere vliegcapriolen.
Wel eens twee vogels een luchtshow op
zien voeren met ingewikkelde vliegpatronen volledig synchroon uitgevoerd? Wel

eens een vogel op z’n kop zien vliegen
met de ander normaal vliegend daarboven? Wel eens duikvluchten, steeds herhaald als loopings, met ingetrokken vleugels gezien? Dat kan allemaal als je raven volgt.
En dan hebben we het nog niet eens over
het enorme scala aan geluiden die de
raaf maakt, het onderlinge gezellige gebabbel van een paar, het elkaar in verschillende tonen waarschuwen als ze een
nest hebben.
Kortom, het is een feest om deze vogel te volgen en te observeren. En ook
meer van deze soort te leren, kennis op
te doen en er met andere ‘ravengekkies’
over praten en ervaringen uit te wisselen.

Waarnemers gezocht
In het noordelijk deel van de Utrechtse
Heuvelrug hebben we de ravenpopulatie
redelijk in beeld, in tegenstelling tot het
zuidelijk deel van de Heuvelrug en de gebieden buiten de Heuvelrug. Ben je ook
gefascineerd door de raaf? Wil je er, met
ons, meer over leren? Heb je een flinke
dosis doorzettingsvermogen en kan je
omgaan met teleurstellingen? Meld je
dan aan bij Hans. Samen kijken we of we
een gebied voor je vinden waar je kunt
monitoren.
Hans de Vos Burchart
06-23790349
hansdevosburchart@ziggo.nl
Margriet Hartman
mooibos@msn.com
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Werk van vrijwilligers
In deze rubriek stellen wij u voor aan leden van de Vogelwacht Utrecht die vrijwilligerswerk verrichten op het
gebied van natuur in brede zin.
In deze aflevering: Anton Schortinghuis, coördinator van
de trektelpost Jacobssteeg in De Bilt en ook nog druk
met allerlei inventarisatiewerkzaamheden.
Door Bert Geelmuijden

Hoe het begon
Anton is opgegroeid in Den Haag waar hij
door zijn beide ouders de liefde voor het
buitenleven kreeg bijgebracht. Met zijn
vader fietste hij naar ‘De Beer’, het duingebied tegenover Hoek van Holland, wat
nu Europoort is. Met zijn moeder ging hij
‘s avonds het bos in om uilen te luisteren.
Duinen en strand vormden een prachtig
decor voor de beginnende vogelaar.
Anton kwam veel op het strand. In de
jaren ‘60 werd er nog veel stookolie geloosd. “Vaak wist ik me geen raad met de
door olie besmeurde vogels. Mijn broer
liet me zien dat en vooral hóe je deze
vogels snel aan hun eind kon brengen.”
Rondom zijn 10de jaar begon hij met wat
nu ‘broedvogelinventarisatie’ zou heten.
Op een zelf getekende kaart werden alle
door hem gevonden nesten ingetekend.
Anton herinnert zich nog hoe hij voor de
eerste keer heel bewust met vogeltrek in
aanraking kwam. Op een mistige ochtend stond hij met een oudere man samen op een duintop.
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Anton Schortinghuis | Bert Geelmuijden

“Hoor”, zei die man, “een rietgors.” Voor
het gevoel van Anton was het minuten later dat er inderdaad een rietgors uit de
mist opdook. Hij beleefde dit voorval
als een soort tovenarij. Die duintop was
trouwens ‘De Vulkaan’, onder trektellers
nog steeds een begrip.
Deze gebeurtenis gaf een belangrijke impuls aan zijn belangstelling voor vogels
en vogeltrek.

Later
Voor zijn studie verhuisde Anton naar
Utrecht, waar hij ook nadien bleef wonen. Hij stond in deze stad 40 jaar als
aardrijkskunde- en geschiedenisdocent
voor de klas in het voortgezet onderwijs.
Inmiddels is hij een tevreden, gepensioneerde bewoner van het Utrechtse
Voordorp, op de grens van stad en platteland. “De natuur is hier dichtbij, met
bosuil en eekhoorn als tuinsoorten.
In mijn jaren als docent ben ik altijd
naar vogels blijven kijken. Ik heb boven
in mijn werkkamer van al die jaren log-

boeken staan. Ik noteer elk tochtje dat ik
maak altijd met een vulpen, er komt bij
mij geen ballpoint aan te pas... Op die
manier kan ik nog makkelijk terug vinden
wat ik bijvoorbeeld in augustus 1986 zoal heb waargenomen. Die logboeken zijn
ontzettend belangrijk voor me. Laatst
nog zei ik tegen mijn vrouw dat als ons
huis in de fik zou vliegen de logboeken
als eerste moeten worden veilig gesteld.”
Anton vertelt desgevraagd dat hij zijn logboeken nooit heeft ingevoerd op waarneming.nl, iets wat anderen wel hebben gedaan. Tegenwoordig voert hij wel bijzondere waarnemingen in.
In voorbereiding op ons gesprek heeft hij
de jaarverslagen van de telpost nog eens
doorgenomen en hij merkt op dat de hoeveelheid krenten in de pap bescheiden is.
“Dat is niet omdat er geen bijzonderheden voorbij kwamen, maar wel omdat
het mij aan de stelligheid van sommige
andere waarnemers ontbreekt; ik noteer
alleen die vogels die ik op duidelijke ken-

merken heb kunnen determineren of die
ik duidelijk heb gehoord. Ik wil als vogelaar veel uren in het veld maken. Door
inventarisaties te doen ontstaat inzicht;
neemt de soort toe of heeft die soort het
lastig? Hoe komt dat en is er iets aan
te doen? Ik wil een bijdrage leveren aan
kennisopbouw. Iets wat je kunt doorgeven aan de generaties na ons. Ik herken
me niet in vogelaars die het hele land
door jakkeren om een vinkje achter een
soort te kunnen zetten.”

Over de trektelpost Jacobssteeg
en andere telactiviteiten
“Het Utrechtse trektellen is begonnen in
1986. Een huisgenoot van mij ging naar
een voormalige vuilnisbelt bij Wilnis om
daar te tellen. Het bleek een lastige plek
om te bereiken. Al snel werd verkast naar
Fort Vechten. Ook dat was niet de ideale plek door het verkeerslawaai van de
A12. In 1987 streek de telpost neer in De
Uithof. Vanaf dat moment was ik erbij.
In 2013 ging de renbaan waarop we zaten op de schop en verhuisden we naar

Anton Schortinghuis in actie op trektelpost Jacobssteeg | Bert Geelmuijden

de Jacobssteeg, een goede en makkelijk
toegankelijke plek. Ik maakte daar kennis met Eckhart Heunks, die daar aan de
Biltse Grift al telde vanaf 2001. Van hem
kreeg ik aanvullende informatie over tellingen op die plaats.
Wat ik heel erg leuk vind, is dat de verschillen tussen mensen lijken weg te vallen als je met z’n allen de lucht afspeurt.
Met een groepje tellers kun je elkaar altijd aanvullen. De ene teller heeft haviks
ogen, de andere teller hoort bovengemiddeld. Guus Peterse is onze wijze man

