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Overlijden Herman en Nick
Op 2 september overleed Herman van den Bijtel, erelid, oud- 

voorzitter en oprichter van de afdeling Doorn/Driebergen en 

telpost Noordhout. Zijn gezondheid ging de laatste jaren ach-

teruit. Nicolien Drost (trekteller Noordhout), Harry Verschuren 

(oud-secretaris) en Sjef ten Berge (coördinator afdeling Doorn/

Driebergen) vertellen over hun herinneringen aan Herman in de-

ze Kruisbek. 

Nick Hoebe, redacteur van de Kruisbek en oud-coördinator 

van de afdeling Amersfoort, overleed een week na Herman aan 

de gevolgen van ernstige suikerziekte. In dit nummer een ‘In  

memoriam’ van de hand van René de Waal.

ALV op 16 maart 2021
We zijn van plan op dinsdag 16 maart 2021, afhankelijk van de 

corona-regels op dat moment, een Algemene Ledenvergade-

ring (ALV) te houden in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-

plein 4 in De Bilt. Hans de Vos Burchart en Margriet Hartman 

houden dan een lezing over broedende raven in de provincie 

Utrecht (zie ook de uitgebreide aankondiging in deze Kruisbek).

Cursus vogelherkenning voor beginners
Afdeling Vechtplassen organiseert januari tot en met mei 2021 

een cursus vogelherkenning voor beginnende vogelaars (zie 

ook de uitgebreide aankondiging in de vorige Kruisbek). Voor 

inhoudelijke vragen kunt u mailen naar hhvandillen@kpnmail.

nl. Aanmelden kan bij Ingrid Kat via 0294-288650, 06-23662384 

en ingridmkat@gmail.com.

Dringende oproep
Irene Schuller van de coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein 

is actief in IJsselstein en de Lopikerwaard. Anita Lureman was 

dat in Nieuwegein, maar moet nu een stapje terug doen door 

problemen met haar gezondheid. Daarom zoeken we iemand, 

die de gemeente Nieuwegein kent en ook wat van vogels weet, 

om de coördinatiegroep te versterken. Belangstellenden kun-

nen contact opnemen met Irene via 06-28407546 of irene-

schuller@vogelwacht-utrecht.nl.
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Van de redactie

Bestuur

Toon Vernooij is bereid de redactie te versterken. Hij was al 

eens een paar jaar redacteur en is een trouwe leverancier van 

kopij. Toon, welkom!! 

We zoeken nog wel iemand om de boekbesprekingen en de ru-

briek ‘Voor u gelezen’ van Nick Hoebe voort te zetten. Dat kan 

als lid van de redactie maar ook wat meer op afstand. Belang-

stellenden kunnen zich melden bij het redactieadres (zie colo-

fon links).

Kruisbek | René de Waal



Herman  |  Sjef ten Berge

Oprichter van de afdeling Doorn|Drie-

bergen en later erelid van de overkoe-

pelende Vogelwacht Utrecht zijn forme-

le typeringen. In het geval van Herman 

gaan daaronder een onstuitbare inzet 

vóór en begaan zijn met natuur en het 

lezen van die natuur met begrip voor de 

verbondenheid van plant en dier met bo-

dem, water en lucht van het landschap 

schuil. De middelbare scholier Herman 

richtte samen met drie kornuiten de af-

deling Doorn|Driebergen van de Vogel-

wacht Utrecht op.

Vooral in de beginjaren van die afdeling 

was Herman de inspirator, die op zon-

dagmiddag beginnende vogelaars mee-

nam in het Langbroekergebied en oog en 

oor bijbracht hoe het veldgebeuren in el-

kaar stak. Tweeduizend vinken en kepen 

op de kale maïsakkers langs het Strijp 

waren het begin van veel boeiende veld-

avonturen. Nog jarenlang konden begin-

nende vogelaars via cursussen rekenen 

op het aanstekelijke enthousiasme en de 

kennis van Herman met betrekking tot 

vogels en hun leefomgeving. 

Zomaar op een zondagmiddag in novem-

ber - Herman studeerde al biologie in Am-

sterdam - kwamen we in Overlangbroek 

een soort kramsvogel met het vlieggedrag 

van een smelleken en de zit van een stern 

tegen. Dat was daar tussen de kieviten, 

kokmeeuwen en spreeuwen even schrik-

ken: een steppevorkstaart plevier. Het op-

gewonden intense ‘overleg’ in deze situ-

atie was tekenend voor wat je met Her-

man kon overkomen. Een superscherp 

oog, een degelijke analyse en een zoe-

kende determinatie. De bereidheid om 

anderen mee te laten delen en te laten 

genieten van zijn opmerkingsgave heeft 

jaren achter een een leger van natuur-

liefhebbers geholpen. Die sociale aspec-

ten van het vogelen, samen iets uit een 

waarneming tevoorschijn puzzelen, zijn 

nog steeds een genoegen. Het enige wat 

we niet van hem konden leren, was tus-

sen je vingers de territoriumroep van de 

bosuil imiteren.

Juist in die jaren tachtig met ontluikend 

besef van de natuur als bedreigd erfgoed Affiche oprichtingsvergadering 1978
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IM Herman van den Bijtel 
Op woensdag 2 september overleed Herman van den 
Bijtel, oprichter van de afdeling Doorn|Driebergen en 
de telpost Noordhout, oud-voorzitter en erelid van de 
Vogelwacht Utrecht, op 61-jarige leeftijd. Hieronder her-
inneringen aan Herman van Sjef ten Berge (coördinator 
van de afdeling Doorn|Driebergen), Nicolien Drost (tel-
ler Noordhout) en Harry Verschuren (oud-secretaris).

Herman in het veld | Hennie van de Vendel 



was dat pionieren van een grote gezellig-

heid. Teleurstellingen hoorden daarbij. 

In een nog maar voor tien procent ont-

gonnen Zuidelijk Flevoland kwam in de 

decembervrieskou van 1981 een juvenie-

le zeearend een watergang afspeuren 

naar een prooi. Vluchthoogte tien meter 

en ongegeneerd dichtbij. Klik, klik, klik: 

Herman met z’n camera met telelens. Zó 

dichtbij, de grote gele haaksnavel kon je 

bijna aanraken. Onvergetelijk. De verbijs-

tering was groot toen bleek dat het foto-

toestel geen filmpje bevatte. 

Een andere keer liep het beter af, langs de 

Groenewoudseweg in Flevoland. Vijf au-

to’s. In de voorste auto naast de bestuur-

der Herman met een klein babyfoonkast-

je dat via de FM band van 101 MHz de 

achter hem rijdende vier autoradio’s van 

zijn bevindingen op de hoogte hield. Ie-

dereen had het volume vol aan staan en 

de ramen aan één kant open. We stopten 

voor iets onduidelijks in de bosrand, op 

honderd meter naast de weg. Dat was in 

het druilerige licht even studeren tot Her-

man er uit was. “KLAPEKSTER!“ daver-

de het in de vier achterstaande auto’s uit 

de radio. De vluchtende klapekster werd 

door niemand gemist. 

Van een andere orde was in die vroege ja-

ren tachtig het probleem dat binnen de 

Stichting Utrechts Landschap het in die 

tijd groeiende ecologisch inzicht nog lang 

niet operationeel was. Het gesubsidieer-

de beheer van bijna 2000 hectare na-

tuurgebied ontsteeg nauwelijks de bos-

bouwinsteek. Zo kon het gebeuren dat 

op twee buitenplaatsen asfaltbestrating 

werd aangebracht waar een half verhar-

de toegangsweg beter bij de natuurwaar-

den gepast had. Houtwallen snoeien en 

bomen vellen in het broedseizoen pasten 

in dat beleid, dat voor de natuurwaarden 

geen beheerplannen kende omdat die 

nog niet vertaald waren naar de praktijk 

van het landschapsonderhoud. In samen-

werking met andere natuurorganisaties 

en medestanders binnen de Vogelwacht 

is een gedeeltelijke cultuuromslag in dat 

opzicht tot stand gekomen.
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Herman met camera | Hennie van de Vendel 

Herman de onderzoeker | Hennie van de Vendel Herman observeert | Hennie van de Vendel 

Bestuursvergadering



Zo werd een voorgenomen afgraving van 

een grote akker (aspergeakker) door de 

Heidemij, vlak ten zuiden van het recre-

atiepark Maarnse Berg en op 300 meter 

van de Maarnse zandafgraving, door de 

provincie Utrecht niet toegestaan. De 

jonge afdeling Doorn/Driebergen meng-

de zich terdege in het pioniersdebat dat 

tot dit voortschrijdend inzicht leidde.

Het terrein van de voormalige kurkfa-

briek langs de Langbroekerwetering was 

ook lang een zorgenkind voor er ade-

quaat beheer ontstond. 

In de Maarnse afgraving dreigde de na-

tuur eveneens het decor te worden voor 

enthousiaste motorcrossers uit de wijde 

omgeving. Bij beherende instanties aan-

kloppen om het tij te keren vergde adem 

en uithoudingsvermogen.

