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Van de redactie
De Bethunepolder bij Maarssen is een van de rijkste vogel
gebieden van de provincie Utrecht. Cora Kuiper, Gerhard Overdijkink, Richard Pieterson, Vincent Schieveen, Daan van Werven en Jack Folkers telden vanaf 2014 jaarlijks de broedvogels.
In deze Kruisbek een verslag van Jack Folkers. Verder onder andere aandacht voor de plannen tot plaatsing van veertien windmolens op de Leusderheide.

Bethunepolder vanuit de lucht

Bestuur
Papegaaiduiker voor Willem ten Broeke
In de Kruisbek van juni 2019 meldden we dat Willem ten Broeke de ledenadministratie van Vogelwacht Utrecht overdroeg aan
José Loof. Zijn gezondheid liet de inspanning niet langer toe.
Willem verzorgde de ledenadministratie en de verzending van
de Kruisbek (samen met zijn vrouw Marion) vanaf 2007. Als
dank voor zijn inzet vroegen we Bram Rijksen een papegaaiduiker voor hem te tekenen. De bedoeling was de tekening aan
Willem te geven op de Algemene Ledenvergadering van maart,
maar corona stak een spaak in het wiel. Onze secretaris Josje
Henkelman bracht daarom de papegaaiduiker persoonlijk bij
hem langs. Willem, nogmaals bedankt voor je inspanningen en
de fijne samenwerking.

Zeetocht afgelast
In de vorige Kruisbek stond dat we van plan zijn komende herfst
een pelagische tocht vanuit IJmuiden te organiseren. Dat gaat
helaas niet door vanwege corona.

Corona
De Kruisbek verschijnt vijf keer per jaar. Daardoor zijn we niet
in staat om onze leden via dit medium actueel op de hoogte
te houden van het wel of niet doorgaan van excursies. Geluk-

Papegaaiduiker voor Willem ten Broeke | Bram Rijksen

kig kan dat wel via de nieuwsbrief en onze website (www.vogelwacht-utrecht.nl). Bent u nog niet geabonneerd (gratis) op de
nieuwsbrief? Dat kan via de openingspagina van de website onder ACTIVITEITEN.

Overtredingen melden
Wat te doen in geval van verstoring van broedende vogels? U
kunt zelf overtredingen van de Wet Natuurbescherming mailen
naar handhaving-wnb@rudutrecht.nl. Een handhaver van de Regionale Uitvoeringsdienst neemt dan contact met u op. In geval
van spoed kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag, bellen met
0800-0225510.
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De Bethunepolder
Parel in het hart van Utrecht

Jack Folkers

Een paar jaar geleden las ik een artikel in de Gelderlander over
de Blauwe Kamer. Wie kent dit mooie gebied nou niet? Ik denk
dat elke vogelaar er wel eens is geweest. Ik las in het artikel dat
er maar liefst 72 vogelsoorten hebben gebroed.
Toen dacht ik: “Hé…, dan is de Bethunepolder een stuk rijker.”
In de periode 2014-2019 zijn er van maar liefst 76-78 vogelsoorten territoria vastgesteld. En wie kent de relatief onbekende
Bethunepolder nu eigenlijk?
Tijd om er iets meer over te vertellen. In de navolgende paragrafen eerst iets over de ligging en geschiedenis van het ontstaan
van de polder. Daarna een uitgebreider deel over de resultaten
van de vogelinventarisaties in de periode 2014-2019.

Ligging
De circa 550 hectare grote polder ligt in de gemeente Stichtse Vecht ten noordoosten van Maarssen, en is gesitueerd tussen de Maarsseveense en Loosdrechtse Plassen. Het gebied is
onderdeel van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.
Het gebied bestaat voornamelijk uit weiland maar heeft ook
een redelijk groot rietmoeras (de Veenderij), een moerasbos
(Bosje van Robertson) en sinds de herinrichting in 2014 ook
een deel dat uit plas-drasgebied bestaat.

Geschiedenis
In 1858 werd een concessie gegeven om de Tienhovense en
Maarsseveense plassen droog te malen. Al gauw bleek dat dit
vanwege het ontstaan van wellen in de bodem onuitvoerbaar
was en na een aantal pogingen gaf men het op. Totdat in 1874
een nieuwe concessie werd gegeven aan Marquis de Bethune,
waaraan de polder zijn naam dankt. Ongeveer in 1880 is de
Bethunepolder droog komen te liggen.
De polder ligt lager dan de omliggende gebieden en fungeert als
een badkuip waarin via kwelwaterstromen het water uit de omliggende gebieden wordt weggetrokken. Vanwege dit instromende
kwelwater moest dus flink worden bemaald om de polder droog
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Ligging Bethunepolder

te houden. Dit kostte destijds zoveel dat het financieel niet haalbaar was om de polder te exploiteren. In 1899 werd de polder publiekelijk geveild. Uiteindelijk kwam zij in handen van twee banken, die het weer aan verschillende boeren doorverkochten.
Momenteel hebben twee organisaties het grootste deel van de
Bethunepolder in bezit. Staatsbosbeheer heeft 300 hectare,
voornamelijk gelegen in het noordelijke deel van de polder. Waternet bezit 225 hectare in het zuidelijke deel. De rest is particulier eigendom. Een groot deel van deze grond is verpacht aan de
twee boeren, beide melkveehouders, waarvan één biologisch.
Waternet gebruikt de polder als waterwingebied. De kwel, zowel dijkkwel, waarbij water ondergronds uit de omliggende polders en plassen wegstroomt, als diepe kwel vanaf de Utrechtse
Heuvelrug, zorgt dat het binnenstromende water erg zuiver is;
zeer geschikt om drinkwater van te maken. Momenteel wordt
er jaarlijks 26 miljoen kuub water uit de polder gepompt, dat na
filtering bij twee derde van de Amsterdamse huishoudens uit
de kraan komt. Die kwel heeft tot gevolg dat de Bethunepolder
erg nat is. Maar het gevolg is ook dat de omliggende polders
verdrogen doordat het water er ondergronds uit wegstroomt.
In 1995 werd besloten dat de Bethunepolder (deels) ingericht zou
worden als natuurgebied. Dit besluit veroorzaakte ongerustheid
bij de boeren en andere bewoners; konden ze er wel blijven werken en wonen? Die angst werd nog vergroot toen er ook plannen kwamen om de gehele polder als waterbergingsgebied te
bestempelen.

De Bethunepolder vanuit de lucht (2016). Onderin de Veenderij, links een deel van de Loosdrechtse plassen (Kalverstraat), midden-links het bosje van Robertson, rechts bovenin een stukje van de Maarsseveense Plassen | Jack Folkers

Na veel discussie met bewoners en betrokken partijen werd in
2011 een ontwerp herinrichtingsplan vastgesteld. In dit plan
werd opgenomen dat delen van de polder als plas-drasgebied
zouden worden ingericht en dat in een groot deel van de polder het grondwaterpeil omhoog ging, dit om de kwel vanuit de
naastliggende (Natura 2000) gebieden tegen te gaan zodat de
verdroging van die gebieden zou verminderen of stoppen.
Daarnaast zijn er ook natuurdoelen binnen de polder: het realiseren van Natura 2000 doelen, een robuuste ecologische verbindingszone en EHS.
Vanaf 2013 is begonnen met een omvangrijke natuurinrichting.
Op een aantal plekken werd het waterpeil verhoogd. Een deel

van de graslandpercelen werd geplagd, gericht op de ontwikkeling van schraallandvegetaties. Het oeverareaal werd vergroot,
gericht op rietlandvegetaties. In 2016 was de herinrichting nagenoeg gereed. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest
om de vogels in de Bethunepolder te monitoren.

Vogelmonitoring
Van de Bethunepolder zijn er verschillende vogelinventarisaties uit het verleden bekend (1974, 1981, 1986, 1988, 1989, 1991,
1994, 1998, 2000 t/m 2009) maar daarbij werden steeds afzonderlijke delen van de polder geïnventariseerd en bovendien
vaak alleen bepaalde soortgroepen. Het voert te ver om al deze
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Natuurgebied in wording: links de oude situatie, rechts de situatie na natuurontwikkeling | Jack Folkers

inventarisaties mee te nemen, maar bij sommige soorten haal
ik het verleden aan om een indruk te geven van de aantalsontwikkelingen gedurende een langere periode.
Vanaf 2014 zijn de vogels in de Bethunepolder geteld volgens de
methode die bij het Sovon bekend staat als de uitgebreide territoriumkartering, waarbij alle soorten worden geteld (BMP-A).
Er is geteld door een vaste groep van zes tellers die , in twee- of
drietallen of soms alleen, steeds een deel van het gebied voor
hun rekening namen. Gemiddeld werd de polder per seizoen 3035 keer bezocht, afwisselend in ochtend- en avonduren.
De tellers: Cora Kuiper, Gerhard Overdijkink, Richard Pieterson,
Vincent Schieveen, Daan van Werven en auteur (Jack Folkers).
Tellers in actie | Jack Folkers

Resultaten
De Kruisbek zou vele malen gevuld kunnen worden als alle
soorten en hun aantalsontwikkelingen besproken zouden worden. Vandaar dat ik me beperk tot de weide- en rietvogels en
daarnaast een paar bijzondere soorten.
Weidevogels
Hierna de aantalsontwikkeling van het aantal territoria van de
(primaire) weidevogels kievit, grutto, tureluur, watersnip, schol
ekster, zomertaling en graspieper over de jaren 2014-2019.
Voor de secundaire weidevogels, die in mindere mate aan weilanden gebonden zijn en ook in andere biotopen broeden, volgt
een summiere beschrijving.
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Kievit | Jack Folkers

Weidevogels over de jaren 2014-2019
		

2014

2015

2016

2017

2018

2019

kievit

38

44

41

49

40

33

grutto

16

16

17

19

19

16

tureluur

9

9

13

14

11

13

watersnip

0

0

1

0

0

0

scholekster

3

2

3

4

2

4

zomertaling

0

1

1

1

3

2

graspieper

18

21

28

27

24

21

Kievit

Aanvankelijk leek het erop dat de kievit door de aanleg van
meer geschikt biotoop als gevolg van de herinrichting een positieve impuls kreeg. Verwacht werd dat dit aantal in elk geval
gelijk zou blijven maar helaas neemt de kievit de laatste twee
jaren weer in aantal af. Geheel in de pas met de landelijke trend.
Grutto

