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Van de redactie
In deze Kruisbek onder andere een kennismaking met de werkgroepen Krooneend en Grote Karekiet Loosdrecht, en informatie over het Jaar van de Merel.

Bestuur
Geslaagde ALV via beeldverbinding
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 16 maart
was bijzonder geslaagd. En dan te bedenken dat we via beeldverbinding vergaderden. Van tevoren vonden we het heel spannend en eigenlijk een soort avontuur. Een eerste opsteker was
het aantal van 55 leden die deelnamen. Nauwelijks minder dan
op de live-bijeenkomsten. Het officiële gedeelte verliep vlot.
Josje Henkelman en Janneke Kimstra werden in het bestuur
herkozen, de rekening 2019/2020 en begroting 2021 werden
goedgekeurd, Ingrid Kat gaf zich op voor de kascommissie en
de ALV stelde de contributie voor zowel 2021 als 2022 vast op
18 euro.

Boeiende lezing over raven in Utrecht
Na de pauze gaf Hans de Vos Burchart, voorzitter van de lan-

Merel | Jan van der Greef

delijke ravenwerkgroep, een presentatie over raven. Wist u dat
raven ooit alleen op rotsrichels broedden? Hun puntige eieren
wijzen daar nog op (hoe puntiger hoe moeilijker ze van een richel af vallen). In Nederland maken ze nu boomnesten, maar
die vallen af en toe omlaag, omdat ze niet goed verankerd zitten. Raven zijn evolutionair aan het leren steeds betere nesten
te bouwen. Verder vertelde Hans nog andere boeiende wetenswaardigheden en gaf een overzicht van broedende raven in onze provincie. Na afloop waren er enthousiaste reacties.

Afdeling Vechtplassen geeft twee cursussen
vogelherkenning
Wegens corona is de cursus vogelherkenning voor beginners
van de Afdeling Vechtplassen verschoven van het voorjaar naar
de herfst. Bovendien organiseert Vechtplassen van januari
tot en met mei 2022 nog een tweede cursus. Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar hhvandillen@kpnmail.nl. Aanmelden kan bij Ingrid Kat via 0294-288650, 06-23662384 en
ingridmkat@gmail.com.

Papier in de prullenbak?
Heeft u het label met uw adres, dat bij deze Kruisbek zat, in
de prullenbak gegooid? Zo ja, wilt u het er dan alstublieft weer
uitvissen? Op de achterkant van het label staat uw contributie
rekening 2021. Alvast bedankt voor de betaling!
Raaf | Hans van Zummeren
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Jaar van de Merel
Vogelbescherming Nederland en Sovon
De merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel. Tot de eeuwwisseling namen merels
toe, maar vanaf 2016 verdween bijna 30%. Waarschijnlijk deels
als gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten
we niet. Deze plotselinge afname is reden om de merel beter te
onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar van de Merel uit.

Merel | René de Waal

Het Jaar van de Merel is pas in 2022. Maar ook 2021 staat in het
teken van deze soort. Dat jaar gebruiken we om vooronderzoek te
doen en om binnen bestaande telprojecten extra op de merel te
letten. De focus ligt vooral op nestonderzoek. Met het vooronderzoek willen we onderzoeksvragen formuleren die we in 2022 met
hulp van een brede groep van vogelaars kunnen beantwoorden.

Nestonderzoek
Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het
Nestkaartenproject. Dat is te weinig om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces. We willen graag weten wat het
aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen.
Ook willen we nagaan of er verschillen zijn tussen het stedelijke
en landelijke gebied. Zo komen we erachter of het éne leefgebied
beter is dan het andere.

Leefgebied

Merel | Michael Kars
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Door een breed publiek te informeren over het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht
bij huis. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar
van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze
wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie
we onze steden en dorpen delen.

Hooge Kampse Plas bij De Bilt
De rol van de Vogelwacht bij de totstandkoming van nieuwe natuur
Aan de noordoostzijde van de stad
Utrecht, nabij Fort Voordorp en de Biltse
sportvelden, ligt de Hooge Kampse Plas.
Hieronder wordt het ontstaan en de historie van deze plas geschetst, vervolgens
wordt de bemoeienis van de Vogelwacht
Utrecht met deze vogelrijke locatie toegelicht, leuk vogelnieuws uit 2020 vermeld en tenslotte wordt vooruitgeblikt
naar de nabije toekomst (1).

en is het streven om de plas een natuur
bestemming te geven, mede in het kader
van de EHS-verbinding tussen Kromme
Rijngebied en Noorderpark.
In 2008 wordt het plan van Utrechts
Landschap gepresenteerd om de plas te
verondiepen met als doel de ecologische
waarden te vergroten. Enerzijds kan verondieping - met licht verontreinigde par-

Wigle Braaksma

tijen grond en slib, gevolgd door afdekking met een schone bovenlaag - de lokaal
nog steeds zwaar verontreinigde bodem
(o.a. PCB’s en dioxines?!) de waterkwaliteit verbeteren. Anderzijds kan door verondieping - met name langs de oevers
en rondom nieuw aangelegde eilandjes oevervegetatie ontstaan die voor moerasvogels broed- en schuilgelegenheid biedt.

Van zandwinning en vuilstort
naar natuurontwikkelingsgebied
Deze diepe plas - door omwonenden nog
steeds aangeduid als ‘het stinkgat van
Groenekan’ - heeft een bijzondere geschiedenis. De plas is bijna 50 jaar geleden ontstaan door zandwinning voor de
aanleg van de A27 en wordt vervolgens
in de jaren 1974-1977 benut voor het storten van allerhande afval. Omdat de stort
tot een lokaal milieuschandaal leidt (met
gezondheidsklachten van bewoners uit
Groenekan en Maartensdijk; gevolg van
waterstofsulfideproductie door anaerobe bacteriële afbraak van melkpoeder)
wordt de afvalstort gestaakt. Na noodmaatregelen (storten van kalizouten en
aanbrengen van luchtpompen) wordt de
afvalbodem in 1978-1979 vervolgens bedekt met licht verontreinigd slib, afkomstig uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
Nadat deze plas decennia eigendom
is van de provincie Utrecht, wordt
Utrechts Landschap in 2003 eigenaar

Hooge Kampse Plas en omgeving (drone still) | K3/GrondbankGMG
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Omdat vooral oudere omwonenden nare
herinneringen hebben aan de eerdere verondieping met afval en omdat Utrechts
Landschap en het bedrijf die het verondiepingsproject gaat uitvoeren (Dekker
van de Kamp, later K3Delta en nu Grondbank genaamd) zoeken naar draagvlak bij
bevolking, wordt in februari 2008 een informatieavond georganiseerd, via lokale media en sites informatie verstrekt en
een klankbordgroep (hierna: KBG) opgericht. In deze KBG zitten vertegenwoordigers van 9 organisaties: naast Utrechts
Landschap en Grondbank tevens: Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan,
Stichting Milieuzorg Zeist, IVN, Groenekans Landschap, gemeente De Bilt en Vogelwacht Utrecht.
In mei 2010 starten de stortactiviteiten
van grond- en baggerspecie in de plas.
Doel is om de plas gedurende 6 jaar met
circa 1 miljoen kubieke meter grond/bagger te verondiepen waarbij het noordelijk
en zuidelijk deel globaal 1 en 10 meter waterdiepte zullen houden en in het noordelijk deel 7 vogeleilandjes worden gecreëerd. Als gevolg van de financiëel-economische crisis vertraagt het verondiepingsproject en worden de laatste stortingen pas in 2020 verricht. Dat het verondiepingsproject van de Hooge Kampse
Plas een opmerkelijk transparant proces
met relatief veel media-aandacht betreft,
kan worden verklaard door de geschiedenis van deze plas (2). Omdat de eerdere stort in deze plas tot ongewenste ontwikkelingen leidde, zijn zowel terreineigenaar (Utrechts Landschap) als projectuitvoerder (Grondbank) zich bewust van
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het belang om zorgvuldig te communiceren met omwonenden en een herhaling
van een milieuschandaal te voorkomen.
Zorgvuldige keuring van de te storten
partijen grond en bagger, alsmede monitoring van waterkwaliteit en ecologische
factoren zijn daarbij belangrijk.

