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Van de redactie
Afscheid René de Waal
René de Waal verhuisde onlangs naar Noordwolde (Friesland)
en stopte daarom als eindredacteur van de Kruisbek. Toon Vernooij nam het van hem over. Op 3 mei 1997 ontmoette Bert
van ‘t Holt René voor het eerst in de trein van Arnhem naar
Warschau. Zij gingen met een groepje vogelaars naar Oost-Polen naar de moerassen van het riviertje Biebrza en het oerbos
van Bialowieza. Onderweg aten ze dropjes en hoorden vanuit
de stilstaande trein ergens in Polen een grauwe gors zingen.
Moerassen en oerbos maakten een onvergetelijke indruk. Jaren
later liep René op de dijk bij Delta Schuitenbeek, samen met
z’n vogelvriend Bert Geelmuijden, en ontmoette Frank Sidler
(toenmalige secretaris) en Bert van ’t Holt (voorzitter). Dat was
voor beiden de start van activiteiten binnen de Vogelwacht. Op
8 juli 2015 werd René eindredacteur van de Kruisbek (zie ook
het jaarverslag in de bijlage) en was dat nog lang gebleven als
hij Lisette uit Noordwolde niet had ontmoet.
René, bedankt voor je inzet en de fijne samenwerking!

Bestuur
Algemene Ledenvergadering en lezing raven
op 16 maart via beeldverbinding
Vanwege corona besloten we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 maart aanstaande via beeldverbinding te houden. In de bijlage bij deze Kruisbek leest u er alles over. Ook
de aansluitende presentatie over raven in de provincie Utrecht
kunt u thuis op het scherm volgen. Van tevoren aanmelden is
noodzakelijk (zie bijlage).

Nieuwe werkgroepen
Sinds kort zijn er twee nieuwe werkgroepen binnen de Vogel-

Grauwe gors | René de Waal

Krooneenden | Michael Kars

wacht actief: Werkgroep Krooneend en Werkgroep Grote Karekiet Loosdrecht. Leden van de Vogelwacht waren al veel langer bezig met het tellen van broedende krooneenden in de Vinkeveense Plassen en broedende grote karekieten in de Loosdrechtse Plassen (zie ook het artikel van Jan van der Winden in
deze Kruisbek). Krooneend en grote karekiet zijn zeldzaam in
Nederland en het tellen vormt een broodnodige basis voor een
goede bescherming. Beide werkgroepen zorgden voor boeiende informatie op onze website https://vogelwacht-utrecht.nl/.
Kijk op de homepage onder ‘Werkgroepen’. Er staat ook te lezen hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen.
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Grote karekiet profiteert voorzichtig van herstel rietkragen in de Oostelijke Vechtplassen
Jan van der Winden, Eckhart Heunks en Martin Poot

In 1993 schreef Frank Ellenbroek een artikel in De Kruisbek
met de titel ‘Houdt de grote karekiet stand als broedvogel in
Utrecht?’ Zijn vraag was destijds wel terecht. Sinds de eerste,
min of meer complete tellingen, eind jaren zestig was de populatie immers afgenomen van ongeveer 175 tot 250 paar naar 50
tot 75 rond het begin van de jaren negentig (Alleyn et al. 1971,
van der Winden en Morel 2002). Die afname was echter veel
minder sterk dan elders in Nederland waar de aantallen kelderden van ongeveer 5.000 paar in de jaren vijftig naar ongeveer 100 tegenwoordig (Sovon 2018). En hoewel er volop onderzoeken in de jaren zestig en zeventig plaatsvonden naar veranderingen van waterkwaliteit en plantengemeenschappen in
de Vechtplassen duurde het tot 1993 voordat een onderzoek
naar de afname van een belangrijke moerasvogelsoort, zoals
de grote karekiet, werd gestart in de Vechtplassen (Graveland
1996). In die periode werd aangetoond dat het broedsucces en
de overleving van volwassen en jonge grote karekieten geen
punt van zorg waren. De belangrijkste reden voor de neergang
van de populatieomvang was gelegen in een afname van het
aanbod aan hoogwaardig broedhabitat: waterriet in diep water
langs meren en plassen (Graveland 1998). Zulke rietkragen verdwenen door een gebrek aan waterpeildynamiek in moerassen,
maar vooral door vraat door herbivoren als muskusratten en
watervogels (van der Burg & Vermaat 2017, Remmelzwaal &
Verheule 1999).
Het onderzoek naar de oorzaken voor de afname van de grote
karekietenpopulatie in Loosdrecht startte dus in een periode
dat de neergang nog wel meeviel, zoals Frank Ellenbroek al opmerkte. Vanaf 2011 verslechterde in de Vechtplassen de situatie
echter eveneens rap. De Werkgroep Grote Karekiet Loosdrecht
luidde de alarmklok, waarna Vogelbescherming Nederland in
2015 het voortouw nam om uit te laten zoeken wat er aan de
hand was. Via een veldverkenning werd geconstateerd dat
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waterrietkragen versneld verdwenen door vraat door grauwe
ganzen (van der Winden 2016). Op basis hiervan werd besloten
om een aantal hotspots voor grote karkieten direct te beschermen door rasters te plaatsen tegen vraat door ganzen. Vogelbescherming heeft toen tevens besloten om het effect van deze rasters te laten onderzoeken, maar ook om uit te zoeken of

Grote karekiet | Bert van Dillen

Figuur 1 | Aantalsontwikkeling van de grote karekietpopulatie in de gehele Oostelijke Vechtplassen vanaf het eind van de jaren zestig.

het broedsucces en de overleving van volwassen en jonge grote karekieten nog steeds goed was. Dat kon immers wel veranderd zijn in de loop der jaren. Sinds 2018 heeft de Provincie
Noord-Holland in het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen geïnvesteerd in het extra plaatsen van rasters,
zowel op plekken waar de karekieten op dat moment nog voorkwamen als op plekken waar ze in het verleden voorkwamen
(van der Winden et al. 2020a). In dit artikel beschrijven we de
stand van zaken sinds de publicatie van Frank Ellenbroek. De
vraag is nu of door de beschermingsmaatregelen de populatie
weer kan gaan groeien.