Grutto’s | Jack Folkers

Hoewel het landschap zeer geschikt is voor grotere aantallen is
helaas ook hier een zelfde beweging te zien als bij de kievit. Opvallend is dat gedurende de jaren 2017 en 2018 een beweging
van de territoria was te zien van het ‘oude’ broedterrein naar de
nieuwe plas-drasgebieden. In 2018 hebben slechts een of twee
paartjes jongen voortgebracht, in 2019 minimaal vier, met name
in het nieuwe plas-drasgebied. Mogelijk heeft de vermindering
van het aantal zwarte kraaien daar mee te maken. In 2017 zijn
veel populieren gerooid waar kraaien een perfect uitzicht hadden
op hun ‘gedekte tafel’. Desondanks een beter beeld dan landelijk.
Tureluur

De tureluur laat een stabiele stand zien. De landelijke trend laat
sinds 1990 een afname zien van circa 20%, maar ook deze soort
profiteert blijkbaar met de aanleg van de voor hun zeer geschikte plas-dras gebieden.
Watersnip

Tureluur | Jack Folkers

Een treurige ontwikkeling! Waar in de eind 80-er, begin 90-er
jaren nog sprake was van 10 territoria, nu is er geen een meer
over. Eind juni 2016 ontstond er weer enige hoop vanwege een
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Watersnip in baltsvlucht | Jack Folkers

Zomertaling | Jack Folkers

baltsend exemplaar dat nota bene vanuit de huiskamer van de
auteur werd ontdekt. De erop volgende jaren zijn alleen watersnippen gezien in de trekperiode, maar tot territoria met baltsende ‘hemelgeiten’ is het niet meer gekomen.

Voor de veldleeuwerik is de landelijke teloorgang goed op te
merken: in ‘89, ’90, ’93 en ’94 waren er nog resp. 9, 16, 13 en 8
territoria veldleeuwerik in de polder.

Scholekster

De scholekster vertoont een stabiele stand. Landelijk is een afname te zien.
Zomertaling

Door de herinrichting van de polder zijn er bredere slootranden
ontstaan en natte(re) weilanden, uitermate geschikte biotopen
voor zomertalingen. En dat is ook te zien uit de inventarisatie.
Vanaf het eerste jaar van de herinrichting bezet de soort weer
meerdere territoria.
Graspieper

Ook deze soort laat een redelijke dichtheid zien, hoewel het aantal de laatste twee jaren daalt. In de jaren 90 was er nog sprake
van circa 30 territoria. De landelijke afname sinds 1990 is circa
40% en dat komt overeen met het verloop in de Bethunepolder.
Overige primaire weidevogels zoals kemphaan en veldleeuwerik zijn zo zeldzaam geworden dat ze niet (meer) in deze polder broeden maar alleen nog als doortrekker in voor- of najaar
te zien zijn.
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Secundaire weidevogels
De meerkoet en wilde eend, slobeend, krakeend, bergeend,
wintertaling, kleine plevier, kluut, visdief en kwartelkoning zijn
te beschouwen als secundaire weidevogels.
Over deze groep als geheel is geen eenduidige aantalsontwikkeling te zien. Vandaar in het kort voor een paar soorten de ontwikkeling.
Met de wilde eend lijkt het goed te gaan. Van 24 territoria in
2014 naar 76 in 2019. Maar waarschijnlijk is dit een gevolg van
onvolledige tellingen in de eerste jaren van deze periode.
De slobeend doet het sinds de gebiedsaanpassingen heel erg
goed, van twee naar negen territoria in het laatste teljaar.
De bergeend laat een constante lijn zien van vier à vijf territoria
gedurende de gehele periode.
De kleine plevier is een pioniervogel. Net na de start van de
herontwikkeling ontstonden de voor deze vogel geschikte kale
slikterreintjes. Maar gedurende de tijd raakten deze gedeelten
begroeid en werden minder geschikt. Van vijf territoria in 2014
naar één territorium in 2019. Het is te verwachten dat de soort
geheel gaat verdwijnen. Onlangs (2020) zijn echter nog baltsende vogels gezien.
Voor de visdief ‘berekent’ het clusterprogramma van Sovon dat

er één à twee territoria zijn. Deze soort wordt in de broedperiode regelmatig jagend, met prooi of alarmerend waargenomen,
hetgeen indicatief is voor territoria.
Tenslotte is nog vermeldenswaard dat in het seizoen 2012 2-3
roepende mannetjes kwartelkoning zijn gehoord. Een erg leuke
soort die veel bezoekers trok.
Riet- en moerasvogels
		
Sprinkhaanzanger
Slobeenden | Jack Folkers

Kleine plevier | Jack Folkers

Cetti’s zanger | Jack Folkers

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

3

3

4

4

Snor

4

5

6

6

6

6

Bosrietzanger

13

12

7

10

11

18

Rietzanger

30

43

49

74

53

54

Kleine karekiet

5

9

9

12

18

26

Blauwborst

5

9

10

15

19

10

Rietgors

8

16

30

31

44

37

Waterral

4

7

5

6

4

6

Cetti’s zanger

1

0

0

0

0

5

De sprinkhaanzanger en snor laten een vrijwel stabiel beeld
zien, gelijk met de landelijke trend.
De bosrietzanger neemt toe in aantal, waarschijnlijk als gevolg
van de verruiging en vernatting van het gebied.
Hoewel de aantallen broedparen rietzangers en kleine karekieten zich landelijk verhouden als 1:6 (circa 6x zoveel kleine karekieten als rietzangers), is het beeld in de Bethunepolder anders. Rietzangers zijn wat minder kieskeurig en nemen soms al
genoegen met een vierkante meter riet terwijl karekieten een
wat groter areaal aan riet, en het liefst riet dat met de voeten
in het water staat, eisen om hun territorium te kiezen. En dat is
in de Bethunepolder minder aanwezig. Met de verruiging van
de polder zijn veel kleine rietarealen ontstaan en dat verklaart
waarschijnlijk het hogere aantal rietzangers.
Blauwborst en rietgors laten beide een piek zien in 2018 maar
nemen weer in aantal af.
Geheel volgens de verwachting wint de Cetti’s zanger terrein.
Was het in 2014 nog een soort waar veel vogelaars op af kwamen, nu is het een gewone soort.
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plas-drasgebied. Eenmaal zelfs drie tegelijk. Tijdens een inventarisatieronde vonden we een broedende vogel. Helaas zijn er
nooit pullen gezien. We houden hoop dat ze dit jaar weer komen.
Maar de allerbeste krent kwam ik tegen terwijl ik rijdend in mijn
auto met geopend raam een vreemd gepruttel hoorde. Kleinst
waterhoen, wist ik bijna zeker. Ik kon gelukkig het geluid op
nemen en de bevestiging door Hans Russer volgde al snel.
Na enig wachten vertoonde de vogel zich ook nog, zelfs vlakbij,
waardoor een aantal fraaie foto’s genomen kon worden.

Conclusie
Steltkluut | Jack Folkers

Kleinst waterhoen | Jack Folkers

‘Krenten’
Ik wil nog een paar krenten noemen die, met name in de laatste
twee teljaren, de polder verrijkten. Dat gebeurde in de nieuwe
plas-drasgebieden.
In 2018 werd ik op een ochtend wakker gebeld door Daan met
wie ik die ochtend een telling zou doen. Opgewonden hoorde
ik hem ‘porseleinhoen’ roepen. Nog nooit was ik zo snel aangekleed en in vijf minuten stond ik op de plek des heils. Helaas
was de porselein ‘uitgezwiept’. Gelukkig kregen we er later die
ochtend nog wel een te zien, maar op een geheel ander deel van
het terrein. Blijkbaar waren er dus twee.
In 2019 werden er geregeld steltkluten gezien, ook weer in het
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Ik ben geen ecoloog, bioloog of andersoortige groene wetenschapper, maar voor zover ik het kan overzien doen de vogels in
de Bethunepolder het beter dan landelijk. Dit is te danken aan
de hoge waterstand, de variatie in het weidegebied en de aanleg
van de plas-drasgebieden.
Het is belangrijk dat de natuurwaarden in de polder worden
behouden en liefst nog worden uitgebreid. Daarom is ook het
beheer van het gebied belangrijk. Als het slecht wordt beheerd
veranderen de natte gebieden al snel in wilgen- en elzenbossen;
iets wat je nu op sommige plekken al ziet gebeuren.
Het inventariseren gaat ook in de komende jaren door zodat
we zicht houden op de ontwikkelingen van de vogelstand, maar
ook op de staat van het gebied. Waar nodig wordt aan de beherende organisaties gemeld waar het beheer beter kan.
Het gebied zou nog waardevoller zijn als er niet midden in het
broedseizoen zou worden gejaagd. Momenteel heeft de plaatselijke wildbeheereenheid ontheffing om in dit prachtige gebied op ganzen te jagen van 1 april tot oktober. Een ontheffing
die door de Provincie Utrecht is afgegeven, nota bene de organisatie die de leiding had in de aanleg van de nieuwe plas-drasgebieden. De Provincie die dus aan de ene kant Natura 2000
doelen wil verwezenlijken en aan de andere kant de natuur laat
verstoren door deze jachtontheffingen te verlenen!
Hier ligt een mooie uitdaging voor het bestuur van onze vogelwacht, want dit kan natuurlijk zo niet!
Tenslotte, bezoek dit mooie gebied eens! Het is verrassend
vogelrijk en zeer de moeite waard.