Kramsvogel | Benjamin Simmelink

als het gaat om determinatievraagstukken. De jongste teller Benjamin Simmelink maakt goede foto’s en levert regelmatig materiaal aan dat doorslaggevend
is voor de uiteindelijke vaststelling van
de soort. Zo kan iedereen zijn eigen rol
vervullen. Ik vind het trouwens van belang mensen te laten weten dat ze welkom zijn. Dat geldt uitdrukkelijk ook voor
mensen die minder deskundig zijn.
Natuurlijk mag ook best wel gepraat worden op de telpost maar nooit ten koste
van het luisteren. Dat is soms best lastig om de balans tussen gezelligheid en
stilte op een vriendelijke manier te bewaken. We zitten daar meestal een uur of 3
à 4 en dan heb ik het wel gezien. Behalve
de formele registratie af te handelen in
de richting van trektellen.nl heb ik er ook
plezier in om van het telseizoen een jaarverslag te maken; veel cijfers uiteraard.
Eckhart levert de grafieken en Benjamin
de foto’s. Zelf probeer ik nog even een
gedeelde emotie zoals bij het overvliegen van een bijzondere soort in herinnering te brengen.
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Op de telpost heerst over het algemeen
een coöperatieve sfeer. Er is een vaste
kern van waarnemers die soms al tientallen jaren aan de tellingen deelnemen en
ieder seizoen schuiven er ook weer nieuwe tellers aan. De vaste mensen zijn altijd bereid een minder ervaren vogelaar
te helpen een bepaalde vogel in beeld te
krijgen. Ik vind het heel leuk om mensen
te verbinden en nieuwe bezoekers op de
telpost bij het gebeuren te betrekken.
We tellen in principe van augustus tot
eind november.
In het voorjaar organiseer ik ook een excursie voor de trektellers van de Jacobssteeg zodat we als een soort ontvangstcomité de trekvogels weer kunnen begroeten.

lokaal instormen. Daarbij: wie voor zonsopgang al op de telpost zit en daar mag
meemaken hoe de natuur ontwaakt, ervaart iets wat nooit gaat vervelen.”

Voor SOVON deed ik vanaf 1994 het
Broedvogel Monitoring Project in de
omgeving van Haarzuilens. In die periode zie je veranderingen in vogelwereld
en landschap. Een weiland waar tot voor
kort nog veel grutto’s broedden, is veranderd in een recreatiebos. Nu tel ik er voor

zonsopgang de bosrietzangers. Niet iedere verandering stemt me blij.
Sinds 2018 participeer ik ook in het Sovonblok ‘Blauwkapel’, dat is grofweg het gebied tussen Utrecht en Groenekan. Inventariseren betekent dat je in het voorjaar 9
à 10 vaste rondes maakt, vaak beginnend
voor zonsopgang.
Tussendoor zijn er losse klusjes zoals
de Midwintertelling voor watervogels bij
Kockengen of het MUS-project in de wijk
Overvecht. Het liefst doe ik dat op zondagochtend. Het is de enige ochtend van
de week dat de vogels het nog net vocaal
winnen van het verkeerslawaai.”
Wat maakt dat een mens zo graag naar
buiten gaat? Anton moet diep nadenken.
“In mijn werkzame leven heb ik 40 jaar
lang dag met ‘de bel’ geleefd. Mijn hele leven leek ingeroosterd. Bij de start van ieder lesuur was daar het geluid van de bel,
dag in, dag uit. Een groter contrast met
zitten op een telpost is haast niet denkbaar. De zachte djuup djuup- roepjes van
langs vliegende vinken klinken toch veel
mooier dan 25 vrolijke pubers die mijn les-

Kleine karekiet | Benjamin Simmelink

Sperwer | Benjamin Simmelink

Draaihals | Benjamin Simmelink
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Tot slot
Ik werd geraakt door een terzijde van
Anton. Zijn vader is in 1998 overleden
en woonde de laatste jaren van zijn leven in een zorginstelling. In die tijd bedacht hij: “Als er nou niemand komt om
eens een ommetje met de bewoners te
maken, wat dan?” Dat heeft er toe geleid
dat Anton zich onmiddellijk na zijn pensionering aanmeldde als vrijwilliger bij
een zorginstelling voor dementerende
ouderen. Daar doet hij nu 2 à 3 keer per
week een vaste activiteit, meestal sport
en spel, maar hij begeleidt ook uitjes met
de bewoners.
“Ik lees graag, ik pas op mijn kleinzoon,
ben dol op vogels en de natuur in bredere zin. Ik zou niet rustig in de spiegel
kunnen kijken als ik mij daartoe beperkte, er zijn gewoon ook nog andere klussen te verrichten!”

Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Vogelen in tijden van Corona
22 maart 2020 | Wat mijn eigen sterfelijkheid betreft zien de
cijfers er nog niet eens al te verontrustend uit. In de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar waar ik, zij het nog net, toe behoor,
stierf in Italië tot nu toe 1,1% van de vastgestelde besmette gevallen. Nou is 1,1% al niet zo angstwekkend veel en daar komt
nog bij dat dit is gebaseerd op alleen maar de vastgestelde besmettingen. Tel je de onbekende maar vermoedelijk grote hoeveelheid niet vastgestelde besmettingen mee, dan zal het percentage naar alle waarschijnlijkheid nog veel kleiner zijn. Bovendien is het percentage gebaseerd op alle mensen tussen de
50 en de 60 jaar, terwijl de sterfte onder mensen met allerlei
chronische aandoeningen veel hoger is. Dus onder mensen
zonder die aandoeningen is die logischerwijs nog weer lager.
Maar ook al sterf je er niet aan, je kunt het virus natuurlijk wel
doorgeven. En je zal maar wel lijden aan een chronische aandoening, zoals een collega van me, of 70 jaar of ouder zijn, zoals
mijn schoonvader. En daarbij, ook al zien de sterftecijfers er misschien nog best geruststellend uit, 0,1% van een miljoen is nog
altijd heel veel. En 0,1% van 10 miljoen, dat is nog eens tien keer
zoveel. Dus toch maar liever niet besmet raken, is het devies.
Desondanks kan ik me maar moeilijk voorstellen dat ik enig gevaar loop of enig gevaar vorm als ik voorzichtig de deur uit ga, al
dan niet op de fiets stap en me even in bos of veld begeef. ‘Birding is the perfect activity while practicing social distancing’,
aldus Audubon.org. Ik houd me ruimschoots aan de voorgeschreven minimale onderlinge afstand. Anderhalve meter? Het
is zelden minder dan 150 meter. Dus lopen we de Gagelpolder
in en genieten van de alom zingende tjiftjaffen, van het alom
ontluikende lentegroen, van de geel bloeiende dotterbloemen