Aantalsontwikkeling in de Vechtplassen.
Uit de periode vóór 1967 zijn helaas hooguit anekdotische gegevens over grote karekieten in de Vechtplassen beschikbaar. Het
lijkt overigens in diverse gebieden van de Vechtplassen geen talrijke broedvogel te zijn geweest rond de jaren veertig en vijftig
van de vorige eeuw (o.a. De Zeeuw 1976). Vanaf eind jaren zestig
zijn frequent min of meer complete tellingen uitgevoerd van zingende mannetjes in de tweede helft van mei. Dat is de beste telperiode, want daarna gaan mannetjes, waarvan nesten mislukt
zijn, zwerven en is er kans op dubbeltellingen. Vanaf het eind
van de jaren zestig fluctueerden de aantallen tussen 40 en 60
territoriale mannetjes en vanaf 2011 daalden de aantallen rap tot
minder dan 20. Vanaf 2017 lijkt de populatie stabiel en wellicht

Figuur 2 | Verspreiding van grote karekieten territoria in het begin van de jaren negentig en recent in het geel omgrensde deel van de Oostelijke Vechtplassen. Territoria op de Waterleidingplas, voorheen een belangrijk grote karekietenbolwerk, zijn
dus niet weergegeven | Verspreidingskaarten door Peter van Horssen

zelfs iets op te leven. De verspreiding is wel enorm ingekrompen
(Figuur 2). In de jaren negentig broedden ze nog in petgatengebieden zoals de Tienhovense Plassen en de Vuntus. Dat was al
snel afgelopen omdat daar de invloed van vraat door muskusratten en ganzen het grootst was (van der Winden & Dreef 2019).
De laatste territoria waren dan ook aanwezig op de recreatieplassen van Loosdrecht waar de verstoring door recreanten er
voor zorgde dat de invloed van grauwe ganzen op de rietkragen
minder was. De ganzen pasten zich echter aan en gingen ook
daar talrijk broeden zodat de rietkragen daar ook verdwenen.
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Broedsucces in de Oostelijke Vechtplassen
Het broedsucces van grote karekieten in 1996 was in de Loenderveense plas 3 tot 4 uitgevlogen jongen per nest (Graveland
1996). Dat kwam overeen met het broedsucces in de Randmeren. In de jaren 2018-2020 was het broedsucces in de Vechtplassen duidelijk lager met een variatie van 1,3 tot 1,9 uitgevlogen jong per nest. Een eerste oorzaak voor het lage broedsucces
bleek predatie van eieren of kuikens. Dat varieerde echter tussen
jaren. In 2019 werd bijvoorbeeld 26% van de gevolgde nesten
gepredeerd, terwijl dit in 2020 maar 11% was. Met wildcamera’s poogden we inzicht te krijgen in de predatoren. Het leek er
haast wel op dat juist de nesten waar camera’s stonden niet gepredeerd werden. Met zekerheid kon alleen in Loenderveen een
bruine kiekendief als predator van bijna volgroeide kuikens betrapt worden. Verder vonden we afgebeten pootjes van kuikens
in een nest. Dat duidt op een onbekend zoogdier als rover. Opvallend was echter dat nesten die niet gepredeerd werden, toch
gemiddeld weinig jongen grootbrachten (2,4 tot 3,1). Dat duidt
op een wezenlijk slechtere situatie dan in 1996 en dan gebieden
elders in Nederland. In zeker drie gevallen lagen er dode, vrij
grote kuikens in het nest. Dit wijst op voedselgebrek. De kuikensterfte is hoger dan elders in Nederland en de karekietenparen
wisten soms zelfs maar één jong groot te brengen.

drecht een datalogger om de trek in beeld te brengen. De gegevens moeten nog goed worden uitgewerkt, maar een eerste
resultaat kwam van karekiet Nico die op 24 juni 2016 een logger kreeg en op 22 mei 2017 werd teruggevangen, zodat de gegevens uit zijn logger konden worden gehaald. Hij bleek na een
tussenstop in Midden-Frankrijk naar Guinee te zijn gevlogen om
te overwinteren. Daar vertrok hij weer rond half april om een
tussenstop in Zuid-Spanje te maken. Na een tweede stop eind
april in Noord-Spanje kwam hij rond 20 mei aan in Loosdrecht.

Gaat het nu beter?

In 2016 en 2018 kregen in totaal 14 grote karekieten in Loos-

Er is goed en minder goed nieuws. We zien een stabilisatie van
de aantallen sinds de rietkragen beschermd worden tegen verdere afkalving door ganzenvraat. De rietkragen herstellen zich
voorspoedig en groeien weer goed het diepe water in. Lang
werd gedacht dat het stabiele waterpeil in Loosdrecht ongunstig was voor rietgroei, maar dat blijkt dus niet het geval. Zeer
hoopgevend is dat de karekieten zich ook vestigen op plekken
waar ze al heel lang niet meer zaten (o.a. Vijfde Plas) en waar
het riet nu teruggekeerd is. Dus het herstel van de rietkragen
werkt. Er blijkt echter een nieuw knelpunt te zijn. De rietkragen
herstellen zich weliswaar, maar op veel plekken wordt het riet
niet hoog en dik. Grote karekieten hebben riet van 3 m hoog
(boven wateroppervlak) nodig met een zeer hoge stengeldichtheid. Op veel plekken wordt het riet niet hoger dan 2 a 2,5 m
en in een lage stengeldichtheid. Verstijnen et al (2019) toonden

Nest | CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=164610

Grote karekiet | Bert Geelmuijden

Wegtrek en overwinteringsgebied
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aan dat het riet op veel plekken te weinig voedingsstoffen krijgt
om goed te groeien. Riet neemt zowel uit de bodem als uit het
water voedingsstoffen op. Als zowel de bodem als het water
voedselarm is, groeit het riet matig. Het oppervlaktewater is in
Loosdrecht inmiddels zo voedselarm dat krachtig riet alleen op
voedselrijke bodems kan groeien. Op zandige bodems lukt dit
niet voldoende. Juist de oostoevers van de plassen zijn in de regel zandig en daar groeit dan ook bijna nergens meer riet dat
geschikt is voor grote karekieten. Dit is een hersenkraker voor
inrichting en beheer.
Een ander nieuw knelpunt is dus de matige reproductie van de
grote karekieten. Die is momenteel zo laag dat het onvoldoende is om de populatie op eigen kracht te laten groeien (zie voor
populatiesimulaties van der Winden et al. 2020b). De Vechtplassen zijn dus afhankelijk van een goede reproductie in andere gebieden. Het zou wenselijk zijn om inzicht te krijgen in de
reden van de matige voedselsituatie in de Vechtplassen. Niet
alle paren presteren slecht, dus mogelijk zijn er goede voedselgebieden waar we beter op in kunnen zetten om de rietkragen
te beschermen. Het plan is ook om nog door te gaan met de
studie en langzaam maar zeker ook inzicht te krijgen of de karekieten op door rasters beschermde locaties ook beter presteren dan erbuiten.
Samengevat is geen eenduidig antwoord mogelijk op de hoofdvraag. Het riet herstelt zich en de kolonisatie van beschermde plekken is hoopvol. Maar of de kwaliteit van het wetland af-

Grote karekiet | Jan van der Greef

doende is voor een zelfredzame populatie, kan nog niet beantwoord worden.