Onderzoek, bescherming en
educatie: rol van Vogelwacht bij
Hooge Kampse Plas
De provinciale Vogelwacht werd in februari 1958 opgericht in De Bilt en had als
doelstelling om onderzoek naar, bescherming van en educatie over vogels te bevorderen. Mijn vader (Sjoerd) was een
van de oprichters en heeft mij veel over
vogels geleerd. Via mijn vader ontmoette ik ook zijn collega Bert Bos die 10 jaar
broedvogeltellingen verrichtte op landgoed Sandwijck (waar ik nu 38 jaar woon),
de gemeente De Bilt in 1964-1966 integraal op broedvogels onderzocht en later
voorzitter werd van de Vogelwacht.
Het was Bert Bos die mij vertelde over
de bijzondere betekenis van de ontgron-

dingsplas: broedende ijsvogel, oeverzwaluwen en zelfs een bewoonde dassenburcht! Mijn eerste voorjaarsblikken in de
80-er jaren op de plas (vanaf de zuidwal,
na sprong over slootje) leken hallucinant:
circa 2000 eenden, vooral duik- (kuif- en
tafel-), maar ook grondeleenden (wilde
eend, slobeend, krakeend en smient) die
rondzwommen en deels ook foerageerden! En dat op 1500 meter afstand van
mijn woonplek (landhuis Sandwijck)!
Als in mei 1992 een recreatief fietspad
wordt opengesteld aan de westzijde van
de Hooge Kampse Plas en ik leuke vogel
soorten waarneem, besluit ik om hier
watervogels wekelijks te gaan monitoren.
Natuurlijk ben ik niet alleen: na opening
van het fietspad nemen het aantal bezoeken door vogelaars en de waarnemingen
van vogels sterk toe. De Kruisbek publiceert in 1994 een artikel met de resultaten
van twee jaar (water)vogelonderzoek op en
rond deze deels diepe plas (3). Tijdens de
wekelijkse tellingen van watervogels blijkt
de plas vooral gedurende de trektijd en in
de wintermaanden van betekenis voor on-

Smienten | Jan van der Greef

IJsvogel | Toon Vernooij

Roerdomp | René de Waal

der meer zwaluwen, sterns en meeuwen
(voorjaar), maar ook voor roerdomp, non
en duikeenden (winter). Opvallend is dat
merendeel van de watervogels op de relatief rustige zuid- en oostzijden van de plas
pleisteren. In latere jaren worden vooral
door Kees Rozier veel vogelgegevens verzameld en online gepubliceerd (4). Nadat
Kees (die veel mensen door zijn telescoop
bij de plas naar vogels liet kijken) in augustus 2015 overlijdt, wordt ter nagedachtenis
aan hem in juni 2016 een bank met herinneringsplaquette onthuld bij de reeds aanwezige telescoop aan de noordzijde van de
plas. De laatste jaren worden veel waarnemingen verricht door enkele deskundige
vogelaars die onder meer veel aandacht
schenken aan trekvogels (5).
In november 1993 wordt door de Land
inrichtingscommissie (hierna: LIC) het
Voorontwerp Herinrichting Noorderpark
gelanceerd. De naam Noorderpark wordt
gebruikt als aanduiding voor het eeuwenoude, voornamelijk agrarische cultuurlandschap rond Westbroek en Tienhoven
ten noorden van Utrecht. Doel is om de

agrarische, recreatieve en natuurwaarden
en -potenties van dit 5900 hectare omvattende gebied te vergroten. Onderdeel
van de eerste plannen betreft ook het
(verder) ontsluiten van de Hooge Kampse Plas: aanleg van fiets-/wandelroutes
op zuid- en oostzijde van de plas. Omdat bekend is dat op de oostoever schaarse (vogel)soorten voorkomen, verzoeken
enkele leden van de Vogelwacht de LIC
om dit infrastructurele ontsluitingsplan
niet uit te voeren. Daarbij verwijzen zij
tevens naar de rustfunctie die deze plas
vervuld voor watervogels. In latere versies van deze zuidoosthoek van de LIC
Noorderpark ontbreken nadere voornemens tot asfaltering en ontsluiting van
vernoemde zuid- en oostoevers…
Als in februari 2008 een informatiebijeenkomst van het Utrechts Landschap
en Dekker/van de Kamp over het verondiepingsplan van de plas wordt georganiseerd op een voor mij geblokkeerde
datum, verstuur ik een brief (namens
de Vogelwacht) met 15 kritische vragen.
Spoedig ontvang ik een inhoudelijke re-

actie en een verzoek om deel te nemen
aan een - op te richten - klankbordgroep
(KBG). Ik besluit mee te doen en heb tot
oktober 2020 24 overleggen bijgewoond,
waarbij ik vogelgerelateerde zaken agendeer of memoreer.
Enkele malen verzoek ik - met succes - om
bepaalde verondiepingsactiviteiten uit te
stellen: storten tijdens vorstperiodes en
gebruikmaking van werkdammen vanwege broedende oeverzwaluwen. Herhaaldelijk word ik benaderd door collega-vogelaars met vragen of zorgen rond het
verondiepingsproject. Een informatief artikel over de kansen en bedreigingen van
het project voor de biodiversiteit wordt in
2011 in de reeds genoemde Kruisbek gepubliceerd (6). Verstoring tijdens werkzaamheden, aantrekkingskracht van de
plas op recreanten en vissers, onrust
door gebruik van het westelijke recreatieve pad en zorg rondom chemische en hydrologische gevolgen van de stortactiviteiten worden als zorgpunten genoemd.
Deze mogelijke risico’s worden door diverse instanties gemonitord en de resultaten daarvan worden standaard geagendeerd en besproken in de KBG.
Naast onderzoek en beschermingsgerichte activiteiten vormt educatie een derde doel van onze Vogelwacht. Hoewel de
meeste ervaren vogelaars individueel deze plas bezoeken, worden interessante
vogelwaarnemingen veelal snel (per appgroep of online) gedeeld. Bovendien zijn
er veel vogelaars die nieuwsgierige wandelaars of fietsers meer vertellen over ter
plekke aanwezige vogels en hun kijker of
scoop beschikbaar stellen.
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Steile wand voor ijsvogel en overzwaluw in de maak

Op 19 mei 2018 waren ruim 150 bezoekers naar de plas gekomen om deel te nemen aan vogelexcursies die door de jubilerende lokale afdeling van het IVN (50
jaar) en de provinciale Vogelwacht (60
jaar) in het kader van de nationale Vogelweek (Vogelbescherming) waren georganiseerd. Hierbij werd prettig samengewerkt met Utrechts Landschap, Grondbank en Groenekans Landschap en voor
veel deelnemers bleken de plas en de
aanwezige vogels erg aantrekkelijk (7).
Op 6 oktober 2019 werd opnieuw een publieksevenement georganiseerd door de
jubilerende verenigingen. Op deze door
Vogelbescherming gecoördineerde Euro
Bird Watch waren circa 30 deelnemers
getuige van de herfsttrek bij de Hooge
Kampse Plas.

Recente ontwikkelingen en bijzondere vogelwaarnemingen in
2020
Oeverzwaluwenwand | Hans van Zummeren

Oeverzwaluwen | Bert Geelmuijden
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In 2008 verzoekt de Vogelwacht de huidige eigenaar (Utrechts Landschap) of
er - na afronding van het verondiepingsproces - voor vogels én vogelaars enkele
voorzieningen kunnen worden geregeld.
Daarbij wordt gedacht aan het creëren
van vogeleilanden (met rust- en broedmogelijkheden voor watervogels), naast
(met riet en struweel) begroeide oevers ook deels steile wand(en) voor ijs
vogel en oeverzwaluw plus eventueel een
vogelkijkhut of -scherm. Deze onderwerpen worden herhaaldelijk besproken binnen de KBG en er is bereidheid en budget om deze voorzieningen te realiseren.
Al in 2018 is een oeverzwaluwwand aan-

Vogelkijkscherm van cortenstaal

gelegd, waarbij in eerste instantie helaas
ongeschikte grond was benut. In maart
2019 is een nieuwe (meer zandige) wand
gerealiseerd die in dat jaar en vooral in
2020 in gebruik is genomen door nestelende zwaluwen. Nabij de zwaluwbroedwand wordt in september 2019 tevens een
vogelkijkscherm van cortenstaalgeplaatst.
Vanaf medio maart 2020 wordt het voet-/
fiets-/ruiterpad aan west- en noordzijde
van de plas nog intensiever door recreanten benut. Als spelende kinderen ook de
zwaluwwand en omgeving van de dassenburcht gaan gebruiken, plaatst Utrechts
Landschap (mede op verzoek van de Vogelwacht) extra hekken, prikkeldraad en
informatieve flyers.
Ook het aantal vogelaars dat de plas bezoekt, neemt toe in het bizarre pandemie
jaar 2020. Terwijl de Hooge Kampse Plas
al langer bekend staat als een locatie
waar leuke vogelwaarnemingen mogelijk
zijn, worden in 2020 opmerkelijk veel bijzondere soorten opgemerkt. Naast vis‑,
zee- en slangenarend worden ondermeer reuzensterns, veel soorten meeu-

wen en steltlopers (waaronder breedbeken Amerikaanse gestreepte strandloper)
door vogelaars genoten. Ook hoge aantallen pescivore soorten (fuut, aalscholver, reigers) in het voorjaar plus minimaal 1 succesvol broedend paartje kleine
mantelmeeuwen zijn opmerkelijk.

