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Van de redactie

Bestuur

Door vervolging door de mens verdween de raaf als broedvogel
uit Nederland in 1928. In 1966 startte een succesvolle herintroductie. Langzaam maar zeker nam het aantal toe tot ruim 100
territoriale paren midden jaren negentig. De nieuwe VOGEL
ATLAS van Nederland meldt landelijk 110-145 broedparen voor
2013-2015. Hoe gaat het als broedvogel met de raaf in de provincie Utrecht? Hans de Vos Burchart en Margriet Hartman vertellen ons er in deze Kruisbek meer over.
Verder in dit nummer twee artikelen die met corona te maken
hebben: ‘Vogels kijken in coronatijd’ van Bert van Dillen en
‘Tuinsafari (zweefvliegen)’ van Bart van den Berg.

Herman en Nick overleden
Net voordat de drukproef van deze Kruisbek naar de drukker ging, ontvingen we bericht dat Herman van den Bijtel en
Nick Hoebe vrij plotseling zijn overleden. Herman was erelid,
oud-voorzitter en oprichter van de afdeling Doorn/Driebergen
en de telpost Noordhout. Nick was oud-coördinator van de afdeling Amersfoort en redacteur van de Kruisbek. Wij wensen
familie en vrienden veel sterkte, en zullen in het volgende nummer aandacht aan Herman en Nick besteden.

Dubbele ALV op 16 maart 2021
Wegens corona ging onze Algemene Ledenvergadering (ALV) afgelopen voorjaar niet door. We zijn van plan op dinsdag 16 maart
2021 een dubbele ALV (2020 en 2021) te houden in het H.F. Witte
Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Hans de Vos Burchart
en Margriet Hartman verzorgen dan een lezing over broedende
raven in de provincie Utrecht (zie ook pagina 2-5).

Cursus vogelherkenning voor beginners
Afdeling Vechtplassen organiseert begin 2021 een cursus vogel
herkenning voor beginnende vogelaars (zie ook pagina 9).

Veranderingen in Amersfoort

Jonge raven met karakteristieke blauwe ogen | Hans de Vos Burchart

Vanwege veranderde privéomstandigheden is René de Waal als
coördinator van de Afdeling Amersfoort gestopt. Hij blijft voorlopig nog wel eindredacteur van de Kruisbek. René stak als aanspreekpunt van de afdeling Amersfoort veel tijd in de Vogelwacht Utrecht. Zo was hij de drijvende kracht achter de succes
volle cursus vogelherkenning voor beginners. René, bedankt
voor je grote inzet!
Frank Pierik heeft inmiddels het coördinatorschap van René
overgenomen. Jaap Vos blijft lid van de coördinatiegroep en
er zijn twee nieuwe leden gevonden, Carien Geertse en Hayo
Nijenhuis. Kortom, de toekomst van afdeling Amersfoort ziet
er gezond uit. We wensen de coördinatiegroep een vruchtbare
en prettige samenwerking.
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De raaf in de provincie Utrecht

Hans de Vos Burchart
Margriet Hartman

De raaf behoort tot de zeldzame broedvogels van Nederland en
staat op de Rode Lijst als Gevoelig. Na uitsterven in Nederland
(begin 20e-eeuw) en een moeizame herintroductie vanaf 1966,
doet de raaf het nu goed in ons land. Sinds 2019 broeden ze in
al onze provincies. De Raven Werkgroep bekommert zich om
deze soort in Nederland.
In de Kruisbek van april dit jaar stelden wij de werkgroep voor
en vroegen hulp bij het inventariseren en monitoren van raven
in de provincie Utrecht. Meerdere mensen hebben zich daarop
aangemeld en sommigen zijn actief aan de slag gegaan. Een
van hen vond bij Maarn een broedgeval, dat helaas uiteindelijk
mislukte.

ook geen enkele keer raven gezien. Toch denk ik dat ze er nog
wel zijn want ik heb de laatste week van april twee keer een raaf
gehoord, allebei in de omgeving van het Egelmeer.
De conclusie is dat op grond van mijn waarnemingen niet zeker
is of er een paartje heeft gebroed of niet.”
Het doel van de werkgroep is informatie verzamelen, analyseren en terugkoppelen ten behoeve van de duurzame instandhouding van de ravenpopulatie in Nederland.
Met het vinden, volgen en monitoren van ravennesten, het
vaststellen van broedgevallen, het afnemen van biometrie en
ringen van jongen en het doen van onderzoek wordt invulling
aan deze doelstelling gegeven.

Dat het vinden van ravennesten erg lastig is getuigt het volgende wat een van de nieuwe waarnemers eind april schreef:
“De afgelopen maand heb ik geprobeerd om in het Amerongse Bos een ravennest te vinden. Ik ben begonnen met zoeken
rond het Egelmeer. In het begin was ik twee keer per dag ongeveer een uur in het bos aanwezig, op de fiets of lopend. Later eenmaal per dag of nog minder. Halverwege de maand heb
ik de ruime omgeving van de Bergweg onderzocht. Ook ben ik
tweemaal in het noorden van het Zuylensteinse Bos geweest.
Helaas is het mij niet gelukt om het nest te vinden, en ik heb

Biometrie en ringen van jonge raven

Wegen raaf en administratie: kritische contrôle | Hans de Vos Burchart
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Een belangrijk onderdeel van de werkgroep is het afnemen van
biometrie en het ringen van de jonge raven. Het helpt bij het
verkrijgen van inzicht in de verspreiding, reproductie en overleving van de raaf in Nederland. Daarmee kan - door het geven
van adviezen - vervolgens een bijdrage worden geleverd aan het
voeren van beleid door terreineigenaren en bescherming van
de raaf.
Bij jonge raven worden allerlei maten genomen, de zogenaamde biometrie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de leef-

Biometrie en ringen raaf | Hans de Vos Burchart

tijd van nestjongen het best te bepalen is met behulp van de
lengte van de gestrekte vleugel. Voor vrijwel iedere vogelsoort
is een tabel met daarin de vleugellengtes en corresponderende
leeftijd. Aan de hand van de leeftijd is vast te stellen wanneer
de raaf is begonnen met de eileg. De eileg - tijdstip, aantal - is
weer een indicatie voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het territorium, het voedselaanbod maar ook de gezondheid van de
oudervogels.
Naast de vleugellengte wordt ook het gewicht van de jonge raven bepaald, een maat voor de conditie van de jongen en daarmee het voedselaanbod.
Maten zoals dikte van de poot en grootte van de klauw zijn
mogelijk een indicatie voor het geslacht van de jonge raaf. Dat
geldt overigens ook voor de combinatie vleugellengte en gewicht. Duidelijk is gesteld ’mogelijk’, want hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. Momenteel is de Raven Werkgroep een
project gestart waarin het doel is een correlatie te vinden tussen bepaalde biometriematen en het geslacht. Daartoe wordt
via DNA-analyse (aan de hand van veermateriaal van de jonge
raven) het geslacht vastgesteld en vergeleken met de afgenomen biometrie. Indien een correlatie gevonden wordt, is het
in de toekomst mogelijk om sekse-onderscheid aan de hand
van biometrie te doen. Het voordeel van het bekend zijn van de
sekse van een gekleurringde vogel is weer dat verschillen tussen man en vrouw raaf gevolgd kunnen worden. Te denken valt
daarbij aan broedgedrag, territorium- en nestgedrag, et cetera.
Al sinds 1911 worden in het systeem GRIEL van het Vogeltrekstation - centrum voor vogeltrek en -demografie - alle ring- en terugmeldgegevens van vogelsoorten vastgelegd. In de beginperiode waren deze gegevens voornamelijk afkomstig van dode,
gevonden raven. Met de komst van het kleurringen werd het
mogelijk ook terugmeldingen te doen van levende vogels door
registraties uit het veld. Daarmee kon inzicht in verspreiding
beter vastgesteld worden.
In de periode 1911-2013 zijn er in totaal 429 raven geringd met
alleen metalen ringen. Daarvan zijn er 48 (meestal dode; 45 in
Nederland en drie in buitenland) individuen teruggemeld die in
Nederland geringd waren. Dat geeft een terugmeldingspercentage van: 11,2% (48/429).

Sessie ringen en biometrie afgerond | Hans de Vos Burchart

Raaf in vlucht | Hans de Vos Burchart
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In de periode 2013-2019 zijn er 269 raven met kleurringen geringd (i.c.m. metalen ring).
In totaal zijn er in deze periode 86 terugmeldingen binnengekomen, allemaal van kleurringen. Een terugmeldingspercentage
van 32% (86/269), bijna drie keer zoveel als in vergelijking met
de periode met alleen metalen ringen (een eeuw!!). Een van de
bevindingen was dat de Veluwe een aantrekkelijk gebied is voor
jonge raven. Veel waarnemingen van gekleurringde jonge raven
(< 2e kalenderjaar) zijn daar gedaan. Deze jonge raven kwamen
uit ZO-Friesland/Drenthe, Utrechtse Heuvelrug of Brabant.
Jonge raven leggen dus best wel forse afstanden af.
Een andere bijzondere bevinding was dat relatief jonge raven
(v.a. 3e kj) al onderdeel van een succesvol broedpaar kunnen
uitmaken. De gekleuringde raaf E34, die in 2017 geboren is in
het Spanderswoud bij Hilversum, heeft in 2019 minimaal twee
jongen grootgebracht in het Amsterdamse Bos. Ook een 3e kj
raaf uit ZO-Friesland maakte onderdeel uit van een succesvol
broedpaar in 2019 in Schoonloo (Drenthe).