Dankwoord
Allereerst een woord van dank aan wijlen Frank Ellenbroek die
jarenlang, al dan niet samen met anderen, de tellingen van grote karekieten tot 2001 coördineerde. Ook dank aan zijn familie
voor het beschikbaar stellen van zijn dagboeken. Naast de auteurs waren meer personen behulpzaam bij de tellingen van de
Werkgroep Grote Karekiet. Met name Eric van der Velde, Bernard Roelen en Hans Tersteeg bedanken we. Vogelbescherming Nederland initieerde en financierde het onderzoek. Bij
het vangen van grote karekieten hielpen Jimmy de Fouw, Eric
van der Velde en Erik Kleyheeg. De Vogelwacht Utrecht heeft
het beschermingsprogramma van Vogelbescherming mede gefinancierd. De Provincie Noord-Holland zorgde voor een stevige uitbreiding van het aantal rasters. Waternet, Natuurmonumenten en het Plassenschap ondersteunden het initiatief
en gaven toestemming voor het onderzoek op hun terreinen.
Edwin van Keulen (Plassenschap) stelde hiervoor enthousiast
boten beschikbaar. Ook het team van De Eerste Aanleg wordt
bedankt voor hun hulp om wekelijks vroeg in de ochtend een
boot voor ons te regelen. Peter van Horssen maakte de verspreidingskaarten.
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1999. De vestiging van riet in de Randmeren. De Levende Natuur 100: 58-61. | Sovon
Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. | Verstijnen Y. et al. 2019. Het belang van bodemtypen en
nutriënten voor riet in de Loosdrechtse Plassen. Verkenning van abiotische knelpunten voor het broedhabitat van de grote karekiet. Bware Rapport RP-18.039.19.8. | Van
der Winden J. & T. Morel 2002. Broedvogels van de Noord-Hollandse en Utrechtse
laagveenmoerassen in 1967-94. Limosa 75: 57-72. | van der Winden J. 2016. Herstel
van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote karekiet. Rapport 16.01. | van der
Winden J. et al. 2020a. Broedsucces grote karekiet en herstel rietkragen in Randmeren en Vechtplassen in 2020. Rapport 2020-08 | van der Winden et al. 2020b.
Broedsucces en nesthabitat van de Grote Karekiet in begraasde rietkragen in de kerngebieden. Limosa 93: 153-164. |De Zeeuw J.G. 1976. De invloed van recreatie op de
broedvogelpopulatie van de Kortenhoefse Plassen. In: De Noordelijke Vechtplassen.
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In memoriam Cok Augustinus
Coördinatiegroep afdeling Vechtplassen: Bert van Dillen

Op oudejaarsdag 2020 overleed op 92-jarige leeftijd ons bijzonder gewaardeerde lid Cornelis Willem (Cok) Augustinus.
Cok was een Utrechtse vogelwachter van
het eerste uur en jarenlang lid van de coördinatiegroep Vechtplassen. Tot op hoge
leeftijd (87 jaar) bleef hij lid van de coördinatiegroep. Medio 2015 gaf Cok met pijn

in het hart aan dat hij geen deel meer van
de coördinatiegroep wilde uitmaken. De
reden bleef ons in eerste instantie ongewis omdat Cok daarover niets wilde loslaten. Enkele maanden later bleek dat Cok
beginnende Alzheimer had, maar dat wilde hij niet aan de grote klok hangen. Dat
typeert Cok ook. Nooit klagen en mopperen maar het leven altijd zonnig en positief
tegemoet treden.

Cok Augustinus

Cok en kleinzoon met spullen voor het ‘winkeltje’

Cok Augustinus ‘vrijwilliger van het jaar’
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Cok Augustinus in de stand van de Vogelwacht afdeling Vechtplassen

Cok en de coördinatiegroep afdeling Vechtplassen

Cok verzorgde jarenlang het ‘winkeltje’
van de Vogelwacht afdeling Vechtplassen
en stond jaarlijks in de stand op de vrijwilligersdag van Maarssen in winkelcentrum
Bisonspoor om het werk van de Vogelwacht te promoten. Dat deed hij met veel
liefde en plezier.
Cok ging vaak mee met excursies, gezellig met medevogelaars eropuit. Cok nam
daarbij alle tijd om ‘nieuwkomers‘ uitgebreid tekst en uitleg te geven over het herkennen van de diverse vogelsoorten en
hun gedrag. Hij zorgde ervoor dat nieuwe

mensen zich direct ’thuis’ voelden bij de
afdeling Vechtplassen.
Cok was overigens niet alleen actief voor
de Vogelwacht, maar deed nog veel meer
vrijwilligerswerk in Maarssen en omgeving. Hoe trots waren wij dat Cok in oktober 2001 tot vrijwilliger van het jaar van de
gemeente Maarssen werd gekozen. Een terechte keus vonden vele mensen in Maarssen. In alle kranten stond een verslag van
deze verkiezing. Wij hebben er toen een
waar feest van gemaakt. Cok kreeg daarvoor een speciale trottoirtegel op het voet-

pad van de Hoge Brug in Maarssen, de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Cok vormde samen met de vorig jaar op
25 april overleden Henk Lichtenbeld een
waar ‘krasse knarrenduo’. Samen maakten ze vele jaren achtereen op de begraafplaats ‘Den en Rust’ in Bilthoven de nestkasten schoon en repareerden die als deze kapot waren gegaan. Ook ringden ze
daar samen vogels. Dat deden ze ook iedere week in de Molenpolder bij Maarssen. Veel werk, dat meestal in alle stilte
werd uitgevoerd.
Cok was een graag geziene man binnen
de Vogelwacht. Altijd goedgemutst en geïnteresseerd in andere mensen. En een
opvallende verschijning. Cok had namelijk
zijn linkerarm verloren toen hij als onderhoudsmonteur van hoogspanningsmasten plotseling onder stroom was komen
te staan. Daar waar menig monteur dat
met het leven moest bekopen, kwam Cok
er naar omstandigheden ‘goed’ vanaf. Op
de plaats van zijn arm had Cok een kunstarm gekregen. Cok had daarbij geleerd de
kunsthand te bedienen door spieren aan
te spannen in het stukje bovenarm dat
na het ongeluk resteerde. Ook had Cok
een speciale stalen holle bol die hij op de
kunstarm kon zetten. Die bol plaatste hij
dan vervolgens op een gemonteerde kogel aan het stuur van zijn auto zodat Cok
gewoon kon autorijden. Zo kon Cok goed
uit de voeten, zowel met verrekijker als
met ringen van vogels.
Wij zullen Cok blijven herinneren als een
betrokken, zeer innemende en warme
vogelvriend.
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Knobbelzwanen | Hans van Zummeren