Tot slot: informatie-panelen en
toekomstig beheer
Vanwege coronacrisis is de geplande
feestelijke afronding van het verondiepingsproject in het najaar van 2020 uitgesteld. Hopelijk zal in de (na)zomer
van 2021 alsnog een feestelijke afsluiting
plaatsvinden, waarbij vermoedelijk ook 1
of 2 vogel-informatieborden worden geplaatst/onthuld. Als Vogelwacht hebben
wij conceptteksten en suggesties voor
afbeeldingen voor deze borden besproken met Utrechts Landschap.
Het toekomstig beheer van de vogel
eilanden is een meer complexe uitdaging. Als de eilandjes permanent droog
staan, zal snel sprake zijn van vegetatie
ontwikkeling die zowel landschappelijk

als avifaunistisch minder gewenst lijkt.
Onderhoud door Utrechts Landschap
samen met vrijwilligers van Vogelwacht
en eventueel IVN of Groenekans Landschap wordt overwogen, waarbij het streven is om niet alle eilanden gelijktijdig te
ontdoen van vegetatie. In 2020 is door
Utrechts Landschap gewerkt aan een inrichtings- en beheerplan waarbij ook leden van de KBG zijn uitgenodigd om
mee te denken. Omdat de plas vooral gevoed wordt door hemelwater en regulering van de waterstand slechts beperkt
mogelijk is, zal worden bezien wat de optimale hoogte, bodemsamenstelling en
onderhoudsfrequentie van deze eilanden
zou kunnen zijn.
Jaarlijks dient ook de oeverzwaluwwand
te worden bijgewerkt. In maart 2021 is
deze actie tijdig uitgevoerd (met graafmachine, ingehuurd door Utrechts Landschap). Mogelijk zal ook voor deze beheersactie in de komende jaren een beroep worden gedaan op vrijwilligers.
Noten
(1) Onderstaand verhaal betreft een geactualiseerde
versie van eerder gepubliceerd artikel in de CONVO,
orgaan van de KNNV afdeling Utrecht (zomer 2019;
pg. 6-9)
(2) Zie publicaties in Biltse huis-aan-huisblad De Vierklank en onderstaande noot (6)
(3) Wigle Braaksma: De “ Hooge Kampse Plas”. Tellingen van watervogels van 1992 t/m 1994. In: de Kruisbek 1994-4, pg. 57-66
(4) Zie: www.waarneming.nl -> Groenekan Hooge
Kampse Plas
(5) Zie (4) en ook: www.tellen.org -> Land: Nederland
-> locatie: Hooge Kampse Plas De Bilt
(6) Bart de Knegt: Natuurontwikkeling door verondieping in de Hooge Kampse Plas? In: de Kruisbek 20111, pg. 20-26
(7) Verslag van deze jubileumactiviteit is te vinden op
de websites van Vogelwacht Utrecht (->afdeling De Bilt
-> excursieverslagen -> 19 mei 2019) en van het Biltse huis-aan-huisblad De Vierklank (krantenarchief ->
Hooge Kampse Plas)
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Grote karekieten in de
Loosdrechtse Plassen
Werkgroep Grote Karekiet Loosdrecht: Eckhart Heunks, Bernard Roelen, Eric van
der Velde, Hans Tersteeg, Martin Poot

De werkgroep Grote Karekiet Loosdrecht heeft als doel om de
broedpopulatie van de grote karekiet in de Loosdrechtse Plassen te monitoren en zo bij te dragen aan het lopende onderzoeks- en beschermingsproject van deze landelijk zeldzame
broedvogel (zie ook het artikel in de vorige Kruisbek).
Grote karekieten worden sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw door leden van de VWU geteld op de Loosdrechtse
Plassen. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2002 vallen de
Loosdrechtse Plassen binnen de provincie Noord-Holland. Vanwege de historische binding en de langjarige uitvoering door de
leden van de VWU is de werkgroep bij de VWU ondergebracht.
De werkgroep bestaat sinds de oprichting in 2015 uit een vijftal vaste uitvoerders: Eckhart Heunks, Bernard Roelen, Eric van
der Velde, Hans Tersteeg en Martin Poot. Drie leden telden ook
al toen de plassen nog bij Utrecht hoorden. De populatie grote
karekieten telde in die tijd nog enkele tientallen territoria.

Werkgroep Grote Karekiet in actie | Rob Buiter

Dramatisch laag niveau
De werkgroep Grote Karekiet Loosdrecht is opgericht na het
luiden van de noodklok in 2014 wegens de daling van de aantallen naar een dramatisch laag niveau. De directe aanleiding
was onze ontdekking dat een grote rietkraag met een territorium van de grote karekiet was weggehaald voor het ontwikkelen van een ‘party eiland’ midden in de Loosdrechtse Plassen.
Verschillende media besteedden hier aandacht aan, waaronder
een radio-uitzending van VARA’s Vroege Vogels en een artikel
in Trouw. Het aanhangig maken bij de inspectie van de provincie Noord-Holland leidde tot een gerechtelijke veroordeling van
de overtreder tot een geldboete en een opdracht tot herstelmaatregelen.
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Grote karekiet | Michael Kars

Opname voor VARA’s Vroege Vogels | Martin Poot

Landelijk minder dan 100 broedparen
In 2015 is Vogelbescherming Nederland (VBN) landelijk een
onderzoeks- en beschermingsproject gestart om de grote karekiet voor Nederland te behouden. Samen met de Randmeren
vormen de Oostelijke Vechtplassen met daarbinnen de Loosdrechtse Plassen de kerngebieden van de grote karekiet in Nederland. De nationale populatie is tot een alarmerend laag niveau gezakt van minder dan 100 territoria. Dat de Loosdrechtse
Plassen nog steeds een kernbroedgebied voor grote karekieten
zijn, is te danken aan de brede rietkragen. De intensieve recreatie is blijkbaar geen beperking.

Plaatsen van informatiebord bij rasters | Martin Poot

punten op de Loosdrechtse Plassen zoals bomengroei en hoge beschoeiingen die nadelig zijn voor het riet. Het onderzoek
volgt op de voet of de maatregelen helpen om de populatie grote karekieten uit het dal te halen.
De werkgroep helpt hierbij met tellingen op Loosdrecht en assisteert ook bij het onderzoek naar het broedsucces, het ringen zenderwerk, het terugzoeken van gekleurringde vogels en
andere hand- en spandiensten. De VWU heeft financieel bijgedragen aan het onderzoek in 2016-2018 naar de trekecologie met geolocators. De werkgroep wordt tevens ondersteund
door het Plassenschap Loosdrecht dat geregeld boten ter beschikking stelt.

Rasters voor rietkragen
Het project van VBN wordt professioneel uitgevoerd door ecoloog Jan van der Winden (zie ook het artikel in de vorige Kruisbek) en Sovon waarbij de werkgroep helpt. Een van de belangrijkste beschermingsmaatregelen betreft het plaatsen van rasters voor de rietkragen om vraat door met name grauwe ganzen
te voorkomen. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit
initiatief vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Door de rasters herstelt het riet, waardoor hopelijk de kwaliteit
van het leefgebied verbetert. Daarnaast zijn er nog meer knel-

Iedereen kan bijdrage leveren
Iedereen kan een bijdrage leveren door losse waarnemingen in
te voeren op de website www.waarneming.nl.
Met name meldingen buiten de Loosdrechtse Plassen zijn erg
waardevol voor het complete provinciale beeld. Geef deze ook
door aan Wilco Stoopendaal, districtscoördinator (DC) D10
Utrecht. U kunt de DC mailen via lsb.utrecht@sovon.nl.
Waarnemingen van gekleurringde en/of geringde vogels graag
direct melden aan Jan van der Winden (jvdwinden@hetnet.nl).
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Boekbespreking | Toon Vernooij
Kennis over veren

Vogels en hun veren
Verenkleed en rui
Auteur Marc Duquet, Sébastien Reeber
Uitgever KNNV Uitgeverij, Zeist
ISBN
9789050117678 | 2020
Prijs
€ 32,95

Niets in de vogelwereld lijkt zo complex
en onoverzichtelijk als de jaarlijkse rui.
Kennis over veren, verenkleed en van de
uiteenlopende ruiprocessen was lange
tijd voorbehouden aan een selecte groep
wetenschappers en doorgewinterde vogelaars. Hierin begon in de jaren ’80
van de vorige eeuw geleidelijk verandering te komen met ‘The New Approach
to identification’, een reeks artikelen in
het Britse tijdschrift Birding World (in
1989 als handzame brochure verschenen). Voor het eerst werd daarin uitvoerig aandacht besteed aan vogeltopografie: het feit dat veren niet zomaar willekeurig op een vogellichaam geplakt zitten, maar heel systematisch. Er is geen
veldgids tegenwoordig die bij de soortbeschrijvingen geen termen als mantel,
tertials, kleine, grote en middelste vleugeldekveren, handpennen, armpennen
et cetera gebruikt. Maar over de vorming
van veren, rui en de factoren die daarbij
een rol spelen bestond tot voor kort geen
handig overzicht dat ook geschikt is voor
de niet-professionele serieuze vogelaar.

Leemte
Die leemte is nu gevuld met de verschijning van de Nederlandse vertaling van
Vogels en hun veren van de Franse ornithologen Marc Duquet en Sébastien
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Reeber. Het boek begint bij het begin: de
eigenschappen van de diverse typen veren, hoe ze groeien, hun kleuren et cetera. Veel zal bij de meeste vogelaars wel
bekend zijn, maar - en ook dat maakt dit
boek zo boeiend - de tekst wordt herhaaldelijk gelardeerd met leuke wetenswaardigheden. Voor mij was het bijvoorbeeld een eyeopener dat een bijkolibrie
‘slechts’ 940 veren heeft, tegenover een
knobbelzwaan maar liefst 25.000. Het
deel dat de organisatie (topografie) van
het verenkleed behandelt is zeer verhelderend, dankzij de schitterende foto’s
waarop de veerpartijen met highlights
aangegeven worden.
In een aparte paragraaf beargumenteren

de auteurs waarom zij kiezen voor de Amerikaanse terminologie van Humphrey-Parkes. Er valt ongetwijfeld veel voor te zeggen, maar het blijft wennen en het is de
vraag of begrippen als basisrui, formatieve rui, wisselrui, basiskleed definitief en
wisselkleed definitief bij ons ooit ingeburgerd zullen raken, gewend als we nu eenmaal zijn aan vertrouwde begrippen als
juveniel, eerste winter, broedkleed, adult
winterkleed enzovoort. Maar een groot
bezwaar is het niet, omdat waar nodig
steeds naar de bij ons bekende begrippen
wordt verwezen.