Koolmees | Bert van Dillen

en de rood bloeiende gagelstruikjes. En lopen met een wijde
boog om de spaarzame tegenliggers heen. Het lijkt me allemaal wel oké zo, er kan ons niets gebeuren.
Maar dan zie je beelden van mensen in het Amsterdamse bos,
of mensen op het strand en dan kun je denken: wat oliedom.
Maar hebben die mensen eigenlijk niet gewoon hetzelfde gedacht als ik: konden zij zich niet ook maar moeilijk voorstellen
dat ze enig gevaar zouden lopen of enig gevaar zouden vormen
als ze voorzichtig de deur uit zouden gaan, zich even in bos of
veld, of op het strand zouden begeven en zich daarbij ruimschoots aan de minimale afstand van anderhalve meter zouden houden? Maar als teveel mensen die op zich heel rationele gedachtegang hanteren, zijn er blijkbaar toch ineens zoveel
mensen bij elkaar in het bos of op het strand, dat het nauwelijks mogelijk blijkt die minimale afstand van anderhalve meter
aan te houden.
Vogelen in tijden van Corona: het voelt als een militaire expeditie. Overal moet je op berekend zijn. Overal loert het gevaar.
Dus misschien toch maar ietsje minder? Toch maar wat meer
gewoon genieten van de vogeltjes in de eigen tuin? Vanmorgen
twee koolmeesjes. Kijk je anders meestal niet meer naar om.
Het is best de moeite waard dat weer eens wel te doen.
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Pestvogels in
Amersfoort
Bert Geelmuijden

Pestvogel | Bert Geelmuijden

Pestvogel | Bert Geelmuijden
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Begin februari was er een melding van
pestvogels in De Bilt. Dat was een goede
reden om samen met mijn donderdagse vogelmaatjes een keer die kant uit te
fietsen en ja, we waren nog maar net op
de plaats waar ze volgens waarneming.nl
waren te zien en we hadden ze in beeld.
In eerste instantie bleven ze hoog in een
boom op veilige afstand, maar één van
ons wist te vertellen dat ze eerder op de
zelfde plaats hadden gezeten en dat ze
met enige regelmaat naar beneden kwamen om zich tegoed te doen aan de bessen van de Gelderse rozen die op een
pleintje iets verderop stonden. We liepen die kant op en binnen enkele minuten konden we de vogels, het waren er
drie, in alle glorie bekijken. In mijn beleving zijn ze door de kleurenpracht tamelijk groot van formaat, maar in werkelijkheid zijn ze ongeveer net zo groot
als spreeuwen. Een paar dagen later ben
ik nog eens terug geweest en het voorgaande tafereel herhaalde zich. Kennelijk
hechten pestvogels aan vaste gewoonten, dacht ik. Dat blijkt maar al te waar.
Pestvogels komen soms jaar na jaar terug op de zelfde plaatsen in Nederland,
meestal in betrekkelijk kleine aantallen.
Groepen van 10 tot 30 zijn gewoon, maar

af en toe vindt er een invasie plaats als
gevolg van een verstoord evenwicht tussen de populatiegrootte en de beschikbaarheid van voedsel, en dan komen ze
vanuit het Hoge Noorden in groten getale naar zuidelijker gebieden. In 2006
werd Nederland aangedaan door groepen tot zo’n 300 exemplaren. Ik heb mij
laten vertellen dat er toen op de Kapelweg in Amersfoort een groep van 160
zat. Ik werkte daar destijds, maar in die
tijd had ik nog geen enkele belangstelling voor vogels. Als ze toch eens naar
Amersfoort zouden komen....
Ik werd op mijn wenken bediend. Op
14 februari was er een melding van drie
pestvogels op minder dan een kilometer
van mijn huis, aan de rand van het stadspark Schothorst. Er was naar mijn mening helemaal niet zoveel te eten voor de
beesten, maar ze bleven zeker een week
hangen, waarbij het opviel dat pestvogels zich weinig gelegen laten liggen aan
de aanwezigheid van mensen. Zo kon
het gebeuren dat er 20 toegestroomde vogelaars zich stonden te vergapen
aan drie pestvogels. Die vogelaars kwamen van heinde en verre, tot België en
Noord-Frankrijk toe!
En toen waren ze weg, maar niet voor

Pestvogels | Bert Geelmuijden

lang. De vogels werden opnieuw ontdekt bij het Meander Ziekenhuis, hemelsbreed een kilometer of twee van de
plaats waar ze eerder te zien waren. En
de geschiedenis herhaalde zich: het was
een komen en gaan van veelal fotograferende vogelaars. Opnieuw bleek dat
overdreven angst voor mensen deze vogels vreemd is, want de vogels lieten zich
gewillig portretteren, al is er natuurlijk altijd wel een fotograaf die nóg dichterbij

wil en daarmee het feest voor de andere
toeschouwers bederft.
Tijdens één van de keren dat ik ter plaatse was ontmoette ik Cees Struijk, die de
vogels bijna anderhalve maand gevolgd
heeft en ervan overtuigd is dat de vogels
in De Bilt en Amersfoort de zelfde waren. Hij baseerde zich op de samenstelling van de groep, man, vrouw en onvolwassen en op het verenpatroon van het
mannetje.
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Vogelreis
Georgië
René de Waal

Georgië, een voormalige Sovjetstaat, ligt
aan de Oostzee, en grenst in het zuiden
aan Turkije, Armenië en Azerbeidzjan. In
het noorden ligt over het Kaukasusgebergte de grens met het huidige Rusland.
Van 3 tot en met 14 september 2019 heb
ik met Birding Breaks het land bezocht.

Batumi Raptor Count
Batumi, een plaats in het zuidwesten van
Georgië aan de Zwarte Zeekust, geniet
bij vogelaars grote bekendheid vanwege
de ongekende aantallen roofvogels die
hier - met name in het najaar - doortrekken. Trekdagen met tienduizenden roofvogels, vooral wespendieven en zwarte
wouwen, zijn hier begin september eerder regel dan uitzondering. De lucht is
soms vol met vogels, een ongekend fenomeen. De vogels vliegen vanuit Europa
en Azië langs de smalle strook tussen de
Kleine Kaukasus en de Zwarte Zee naar
het zuiden. In 2008 startte een groep Belgische jongeren de Batumi Raptor Count,
een project waarmee de initiatiefnemers
dit fenomeen cijfermatig in kaart wilden
brengen. In korte tijd groeide de Batumi
Raptor Count (BRC) uit tot het belangrijkste natuurbehoudsinitiatief in de regio.
Met steun van onder andere het Prins
Bernhard Natuurfonds en Natuurmonumenten werd een aantal omvangrijke programma’s opgezet, met als voornaamste
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Ongekende aantallen zwarte wouwen | René de Waal

doel de illegale jacht op roofvogels in te
dijken. Hoewel verboden, wordt er rond
Batumi voortdurend gejaagd, waarbij
wespendieven en zwarte wouwen, maar
net zo goed bijeneters en scharrelaars uit
de lucht worden geschoten. Vanaf twee
telposten op heuveltoppen, die voortdurend met elkaar in verbinding staan worden de langs- en overvliegende roofvogels geteld. Om dubbeltellen tegen te
gaan, is het gebied tussen de twee telposten in sectoren verdeeld.