Raaf in de provincie Utrecht
In tabel 1 staan de bij ons bekende broedterritoria in de provincie Utrecht weergegeven. Dit zijn er 13. In 2019 werden 10 nesten gevonden en waren er daarvan zeven succesvol met gemiddeld drie jongen per nest. In 2020 werden in deze 13 territoria
acht nesten gevonden waarvan vier succesvol met gemiddeld
2,4 jongen per nest. Mogelijk was er ook een nieuwe locatie in
Soestduinen met mogelijk vijf jongen, maar deze kan niet meegeteld worden.
Zowel in 2019 als in 2020 zijn er twee territoria - Treek en Leersumse Veld - waar wel raven worden waargenomen en waar ook
in de histoirie succesvol is gebroed, maar waar het nest niet kan
worden gevonden. In een tweetal territoria werd in 2020 geen
(nieuw) nest gevonden (Soestduinen, Amerongen-Noord) waar
in 2019 wel broed was. In Soestduinen is er mogelijk wel een
nieuwe locatie met een succesvol nest, gezien de waarneming
van zeven raven, waaronder jongen, in dit territorium.
Het lijkt er op dat de raaf het in 2020 ‘zwaarder’ heeft gehad
dan in 2019. De succevolle nesten hebben een lagere gemiddel4 | de kruisbek 4-2020

Figuur 1 | Overzicht van de bij de Raven Werkgroep bekende (broed)territoria in de provincie Utrecht

1. Beerschoten
2. Heidestein
3. Soestduinen
4. Paleisbos
5. Treek
6. Maarn
7. Langbroek
8. Leersumse Veld
9. Amerongse bos
10. Zuylenstein bos
11. Veenendaal ZW
12. Thijmse Berg
13. Haarzuilens

Tabel 1 | Bij de Raven Werkgroep bekende (broed)territoria raaf in de provincie Utrecht en resultaten 2019 en 2020
broedterritoria raaf bekend
in provincie Utrecht vanaf resultaat 2019
Beerschoten - De Bilt 2006
4; 1e eileg: 01-03
Heidestein - Zeist
2014
4; 1e eileg: 19-02
Soestduinen - Soest 1992
1; 1e eileg: 15-03
				
Paleisbos - Baarn
1997
mislukt in jongen			
fase (predatie?)
Treek - Leusden
1999
? wel ouderpaar
Maarn
2004
mislukt in eifase
				
Langbroek
2016
min. 4
Leersumse Veld
1989
? wel ouderpaar,
			
locatie niet
			
gevonden
Amerongse bos 2015
mislukt in
Amerongen		
jongenfase
Zuylenstein bos 2000
? alleen nestbouw
Amerongen
		
Veenendaal ZW
2016
min. 2
Thijmse Berg 2002
min. 3
Rhenen			
				
Haarzuilens
1990
min. 3

resultaat 2020
2; nw locatie; 1e eileg: 29-02
5; 1e eileg: 21-02
nw locatie niet gevonden;
mogelijk 5 jongen
mislukt in jongenfase
(predatie?)
? wel ouderpaar
nw. locatie; mislukt in
jongenfase(?)
min. 3
? wel ouderpaar,
locatie niet gevonden
? wel ouderpaar,
nw nest niet gevonden
? ouderpaar beperkt
aanwezig
niet actief
A. in eifase nest uit boom
B. vervolgnest mislukt
(predatie?)
min. 2

de reproductie in 2020 ten opzichte van 2019 (2,4 resp 3,0). Is
dit een voedselprobleem? Of verstoringsdruk?
Ook wordt er meer predatie van nesten vastgesteld, iets wat
ook landelijk wordt gemeld. Mogelijk dat boom- en steenmarters bij gebrek aan andere prooi (zoals muizen; 2020 is geen

goed muizenjaar in onze regio) zich meer op vogelnesten hebben gericht. Ook de predatie van nestkasten van zangvogels
wordt dit jaar opvallend veel gemeld.

op Waarneming.nl, maar nog geen/zeer beperkt aantal nesten
vastgesteld.

Hoe langer we raven volgen, hoe meer vragen we hebben. Met
het continueren van het kleurringonderzoek maar ook met sekse-onderzoek hopen we antwoorden te vinden. Voor de provincie Utrecht is het bijvoorbeeld de vraag waarom er in het westen en het zuid-westen van de provincie nog geen nesten van
de raaf zijn vastgesteld. Het ‘ontbreken’ van de raaf in de Gelderse Vallei is ook zo’n geval. Regelmatig gemeld, onder andere

Is het veenweidegebied meer een foerageergebied dan een plek
waar raven nestelen? Is het een kwestie van tijd en actief zoeken? Waarschijnlijk wel, want in veenweidegebieden elders in
het land worden broedterritoria van raven gemeld.
Het zou dus fijn zijn als er vogelaars zijn die juist in deze gebieden willen helpen met het zoeken naar territoria van de raaf en
het vaststellen van broedgevallen.
Je kunt je belangstelling melden bij Hans de Vos Burchart via
hansdevosburchart@ziggo.nl

Raven | Hans de Vos Burchart

Nest raven Heidestein 2020 | Hans de Vos Burchart

Tot slot
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Tuinsafari
Bart van den Berg

Coronavirus | In de Kruisbek van juni
2020 staat een leuke bijdrage van Toon
Vernooij over libellen. Blijkbaar hoeft het
niet altijd over vogels te gaan, dus voel
ik me vrij om iets te schrijven over mijn
‘noodgedwongen’ nieuwe hobby: fotograferen en op naam brengen van kleine beestjes in de tuin. Noodgedwongen
vanwege het ons welbekende virus, waardoor onze voorjaarsvakanties niet door
konden gaan en mijn tuin even de hele
buitenwereld was.

Fotografie
De aanleiding was dat in mijn ‘wilde’ tuin
van 700 m2 een zwartkop het hoogste
lied zong en ik er een foto van wilde maken. Dat is nog niet zo makkelijk, dus liep
ik geruime tijd rond met mijn nieuwe camera, onderwijl wat foto’s makend van
kleine beestjes. Deze camera, een DSCRXM4, heeft een zoomlens tot maximaal
600 millimeter en een kortste afstand
van 92 centimeter. Ideaal voor macrofoto’s van kleine beestjes die je niet wilt verstoren. Ik heb eerst enkele soorten bijen,
zweefvliegen, wantsen en kevers gefotografeerd en deze met behulp van OBSid
en internet zo goed mogelijk op naam gebracht. Niet alleen de grote schoonheid
en verscheidenheid van al die insecten,
maar vooral de bijzonderheden over hun
gedrag maakt het boeiend. Er gaat een
hele nieuwe wereld voor je open.
6 | de kruisbek 4-2020

De tuin | Bart van den Berg

Zweefvliegen
Een van de openbaringen was dat veel
op bijen en hommels lijkende insecten
van een heel andere orde bleken te zijn:
zweefvliegen.
Zweefvliegen horen tot de insectenorde
Diptera, de tweevleugelen. Alle vliegen
vallen onder deze orde. Hét verschil met
Hymenoptera, waar bijen en wespen toe
behoren, is dat Diptera één paar vleugels
heeft in plaats van twee.
Kenmerk van veel zweefvliegen is hun
manier van vliegen: stilhangen en dan
plotseling weer vooruitschieten. Sommige zweefvliegen hebben zich vermomd
(mimicry) als een beest met een angel.

achterlijf verloopt van rood naar geel. De
rug van het borststuk is glanzend bruin.
Mooie heldergele band over de kop. Zeer
algemeen in tuinen. Bezoekt allerlei soorten bloemen.
Witte reus | 13-18 mm
Onmiskenbaar door witte band over de
rug. Ook de donkere vlekken op de vleugel zijn zeer opvallend.
Hommelreus | 11-17 mm
Goede hommel-imitator. De donkere vlek-

Algemene soorten
In deze bijdrage wil ik mijn enthousiasme delen en jullie laten kennismaken
met een aantal algemeen voorkomende
en goed herkenbare zweefvliegen.
Stadsreus | 18-22 mm
Groot en opvallend. Lijkt wat op een
hoornaar, de kleur van de banden op het

Stadsreus | Bart van den Berg

ken op de vleugels maakt onderscheid
met een hommel eenvoudig.

Witte reus | Bart van den Berg

Hommelreus | Bart van den Berg

Blinde bij | 14-16 mm
Meest verbreide zweefvliegsoort ter wereld. Imitator van de honingbij. Heeft
echter twee grote warmbruine vlekken
op de verder zwarte rug. Het gezicht
heeft een brede zwarte middenstreep en
op de ogen zitten haren in twee rijtjes.
De vlieg is niet blind. De naam geeft aan
dat het geen echte bij is.
Bosbijvlieg | 11-14 mm
Zeer algemene zweefvlieg die van maart
tot oktober te zien is. Heeft een zwarte
vlek op de vleugel, en doffe gele vlekken
op de rug die een voortzetting hebben
op het tweede segment.

Blinde bij | Bart van den Berg

Bosbijvlieg | Bart van den Berg

Gewone pendelvlieg | 11-13 mm
Pendelvliegen hebben lengtestrepen op
het borststuk. De algemeen voorkomende gewone pendelvlieg is donkergeel tot
oranje en heeft twee lichte afgeronde
strepen op het staartstuk.
Citroenpendelvlieg | 14-18 mm
Deze grote pendelvlieg is, zoals de naam
al aangeeft, is citroenkleurig De lichte
strepen op het staartstuk zijn met elkaar
verbonden.