Ruistrategieën
De beschrijving van de rui en de rui
strategieën vormt de kern van het boek.

Eerst wordt uitgelegd wat rui eigenlijk
is, het doel ervan, de chronologie en het
verloop, het observeren van rui et cetera,
steeds weer toegelicht met voorbeelden
en foto’s.
Daarna volgt een uitvoerige uitleg van
de verschillende ruistrategieën. Kort samengevat bestaan er vier strategieën: de
basisstrategie (één enkele rui per definitieve - adulte - cyclus) en de wisselstrategie (twee of meer ruien per definitieve
cyclus), elk weer te onderscheiden in een
eenvoudige (hetzelfde aantal ruien tijdens alle cycli, dus ook tijdens de eerste
- onvolwassen - cyclus) en een complexe
strategie (een extra rui tijdens de eerste
cyclus). Iedere strategie wordt uitvoerig
besproken en toegelicht. Alles wordt ondersteund met diagrammen waarin elke
ruicyclus, het daaruit resulterende kleed
en de bijbehorende leeftijd overzichtelijk
weergegeven worden.
En wat heb je nu aan al die kennis? Dat
wordt vooral duidelijk in het derde deel
van het boek waar met praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe deze strategieën bij uiteenlopende soorten eruit zien.
Ook wordt hier extra aandacht besteed
aan de invloed van externe factoren zoals
de trekafstand van een soort. De langeafstandstrekkers onder de boszangers maken bijvoorbeeld een complete rui door
vóór het broedseizoen. In het najaar trek-

ken ze dus met gesleten vleugels, waardoor bij noordse boszanger en grauwe
fitis de vleugelstreep in het najaar soms
amper zichtbaar is. Handig om te weten.
Net als het feit dat Aziatische en Amerikaanse goudplevier en goudplevier uit elkaar te houden zijn aan de hand van verschillen in ruicyclus of dat adulte gorzen
maar eenmaal per jaar (na het broedseizoen) ruien en hun fraaie broedkleed pure slijtage is, maar dat wist u natuurlijk
allemaal al...

Kortom, dit is een boek dat het niet alleen verdient om te worden gelezen en
herlezen, maar vooral om voortdurend
onder handbereik te hebben.
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Kleine verhalen uit
Wit-Rusland
Met Sovon onder andere water
rietzangers tellen

Henk Strietman

Haalt ons af van het station, koopt met ons de kaartjes voor de
reis terug. Brengt een collega naar huis, wil te dure brandstof
halen, verdwaalt in de rij, vindt een verbaasde winkel.
Een vrouw komt van tussen de kippen en ganzen voor de dag,
veegt met haar handen het stof van de voeten. Welkom. Al verstaan we elkaar niet, vriendelijk begrijpen we het wel.
Wat we rondom zonsondergang tellen, brengen we in rijen van
drie in kaart: zingende mannetjes waterrietzanger. Een vogeltje,
zo lijkt het, van niks, een vogel die staat voor alles.
Loop je daar in het zware veen stap voor stap over de pollen,
zwoegend in het water op weg naar de waterrietzangers, klinkt
er in de verte de dubbele roep van het kraanvogelpaar.
De zigeuners smelten koperdraad. Een nieuw en onbeschermd
gebied met waterrietzangers. In de donkere nacht: schaduw van
grijshouten huizen, door de honden tot dorp geblaft.
De man maait het gras, hij wet de zeis en haalt voor zijn paard
het voer voor de winter. De vrouw wiedt het onkruid in de bedden, zij haalt water uit de beek en wiegt de planten nat.
Nergens als hier worden de doden geëerd, hun graven bewaard
onder kleuren. Papieren slingers, kant en borduurwerk, blauw
geverfde houten kruisen voor de onbekende overkant.
In het holst van de nacht ligt een waarschuwingsdriehoek, midden op straat staan twee auto’s stil.
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Een eland stak over. Veel schade, geen gewonden. Gelukkig
maar. ‘Dank u wel’.
...
Aan het eind van het pad de vervallen huizen waar de uil zo te
zien wel zijn huis heeft, zweeft de zeearend door de lucht, roepen en zingen witgatjes om ons heen, wenkt het veen.
Door het donkere water en nog donkerder bos terug naar de
plaats van vertrek. De auto muurvast in de modder. Met takken
en stammen, geduwd, getrokken komt hij eindelijk vrij.
Met zijn ijle hoge roep zit in die boom de buidelmees en vliegt
weg. Pleased to meet you zingt de roodmus, opnieuw in oud roze zoals je hem uiteindelijk vindt en ook zingen ziet.
Die twee achtergelaten met een bootje aan de rand van het
moeras. In het donker, nat, koud, terug moeten vinden. Drooglopende auto, houtje-touwtje. ‘Sergej, awake!’ ‘Yes, yes.’
Het wagenspoor leidt langs oude velden tot niets dan kwartelkoning, krekelzanger. Vader en zoon houden ons aan, delen hun
drank en hun honing, vertellen over Napoleons schat.
Als er één kikker aarzelend begint te kwaken, vallen ze allemaal
tegelijk in. Tot het geluid stilvalt, tot het weer aanzwelt en uiteindelijk opgaat in het langzame ritme van de nacht.

Een zee van gezoem omringt ons, het veen is een kathedraal vol
van ruimte, gezang, van vreemde bekende geluiden. Wolken ontelbare grijsheid bestaan uit muggen, die wachten.

Zo poseert ze op straat, laat ze zien waar ze woont, waar haar
ouders, haar grootmoeder woonde, wijst naar haar huis onder
de vruchtbomen. Ze zet zich in de tuin aan de schoffel.

Is dit het oudste dorp van het land? Het pad met de kuilen als
weg aan de houten huizen, hier aan de uiterwaarden langs de
oever van de rivier. Zwartwitte sterns vliegen af en aan.

Sperwergrasmus en kleine vliegenvanger, toch het dorp ingelopen. Komt zij daar, met gekromde handen, voert graan aan de
ganzen en kippen, laat het varken zien, dochter groet.

We tellen de vogels in de uiterwaarden, hun nesten, hun kuikens, de resten van hun eieren. Kievit en grutto, snippen en ruiters, voor altijd opgetekend, ze dragen vanaf nu een ring.

De ganzenkuikens zijn gek op het oud brood, ze sabbelen het
uit de handen. Raken verzadigd en vallen in elkaars dons in
slaap, en rennen wakker naar de lege fles aan het water.

De sterntjes langs de waterrand, geen zwart is zo donker, geen
zwenkende lichte vleugels zijn zo wit. De stille witvleugelstern
wiekt en hij wentelt, hij duikt en stijgt en keert om.

Zolang de zon schijnt, steeds warmer, zolang blijven de ooievaars op het nest. De ene oudervogel knutselt met takken, de
jongen rekken, strekken zich uit, oefenen voor de vlucht.

Een vogel te ver om te noemen, in kleuren van diepte, van licht.
Zo klein als hij is en hij roept, op de tak onderweg naar het nest,
met een snavel vol rups. Azuurmeesjes, af en aan.

Zo is het, was het, daar aan de rand van het oude Europa, door
de eeuwen geknecht, bloedlanden, in stilstaande tijd. Moerassen strekken zich immer oneindig uit, de vogels zingen.

Svanets, Sporava en Turov, 19 mei-3 juni 2011 | Henk Strietman
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Krooneenden | Hans van Zummeren

Krooneend in Vinkeveense Plasssen
Werkgroep Krooneend: Bernard Roelen, Eric van der Velde, Martin Poot

Met ooit de eerste broedgevallen van Nederland in Botshol
staan de Vinkeveense Plassen en omgeving al lang te boek als
een kernbroedgebied van Nederland voor de krooneend. De populatie is hier in de jaren negentig van de vorige eeuw opgeleefd door betere waterkwaliteit en het herstel van kranswieren,
hoofdvoedsel van krooneenden. Daarna vond een uitbreiding
plaats naar andere gebieden en is de Nederlandse populatie gegroeid naar een niveau als nooit tevoren. Echter, in de Vinkeveense Plassen gaat het na een piek van rond de 100 broedparen
in de jaren 2000 minder goed. Om die reden is de werkgroep
Krooneend onder de vlag van de VWU opgericht om binnen de
provincie de vinger aan de pols van deze soort te houden.

Icoonsoort provincie Utrecht
De werkgroep Krooneend stelt zich tot doel om de broedpopulatie van de krooneend in de Vinkeveense Plassen te monitoren
en een bijdrage te leveren aan de bescherming van deze landelijk zeldzame broedvogel. De krooneend is één van de 41 icoonsoorten van het natuurbeleid van de provincie Utrecht.
De werkgroep bestaat uit een drietal hoofduitvoerders: Bernard
Roelen, Eric van der Velde en Martin Poot.
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In de periode 1994-2018 is de populatie intensief gemonitord
en vond er ook ringonderzoek plaats door een groepje enthousiastelingen onder coördinatie van Sjoerd Dirksen. Bovengenoemde personen waren toen ook betrokken. Na het plotseling
overlijden van Sjoerd Dirksen in 2018 is er twee jaar niet geteld.
In januari 2021 is de werkgroep Krooneend opgericht en is de
monitoring op de Vinkeveense Plassen hervat.