 

Ondanks deze energievretende activitei-

ten werd de vogeltrek langs de zuidrand 

van de grote akker op het landgoed 

Noordhout een opus magnum. Een be-

vriende vogelaar had nog een oude 

schaftkeet staan en op 1 november 1981 

werd de telpost officieel en met een fees-

telijke mok koffie in gebruik genomen.

Als derdejaars vogelaar had ik een soort 

eerste generatie vogeltelescoop aange-

schaft om de toename van mijn vogel-

kennis een beetje te versnellen. Hierin 

had ik mij vergist. De kijker bleef jaren 

uitgeleend aan de telpost en heeft hope-

lijk bijgedragen aan het op naam bren-

gen van extreem verre waarnemingen.

Pas november 1991 zwaaiden wij Her-

man uit als coördinator.

Trektellen op Noordhout met 
Herman  |  Nicolien Drost

Voor zover ik weet is Herman begon-

nen met trektellen vanuit het Semina-

riegebouw in Driebergen. Toen was ik 

nog geen lid van de Vogelwacht. Later is 

hij gaan trektellen op Noordhout, op de 

roggeakker ten zuiden van het fietspad 

van Austerlitz naar Maarn. In 1990 werd 

ik lid van de afdeling Doorn|Driebergen 

van Vogelwacht Utrecht. Ik ging een keer 

trektellen op Noordhout en werd daar al 

snel helemaal door gegrepen. Herman 

was altijd op de telpost aanwezig en hij 

heeft mij heel veel geleerd. 

Herman heeft ook heel veel andere men-

sen opgeleid in het trekvogels tellen. Die 

werden later vaak actief op telposten el-

ders in het land. Boswachter Cees Dor-

restein heeft op Noordhout de keet ge-

bouwd waar we onze stoelen in bewa-

ren. Bij regen vluchten we de keet in. De 

voorwand kan naar beneden geklapt wor-

den zodat we toch nog naar buiten kun-

nen kijken. Herman kwam vaak per au-

to naar de telpost. Hij had toestemming 

van Cees Dorrestein om door het bos te 

rijden. 

Herman hanteerde vaste regels bij het 

trektellen. We begonnen liefst voor zons-

opgang en noteerden per uur alle groe-

pen vogels met aantal en trekrichting. 

We telden minstens twee uur maar lie-

ver nog de hele dag. We telden alleen de 

vogels binnen een straal van 200 meter 

van ons vandaan. We hebben een keer 

Herman (midden) en de keet achteraan | Els Haafkens
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Trektellen op Noordhout, met op de achtergrond de auto van Herman | Nicolien Drost



deelgenomen aan een landelijke telling 

waarbij een aantal telposten op een lijn 

van west naar oost door Nederland be-

mand werden. Met drie vrouwen zaten 

we op een telpost bij Maarn (Els, Maria 

en ik geloof ik). De hele dag tot zonson-

dergang. Om 18.00 uur kwam Rudi die 

in Maarn bij de Chinees wat porties eten 

had gekocht.

Herman verdeelde de maand in drie pe-

rioden: eerste, tweede en derde decade. 

Ooievaars zijn te verwachten in de der-

de decade van augustus. De tweede de-

cade van september is de beste tijd voor 

visarenden. In de eerste decade van ok-

tober kon je beflijsters verwachten en 

de top van de vinkentrek valt in de twee-

de decade van oktober. In het begin no-

teerde Herman alles op papier. Daarna 

gebruikte hij een dictafoon. Maar dat 

moest daarna allemaal natuurlijk nog in 

de computer verwerkt worden.

Herman verstuurde zo nu en dan ‘Noord-

houtse krenten’ met de mooiste waarne-

mingen van de afgelopen periode. Dat 

was leuk want dan wisten alle tellers toch 

wat voor mooie dingen er gezien waren. 

Ook lag er een logboek in de keet. In het 

begin werd dat regelmatig bijgehouden 

maar later verwaterde dat. De laatste 

‘Noordhoutse krent’ die ik in mijn mail 

kon vinden was van februari 2005. Van 

www.trektellen.nl moest Herman niets 

hebben. Hij vond dat een dergelijke si-

te het moest hebben over de methodiek 

van het trektellen, en niet alleen maar tel-

resultaten moest bevatten. Hij wilde er 

ook zijn resultaten, waar hij erg bovenop 

zat, niet op zetten.

Hennie kwam wel eens langs met ge-

bak. Altijd welkom natuurlijk. Ik wist al-

tijd precies wat de windrichting was. En 

ik ging natuurlijk altijd zorgvuldig boven-

winds van Herman staan, want van si-

garettenrook houd ik niet. Soms erger-

de Herman zich aan de boomklevers ter 

plaatse die achter ons in het bos zaten te 

roepen. Hij draaide zich dan om en riep: 

“Ga in je hok!”, wat natuurlijk geen enkel 

effect sorteerde. 

Van Herman heb ik geleerd om bij een 

hoog trillertje van een kool- of pimpel-

mees te roepen: “Sperweralarm!”. 

De laatste jaren was Herman niet meer 

op de telpost aanwezig. Ik hoop dat het 

er ooit nog van zal komen dat zijn gege-

vens uitgewerkt gaan worden.

In memoriam Herman van den 
Bijtel  |  Harry verschuren

Het bericht van het overlijden van Her-

man kwam voor mij als een schok. Al 

sinds lang was ik niet meer op de hoogte 

van zijn persoonlijke omstandigheden. 

Ondanks vroegere nauwe en prettige 

contacten waren wij elkaar min of meer 

uit het oog verloren. Zo gaan de dingen 

soms. 

Bij de uitvaartdienst was ik via livestream 

aanwezig. Veel lovende woorden zijn er 

toen over Herman gesproken. Die had-

den vooral betrekking op zijn beroeps-
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Noordhout | Nicolien Drost

Herman in actie | Nicolien Drost

Noordhout in de vroegte | Nicolien Drost



matige activiteiten als ecoloog, zijn bij-

drage aan de natuurbescherming in de 

provincie Utrecht. Wat ik enigszins mis-

te was een terugblik op een eerdere fase 

van zijn leven waarin hij zich als vrijwilli-

ger met al zijn energie inzette voor de be-

scherming van vogels en van de natuur 

in de meest brede zin. Vooral in die peri-

ode, althans in een deel daarvan, had ik 

met Herman te maken en ik bewaar er de 

beste herinneringen aan. Daarover laat ik 

graag nog eens mijn gedachten gaan. 

In 1984 werd ik lid van de Vogelwacht. 

Ik had tot dusver wel belangstelling ge-

had voor vogels, maar veel verder was ik 

niet gekomen. Excursies onder leiding 

van Herman staan mij nog goed voor 

de geest. Bijvoorbeeld de vroege be-

zoeken in het voorjaar aan het Hoevela-

kense Bos, waar ik voor het eerst leerde 

goed naar vogels te luisteren en soorten 

te herkennen. Herman verzorgde mooie 

lezingen, onder andere tijdens jaarverga-

deringen van de vereniging in De Voor-

hof te De Bilt. Hij schreef het boek ‘Van 

bos naar open veld’ dat ik nog steeds 

een ieder kan aanraden. En dan was er 

natuurlijk ‘Noordhout’, maar daarover el-

ders. Door de vereniging werd aan Her-

man vanwege zijn uitzonderlijke verdien-

sten het erelidmaatschap toegekend. 

Herman werd voorzitter van de Vogel-

wacht, in gedeelde functie met Frits 

Franssen. Ik was in die tijd secretaris. Tij-

dens vergaderingen in het gastvrije huis 

van Herman en Hennie werden de nodi-

ge bestuurszaken besproken. Uitwendig 

veranderde in de vereniging het een en 

ander: er kwam een nieuw logo, dat van 

de Kruisbek van Bram Rijksen, briefpa-

pier kreeg een ander briefhoofd. 

Belangrijker waren Hermans ideeën over 

de werkwijze van de Vogelwacht. Her-

man besefte als geen ander dat voor ver-

reweg de meeste leden het plezier aan 

vogels en aan natuurbeleving het belang-

rijkste is. Het vogelen en alles wat daar-

mee samenhangt is dan een hobby. Met 

dat hobbyisme is niets mis, aldus Her-

man, maar je kan ook proberen dat hob-

byisme naar een wat hoger plan te tillen.

Neem het inventariseren. Het tellen van 

vogels is nuttig en nodig. Maar vaak be-

perkt dat inventariseren zich tot de groe-

ne natuurgebieden. De zogenaamde ‘wit-

te’ gebieden blijven daarbij buiten schot 

en juist dáár gebeurt het, dáár vinden 

sluipenderwijs de meeste natuuraantas-

tingen plaats. Herman placht wel te zeg-

gen: een graafmachine is een ergere aan-

blik dan een stervende reiger. 

Tellen op een mooie zondagochtend in 

een fraai natuurgebied is natuurlijk leuk, 

maar je moet je daarbij wel afvragen of je 

niet alleen maar telt omwille van het tel-

len. En zo probeerde Herman bij het in-

ventariseren de accenten wat te verleggen. 