Gewone pendelvlieg | Bart van den Berg

Citroenpendelvlieg | Bart van den Berg

Doodskopzweefvlieg | 10-14 mm
Deze forse zweefvlieg is goed te herkennen aan het grillige zwart-gele patroon
op het borststuk. Mannetjes bezetten
territoria op bladeren. Is vrijwel het hele
jaar door actief.
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Doodskopzweefvlieg | Bart van den Berg

Snorzweefvlieg | Bart van den Berg

Snorzweefvlieg | 8-12 mm
Zeer algemene en onmiskenbare zweefvlieg. Er zijn twee zwarte snorretjes op
het achterlijf te zien. Vertoont veelvuldig
het typische zweefvlieggedrag: stil in de
lucht hangen.

Menuetzweefvlieg | 5-9 mm
Een heel klein zweefvliegje dat zowel
vliegend als zittend een smalle zwarte indruk maakt. Zit met de vleugels over het
lijf gevouwen en is daarom met het blote oog vrijwel niet te herkennen. Gebruik
een (vlinder)kijker of maak een goede foto. Dan zijn de sterk verdikte dijen van
de achterpoten en de grijswitte bestuiving op de zijkant van het borststuk goed
zichtbare kenmerken.

Grote langlijf | 7-12 mm
Een zweefvlieg met een zeer slank en
lang achterlijf. Gaat vaak zitten en dan is
goed te zien dat de vleugels korter zijn
dan het achterlijf.

Grote langlijf | Bart van den Berg

Tips
Veel van de insecten die je ziet rondvliegen zijn honingbijen. Ga dus op zoek
naar afwijkende zoemers en fotografeer
deze, zodra ze zitten, zoveel mogelijk
vanuit verschillende richtingen. Bij het
op naam brengen begin ik met de determinatie-app OBSid. Zo kom je meestal
aan het goede geslacht; op soortniveau
gaat het vaak minder goed en krijg je
meerder suggesties. Dan kan je verder
gaan zoeken op internet, maar ook hier
vind je lang niet altijd duidelijkheid.
Voor bijen en zweefvliegen zijn er gelukkig
hele goede veldgidsen beschikbaar, die
vrijwel alle soorten die in Nederland voorkomen behandelen. Dan kom je meer te
weten over de kenmerken, het gedrag en
gelijkende soorten. Zo kom je toch vaak
aan de goede naam. Aanschaffen dus.
Literatuur | Veldgids Zweefvliegen, Sander Bot
en Frank van der Meutter, KNNV Uitgeverij ||
Bijen, Veldgids voor Nederland en Vlaanderen,
Steven Falk, Kosmos

Menuetzweefvlieg | Bart van den Berg
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Cursus ‘Vogels kijken en herkennen’
Vogelwacht Utrecht, afdeling Vechtplassen
De Vogelwacht Utrecht, afdeling Vechtplassen organiseert in 2021 een cursus
die u vertrouwd maakt met de meest
voorkomende vogels in onze omgeving.
De cursus ‘Vogels kijken en herkennen’ is
geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar met
belangstelling voor vogels. U hoeft geen
voorkennis te hebben. Na afloop bent u in
staat veel algemene vogels te herkennen
op grond van uiterlijk, geluid en gedrag.
We vertellen u in vier avonden welke vogels er leven in tuin en park, op en langs
plassen en meren, in het bos en op de
heide en in weide en moeras. Dit doen
we zoveel als mogelijk interactief, waarbij u niet alleen leert kijken maar ook
leert luisteren. Zodat u straks veel sneller weet welk vogeltje u nu ziet en hoort
of hoe u daar achter kan komen.
De cursus bestaat uit vier woensdagavonden (13 januari, 27 januari, 31 maart
en 26 mei) en vier excursies op zondag (17 januari, 31 januari, 11 april en 30
mei). We beginnen de cursusavonden
om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om
22.30 uur. Voor aanvang van de cursus
en tijdens de pauze is er gelegenheid om
(voor eigen rekening) koffie, thee of fris
te gebruiken. Locatie: Het Trefpunt, Kerkweg 21 te Maarssen.
Tijdens de vier excursies proberen we
het geleerde op de theorieavonden in

Kramsvogel | Bert van Dillen

de praktijk te brengen. We bezoeken een
aantal gebieden om de daar aanwezige
vogelsoorten te bekijken en te herkennen.
De excursies worden steeds op zondag
gehouden en nemen iets meer dan een
ochtend in beslag.
Het vervoer naar de excursielocatie vindt
plaats met eigen auto m.u.v. de laatste
excursie, die we per fiets zullen doen.
Meerijders betalen een tevoren vastgestelde vergoeding aan de chauffeurs.
Voor de cursus wordt een bijdrage gevraagd van € 50. Dit bedrag is inclusief een cursusboek, de zaalhuur en een
abonnement op de Kruisbek van de Vogelwacht Utrecht voor het jaar 2021. Leden van de Vogelwacht Utrecht betalen

€ 32. Er zijn maximaal 25 plaatsen en de
cursus gaat door bij acht aanmeldingen.
De ervaring leert dat veel mensen zich
aanmelden, dus wees er snel bij.
Tijdens de cursusavonden en de excursies conformeren wij ons aan de richtlijnen die het RIVM stelt om het COVID 19
(Corona) virus te beteugelen.
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen
naar hhvandillen@kpnmail.nl.
Aanmelden kan bij Ingrid Kat via 0294288650, 06-23662384 en ingridmkat@
gmail.com.
U krijgt dan een deelnemersformulier
toegestuurd. Na ontvangst van het ingevulde deelnemersformulier en het cursus
geld is uw aanmelding definitief.
de kruisbek 4-2020 | 9

VOORAF | Nestfotografie is een heikele kwestie vanwege de kans op verstoring. Op de site van de vogelbescherming kun je lezen: “leg de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan
de dag, laat vogels in alle rust hun eieren uitbroeden en jongen voeren, iedere verstoring heeft impact op zowel de volwassen vogels als op de kuikens.” We hebben getwijfeld
over deze publicatie, maar behalve dat het over een artikel gaat waarin Erwin getuigt van grote voorzichtigheid, een eigenschap waarvan hij ook al blijk gaf in zijn fotoverslag van
Kerkuilen in Kruisbek 3-2018, is er ook nog sprake van prachtige foto’s van een heel bijzonder broedgeval en dan moet je je toch ook afvragen of je dit verslag aan de lezers van
de Kruisbek kunt onthouden. Wij vonden dat er voldoende redenen zijn om het verslag te publiceren, maar dan wel met deze inleiding. Namens de redactie, Bert Geelmuijden

Jynx Torquilla, een wens kwam uit! | Erwin van Laar
Als vogelfotograaf heb je een wensenlijstje van vogels die je ooit
eens voor de lens hoopt te krijgen. Zo’n lijstje met laag en hoog
geplaatste soorten heb ik ook en Jynx Torquila stond er hoog op.
Nu zal niet iedereen direct een idee hebben om welke vogel het
nu gaat maar als ik draaihals zeg dan zal bij menig vogelaar het
hart sneller gaan kloppen. De draaihals is in Nederland een vrij
zeldzame broedvogel waarvan het aantal broedende paren jaarlijks wordt geschat tussen de 10 en 50, hoofdzakelijk verspreid
over de Veluwe. Hij behoort tot de familie van de spechten, is
echter heel goed gecamoufleerd en zit vaak op horizontale takken, in plaats van tegen de stam. Voedsel zoekt hij op de grond
of op dood hout.

vragen wat ik fotografeer. Zo wennen de vogels aan dit gebeuren en na twee dagen trekken ze zich niets meer van mij aan.

Broedgeval

Bedelaars

Begin juni krijg ik een tip, dat er op de Veluwe een nest zit van
deze gewilde en geheimzinnige soort. Maar als ik er ga kijken,
blijkt het eigenlijk te ver van het pad (je mag er niet vanaf) om
echt goede foto’s te maken. Toch besluit ik om er wat meer tijd
in te steken, in de hoop dat de vogel een keer in de buurt van
het pad komt te zitten. Die wens gaat echter niet in vervulling.

Bij aanvang van de derde week hangt het oudste jong met zijn
koppie al regelmatig uit het nest en ontdekt de grote wereld. Hij
heeft de tekening al van de oudervogels, maar de snavel is lichter van kleur en veel korter.

Jongen
Na veertien dagen broeden merk ik dat er waarschijnlijk jongen
zijn geboren in het nest. Om het uur wordt er wat gevoerd door
de oude(n) en ze ondernemen lange voedselvluchten over de
heide. Het valt mij op dat ze nu bijzonder stil zijn, in tegenstelling tot bij het eerste broedsel waarbij je ze bijna de hele dag
hoorde roepen. Nu dus niet, en ik heb ook stellig de indruk dat
er maar één vogel voert. Wel heb ik de tweede vogel een paar
keer in de buurt zien zitten als de ander aan het voeren was.

Tweede nest?
Door zorgvuldig waarnemen, ontdek ik dat de vogel regelmatig
gebruik maakt van een verderop staande dode berk, van waaruit hij regelmatig roept. Uiteindelijk blijkt dit het tweede nest
te worden.
Nadat de jongen (zeker vier) van het eerste nest zijn uitgevlogen richt ik mij op die locatie. Ik ontdek al snel dat de vogels
zich van het druk bereden fietspad niets aantrekken. De dag
erna stel ik mij in de buurt van het nest op achter een berk en
maak mijn eerste goede foto’s. Een enkele fietser stopt om te
10 | de kruisbek 4-2020

Goed gecamoufleerde draaihals | Erwin van Laar

Draaihals met uitgestoken roltong | Erwin van Laar

De oudervogel vliegt nu af en aan met voer dat hoofdzakelijk
uit mieren, hun larven en eieren bestaat. Hele volgepropte bekken verdwijnen er in de gulzige kelen van de niet te verzadigen
jongen. Pas tegen de middag neemt de voerintensiteit iets af.