Klein aantal overwintert
Gedurende de periode van maart tot en met augustus doen we
een aantal tellingen per boot volgens de richtlijnen van Sovon.
We huren steeds een bootje in Vinkeveen. Tijdens de tellingen
wordt het aantal mannetjes, vrouwtjes en jongen vastgelegd in
Avimap. In mei tellen we tevens kolonievogels als kokmeeuwen
en visdieven. In januari worden de drietal Sovon-watervogeltelgebieden die de Vinkeveense Plassen bestrijken op watervogels
geteld. Afhankelijk van de omstandigheden overwinteren kleine
aantallen krooneenden in het gebied.
Dat de Vinkeveense Plassen een kernbroedgebied voor krooneenden zijn, is op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend: het
gebied wordt vooral recreatief gebruikt en heeft weinig natuur-

beschermingsstatus. De plassen behoren wel tot het Netwerk
Nederlandse Natuur, maar zijn niet aangewezen als Natura
2000-gebied.

Iedereen kan bijdrage leveren
De krooneenden broeden op de Vinkeveense Plassen op rustige, niet in recreatief gebruik zijnde legakkers en eilandjes, tussen of onder begroeiing, niet ver van het water. Krooneenden
ruien ook in het gebied, waarbij de eenden overdag onder overhangende begroeiing langs legakkers schuilen. In deze tijd vinden de meeste foerageeractiviteiten ’s nachts plaats.
De hoofduitvoerders zorgen ervoor dat jaarlijks het minimale

Krooneend (man) | Michael Kars

aantal bezoeken wordt gebracht om de populatie goed te volgen. Als mensen letterlijk en figuurlijk willen instappen om extra rondes te doen met als doel extra informatie over de jongenproductie te verkrijgen, dan zijn zij zeer welkom. Verder kan
iedereen een bijdrage leveren aan de monitoring van deze nationaal zeldzame soort door waarnemingen in te voeren op waarneming.nl. Met name broedverdachte waarnemingen buiten de
Vinkeveense plassen (o.a. in de direct omliggende gebieden, de
Oostelijke Vechtplassen en het Eemmeer) zijn erg waardevol
voor het complete provinciale beeld. Geef deze ook door aan
Wilco Stoopendaal, districtscoördinator D10 Utrecht. U kunt de
DC mailen via lsb.utrecht@sovon.nl

Krooneend (vrouw) | Bert Geelmuijden

Krooneenden | René de Waal
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Kepen en
koperwieken
Frans van Maurik

Eindelijk weer eens winters weer en dan
ook nog zo dat het als een echte winter
beleefd kan worden. Startend met flauwe
sneeuwval, overgaand in echte sneeuwval wat in combinatie met een stevig
windje op verschillende plekken schitterende sneeuwwallen opleverde. Prachtig
om te zien. Herinneringen aan 1963 kwamen weer naar boven. Daarna de vorst.
De zeer lage temperaturen zorgden voor
een mooie ijslaag en de voorspellingen
werden waarheid voor de echte schaats
liefhebbers.
Dezelfde koude maar nog lagere temperaturen met sneeuwval in Scandinavië
zorgden ervoor dat het voedselaanbod
daar beperkt werd en dat grote groepen
kepen en koperwieken moesten afzakken
naar plekken waar wel voedselaanbod
was. Onder andere in Nederland dus.
De zaterdag beloofde koud maar wel mooi
te worden. Opgetogen heb ik mijn zus gebeld en gevraagd of zij zin had een wandeling te gaan maken door het Zouwe
gebied en polder Achthoven. In het voorjaar is hier een behoorlijke diversiteit aan
zangvogels te zien, zoals vink, groenling
en winterkoning maar ook blauwborst,
bosrietzanger, riet- en Cetti’s zanger, grote en kleine karekiet, en waar het gebied
om bekend staat: zwarte stern en purperreiger, die hier jaarlijks hun nageslacht
op de wereld zetten en grootbrengen.
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Het kleine vennetje lag vrij en de omringende vegetatie was kort gemaaid | Frans van Maurik

Wat gevogelte had zich om en in een wak verzameld | Frans van Maurik

Die diversiteit gaan we in dit jaargetijde
niet aantreffen. Wat wel? Misschien de
kepen en koperwieken!
De zonsopkomst hadden we net gemist
maar het ochtendzonnetje lachte ons tegemoet aan het begin van onze wandeling. Bij de splitsing naar polder Acht
hoven hebben we eerst een fotomomentje. Het kleine vennetje dat normaal gesproken goed verscholen ligt, lag nu vrij
en de omringende vegetatie was kort gemaaid. De rietsigaren (grote lisdodde?)

stonden prominent in het vennetje en nodigden uit om gefotografeerd te worden.
Na een halfuurtje vervolgden we onze
weg. Bij het passeren van een stukje bebossing werden we begroet door twee
overvliegende wulpen. Veelbelovend begin? Daarna kwamen we een loslopende
hond tegen, zwart-wit, merk onbekend,
zenuwachting snuffelend aan de sneeuw,
hopend een spoor te vinden naar huis of
naar zijn baasje. Maar verder was er, behalve het mooie winterlandschap weinig
te zien. We hadden onze hoop gevestigd

De rietsigaren stonden prominent in het vennetje | Frans van Maurik

op het tweede vennetje. Dit vennetje is
wat groter en misschien had zich hier wat
gevogelte verzameld om in een wak nog
wat voedsel te vergaren. En dat vermoeden was juist. Wilde eend, meerkoet en
nijlgans. Maar ook krakeend en slobeend
én een nonnetje. Een vrouwtje. Een onverwachte waarneming omdat het wat
mij betreft een omgeving is waar je deze niet verwacht. Snel een bewijsplaatje
gemaakt om daarna verder te onderzoeken of er misschien meerdere nonnetjes
tussen zaten.
Tot plots de hond zijn kop weer opstak
en als een dolle achter een nijlgans aanging op het ijs. Gevolg daarvan dat alles opvloog en wij dus niet hebben kunnen zien of er meer nonnetjes waren. De
hond wat verwensingen naar het hoofd
gesmeten (de gans was de dans ternauwernood ontsprongen) en onze weg
weer vervolgd. Maar van korte duur. Een
plons. Was die malloot van een hond
het water in gegleden en kon er niet
meer uitkomen. Goed, je bent boos op
dat beest maar kopje onder laten gaan

is ook zo wat. We konden er alleen niet
bij. Daar was het ijs te zwak voor (we zijn
beiden nogal aan het gewicht en ik het
meest). Mijn zus op zoek naar een lange tak en ik in de tussentijd in mijn beste honds de hond naar mijn kant lokken
om hem weer vaste poten onder water te
geven. Dat lukte zowaar. Met zijn laatste
krachten wist de hond via een klein plukje riet houvast te krijgen en zich op het
ijs te trekken. Alsof er niets gebeurd was
schudde hij het water van zich af, rolde
zich droog in de sneeuw, keek nog een
keer dom onze richting op en vervolgde
zijn weg weer zonder dankjewel te zeggen. Dat deden wij dus ook maar. Een
fotomomentje van geknotte wilgen zorgde voor wat activiteit.
Bij de Zouwe aangekomen gingen wij
rechts af richting kijkhut. Een blik in de
verte leverde een verrassende waarneming op. Was alle bebossing bij de kijkhut nu weg? Was dat huisje in de verte
echt dat schattige kleine woninkje dat gehuurd kan worden als je eens midden in
de natuur wilt vertoeven? In beide geval-

De bebossing bij de kijkhut was weg | Frans van Maurik

Wilgen bij de Zouwe | Frans van Maurik

Trees en het schattige woninkje | Frans van Maurik
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len is het antwoord ja. Een zeer vreemde gewaarwording (net als de schaatsers
op de Zouwe overigens) want je mist iets
vertrouwds. En eenmaal dichterbij gekomen was de nu volledig vrijstaande kijkhut een dissonant in dit geheel. Dit moment deed mij denken aan de keer dat
ik naar Ezumakeeg was gereden en daar
aangekomen moest constateren dat de
vogelkijkhut volledig door brand was verwoest. Precies hetzelfde desolate gevoel.
Laten we er maar van uitgaan dat het met
goede bedoelingen is weggehaald en tot
nut van de natuur is.
De laatste stop was bij het kijkscherm.
Zou hier nog een leuke waarneming te
zien zijn? Ja! We hadden de kijker nog
niet door het kijkgat gestoken of vanuit
het riet vloog een mannetje blauwe kiekendief op. Soepel klapwiekend en met
trage snelheid vloog hij richting de Lek,
dan voor de dijk rechtsaf om vervolgens
uit ons zicht te verdwijnen. Druk pratend
over deze waarneming en weer terugdraaiend naar de positie met zicht over
het water zien we een tweede mannetje blauwe kiekendief uit het riet opstijgen die op gelijke wijze uit ons zicht verdween. Verrast keken we elkaar aan.
Teruggekomen bij de auto hebben we
de koffie tevoorschijn gehaald en op een
nabij bankje, met overzicht over het poldergebied, nagepraat over de gebeurtenissen van die morgen. De hond en het
nonnetje, de waarneming van twee wulpen en twee blauwe kiekendieven maar
geen waarneming van keep of koperwiek.
Die waarneming deed ik later toen ik afgezet werd bij huis.
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Koperwiek | Frans van Maurik

In het struikgewas voor mijn deur werd
ik vanaf de grond aangestaard door een
koperwiek die duidelijk aangaf zijn gevonden voedselplek niet op te willen geven vanwege mijn aanwezigheid. En vanuit de beschutting van de takken door
een keep die zich afgezonderd had van
zijn groep, waarschijnlijk omdat hij zijn
buikje rond had gegeten gezien de hoeveelheid zaad rondom zijn snavel.
Zo zie je maar weer, je hoeft het niet altijd ver te zoeken.