Ambitieus was Herman ook met betrek-

king tot de training van leden en kader-

leden. Ervaren tellers waren er veel in de 

vereniging, ook aan soortenkennis ont-

brak het niet. Kennis op ecologisch ge-

bied was volgens Herman echter veel 

minder aanwezig. Zo ontstond het idee 

van de ‘deskundigheidsbevordering’ in 

de vereniging. We streefden naar cursus-

sen voor leden, voor beginners en voor 

gevorderden, naar meer specialistische 

cursussen voor kaderleden. Ik heb daar-

bij naar vermogen meegeholpen, maar ik 

moet zeggen dat het resultaat maar ma-

tig was. De diverse afdelingen van de ver-

eniging doen veel goede, leuke, nuttige 

en waardevolle dingen. Maar zij doen dat 

naar eigen voorkeur en mogelijkheden. 

De belangstelling voor de bestuursvoor-

stellen was dan ook niet al te groot. 

In de loop der jaren hadden de beroeps-

activiteiten van Herman vastere vorm ge-

kregen. Op jonge leeftijd had hij, voor zo-

ver ik weet, in zijn onderhoud voorzien 

door incidentele projecten zoals inventa-

riseren en vertalingen van natuurboeken. 

Later startte hij zijn eigen ecologisch ad-

viesbureau. Het werk daarvan nam toe. 

Daarmee ontstond een situatie waarin 

het voor Herman kennelijk moeilijk werd 

zijn beroepsactiviteiten met het vrijwilli-

gerswerk te combineren. Hoe dan ook, 

Herman trok zich geleidelijk uit het ver-

enigingswerk terug en concentreerde zich 

op de taken van zijn adviesbureau. Hoe-

veel waardering hij daarbij ondervond. 

hoorden wij tijdens de uitvaartdienst. De 

Herman echter die ik met warmte in her-

innering heb is de hartelijke, deskundi-

ge vogelkenner en natuurbeschermer die 

zich gedurende een belangrijk deel van 

zijn leven met heel veel kennis, energie 

en enthousiasme heeft ingezet als vrijwil-

liger van de Vogelwacht Utrecht.
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Wegens corona ging onze Algemene Ledenvergadering (ALV) af-

gelopen voorjaar niet door. In eerste instantie dacht het bestuur 

aan uitstel tot later in het jaar, maar de aanhoudende crisis gooi-

de roet in het eten. Zoals u zult begrijpen is in onze statuten en 

huishoudelijk regelement niets te vinden over het omgaan met 

een pandemie. In zo’n geval geeft artikel 39 van het huishoudelijk 

regelement het bestuur de bevoegdheid een beslissing te nemen. 

Het bestuur is 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. De vorm van deze bijeenkomst zal af-

hangen van de dan geldende corona-regels. Te denken valt aan 

het deelnemen via beeldverbinding. 

De vergaderzaal is vanaf 19.30 uur geopend (koffie en thee be-

schikbaar). Om 20.00 uur begint het officiële gedeelte van de 

ALV, dat naar schatting een half uur tot drie kwartier zal duren. 

Na een pauze houden Hans de Vos Burchart en Margriet Hart-

man een lezing over broedende raven in de provincie Utrecht. 

Wilt u lijfelijk of digitaal deelnemen aan de ALV? Noteer dan 

16 maart vast in uw agenda. Eind februari, in de eerste Kruisbek 

van het nieuwe jaar, volgt meer informatie.

Algemene Ledenvergadering  |  dinsdag 16 maart 2021

Raaf | Hans van Zummeren



Nick is vele jaren actief geweest in de Vo-

gelwacht Utrecht. Zo heeft hij jarenlang 

deel uitgemaakt van de coördinatiegroep 

van afdeling Amersfoort, waarin hij on-

der andere mede-organisator van en do-

cent was in vogelherkenningscursussen. 

Hierbij kwam zijn onderwijservaring hem 

goed van pas. 

Een aantal jaren geleden heeft Nick zit-

ting genomen in de redactie van de Kruis-

bek. Naast het mede bepalen van de in-

houd van ons verenigingsblad verzorgde 

hij daarin ook een tweetal, zeer gewaar-

deerde, vaste rubrieken. In ‘Voor u gele-

zen’ deed hij verslag van voor onze leden 

interessante artikelen uit diverse vereni-

gingsbladen van collega-vogelwerkgroe-

pen en het Sovon-nieuws. Daarnaast 

schreef Nick recensies over nieuwe uit-

gaven op het gebied van vogels, van na-

tuurgidsen tot vogelproza. Menig lid is 

door zijn recensies overgegaan tot de 

aanschaf van nieuwe boeken. Nick heeft 

dus jarenlang voor elke Kruisbek heel wat 

lees- en schrijfwerk verricht! 

Naast zijn werk voor de Vogelwacht 

Utrecht werkte hij onder andere als vrij-

williger in de winkel van de Vogelbescher-

ming, en trad hij op als gids in DierenPark 

Amersfoort.

Ikzelf heb Nick leren kennen toen ik lid 

werd van de Vogelwacht, en in die eerste 

jaren ook als docent betrokken werd bij 

vogelherkenningscursussen. Mijn beeld 

van Nick is die van ‘de man met de hoed’. 

Toen ik in 2015 ook toetrad tot de redactie 

van de Kruisbek zag ik hem vaker, waar-

bij bleek dat we goed met elkaar konden 

opschieten. Dat bleek wel toen hij tijdens 

een redactievergadering hoorde dat ik 

iemand zocht om samen op te geven 

als vrijwillige Wadwachter bij Utopia op 

Texel. Nick stak onmiddellijk zijn vinger 

op en zei: “Dat wil ik wel met jou doen!” 

In de zomer van 2018 en begin mei 2019 

hebben wij een week in de ‘Pipowagen’ 

van Natuurmonumenten gebivakkeerd, 

Nick | Bert Geelmuijden
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waarvan Nick vorig jaar verslag deed in 

de Kruisbek.  Zeven dagen lang gaven wij 

belangstellende passanten voorlichting 

over de vogels en de prachtige natuur 

van Texel. Nick kon daarin zijn passie en 

brede kennis van de natuur met anderen 

delen. Hij kon zich daarbij, anders dan ik, 

ook prima in het Duits redden. Vanaf een 

uur of vier ’s middags waren we ‘vrij’ en 

gingen we samen vogelen en boodschap-

pen doen voor de avondmaaltijd, hoewel 

we het ons ook enkele malen gemakkelijk 

maakten en lekker uit eten gingen. 

’s Avonds zaten we uren op het balkon-

netje van de Pipowagen te praten en leer-

den we elkaar steeds beter kennen. Wij 

bleken onder andere beiden van Bach te 

houden, en te zingen in koren met klas-

siek repertoire. 

Dit voorjaar zouden we weer een week in 

de Pipowagen doorbrengen, maar door 

de coronacrisis werd dit afgeblazen. Ei-

genlijk kwam het Nick wel goed uit, want 

de laatste jaren ging zijn gezondheid door 

zijn suikerziekte merkbaar achter uit, en 

werd hij onder andere steeds slechter ter 

been. De laatste tijd kon hij het niet meer 

opbrengen de vergaderingen van de 

Kruisbek-redactie bij te wonen. Wel bleef 

hij zich inspannen om zijn rubrieken voor 

de Kruisbek op tijd te leveren.

Wij zullen ons Nick blijven herinneren als 

een bevlogen en aimabel man, met pas-

sie voor de natuur.  
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Bijna 25 jaar geleden tekende ik deze zwartkeellijster. De vogel 

was op 6 januari opgedoken in Den Helder, en foerageerde in 

de smalle grasberm van de Prins Willem Alexanderkade. Of, zo-

als sommigen van de vogelaars met anarchistische trekjes deze 

straat noemden: de Prins Pilskade. 

Eigenlijk was de aanwezigheid van mensen op straat op dat mo-

ment opmerkelijk; om onder dergelijke weersomstandigheden 

af te reizen naar Den Helder moest je echt enorm dapper, óf 

behoorlijk gestoord zijn. Geen weldenkend mens haalde het nu 

in zijn of haar hoofd om de door ijzel steeds aangroeiende ijs-

laag op de straat te trotseren, enkel en alleen voor het zien van 

een grijzig vogeltje, formaat zanglijster. Maar ja, een vogelsoort 

in Nederland die ‘ik nog niet had’ zomaar ongezien weer laten 

vertrekken was minstens zo ondenkbaar... Thrillseekers als Jo-

han Barth en ik gleden toch die kant op en zo konden we samen 

met tientallen andere vogelaars de lijster prachtig bekijken. 

Niks zwarte keel, maar een grijzig gemottelde borst en keel met 

een opvallende donkere baardstreep en grijsbruine bovendelen. 

Zou me niet verbazen als een determinatie-app er toentertijd 

met 80.2% zekerheid een oeverpieper van had gemaakt.  