In memoriam

Henk J. Lichtenbeld

Op 25 april 2020 is mijn vader Henk J.
Lichtenbeld overleden, vier dagen voordat
hij 91 jaar zou zijn geworden.
Henk is geboren op 29 april 1929 te Zwolle. Tijdens de oorlogsjaren woonde hij in Kampen,
waar zijn interesse in vogels is ontstaan. Op
het Gemeentelijk Lyceum aldaar kreeg hij biologieles van de ornitholoog C.G.B. ten Kate.
Mijn vader had het er nog dikwijls over. Ze gingen dan, al slootjes springend, naar zee (IJsselmeer) om daar vogels te kijken. Hij was ook lid
van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) in Kampen.
Na de oorlog verhuisde het gezin naar Utrecht
en vanaf 1947 werkte hij bij de Gemeente
Utrecht. Ook in deze nieuwe omgeving werd
het ‘vogelen’ weer opgepakt. Zo heb ik uitgeschreven vogelwaarnemingen en notitieboekjes gevonden vanaf 16-02-1952, doorlopend
tot aan 2018. Dit hele archief gaat naar de ‘Heimans en Thijsse Stichting’ te Amsterdam waar
het zal worden gearchiveerd. Daarna zal het
vogelarchief hopelijk een plekje krijgen in een
Utrechts archief.
Hij was in 1953 betrokken bij de oprichting van
de ‘Vogelwerkgroep Utrecht’, de voorloper van
de Vogelwacht Utrecht. Daar heb ik brieven
van gevonden. Maar de officiële oprichting is
kennelijk in 1957 geweest. Baron A. van Lynden
was hier destijds de voorzitter van en Sjoerd
Braaksma de secretaris. Vooral met Baron van
Lynden heeft mijn vader veel gevogeld.
Al in 1954 werden er vanuit deze Vogelwerkgroep trektellingen georganiseerd op diverse
locaties. Zo waren er telposten op de Leusderheide, het Hazenwater, en locaties rond Zeist,
De Bilt en Utrecht. Mijn vader stond vaak op
de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, nabij
de spoorbrug bij Vleuten. Daar is hij ook een
keer opgepakt op verdenking van spionage! Iemand met een verrekijker om zijn nek was ken-

nelijk uiterst verdacht. Het vogels kijken was
toen nog niet zo bekend als tegenwoordig.
Vanaf 1957 ontving mijn vader zijn eerste vogel
vergunning F. Daarmee mocht hij legaal vogels
vangen t.b.v. het ringonderzoek. 1957 was ook
het jaar dat er voor het eerst in Nederland met
mistnetten gevangen kon worden. Dit nieuwe
vangmiddel opende een nieuwe wereld voor
de ringers. De eerste netten werden geleverd
aan een aantal serieuze ringers om de bruikbaarheid hiervan te beproeven. Mijn vader was
daar één van.
In 1959 werd door enkele vogelringers een contactgroep opgestart (Jaap Taapken en Henk J.
Lichtenbeld) om zodoende beter contact te krijgen tussen de ringers in Nederland en te komen tot het uitwisselen van gegevens, vangmethoden en ervaringen. Mijn vader was hier
de secretaris van. Hieruit is later het ‘Op het
Vinkentouw’ ontstaan, het huidige ringersblad.
Ook in de jaren ’50, ik vermoed 1957/1958 ( ik
heb hier geen exacte datum van kunnen vinden) is Vogelringstation (VRS) Groenekan opgericht door Nico Marra, Henk Holtman en
Henk J. Lichtenbeld. Ook hiervan was mijn vader de secretaris. Het VRS Groenekan bestaat
trouwens nog steeds en er worden nog steeds
vogels geringd onder deze naam. Ik heb samen
met mijn vader tot en met 2014 gevangen op
onze vaste vangplek te Maarssen. Ik vond dat
heel gewoon, maar dat was het niet. Mijn vader was toen al 85 jaar!! Wij hebben hier samen ontelbare mooie momenten beleefd.
In augustus 1958 kwam er een vergunning vrij
om een vinkenbaan te mogen starten op Fort
Hoofddijk. Er werden ontelbare uren in gestoken om zo’n baan te maken en werkend te krijgen. De eerste vogel die hiermee gevangen
werd bleek een klapekster te zijn!
Al snel kwamen er meer vergunningen om
het ringwerk uit te breiden. In 1959 kreeg VRS
Groenekan een vergunning voor de opspuit

terreinen van Kanaleneiland, in 1962 voor Overvecht en in 1964 voor Flevoland.
Vanaf 1971 werd hij lid van de redactie van ‘Het
Vogeljaar’ en van het bestuur van de stichting
die dit blad uitgeeft. Samen met Jaap Taapken
verzorgde hij de eindredactie. In 1978 nam hij
de samenstelling van de rubriek ‘veldwaarnemingen’ op zich. Dat heeft hij gedaan tot januari 1994.
Ook heeft hij samen met Jaap Taapken verschillende Engelstalige vogelboeken vertaald
en bewerkt. Dit waren: Elseviers Gids van de
Europese Vogels ( H. Heinzel, R.S.R. Fitter &
J. Parslow 1973, Elseviers Vogel Atlas (C. Hilary
Fry & J.J.M. Flegg, 1975, Elsevier Broedvogelgids (Colin Harrison 1977, en Elseviers Zeevogelgids ( H. Heinzel & G. Tuck 1980).
Hij heeft ook artikelen in Het Vogeljaar en in
De Kruisbek geschreven.
Sinds 1983 controleerde hij rondom Utrecht vele honderden nestkasten. In ‘Den en Rust’ in
Bilthoven wordt dit nog steeds gedaan. Voor
zijn vele verdiensten als amateurvogelwaarnemer ontving hij in 1974 de Gouden Lepelaar.
Ik heb 45 jaar met mijn vader in het veld gelopen en vogels gekeken en gevangen. Die prachtige herinneringen neemt niemand mij meer af.
En… zoals Bert van Dijk van Staatbosbeheer zo
prachtig verwoordde: Een icoon van vogelend
Utrecht is niet meer…
En zo is het …
Henk S. Lichtenbeld
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Voor u gelezen

overzomerende casarca’s en het verkrijgen van inzicht in het ruien van casarca’s
in Nederland.

door Nick Hoebe

Limosa is het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en
Sovon. Limosa verschijnt vier keer per
jaar en publiceert resultaten van onderzoek, tellingen en waarnemingen van vogels die voorkomen in Nederland.

In editie 2020-1 (de 93e jaargang) staat
een interessant artikel over de vleugelrui
van casarca’s in Nederland en dan met
name op het westelijke deel van het Eemmeer. Casarca’s komen van nature voor
in een gebied dat zich uitstrekt van Zuidoost Europa tot Centraal Azië. In deze
streken is de casarca een trekvogel. De
dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in
de Oekraïne, Roemenië en Hongarije. In
ons land waren er dus geen casarca’s,
totdat vogelliefhebbers ze gingen houden als siervogel. Enkele van deze vogels
zijn in het verleden ontsnapt. Hun nakomelingen leven nu vrij in Nederland.
Kenners schatten het aantal broedparen
in ons land op 10 tot 30.
Casarca’s ruien in de zomer. Daarbij ruien ze in één keer alle slagpennen. Het gevolg is dat ze in die periode niet kunnen
vliegen. Ze zoeken dan ruim open water
op waar ze tamelijk veilig zijn voor roofdieren. Een dergelijk iets zien we ook bij
wilde eenden. Ook zij maken een vleugelrui door, maar tijdens de rui verstoppen
ze zich in rietvelden. De woerden krijgen
10 | de kruisbek 3-2020

Casarca | Bert Geelmuijden

dan een schutkleed (eclipskleed) waardoor ze niet opvallen. Casarca’s hebben
wel een opvallend kleed. Daarom heeft
verstoppen geen zin. Ze zoeken daarom
de grote watervlakten op.
Zo’n tien jaar geleden begon het aantal
casarca’s, dat in de zomer naar ons land
kwam voor de vleugelrui, enorm toe te nemen. De ruiende vogels verzamelden zich
in vier gebieden: het Lauwersmeer, rond
het eiland De Kreupel in het IJsselmeer,
het oostelijk deel van het Haringvliet (De
Ventjagersplaten) en in het westelijk deel
van het Eemmeer. Dit laatste gebied herbergt verreweg het grootste deel van de
casarca’s in de zomerse vleugelrui.
In juli 2012 bedroeg het aantal ruiende casarca’s op het Eemmeer 773 stuks.
Voor een achttal vogelaars uit het midden van ons land was dat de reden om
de Werkgroep Casarca Nederland op te
richten. De werkgroep stelde zich drie
doelen: het tellen van de casarca’s , het
achterhalen van de herkomst van de

Om inzicht te krijgen in de trekroutes en
verblijfplaatsen van de casarca’s werd een
aantal vogels voorzien van hals- en pootringen (geel met zwarte letters). Bovendien werden er een paar voorzien van
zendertjes. Er werden door vele vogelaars
geringde vogels gemeld. Dat gebeurde via
Geese.org, Waarneming.nl, Waarneming.
be, Ornitho.de, Ornithe.ch en Ornitho.at.
Na zes jaar hard werken leverde het project de volgende resultaten op:
-U
 it ontsnapte casarca’s is een broedpopulatie ontstaan van meer dan 3000 vogels.
-D
 e voornaamste broedgebieden liggen
langs de Rijn tussen Düsseldorf en Wesel en in Zuid-Duitsland tussen Neurenberg en de Bodensee.
-V
 an de casarca’s uit Duitsland overzomert meer dan de helft in Nederland.
En verreweg de meeste vogels brengen
deze ruiperiode door op het Eemmeer.
Als u dit leest is de ruiperiode al begonnen. Dus op naar de Eemmeerdijk.

Bosuil versus boerenzwaluw
Ook in Limosa staat een verhaal over
predatie op boerenzwaluwen door een
bosuil. Een samenvatting:
Rondom Culemborg wordt door een aantal vrijwilligers jaarlijks onderzoek gedaan naar de broedresultaten van boe-

Bosuilen | Michael Kars

Boerenzwaluwen | René de Waal

renzwaluwen. Tien erven worden wekelijks of tweewekelijks bezocht. De inhoud
van de nesten wordt geteld en genoteerd.
Zowel volwassen vogels als juvenielen
worden geringd en gekleurringd. Zo probeert men de broedresultaten van de
zwaluwen te volgen.
Afgelopen jaar gebeurde er op één van
de erven iets vreemds. In een kapschuur
was al jaren een broedkolonie van boerenzwaluwen gevestigd, met prima
broedresultaten. Nesten die de ene week

nog jonge jongen hadden waren echter
leeg, of de jongen waren dood, of de eieren waren niet uitgebroed.
Van de acht nesten mislukten er zeven.
Er was duidelijk sprake van predatie.
Er werd een cameraval opgezet in de
hoop dat daarop de dader te zien zou
zijn. En het was al gauw raak: op de foto’s
was een bosuil te zien die de kapschuur
in vloog en op zoek ging naar een lekker
hapje. Vanaf die avond gingen de deuren
van de kapschuur ’s nachts dicht.
De resterende boerenzwaluwen begonnen opnieuw en vanuit acht nesten vlogen 32 jongen uit.