Keep | Frans van Maurik

De verschillende gedaanten van de roodhalsfuut (en een overdenking) | Bert Geelmuijden
In het afgelopen jaar diende de roodhalsfuut zich twee maal aan in onze contreien. De eerste waarnemingen betroffen
een prachtig exemplaar dat eind mei in
de Haarrijnseplas te zien was. Ik ben daar
een paar keer gaan kijken en ik was min
of meer verbaasd over het gemak waarmee de vogel te vinden, bekijken en ook
te fotograferen was. Als je je een beet
je behoedzaam gedroeg kon je aardig in
de buurt van de vogel komen en met een
beetje geduld en uiteraard flink wat mazzel kwam hij in volle pracht voor de lens
van je camera. Ik maakte dat twee keer
mee en ik was achteraf behoorlijk verrukt
over het resultaat van de fotosessies. Wat
een mooi beest! Hij is wat kleiner dan
de gewone fuut, die veel vaker voorkomt
en trouwens ook een schoonheid is, en
maakt in vergelijking met die gewone fuut

een wat gedrongen indruk, maar het blijft
een elegante vogel niet in de laatste plaats
door de prachtige tekening. Het donkere
lijf, de roodbruine hals, een lichte wangen oorstreek en de gele snavelbasis worden gecompleteerd door een zwarte ‘pet’.
Hoe anders was het een paar maanden
later in het Nijkerkernauw. Daar werd de
vogel ontdekt door vogelaars die kwamen
kijken naar de parelduiker die daar in november in de haven rondzwom. Anders
dan de parelduiker koos de roodhalsfuut
voor het open water, maar evenzogoed
was hij redelijk te benaderen en goed te
bekijken. Wat een enorm verschil met de
zomereditie van deze vogel! Gebleven zijn
het fraaie postuur en de statige manier
van zwemmen, maar de term ‘kleurrijk’ is
niet langer van toepassing. De rode hals
is grijs geworden, net als de rest van het

lichaam en de lichte wang- en oorstreek
lijken valer. Gebleven is een restant geel
aan de snavelbasis, maar van een zwarte ‘pet’ is geen sprake meer. En toch....
ook dit vind ik een prachtig beest en dat
brengt me terug bij de opmerking over de
fuut hierboven, die ik ook al een schoonheid noem. Steeds weer bekruipt mij het
gevoel dat er geen (of in ieder geval heel
weinig) lelijke vogels zijn. Ik merk dat ik
de neiging heb veel voorkomende vogels
niet goed te bekijken en daarmee ontgaat
mij niet zelden hoe mooi een spreeuw,
een vink en ja, dus ook een fuut is. Voor
mij geldt dan ook dat het erg helpt te proberen een vogel voor mijn camera te krijgen. Als het me niet onmiddellijk lukt de
schoonheid van een vogel tot me te laten
doordringen, is er daarna de herkansing
van het computerscherm!!
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Op zoek naar geringde kraanvogels in Duitsland
Annemarie Loof

Voor vogelonderzoek worden vogels geringd en soms ook gekleurringd. Deze kleurringcombinaties kunnen van afstand afgelezen worden. Tijdens de trek
zijn er grote groepen kraanvogels te zien
in Duitsland, bijvoorbeeld in Neder-Saksen. Samen met een kraanvogelkenner
(Hermann) en een goede vriend (Henk)
ben ik afgelopen november op zoek geweest naar gekleurringde kraanvogels.

zijn voor de verschillende individuen die
in dat land geringd zijn. Gedurende de
dag zien we veel kraanvogels en hoewel
de grootte van de groepen flink verschilt,
zien we veel gezinnetjes bestaande uit
twee volwassen vogels met vaak één en
soms twee juveniele vogels. De juveniele exemplaren zijn het beste te herkennen
aan hun bruine kop.

Gekleurringde kraanvogel | Annemarie Loof

Observeren
Kleurringcombinatie
Henk en ik vertrekken al vroeg uit zijn
woonplaats Gees (Drenthe). De dag begint grauw en koud, maar zodra we in
Duitsland aangekomen zijn en de eerste
kraanvogels in beeld hebben maakt dat al
snel niets meer uit. Luid trompetterend
komen een aantal kraanvogels aanvliegen
en landen op een stuk grasland, waar al
een paar vogels aan het foerageren zijn.
We speuren de groep af en het is meteen
raak! Een kraanvogel met de kleurringcombinatie rood-rood-blauw aan de linkerpoot en wit-blauw-wit aan de rechter.
Die komt uit Zweden of Noorwegen! De
combinaties van kleurringen worden niet
willekeurig gekozen; er zijn bepaalde codes, waardoor een geringde kraanvogel
niet alleen als individu herkenbaar is,
maar ook te zien is in welk land de kraanvogel geringd is. De code aan de linkerpoot geeft aan in welk land een vogel is
geringd en de kleuren aan de rechter poot
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Het weer klaart na het middaguur enorm
op, wat het zoeken naar geringde vogels een stuk makkelijker maakt. We rijden langs uitgestrekte akkers over smalle landweggetjes en door kleine dorpjes.
In totaal zien we ongeveer 10.000 kraan
vogels. De grootste foeragerende groep
die we tegenkomen bestaat uit zo’n 900
vogels. We blijven deze groep een poos
observeren. Een klein groepje is onrus-

Juveniele kraanvogels | Annemarie Loof

Baltsgedrag | Annemarie Loof

Volwassen kraanvogel | Annemarie Loof

tig en niet veel later beginnen twee kraan
vogels te baltsen. Na een aantal sprongen
lopen twee kraanvogels met hun kop in de
lucht luid trompetterend naar elkaar toe.
Het scannen van groepen kraanvogels op
gekleurringde individuen is in een paar
gevallen een stuk moeilijker dan gedacht.
De afstand, hoeveelheid licht en het type
perceel heeft invloed op de zichtbaarheid
van de ringen. Daarnaast zijn sommige vogels ook een stuk minder zichtbaar
door reliëf in het landschap. Bij grote groepen kraanvogels speuren we met zijn drieën voor langere tijd de groep herhaaldelijk
af. Soms duurt het wel een kwartier voordat we een geringde vogel hebben gevonden en zelfs dan is het aflezen erg moeilijk. Door de vogel op de foto te zetten en
in te zoomen lukt het uiteindelijk toch om
de kleurringcombinatie met zekerheid af
te lezen. Gelukkig heb ik niet alleen foto’s
waarbij ik erg moet inzoomen om de code
af te kunnen lezen. Eén groepje kraanvogels laat zich wel heel mooi zien! De geringde staat zelfs vooraan en het zonnetje
komt ook nog even kijken.

Een kilometer kraanvogels | Annemarie Loof

Wolvenspoor
Aan het einde van de dag rijden we naar
een veengebied, waarachter een groot
water ligt. Daar overnachten vele kraanvogels. Aan het einde van de dag vliegen
grote groepen daarnaartoe en we hopen
een paar van deze groepen te zien. We lopen het gebied in en aangezien ik voor
mijn studie (wildlife management) recent
nog bezig ben geweest met diersporen,
richt ik mijn ogen op de grond om te
zien of ik nog iets leuks kan ontdekken.
We zitten in het kerngebied van de wolvenpopulatie in Neder-Saksen en ik vind,

na enig speurwerk, wat nagelafdrukken.
Het is echter nog niet duidelijk of dit wel
een wolf is. Even later vind ik in een zacht
stukje grond een grote, duidelijke afdruk.
Ik controleer mijn bevindingen bij een
klasgenoot met een stuk meer wolvenkennis dan ik en we concluderen dat dit
een echt wolvenspoor is!
De zon is inmiddels bijna onder en niet
veel later horen we het inmiddels vertrouwde getrompetter van vele kraanvogels. Lijnen van kraanvogels vliegen over,
of zoals Hermann het benoemt: “Ein kilo
meter Kranich”. Enkelen vliegen zelfs vlak
over ons heen en ook een vrouwtje blauwe kiekendief laat zich nog even zien. Een
halfuur na zonsondergang zijn de meeste
grote groepen samengekomen op het water achter de bomenrij. Het geluid van de
vele kraanvogels draagt ver door het landschap. We concluderen dat het een topdag is geweest met maar liefst elf geringde vogels! Uit de kleurringcombinaties
van de geringde vogels blijkt dat we er drie
uit Zweden of Noorwegen hebben gezien,
de rest is in Duitsland geringd.
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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