En wat een gezelligheid om met zo’n grote groep gelijkgezinde 

en uiterst tevreden vogelaars gezamenlijk naar één en dezelfde 

vogel te kijken, terwijl er zich tussendoor hilarische taferelen af-

spelen: auto’s die zichzelf over de ijsvloer zijwaarts inparkeer-

den, mensen die in plaats van vooruit te lopen áchteruit op de 

knieën over het trottoir gleden, statieven met telescopen die 

zonder verdere aankondiging zomaar 30 meter verderop gin-

gen staan zonder dat de eigenaar dit doorhad.. Ja, het was een 

gedenkwaardige dag daar in Den Helder waar nog lang over 

werd nagepraat.

Bijna 25 jaar later fotografeerde ik deze zwartkeellijster, ontdekt 

door Peter de Rouw op 31 maart in de wijk Lunetten. Omdat ik 

niet meer zo ‘in het wereldje’ zit en informatie over zeldzaam-

heden nauwelijks wordt gedeeld (om de kans op samenklonte-

rende vogelspotters/fotografen/twitchers/vogelaars/geïnteres-

seerden zo klein mogelijk te houden) kwam me dit pas op 2 

april ter ore. Auw: bijna om de hoek zat dus al een paar dagen 

gewoon een geweldige nieuwe Utrecht-soort! Maar ja, iets met 

een virus en afstand houden en een verbod op samenscholing. 

Ik besloot na enig wikken en wegen die kant op te gaan om in 

ieder geval de situatie ter plaatste eens te beoordelen. 

Ik trof vier mensen aan, waarvan de eerste op het punt stond te 

vertrekken. Er heerste een vreemde spanning en ook de weini-

ge wandelaars die we zagen, liepen met grote bogen om elkaar 

heen. Maar geen spoor van die lijster. Er verschenen meer men-

sen en uiteindelijk liepen zo’n tien vogelaars verspreid door het 

parkje. Weliswaar op ruime afstand van elkaar, maar na ander-

half uur vond ik het wel mooi geweest, nam ik mijn ‘verlies’ en 

verliet ik de locatie.  

Ik besloot via de vijver van het Ridderplantsoen terug te lopen 

en tilde voor de laatste keer mijn kijker op om naar twee dikke 

Zwartkeellijster (1996) | Bram Rijksen

10  |  de kruisbek 5-2020

De ene zwartkeellijsterwaarneming  
is de andere niet...  |  Bram Rijksen



houtduiven op het grasveldje te kijken. Op het moment dat ik 

dat deed kwam er een wandelaar van de andere kant waardoor 

de duiven opvlogen. Met in het kielzog een lijster. Met leigrij-

ze bovendelen! Die twee duiven vond ik snel terug in de essen, 

maar voordat ik die andere terug had gevonden tussen het dik-

ke klimoppakket.. geen eeuwigheid, maar het duurde wel veel 

langer dan me lief was. Gaf niks, ik had ‘m: nauwelijks zicht-

baar maar met onmiskenbare koptekening. Ik keek om me heen 

en besefte dat de dichtstbijzijnde vogelaars zeker een paar 

honderd meter verderop stonden. Ik floot en als na een half 

minuut je de eerste aan kwamen lopen vloog de vogel in tegen-

gestelde richting over hun hoofd weg en verdween over de da-

ken van de huizen, waarna het zoeken weer kon beginnen. 

Na een kwartiertje werd de vogel tot genoegen van de andere 

vogelaars teruggevonden en liet ie zich nu wél heel aardig aan 

het handjevol aanwezigen zien. Hij was binnen en ‘gepaste te-

vredenheid’ is de meest accurate omschrijving van het gevoel 

dat bij de waarnemers viel te bespeuren. Daarna een vluchtige 

groet, en ieder ging weer zijns weegs. 

Op de een of andere manier vond ik het 25 jaar geleden tóch 

leuker..
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Eetgewoontes
Over het foerageergedrag van vogels zou 

je hele boekwerken kunnen schrijven 

en dat is ongetwijfeld ook wel gebeurd, 

maar in de doorsnee veldgidsen kom je 

er doorgaans weinig over tegen, behal-

ve als het helpt bij de determinatie van 

een soort. Eigenlijk is dat zonde, want de 

manieren waarop vogels aan voedsel we-

ten te komen zijn een uitermate boeiend 

fenomeen. Daarom voor de verandering 

een waarneming uit eigen koker en een 

verhaal uit de tweede hand, die mooi la-

ten zien hoe vindingrijk vogels hierin zijn.

Glanskop 

Niet zo lang geleden stond ik met een 

paar andere vogelaars naar een blad-

koning in het park bij de Berenkuil in 

Utrecht te kijken, of beter gezegd: te 

wachten tot dit vrij schaarse zangertje 

zich gedurende korte ogenblikken tussen 

het gebladerte aan ons vertoonde. Om 

niets aan het toeval over te laten hielden 

we al het andere grut dat zich al foerage-

rend door de takkenwirwar bewoog (we 

kwamen op niet minder dan 12 soorten 

in één enkele vogelkers!) scherp in de ga-

ten. Daarbij viel mijn oog op een glans-

kop die op karakteristieke mezenmanier 

door de bladerkroon schoot, op zoek 

naar minieme beestjes. Zodra hij een in-

teressant plekje had gevonden schoof hij 

zijwaarts over een takje tot bij het punt 

waar een blad bevestigd zat, boog vervol-

gens voorover naar de bladpunt, trok die 

naar zich toe en zette er een poot op, zo-

danig dat het blad ondersteboven op de 

tak kwam te liggen en de beestjes op de 

onderkant makkelijk te bereiken waren. 

Deze strategie herhaalde hij keer op keer, 

met succes blijkbaar. Soms ging het met 

zo veel enthousiasme gepaard, dat het 

blad van de twijg werd gerukt, waarna 

het na grondige inspectie werd losgela-

ten en naar de grond dwarrelde. Het zag 

er allemaal heel efficiënt en praktisch uit. 

Ik zag nog een tweede glanskop vlakbij, 

maar die foerageerde op de gewone me-

zenmanier: ondersteboven aan takjes 
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Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel-

kom op toonvernooij@planet.nl



hangend om zo bij de onderkant van een 

blad te kunnen. 

Nu zult u misschien vragen: wat is hier 

zo bijzonder aan? Weinig tot niets, ver-

moed ik. Behalve dat het de suggestie 

wekt dat individuele vogels in staat zijn 

om ‘bewust’ een strategie te kiezen die 

met een minimum aan inspanning een 

maximum aan resultaat oplevert. En het 

roept ook de vraag op of ze dit zuiver uit 

instinct doen of aanleren door te experi-

menteren of van soortgenoten.

Slimme kraaien

Een ander fraai voorbeeld van vinding-

rijk gedrag hoorde ik via-via, voor de 

waarheid van het verhaal durf ik daar-

om niet voor de volle honderd procent 

in te staan, maar ik kijk er ook niet raar 

van op. Het verhaal komt van iemand die 

graag tijd doorbrengt op de golfbaan. 

Nu is een spelletje golf vaak een nogal 

langdurige kwestie heb ik me laten ver-

tellen, dus een pakje boterhammen mee 

in de golftas is wel zo handig. Dat schij-

nen de lokale kraaien feilloos in de ga-

ten te hebben, ze weten kennelijk dat die 

grote tassen op wieltjes vaak voedsel be-

vatten. De kraaien wachten eenvoudig 

tot de spelers zich een eindje verwijderd 

hebben en grijpen hun kans. Op zich is 

dat nog niet zo vreemd: kraaien en an-

dere vogels letten nu eenmaal voortdu-

rend op het gedrag van andere leven-

de wezens, waaronder mensen (denk 

bijvoorbeeld aan de meeuwen die con-

stant meevliegen met de veerdienst naar 

Texel). Wat echter wel bijzonder is, is het 

feit dat sommige kraaien precies door-

hebben waar ze moeten zoeken en ritsen 

van zijvakken opentrekken om er het lek-

kers uit te vissen. Het openen van een 

rits is toch iets wat de nodige handigheid 

vereist, maar ook enig besef dat onder 

die rits iets verborgen zit. Ook hier kun 

je je afvragen: leren die kraaien dit uit on-

dervinding of is het louter toeval dat ze 

iets vinden als ze min of meer per on-

geluk een rits weten open te pulken? Ik 

ben geneigd om het eerste te veronder-

stellen. 

Overigens is over dergelijk intelligent ge-

drag van vogels en de interpretatie daar-

van een geweldig boek verschenen, dat 

ik iedereen kan aanraden: The Genius of 

Birds van Jennifer Ackerman (ook in het 

Nederlands verkrijgbaar).

Bron: Eigen waarneming en mededeling derden.
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Al een aantal jaren is het voor mij traditie 

om op maandag in de Eempolder te gaan 

vogelen. Normaal gesproken met Iwan 

Vermeij, maar mijn ‘vogelechtgenoot’ is 

vandaag werken en kan dus helaas niet 

mee.

Dat maakt het lastiger om vogels te vin-

den, met slechts de helft van het gebrui-

kelijke aantal ogen en oren, maar tegelij-

kertijd is het ook een uitdaging om een 

mooie plaat te maken en dat er achteraf 

lekker in te wrijven. 

Met dat kinderachtige idee in mijn ach-

terhoofd stap ik snel op de fiets, want ik 

heb me verslapen en het uurtje met het 

mooiste ochtendlicht loopt al ten einde.