In Sovon-Nieuws 2020-1 staat een verhaal met als titel ‘Wat wil de grutto?’ over
de voedselkeuze van de grutto in het bijna 100 hectare grote natuurgebied ‘De
Hooge Weide’ tussen Uitgeest en Castricum. Het omvat naast weidegrond ook
twee plasjes. Het opvallende is, dat in
het ene plasje in het voorjaar heel veel
grutto’s komen foerageren en in het andere plasje niet. Wat maakt het verschil?
En waarom foerageren de grutto’s nauwelijks op het land?
Twee ecologen hebben onderzoek gedaan om de antwoorden op deze vragen
te achterhalen.
Allereerst werden er bodemmonsters genomen uit beide plasjes. En ook werd er
met een schepnet gevist op vrij zwemmende waterdieren. In het ‘gruttoplasje’
werden weinig diersoorten aangetroffen,
maar één diersoort was in groten geta-

le aanwezig: muggenlarven! In het andere plasje waren veel torretjes en kevertjes en wantsen. Deze dieren hebben een
chitinepantser en vermoedelijk willen de
grutto’s dat niet.
Maar zo’n nietig muggenlarfje voedt
toch nauwelijks? Uit observaties is echter gebleken dat een foeragerende grutto
ongeveer wel tien keer per minuut zo’n
larfje inslikt. Dat is per uur 600 muggenlarven! En hoeveel uur foerageert een
grutto op een dag?
En waarom foerageren in dit gebied de
grutto’s niet op het land? Daar zitten toch
regenwormen in de grond? Die grond is
veel harder dan het slik in de plas. Het
kost heel veel tijd en moeite om een regenworm te vinden en buit te maken.
De grutto’s hebben dus liever een kleine maar gemakkelijke buit, dan een grote
die met veel moeite binnen te halen is.
Waarom er in het ene plasje veel waterinsecten zitten, en in het andere muggenlarven, wordt in het artikel niet duidelijk
gemaakt.

Grutto | Richard Pieterson
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Mooi weer en muizen
Midwinterroofvogeltelling 2020

Ype Hoekstra en
Wim van de Vegte

Resultaten

Ruim veertig mensen trokken er in de
eerste twee weekenden van februari weer
op uit om mee te doen aan de Midwinterroofvogeltelling van de Vogelwacht
Utrecht, een activiteit die sinds 2010 ieder jaar plaatsvindt.
Overigens gaat de historie van het roofvogels tellen door de Vogelwacht Utrecht
nog veel verder terug. Het verslag van
2010 meldt daarover het volgende: “In
1977 is voor het eerst melding gemaakt
van een roofvogeltelling in de provincie
Utrecht. Na een bloeitijd tot in de jaren
tachtig werd het stil. In 1997 vond een wedergeboorte plaats, maar na 2000 werd
het opnieuw stil.“
Tien jaar later werd de draad weer opgepakt. In die traditie beleefden de tellers
van dit jaar een record. Er werden meer
roofvogels dan ooit waargenomen in deze reeks van elf jaar.

De laatste kolom van onderstaande tabel toont de tijdens deze winter waargenomen soorten. Drie soorten springen
eruit: veel blauwe kiekendieven, veel buizerds en een recordaantal torenvalken.
De 12 blauwe kiekendieven werden in vijf
telgebieden gevonden, alle gelegen in
weidegebieden. De 679 buizerds halen
net geen reeksrecord. Wel kwamen ze in
alle telgebieden voor. Echt opzienbarend
zijn de 244 torenvalken. Bijna twee keer
zoveel als het oude maximum uit 2015.
Bij de andere roofvogels is het beeld vertrouwder. De havik is met 13 exemplaren heel constant. De sperwer zit met 23
goed op niveau. De slechtvalk blijft met
vijf wat achter. Gelukkig doet de ruigpootbuizerd weer een keer mee; evenals het
smelleken. Helaas laat de zeearend juist
verstek gaan.

Blauwe kiekendief | Hans van Zummeren

Omstandigheden
Twee factoren beïnvloeden altijd sterk de
resultaten. Het spreekt vanzelf dat het
aantal getelde gebieden van groot belang
is. Dit jaar zitten we met 24 gebieden op
de bodem van de elfjarige reeks. Dat onderstreept des te meer hoe talrijk de roofvogels zijn geweest. De andere grote factor is het weer. Dat hielp deze keer wel
mee aan een goed resultaat. Alle tellingen
zijn in droog weer gedaan, vaak met wat
zon, ook wel met stevige wind. In de commentaren komt het beeld van mooi weer

Telresultaten 2010-2020
SOORT
blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
havik
rode wouw

2010
17

2011

2012

2013

3			

				

2014

2015

2016

2017

2018

3

9

2

4

1

1		

2019

2020
12

1				

478

545

540

570

543

719

387

434

627

529

679

13

13

15

17

20

12

13

12

11

16

13

						

1				

ruigpootbuizerd

2		

1

2

1

4		

1			

1

slechtvalk

6

6

9

9

8

18

5

2

7

10

9

smelleken				

2

1		

1		

sperwer

23

12

31

22

17

25

18

12

20

15

23

torenvalk

89

56

81

55

51

124

49

73

124

92

244

zeearend

3		

1

1

1

TOTAAL

628

631

674

677

645

901

479

555

796

662

978

aantal telgebieden

30

32

35

34

33

31

24

29

29

26

24
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bij de aantallen waargenomen buizerds.
De gebieden met de hoge aantallen bevinden zich duidelijk in de weidegebieden van de provincie, daar waar de muizen zijn. De gebieden op de Utrechtse
Heuvelrug daarentegen laten meestal lage aantallen zien.

Dank | Tot slot rest een hartelijk dank aan
alle tellers: Ad, Alice, Ard, Arend, Arjan, Arwin, Bert G, Bert v.d. B, Bert v ‘t H, Daan,
Doortje, Ed, Ewan, Frans, Frits, Gerard, H.
Schuurmans, Harry, Henk, Jack, Janneke,
Joop, Josje, Klaas, Korrie, Luuk, Maaike, Maria, Marian, Marie-Jose, Meriam, Nel, Rene,
Sjef, Stefan, Toon, Wigle, Wilco, Wim v.d. V,

Bijvangst

Torenvalk | Jan van der Greef

naar voren. In diezelfde commentaren
noemde menig teller nu een derde factor.
‘Muizenrijk’ is het toverwoord. De muizen worden in verband gebracht met de
drie hoog scorende soorten: blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk. Sommigen
zien muizensporen: ‘..overal gaten..’. Anderen zagen de prooi gevangen worden.
En mijn nieuwe telpartner, Daan, wees mij
sporen van woelmuizen in een wegberm.
Bijgaande provinciekaart toont de gebieden die deze winter geteld zijn, met daar-

Wim v L, Wouter, Ype.

Een van de aardigste onderwerpen in de
commentaarrubriek op het telformulier
vind ik altijd de bijvangst: soorten die je
wel gezien hebt, maar niet mag tellen. Je
bent uren buiten, ziet van alles, maar alleen de roofvogels kun je kwijt. Dus hier
komen ze toch nog: kievit, grote zilverreiger, blauwe reiger, raaf, ree, haas, kramsvogel, ooievaar, brandgans, kolgans,
grauwe gans, Canadese gans, holenduif,
koperwiek, zanglijster, klapekster, grote bonte specht, goudvink, putter, gaai,
krakeend, kuifeend, grote zaagbek, konijn en steenuil. Veelal ook voorzien van,
soms imposante, aantallen, maar dat
voert hier te ver.

Elders in dit nummer analyseert MWRT-mede
organisator Ype Hoekstra de trend van tien
jaar buizerds in Utrecht.

Aantal buizerds per telgebied in Midwinterroofvogeltelling 2020
Actueel telgebied. Dit jaar
(2020) geteld.
Historisch telgebied. In 2020
niet geteld.
Aantal buizerds waargenomen.

Buizerd | Bert van Dillen
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Veertien windmolens op Leusderheide?
Er zijn plannen om veertien grote windmolens op de Leusderheide te plaatsen. Dat betekent aantasting van een uniek landschap in de provincie Utrecht met open heide, grote hoogteverschillen en oude eikenstrubben (struikvormige eiken). Plaatsing van windmolens bedreigt ook de grote natuurwaarden
van het gebied met onder andere broedende veldleeuweriken,
boomleeuweriken, roodborsttapuiten en in 2019 maar liefst 45
broedparen nachtzwaluw. Vogelwacht Utrecht heeft daarom bezwaar gemaakt tegen deze plannen.

Duurzame energie
Om extreme klimaatverandering tegen te gaan is omschakeling naar groene energie broodnodig. Daarom is Nederland
verdeeld in regio’s die elk hun eigen plannen maken voor omschakeling naar duurzame energie. Ook regio Amersfoort (7
gemeenten) doet mee. Er worden zogenaamde zoekgebieden
aangewezen voor de eventuele plaatsing van windmolens en
zonnepanelen. In de voorlopige plannen staat de Leusderheide
genoemd als zoekgebied voor veertien windmolens. Als deze
plannen concreter worden, volgt nog inspraak van de bewoners
van de regio.

Kwetsbare en kostbare natuur ontzien
Het bestuur van Vogelwacht Utrecht juicht omschakeling naar
groene energie toe, maar vindt wel dat we onze meest kwetsbare en kostbare natuur moeten ontzien. Plaatsing van windmolens betekent ook aanleg van wegen, hekken en bekabeling. Alles bij elkaar een enorme aanslag op dit unieke natuurgebied.
De Leusderheide is het enige grote open heideveld in de provincie Utrecht en van grote waarde voor tal van planten en dieren.