Geschiedenis van de knobbelzwaan
Bij het afgraven van terpen in Groningen en Friesland zijn fluiten gevonden, gemaakt van de holle botten van knobbelzwanen
(circa 2000 jaar oud). Ook in de Middeleeuwen leefde de knobbelzwaan in Nederland. De vogel is afgebeeld op 11 gemeente
wapens en komt voor in topografische namen als Zwaanen
heike, Zwaanshoek, Zwaantje, Zwanegat en Zwanenburg. Het
jagen op zwanen was lange tijd een voorrecht van de adel. De
statige knobbelzwaan werd ook als statussymbool gehouden in
kasteelparken en -grachten. Deze vogels eindigden meestal in
gebraden vorm op de eettafel van de kasteelbewoners.

Uitgeroeid door jacht
Over de jacht op knobbelzwanen in en na de Middeleeuwen
in Nederland is verder weinig bekend. Wel beschikken we over
een aantal dramatische verhalen over de vervolging in Denemarken in de 16e en 17e eeuw. Zo namen op zondag 12 augustus
1702 de Deense koning en zijn hele hofhouding deel aan een
zwanenjacht. In deze periode kunnen knobbelzwanen niet vliegen doordat ze alle vliegveren tegelijk ruien. Honderden vogels
werden door 37 boten omsingeld. Zodra de koning begon met
schieten, schoot iedereen met pistolen op de zwanen, en de jagers doodden ze haast allemaal. Pas in de loop van de 18e eeuw
werd de zwanenjacht in Denemarken vrijgegeven voor ieder8 | de kruisbek 1-2021

Bert van ’t Holt

een, en met de ontwikkeling van moderne jachtgeweren werd
de situatie onhoudbaar. In 1925 waren er nog maar drie of vier
broedparen knobbelzwanen over in heel Denemarken.

Zwanendriften en leewieken
Ook in Nederland zijn echte wilde knobbelzwanen na de Middel
eeuwen uitgeroeid door jacht. Opvallend is dat de knobbelzwaan
niet voorkomt in het bekende vogelboek ‘Het Vogeljaar’ van de
Nederlandse natuurbeschermer van het eerste uur, Jac. P. Thijsse (1e druk, 1903). Pas vanaf 1930 stammen de eerste meldingen
van incidentele broedgevallen in de Kop van Overijssel.
Vanaf de 12e eeuw zijn in Nederland wel op grote schaal halftamme knobbelzwanen gehouden in het vrije veld, het zogenaamde zwanendriften. Dit gebeurde voornamelijk door boeren in Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Jonge vogels werden geleewiekt, dat wil zeggen dat de vleugelpunten
eraf werden geknipt met bot en al, zodat ze niet meer konden
vliegen. Later konden ze dan gemakkelijk worden gevangen en
verkocht voor het dons, het vlees en als siervogel. Inmiddels is
het zwanendriften verboden.

Bruingrijze en witte jongen
Echte wilde knobbelzwanen hebben meestal grijsbruine jon-

gen. Een enkele keer zijn ze wit. Bij het zwanendriften selecteerden de boeren op zwanen met witte jongen, omdat wit dons
beter verkocht. Daardoor produceren nakomelingen van gehouden knobbelzwanen nog steeds relatief veel witte jongen.
Die worden ook wel Poolse zwanen genoemd, een merkwaardige naam omdat knobbelzwanen in Polen vaak echt wild zijn en
overwegend bruingrijze jongen hebben.
In de jaren zestig van de vorige eeuw loonde de handel in zwanen
en dons niet meer en stopten de zwanenhouders met leewieken.
Als gevolg daarvan verwilderden de vogels en nam het aantal in
het wild broedende knobbelzwanen snel toe. De ‘Atlas van de
Nederlandse Broedvogels’ (1979) meldt voor 1973-1977 jaarlijks
2.500 broedparen en circa 6.000 niet-broedende vogels. Veruit
de meeste hiervan zijn nakomelingen van gekweekte knobbelzwanen en worden tegenwoordig als wilde vogels beschouwd.
De nieuwe ‘Vogelatlas van Nederland’ (Sovon Vogelonderzoek
Nederland, 2018) geeft voor 2013-2015 jaarlijks 7.000-9.000
broedparen knobbelzwaan en 38.000-46.000 overwinteraars.
Vanaf 2000 zijn de getelde aantallen vrij constant.

zwanen daar broeden bij grote rivieren en meren, eten bijna uitsluitend waterplanten, zijn bang voor mensen, hebben een groot
territorium en zijn zeer tolerant ten opzichte van soortgenoten.
Verwilderde Nederlandse knobbelzwanen hebben een ander gedrag en biotoop: ze broeden in kunstmatige biotopen zoals kanalen en sloten, eten waterplanten en vooral in de winter ook
gras, zijn niet bang voor mensen, hebben een klein woongebied
en zijn in de broedtijd agressief ten opzichte van soortgenoten.

Nauwelijks schade

Terwijl in de 19e eeuw wilde knobbelzwanen in West-Europa verdwenen door jacht, hielden ze in Oost-Europa beter stand. De

Volgens de Wet natuurbescherming is de knobbelzwaan een
beschermde wilde vogel. Het eten van gras in de winter veroorzaakt in Nederland klachten over landbouwschade. In principe kunnen boeren hier een schadevergoeding voor krijgen. Nu
is algemeen bekend dat gras in de winter nauwelijks groeit en
minder kwaliteit heeft. Uit onderzoek in Friesland naar vraatschade aan graslanden door ganzen is gebleken dat die schade
nauwelijks optreedt als de begrazing door ganzen plaatsvindt
vóór 1 april. De begraasde percelen herstellen snel en al spoedig is geen verschil meer te zien met niet door ganzen begraasde graslanden. Afschot van ganzen en knobbelzwanen is niet
nodig. Mocht er toch schade optreden, dan kunnen boeren een
vergoeding krijgen.