Eenmaal in de polder zie ik in de verte 

een groep kieviten paniekerig opvliegen.  

Met de kijker speur ik de lucht af op zoek 

naar de oorzaak van de paniek. Al snel 

zie ik een grote vogel die rustig, tussen 

de kieviten door, aan komt zweven en in 

een weiland invalt. Zeearend! 

Meteen spring ik weer op de fiets, op 

zoek naar een geschikte plek om de 

arend op te wachten voor als straks de 

Buddy van Nieuwenhoven
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terug reis naar het nest op het eiland De  

Dode Hond weer ingezet wordt. Voor-

zichtig rijd ik in de richting van de arend, 

die mij duidelijk al goed in de gaten heeft. 

Veel vogels zijn minder nerveus als je de 

andere kant op kijkt en doet alsof je de 

vogel niet ziet. (Zelfs achteruit lopen wil 

nog wel eens werken als je het niet erg 

vindt om er belachelijk uit te zien.)

Zo ook de zeearend, lijkt het, die rustig 

blijft zitten terwijl ik voorzichtig van de 

fiets stap en achter een hek aanschuif. 

Ik controleer nog even de belichting op 

mijn camera als ik van links opeens het 

hoge gekef van een zeearend hoor, wat 

meteen beantwoord wordt door de vogel 

die voor me zit. Een tweede adult komt 

laag over de zomerdijk aan vliegen, landt 

naast de andere arend, kijkt even om zich 

heen en begint aan een prooi te plukken. 

De bruine kiekendieven van een nabijge-

legen nest zijn wat minder enthousiast 

over de aanwezigheid van de arenden en 

komen meerdere malen langs om schijn-

aanvallen uit te voeren. 

Dit gaat ruim 45 minuten door tot er bij-

na geen veer meer aan de eend zit, de ge-

heugenkaart in de camera bijna vol zit en 

mijn benen in slaap gevallen zijn.

En dan vliegen ze eindelijk op. De een 

linksom, de ander rechtsom en uiteraard 

met een zo groot mogelijke boog om me 

heen. Terug naar het nest waar de jon-

gen waarschijnlijk watersnavelend op een 

stukje eend zitten te wachten. 
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Henk Strietman

Ooit werden ze apart verzameld: waarnemingen van boomkrui-

pers die in plaats van in bomen te broeden, hun toevlucht ne-

men tot menselijke bebouwing. Totdat daar zoveel voorbeelden 

van binnen kwamen dat het wel genoeg was. Ook wij waren ge-

tuige van dit verschijnsel. In deze met loof- en naaldbomen ver-

rijkte woonbuurt hoor je de vogels het hele jaar door, het ver-

trouwde hoge geluidje met veel ijle s- en r- en i- en t-klanken. 

Toen nestelden ze zomaar ineens onder de dakrand van buur-

vrouws huis, wat vanuit onze bovenkamer goed te volgen was. 

Veel drukte met naalden en takjes en veertjes, dan een poosje 

stil, en vervolgens veel gesleep met kennelijk lekker spul voor 

het verborgen kroost. Vlindertjes, motjes en sappige larven, al-

les werd dapper aangedragen en snel onder de overhang be-

zorgd. Sindsdien was het niet altijd, maar toch wel de meeste 

jaren prijs, ook al weet natuurlijk geen mens of het nog steeds 

dezelfde vogels zijn. Zo ook vorig voorjaar, maar toen kozen ze 

half april eens een ander plekje, voor ons nog makkelijker te 

zien op niet meer dan tien meter afstand. En na met succes de 

jongen grootgebracht te hebben, deden ze het begin juni nog 

een keer, nu weer op hun oude stek ruim twee meter hoger-

op. Ook dat is goed gegaan, de witte vogelpoepstreepjes zijn 

als een gedenkteken achtergelaten. Dit voorjaar gebeurde het 

weer, of beter gezegd: deze winter. Zat ik eind februari een dag 

thuis te werken, werd ik de hele dag met plezier afgeleid door 

twee ijverig nieuw nestmateriaal aanslepende exemplaren, die 

nu toch wel verrassend vroeg weer de oude plek onder de hoek-

pannen van het naburige dak zijn gaan bewonen. En echt, ze 

kruipen net zo gemakkelijk tegen een bakstenen muur op als 

tegen een boomstam.

Sommige boomkruipers zijn muurkruipers 

Henk Strietman
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Van zaterdag 30 januari tot en met zondag 7 februari 2021 is 

onze jaarlijkse Midwinter Roofvogeltelling. In een van de beide 

weekenden trekken tellers erop uit om roofvogels in de provin-

cie Utrecht te zoeken. Een goede gelegenheid om roofvogels be-

ter te leren kennen en te herkennen. Bovendien altijd spannend. 

Minder ervaren vogelaars kunnen zich aansluiten bij meer erva-

ren tellers.

De jaarlijkse telling heeft twee doelen:

•  De winterverspreiding van roofvogels in beeld krijgen, en over 

de jaren mogelijke trends signaleren. Zo zijn we beter in staat 

roofvogels te beschermen.

•  Leden van de Vogelwacht (samen met ervaren leden) kennis 

laten maken met het determineren van roofvogels en met het 

fenomeen roofvogeltelling.

Meedoen met roofvogels tellen?



Het was weer tijd voor het Dutchbirding-weekend, het mocht 

nog net van corona: lekker drie dagen lang fulltime vogelen op 

Texel. Niks van negen tot vijf, eerder van acht tot zeven. Zo hard 

werk ik vrijwel nooit als ik ervoor betaald word. De meteorolo-

gische vooruitzichten waren op zijn zachtst gezegd spannend. 

Vrijdag zou nog tamelijk rustig zijn, met weinig wind en weinig 

regen, maar daarna werd het herfst op Texel. Voor het weekend 

stonden talloze buien op het programma, afgewisseld met ho-

pelijk nog wat zon. Gelukkig had ik dan een auto met chauffeur 

ter beschikking.

Op vrijdag begon ik met de vouwfiets, inderdaad bij rustig en 

meest droog herfstweer. Het Horntje, de omgeving van NIOZ, 

De Petten, de Mokbaai, De Geul, de Horsmeertjes en een stuk-

je van de Kreeftepolder: een mooie korte introductie van Texel, 

met weelderige duinstruwelen die rijke vrucht droegen, met 

grazige en natte duinvalleitjes en met brede, vogelrijke wateren. 

Texel in een notendop. Het leverde soorten op als ijsgors, zil-

verplevier, kanoet en baardmannetje. Geen soorten waarvan je 

’s nachts wakker schiet maar je moet er, als je in Utrecht woont, 

meestal wel voor op reis. Om half vier trof ik in Den Burg Mar-

tijn, waarna we er samen per auto opuit trokken. Het Dutchbir-

ding-weekend kon nu echt beginnen.

Verrukkelijke snoepjes
Texel is een beetje als een snoeptrommel. Een meestal goed 

gevulde snoeptrommel waaruit je af en toe naar believen een 

snoepje kunt nemen. Niet teveel, daar wordt je maar misselijk 

van. We begonnen bij het nieuwe natuurontwikkelingsgebied 

bij Dorpzicht. Daar waren onlangs in de daar aangelegde on-

diepe watertjes twee franjepoten aangetroffen, netjes verdeeld 

over de twee meest gangbare soorten: een grauwe en een ros-

se. En dat zijn voor iedere vogelaar verrukkelijke snoepjes. Bij 

aankomst was alleen de rosse aanwezig. Jammer? Ach, de rosse 

franjepoot is een hele fijne soort en hij liet zich mooi bekijken. 

Bovendien passeerde ook nog een vrouw blauwe kiekendief.

Toen we later, na een onmogelijke zoektocht naar een morinel-

plevier ver weg tussen de kleiklonten en de uienresten en een 

bezoek aan de rust en stilte van Dorpzicht terugkeerden bij het 

kijkscherm, was ineens ook de grauwe aanwezig. Dat leverde 

het eerste onvergetelijke moment van het weekend op: grauwe 

en rosse franjepoot af en toe in één telescoopbeeld, dat had ik 

nog nooit eerder meegemaakt. Wat je op zo’n moment ineens 

ziet, is dat de rosse net een maatje groter en forser is dan grau-

we. Of het daarmee te maken heeft weet ik niet, maar de rosse 

duldde de grauwe nauwelijks in zijn buurt. Hij joeg die herhaal-
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delijk pikkend van zich af maar de grauwe bleef als een hinder-

lijke horzel om hem heen zwemmen.

Spectaculair smelleken
Zaterdag begonnen we met een uurtje aan zee bij de Wester-

slag. Goede wind, stevig uit westelijke richting, maar dat le-

verde (opnieuw! Het is een tendens die al wekenlang duurt en 

waar alle zeetrektellers over klagen) niet op waar je op zo’n mo-

ment op hoopt. Een paar jan-van-genten, één verre kleine jager, 

dat was het wel zo’n beetje. Aan de horizon formeerden zich in-

tussen vervaarlijke buiengevaarten. De meeste schoven langs 

ons heen maar toen een volgende bui ons vol trof, trokken we 

ons terug naar de auto om elders ons heil te zoeken.