Uitzicht guesthouse Batumi | René de Waal

Eerste dag: verbazing
Na een lange vlucht, met transfer in Istanbul, kwamen we ’s morgens vroeg aan op
het vliegveld van Batumi. Na het passeren van de douane stapten we in het busje, dat ons gedurende ons verblijf naar onze bestemmingen zou voeren. De rit door
de stad Batumi was een belevenis op zich.
Naast en tussen de troosteloze communistenflats schiet de ene na de andere wolkenkrabber de lucht in, de ene nog mooier
of bizarder van architectuur dan de andere. Aan een boulevard hadden we een tussenstop bij een braakliggend landje met
wat lage begroeiing. De eerste vogel waar
ik mijn kijker op richtte was meteen een
lifer: een veldrietzanger. Verder waren tapuiten, paapjes, grauwe klauwieren en een
ortolaan ter plaatse. Na dit intermezzo reden we naar ons guesthouse iets ten noorden van Batumi, op loopafstand van telpost 1 van BRC. De eerste verdieping bood
prachtig vrij uitzicht op de heuvels in het
noorden en het oosten, waar je in de verte
telpost 2 kon zien liggen. Direct vielen we
van de ene verbazing in de andere: wolken

cirkelende roofvogels, met name zwarte
wouwen en wespendieven, bezwangerden
de lucht; er kwam gewoon geen eind aan,
zover je kon zien. Je wist gewoon niet waar
je moest kijken. Ik durf te stellen dat ik die
eerste dag in Georgië misschien wel meer
roofvogels heb gezien dan in de meer dan
vijftig jaar vogelen daarvoor; bizar! Afzeilende rovers kwamen soms dicht over ons
verblijf, dus ik schoot de ene foto na de
andere. ’s Middags bezochten we telpost
1, waar een groep tellers uit allerlei landen
(de voertaal is Engels) de aantallen roofvogels in kaart brengt. Behalve de gestage stroom zwarte wouwen en wespendieven kwamen ook dwergarenden, grauwe
kiekendieven, balkansperwers, steppebuizerds en schreeuwarenden voorbij, soms
dichtbij, soms op grote afstand langs de
kust.
De volgende dag bezochten we telpost 2,
boven op een heuvel wat verder het binnenland in. Naast de gestage stroom zwarte wouwen zagen we weer honderden wespendieven, maar ook onder andere een
mooie man steppekiekendief. Opvallend

Veldrietzanger | René de Waal

Dwergarend | René de Waal

Balkansperwer | René de Waal

Zwarte wouw | René de Waal

Wespendief | René de Waal
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waren de grote aantallen trekkende bijen
eters. Het karakteristieke rollende geluid
was trouwens rond de telposten en vanuit
ons guesthouse de hele dag te horen; het
viel op als je even geen bijeneters hoorde.
Een mooie verrassing bij de telpost was
een hop, die zich met wat geduld prachtig
liet fotograferen. Later die dag zijn we nog
even naar het strand ten noorden van Batumi geweest, waar een dwergmeeuw en
kortteenleeuwerik gezien werden.
Hop | René de Waal

Breedbekstrandloper | René de Waal

Poti
Het strand bij de plaats Poti, zo’n 60 km
ten noorden van Batumi, grenst aan het
nationaal park Kolkheti. Na een korte stop
bij een rivier, waar we klein waterhoen
en woudaap in één beeld vingen, zijn we
naar het strand gegaan. Langs de rivieroever, die daar evenwijdig loopt aan de zee,
was het prima vogelen. Bontbekstrandloper, kortteenleeuwerik, tientallen dwergmeeuwen en witvleugelsterns, maar ook
enkele dunbekmeeuwen waren ter plaatse. Een wenssoort voor mij was de breedbekstrandloper. Tot mijn vreugde liepen
er drie te foerageren langs de waterkant,
die zich zonder probleem dicht lieten benaderen. Halverwege de terugweg naar
Batumi maakten we nog een wandeling in
Kobuleti nationaal park, waar met name
enkele kleine klapeksters de show stalen.

Chorokidelta

Kleine klapekster | René de Waal
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De Chorokidelta ten zuiden van Batumi is
een gebied met een grote variëteit aan biotopen: droge en natte grasvlaktes, moeras,
een rotsachtige vlakte en de zeekust met
een strand, waar eigenlijk niemand komt

behalve vogelaars. In het trekseizoen bevinden zich er grote aantallen zangvogels,
maar ook grauwe kiekendieven gebruiken
het als foerageergebied. Opvallend was
het grote aantal grauwe klauwieren; op een
gegeven moment nam ik de aanwezigheid
van weer een grauwe klauwier voor kennisgeving aan. Noordse nachtegaal, ortolaan en sperwergrasmus mochten op
meer belangstelling rekenen. Een vermoeide koekoek liet zich tot op 20 meter benaderen. Aan het strand werd tussen een
groep meeuwen na uitgebreid observeren
een Armeense meeuw positief gedetermineerd. Boven zee kwamen grote sterns
en, tot ons geluk, een groep Yelkouanpijlstormvogels voorbij. Op de terugweg bezochten we een parkje in Batumi waar we
na enig zoeken een rustende nachtzwaluw
op een tak van een pijnboom vonden.
’s Avonds werd bij telpost 2 het achtste International Birdwatching Festival gevierd.
Grote tafels met allerlei lekkere hapjes,
en tientallen genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de lokale overheid.
Helaas eindigde het festival voortijdig
door een fikse bui, die zich al snel ontwikkelde tot onweersbui. Omdat de krappe
parkeerplaats volledig verstopt was en wij
dus niet met de fourwheeldrive naar beneden gebracht konden worden, moesten
we naar ons busje beneden lopen via een
lange ‘trap’ en een steil pad. Ik was nog
geen twee minuten onderweg toen een
felle lichtflits en een knetterende donderslag mij op deden schrikken: de bliksem
was 30 meter van het ‘feestterrein’, op het
bovenste platform waar de tellers altijd
stonden, ingeslagen. Gelukkig waren ook

de tellers daar op dat moment niet aanwezig. Een paar jaar geleden was op telpost 1
nog een teller door de bliksem getroffen…
De onweersbui duurde nog lang; wij waren
al lang en breed terug in het guesthouse
toen we nog regelmatig opgeschrikt werden door daverende onweersklappen.
De volgende ochtend zijn we ‘thuis’ gebleven en hebben we vanaf het balkon gevogeld. Weer veel zwarte wouwen en wespendieven; het werd al bijna gewoon. Spectaculair waren twee grote groepen langstrekkende scharrelaars, met in totaal ruim 500
vogels! Helaas te ver weg om fatsoenlijke
foto’s van te maken. Ook de volgende dagen, na een bezoek aan achtereenvolgens
de botanische tuin om de Turkse boomklever te spotten, en een wandeling in het nationaal park Mtirala, waar we onder andere waterspreeuw en de zeldzame Kaukasische bergsalamander op ons lijstje konden
bijschrijven, hebben we vanaf het balkon
gevogeld. Weer veel bijeneters, die vlak
voor ons op libellen joegen, een jagende
boomvalk, en als kersje op de taart een op
insecten jagende kleine torenvalk.