Knobbelzwaan met jongen | Bert Geelmuijden

Knobbelzwaan | Bert van Dillen

Verschillen in gedrag en biotoop
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Herkenning van
witte zwanen

Bert van ’t Holt

In de provincie Utrecht kun je in het vrije veld 3 soorten witte zwanen zien: knobbelzwaan, kleine zwaan en wilde zwaan,
soms in gemengde groepen. Van dichtbij is herkenning niet zo
moeilijk. Een knobbelzwaan heeft een oranjerode snavel met
aan de bovenkant een zwarte knobbel, bij een mannetje is die
knobbel meestal groter dan bij een vrouwtje. Kleine en wilde
zwaan hebben een geelzwarte snavel, bij de kleine overheerst
zwart en bij de wilde geel. Knobbelzwaan en wilde zwaan zijn
even groot en duidelijk groter dan kleine zwaan. Wilde en kleine zwaan maken trompetterende geluiden (de wilde roept duidelijk harder dan de kleine) en zijn luidruchtiger dan knobbelzwaan (Engelse naam ‘mute swan’ = zwijgzame zwaan). Toch
maken knobbelzwanen soms knorrende en sissende geluiden.
En een goed kenmerk is dat je bij een vliegende knobbelzwaan
het zoeven van de vleugels hoort. Bij beide andere soorten is
dit niet het geval.

Let ook op de houding
Knobbelzwanen zijn het hele jaar aanwezig en vaak niet schuw,
zodat je ze van dichtbij kunt herkennen en bewonderen. Kleine
en wilde zwaan zijn wintergasten en doorgaans veel schuwer.

Kleine zwaan | René de Waal

10 | de kruisbek 1-2021

Wilde zwaan | Hans van Zummeren

Kleine zwaan | Bert van Dillen

Wilde zwaan | Jan van der Greef

Knobbelzwaan | Jan van der Greef

Je ziet ze dan in de verte en herkenning wordt een stuk lastiger.
Het verschil in snavelkleur en grootte vallen minder op. Een
telescoop maakt herkenning makkelijker. En als je die niet (bij
je) hebt, is het handig om op de houding van de zwanen te letten. Een knobbelzwaan houdt zijn dichtgevouwen vleugels hoger (hogere rug) dan kleine en wilde. Als ze actief zwemmen
wijst de snavel van de knobbelzwaan schuin omlaag en is de
nek gebogen. Kleine en wilde zwaan zwemmen met horizontaal gehouden snavel en rechte nek. Verder is de nek van wilde
zwaan langer dan van kleine zwaan en lijkt daardoor slanker.
Tenslotte heeft de wilde zwaan een plattere kop dan de kleine.

Schieten gevaarlijk voor kleine en wilde zwaan
Volgens de Wet natuurbescherming zijn alle soorten zwanen
beschermd. Soms verlenen provincies ontheffingen wegens
vermeende landbouwschade om het schieten van knobbelzwanen mogelijk te maken. Dat betekent ook een groot gevaar
voor de zeldzamere kleine en wilde zwanen. Temeer omdat de 3
soorten regelmatig in gemengde groepen voorkomen en jagers
niet bepaald uitblinken in soortenkennis. Sterker nog, bij een
gesprek met een groepje jagers in Arkemheen bleken ze niet
eens op de hoogte van het bestaan van kleine en wilde zwaan,
laat staan dat ze deze soorten kunnen onderscheiden van knobbelzwaan. Het gevaar van verwisseling van soorten wordt nog
vergroot doordat ontheffingen schieten in de schemering toestaan. Een goede oplossing: gewoon niet op zwanen schieten.

Knobbelzwanen | Bert Geelmuijden
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De juridische bescherming
van de knobbelzwaan
Sander Koole

De knobbelzwaan (Cygnus olor) is een van nature in het wild
voorkomende vogelsoort in Nederland. Om die reden valt deze
vogel net als de andere soorten zwanen - zoals de kleine zwaan
(Cygnus columbianus bewickii) en de wilde zwaan (Cygnus cygnus) - onder het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. De
Vogelrichtlijn is in 1979 in het leven geroepen om alle vogels die
van nature in de Europese Unie in het wild voorkomen te beschermen. De aanleiding voor het opstellen van de Vogelrichtlijn vormden de jaarlijkse slachtpartijen - onder meer in Italië,
Frankrijk en Malta - op trekvogels en de achteruitgang van veel
karakteristieke Europese vogels. Sinds 1 januari 2017 zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn in Nederland
geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming.

verjagen, te vangen of zelfs te doden. Het verlenen van een ontheffing is mogelijk in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid, de veiligheid van het vliegverkeer maar ook in
het kader van schadebestrijding, overlastbestrijding en faunabeheer. Het verlenen van een ontheffing is aan strenge voorwaarden gebonden. Kort gezegd kan een ontheffing alleen worden verleend indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, er wordt voldaan aan een van de uitzonderingsgronden
in de Wet natuurbescherming en als de ontheffing niet leidt tot
een verslechtering van de staat van instandhouding van een vogelsoort. De staat van instandhouding is in het geding als een
bepaalde vogelsoort als gevolg van de ontheffing in aantal achteruitgaat en dreigt te verdwijnen.

Bescherming van de knobbelzwaan in de praktijk

De ontheffing van het college van Gedeputeerde
Staten van Utrecht

De bescherming van de knobbelzwaan is vastgelegd in artikel
3.1 van de Wet natuurbescherming. Kort gezegd is het verboden om zwanen opzettelijk te doden en te vangen. Een vergelijkbaar verbod geldt voor het opzettelijk vernielen of wegnemen van nesten en het verstoren van rustplaatsen van deze dieren. Op het eerste gezicht is sprake van goede bescherming van
knobbelzwanen maar in de praktijk is dat helaas niet altijd het
geval. In de eerste plaats komt dat omdat de verboden die in de
wet zijn opgenomen alleen van toepassing zijn voor zover sprake is van opzettelijk handelen. Het probleem daarbij is dat het
in de praktijk vaak lastig is om aan te tonen dat zwanen opzettelijk worden verjaagd. In de tweede plaats - en dat is veel belangrijker voor de praktijk - kunnen de Minister van LNV of Gedeputeerde Staten ontheffingen of vrijstellingen verlenen van
de verboden die in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming
zijn opgenomen. Een ontheffing betekent dat het - onder voorwaarden - wel is toegestaan om knobbelzwanen opzettelijk te
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De knobbelzwaan is in de provincie Utrecht een veel voorkomende vogelsoort. Met name vanuit de agrarische sector wordt
regelmatig geklaagd over de schade die foeragerende knobbelzwanen op grasland maar ook op akkers veroorzaken. Om die
reden is in het faunabeheerplan van de provincie Utrecht 20192025 onder meer het doel opgenomen om de populatie van de
knobbelzwaan in de provincie Utrecht te beperken. De bedoeling is om belangrijke schade aan landbouwgewassen in de provincie te voorkomen en te beperken. Om dat doel te realiseren
heeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht op 31
augustus 2020 aan de Faunabeheereenheid Utrecht een ontheffing verleend voor het bestrijden van de knobbelzwaan. Kort
gezegd is het op basis van deze ontheffing toegestaan om in de
periode 1 december tot 14 juni knobbelzwanen af te schieten.
Daarnaast maakt de ontheffing het mogelijk om tussen 1 maart
en 31 mei zogenaamde legselreductiemaatregelen uit te voeren.