Je mag gerust bedenkingen hebben bij dat almaar najagen van 

zeldzaamheden die anderen al voor je gevonden hebben, maar 

overal waar je zoekt naar een roze spreeuw of een bruine bos-

zanger, zoek je intussen ook naar Raddes boszanger of naar bon-

te zanger of iets anders wat die trekgolven hebben achtergela-

ten. Naar iets tussen de vele lijsters op het veld, iets tussen de 

vele zangertjes in de bosjes, iets tussen de vele steltjes op het 

wad, iets van de neerslag van die trekgolven dat deze dag, dit 

Texelweekend op de kaart zou zetten. Uiteindelijk waren het toch 

weer anderen die de hoofdprijs vonden. Zoals altijd. We hadden 

inmiddels een spectaculair smelleken zien jagen boven het ren-

vogelveldje, diverse keren kwam-ie terug tot-ie met vermoedelijk 

een graspieper in de poten voorgoed uit beeld verdween. 

Open en bloot in een kaal takje
Bij De Koog vonden we op de akker de beoogde kleine rietganzen 

en op camping Koogerstrand na lang zoeken eindelijk een roze 

spreeuw en vluchtten we weer naar de auto toen we een volgen-

de duistere buienlucht van zee zagen naderen. En tenslotte ston-

den we om een uur of zes in het zonnetje weer bij het reddings-

boothuisje voor onze laatste poging vandaag om de bruine bos-

zanger in beeld te krijgen. Bladkoning, krioelende goudhaantjes, 

Europese kanarie, zo kwamen we het laatste uurtje vogelen van 

de dag wel door. En dit keer werkte de bruine boszanger wel mee. 

Geregeld hoorden we hem roepen, een paar keer zagen we daar 

iets bewegen en ineens zat-ie open en bloot op een kaal takje.
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Bladkoning | Bert Geelmuijden Bruine boszanger | René de Waal

Smelleken | Hans van Zummeren
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Je zult maar meerkoet zijn, trots op een nest met wel elf eieren, 

en dan dienen zich  ongevraagd vreemde buren aan die onge-

veer op jouw snavel komen zitten. Het gebeurde half april in 

de Eempolder, aan de voet van het stoomgemaal met de oude 

sluis. Mooi plekje daar aan de waterkant, zo moeten moe en 

pa fuut ongeveer gedacht hebben. Met takken, riet en bladeren 

zwommen ze af en aan om er een stevig nest te bouwen. Nog 

geen drie meter bij het  nest van de meerkoet vandaan, die daar 

niets van moest hebben. Dus zwom de meerkoet naar het nest 

in aanbouw, klauterde erop en begon rustig de grootste onder-

delen te verwijderen. Een beetje fuut pikt dat natuurlijk niet. 

Die draaide zich om, naderde als een torpedo het nest, besteeg 

het en viel aan. De meerkoet week behendig terug, hield stand, 

en zodra de fuut vertrokken was zette hij zijn sloopwerk voort. 

Zo ontstond er een wild spel van aanval en verdediging, in alle 

ernst gevoerd, totdat de meerkoet het genoeg vond en zijn ei-

gen nest opzocht. Of de futen definitief zijn afgedropen, heb ik 

niet meer kunnen zien.

Vogels die van geen wijken weten  Henk Strietman

Henk Strietman
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Bruine kiekendief | Jan van der Greef

Westbroekse Zodden
zondag 13 september 2020

Vechtplassen

Op pad met de Vogelwacht als ‘niet-vo-

gelaars’ | Kathleen Zwanenburg

“Meiden, wie heeft er zin om zondagoch-

tend vogels te gaan spotten met mij?” Ik 

verwachtte geen volmondig ‘ja’ van mijn 

Utrechtse huisgenootjes, want welke stu-

dent geeft er vandaag de dag nog om on-

ze prachtige natuur? Zelf ben ik opge-

groeid in het bosrijke Apeldoorn met een 

vader die hield van planten en vogels. Elk 

weekend gingen we naar het bos en leer-

de hij mij bomen en vogels te herkennen. 

Daar zal mijn liefde voor de natuur wel 

vandaan komen. Al enige tijd ben ik lid 

van de Vogelbescherming en doe ik braaf 

mee met de jaarlijkse tuinvogeltelling. 

Soms zag ik wel eens excursies voorbij 

komen in het tijdschrift ‘Vogels’, maar 

nog nooit had ik meegedaan. Toen ik op 

de website van de Vogelwacht Utrecht 

terecht kwam en zag dat er 13 septem-

ber een beschikbare excursie was naar 

de Westbroekse Zodden van de afdeling 

Vechtplassen werd ik gelijk enthousiast! 

Tot mijn verbazing wilden mijn huisge-

nootjes wel mee, lekker de natuur in. 

Vogel kennis hebben ze niet, maar ze wa-

ren benieuwd (net als ik) hoe zo’n dag er 

dan uit ziet. Zo gezegd, zo gedaan! 

Daar stonden we dan om 08:30 op het 

Bert Bospad in Westbroek. Een prach-

tig natuurgebied waar we de rest van de 

groep hebben ontmoet. Iedereen stond 

natuurlijk al vroeg paraat, “half negen is 

luxe, soms staan we al om half 5 op om 

vogels te spotten”, vertelde een ervaren 

vogelaar ons. Onze gidsen Gerhard en 

Bert gaven een korte introductie. We wa-

ren vandaag op missie om de visarend te 

spotten! Hij was al meerdere keren hier 

gesignaleerd, dus er was goede hoop. 

Middenin zijn verhaal werd de gids on-

derbroken door een vogelaar: “Mag ik 

even uw aandacht voor de bruine kieken-

dief?” Alle kijkers gingen aan het hoofd 

en iedereen loerde in de hemel. Tja, daar 

stonden wij dan, sukkelig zonder kijker of 

telescoop, want als niet-vogelaars had-

den wij geen idee dat je die mee moest 

brengen. Gelukkig waren er meerdere 

mensen waarvan we de kijker mochten 

lenen of door de telescoop mee konden 

kijken; opgelost! Trouwens, nooit gewe-

ten dat Swarovski hét merk was om je 

verrekijker van te hebben. Onze vraag of 

deze dure speeltjes diamanten erop had-

Excursies

Door de telescoop meekijken



den zitten werd door de vogelaars grinni-

kend beantwoord met ‘nee’. 

Tijdens de paar uur durende excursie heb-

ben we meerdere vogels gespot, waar-

onder de tjiftjaf, staartmezen, buizerd, 

toren valk, en nog veel meer. Gerhard ver-

telde ons hoe je vogels kunt herkennen 

aan bepaalde kenmerken of geluiden. 

Dit was interessant om te horen en ge-

lijk toe te passen, zelfs zonder kijker was 

een groepje vliegende staartmezen inder-

daad makkelijk te herkennen aan de lan-

gere staarten. Zelf was ik zeer onder de 

indruk van de professionele telescopen 

die sommigen hadden meegenomen. 

Wat konden die ontzettend scherp vogels 

op grote afstand laten zien! Zo zat er op 

een gegeven moment in de verte een ju-

veniele grote zilverreiger, die dankzij de 

telescopen spectaculair goed te zien was. 

Ook weer zo’n typisch vogelaar-woord 

wat we vandaag hebben geleerd: juveniel. 

Op de terugweg vonden we een rivier-

kreeft op de weg, welke ik ook nog nooit 

eerder had gezien. Het was dan mis-

schien geen vogel, maar zeker een mooie 

vondst! Terwijl ik de rivierkreeft van dicht-

bij bestudeerde klonk er een schreeuw 

enkele tientallen meters verderop, “De 

visarend! De visarend!” De hele groep 

sprintte meteen naar de betreffende plek 

toe. “Waar, waar?!” Tot ieders teleurstel-

ling was het helaas vals alarm, geen vis-

arend gespot vandaag. Maar dat maakt 

niet uit, genoeg ander moois gezien! 

Toen we bijna terug waren bij het verza-

melpunt bracht Bert abrupt de groep tot 

stilstand en wees naar het riet, “Horen 

jullie dat?” Een krijsend geluid herhaalde 

zich. Bert pakte zijn telefoon, zette het-

zelfde soort geluid aan en hield zijn tele-

foon in de lucht. In doodse stilte wacht-

te iedereen in spanning af wat er ging ge-

beuren. Enkele seconden gingen voorbij 

tot er uiteindelijk respons klonk vanuit 

het riet. Het was een waterral! 

Voordat we het wisten was de excursie 

alweer voorbij, de tijd was snel gegaan. 

Allemaal vonden we het een ontzettend 

leerzame maar vooral gezellige ochtend. 