Bijten
Ik zie op mijn foto’s dat de oude vogel regelmatig mieren op
zijn kop heeft zitten, die in zijn snavel en veren bijten. Hij lijkt
er niet van onder de indruk en laat ze gewoon hun gang gaan.
Hij schud zelfs niet eens met zijn kop. Hij steekt echter wel zijn
lange roltong veelvuldig naar buiten.
Een snavel vol verdwijnt in de gulzige keel | Erwin van Laar

Uitvliegen
Op 29 juli, in alle vroegte, vliegen er drie mooie jonge draaihalzen uit. Hun klaaglijke gepiep om voedsel klinkt over de omringende heide. De oude vogel voert ze nog steeds en gaat daarbij op hun gepiep af.

Afscheid
Als ik weg loop kijk ik nog een keertje achterom. Met pijn in
mijn hart neem ik afscheid van deze zo geheimzinnige en fantastisch gecamoufleerde vogels die zeker zeven jongen hebben
grootgebracht. Ik kijk terug op een prachtig avontuur en heb
veel over de soort geleerd.
De snavel van de jonge draaihals is lichter en korter | Erwin van Laar

• De foto’s op het omslag komen uit deze serie en zijn ook van Erwin van Laar •
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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

Wintergast van formaat
De kans dat je hem ooit ergens tegenkomt, anders dan als stoffig museumexemplaar, is volledig uitgesloten: de
reuzenalk (Pinguinus impennis). Toch
moet dat aan onze kusten ooit anders
geweest zijn, zo valt te lezen in een boeiend artikel van de Nederlandse ornitholoog Bram Langeveld in het tijdschrift Ardea. We kennen deze niet-vliegende alk
allemaal wel, al was het maar als een van
de vele schoolvoorbeelden van het effect dat mensen op de natuur hebben.
Reuzenalken zijn pas rond 1844 uitgestorven, nog geen tweehonderd jaar geleden dus. Net als zijn ecologische tegenhangers op het zuidelijk halfrond, de
pinguïns, was de reuzenalk op het land
tamelijk klunzig en door het ontbreken
van vliegvermogen uiterst kwetsbaar
voor predatie. De soort broedde her en
der op geïsoleerde eilanden in de noordelijke Atlantische Oceaan en vormde
eeuwenlang een niet te versmaden eiwitbron voor rond de poolcirkel levende volkeren. Zowel volwassen vogels als
kuikens en eieren werden gegeten, wat
uiteindelijk tot zijn ondergang heeft ge12 | de kruisbek 4-2020

Reuzenalken | 1836 John James Audubon | Wikimedia.org

leid. Tot voor kort werd aangenomen dat
reuzenalken gedurende de winter slechts
zelden tot in de zuidelijke Noordzee kwamen, maar uit een inventarisatie van
skelet vondsten, afkomstig uit bodemsedimenten van veertien locaties in de
Nederlandse Noordzee over een periode van vijf jaar, rijst het sterke vermoeden dat deze soort in (pre)historische tijden een tamelijk regelmatige wintergast
moet zijn geweest. Het gaat in totaal om
91 (sub)fossiele skeletdelen, die volgens
C14-metingen in ouderdom variëren van
3.500 tot 45.000 jaar. Daaruit valt dus af
te leiden dat de soort in vroeger tijden
met regelmaat in de buurt van onze kusten verbleef, waarschijnlijk alleen als wintergast en in de ondiepe delen van de
Noordzee.
Bron: Ardea 2020, 108 (1), 5-19

Profiteurs
Dat de opwarming van de aarde dramatische gevolgen heeft voor het leven op
aarde, hoeft waarschijnlijk geen betoog.

Iedereen kent de verhalen over ijsberen
die door de afname van het ijs in de poolzee steeds meer moeite hebben om aan
voldoende prooien te komen. Ook het
zee-ijs rond Antarctica smelt in rap tempo, wat waarschijnlijk vroeg of laat het
einde zal betekenen voor een soort als
de keizerspinguïn, die op het ijs broedt.
Maar zoals zo vaak zijn er ook soorten en
populaties die juist profiteren van de veranderende omstandigheden, althans tijdelijk. Zo was er in 2016-2017 opvallend
weinig zee-ijs voor de Antarctische kust
en dat bleek voor de op Oost-Antarctica
broedende Adéliepinguïns een ongekend
voordeel met zich mee te brengen. Doordat er minder ijs op zee voor de broedkolonies lag, konden foeragerende vogels sneller het water bereiken en meer
tijd zwemmend doorbrengen. Door het
ontbreken van ijs konden ze ook een stuk
efficiënter foerageren, omdat ze niet afhankelijk waren van open ‘ademgaten’ in
het ijs. Dat leidde ertoe dat de adulte vogels meer voedsel voor hun jongen konden aanslepen, die daardoor sneller op-

groeiden. Maar niet overal op Antarctica
hadden de pinguïns geluk, want op andere locaties werd de toegang naar het
open water juist geblokkeerd door brokstukken afgekalfd landijs. Broedende vogels waren daardoor niet of veel minder
in staat om hun jongen te voeden, wat in
een aantal kolonies tot hoge sterfte onder de jongen leidde.
Bron: Science Advances 2020, vol. 6, nr. 26

Nachtblind
Ik vermoed dat menigeen tot voor kort
nog nooit had gehoord van de Australische nachtpapegaai (Pezoporus occidentalis). Pas in 2013 ontdekten biologen in Zuidwest-Queensland voor het

eerst sinds 1875 weer een kolonie van deze extreem zeldzame soort; in de tussentijd waren alleen enkele dode exemplaren
gevonden. Nachtpapegaaien leven in de
kurkdroge outback en eten voornamelijk
graszaden. Behalve dat ze er een strikt
nachtelijke leefwijze op nahouden is er
verder weinig over ze bekend. Een team
onderzoekers heeft aan de hand van metingen aan een afgietsel in 3D van een
schedel ontdekt dat het deel van de hersenen dat een functie vervult bij het zien
in het donker bij de nachtpapegaai veel
kleiner is dan bij andere nachtvogels, zoals uilen en nachtzwaluwen. Nachtpapegaaien zien dus ’s nachts bar weinig. Nu
hoeft dat op zich geen ramp te zijn, aangezien ze leven in een open habitat met

betrekkelijk weinig obstakels. Maar helaas is de kous daarmee niet af, want in
de loop der tijd is het aantal hindernissen in de vorm van afrasteringen en hekken sterk toegenomen. Papegaaien die
vluchten voor een predator of zich vliegend naar een ander voedselgebied verplaatsen lopen dus een behoorlijk groot
risico zich tegen zo’n hindernis dood te
vliegen. Men vermoedt dat dat een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang
van deze soort. Een van de gevonden dode exemplaren werd zonder kop aangetroffen onder prikkeldraad, waarschijnlijk
in de vlucht onthoofd.
Bron: Scientific Reports 10, article number: 9258
(2020)

Appgroep afdeling Amersfoort
Regelmatig komen er bij de afdeling
Amersfoort van de Vogelwacht vragen
binnen. Soms simpele vragen waar een
kort antwoord op te geven is. Soms ook
vragen die meer vereisen. Denk aan het
verzorgen van een lezing voor een specifieke doelgroep, een vraag van de gemeente Amersfoort om nestkasten te
plaatsen of te onderhouden of een vraag
om een excursie te verzorgen of iets te
schrijven voor een of ander medium.

De vogelwacht Amersfoort gaat al dan
niet in op deze vragen - een beetje naar
inschatting van ‘wat kunnen we aan en
past het bij de kennis en de vaardigheden
die we hebben’.
Met de huidige sociale media zouden we
sommige vragen makkelijk onder een
groep leden kunnen verspreiden. Wellicht zijn er mensen die tijd hebben en
die het leuk vinden iets op te pakken,
maar die nu de vraag niet horen en alleen

de Kruisbek lezen of zelf lekker met de
verrekijker op stap zijn.
Ben je vogelaar, woonachtig in of om
Amersfoort en wil je lezen welke vragen
er zoal bij de Vogelwacht binnenkomen en zelf wellicht (of samen met iemand)
af en toe op een verzoek ingaan: meld je
aan met je telefoonnummer!
Aanmelden voor de appgroep:
Carien Geertse | 06-81188948
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Mussen in Bunschoten
Het is bekend dat de mussenstand in Nederland afneemt. Dit artikel is bedoeld
om uw interesse te wekken voor een eenvoudige en succesvolle manier om mussen in uw tuin te krijgen en ze te helpen
de winter door te komen. De mus is een
veelal ondergewaardeerd vogeltje, terwijl het juist erg leuke kostgangers zijn,
die altijd blijven verbazen omdat ze zo’n
enorm aanpassingsvermogen hebben en
heel leuk levendig gedrag laten zien. Bovendien is het erg gezellig om dagelijks
drukte in je wintertuin te hebben. En je
helpt ook andere vogels zoals duiven,
vinken en groenlingen.