Transgender
In de mensenwereld al enige jaren een
onderwerp van onderzoek en discussie:
gender oftewel geslacht. Iemand kan het
gevoel hebben in een lichaam te zitten
van het ‘verkeerde’ geslacht of fysiek zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken hebben. Voor de betrokken
individuen kunnen de consequenties
heel vervelend zijn, vooral als de omgeving zo’n grensgeval niet wenst te accepteren. In de wetenschap begint steeds
meer het besef door te dringen dat de
grenzen tussen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ niet altijd scherp te trekken zijn. Ook
in de dierenwereld zijn gevallen bekend
waarbij onmogelijk vast te stellen is of
een individu honderd procent vrouwelijk
of mannelijk is, omdat het kenmerken
van beide geslachten vertoont. Daar zijn
diverse oorzaken voor: een verandering
in hormoonhuishouding kan bij zoogdieren leiden tot onduidelijke geslachtskenmerken of verandering van bestaande geslachtskenmerken. Bij vogels wordt
het geslacht rechtstreeks bepaald door
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een chromosomenpaar - ZZ voor mannetjes, ZW voor vrouwtjes - waarbij de hormoonhuishouding een veel minder belangrijke rol speelt. Tussenvormen ontstaan dan door fouten bij de celdeling,
waardoor hetzelfde individu celtypen
ontwikkelt met ZZ- én ZW-chromosoomparen en dus zowel mannelijk als vrouwelijk is. Een zeldzaam geval van zo’n
mengvorm deed zich niet lang geleden
voor in de Verenigde Staten. De gepensioneerde ornitholoog Jamie Hill fotografeerde een rode kardinaal die er nogal vreemd uitzag: de rechterhelft van de
vogel had de felrode kleur van een mannetje, de linkerhelft de beigebruine tint
van een vrouwtje. Dit fenomeen heet bilateraal gynandromorfisme, waarbij een
vogel letterlijk uit twee helften van tegengesteld geslacht bestaat. Ook in 2014 is
een vergelijkbaar geval bij een rode kardinaal beschreven. Deze leek zich prima
te handhaven tussen zijn/haar soortgenoten. Opvallend was dat de vogel gedurende de 40 dagen durende observatie
geen enkel geluid maakte.
Bron: www.birdguides.com, 13 maart 2021

Mystery gans?
Onder archeologen (en vogelkenners) is
discussie ontstaan over de determinatie van 4600 jaar oude afbeeldingen van
ganzen in een graftombe van een Egyptische prins. Het gaat om een tamelijk beroemde muurschildering, bekend onder
de naam ‘Meidum ganzen’. Op de wanden van de tombe staan verschillende

soorten ganzen afgebeeld, waaronder
grauwe gans, rietgans en kolgans. Een
vierde soort lijkt op het eerste gezicht op
een roodhalsgans, maar een Australische
wetenschapper trekt dit in twijfel. Dat de
afbeelding van de twee op roodhalsganzen lijkende vogels op onderdelen afwijkt van het bekende beeld staat vast.
De verdeling van het rood en zwart op
kop en hals is anders en de kin, keel en
borst zijn wit afgebeeld (in werkelijkheid
zwart, van het rood gescheiden door een
smalle witte lijn). Zó anders volgens de
auteur, dat je moet concluderen dat de
afbeelding een ander taxon toont. Nu
zou je kunnen zeggen dat dit te wijten is
aan artistieke vrijheid, maar, zo is de redenering, daartegen pleit het feit dat de
andere drie afgebeelde soorten wél alle correcte kenmerken tonen. De auteur
baseert zijn conclusie op de zogenaamde Tobiascriteria, een kwantitatieve methode om vast te stellen of een afbeelding aan het desbetreffende soortbeeld
voldoet. Dat geldt voor alle afbeeldingen, behalve die van de ‘roodhalsgans’.
Heeft de kunstenaar dan misschien toch
een onbekende, inmiddels uitgestorven
(onder)soort afgebeeld? Dat is maar zeer
de vraag, lijkt mij. De afwijkingen kunnen
nog steeds toeval zijn, gebrek aan kennis of de keuze van de schilder. We zullen
het nooit weten. Of er moet alsnog een
type opduiken dat er precies zo uitziet
als de vogels op de muurschildering…
Bron: Journal of Archaeological Science:
Reports, vol 36 (april 2021)

Kleine rietgans | Michael Kars

Kolgans | René de Waal

Grauwe ganzen | Bert Geelmuijden

Roodhalsganzen | Hans van Zummeren
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Een parelduiker in het Nijkerkernauw
| Bert Geelmuijden
Op 15 november jl. was ik met onze vaste groep watervogels
aan het tellen toen er middels een alert een redelijk opwindende melding op de Amersfoortse pagina van waarneming.
nl verscheen: er was een parelduiker gezien bij jachthaven De
Eemhof, recht tegenover Spakenburg. Nou is watervogels tellen hartstikke leuk, maar een parelduiker op 8 kilometer is toch
wel een ander verhaal. Op het moment van de melding waren
we zo goed als klaar met de telling en zodoende stelde ik aan
de anderen de vraag of er bezwaar was tegen mijn onmiddellijke vertrek. “Laten we nog even een kop koffie drinken,” was de
reactie en dat was niet meer dan redelijk, maar daarna ging ik
met gezwinde spoed richting De Eemhof.

Wonder
Daar aangekomen was ik wat verbaasd over de plaats van de
waarneming. Het bleek om de haven te gaan en het beest zou
zich tussen de boten bevinden. Na een kwartiertje zoeken zonder enig resultaat ontwaarde ik Karel Mauer, prominent lid van
de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Hij vertelde mij
dat hij de vogel een aantal keer had kunnen fotograferen, maar
dat hij een half uur geleden was weggevlogen in westelijke richting, “maar je weet maar nooit,” voegde hij nog aan die teleurstellende mededeling toe. Na nog een poosje gezocht te hebben fietste ik huiswaarts en nam mij voor de volgende dag nog
een poging te wagen.
De volgende dag fietste ik onmiddellijk richting De Eemhof,
waar ik al snel een andere zoekende vogelaar trof. En ja, na een
minuut of 20 voltrok zich een soort van wonder: daar was de
parelduiker, nog ver weg tussen de aangemeerde jachten, maar
onmiskenbaar aanwezig. Geregeld duikend om dan soms tientallen meters verder weer boven water te komen. Uiteraard werden er bewijsplaatjes geschoten en na een uurtje stapte ik vol24 | de kruisbek 2-2021

daan weer op de fiets om mijn gebruikelijke rondje door Polder
Arkemheen af te maken. De dagen daaropvolgend ben ik nog
een aantal keer naar de haven gefietst en telkens weer was de
vogel prachtig te bekijken. “Kan het mooier?” zei ik tegen een
andere fotograaf toen de vogel op 10 meter voor ons bovenkwam? Het antwoord luidde: “Nee. Of toch: in zomerkleed!!”
Inmiddels had ik gevonden dat dit de veertiende waarneming
van een parelduiker in onze omgeving was sinds 1928 en dat
maakt duidelijk waarom de vogel heel erg vaak bekeken is in de
ruim twee weken dat hij in de haven rondzwom.

Andere vogels
Een bijkomend effect van de aanwezigheid van heel veel vogelaars is dat er ook gezocht wordt naar andere vogels en dan wil
er nog wel eens een leuke ontdekking gedaan worden. Zo ook
in dit geval. Het ging om een roodhalsfuut, net als de parelduiker een ‘rode’ soort voor onze omgeving. Ook in dit geval
had ik meerdere pogingen nodig om het beest te vinden, maar
uiteindelijk had ik hem prachtig in beeld. Anders dan de parelduiker zwom de fuut niet in de haven, maar op het open water
van het Eemmeer, maar wel niet verder dan zo’n 15 meter uit de
kant. Daarvoor moest ik een eindje een pier op lopen. Links het
Eemmeer en rechts een rijtje jachten. Er stoof een opgewonden
man van één van de jachten. Wat ik daar deed en hij had de afgelopen dagen al vaker mensen zien rondlopen op die anders
zo rustige pier. Ik vertelde hem van de roodhalsfuut en dat het
een bijzondere vogel is. Hij keek zelfs een keer door mijn kijker en leek het tot mijn verbazing uiteindelijk wel te begrijpen.
“Tja,” zei hij, “er lopen hier ook geregeld mensen te vissen en
daar begrijp ik ook al helemaal niets van.” Die opmerking was
mij uit het hart gegrepen en dat maakt nog maar eens duidelijk
dat mensen van elkaar verschillen, net als vogels...

Parelduiker | Bert Geelmijden
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Verenigingsnieuws
Volledige teksten van de aangekondigde
excursies zijn te vinden op de website.
De coördinatiegroepen Amersfoort, De
Bilt|Zeist, Doorn|Driebergen, Nieuwegein
|IJsselstein en Utrecht-stad plannen geen
excursies zolang de coronamaatregelen
van kracht zijn. Zodra er meer zicht is op
versoepeling worden er weer excursies
georganiseerd. In eerste instantie worden die via de Website en Nieuwsbrief
van Vogelwacht aangekondigd.