Ondanks ons gebrek aan vogelkennis als 

‘niet-vogelaars’ werden we door de hele 

groep warm ontvangen. Men was duide-

lijk enthousiast dat jonge mensen inte-

resse toonden in hun geliefde hobby. Het 

was leuk om horen hoe verhalen werden 

uitgewisseld over eerdere excursies, wel-

ke bijzondere vogels men waar had ge-

spot, en zelfs waar ze vogelnesten had-

den gevonden. De gezamenlijke passie 

voor vogels was duidelijk zichtbaar en 

gaf een gevoel van samenhorigheid. Be-

halve wat geleerd te hebben over vogels, 

kunnen we na vandaag ook wat woorden 

toevoegen aan ons woordenboek: voge-

laars, kijkers, juveniel en vogelen. Wat 

een geslaagde eerste excursie bij de Vo-

gelwacht. Dit heeft mij persoonlijk alleen 

maar meer gedreven gemaakt om mijzelf 

meer te mengen in deze wereld en vaker 

mee te gaan om te leren van ervaren vo-

gelaars!

Staartmezen | Bert Geelmuijden Grote zilverreiger | Richard Pieterson
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Nu door een andere telescoop
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Texel
zondag 11 oktober 2020

Utrecht -stad | Jeroen Steenbergen

Dit weekend werd op Texel het Dutch 

Birding Vogelweekend gehouden, en zo-

als gebruikelijk wilden wij daar een deel 

van meemaken. Met een groep van zeven 

mensen vertrokken we in alle vroegte, om 

de eerste boot te kunnen halen. Een aan-

tal anderen was vrijdag al naar het eiland 

gegaan en sloot zich in de loop van de 

ochtend bij de rest aan. 

Franjepoten

Ons eerste doel op het eiland was Dorp-

zicht, alwaar op een plasje al enkele da-

gen zowel een grauwe als een rosse Fran-

jepoot te bewonderen waren. En die za-

ten er gelukkig nog. Het was erg leuk 

beide verwante soorten zo fraai naast 

elkaar te zien: de rosse grijzer, groter en 

wat ‘boller’ dan de slankere en donkerder 

grauwe. Deze laatste werd af en toe op 

de huid gezeten door zijn grotere neef, 

die hem dan een stukje wegjoeg. 

Na deze leuke start reden we door naar 

de Volharding, waar eerder vanochtend 

een velduil gezien was. Inmiddels was 

het gaan regenen en met de stevige wind 

was het niet erg prettig. De velduil was 

uit beeld en lang zoeken leek weinig zin-

vol, vandaar dat we door reden naar het 

Reddingboothuis, waar gisteren een brui-

ne boszanger gezien was. Ook hing hier 

al een poosje een familiegroepje Europe-

se kanaries rond, het resultaat van een 

succesvolle broedpoging op deze locatie. 

Kijkend uit de autoraampjes, uitstappen 

was even niet zo’n optie gezien de stevi-

ge regen, vloog het groepje Eurokanaries 

langs. De bruine boszanger liet zich he-

laas niet horen. 

Izabeltapuit

Inmiddels was er een melding gekomen 

dat de gisteren op Texel ontdekte izabel-

tapuit weer terug was gevonden bij de 

vuurtoren. We besloten snel daarheen 

te rijden, en later nog maar ‘s te gaan 

zoeken naar de boszanger. Op de par-

keerplaats bij de vuurtoren aangekomen 

bleek de tapuit al even uit beeld, maar al 

vrij snel kregen we de vogel vliegend en 

een paar keer kort zittend te zien. Aan-

gezien enkele malloten het nodig vonden 

direct het duin op te stormen en de vogel 

daarmee verder het duin injoegen, hiel-

den we het gauw voor gezien en keerden 

terug naar onze voorgaande plek. Alwaar 

de bruine boszanger nog steeds niets 

van zich liet horen, maar de Europese ka-

naries zich wel erg fraai lieten zien. 

En wederom een bericht: izabeltapuit 

nu fraai in beeld, dus hup, terug naar de 

vuurtoren. Gelukkig kregen we deze vo-

gel nu prachtig en langdurig in beeld, 

waarbij het bleke kleed, de rechtopstaan-

de houding en de opvallende staartteke-

ning mooi in beeld kwamen. 

Hierna maakten we een wandeling naar 

de Tuintjes. Het weer was inmiddels op-

geklaard, en er brak zowaar een zonne-

tje door. In de Tuintjes bleek het rus-

tig, maar een fraaie beflijster was zeker 

de moeite waard, evenals de goudhaan-

tjes die zich van korte afstand lieten be-Grauwe franjepoot | Bert van Dillen Rosse franjepoot | Richard Pieterson

Izabeltapuit | Michael Kars



kijken. Bij het Renvogelveld keken we of 

de eerder vandaag daar aanwezige roze 

spreeuw nog terug was gekomen, maar 

helaas. Voor de derde keer reden we een 

klein stukje terug om de bruine boszan-

ger te zoeken, maar hoewel enkelen een 

paar roepjes hoorden, werkte deze vo-

gel duidelijk niet mee. Een nieuw bericht 

meldde dat de roze spreeuw inmiddels 

terug was op eerdere plek, dus snel daar 

weer heen. We waren nog maar net op 

tijd, want nadat we de vogel een poosje 

leuk hadden kunnen bekijken besloot die 

weer weg te vliegen. 

Een aantal nerveuze vogelaars kwam on-

ze kant op lopen, en al snel bleek de re-

den te zijn dat de izabeltapuit nu opeens 

vlakbij bleek te lopen. Waarna we de vo-

gel op zijn mooist te zien kregen vandaag. 

Opsplitsen

We waren nu wel klaar op de noordpunt, 

en we besloten ons op te splitsen. Een 

deel van de groep ging naar een grote 

aalscholver bij Oudeschild, een ander 

deel ging een grote groep kleine rietgan-

zen bezoeken, die de anderen gisteren al 

hadden gezien. Deze vogels bleken ge-

woon thuis en konden zonder moeite 

worden bijgeschreven. Op dat moment 

kwam een spannend bericht binnen: een 

zwartkopgors was gezien bij De Koog, en 

daar waren we vlakbij. Dus snel die kant 

op. Terwijl we naar het voetbalveld bij 

een camping liepen waar de vogel was 

gezien, en nauwelijks de telescoop neer 

hadden kunnen zetten, kwam de vo-

gel opeens recht over ons heen vliegen, 

maar helaas zag vrijwel niemand ‘m en 

terugvinden (b)leek niet te doen. 

We besloten het hier maar bij te laten 

wat Texel betreft en terug aan de over-

kant nog een gooi te doen naar een al 

langer aanwezige steppevorkstaartple-

vier bij Groet. Deze vogel werkte prach-

tig mee, door vrijwel direct na aankomst 

zijn rondjes te gaan vliegen. Ook zagen 

we de vogel nog door het gras rennen. 

Een fraaie afsluiter van een mooie dag.
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Steppevorkstaartplevier | Toon Vernooij

Roze spreeuw | René de Waal
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Henk Strietman

Er valt niet aan te ontkomen, één of twee keer per jaar probe-

ren we een paar dagen mee te maken van de kraanvogeltrek 

aan het Franse Lac du Der-Chantecoq. En we zijn de enigen 

niet. Het ligt een uur rijden voorbij Reims richting zuidoos-

ten, via Châlons-en-Champagne, in de driehoek tussen Vitry-le-

François, St-Dizier en Montier-en-Der. Al die vogels die aan ko-

men vliegen in lange slierten, het roepen in de verte, de weids-

heid van het landschap, de velden vol, het is altijd weer nieuw, 

het boeit altijd weer. Tegen het vallen van de avond zoeken ze 

hun slaapplaats op en rusten ze waakzaam op de stille eilanden 

en zandplaten in het grote meer. Bij het eerste licht vliegen ze, 

lijkt het wel, allemaal tegelijk weer op. De lucht is vol met kraan-

vogels, vol van hun geluid. Op weg naar de stoppelvelden in de 

buurt, of op de thermiek, in het voorjaar naar het hoge noor-

den, in de herfst naar het zuiden over de Pyreneeën heen. Aan 

de noordkant van het meer, onder het dorpje Ste-Marie-du-Lac-

Nuisement, ligt voor de dijk een klein, langgerekt eiland. Je gaat 

 

er altijd ’s avonds nog even kijken en als het kan ook ’s morgens 

vroeg. Zo ook die avond van 20 februari 2010, het is al een uur 

of zeven. De kleuren van de schemer maken plaats voor het 

grijs van de nacht. De wilgen staan met hun voeten in het water, 

het oppervlak is spiegelglad. Er heerst een stemming van kalm-

te en helderheid. Nog steeds vliegen er groepen aan, je kijkt tel-

kens weer alle vogels, alle plekken af. En dan kun je ineens je 

ogen niet geloven. Als uit het niets scharrelen daar twee wilde 

zwijnen met een stel biggen tussen de kraanvogels door. Hoe 

lang ze daar al zijn en hoe ze daar zijn gekomen, geen idee. Mis-

schien lukte het bij lager water door de klei, of wie weet heeft er 

ijs gelegen. De kraanvogels trekken zich weinig van het gezel-

schap aan, soms zie je ze wat achteruit wijken om de zwijnen 

ruim baan te geven. En je vraagt je af hoe die hier ooit weer van-

daan komen, zelfs als ze kunnen zwemmen. Misschien moeten 

ze ook nog maar beter een week wachten, het jachtseizoen is 

dan tenminste voorbij.