Groot aantal
Al jarenlang voer ik in mijn wintertuin vogels. Eerst waren er de hele winter zo’n
acht tot tien mussen te zien, die zich te
goed deden aan het voer. De volgende jaren werden het er langzamerhand steeds
meer tot er in de winter van 2019/2020
dagelijks tientallen te zien waren. Het is
steeds een drukte van belang, echt om
van te genieten.
Tijdens de tuinvogeltelling van januari 2020 heb ik een foto gemaakt en van
dat plaatje de mussen geteld; het waren er, zoals steeds, té veel om gewoon
te kunnen tellen. Ik heb op die moment
opname 76 mussen geteld, waarvan ongeveer een derde ringmussen.
De mussen gaan bij het minste of geringste bliksemsnel op de wieken. Ze hanteren daarbij duidelijk het principe: éérst
14 | de kruisbek 4-2020

Hayo Nijenhuis

vliegen en dan kijken of er wat er aan de
hand is. Dat zenuwachtige opvliegen gebeurt elke paar seconden. Mede daarom
is het zo moeilijk om het aantal vast te
stellen. Ze eten heel gehaast, wat begrijpelijk is als je weet waarvoor ze bang zijn.
Een sperwer heeft namelijk in de gaten
dat er veel vogels zijn en hoopt dat hij
er een relatief makkelijk maal kan halen.
In de praktijk lukt het hem echter vrijwel nooit een mus te pakken: ik heb dat
nooit gezien. Er is altijd wel één mus die
hem op tijd ziet en alarm slaat. Wel heb
ik twee maal meegemaakt dat de sperwer een duif sloeg. Ook eksters proberen
de vogels te vangen; met mussen lukt dat
nooit, maar tot mijn verbijstering pakten
ze wel een vink die vervolgens pontificaal
werd opgegeten.

Voerplaats
De voerplaats bestaat uit twee dispensers met zes gaten, gekocht bij Vogel
bescherming. In één pijp zitten ongepelde zwarte zonnepitten en in de andere
speciaalzaad voor grasparkieten. De eerste keer werd een oude voorraad van dit
parkietenzaad opgemaakt. De mussen
bleken er dol op te zijn. Dit zaad is van
goede kwaliteit en is zeer bruikbaar voor
de voerpijpen en het is niet duur: een zak
van 20 kg kost rond de twintig euro. In de
afgelopen winterperiode hebben de mussen in mijn tuin vijf van deze zakken opgemaakt, dus in totaal precies 100 kg. De
pijp met zonnepitten heb ik eveneens ve-

le malen gevuld, daar zijn uiteindelijk vijf
zakken van 10 kg doorheen gegaan. Vooral de mussen eten deze pitten, maar er
zaten de hele winter een viertal groenlingen en uiteraard veel mezen op deze pijp.
Mussen zijn slordige eters. Van de pijp
waarin het parkietenzaad gaat zijn de
openingen verkleind, omdat het fijne
zaad zich bijna als water beweegt. De gaten zijn bewust niet zó klein gemaakt dat
er helemaal geen zaad wordt gemorst op
de grond. Dat is precies wat je wel wilt:
er zijn zo veel mussen dat ze zich niet al-

Mussen | WimSmeets

lemaal op de pijp kunnen voeden, dus is
het goed dat er zaad op de grond valt en
ze het daar kunnen vinden. Daarvan profiteren ook andere vogels van, die niet op
de pijp (kunnen) komen, zoals duiven.
Vinken zitten nooit op de pijp. Op de pijp
met zonnepitten komen naast mussen
ook groenlingen en mezen. Op de grond
zijn altijd wel duiven te vinden: houtduiven, holenduiven en Turkse tortels, vaak
alle drie soorten tegelijk. Dat is geinig
om te zien. Voor mussen zijn ongepelde zonnepitten een hele kluif, groenlin-

Mussen | WimSmeets

gen hebben er geen enkele moeite mee.
De duiven vreten de pitten in zijn geheel
op en de meesjes pikken ze open. Vinken
eten graag pitten die op de grond vallen;
het kost ze wel wat moeite vanwege de
harde schil.
Eerder schreef ik al dat mussen erg levendig zijn. Het is vermakelijk om te
zien hoe ze op en onder de voerpijp bezig zijn. Natuurlijk willen ze allemaal tegelijk eten en vanzelfsprekend op dezelfde plekken op de voerpijp. Er is dus altijd

gekissebis en een duwen en trekken om
de beste plek. Opvallend is dat sommige zich meteen laten weg jagen, terwijl
andere hun snaveltje open sperren, hun
vleugels opzetten en hun plek niet verlaten. Kennelijk is er onder mussen een
rangorde. Je ontkomt er haast niet aan
om te denken dat mussen kleine individuutjes zijn met allemaal hun eigen karakter: de een brutaler en nieuwsgieriger
dan de ander.
Ik hoop dat dit artikel u aanspoort om extra aandacht aan mussen te geven.
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Haarrijnse Plassen
Vogels kijken in Coronatijd

Bert van Dillen

Donderdag 12 maart 2020: zo zit je nog voor je werk voor
de Algemene Rekenkamer in overleg met ambtenaren van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo hoor je ’s
avonds dat iedereen in niet vitale functies thuis moet werken en
grotere bijeenkomsten verboden zijn. Een paar dagen later volgen kleinere bijeenkomsten en worden scholen, restaurants en
cafés gesloten. De Coronacrisis slaat toe. Iedereen wordt verzocht zoveel als mogelijk thuis te blijven en in ieder geval geen
drukke plekken op te zoeken. Ook de sportactiviteiten van mijn
kids worden tot nader order geschrapt. Dat scheelt dan overigens weer hele zaterdagen langs het hockeyveld die wellicht
aan vogels kijken besteed kunnen worden, zo dacht ik toen.

Blauwborst | Bert van Dillen

Overweging
Maar ja, dan komt de vraag: hoe kan je je hobby nog veilig en verantwoord uitoefenen? Want ook het bestuur van de Vogelwacht
besluit, evenals de coördinatiegroep van de afdeling Vechtplassen, om alle excursies tot ten minste 1 juni te annuleren. Hieronder ook de excursies die ik zelf leid voor de afdeling Vechtplassen.
Maar dan denk je weer: vogels kijken kan overal. En bovendien,
wat is het dan fijn als je in een groene omgeving woont, zoals Maarssen. In mijn wijk ligt een mooi park, vlakbij zijn de
Bethunepolder en de Tienhovensche Plassen en natuurlijk de
Haarrijnse Plassen, in het bijzonder het bouwterrein langs de
A2 en de noordelijke plas.
Dus, u begrijpt het al, vanaf zaterdag 14 maart was ik regel
matig in deze gebieden te vinden en dan vooral de Haarrijnse
Plassen. Lekker rustig, geen risico om al te veel mensen tegen
te komen om eventueel besmet te raken met het Covid-19 virus
en volop mogelijkheden om leuke vogels waar te nemen.

Maart
Wat dat betreft is half maart dan al een leuke periode. De eerste
blauwborsten dienden zich aan bij de plassen. Uiteindelijk heb
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ik zo’n 12 territoria bij de noordelijke plas geteld. Wat zijn het
toch mooie vogeltjes met die blauwe keel en borst en die oranjebruine staartbasis. Maar tot mijn verrassing ook drie verschillende Cetti’s zangers en twee stelletjes kleine plevier.
Die periode begint ook de voorjaarstrek van steltlopers. En op
dat moment lagen er op het bouwterrein nog veel waterplasjes
met soms rijke begroeiing van riet, grassen en korte wilgjes, ideaal voor bokjes. En die bleken er ook te zitten. Ik zag er verschillende keren één, en soms twee exemplaren. Een enkele vogelaar
heeft er daar vijf gezien. En ook witgatjes, tureluurs, scholeksters
en kieviten, later opgevolgd door enkele oeverlopers. Ook zwartkopmeeuwen vlogen regelmatig over. Er werden zelfs kortstondig vier grote zee-eenden gezien! En tot begin april soms ook

twee geoorde futen. Vanaf eind maart kwamen meerdere rietzangers aan. Dat vind ik ook prachtige vogels. Mooi getekend op
kop en rug, luid zingend, gewoon lekker aanwezig en daardoor
goed waar te nemen.

Ondertussen hadden ook de ijsvogels een nest gemaakt. De
eerste koekoek en kleine karekiet werden ook gespot. Het voorjaar was in volle gang!

Mei
April
Medio april brak het spektakel helemaal los. Ik kon een mooi
mannetje zomertaling aanschouwen, zag overvliegende regenwulpen en een purperreiger en ik ontdekte een zingende nachtegaal die later gezelschap kreeg van een tweede en zelfs een
derde exemplaar. Voor het binnenland toch een bijzonder leuke en geen alledaagse soort. Een andere vogelaar had toen nog
veel meer geluk met een overvliegend vrouwtje steppekiekendief! En weer een andere vogelaar met een ransuil die zat te
roesten in een van de wilgen.
Ook trokken er tapuiten, gele kwikstaarten, graspiepers, veld
leeuweriken en boerenzwaluwen door, terwijl de oeverzwaluwen dit jaar hun neus ophaalden voor de kunstwand en besloten ouderwets zelf een natuurlijke wand uit te zoeken om nesten in te graven. Helaas wel op een verstoringsgevoelige plek
waar tot eind april nog vlakbij de graafmachines en bulldozers
van de bouwers reden. Niet ideaal dus.
Inmiddels arriveerden ook de fitissen, de tuinfluiters en een
sprinkhaanzanger. Ook bleek er in de noordelijke natte rand
een waterral territorium te houden. En in de buurt een havik,
die af en toe jagend over het gebied vloog.