Amersfoort
AMERSFOORT
Voor excursies opgeven bij Frank Pierik
06-51724647 (Na 19.00u) of via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist
DE BILT/ZEIST
Voor excursies opgeven bij hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies bij Sjef of Marie-José via 0343-414531, sjeftenberge@
vogelwacht-utrecht.nl en 06-40204688,
mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
UTRECHT-STAD
Utrecht-stad
Voor excursies opgeven bij jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Vechtplassen
VECHTPLASSEN
Zolang de coronamaatregelen gelden, kunnen de excursies geen doorgang vinden.
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Excursies vertrekken vanaf het kleine
P-terrein op het Harmonieplein in Maarssen (t.o. Residentie Amadeus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

Zaterdag 17 april 2021
Heidestein/Bornia | Wandelexcursie
Verscholen in de bossen bij Zeist liggen
Heidestein en landgoed Bornia. Er is een
gemarkeerde wandelroute met afwisselend bos en uitgestrekte heidevelden.
Qua vogels maken we kans op havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan, kruisbek,
roodborsttapuit en met veel geluk de
eerste bonte vliegenvanger of een heel
vroege koekoek.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 15 april
bij Gerhard Overdijking, 0346-563749 of
06-49678023.
Vertrek: 6.30 uur, aanwezig 6.25 uur, terug rond 13.00 uur.
Benzinekosten: € 2,00 p.p. (Graag gepast betalen aan de chauffeur).

Zondag 16 mei 2021
Biesbosch / Polder Maltha
Bert van Dillen en Richard Pieterson nemen ons mee naar de Biesbosch.
Polder Maltha ligt in het noordelijke deel
van de Brabantse Biesbosch. Er bevinden
zich vele vogels waaronder de prachtige
grote zilverreiger die er zich in steeds
grotere getallen laat zien. Andere vogels
als de groenpoot- en zwarte ruiter, watersnip en diverse soorten eenden en gan-

Roodborsttapuit | Bert van Dillen

zen voelen zich prima thuis in de kreken
tussen het steeds hoger opschietende
bies- en wilgenstruweel.
En dan hopen we natuurlijk op de ‘vliegende deur’. De zeearend is een van de
grootste roofvogels die sinds ruim 15 jaar
in Nederland broedt. De imposante vogel heeft brede, gevingerde vleugels, een
witte staart en een lichte kop met een gele snavel. Lange tijd was de vogel zeldzaam in Nederland, maar de laatste jaren
neemt het aantal toe. Sinds 2012 broeden zij in de Biesbosch.
Half april krijgen ze trouwens bezoek van
hun kleine neef, de visarend. Sinds 2016
broedt de visarend in Nederland, in de
Biesbosch. Daar kwam in 2017 een tweede
broedpaar bij en in 2020 een derde paar.
Het is uniek om deze twee heel bijzondere
roofdieren te zien vliegen of jagen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 14 mei 2021
bij Richard Pieterson via 0346-551883 of
06-12517124 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur);
terug tussen 13.00 en 14.00 uur.

uit de hut is er een mooi uitzicht over de
vloeivelden. ‘s Zomers broedt hier onder
andere de roodhalsfuut, maar we kunnen
hier ook geoorde futen verwachten en
verder koekoek, kleine karekiet, grasmus,
kneu, geelgors, rietzanger en rietgors.
Bert van Dillen zal deze excursie leiden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 4 juni bij
Bert van Dillen via 0346-556386 of 0611925132 (na 18.00 uur).
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur).
Benzinekosten: € 18,50 per persoon.
Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 27 juni 2021

Boomvalk | Bert Geelmuijden

Benzinekosten: € 8,50 p.p. Graag gepast
betalen aan de chauffeur.

Zondag 6 juni 2021
Fochterloërveen en Diependal
Het Fochteloërveen is een 2500 hectare groot natuurgebied op de grens van
de Nederlandse provincies Friesland en
Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het
geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.

In het Fochterloërveen hopen we op
slangenarend, kraanvogel en het paapje.
Daarnaast is er kans op lepelaar, bruine
kiekendief, boomvalk, blauwborst, havik,
(roodborst)tapuiten, fitis, spotvogel, koe
koek en veld- en/of boomleeuwerik.
In het Diependal, een natuurreservaat in
een voormalig vloeiveldencomplex nabij
Oranje, bezoeken we onder andere de
vogelkijkhut, toegankelijk via een ondergrondse gang. Zo komen we midden in
het gebied, zonder iets te verstoren. Van-

Nationaal Park Hoge Veluwe
Meer dan 10 jaar geleden zijn we hier voor
het laatst geweest, toen met de witte fietsen. Dit keer nemen we de auto. Onder
leiding van Richard Pieterson gaan we vogels (en ander wild?) spotten. Wat er qua
vogels te verwachten is blijft natuurlijk
ongewis maar we kunnen een breed scala
verwachten: boomvalk, sperwer, wespendief, gekraagde roodstaart, boomleeuwerik, geelgors, en diverse spechtensoorten. Wie weet ook grauwe klauwier en
bonte vliegenvanger.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 25 juni 2021
bij Richard Pieterson via 0346-551883 of
06-12517124 (na 18.00 uur).
Vertrek: 7.00 uur (aanwezig om 5.55 uur);
terug tussen 13.00 en 14.00 uur.
Benzinekosten: € 7,50 p.p. Graag gepast
betalen aan de chauffeur.
Toegangsprijzen park: € 11,10 per persoon en € 7,85 voor de auto.
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Steenarend
1 maart 2021 | Al meer dan een week zwerft er een steenarend
rond in het oosten van Nederland. Voor velen een droomsoort
maar ook een onvoorspelbaar ding, alleen weggelegd voor toevallige geluksvogels. Duikt dan weer eens hier op, dan weer
heel ergens anders en is daarna telkens onvindbaar. Ik kan me
daar meestal gemakkelijk bij neerleggen: gedeelde smart immers, en die toevallige geluksvogels is het van harte gegund.
Heel anders wordt het als zo’n vogel ineens min of meer ter
plaatse wordt gemeld. Aan het eind van de middag bij Duiven
en na enkele korte tussenstops uiteindelijk in de avondschemer
in zijn vermoedelijke slaapboom voor deze nacht bij Didam.
Dat biedt kansen want daar zal ie vermoedelijk morgenochtend
ook weer wakker worden. En dan wordt er ook in ons weer iets
wakker. Dan staan we weer in de vroege ochtendschemer met
tweehonderd man langs een tot voor kort nog stil landweggetje dat zich kromt rond akkers en velden in de Achterhoek. In
de berm auto’s in eindeloze rijen en telescopen gericht maar
helaas, we zijn een paar minuten te laat: vogel zojuist weggevlogen, weet men ons te vertellen. Sta je dan. Een nog koud en
grijs landschap van boomsingels en verre bosranden doemt op
uit de ochtendnevels maar daar hebben we even geen boodschap aan. Wat te doen?
Een nieuwe melding, een stroom auto’s die zich in beweging
zet en wij er achteraan. Maar op de nieuwe plek aangekomen
staan sommige vogelaars alle kanten op te loeren en anderen
wat met elkaar te kletsen. Geen steenarend te bekennen. Opnieuw te laat? Of miscommunicatie? En de zoektocht gaat verder. In colonne over smalle landweggetjes door de velden rond
Wehl. Ik zie alweer zo’n epische zoektocht voor me, met tientallen of meer auto’s crossend over half verharde zandpaden
met kuilen en gaten, ik moet denken aan keizerarend en kleine
regenwulp. Die beide overigens goed afliepen. Ook dit keer valt
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het mee: verderop stoppen de auto’s alweer en staan de telescopen collectief gericht op een bosje midden in het veld. Men
wijst ons en legt uit. Daar in die kale boom helemaal rechts in
het bosje die dikke prop: steenarend!
Aanvankelijk ver, grijs, slecht licht, een propje tussen een wirwar van kale takken: niks aan te zien. Maar als we wat verder lopen, dichterbij komen, misschien is ook het licht al ietsje beter?
Dan wordt het beeld van de vogel steeds ietsje helderder, ietsje
gedetailleerder, ietsje karakteristieker. Krijg je steeds meer het
idee dat je inderdaad naar een steenarend staat te kijken. Die
forse gestalte, die zware snavel, die geelbruine kopveren, af en
toe zijn ze zichtbaar. Lichte baan over de dekveren, een streepje wit van de staart: steenarend! De fiere kop die daar bij hoort,
de felle ogen, de dodelijke klauwen, die verzinnen we er zelf wel
bij. Ja, hij is mooi. Tenslotte vliegt-ie op en dat maakt het helemaal af! Met kalme vleugelslag vliegt-ie over het veld richting
bosrand, wint hoogte en vliegt voor de hoogspanningsleidingen langs. Brede en diep gevingerde vleugels zien we, wit in de
handvleugels, witte staart met donkere eindband en natuurlijk
die bedaarde arendachtige vlucht. Een jongensdroom! Nog één
keer duikt-ie omlaag naar een denkbeeldige haas, daarna verdwijnt-ie uit beeld.
We besteden nog een uurtje aan de velden rond Wehl, op zoek
naar patrijzen en naar steenarend natuurlijk maar geen van beide geeft zich bloot en we keren terug naar Utrecht. 11 uur thuis,
een herinnering rijker en nog een hele werkdag voor me.
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