Knobbelzwanen | Dop Bär

Dat betekent dat het is toegestaan om eieren van knobbelzwanen te schudden, rapen, door te prikken en uit het nest mee te
nemen. Het komt vaker voor dat voor het voorkomen of beperken van schade door knobbelzwanen of andere vogels een ontheffing wordt verleend. De ontheffing van 31 augustus 2020 is
echter opvallend ruim gesteld. De toestemming voor het doden van knobbelzwanen en het uitvoeren van legselreducerende maatregelen is tot 2025 in bijna de hele provincie Utrecht
van kracht. Het valt daarnaast op dat in de verleende ontheffing
geen eisen zijn gesteld ten aanzien van het precieze aantal zwanen dat mag worden gedood en het aantal nesten dat mag worden verstoord. De onderbouwing dat knobbelzwanen belangrijke schade veroorzaken is aan de magere kant.

Bezwaarschriftprocedure en voorlopige voorziening
De verlening van de ontheffing kwam het bestuur van de Vogelwacht pas ter ore toen de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift al was verstreken. Gelukkig hadden natuurbeschermingsorganisaties zoals Fauna4Life, Animals Rights, Dierenradar en Faunabescherming tijdig bezwaar ingediend bij het
college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. De commissie
bezwaarschriften van de provincie Utrecht zal uiterlijk in februari 2021 op die bezwaren beslissen. Omdat het moment naderde - 1 december 2020 - waarop leden van de faunabeheereenheid knobbelzwanen mochten doden is door de hiervoor genoemde natuurbeschermingsorganisaties bij de bestuursrech-

ter een verzoek voor een voorlopige voorziening (vroeger: kort
geding) ingediend, inhoudende een schorsing van de ontheffing totdat de provinciale commissie bezwaarschriften op de
bezwaarschriften heeft beslist.
Op 30 november 2020 heeft de voorzieningenrechter van de
rechtbank Midden-Nederland het verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening toegewezen. De rechter heeft geconstateerd dat aan de verleende ontheffing meerdere onrechtmatigheden kleven. Een van de punten is dat naar de mening
van de voorzieningenrechter niet afdoende is gemotiveerd dat
knobbelzwanen in de provincie belangrijke schade veroorzaken
aan landbouwgewassen in de provincie Utrecht.

Hoe nu verder?
Omdat niet vaststaat dat knobbelzwanen belangrijke schade
veroorzaken aan landbouwgewassen is niet voldaan aan de
strikte regels van de Vogelrichtlijn en Wet natuurbescherming
en mogen er (gelukkig!) geen knobbelzwanen worden gedood.
Dit verbod is in ieder geval van toepassing totdat Gedeputeerde Staten van Utrecht een beslissing heeft genomen op de bezwaarschriften van Fauna4Life, Animals Rights, Dierenradar en
Faunabescherming. Naar de mening van de voorzieningenrechter moet de ontheffing passend en nauwkeurig worden gemotiveerd. Kijkend naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet voor de motivering (onderbouwing) van een ontheffing gebruik worden gemaakt van beschikbare technische, juridische en wetenschappelijke rapporten. In
een belangrijk arrest uit het najaar van 2019 wordt in dat kader
gesproken over ‘de beste pertinente wetenschappelijke en technische kennis’. De spreekwoordelijke ‘lat’ ligt dus hoog.
Wat het precieze gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter zal zijn valt op dit moment nog niet te zeggen. Vermoedelijk zal de eerdere verleende ontheffing vanwege de belangen
van de agrarische sector in stand blijven. Wel kan ik me voorstellen dat aan de ontheffing naast een aanvulling van de motivering strengere regels worden verbonden en dat de ontheffing
in een veel kleiner deel van de provincie Utrecht van toepassing
wordt verklaard.
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Een geslaagde dag in
de Molenpolder
Annemarie Loof

Het is de laatste dag van oktober en we
steken voor het eerst deze maand het water over naar de vangplaats in de Molenpolder. We zijn vandaag met zijn viertjes,
Henk en zijn dochter Renske, William en
ik. De dag begint rustig, met soorten als
merel en roodborst. Even later vallen de
mezen onze netten binnen, waaronder
vier prachtige staartmeesjes.
Tijdens het uithalen hoor ik Henk: “YES!”
roepen. Er hangt een bladkoning in het
net! Dit kleine vogeltje is iets groter dan
een goudhaan en broedt in West-Siberië. In de herfst worden ze in Nederland
waargenomen, voornamelijk langs de
kust. Het is voor de Molenpolder de vijfde bladkoning ooit gevangen, dus we zijn
erg blij met deze mooie vangst.
Vandaag zijn we niet alleen bezig met
ringen. In verband met het Westnijlvirus
(dat dit jaar aangetroffen is bij een grasmus) wil Henk graag zoveel mogelijk vogels bemonsteren, vandaar dat William
en ik de meeste vogels ringen. William
is aspirant-ringer en zelf hoop ik komend
jaar officieel aspirant te worden. Inmiddels ben ik bij Henk in het veld al fijn aan
het oefenen met uithalen, ringen en nemen van biometrische maten.