Begin mei stroomden ook de grasmussen binnen. Op meerdere plekken waren die te horen en te zien. Er werd toen ook
een groene specht waargenomen, en zelfs een kwartel en een
langsvliegend smelleken. Helaas gingen die laatste allemaal
aan mijn neus voorbij.
Medio mei ontdekte ik ook de eerste spotvogel en even later arriveerden ook de bosrietzangers, allebei soorten die het geluid
van andere vogelsoorten heel goed kunnen nabootsen. Dus altijd even opletten of je de juiste soort te pakken hebt. Dat geldt
overigens ook voor blauwborsten: die kunnen ook vrij goed andere vogels imiteren.
De derde week van mei hadden de eerste blauwborsten al jongen. Op één plek was een onverschrokken man blauwborst aanwezig die al tot 100 meter van zijn (vermoedelijke) nestplaats
luid alarmerend op je af kwam vliegen om vervolgens vlakbij
voedsel te zoeken, onderwijl nog steeds alarmroepjes uitkramend; een prachtige ervaring om deze mooie vogel van zo
dichtbij (2-4 meter) te zien. Deze vogel ving veel eendagsvliegen, kevertjes en muggen. Ik zag ze niet maar hij wel.
Overigens was zijn waakzaamheid niet voor niets, want in die
periode joegen er ook regelmatig boomvalken.

Rietgors | Bert van Dillen

Blauwborst | Bert van Dillen
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Aan het einde van de derde week van mei ontdekte een vogelaar
een zomerkleed roodhalsfuut op de noordelijke plas. Vanaf 24
mei liet de vogel zich dagelijks bekijken en soms van zeer nabij.
Een bijzondere waarneming, want roodhalsfuten in zomerkleed
zie je in het westen van het land maar zelden. Roodhalsfuten
zijn bovendien ook schaars in ons land. In de winter verblijven
er hooguit enkele tientallen langs de kust en op grote binnenwateren. Sinds 1985 broedden ze jaarlijks in ons land en dan
bijna alleen maar op vennen en vloeivelden in Drenthe. In 2018
waren er circa 15 paartjes in Nederland, dus deze waarneming
was erg bijzonder. Ik had zelf het geluk dat ik van nabij kon zien
hoe hij diverse visjes en een rode Amerikaanse rivierkreeft ving.
Die laatste moest hij echter afstaan aan het paartje gewone

fuut, dat nabij een territorium had en zo’n groot en lekker hapje
wel zag zitten. Kleptoparasitisme wordt dat genoemd, wat we
vooral van jagers en ook meeuwen kennen.
Eind mei werd mooi afgesloten toen iemand een jonge zee
arend boven de Haarrijnse Plassen zag overvliegen.
Als we de balans opmaken na 2,5 maanden Coronavogelen bij
de Haarrijnse Plassen, dan zijn er in die periode bijna 100 vogel
soorten waargenomen (bron: waarneming.nl en eigen waarnemingen). Dat is niet niks voor zo’n gebiedje langs een drukke snelweg. Jammer dat we van het ruige bouwterrein niet lang meer
kunnen genieten. Na de broedperiode gaat men verder met de
bouwwerkzaamheden en zullen de broedgebieden van blauwborst, rietzanger, ijsvogel en vele andere vogelsoorten verdwijnen.

Roodhalsfuut in zomerkleed | Bert van Dillen
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Waar blijven
de kuikens?
Sjaak Doornekamp

In 2007 verhuisden we naar Vleuten,
naar een huis dat grenst aan een vijver
in de vorm van een halve cirkel, met een
straal van zo’n 20 meter. Bij de bezichtiging van de woning verzocht de (vorige)
eigenaresse om het terras niet te betreden. Want daar broedde een wilde eend
in een plantenbak en die wou ze niet verstoren. We begrepen dat die eend op
haar terras zijn vaste broedplaats had.
Maar een jaar later kwam er een stelletje
meerkoeten naar de vijver. En die gingen
achter de wilde eenden aan om ze weg te
jagen. De meerkoeten begonnen een nest
te bouwen en duldden geen wilde eenden
meer in de vijver. Vanaf die tijd was de vijver voor de meerkoeten die twee keer per
jaar een nest maakten.
Het waren de jaren dat het aantal wilde
eenden afnam. Ik vraag me af of de groei
van het aantal meerkoeten en hun dominantie daarvoor een verklaring kan zijn.
De eieren van de meerkoeten kwamen uit
en de meeste kuikens groeiden op tot volwassen meerkoeten.
Maar daar is de laatste jaren verandering
in gekomen. Twee jaar geleden verdwenen van de eerste en tweede leg alle kuikens binnen twee weken. Er kwam nog
een derde leg, zeven eieren, zeven kuikens , maar geen enkele overleefde.
Vorig jaar hebben de meerkoeten zelfs
vier keer gebroed: bijna 30 kuikens, geen

Wilde eenden | Bert Geelmuijden

Meerkoeten | Bert Geelmuijden

enkele heeft het overleefd. Ik heb het niet
met eigen ogen gezien maar buren hebben kuikens in de bek van een reiger, van
een rat en van een snoek zien verdwijnen.
Ik denk dat de reiger de grootste boosdoener is, maar dat is omdat ik deze inderdaad regelmatig op de kuikens zie loeren.
Het geweld bereikte deze zomer een
nieuw toppunt: mijn buurman meldde dat twee meerkoeten dermate hevig
vochtten dat een van hen het loodje legde. Een paar dagen later zagen we een
dode meerkoet langs ons terras drijven.

We hebben deze in stilte begraven.
En toen zagen we voor het eerst een eend
met tien kleine kuikens in de vijver. Deze werden regelmatig verjaagd door de
meerkoeten, maar kwamen ook steeds
weer terug. Maar helaas slonk de familie al snel. Nu na een week waren er nog
maar twee kuikens over.
De meerkoeten bouwen een nieuw nest.
Het is niet om de soort in stand te houden, maar om voedsel te produceren
voor de predatoren.
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Niet van een leien dakje
De lotgevallen van een scholekstergezin in de stad
Toon Vernooij

Het is eind maart als we ’s ochtends vroeg
wakker worden van het luide ‘tepiet-tepiet-tepiet’ van ons vertrouwde scholeksterpaar. Ze zijn er weer! In de twee voorgaande jaren broedde het paar op het dak
van het appartementencomplex naast het
onze. We hopen natuurlijk dat ze dat ook
dit jaar weer gaan doen en houden de activiteiten scherp in het oog. Maar vooralsnog is er alleen sprake van een hoop gebakkelei met een derde scholekster die
voortdurend als stoorzender optreedt bij
de amoureuze verwikkelingen. Totdat beide echtelieden het helemaal beu zijn en
de bemoeial met veel kabaal definitief verjagen. Het is intussen half april.
Ik maak een nieuw account aan bij het
project ‘Scholekster op het dak’ om het
broedsel te monitoren; ons paar krijgt de
code S-2020-112.
Scholeksters kunnen 40 jaar oud worden
en vormen doorgaans een paar voor het
leven. Als ze eenmaal een broedterritorium hebben verworven, keren ze daar
jaar na jaar terug. Steeds vaker broeden
scholeksters in het binnenland en kiezen
daarbij de relatief veilige platte daken van
flats en bedrijfsgebouwen, waar ze weinig te vrezen hebben van landroofdieren
als vossen en katten. Aangezien scholeksters zich in het broedseizoen voeden
met wormen, insectenlarven en andere
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ongewervelde bodembewoners, zoeken
ze vooral gebouwen op in de buurt van
open terrein. Nu wil het toeval dat onze
flats zich pal naast de goed onderhouden sportvelden van de Utrechtse amateurclub DHSC bevinden. Het gras van
het veld wordt kort gehouden en regelmatig besproeid. Ideaal, zou je denken.
Toch is het leven van scholeksters in
het binnenland allesbehalve een idylle. Ze hebben veel last van roofzuchtige
kraaien en kleine mantelmeeuwen en bij
warm en droog weer hebben de jongen
het moeilijk op de bloedhete daken. Ook
komt het regelmatig voor dat jongen van
het dak vallen of in open ventilatieopeningen verdwijnen. Gelukkig zijn de daken van onze flats voorzien van een opstaande rand en zijn openingen goed afgedekt; er is alleen gebrek aan schaduw.
Als ik zeker weet dat er serieus wordt gebroed - ik zie steeds maar een van de adulte vogels beneden op het veld foerageren
- besluit ik poolshoogte te gaan nemen.
Samen met een van de bewoners klauter ik op 19 mei in de vroege avond het
dak op en daar treffen we in een simpel
kuiltje tussen het grind drie eieren aan,
wat een gemiddelde legselgrootte is. Tot
mijn verrassing staat een van de eieren
net op het punt van uitkomen: door een
klein gaatje is het snaveltje van het kuiken zichtbaar. Terugrekenend kom ik uit

Het rechter ei komt uit! | Toon Vernooij

op een datum van rond 24 april waarop
de beide ouders met broeden zijn begonnen (uitgaande van een gemiddelde
broedduur van 24-28 dagen).
Een week later, op 26 mei, ga ik opnieuw
kijken, want ik wil weten of alle eieren zijn
uitgekomen en de kuikens in leven zijn.
Dat blijkt gelukkig het geval: drie aandoenlijke, perfect gecamoufleerde donsballetjes van net één week oud drukken
zich stijf tegen de grond als we met een
paar mensen door het daklicht klimmen.
De ouders rennen luidkeels alarmerend
heen en weer over de dakrand. Ik maak
wat foto’s en we laten de vogels snel weer
met rust. Een bewoner biedt aan om zo
nu en dan een bakje water neer te zetten,
zodat de kuikens kunnen drinken. De ouders weten voldoende voedsel te vinden
op het sportveld en het gazon rond onze
flats. Tot zover gaat alles goed.
Maar zoals ik al zei: het leven van scholeksters gaat niet van een leien dakje. In
de dagen na ons laatste bezoek is er her-

Perfect gecamoufleerd donsballetje van één week oud | Toon Vernooij

haaldelijk onrust op het dak en zien we
de ouders fel achter een kraai aan jagen.
Kraaien broeden in het rond onze flats gelegen park en veroorzaken nogal eens paniek onder de broedende houtduiven en
Turkse tortels. Blijkbaar hebben ze nu ook
het broedsel van de scholeksters ontdekt.

sters rondscharrelen. Dat kan maar één
ding betekenen, denk ik bij mezelf. Ik ren
weer terug naar boven om mijn kijker te
pakken en vanaf de galerij zie ik even later het tevreden ouderpaar met een pas
uitgevlogen juveniel. Ze hebben het voor
elkaar!