Mestia
De laatste drie dagen voor vertrek brachten we in het Svaneti Nationaal Park door,
met als uitvalsbasis het stadje Mestia,
midden in de Kaukasus in het noorden
van Georgië. Onderweg, tijdens een van
de stops, bij Poti, hebben we een tijdje
staan genieten van de massale trek van
zwarte wouwen en wespendieven, die
daar in de bossen hadden geslapen en
vaak laag over kwamen vliegen. Tijdens
een andere stop, niet ver van onze eind-

bestemming, was een Kaukasische berg
tjiftjaf een mooie waarneming.
De tweede dag in de Kaukasus was het
vroeg op om met twee fourwheeldrives
hoog de bergen in te gaan op zoek naar
onder andere het Kaukasisch korhoen,
die in tegenstelling tot ‘ons’ korhoen een
lange, rechte staart heeft. Na deze soort
gevonden te hebben zijn we verder naar
boven gereden om daar op een hoogte
van boven de drieduizend meter naar de
daar aanwezige vogels te zoeken. In het
overweldigende landschap aldaar bleken
opvallend veel zangertjes te zitten: bergheggenmus, waterpieper, strandleeuwerik, sneeuwvink, Turkse zwarte roodstaart
(met rode buik en zonder wit op vleugel)
een Oosterse zwarte roodstaart en een
groepje roodvoorhoofdkanaries. ’s Middags naar Ushguli, op 2200 meter gelegen, en daarmee het hoogste permanent
bewoonde dorp in Europa. De weg erheen
deed me denken aan het programma ‘De
gevaarlijkste wegen’: smal, onverhard en
vol diepe kuilen, met aan onze kant een
diep ravijn waar we bij het passeren van
de vele tegenliggers voor ons gevoel rakelings langs reden. We waren blij dat we
heelhuids aankwamen. Het dorp was pittoresk, maar nogal haveloos, en behalve
een paar Oosterse zwarte roodstaarten
waren er weinig vogels. De terugweg voelde ondanks het weer door elkaar geschud
worden een stuk veiliger, omdat we nu
aan de kant van de rotswand reden.
Op onze laatste hele dag in Georgië
maakten we eerst door een prachtig
landschap een lange klim naar een gletsjer. Boven een bergtop vloog een aan-

Zwarte roodstaart | René de Waal

Roodvoorhoofdkanarie | René de Waal

tal alpenkauwen. We waren blij dat we
vroeg waren vertrokken, want bij de gletsjer was geen mens te bekennen, maar
op de terugweg kwamen vele tientallen
wandelaars ons tegemoet. ’s Middags
aanvaardden we de lange terugreis naar
Batumi om de volgende dag, na een laatste nacht in het guesthouse, afscheid te
nemen van het gastvrije echtpaar Dumbadze en naar het vliegveld te rijden. Het
was een geweldige reis, waarbij met name de massale roofvogeltrek een onvergetelijke ervaring was.
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Je kan plannen wat je wil... | Bram Rijksen
Hongarije, mei 2014. Met Martijn en Bart Schot bevind ik me
ergens op de poesta van de Hortobagy en in de zinderende hitte ontdekken we op grote afstand een stel hazen, wat bij nadere
bestudering reeën blijken te zijn. Gelukkig stellen we ons ook
daarmee niet tevreden en zowaar: na nóg beter kijken zijn we er
alle drie van overtuigd dat daar geen zoogdieren maar grote trappen lopen! Ondanks de afstand, het tegenlicht en de warmte
trilling zijn we erg opgetogen, want - zo begrijpen later we van
onze gastheer Rob de Jong - deze worden eigenlijk alleen gezien

tijdens betaalde excursies waarbij men met groepjes in busjes
een eind de kale vlakte oprijdt en ook dan nog steeds veel mazzel nodig is om ze te kunnen zien...
Globaal dezelfde locatie, maar dan mei 2015: ik wil Marianne laten zien waar we een jaar eerder grote trappen zagen. Aan het
eind van de middag, waarbij de temperatuur en het licht steeds
aangenamer worden, rijden we over de uitgestrekte poesta via
onverharde weggetjes van verlaten boerderij naar verlaten boerderij. “Hier ergens was het toch..?”, vraag ik me hardop af, ter-

Grote trap | Bram Rijksen
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wijl we stapvoets langs een rietkraag rijden die ons even het
zicht op de uitgestrekte vlakte belemmert. Aan het eind van deze strook kijken we allebei naar rechts om weer in de verte te
kunnen turen. Maar dat lukt niet. Er staat iets voor. Een grote
trap… op een meter of dertig... De vogel staat stil en kijkt ons
met uitgestrekte nek verbijsterd aan. Minstens zo verbijsterd
staren we naar de vogel. Wij durven ons niet te verroeren, de
vogel ook niet... Deze status quo duurt ongeveer een half uur
(zo voelt het tenminste) en om dit te doorbreken pak ik in slow
motion m’n camera en maak een stel foto’s.. Dan neemt de vogel een aanloopje, stijgt op en verdwijnt in de richting van een
plek een flink eind verderop, waar, zo ontdekken we, óók nog
een stel grote trappen een feestje staan te vieren.

Januari 2020; na vijf jaar vinden we dat het lang genoeg geduurd heeft en boeken we een weekje Farm Lator voor de eerste week van mei. Want hoewel er op dit moment in Nederland
ook iets rondloopt dat zich grote trap mag noemen, is een volwassen mannetje in het wild, zónder zender, zónder ringen en
zónder antennes toch wel van een ander kaliber.
Helaas. Het is nu maart 2020, en wij kunnen wikken wat we
willen; beschikken kunnen we níet... Dus moeten we het vooralsnog toch met de Oostvoornse vogel doen. Voor de tekening
heb ik mezelf wél de vrijheid gegund die gekke antenne weg te
laten. Al was het maar om toch nog een beetje de illusie te hebben iets te kunnen beïnvloeden.
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Amerongse Berg
In het afgelopen jaar is schade aan de
natuur op de noordhelling van de Amerongse berg weer actueel geweest. In die
omgeving brengt een ravenpaar al jaren
z’n jongen groot of probeert dat te doen.
Plannen voor boomvellingen in en rond
het betreffende perceel en de fysieke voorbereidingen voor een mountainbikeroute
negeerden de afgelopen vijf jaren het natuurbelang van deze noordhelling, inclusief de rustige broedplaats die de raven
hier al jaren hadden. De verantwoordelijke instantie voor het bos en voor de verdere zorg er omheen is Staatsbosbeheer.