Sperwer en buizerd
Terwijl Henk nog bezig is met het be14 | de kruisbek 1-2021

monsteren van een aantal pimpelmezen,
lopen Renske, William en ik alvast naar
achteren, waar bijna 60 meter aan netten
openstaan. Het achterste net beweegt
flink en we trekken een sprintje naar achteren. Er hangen een kleine en grote vogel in het net, een koolmees en een sperwer! Helaas is de mees ten prooi gevallen aan de sperwer. Ik zie tot mijn grote
verbazing nóg een vogel bij het mistnet,
die niet vastzit in het net, maar op de
grond ernaast zit te kijken naar alles wat
er gaande is: een buizerd. Dieren kunnen
drie soorten reacties op mensen hebben: vluchten, vechten of stil blijven zitten. Tot mijn grote verbazing blijft de buizerd stil zitten, waardoor ik hem kan benaderen en zijn poten vast kan pakken.
Ik zie dat William en Renske de sperwer
intussen uit het net hebben gehaald. Vol
ongeloof kijken we elkaar aan en Renske
belt Henk dat hij toch maar even moet
komen kijken. Renske laat hem eerst de
dode koolmees zien. Vervolgens draait
William zich om met een brede grijns en
de sperwer in zijn handen. Henk kan het
allemaal niet geloven en wanneer ik zijn
aandacht heb, ziet hij dat ik vol trots de
buizerd vastheb.
Helemaal gelukkig lopen we terug naar
de tafel, waar William de sperwer ringt
en Henk helpt met het opmeten van de

Bladkoning | Annemarie Loof

maten. Iedereen wil graag een paar foto’s van de sperwer, waarna ik hem vrij
mag laten. Terwijl de sperwer wegvliegt,
ringen we de buizerd. Henk sluit de ring
om zijn poot terwijl ik de vogel vasthoud.
Er worden mooie foto’s gemaakt, waarna ik ook deze roofvogel zijn vrijheid teruggeef.
Waar de sperwer zeer alert was en met
zijn scherpe lange nagels uithaalde naar
elke hand die in de buurt kwam, was de
buizerd zeer kalm. Een enkele keer sloeg
hij met zijn vleugels, maar deed niets
met zijn klauwen of snavel. De sperwer is
het derde exemplaar ooit gevangen in de
Molenpolder en de buizerd is zelfs een
nieuwe soort voor de ringbaan!

Herkansing
De volgende ronde lopen Renske en ik
opnieuw naar de achterste netten, waar
we tot onze verbazing dezelfde buizerd
vinden. Deze keer hangt hij wel in het net
- naast een dode pimpelmees - en zit vast
met zijn tong en klauwen. De klauwen

Sperwer | Annemarie Loof

hebben we er al snel uit en terwijl ik de
snavel openhoud, haalt Renske het net
achter de weerhaken op zijn tong vandaan. Ik loop met de buizerd terug naar
Henk, die perplex staat als ik vraag: “Wilde je een herkansing?” en vervolgens opnieuw mijn blije hoofd met een buizerd
ernaast ziet. We hadden de buizerd niet
bemonsterd en Henk grijpt deze herkansing daarom met beide handen aan. Samen hanteren we de vogel en het lukt om

Buizerd | Annemarie Loof

Terwijl Annemarie de buizerd vasthoudt, wordt deze
geringd door Henk Lichtenbeld | Renske Lichtenbeld

een keel- en cloacaswap te nemen. Voor
de tweede keer die dag geven we de buizerd zijn vrijheid terug.

ningen geen langeafstandvliegers zijn, is
het bijzonder dat we er eentje uit Zweden
terugvangen in de Molenpolder!
Nadat ook de winterkoning weer is vrijgelaten ruimen we verder op en varen we
terug naar de overkant. We concluderen
dat dit een dag is die we niet gauw zullen vergeten. Regelmatig komt deze dag
nog ter sprake en ik ben blij met de foto’s die bewijzen dat ik het echt niet gedroomd heb.

Het is tijd om weer naar huis te gaan en
we lopen naar het laatste net. Henk haalt
daar nog een laatste vogeltje uit het net
en aangezien deze geringd is, leest hij de
ring af. Opnieuw hoor ik: “YES!”. De winterkoning blijkt een ring uit Zweden te
hebben. Aangezien de meeste winterko-
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

2020

Ach, 2020. Laat ik beginnen met een open deur. 2020 was een
raar jaar, zeggen we elkaar na. 2020 stond voor iedereen volledig in het teken van corona. In het licht van die wereldwijde
ramp en alle consequenties die die had en wellicht nog gaat krijgen, was al het andere onbeduidend, klein bier. Maar aangezien
de ramp mij als druktemijder, als iemand die liever in zijn eentje
in het veld is dan in de massa in de koopgoot, nauwelijks persoonlijk trof en de consequenties nog even op zich zullen laten
wachten, zal ik het doen met dat klein bier.

Reisjes
Want mij persoonlijk heeft corona maar licht geraakt, letterlijk
en figuurlijk. Wat ik toch altijd al het vaakst en het liefst deed,
kon ik ook afgelopen jaar tamelijk ongestoord blijven doen. Natuurlijk had corona ook voor mij consequenties, maar ik kon in
ieder geval altijd nog mijn wandelrondje maken rond het natuurgebiedje in de westelijke Gagelpolder, of op de fiets de polder in, mijn ’eigen’ polder, week in week uit, en daar de gesta-

Izabeltapuit | Michael Kars
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Vale gieren | Bert Geelmuijden

ge voortgang van de seizoenen waarnemen, voortgang die zich
door geen corona liet bedwingen. En in periodes van minder
strenge lockdown kon ik ook mijn reisjes naar een paar mooie
soorten nog wel maken. Naar een (van de vele) fantastisch zingende struikrietzanger(s), in de Millingerwaard in dit geval.
Naar een prachtige bende vale gieren bij Vlaardingen. Naar een
nog lang niet onomstreden kwikstaart die me in elk geval een
heerlijk dagje nostalgie in de duinen van Voorne opleverde. Of
naar een paar in Spanje geringde flamingo’s in IJdoorn die door
die ringen ineens elegante schoonheden waren geworden in
plaats van kitscherige tuinornamenten.

Lifers
Wat vogels betreft was het voor mij een wisselvallig jaar. En niet
alleen vanwege corona. De lijst met gemiste soorten is bepaald
indrukwekkender dan die met waargenomen soorten. Urenlang
heb ik bij enkele vakantiehuisjes in de Kop van Goeree vergeefs
staan wachten op een goudlijster. In Den Bosch ben ik uit de
trein gestapt toen steppearend bij Goes gevlogen was. En ik
heb me zitten verbijten terwijl op Texel een groene fitis of op
Walcheren een steppeplevier onbereikbaar waren. Maar ik wil
mezelf liever niet kwellen met de herinneringen aan wat ik allemaal gemist heb, dus laat een opsomming verder achterwege.
Liever herinner ik me die fraaie noordse boszanger eind september bij Katwijk, of die prachtige izabeltapuit op Texel begin
oktober: binnen een week tijd twee van mijn meest gewenste

Vale lijster | Hans van Zummeren

niet-lifers. En om die nobo te accentueren had ik in september
ook nog een heel fraaie (en zelf herontdekte) grauwe fitis langs
de Hondsbossche Zeewering.
Uiteindelijk bracht de herfst ook nog twee heerlijke mega’s die
alle missers deden vergeten: zwartkopzanger op Texel (eerste
voor Nederland, ‘vergezeld’ van mijn mooiste vale gierzwaluwen in Nederland ooit) en vale lijster in Paesens. Zodat 2020
definitief en onafhankelijk van het oordeel over die dubieuze
kwikstaart bij Rockanje, niet zonder lifers voorbij is gegaan.