We besluiten, op 8 juni, nog een keer
te gaan kijken en vinden nog maar één
jong, in blakende welstand weliswaar,
maar van de andere twee ontbreekt ieder
spoor. Hoogstwaarschijnlijk opgevreten
door kraaien of kleine mantelmeeuwen,
wie zal het zeggen? Ook na 8 juni is er
keer op keer heibel tussen de kraaien en
het ouderpaar en we houden ons hart
vast. Maar zolang de scholeksters de
kraaien blijven aanvallen, betekent dat
ook dat het enig overgebleven jong nog
in leven moet zijn, anders waren ze wel
vertrokken.

Ik kom het drietal daarna bijna dagelijks
tegen en met toestemming van de terreinbeheerder van DHSC maak ik vanaf
de zijlijn wat portretten van het gezin. En
dan rest natuurlijk de vraag: wat komt er
van het jong terecht? Waarschijnlijk zullen
we dat nooit weten. Midden juli zie ik het
drietal nog eenmaal boven de wijk vliegen, voordat ze uit het zicht verdwijnen.
Als het meezit zien we de ouders volgend jaar weer terug.

En dan op 29 juni is het ineens zo ver.
Als ik vroeg in de ochtend de deur uit ga,
zie ik op het voetbalveld drie scholek-

Literatuur en bronnen: Gjel, Lars. Steltlopers van Europa. Zeist, 2016 • Hayman, Peter et al. Shorebirds. An
identification guide to the waders of the world. Bromley (UK), 1986 • del Hoyo, Josep et al. Handbook of
the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Barcelona, 1996 • https://www.scholeksterophetdak.nl

Juveniel met een van de ouders | Toon Vernooij

Juveniele scholekster scharrelt rond | Toon Vernooij

Scholekster | Toon Vernooij
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Excursie

Jan-van-gent | Michael Kars

Excursie Noord-Holland
23 augustus 2020
Utrecht stad | Jeroen Steenbergen
Zondag 23 augustus kwam er, in ieder
geval voorlopig, een einde aan de corona-stop wat betreft excursies van afdeling Utrecht-stad. Met een groep van acht
mensen brachten we een bezoek aan de
kop van Noord-Holland, een bestemming
die we wel vaker kiezen in de nazomer.
De hittegolf van de afgelopen weken was
ten einde, onderweg viel een aantal pittige buien, en er stond een harde westenwind. Op zich waren deze omstandigheden gunstig voor een kans op eindelijk
die langs vliegende vale pijlstormvogel,
een soort die jaarlijks rond deze tijd in
deze buurt wordt opgemerkt. Maar toen
we aan zee stonden, bleek het toch rustig. Wel was er voor onze aankomst een
vale pijl gezien, naast een kleinste jager,
maar deze bleken niet voor ons weggelegd. Wel vloog er een groepje jan-vangenten fraai dichtbij langs en vloog ver
op zee een grote jager. De wind blies ons
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wel erg in het gezicht; in combinatie met
een enkele bui was het lastig kijken.
We besloten na een tijdje verder te kijken
bij De Putten nabij Camperduin. Hier zagen we een fraai groepje krombekstrandlopers, enkele andere soorten steltlopers
en sterns. De enorme drukte van sterns
die er tot recent het broedseizoen hadden doorgebracht bleek duidelijk voorbij:
we zagen slechts enkele jonge visdieven.
Lachstern
Eén van de soorten die hoog op ons wensenlijstje stond was de lachstern, die deze tijd jaarlijks in de Kop van Noord-Holland pleistert, en waar adulte vogels hun
jongen op sleeptouw hebben en foerageren op ondergelopen bollenveldjes en boven de sloten in de polders. De meest recente waarneming (van een dag eerder)
was een stukje terug richting Heiloo. Hier
toch maar voor gekozen, want zelf zoeken zou mogelijk meer tijd kosten. Daar
aangekomen vonden we al snel een vliegende lachstern, maar helaas brak precies
op dat moment een fikse bui los, zodat

we even moesten wachten voor we beter
konden kijken. Maar het kwam goed: een
adulte vogel vergezeld door twee juvenielen vloog fraai langs ons heen. We vonden
een pad in de polder dat ons dichter bij
de vogels bracht en kregen ze nog enkele
keren mooi te zien. Een enorme discussie
ontstond toen meerdere mensen er zeker van waren dat ze een knalrode snavel
aan de vogel hadden gezien. Dit klopt niet
met de soort, dus wat hadden ze nou gezien? Nadat de vogels nog een keer langs
vlogen, bleek de oplossing in het feit dat

Grote jager | Richard Pieterson

de jonge vogels riepen tijdens het vliegen
en ze de knalrode binnenkant van hun
snavels toonden. Verwarrend.
Grauwe franjepoot en gestreepte strandloper
Op een ondergelopen bollenveldje bij Petten was eerder vandaag een grauwe franjepoot gezien, die wilden we ook graag
zien. Opnieuw flink tegen de wind in turend zochten we de vogel. Er liep een
mooie verzameling steltlopers: regenwulp, groenpootruiter, bosruiter, kemp-

haan, een kleine strandloper, en daartussen ook opeens de grauwe franjepoot.
Deze soort heeft vaak de neiging in snelle
rondjes rond te zwemmen om te foerageren, maar dit exemplaar liep op het slik te
pikken en was daardoor lastiger te vinden.
Toen ik mijn telefoon checkte op andere leuke waarnemingen van vandaag zag
ik dat er op hetzelfde perceel ook een
gestreepte strandloper was gemeld. Dit
is een Amerikaanse soort die wel jaarlijks in het land wordt gezien, maar zeker geen alledaagse soort. Al snel had-

den we deze vogel ook teruggevonden.
Door de afstand, de wind en tranende
ogen was het nog niet makkelijk de vogel
goed herkenbaar te zien, maar uiteindelijk heeft iedereen ‘m goed gezien. Terwijl we hier stonden vloog ook hier nog
een lachstern over.
Aangezien we het meeste van wat er
te halen leek wel gevonden hadden besloten we het er halverwege de middag
maar bij te laten. Met een aantal mooie
waarnemingen was dit weer een mooie
start van het nieuwe seizoen.

Bosruiter | Henk Tromp

Regenwulp | René de Waal

Krombekstrandloper | Bert Geelmuijden
de kruisbek 4-2020 | 23

Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Gisteravond een snelle twitchactie: naar polder De Eendracht
bij Zevenhuizen voor graszanger en waterrietzanger. Geen van
beide halszaak maar allebei leuk. Bij aankomst van beide al minstens een uur taal noch teken maar graszanger hadden we daarna toch al gauw binnen. Met tientallen stonden we in de warme
zomeravond naar de rietvelden te turen toen-ie luid dzippend
uit diezelfde rietvelden opsteeg en over ons heen vloog, iets dat
zich de verdere avond diverse keren herhaalde. Een mooi mediterraan beeld, passend bij de mediterrane omstandigheden.
Graszanger dus naar volle tevredenheid binnen.
De waterrietzanger liet veel langer op zich wachten. Met tientallen stonden we in de warme zomeravond naar de rietvelden
te turen maar meestal was het riet roerloos. Soms bewoog er
iets maar elke keer als iets zich (in elk geval aan mij) bloot gaf,
was het een gewone rietzanger. Een paapje op een paaltje, een
boomvalk achter het riet langs, af en toe roepjes van baardman, een paar overvliegende watersnippen, een snor, maar van
de waterrietzanger taal noch teken. Maar dan, we waren al bijna onderweg naar de uitgang, achter ons een kreet: ‘waterriet-

Graszanger | Jan van der Greef
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Paapje | René de Waal

Snor | Bert Geelmuijden

Rietzanger | Bert van Dillen

Waterrietzanger | Hans van Zummeren

Waterrietzanger | Hans van Zummeren

zanger!’ We draaiden ons om en zagen hem, namen we aan,
nog net in de rietrand verdwijnen. Daar bleek-ie toch nog aardig zichtbaar. Vloog weer een stukje, zat weer een tijdje stil in
de rietrand en vloog dan vrij dicht langs ons heen het rietveld
voor ons in. Foto’s toonden naderhand overtuigend aan dat het
inderdaad de waterrietzanger is geweest. Al geeft het wel een
beetje te denken dat daar die foto’s voor nodig waren.