Over kraanvogels en wilde zwijnen 

Henk Strietman



Intro’s en volledige teksten van de aan-

gekondigde excursies zijn te vinden op 

www.vogelwacht-utrecht.nl. 

Alle leden van de Vogel wacht zijn welkom 

op alle excursies (als er plek is).

Voor alle excursies kunt u zich opgeven 

bij Frank Pierik via frankpierik@vogel-

wacht-utrecht.nl en 06-51724647 (na 19 

uur). Benzinekosten worden per excursie 

als volgt berekend: € 0,15 per kilometer 

per auto. Dit bedrag wordt gedeeld door 

het aantal deelnemers en verdeeld over 

de chauffeurs. 

Vanwege de coronamaatregelen heeft 

de coördinatiegroep helaas moeten be-

sluiten om al de geplande excursies te 

annuleren. Zodra de mogelijkheid zich 

voordoet om weer gezamenlijk op pad 

te gaan, zullen nieuwe excursies via de 

website en de nieuwsbrief bekend wor-

den gemaakt.

DE BILT/ZEIST

Afdeling De Bilt/Zeist wacht met voor-

stellen voor excursies. Mocht zich bin-

nen afzienbare tijd de mogelijkheid voor-

doen om excursies te organiseren, dan 

worden deze bekendgemaakt via de web-

site en nieuwsbrief.

DOORN/DRIEBERGEN

Aanmelden voor excursies bij Sjef of Ma-

rie-José via 0343-414531/sjeftenberge@vo-

gelwacht-utrecht.nl of 06-40204688/ma-

riejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl

De kostenindicatie (vervoer) is gebaseerd 

op volle auto’s (vier personen). Bij een la-

gere bezetting betaal je meer. 

Ook na 1 januari doet onze afdeling geen 

auto-excursies totdat de omstandighe-

den weer veilig zijn. Wel kunnen we fiets- 

en wandelexcursies doen, maar dat gaat 

op ad hoc basis en als er een goede kans 

is dat het weer geen spelbreker is. Een 

dergelijke excursie kondigen we dan aan 

op de website.

De bedoeling is dat iedereen dan met 

de auto naar het afgesproken beginpunt 

gaat. Vanaf daar gaan we fietsen. Deelne-

mers moeten wel hun eigen fiets kunnen 

vervoeren. Met elkaar in de auto is wat 

ons betreft geen optie.

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

Deelname aan excursies i.v.m. autobezet-

ting tot uiterlijk 24 uur voor de excur-

sie (bij voorkeur per e-mail) melden via 

michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl 

of 06-52668686. Excursieleiders: Wilco 

Stoopendaal en Michiel van Vliet

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 aangekon-

digd.

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

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwe-

gein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste 

zaterdagochtend van de maand door 

Park Oudegein op zoek naar vogels en 

planten. Het duurt zo’n twee uur. Ieder-

Roodborst | Michael Kars

Koperwiek | Hans van Zummeren
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist

Nieuwegein | IJsselstein
Doorn | Driebergen



een mag mee, gratis. Aanmelden is niet 

nodig.

Bij heel slecht weer gaat het niet door.

Vertrek:  8.00  tot 10.00 uur.

Waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

UTRECHT-STAD

Deelname aan excursies graag vooraf 

melden bij Jeroen Steenbergen,  030-

2420465 of minstens 3 dagen van te-

voren per e-mail: jeroensteenbergen@

vogel wacht-utrecht.nl.

Het lijkt de afdeling beter even geen ex-

cursies te plannen, maar te wachten tot 

er weer betere tijden aanbreken. Mocht 

die mogelijkheid zich binnenkort weer 

voordoen dan maken we dat via de web-

site en de nieuwsbrief bekend.

VECHTPLASSEN

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen, tegenover de nieuwbouw van 

Residentie Amadeus. Volg vanaf de Kerk-

weg het bord P Harmonieplein.

Zondag 13 december
Texel | dag-/auto-excursie 

We gaan deze dag eens buiten de gebrui-

kelijke perioden naar Texel om te genie-

ten van de wintervogels die dan op het ei-

land verblijven. We rijden langs de oost-

zijde van het eiland naar het noorden. 

Met hoogwater verblijven diverse stelt-

lopers in de plasjes en op de weilanden 

aan de binnenzijde van de Waddendijk. 

Daar zitten ook veel rotganzen. Het is de 

kunst om daar een witbuik- of zwarte rot-

gans tussen uit te halen. Op de Wadden-

zee dobberen eidereenden in hun pracht-

kleed, en is er kans op een kuifduiker, ge-

oorde fuut of middelste zaagbek.Na het 

Wagejot rijden we binnendoor naar De 

Slufter. Hier gaan we een wandeling ma-

ken om te kijken of we sneeuwgorzen en 

strandleeuweriken kunnen vinden.

Daarna rijden we langzaam naar het zui-

den en hopen we onderweg nog kleine 

zwanen te vinden. In de Mokbaai speu-

ren we naar slechtvalk en smelleken en 

eventueel overwinterende IJslandse grut-

to’s en lepelaars.

We proberen de boot van 16.00 uur te-

rug te nemen. Mocht dat niet lukken, dan 

wordt het een uurtje later.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 december 

bij Bert van Dillen via 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur); 

terug omstreeks 18.00 uur 

Denk eraan om een mondkapje mee te 

nemen. Niet alleen voor in de auto maar 

ook voor op de boot.

Benzinekosten: € 19 (exclusief de over-

tocht van circa € 37 per auto). Graag ge-

past betalen aan de chauffeur

Zondag 10 januari 2021
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden  | 

dag-/auto-excursie

De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden 

zijn goed vogels kijken in de wintermaan-

den. De route laten we afhangen van wat 

er in de periode wordt gezien. In ieder 

geval bezoeken we de Brouwersdam, de 
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Prunjepolder en de buitenhaven van Stel-

lendam. We hopen op veel soorten gan-

zen, eenden, steltlopers en roofvogels. 

Vooral bij de Brouwersdam maken we 

goede kans op zwarte zee-eenden, ijseen-

den, roodkeelduikers, kuifduikers, mid-

delste zaagbekken en grijze zeehonden.

In de Prunjepolder wellicht overwinteren-

de grutto’s en lepelaars, kleine zilverrei-

ger, pijlstaarten, slechtvalk en ganzen.

We gaan het zien, want je weet het maar 

nooit daar op die eilanden.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 januari bij 

Bert van Dillen via 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur); 

terug omstreeks 17.30 uur. Denk eraan 

om een mondkapje mee te nemen!

Benzinekosten: € 16,50; graag gepast be-

talen aan de chauffeur

Vrijdag 12 februari 2021
Bosuilen | lezing en avondexcursie 

Traditiegetrouw organiseren IVN afde-

ling Vecht en Plassengebied en de af-

deling Vechtplassen van de Vogelwacht 

Utrecht een bosuilenlezing en -excursie 

in het park van kasteel De Haar. In deze 

tijd van het jaar is de balts van de bosuil 

op z’n hoogtepunt en valt er te genieten 

van de geluiden die de uilen maken om 

hun eigen territorium te beschermen.  

Er wordt gestart met twee korte lezingen 

over bosuilen en vervolgens gaan we het 

bos in om de uilen te spotten en te ho-

ren. Ook leuk voor kinderen!

Aanvang: 20 uur; Inloop vanaf 19.30 uur-

Waar: Emmausgebouw, Eikstraat 14 in 

Haarzuilens.  

Parkeren: P-terrein van Restaurant Toet-

je, Brinkstraat 3 te Haarzuilens. 

Kosten: Aan deze excursie zijn geen kos-

ten verbonden, maar een vrijwillige bij-

drage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 9 februari 

bij Gerhard Overdijkink, 0346-563749 of 

06-49678023 (na 18.00 uur)

Zondag 14 februari 2021
IJmuiden Zuidpier en omgeving | och-

tend-/wandelexcursie 

Voor de Zuidpier ligt een stuk strand waar 

het vogels kijken begint. Met name het 

stuk strand dat tegen de pier aanligt, is in-

teressant. In de branding foerageren drie-

teenstrandlopers, zilverplevieren, bonte 

strandlopers, bontbekplevier, rosse grut-

to en goudplevier. De Zuidpier van IJmui-

den steekt ongeveer drie kilometer de 

Noordzee in. Je kunt er bijzondere vogels 

zien die je vrijwel nergens anders aan de 

Nederlandse kust ziet. Langs de Zuidpier 

hebben we kans op zeekoet/alk, jagers, 

jan-van-genten, duikers, dwergmeeuwen, 

en drieteenmeeuwen. Steenlopers, paar-

se strandlopers en oeverpiepers zijn vas-

te prik. Kortom: Het is nog volop winter 

en wie weet pakken we echte wintergasten 

mee zoals sneeuwgors en met een beetje 

geluk ijsgors en strandleeuwerik!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 februari 

bij Richard Pieterson via 0346-551883 of  

06-12517124 (na 18.00 uur)

Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur); 

terug rond 14.00 uur. Denk eraan om 

een mondkapje mee te nemen.

Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast be-

talen aan de chauffeur
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