Sporenbed
Dit keer, eind maart, was het initiatief
dat tot de verstoring leidde afkomstig
van het natuuronderzoeksinstituut Alterra, een onderdeel van Wageningen University Research. Het onderzoek naar
sporen van aangereden wild op de Bergweg behoefde een sporenbed, nodig om
aantallen en soorten slachtoffers vast te
kunnen stellen. Om dit sporenbed in te
richten en te organiseren wordt de Unit
faunazaken van BIJ12 ingeschakeld. BIJ12
is de landelijke organisatie, die voor alle
twaalf provincies juridische, technische
en digitale diensten uitvoert en data verzamelt die het beheer van natuur en landschap betreffen. Bij deze activiteiten is
de organisatie gehouden aan alle wetten
en regels die in het werkveld relevant zijn.
Aan de beheerder van het bos, Staatsbosbeheer, is toestemming gevraagd en er
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Sjef ten Berge

zijn werkafspraken gemaakt. Het sporenbed diende direct aan de berm te grenzen
en bij de uitvoering van de werkzaamheden moest een ecoloog betrokken worden om flora- en faunaschade tot een minimum te beperken.
Begin april werd duidelijk dat tot ver in
het bos en tot dertig meter verwijderd
van de wegberm een drie meter brede
strook kaal is gefreesd van wel een kilometer lengte. Een bij de werkzaamheden
betrokken ecoloog was bij de uitvoerende aannemer Growepa niet bekend.
De Alterra-medewerker, die het onderzoek naar valwild leidde werd de volgende dag door Staatsbosbeheer op het niet
nakomen van de werkafspraken gewezen,
maar ondanks het overtreden van de Natuurbeschermingswet werd het werk niet
stilgelegd. Het was intussen begin april
en hoewel het niet de bedoeling was om
met lawaai en geweld de rust van het
broedseizoen te verstoren, ging de aanleg van het sporenbed door.
Een week later, er was intussen wel een
lichte storm gepasseerd, bleek het ravenhorst verzakt en lag er één dood jong aan
de voet van de horstboom. Inspectie van
het nest een week later bevestigde dat er
in het scheefgezakte nest geen andere
jongen aanwezig waren.
Tot zover de Amerongse berg.

Ravenbos Amerongse Berg

Uitgestelde kap

Wet natuurbescherming
Omdat hier duidelijk de Wet natuurbescherming (Wnb) overtreden was gingen

Werkzaamheden verstoren broedseizoen | M. Hartman

we op zoek naar een oordeel over de juridische achtergronden. Bij de overweging
om aangifte te doen weegt de slaagkans
van die aangifte ook.
Ten aanzien van de zorgplicht voor natuurgebieden staat in de Wet (Wnb) artikel 1.11 het volgende:
Artikel 1.11
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht
voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
nationale natuurgebieden en voor in het
wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt
in elk geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor
een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied of voor in het
wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege
laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de
noodzakelijke maatregelen treft om die
gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet
of de Visserijwet 1963 bepaalde.
Dat de zorgplicht niet is nagekomen bij
de aanleg van het sporenbed staat vast.

Kapvlakte na grondfreesbeurt

De ecologische zorg was afwezig en in
het perceel van de raaf is freeswerk uitgevoerd. De raaf broedde er al jaren en
dat was bekend bij Staatsbosbeheer.
Omdat het verband tussen de freeswerkzaamheden en de mislukking van het
broedsel niet aan te tonen is ontbreekt
denken wij de grond onder een aangifte
op dit punt.
Blijft over dat de zorgverplichtingen bij
het aanleggen van een sporenbed niet
nagekomen zijn.

Wel of geen opzet
In de artikelen van de Wnb waar de verboden met name genoemd worden blijkt
dat er bij overtreding van een verbod uitdrukkelijk sprake moet zijn van opzet.
Het is verboden om opzettelijk te schaden en te verstoren. Zodoende lezen wij:
stropen is dus verboden. Als de verstoring en schade niet met opzet, maar een
zijdelings effect van werkzaamheden waren, is de wet dus niet overtreden, begrij-

pen we. Het onbekend zijn met concrete
natuurwaarden van een gebied en daardoor per ongeluk schade toebrengen lijkt
in strijd met de zorgplicht, maar omdat
het primaire doel de aanleg van een sporenbed was is er niet opzettelijk schade toegebracht, zodat er geen verbod is
overtreden.
Aangifte doen lijkt met bovengenoemde
tegenstrijdigheden in de Wnb een onderneming met te veel ontsnappingsmogelijkheden voor de overtreders. In de oude Flora- en Faunawet stond de opzettelijkheid niet als extra vereiste gemeld bij
verstoring en schade toebrengen aan de
natuur.
Daarbij komt ook nog eens dat aangifte
doen niet meer bij het loket van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
(RVO) gedaan moet worden, maar bij de
provincie. Dat betekent aangifte doen bij
een dienst van de provincie die de expertise dienaangaande nog aan het opbouwen is. Participeren in het opbouwen van
die expertise door aangifte te doen vergt
ons inziens heel veel tijd. Die tijd hebben
wij als plaatselijke afdeling van de Vogelwacht niet.
Om die reden zien wij met tegenzin af
van het doen van aangifte aangaande het
tekort schieten in de zorgplicht door beherende en uitvoerende instanties bij de
aanleg van het sporenbed langs de Bergweg in Amerongen.
Dank in dit opzicht zijn wij als afdeling
verschuldigd aan Sander Kole voor een
analyse en toelichting op de Wet natuurbescherming in deze zaak.
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom op toonvernooij@planet.nl

En dat is tien
Het kan soms hard gaan. In 2013-2014
hebben wetenschappers van de Universiteit van Singapore gedurende een zes
weken durende expeditie maar liefst vijf
nieuwe zangvogelsoorten en vijf ondersoorten ontdekt op eilandjes aan de
oostkant van Sulawesi. De drie eilandjes die de biologen bezochten, behoren net als Sulawesi zelf tot ‘Wallacea’,
een biogeografische overgangszone tussen Azië en Australië. Het gebied dankt
zijn naam aan de negentiende-eeuwse
natuuronderzoeker Alfred Russell Wallace, die jarenlang in dit deel van Zuidoost Azië heeft rondgereisd. Het noorden wordt begrensd door de zogenaamde Wallace-lijn, een denkbeeldige grens
tussen een biogeografisch gebied waar
vooral Aziatische plant- en diersoorten
voorkomen en ten zuiden daarvan een
overgangszone waar soorten voorkomen
die verwant zijn aan Australische soorten. De eilanden ten zuiden en oosten
van de Wallace-lijn zijn deels zogenaam24 | de kruisbek 2-2020