‘Triest, als je beseft dat er enkele honderden meters verderop
iemand bezig was te verdrinken terwijl wij naar vogels stonden
te kijken’, appte Toon in onze vogel-appgroep. Waar, natuurlijk.
Maar relativeren is mijn ding: als we daar niet naar vogels hadden staan kijken, was het dan minder triest geweest? Of als we
heel ergens anders naar vogels hadden staan kijken? De triestheid is niet gerelateerd aan ons vogelen, als ik er iets aan had
kunnen doen had ik het graag gedaan, maar ja …
Dit zijn natuurlijk geen opzienbarende gedachten, iedereen zal
dit kunnen beamen. Het zijn maar doodgewone gedachten die
op zo’n moment komen aankloppen. Intussen zat ik op een
slootkant in de Gagelpolder te kijken naar een juffertje, een lantaarntje, dat verstrikt was geraakt in een spinnenwebje en niet
meer los kon komen. Al gauw kwam er een spinnetje aangeklauterd die het beestje stukje bij beetje begon te omwindselen.
Eerst fladderden af en toe nog de vleugels, maar na een tijdje niet meer. Of dat is omdat-ie inmiddels dood was of omdat
de vleugels inmiddels te strak zaten ingesnoerd, was niet goed
vast te stellen maar dat de dood van het lantaarntje aanstaande was, is op zijn minst duidelijk. Klein leed, van een heel andere orde natuurlijk dan dat van gisteravond. Leed dat we maar
moeten laten passeren, het is natuur immers, al is het wel zielig voor het juffertje.

Tot zover de waterrietzanger: geen topwaarneming maar acceptabel. Intussen was boven de Zevenhuizer Plas achter ons een
helikopter verschenen. Bleef daar maar rondvliegen, irritant
ding dachten we nog, het is gedaan met de rust. Sirenes ook
nog, en een tweede helikopter, zo’n gele traumahelikopter. Wolken opspattend water, een van de helikopters leek op de plas
geland, en nog steeds sirenes. Hier is iets mis, realiseerden we
ons. Maar we dachten er verder niet al te veel over na want wat
voor zin heeft dat? En denkend aan waterrietzanger gingen we
tevreden naar huis.
Waar we al bang voor waren lazen we vanmorgen op teletekst:
‘In de Zevenhuizer Plas bij Rotterdam zijn gisteren twee personen verdronken. Een 26-jarige man werd door duikers nog uit
het water gehaald, maar dat mocht niet meer baten. …’
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Verenigingsnieuws
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
AMERSFOORT
Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij
Frank Pierik via 06-51724647 (na 19 uur)
en frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl.
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. Uiteraard letten we goed op de
maatregelen om verantwoord met het coronavirus om te gaan, wat kan betekenen
dat we de plannen nog moeten wijzigen.
Zaterdag 10 oktober
Lauwersmeer (autoexcursie)
Het Lauwersmeergebied, het Nationale
Park op de grens van Groningen en Friesland, is één van de meest vogelrijke gebieden van ons land. Binnen dit gebied bevinden zich verschillende parels, zoals bij
Ezumakeeg. We zitten nog midden in de
trektijd, wat betekent dat we van alles kunnen verwachten zoals leuke steltlopers die
komen opvetten voordat ze verder naar
het zuiden vliegen, of die hier juist komen
overwinteren. Ezumakeeg-Zuid is bij uitstek een plek om strandlopers en plevieren te zien, net als watersnippen en de
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zeearend. Ezumakeeg-Noord biedt goede
kansen op baardmannetjes, verschillende
reigers, pijlstaarten en kiekendieven. In dit
gebied duiken vaak zeldzame soorten op,
dus we laten ons vooral graag verrassen.
En er zijn genoeg andere mooie tussenstops, zoals het Jaap Deensgat (veel eenden en casarca’s).
Dit wordt een lange dag, zorg dat je eten
en drinken meeneemt.
Vertrek: 6.30 uur, terug einde middag
Waar: parkeerplaats bij Het Groene Huis,
Amersfoort
Aanmelden: zie bovenaan

Casarca | Bert Geelmuijden

Arkemheen / Delta Schuitenbeek (auto-/
wandelexcursie)
Dit welbekende gebied staat vaak op de
excursielijst, omdat het nooit verveelt. En
met de winter in aantocht kunnen we overwinteraars zoals brilduiker, nonnetje, klei-

ne zwaan en grote zaagbek weer ontmoeten. We rijden en wandelen langs verschillende landschappen: de weilanden met
de vele natte gedeelten, het open water,
en ondiep water met slikken. De verscheidenheid aan biotopen heeft grote aantrekkingskracht op vele soorten. We maken goede kansen op onder meer ijsvogel,
witgat, kemphaan, watersnip en pijlstaart.
De afgelopen jaren liet het smelleken zich
zien, net als de slechtvalk en zeearend.
Vertrek: 9.00 uur, terug ong. 13.00 uur
Waar: op de parkeerplaats bij het Stoom-

Bruine kiekendief | Hans van Zummeren

Watersnippen | René de Waal

Zaterdag 14 november

tiële deelnemer ondanks het ontbreken
van een animerend collectief toch een
boeiend vogelnajaar.

Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Op dit moment zijn er in verband met
de coronamaatregelen geen excursies.
Mocht de situatie veranderen en er toch
excursies georganiseerd worden, zullen
deze op de website worden aangekondigd.
Brilduikers | Jan van der Greef

gemaal Arkemheen
Aanmelden: zie bovenaan

De Bilt | Zeist
DE BILT/ZEIST
Afdeling Bilt/Zeist wacht met voorstellen
voor excursies. Mocht zich binnen afzienbare tijd de mogelijkheid voordoen om excursies te organiseren, dan worden deze
bekengemaakt via de website.
Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
De coördinatiegroep heeft in onderling
overleg besloten om het excursieprogramma voor de rest van het jaar 2020 geen
doorgang te laten vinden.
Afhankelijk van de ontwikkelingen hopen
we in 2021 wel weer onze auto-/wandel
excursies te houden. We gaan in elk geval
dat programma voorbereiden.
Op eigen gelegenheid het veld in gaan
blijft te allen tijde mogelijk. Het annuleren van onze excursies staat de individuele vogelaar niet in de weg wat dit betreft.
De coördinatiegroep wenst iedere poten-

Bladkoning | Michael Kars

Utrecht-stad

UTRECHT-STAD
Deelname aan excursies graag vooraf melden bij Jeroen Steenbergen, 030-2420465
of minstens drie dagen van tevoren jeroensteenbergen@vogel‑wacht-utrecht.nl.

Zondag 20 september
Biesbosch
Naast flinke aantallen steltlopers en eenden is er in de Biesbosch altijd kans op
vis- en/of zeearenden.
Vertrek: 8 uur | halverwege middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 11 oktober
Texel
We willen ons aandeel leveren aan het
Dutch Birding Vogelweekend op Texel.
Naast de vele vogels, bevinden zich
ook vele vogelaars op het eiland en de
kans dat er leuke dingen gevonden gaan
worden is groot. Een bladkoning zit er
meestal wel in, en wie weet wat we nog
meer zullen zien. We zijn pas laat terug.
Vertrek: 6.30 uur; de boot om 8.30 uur
Waar: Stadion Galgenwaard

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.

Zondag 11 oktober
IJmuiden Zuidpier en omgeving | wandel
excursie o.l.v. Richard Pieterson.
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 twee kilometer de Noordzee in. Je
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 bekijkt. Langs de Zuidpier hebben we
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Woensdag 11 november

Zilverplevier | Hans van Zummeren

Paarse strandloper | René de Waal

kans op zeekoet/alk, jagers, jan-van-gent,
dwergmeeuw, drieteenmeeuw en duikers.
Steenloper, paarse strandloper en oeverpieper zijn vaste prik. Kortom: de vogeltrek
is in volle gang. Het is altijd een verrassing
wat voor vogels we op de pier tegenkomen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 oktober bij
Richard Pieterson 0346-551883 of 06-125
17124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur);
terug rond 14.00 uur
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur
28 | de kruisbek 4-2020

Lezing ‘Noord, zuid, koud, warm’ (hoogtepunten van een dwaalgast)
Samen met vogelaar en fotograaf Jack
Folkerts reizen we, zoals de titel al
doet vermoeden, eerst naar het koude noorden van Europa: Spitsbergen en
Noord-Noorwegen. We zien walvissen,
walrussen, franjepoten en burgemeesters. Maar ook schitterende besneeuwde
landschappen, verlicht door het noorderlicht; we maken een tocht aan boord van
een rubberboot op zoek naar potvissen
en zoeken aan land naar zeearenden, koningseiders en elanden.
Na de pauze gaan we naar het warme Afrika. Eerst naar Oeganda, waar niet alleen
de schoenbekooievaar een van de hoogtepunten vormt, maar we bezoeken daar ook
de berggorilla en de chimpansee. Vervolgens naar Gambia en Ghana waar we vogels in bijna alle kleuren van de regenboog
ontmoeten, van bijeneters tot ijsvogels,
van vechtarenden tot de geheimzinnige picatarthus. Kortom, een afwisselende reis
van noord naar zuid; van koud naar warm.

Picatarthus (Witnekkaalkopkraai) | Jack Folkers

De lezing wordt gehouden in de grote zaal van ’t Trefpunt, Kerkweg 21 in
Maarssen en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.
Leden van de Vogelwacht Utrecht betalen € 2 per persoon, niet leden (ook uit
een gezin waarvan er één lid is) betalen
€ 4,50. Graag gepast betalen a.u.b.
Aanmelden: aanmelding vooraf absoluut noodzakelijk (i.v.m. de coronamaatregelen) bij Gerhard Overdijkink 0649678023 of 0346-563749

Rosse franjepoten | Jack Folkers

Blue breasted kingfisher (Teugelijsvogel) | Jack Folkers
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