Bos verandert in heide en andersom
De Leusderheide ligt op de Utrechtse Heuvelrug, die ontstond
in de voorlaatste ijstijd. Enorme gletsjers schoven in die tijd
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Bert van ’t Holt

naar het zuiden en duwden als grote bulldozers de grond voor
zich uit. Zo werden in Nederland stuwwallen gevormd als de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Na de ijstijden raakte het
kale landschap begroeid met loofbos. Mensen trokken in die
tijd rond en leefden van jacht, visvangst en het verzamelen van
vruchten en eetbare planten. Ongeveer vijfduizend jaar geleden vestigden zich de eerste boeren in de provincie Utrecht.
Zij brandden stukken bos af en zaaiden hun gewassen in de
as. Ook kapten de boeren bomen om het hout te gebruiken als
brandhout en voor het bouwen van boerderijen en schuren. Op
de zo ontstane open plekken in het bos groeide de heide. In de
vroege middeleeuwen nam de bevolking toe en werden de heidevelden groter en groter. Huis ter Heide (gemeente Zeist) lag
vroeger midden op een gigantisch heideveld tussen Utrecht en
Amersfoort. In de vorige eeuw werd op grote schaal bos aangeplant. Alleen de Leusderheide bleef open als militair oefenterrein.

Natuurparel
Het militaire oefenterrein Leusderheide is niet toegankelijk, en
recreatie is er streng verboden. In grote delen van het terrein
wordt nauwelijks geoefend en kan de natuur ongestoord haar
gang gaan. Vanaf de Doornseweg kun je wel genieten van het
fraaie landschap. In augustus is de bloeiende heide paars gekleurd en glooit hier zo’n 40 meter omhoog tot aan de prachtige weelderige eikenstrubben (oude struikvormige eiken). Het
terrein is zeer rijk aan insecten, reptielen en vogels. Voor zandhagedissen is de Leusderheide één van de toplocaties in Nederland met naar schatting 25.000 dieren. Ook de geheimzinnige
nachtzwaluw doet het hier erg goed met in 2019 maar liefst 45
broedparen. Voor deze vogel vormt de Leusderheide de schatkamer van de provincie Utrecht. De provinciale overheid wees
in haar Natuurvisie het gebied aan als ‘natuurparel’.

Als het maar vliegt...
De laatste jaren zie je ze steeds vaker: vogelaars die libellen ‘erbij’ doen. In de zomer is het in de vogelwereld veelal toch
wat stiller, de voorjaarstrek is allang voorbij, er wordt druk gebroed en om de eieren en jongen niet nodeloos in gevaar
te brengen neemt ook de zangactiviteit
sterk af. Voor vogelaars is de zomer soms
een saaie tijd (alhoewel…), waarin de aandacht gemakkelijk afgeleid wordt door
andere wezens waar vleugels aan zitten.
En ik moet zeggen: libellen spreken dan
wel heel erg tot de verbeelding. Zelf ben
ik al een jaar of tien helemaal aan deze
fraaie insecten verslingerd. Daarom een
korte introductie voor degenen die in deze tijd op zoek zijn naar wat afleiding.

Systematiek en lichaamsbouw
Libellen zijn een zeer oude soortgroep in
de insectenwereld, zo’n 325 miljoen jaar,
waaruit je mag afleiden dat het ‘ontwerp’
in de evolutie kennelijk zeer succesvol
is gebleken. Libellen bestonden al ruim
voordat er vogels waren en ze hebben opkomst en ondergang van de dinosaurussen mogen beleven. Sinds het ontstaan
is de lichaamsbouw van deze groep maar
weinig veranderd.
Libellen vormen binnen de insecten een
afzonderlijke orde, de Odonata, die weer
onderverdeeld is in twee onderorden, de
gelijkvleugeligen of juffers (Zygoptera) en
de ongelijkvleugeligen of echte libellen
(Anisoptera). Tot op de dag van vandaag
zijn er ongeveer 6000 soorten beschre-

Toon Vernooij

ven, waarvan er 71 voorkomen in de Benelux. Net als bij andere insecten is het
lichaam van libellen opgebouwd uit een
kop, een borststuk met daaraan de poten
en twee paar vleugels, en een achterlijf bestaande uit 10 segmenten (S1 t/m S10).

Waarin verschillen juffers en
echte libellen?
Bij de juffers staan de ogen ver uit elkaar
aan de zijkant van de kop, waardoor de
kop opvallend veel breder is dan lang. Bij
de echte libellen staan de ogen dicht bij
elkaar en in de meeste gevallen zelfs tegen elkaar aan.
De vleugels van juffers zijn gelijkvormig
en meestal langgerekt, terwijl de echte libellen een sterk verbrede achtervleugel
hebben. In rust dragen de juffers op een
paar uitzonderingen na de vleugels langs
of boven het achterlijf gevouwen. De echte libellen houden de vleugels altijd zijwaarts gespreid.
Juffers zijn doorgaans klein en slank,
echte libellen kunnen enorme joekels
zijn. Maar dat gaat weer niet altijd op. Zo
zijn de grootste juffers, de twee soorten
beekjuffers bijvoorbeeld, veel groter dan
de kleinste echte libel, de zwarte heide
libel. Wel hebben alle juffers een veel
slankere bouw dan de echte libellen.

Leefwijze
Als je het over de leefwijze van libellen
hebt geldt de regel: waarom zou je makkelijk doen als het ook moeilijk kan? De

Zuidelijke glazenmaker | Toon Vernooij

voortplanting van libellen is een tamelijk
complex gebeuren. Dat begint al bij de
bevruchting. Net als ieder ander beest
hebben libellen geslachtsorganen, waarvan de opening aan het einde van het
achterlijf zit. En daar begint het ingewikkelde. Waar bij dieren de bevruchting
doorgaans plaatsvindt door direct contact tussen vrouwelijke en mannelijke genitaliën, doen libellen dat wat ingewikkelder. Voor de paring buigt het mannetje
zijn achterlijf onderlangs naar voren en
deponeert zijn sperma in een secundair
de kruisbek 3-2020 | 15

Paardenbijters | Toon Vernooij

geslachtsorgaan aan de onderkant van
S2 en 3. Aan het uiteinde van S10 heeft
het mannetje een ingewikkeld gebouwd
grijporgaan, waarmee hij een vrouwtje
achter de kop vastklemt. Het grijporgaan
past in principe alleen op de hals van
vrouwtjes van dezelfde soort, hoewel
je het bij pantserjuffers een enkele keer
wel eens ziet misgaan. Het vastgepakte
vrouwtje buigt op haar beurt het achterlijf voorwaarts naar het secundaire geslachtsorgaan en neemt het spermapakketje over. Je kunt dit proces heel mak16 | de kruisbek 3-2020

kelijk gadeslaan. Mannetjes en vrouwtjes
vliegen in tandem aan elkaar vastgekoppeld rond en vormen bij de bevruchting
een zogenaamd paringswiel. Vaak doen
ze dat ergens hoog in de struiken of in
de oevervegetatie, maar ook regelmatig
al rondvliegend boven het water. Heeft
de bevruchting eenmaal plaatsgevonden dan kan het afzetten van de eitjes
beginnen. Daarin bestaan grofweg twee
methodes: de eitjes worden in of boven
het water losgelaten (sommige soorten
slaan daarbij letterlijk met het achterlijf
op het water) of met behulp van een leg
apparaat in al dan niet drijvende vegetatie afgezet. Tijdens het afzetten houden
de mannetjes de vrouwtjes veelal nog
steeds vast, waarbij het mannetje verticaal op het ei afzettende vrouwtje staat.
Maar in veel gevallen houdt het mannetje zwevend boven het vrouwtje alleen de
boel in de gaten om concurrenten weg te
jagen, of hij laat het bevruchte vrouwtje
eenvoudig aan haar lot over en gaat op
zoek naar een nieuwe minnares.
De eitjes komen bij de meeste soorten
na enkele dagen of weken uit. Veruit de
meeste soorten overwinteren als larve.
De larven van alle libellen vervolgen hun
levenscyclus onder water, maar ook daar
kunnen de verschillen groot zijn. Bij de
grote soorten onder de echte libellen,
met name de glazenmakers, kan die cyclus tot wel vier jaar duren. De larve ondergaat gedurende zijn onderwaterbestaan meerdere vervellingen en vlak voor
de allerlaatste vervelling kruipt hij langs
opstaande oevervegetatie omhoog uit
het water om als volgroeide libel (imago)

uit de larvenhuid te kruipen, het zogenaamde uitsluipen. Dat laatste vindt bij
alle libellen plaats in het voorjaar en in
de zomer, de ene soort wat vroeger (bijvoorbeeld vuurjuffers), de andere wat later (bijvoorbeeld paardenbijters). Er zijn
maar twee uitzonderingen op deze regel, namelijk de twee soorten winterjuffers die ons land rijk is: zij overwinteren
namelijk als imago, hangend tegen takjes
en stengels van lage struikjes ver van het
water, en zijn als enige libel zelfs tegen
matige tot strenge vorst bestand.
Tijdens hun ontwikkeling leven de roofzuchtige larven van kleine waterdiertjes
of, bij de grotere soorten, van kikkervisjes
en kleine visjes. Na het uitsluipen maakt
de volgroeide libel nog een rijpingsfase
door. Alvorens te kunnen vliegen, moet
hij letterlijk uitharden en als dat eenmaal
gebeurd is moet hij gedurende enkele
dagen tot weken nog ontwikkelen tot geslachtsrijpheid. Imago’s leven doorgaans
niet langer dan enkele weken tot hooguit
enkele maanden, met uitzondering van
winterjuffers die als imago overwinteren
tot het volgende voorjaar.

Voorkomen
U had het vast al begrepen: libellen observeren doe je het best in voorjaar en zomer, dan vliegen ze namelijk volop. Eigenlijk is iedere plek op of langs stilstaand en
stromend water daarvoor geschikt. Het
type water - voedselrijk of voedselarm,
stilstaand of stromend, met veel of weinig oevervegetatie, steile of glooiende oever, etcetera - is mede bepalend voor de
soorten die je kunt verwachten. Maar tij-

dens de rijpingsfase zoeken veel soorten
ook plekken ver van het water op, waar ze
foerageren en rusten totdat ze geslachtsrijp zijn. Ze zoeken het water pas weer
op als ze ver genoeg zijn om te paren. Je
hoeft dus niet raar op te kijken als je libellen honderden meters van het dichtstbijzijnde water tegenkomt.
Juffers zijn fragiele beestjes en zul je daarom meestal laag in de vegetatie tegenkomen, waar ze geen willoze prooi van de
wind vormen. Je ziet ze vaak laag door het
hoge gras, meestal niet heel ver van water verwijderd, van stengel naar stengel
zweven. Glazenmakers en andere grotere soorten daarentegen zijn vaak opvallend aanwezig in tuinen en parken waar
ze op kleine vliegjes jagen. Als het warme
zomerweer lang aanhoudt zijn veel libellensoorten, vooral glazenmakers, tot ver
in oktober nog waar te nemen.