de oceanische eilanden, ontstaan door
vulkanische activiteit, dus geen voormalig onderdeel van een groter continent,
of continentale eilanden die vastgezeten hebben aan Australië. Dit en de geisoleerde ligging van veel eilanden maken Wallacea tot een bijzonder soortenrijk gebied. De onderzoekers bezochten
drie eilandjes. Voor hun onderzoek naar
de biodiversiteit maakten ze gebruik van
verschillende genetische technieken. Zes
van de tien nieuwe vogels vonden ze op
Taliabu, het grootste van de drie eilanden, zo’n drieduizend vierkante kilometer. Drie van de zes zijn geheel nieuwe
soorten: een soort boszanger, een soort
sprinkhaanzanger en een dwerghoningeter. De andere drie zijn ondersoorten van
reeds bekende soorten. Op Peleng ontdekten de wetenschappers twee nieuwe
soorten: een waaierstaart en wederom
een boszangersoort en één ondersoort.
Op Batudaka, met 250 vierkante kilometer het kleinste van de drie bezochte eilanden, vond men één nieuwe ondersoort. Dat men in zo’n betrekkelijk klein
gebied zo veel nieuwe soorten en ondersoorten ontdekt is aan twee factoren te
danken. Allereerst hebben genetische
onderzoektechnieken in de afgelopen
decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat taxonomische verschillen eerder en makkelijker zijn vast te stellen, ook als soorten
uiterlijk sterk op elkaar lijken. De tweede factor die een rol speelt bij de ontdekking van nieuwe soorten ligt in de geo-

grafische eigenschappen van gebieden
als Wallacea. De bezochte eilandjes liggen weliswaar dicht bij Sulawesi, maar
zijn ervan gescheiden door een zeer diepe zeestraat. Ook gedurende de ijstijden,
toen het zeeniveau ruim honderd meter lager lag, kon daardoor geen uitwisseling plaatsvinden tussen de eilanden.
Zo hebben diverse soorten en ondersoorten miljoenen jaren ongestoord kunnen evolueren. De verwachting is dat dit
fenomeen zich ook elders in de wereld
voordoet, zodat we in de toekomst nog
heel veel nieuwe soorten en ondersoorten mogen verwachten.
Met hun onderzoek hebben de wetenschappers ook de aandacht willen vestigen op het belang van deze en andere
afgelegen eilandjes voor het behoud van
de biodiversiteit. Nu al blijkt dat grote
delen van de onderzochte eilandjes bedreigd worden door houtkap en ontbossing.
Bron: NRC Handelsblad, 10 januari 2020)

Raven
Raven zijn tot de verbeelding sprekende
vogels, denk alleen maar aan het beroemde gedicht van Edgar Allen Poe, The Raven. Blijkbaar bestond die fascinatie met
deze slimme kraaiachtige ook al in de
prehistorie, want nog niet zo heel lang geleden kwam uit onderzoek aan een rijke
verzameling vogelbotten uit een 14.000

Raaf | Bert Geelmuijden

jaar oude grot naar voren dat men aan de
raaf een symbolische waarde toekende,
hetgeen ook nu nog bij arctische volkeren
vaak het geval is. In de grot is al in de negentiende eeuw onderzoek gedaan, maar
pas recent heeft men de enorme hoeveelheid vogelbotten bestudeerd. De meeste
waren botten van grotere soorten, zoals
eenden en ganzen, die men waarschijnlijk

bejaagde voor het voedsel. Ook lijsters
zijn teruggevonden. Dat de grotbewoners
de vogels aten leidden de onderzoekers
af uit de snijsporen die men op de botten
aantrof. Vleugelbotjes van ganzen werden daarnaast gebruikt om naalden van
te maken. Bij pootbotten van raven bleken de tenen te zijn verwijderd, vermoedelijk om ze als amulet te gebruiken. Dat

gebeurde ook met de nagels van de klauwen van arenden. Overigens werd ook de
raaf gegeten, maar uit het feit dat men de
tenen apart hield maken de wetenschappers op dat de vogel ook een rituele betekenis gehad moet hebben. Welke precies
zullen we echter nooit weten.
Bron: NRC Handelsblad, 30 januari 2020 (Journal of
Archaelogical Science: Reports)
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Verenigingsnieuws
IN

VERBAND MET DE CORONACRISIS, WAARDOOR

SAMENKOMSTEN IN GROEPSVERBAND IN IEDER
GEVAL TOT

1

JUNI NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN

volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit
bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers en verdeeld over de chauffeurs.

ALLE EXCURSIES IN DE PERIODE APRIL-MEI GESCHRAPT, EN DUS NIET OPGENOMEN IN HET VER-

Zaterdag 13 juni

ENIGINGSNIEUWS. INGEVAL DE EXCURSIES IN JUNI/

Vreugderijkerwaard
We bezoeken de Vreugderijkerwaard bij
Zwolle, waar we vanuit de vogelkijkhut
diverse steltlopers en eenden kunnen
waarnemen. We maken een wandeling
door de uiterwaard, waar vooral de vele gele kwikstaarten opvallen. Ook zangers als kneu en bosrietzanger geven acte de préséance. Als er tijd over is kunnen we nog een bezoek brengen aan het
gebiedje bij Windesheim, aan de andere
kant van Zwolle. Hier kunnen zangers zoals tuinfluiter, zwartkop en spotvogel gevonden worden.
Vertrek: 06.30 uur, terug in de middag
Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: zie hierboven

JULI OOK GEEN DOORGANG MOGEN VINDEN,
WORDT U DAARVAN OP DE HOOGTE GEBRACHT VIA
DE WEBSITE EN DE NIEUWSBRIEF.

Gele kwikstaart | Hans van Zummeren

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

Amersfoort
Voor alle excursies opgeven bij René de
Waal via renedewaal@vogelwacht-utrecht.
nl of via 06-49121619 (na 18 uur).
Benzinekosten worden per excursie als
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Lepelaar | Henk Tromp

opgeven bij René de Waal (zie boven).
Meer informatie in Kruisbek nummer 3.

Doorn | Driebergen
Aanmelden voor excursies bij Sjef ten
Berge via 0343-414531 en sjeftenberge@
vogelwacht-utrecht.nl òf bij Marie José
Snijders via 06-40204688 en mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is
gebaseerd op volle auto’s (4 personen).
Bij een bezetting van 3 personen is de bijdrage ongeveer een derde meer.