Herkenning en tips
Het voert te ver om in dit verband een
heel scala aan soorten te beschrijven,
dus ik volsta met een paar tips die kunnen helpen bij de herkenning. Heb je een
camera met macrostand? Maak foto’s
vanuit verschillende hoeken. Thuis kun
je dan op je gemak alle onderscheidende
kenmerken bestuderen.
Als je een libel determineert, kijk eerst of
het een echte libel of een juffer is (da’s
makkelijk), dan of het een mannetje of
vrouwtje is (meestal te zien aan het uiteinde van het achterlijf) en vervolgens naar
kleur en tekening op borststuk en achterlijf (vaak zit daar de weggever, maar het
kan ook verrekte lastig zijn). Bij juffers,

met name die irritant op elkaar lijkende
blauwtjes, is de vorm van het kleurpatroon op de bovenkant van S2 heel belangrijk (foto!) en de verdeling van blauw en
zwart op het achterlijf. Bij de niet-blauwe
juffers, pantserjuffers met name, kan de
tekening op de zijkant van het borststuk
weer van belang zijn.
Zorg dat je vertrouwd raakt met de kenmerken van de algemene soorten. Ook al
zal het je in het begin misschien duizelen,
na een tijdje zul je versteld staan hoe snel
je variabele waterjuffer, watersnuffel, paardenbijter, grote keizerlibel, vroege glazenmaker, gewone oeverlibel, viervlek, et cetera, er tamelijk moeiteloos uit weet te
pikken. En laat je vooral niet ontmoedigen
als het niet altijd lukt; veel soorten zijn nu
eenmaal snel en daardoor bijzonder lastig
te observeren, laat staan te determineren.
Dat brengt me op de allerlaatste tip. Koop
een veldgids! Die is echt onmisbaar. Determinatieapps (zoals ObsIdentify) zijn
weliswaar praktisch om een gefotografeerd beestje snel op naam te brengen dus gebruik ze vooral als je waarnemingen
wilt invoeren - maar je leert er verder niets
van. Een gewone, papieren veldgids met
tekeningen of foto’s om kenmerken te vergelijken en te analyseren blijft onontbeerlijk. Bovendien vind je er een schat aan informatie over habitat, leefwijze en fenologie. Voor een paar tientjes zijn ze te koop.
Maar vóór alles geldt: geniet van de magnifieke vormenrijkdom van deze boeiende
insecten!
Literatuur: Frank Bos et al: Veldgids Libellen. KNNV
Uitgeverij, Zeist, 1997 | Klaas-Douw B. Dijkstra: Libellen van Europa. Veldgids met alle libellen tussen
Noordpool en Sahara. Baarn, 2008

Blauwe breedscheenjuffer

Zuidelijke heidelibel | Toon Vernooij

Bandheidelibel | Toon Vernooij
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De uil met de
lange oortjes weet
wat hij eet

Frank Haven

De ransuil (Asio otus) is met ongeveer 2500 broedparen een
van de talrijkste uilen in Nederland (Sovon, 2018). De laatste jaren laat de ransuil een negatieve landelijke trend zien. Eén van
de redenen hiervoor is de lage muizenstand van de afgelopen
jaren. Doordat de muizenstand lager is dan 14 jaar geleden (Willem van Manen, 2006), is het interessant om te weten wat het
dieet is van een grote groep roestende ransuilen.
In het Horsterwold in Zeewolde heb ik (Frank Haven) een grote
roestplaats ransuilen ontdekt (2017), de groep fluctueerde tussen de 60 uilen in december (2017) tot 124 in januari (2020). Op
deze roestplaats van ransuilen zijn ook twee individuen van de
velduil (Asio flammeus) en één kerkuil (Tyto alba) aangetroffen.
De uilen verblijven meestal in de maanden november tot eind
maart op de roestplaats en gaan dan richting hun broedgebied.
In deze periode heb ik een aantal keer systematisch braakballen
geraapt onder één van de roestbomen. Het rapen van de braakballen wordt alleen door mij gedaan bij het begin van schemer,
dit om verstoring te voorkomen.
De braakballen zijn nadat ze zijn gedroogd, geplozen en de
prooien daarin gedetermineerd. Dit dankzij goede determinatie
gidsen en expertise. Bij 160 verschillende braakballen is er een
goede steekproef en kan er wat gezegd worden over het dieet.
Er zijn bij de roestplaats in Zeewolde op twee dagen in 2018
braakballen geraapt, 9 en 21 december, op 8 januari is ook geraapt. In totaal zijn er 190 braakballen geplozen en zijn er 308
prooien gedetermineerd.
In grafiek 1 zijn de resultaten van de gedetermineerde prooien in soortgroepen weergeven. Met 63% is de woelmuis het
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Ransuil | Bert Geelmuijden

Grafiek 1: Percentage prooiresten in soortgroepen | Woelmuis is het hoofdvoedsel
van de ransuil met 63% gevolgd door ware muizen met 33%

hoofdvoedsel van de ransuil. Opvallend is dat er vogels zijn
aangetroffen in de braakballen.
Alle soorten prooien zijn weergeven in grafiek 2. Onder de
woelmuizen vallen veldmuis (Microtus arvalis), aardmuis (Microtus agrestis) en de rosse woelmuis (Myodes glareolus). De
ware muizen bestaan uit dwergmuis (Micromys minutus), gewone bosmuis (Apodemus sylvaticus) en de huismuis (Mus
musculus). Opmerkelijk is dat er veel soorten zijn aangetroffen in de braakballen. Voornamelijk de diverse soorten vogels
(koolmees, vink en goudhaan) waren onverwachte vondsten.
De hoeveelheid soorten, die zijn aangetroffen in de braakballen
is groot, maar niet verrassend. Het Horsterwold is een goed
leefgebied voor rosse woelmuis en de gewone bosmuis. Deze
twee soorten komen veel voor in gemengd loofbos en maken
in Nederland een opmars. Veldmuis en aardmuis komen voor
rondom weilanden, dijken en open gebieden. Ook de dwerg- en
huismuis worden soms gevonden, deze soorten komen voor
rondom campings en bungalowparken.
Dat er in die 160 braakballen ook vogels zijn aangetroffen is te
verklaren door de aantrekkingskracht op vogels van het Horsterwold. Door het grote aanbod zangvogels is het voor de ransuil een buitenkans om een vogel te pakken. De ransuilen hebben, ondanks dat er in 2018 een lage muizenstand was, voornamelijk (woel)muizen gegeten.

Grafiek 2: Prooien van ransuil Zeewolde | Lijst met alle soorten prooidieren die zijn
aangetroffen in de braakballen van de ransuil

Verzameling braakballen onder één van de roestbomen

Braakballen van de ransuil | CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=361808

Voor mij is het vinden van vogels in de braakballen een grote
trigger om door te gaan met het pluizen van braakballen van
ransuilen. Ook in andere gebieden ben ik momenteel bezig
om braakballen te rapen van ransuilen op andere roestplekken.
Vandaar ook mijn oproep om roestplaatsen van ransuilen aan
mij door te geven en als er vragen zijn naar aanleiding van dit
artikel dan kan dat via frankhaven@live.nl.
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Boeren met hart voor de natuur

Fred Geers

Vogels te gast in het boerenland
In het boerenbedrijf in ons land is veel
veranderd de laatste 50 jaar. Steeds meer
vormt de boerderij een economische
eenheid waarin het streven naar een
goed inkomen op de eerste plaats staat.
Logisch, want een boer moet - net als andere ondernemers - winst maken om te
kunnen voortbestaan. Dat vraagt soms

maatregelen die voor vogels minder gunstig zijn. Toch zijn er ook boeren die hart
hebben voor de natuur.
Een van die boeren is Jan van Schaik aan
de Achtersloot in IJsselstein. Van jongs
af aan had hij op het bedrijf van z’n ouders oog voor wat er allemaal leeft op en
rond het boerenland waar hij dagelijks

vertoefde. En in vroeger tijden was het
boerenland eigenlijk één groot vogelreservaat. Het minilandschap op de boerderij was zeer veelzijdig met heggen, bomen en bosjes; een eldorado voor allerlei
soorten vogels, van zwaluwen tot kerkuilen. En vogels die zelf geen nest hadden
kregen op de boerderij nestmogelijkheid

Drassig land aantrekkelijk voor weidevogels | Fred Geers
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Ook kokmeeuwen weten de ingreep van de vernatting duidelijk te waarderen | Fred Geers

aangeboden. Door de ruilverkaveling is
heel veel verdwenen; het moest allemaal
efficiënter en strakker. Het landschap
werd kaler en kaler.

Een handje helpen
Toen Jan later zelf ondernemer werd van
het boerenbedrijf is die liefde voor de natuur alleen maar groter geworden. Dagelijks zag hij steeds weer dezelfde vogels
terugkeren, maar ook nieuwe soorten
kwamen aanvliegen. Nu kon hijzelf daadwerkelijk een bijdrage leveren aan alle
vormen van natuur op het bedrijf. En dat
deed hij naar hartenlust. Op het bedrijf
zorgde hij voor een groot aantal nestkasten voor allerlei soorten vogels. Ook voor
eenden bood hij jaarlijks nestgelegenheid. Als lid van de Vogelwacht Utrecht
volgt hij ook nauw de ontwikkelingen in
de omgeving. Elke dag in het veld is weer
een verrassing, want tijdens het werk en
de gang over het land komen er dagelijks
heel wat vogels voorbij trekken. Behalve
het aanbrengen van vogelkasten laat hij
zijn land regelmatig wat vochtiger wor-

Al snel kwamen de eerste nestjes | Fred Geers

den, een bewuste keuze om weidevogels
de ruimte te geven. Ook het maaien paste
hij aan. Zo ook afgelopen zomer, en wat
hij gehoopt had lukte: diverse weidevogels streken binnen de kortste keren neer.
Stuk voor stuk gaven ze er blijk van zich te
willen vestigen.