Afdelingsweekend oktober
Op 9 t/m 11 oktober houdt afdeling
Amersfoort weer haar jaarlijkse afdelingsweekend. Deze keer verblijven we in
het Lauwersmeergebied. De kosten voor
het weekend bedragen € 125 p.p. (voorlopig), exclusief benzinekosten. Wegens
de beperkte capaciteit van de accommodatie hebben leden van afdeling Amersfoort voorrang. Is er plaats over, dan zijn
leden uit andere afdelingen uiteraard
welkom. Belangstellenden kunnen zich

Zondag 7 juni
Horsterwold | wandelexcursie
Nabij Zeewolde ligt het Horsterwold, een
uniek natuurgebied om te struinen. Tijdens de wandeling komen we langs verscheidene landschappen. Vanaf de uitkijkheuvel kijken we over de Stille Kern in het
hart van het Horsterwold. Het is een waterrijk gebied; nabij de plas zijn lepelaars,
grutto’s, zwanen en eendensoorten. Het
gebied is rijk aan vogels, waaronder gras-

jongen, maar ook trekkende ruitertjes en
kleine plevieren. De kans is groot dat we
ook kunnen genieten van bloemrijke weides, zoals we die we van vroeger kennen
of van oude platen, waarop maaibeheer
wordt toegepast.
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 13.00 uur
Waar: Doorn P-terrein Albert Heijn,
Dorpsstraat 25 (N225).
Benzinekosten: € 3 p.p.

Zomertortel | Bert van Dillen

mus, koekoek, nachtegaal en zomertortel.
Met geluk zien we een grauwe klauwier en
horen we de wielewaal. De zeearend laat
zich hier regelmatig zien. De wandeling is
5,5 km.
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur
Waar: Doorn, P-terrein Albert Heijn,
Dorpsstraat 25 (N225)
Benzinekosten: € 5 p.p.

Zaterdag 4 juli
Amerongse Bovenpolder West
In 2016 is het westelijk deel van de bovenpolder na vergravingen opgeleverd. Het
reliëf rond de oude stroomgeul is onregelmatig en gedeeltelijk weer afgedekt met
de oorspronkelijke kleilaag. Kleine hoogteverschillen in combinatie met de kwel
vanuit de Heuvelrug hebben hier een
moerassig broedgebied met ondiep water opgeleverd. Zolang de verruiging niet
te ver doorschiet blijft het gebied zeer gevarieerd. We maken vanaf de veerweg een
wandeling in de naastliggende polder. De
plasjes leveren watervogels zoals slob
eend en wintertaling op met eventuele

Nieuwegein | IJsselstein
Deelname aan excursies i.v.m. de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie (bij voorkeur per e-mail) melden
bij michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.
nl, 06-52668686. Excursieleiders: Wilco
Stoopendaal en Michiel van Vliet

Elke 1e zaterdag van de maand
Park Oudegein
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste
zaterdagochtend van de maand door Park
Oudegein op zoek naar vogels en planten.
Het duurt zo’n twee uur. Iedereen mag
mee, gratis. Aanmelden is niet nodig. Bij
heel slecht weer gaat het niet door.
Vertrek: 8.00 tot 10.00 uur
Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

Donderdag 18 juni
Everdinger Waarden | avondexcursie
We brengen een avondbezoek aan de Everdinger Waarden. Dit veelzijdige gebied bestaat uit slikplaten, rietkragen, hooilandjes met meidoornhagen en moerasbos.

Slobeend | Michael Kars

Zo tegen de langste dag valt hier ’s avonds
veel te zien en te horen o.a. Cetti’s zanger,
snor, rietzanger en matkop. Op de slikplaten verwachten we steltlopers en eenden
zoals grutto, zomertaling en slobeend.
Wandelschoenen aanbevolen.
Vertrek: 19.00 uur, terug circa 22.00 uur
Waar: vanaf het Veerhuis, Nijemonde 4
Benzinekosten: € 10 per persoon bij een
volle auto

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

Zaterdag 13 juni
Biesbosch
Deze keer niet op zondag maar op zaterdag. We vertrekken niet ’s ochtends
maar ’s middags, om te vogelen tot in de
avond. Bij dit bezoek aan de Biesbosch
gaan we uiteraard op zoek naar zee- en
visarend. Voor eenden en steltlopers is
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dit ook een prachtig gebied. In de avond
hopen we bevers te zien en wie weet horen we een roerdomp.
Vertrek: 13.00 uur, laat terug in Utrecht
Waar: Stadion Galgenwaard

Vechtplassen
Excursies vertrekken vanaf het kleine
P-terrein op het Harmonieplein in Maarssen, tegenover nieuwbouw van Residentie Amadeus (ingang in bocht Kerkweg).

Zondag 7 juni
Fochterloërveen | Diependal | dag/auto
Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot
natuurgebied op de grens van Friesland
en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het
geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
In het Fochterloërveen hopen we op de
slangenarend, de kraanvogel en de zeearend. Daarnaast is er kans op lepelaar,
bruine kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst, (roodborst)tapuiten, koekoek, spotvogel, fitis en veld- en/of boomleeuwerik.
In het Diependal, een natuurreservaat in
een voormalig vloeiveldencomplex nabij
Oranje, bezoeken we o.a. de vogelkijkhut,
toegankelijk via een ondergrondse gang.
Zo komen we midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Hier broedt o.a. de
roodhalsfuut, maar we kunnen hier ook
geoorde futen verwachten en verder koekoek, kleine karekiet, grasmus, kneu, geelgors, rietzanger en rietgors.
Bert van Dillen zal deze excursie leiden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 juni bij Bert
van Dillen: 0346-556386 of 06-11925132
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Boomleeuwerik | Michael Kars

(na 18 uur)
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur)
Benzinekosten: € 18,50, graag gepast betalen aan de chauffeur

Vrijdag 26 juni
Amerongseberg (thema nachtzwaluwen)
Richard Pieterson neemt ons mee op een
avondwandeling op de Amerongseberg.
Als de zon onder is en de dieren rusten,
dan hoor je het: een trillend, bijzonder
en geheimzinnig geluid. De roep van de
nachtzwaluw. Hun voedsel bestaat uit

grote insecten (nachtvlinders, libellen, kevers, vliegen) die ’s avonds/’s nachts in de
vlucht worden gevangen. Het mannetje
heeft zeer witte vleugelvlekken en staart
hoeken die ontbreken bij vrouwtjes en
jongen. Wandel mee, luister en geniet op
deze (hopelijk) windstille zwoele avond.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 juni bij
Richard Pieterson: 0346-551883 of 0612517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 20.30 uur (aanwezig: 20.25 uur)
Benzinekosten: € 5,50, graag gepast betalen aan de chauffeur

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448
voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn

Secretaris Josje Henkelman

De Bilt | Zeist

06-16679919
secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

Wigle Braaksma
wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl

Penningmeester Bart van den Berg

Doorn | Driebergen

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

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

Weidevogelbescherming
Utrechtse Venen

Ledenadministratie | Lid José Loof

Nieuwegein | IJsselstein

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

06-24470449
joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

Anita Lureman
anitalureman@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

Utrecht-Stad

06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

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

Bestuursmedewerkers

Vechtplassen

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

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

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

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

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

Districtscoördinator Sovon

Vogelringstation Groenekan

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

Henk 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

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

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