Steeds jonge kieviten
De drassige bodem bleek vooral in trek te
zijn bij de kieviten; diverse paartjes wisten hier veilig hun nestje groot te brengen. Prachtig om iedere dag weer het gedrag te zien van deze vogels. De ouders
van de jonge vogels waren van begin af
aan bezig met de zorg voor de jonge dieren. Genoeg kapers op de kust in het
open boerenland. Wekenlang bewaaakten ze hier hun jongen die foerageerden
op de vochtige weilanden, precies zoals
Jan gehoopt en ook voorspeld had. Als
vogelkenner heeft Jan daar een zesde
zintuig voor en probeert hij goede voorwaarden te scheppen voor de aanwezige
vogelsoorten op zijn land. Door de gunstige omstandigheden bleven ze inder-

Twee broedsels groeiden veilig op | Fred Geers

Een jong met de poten in het water | Fred Geers
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daad lang hangen en konden de jongen
hier veilig opgroeien tot ze groot genoeg
waren. Prachtig om te zien hoe de dieren zich ontwikkelden en hoe de ouders
continue het kleine spul met zorg omgaven. Doordat het gras een tijdje niet gemaaid werd, hadden ze een veilig heenkomen. Dankzij deze maatregel konden
twee broedsels aan de Achtersloot in IJsselstein opgroeien.

Spannende verrassingen
Behalve de zomerse activiteiten op het
land is er eigenlijk het gehele jaar door
volop vogelleven aan de Achtersloot. Zo
biedt de boerderij ook plaats aan een
paartje kerkuilen. Ze hebben onderdak op
de hooizolder, waar ze zich ongestoord
terug kunnen trekken. Elk jaar weer vertoeven ze hier in het veilige onderkomen onder het schuine dak. In een bosje
op het bedrijf vindt jaarlijks een paartje
bosuilen een rustige verblijfplaats.
Maar dit jaar was er achter op het land
een bijzondere uilensensatie. Een groepje van een twintigtal velduilen had zich
verschanst langs de slootkant. Pas bij
een dichtere benadering vlogen de uilen
op, één voor één. Zo werd pas later duidelijk dat ze in grotere aantallen aanwezig waren. De opgevlogen uilen cirkelden
een tijdje boven het land en streken daarna neer in een veld met maisstoppels. Ze
waren bijna niet op te merken door hun
tekening. Steeds meer lieten zich heel
even zien, om daarna weer veilig aan de
slootkant neer te strijken. Die slootkant
bleek steeds maar weer een veilige plek
om de dag door te brengen en kennelijk
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Vijf velduilen tussen de stoppels van de geoogste mais | Fred Geers

Opvallend is de grote spanwijdte | Fred Geers

Veilig tussen de maisstoppels | Fred Geers

konden ze in de nabijheid ook dagelijks
hun voedsel vinden. Wekenlang bleven
ze hangen, maar daarna waren ze ineens
vertrokken.

niet alleen de euro’s tellen, maar dat de
natuurwaarde ook meetelt. Zo hebben
we er allemaal plezier van. Van mij mag
de prijs van de landbouwproducten omhoog om dit soort inspanningen van de
boeren ook te belonen. De vogels zullen
er blij mee zijn, maar wij ook.

Zorgvuldig behandelen
Al met al is het boerenland in het Groene
Hart tussen Montfoort en IJsselstein een
waar domein voor een groot aantal vogelsoorten. Dankzij het zorgvuldige boeren vinden deze vogels een geschikt onderkomen op het boerenland. Goed dat

Het was bijzonder om eens een kijkje te
kunnen nemen in de groene wereld aan
de rand van de stedelijke omgeving van
Utrecht.

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

In de kast
In nestkasten speelt zich allerlei interessants af wat zich aan ons oog onttrekt, maar alleszins de moeite waard is
om iets meer van te weten. Al 10 jaar publiceert Sovon een jaarverslag over de
broedresultaten van 17.000 nestkasten. Ik
kwam het bij toeval tegen toen ik in het
nieuws verhalen las over een bacterie die
dit jaar onder pimpelmezen rondwaart. In
het ‘NESTKAST Jaarverslag broedseizoen
2019’ staat daar niks over, maar het omvangrijke document bevat wel heel veel
ander boeiend nieuws. Zo valt te lezen
dat 2019 een bijzonder goed broedseizoen kende voor kool- en pimpelmezen,
voor mij toch wel een verrassend en positief bericht. Sinds 2011 toonde de legselgrootte van beide soorten een flinke dip,
bij koolmezen zelfs tot twee eieren minder dan normaal, waarvan de oorzaken
tot op heden nog niet zijn achterhaald. De
koolmees herstelde zich al in 2018 en produceerde weer het langjarig gemiddelde
van tien à elf eieren. De pimpelmees klom
in 2019 weer uit het dal.
Opvallend was ook dat door de zachte
lente en het stabiele weer vanaf maart de
meeste nestkastbroeders zeer vroeg met

de eileg begonnen, de koolmees op 17
april en de pimpelmees op 11 april. Ook de
bonte vliegenvanger, een soort die in Afrika overwintert, was er in 2019 vroeg bij:
het eerste ei werd gemiddeld op 1 mei gelegd, met een paar uitschieters zelfs al op
8 en 10 april. Verder viel het grote aantal
vervolglegsels in 2019 op, namelijk twee
keer zo veel als het jaar daarvoor. En voor
wie van cijfertjes houdt: in de 17.000 nestkasten werden in totaal 105.000 eieren
genoteerd.Overigens waren die 105.000
eieren zeker niet alleen van kool- en pimpelmezen. Het rapport besteedt ook aandacht aan de andere bewoners van de onderzochte nestkasten. Ik licht er een paar
interessante zaken uit.
De legselgrootte van bonte vliegenvanger,
bosuil, holenduif en spreeuw was bovengemiddeld. Ringmus, boomklever en gekraagde roodstaart hadden vergelijkbare
legselgroottes met andere jaren. De ook
in Afrika overwinterende gekraagde roodstaart begon trouwens relatief laat met de
eileg, op 11 mei.
Het rapport is sceptisch over het nut van

het inzetten van koolmezen als bestrijders
van de eikenprocessierups. Uit de onderzoeksgegevens blijkt niet dat het ophangen van nestkasten in de buurt van eiken
heeft geleid tot vermindering van de overlast. Het volledige larvale stadium van eikenprocessierupsen duurt van april tot en
met juni. Het brandharenstadium van de
rupsen begint in juni, terwijl de jonge mezen al in de loop van mei zijn opgegroeid
en tegen het eind van de maand uitgevlogen. Dat betekent dat het inzetten van
koolmezen als remedie tegen de overlast van de eikenprocessierups maar weinig oplevert. De auteurs merken dan ook
droogjes op - en terecht! - dat de rupsenplaag en de oplossing daarvan in de eerste plaats een biodiversiteitsprobleem is…
Bijzonder is een verslagje over een tweede broedsel van een bosuil in Blaricum.
Doorgaans broeden bosuilen maar één
keer per jaar, maar dit paar vormde de
uitzondering op de regel. Het eerste ei
van het eerste broedsel werd al op 24 december 2018 gelegd en de jongen vlogen
twee maanden later uit. In mei verlieten
de jongen het territorium. Tot verrassing
van de waarnemers klonk in juli het roepen van takkelingen, die kort daarvoor de
kast hadden verlaten. De uilen moeten
dus medio mei met het tweede legsel zijn
begonnen, kort nadat de jongen van het
eerste broedsel waren vertrokken. Een tamelijk unieke gebeurtenis.
Het jaarverslag is te downloaden vanaf de
website van Sovon.
Bron: www.sovon.nl NESTKAST jaarverslag 2019

Koolmees | Hans van Zummeren
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Buizerd 2010-2019
Ype Hoekstra

Sinds 2010 worden in de maand februari de roofvogels in de provincie Utrecht geteld. In dit artikel wordt ingegaan op de trend
van de meest waargenomen soort: de buizerd. Het artikel maakt
vooral gebruik van Sovon-gegevens, verkregen door het langlopende landelijke PTT project. De methode van dit project komt
vrijwel overeen met de methodiek van de Midwinter Roofvogeltelling Utrecht.

Buiten broedtijd
Volwassen Nederlandse buizerds blijven het hele jaar in hun territorium. Jonge vogels vestigen zich op enkele tientallen kilometers afstand. Vogels uit Noord-Duitsland, Denemarken en Zweden overwinteren in ons land. De buizerd is dan overal te zien,
ook veelvuldig in bermen van autowegen. Doortrek van vooral
Zweedse vogels kan opvallend zijn in oktober, vooral langs de
oostgrens. Midden oktober noteren trektellers bij oostenwinden
en gunstige thermiek vele honderden doortrekkers per dag op
hun telpost. De voorjaarstrek, minder omvangrijk en soms lastig te scheiden van lokale vliegbewegingen, speelt zich vooral in
maart af. Zware sneeuwval in ons land of daarbuiten leidt soms
tot wat verplaatsingen.
Buizerd | Hans van Zummeren

De landelijke trend 1980-2017
De laatste jaren lijkt sprake van een lichte afname. De aantallen
in het (zuid)oosten van het land (Gelderland en Limburg) laten
geringe variatie zien over de hele periode. In het noordoosten
en midden (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht) was eerder sprake van toename, daarna van afname. In de westelijke
en noordelijke provincies is ook recentelijk nog sprake van een
groeiend aantal, behalve in Noord- en Zuid-Holland, mogelijk
omdat daar de ontwikkeling in de al vroeg volgelopen duingebieden een sterkere rol speelt. De veranderingen in het PTT ( Sovon)
lopen goed in de pas met de landelijke en regionale ontwikkelingen in de broedvogelaantallen. De haperende groei is mogelijk een gevolg geweest van een serie van jaren met magere re24 | de kruisbek 3-2020

Buizerd niet broedvogel | trend 1980-2017 Nederland

productie (stand van veldmuis tot aan eind jaren tachtig zonder
pieken), koude winters (1985-‘87) en intensieve vervolging. Van
de Zweedse vogels zijn het vooral de Zuid-Zweedse die in (Zuidoost-)Nederland overwinteren, de Midden-Zweedse overwinteren in NW-Duitsland en de Noord-Zweedse veel zuidelijker tot
in Noord Spanje (Fransson & Hall-Karsson 2008). De aantallen
bij Falsterbo overtrekkende vogels waren vanaf 1978 vrijwel constant en hoewel buizerds uit meer oostelijke landen behoorlijk
ver westelijk kunnen overwinteren, lijkt het erop dat Nederland
daarbij nauwelijks wordt bereikt (Väli & Vainu 2015). Het is hiermee aannemelijk dat de wintertrend in Nederland vooral wordt
bepaald door de lokaal broedende populatie.

De Utrechtse trend
De voornamelijk niet territoriale buizerds verblijven tijdens de
winter in open gebieden, met name in de Eempolders, laagveengebieden en het riviergebied van de provincie, aangevuld met vogels uit Noord-Duitsland, Denemarken en Zweden. In deze open
gebieden is de trefkans groot en zijn de aantallen het hoogst.
De schijnbare leegloop van de Utrechtse Heuvelrug heeft vooral
te maken met de lage trefkans in de winterse bossen en het afnemen van het aantal routes in dit gebied.
De trend in Utrecht (2010-2019) wijkt niet significant af van de
landelijke trend. Zelfs de piek in 2015 komt overeen. De muizenuitbraak van 2014/2015 leidde ook in het Utrechtse tot een piek
Buizerd | Bert Geelmuijden

Buizerd niet broedvogel | trend 2010-2019 provincie Utrecht

in het aantal waarnemingen. In de winter 2014/2015 was de veldmuizenstand met name in het noordelijk deel van het land extreem hoog. De betrekkelijk lage landelijke aantallen in 2014 komen niet in de Utrechtse cijfers tot uiting. De betrekkelijk lage
aantallen in 2016 zijn mogelijk te wijten aan de sterk wisselende
weersomstandigheden tijdens de telperiode.
Literatuur: Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas
van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaarverandering. | Nieuwsbrief Sovon Punt Transect Tellingen dec. 2017. Willem van Manen. | Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels 1993. Rob G. Bijlsma. | Mijn Roofvogels 2012. Rob G. Bijlsma
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

bantse Biesbosch naar de nog aanwezige
broedvogels als Cetti’s zanger, zeearend
en visarend, maar ook naar alles wat er
aan doortrekkers en vroege wintergasten
te zien is. We laten ons graag verrassen.
Vertrek: 7.00 uur, terug einde middag
Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: zie hierboven

Voor alle excursies kunt u zich opgeven
bij René de Waal via renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of 06-49121619.
Benzinekosten worden per excursie als
volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit bedrag wordt gedeeld door het
aantal deelnemers en verdeeld over de
chauffeurs.

De Bilt | Zeist
DE BILT/ZEIST
Afdeling Bilt/Zeist wacht met voorstellen
voor excursies. Mocht zich binnen afzienbare tijd de mogelijkheid zich voordoen
om excursies te organiseren dan worden
deze bekengemaakt via de website.

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).

Afdelingsweekend | De coördinatiegroep
heeft in overleg met de organisatoren
besloten het afdelingsweekend van 9 tot
en met 11 oktober geen doorgang te laten vinden, maar door te schuiven naar
2021. Er kan door de 1,5 metermaatregel
niet gezamenlijk gereisd worden, en met
16-18 personen in een groepsverblijf met
2-persoonskamers en niet echt gezamenlijk kunnen eten is helaas geen optie.
Ook met betrekking tot de excursie van
september geldt ten aanzien van het reizen hetzelfde, maar daar neemt de coördinatiegroep nog een besluit over.

Zondag 13 september
Biesbosch
Vanaf Werkendam zoeken we in de Bra26 | de kruisbek 3-2020

Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies bij Sjef via
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl en
0343-414531, of bij Marie-José via mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl en 0640204688.
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is
gebaseerd op volle auto’s (4 personen)
Bij een bezetting van 3 personen is de
bijdrage ongeveer een derde meer.

Cetti’s zanger | Hans van Zummeren

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 gaan vanaf de veerweg een wandeling maken in de naastliggende polder. De plasjes leveren watervogels zoals slobeend en wintertaling op
met eventuele jongen, maar ook trekkende ruitertjes en kleine plevieren. De kans
is groot dat we ook kunnen genieten van
bloemrijke weides waarop maaibeheer
wordt toegepast, zoals we die we van oude platen of van vroeger kennen.
Vertrek: 8.00 uur tot 13.00 uur
Waar: Doorn P-terrein Albert Heijn,
Dorpsstraat 25 (N225)
Benzinekosten: € 3 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

Zondag 6 september
Biesbosch Noordwaard
Op weg naar de Biesbosch rijden we langs
Werkendam over de Bandijk, we stoppen
op vogelrijke plaatsen zoals Braspenning

en Muggenwaard. Veel strandlopers zijn
te ontdekken op slikjes langs het ondiepe water. We nemen de tijd voor de polder Noordwaard waar in deze tijd van het
jaar de jonge visarenden hun vliegkunst
oefenen. Misschien komt een volwassen
vogel voorbij met een vis tussen de poten. In de meer bosrijke delen zoeken we
naar de wespendief. In deze tijd van het
jaar zijn vroege trekvogels te vinden zoals
paapje en tapuit. Ook de vaste bewoners
van de Biesbosch zoals Cetti’s zanger en
ijsvogel laten zich horen.
Vertrek: 8.00 uur tot 13.00 uur
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat 1
Benzinekosten: € 7 p.p.

Zaterdag 10 òf 17 oktober
IJmuiden Zuidpier
Aanvankelijk verkennen we het strand
zuidelijk van de pier. Vanwege de trek
letten we op de vogels die daar na hun
nachtelijke reis invallen of doortrekken.
Op de pier hopen we de nodige zee
vogels te zien. Ook hier trekt, afhankelijk

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

Visarend | Bert Geelmuijden

van de weersomstandigheden, van alles
langs. Wanneer bij teveel wind de pier gesloten is voor vissers en vogelaars, gaat
de excursie niet door en wordt zij verplaatst naar 17 oktober.
Vertrek: 8.00 uur tot 13.00 uur
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat 1
Benzinekosten: € 9,00 p.p. Ook de kosten voor parkeren worden gedeeld € 10

Nieuwegein | IJsselstein
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 of
0652668686. Excursieleiders: Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet.
Elke 1e zaterdag van de maand

Paapje | René de Waal

Park Oudegein | Vogel-/natuurwandeling
Luc de Bruijn wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door Park Oudegein op zoek naar vogels en planten.
Het duurt zo’n twee uur. Iedereen mag

Utrecht-stad
UTRECHT-STAD
Deelname aan excursies graag vooraf
melden bij Jeroen Steenbergen via 0302420465 òf minstens 3 dagen van tevoren per e-mail: jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl.
Afdeling Utrecht kiest er net als De Bilt/
Zeist voor om excursies te plannen nadat
het kabinet een teken geeft dat het weer is
toegestaan. De excursies worden dan op
de website geplaatst.
Vechtplassen
VECHTPLASSEN
Excursies vertrekken vanaf het kleine
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen, tegenover de nieuwbouw van
Residentie Amadeus. Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.
Vrijdag 26 juni
Nachtzwaluwen (thema) | Avond/wandel
excursie Amerongseberg
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 zang van de
nachtzwaluw. Hun voedsel bestaat uit
grote insecten (nachtvlinders, libellen,
kevers, vliegen etc.) die ’s avonds en ’s
nachts in de vlucht worden gevangen.
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Het mannetje heeft zeer witte vleugelvlekken en staarthoeken. Die ontbreken
bij vrouwtjes en jonge vogels.
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

Zondag 13 september
Westbroekse Zodden/Bert Bospad:
Op zoek naar de visarend! | Ochtend-/
wandelexcursie
In de Westbroekse Zodden (zowel ‘broek’
als ‘zodde’ betekent laag en moerassig
land) is het moerasboslandschap nog
volop te bewonderen. Als we de natuur
haar gang laten gaan, zou alles dichtgroeien tot een groot moerasbos van elzen en wilgen. De Westbroekse Zodden
is deels opengesteld. Er loopt een mooi
wandelpad (Bert Bospad) door moerasbos en langs trilvenen en rietlanden. Het

pad dankt zijn naam aan Bert Bos die hier
boswachter was. Bert wilde zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur.
Hij deed dit met aanstekelijk enthousiasme, waardoor hij een echte ambassadeur
werd van Staatsbosbeheer. Het pad loopt
dwars door ‘zijn’ gebied, waar hij zijn ziel
en zaligheid inzette voor de natuur. Bert
Bos overleed in 1996. Veel te jong: hij was
pas vijftig.
Onder leiding van Gerhard Overdijkink
gaan we daar een kijkje nemen.
In september 2017 waren we er voor het
laatst. De hoogste tijd om weer op zoek
te gaan naar deze prachtige vogel: de visarend! Toen ‘hadden’ we naast de visarend (met prooi) o.a. ook havik, sperwer, bruine kiekendief, grote zilverreiger,
watersnip en roodborsttapuit.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 september
bij Gerhard Overdijkink, 0346-563749 of
06-49678023 (na 18.00 uur).
Vertrek: 8.30 uur; terug uiterlijk 13.00 uur
Let op: we verzamelen om 8.25 uur bij
de ingang van het Bert Bospad in Westbroek (ingang tegenover Kerkdijk 85)

Zondag 11 oktober

Watersnip | Jan van der Greef
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IJmuiden Zuidpier en omgeving |
Ochtend-/wandelexcursie
Voor de Zuidpier ligt een stuk strand
waar het vogels kijken begint. Met name
het stuk strand dat tegen de pier aanligt,
is interessant. In de branding foerageren
drieteenstrandloper, bonte strandloper,
bontbekplevier, zilverplevier, rosse grutto en goudplevier.
De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de Noordzee in. Je

Alk | Michael Kars

kunt er bijzondere vogels zien die je vrijwel nergens anders aan de Nederlandse
kust ziet. Vogels kijken op de Zuidpier is
dan ook een feest voor wie graag kustvogels kijkt. Langs de Zuidpier hebben
we kans op zeekoet, alk, jagers, jan-vangent, dwergmeeuw, drieteenmeeuw en
duikers. Steenloper, paarse strandloper
en oeverpieper zijn vaste prik. Verder is
de vogeltrek in volle gang. Het altijd een
verrassing wat voor zangvogels we op de
pier tegenkomen.
Excursieleiding: Richard Pieterson
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 oktober bij
Richard Pieterson 0346-551 883 of
06-12517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur);
terug rond 14.00 uur
Benzinekosten: € 7 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