Eigen regio
En alsof de duvel ermee speelde hadden we juist in dit coronajaar, om de lockdown draaglijk te maken, ook nog heel veel

leuks in de eigen regio, gemakkelijk en veilig want per fiets bereikbaar: een zwartkeellijster in Hoograven, diverse beflijsters
her en der, liefst twee keer reuzensterns, een breedbekstrandloper en een gestreepte strandloper op de Hoogekampse Plas,
witvleugelstern bij Kortenhoef, slangenarend over de Ruigenhoeksedijk, adulte roze spreeuw bij de Haarrijnseplas en prachtige duinpiepers te Soesterberg, plus nog het een en ander
dat ik ben misgelopen. Dat daarvan één van de twee gevallen
van reuzensterns en de slangenarend eigen ontdekkingen waren en ik daarnaast onder andere nog zwarte wouw en engelse kwikstaart vond, droeg ook nog wat bij aan de feestvreugde
dit jaar.

Fantastisch jaar
En dan heb ik nog niet eens de vorkstaartmeeuw aan de Friese
waddenkust genoemd, of de Bonapartes strandloper op Texel,
de Dougalls stern bij Camperduin, de draaihalzen op de Hoge
Veluwe en op het Leersumse Veld, twee kleine vliegenvangers,
kleine klapekster, Humes bladkoning, waterspreeuw en kleine
geelpootruiter, onder andere. Bij deze. Ook leuk dit jaar waren
enkele soorten die ik mooier zag dan ooit of minstens mooier dan sinds lang: naast wat hierboven al is genoemd buidel
mezen bij Berkel en Rodenrijs, velduilen bij Bunschoten, Amerikaanse smient langs de Overijsselse Vecht en Siberische tjif
tjaf bij Ruigenhoek.
Er was dat hele fijne weekje Zuid-Limburg, met Gerendal en
Eijserbeekdal, en met rode wouw, vuurvliegjes, orpheusspot
vogel en geelbuikvuurpad. En de twee weken Cadzand Bad, met
het Zwin naast de deur, de Verdronken Zwarte Polder op een
half uurtje fietsen en de door eeuwenlange invloed van de zee
getekende Zeeuws-Vlaamse binnenlanden om ons heen. Met
zomertortels en graszangers en meer. En dan heb ik ook dit
jaar weer enkele zorgeloze zomerdagen besteed aan leuke insectentwitches, met als hoogtepunten de gaffellibellen bij Paarlo en de sleedoornpages bij Langbroek. In al hun onbelangrijkheid hebben ze er wat mij betreft toch een fantastisch jaar van
gemaakt, ondanks corona. Dus mij hoor je niet klagen over dit
k*tjaar.

Orpheusspotvogel | René de Waal
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Herkansing | Toon Vernooij
Twee keer eerder al was ik dit jaar in het
Kootwijkerzand geweest. De eerste keer
in hoogzomer, op zoek naar de kleine
heivlinder die daar nog met enkele exemplaren zijn allerlaatste toevluchtsoord in
Nederland heeft.
De tweede keer was in het vroege najaar,
toen er enkele dagen lang een of meer

morinelplevieren werden waargenomen.
De foto’s op waarneming waren om te
watertanden en ik hoopte daar de mijne
aan te mogen toevoegen. Maar het pakte anders uit: geen morinelplevier meer
te vinden. Wel tientallen foeragerende
tapuiten. Erg leuk, maar om daar nou
een fietstocht van bijna een uur vanaf

Morinelplevier | Toon Vernooij
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Apeldoorn voor te maken… Ook de dagen daarna bleef het stil op morinellengebied. ‘Nou ja, pech,’ denk je dan.
Een herkansing kreeg ik een paar weken later toen ik in het Leersumse Veld
met een goede bekende stond te kletsen,
ondertussen genietend van een draaihals die heel wat bekijks trok (en terecht
natuurlijk). Zoals gebruikelijk keken we
om de haverklap op onze smartphones
naar het waarnemingenoverzicht. En ineens lazen we: morinelplevier, Kootwijkerzand. Wat doen we? Gaan? Natuurlijk
gingen we! Vouwfiets achterin, half uurtje rijden, tien minuten ploeteren door
het rulle zand en, ja hoor, daar was ie:
mijn mooiste (juveniele) morinelplevier
in jaren.
Languit op de grond liggend konden we
de vogel rustig observeren. Hij (of zij)
trok zich niets van ons aan en wandelde
kalmpjes op en neer, af en toe wat uit het
mos pikkend en tot minder dan drie meter naderend. Na een minuut of vijf legde
ik mijn camera opzij en bleef een poos in
stilte alleen maar genieten van dit bijzondere schouwspel vlak voor mijn ogen.
Wat een prachtig beest! En wat een ogen!

Bel met zwarte wouwen | Björn Alard

De ongekende roofvogeltrek van Georgië
Batumi
Georgië, Batumi telpost 1 Saghalvaso, zaterdagochtend half 7. Terwijl ik de slaap
nog uit mijn ogen wrijf komen de eerste
kiekendieven al laag langs de telpost flappen. Het enige wat je hoort is het doorgeven van de kiekendieven aan de notulist: ‘Palmtop one Montagu’s Harrier
adult male west one, Marsh Harrier female coloured west two and a Pallid Harrier juvenile west one’. De stroom kiekendieven houdt niet op. Het is eind augustus en dat betekent dat de migratie van
grauwe kiekendieven in volle gang is, oftewel Harrier Madness. Rond elf uur valt
de migratie van de kiekendieven stil en
gaat over in enorme bellen wespendieven. Overal in de lucht zie je onafzienbare stromen roofvogels.

Batumi Raptor Count
In 2008 startte een groep Belgische jon-

geren de Batumi Raptor Count (BRC).
Batumi is een plaatsje aan de Zwarte Zeekust waar elk najaar enorme aantallen trekkende roofvogels overheen
vliegen op weg naar hun wintergebied.
De initiatiefnemers wilden dit fenomeen
cijfermatig in kaart brengen. Batumi was
tot dan toe volledig onbekend, maar 11
jaar na de oprichting van de BRC staat
Batumi met een vette stip op de vogelkaart. De tellingen werden in de beginjaren aanvankelijk uitgevoerd door Belgen
en Nederlanders, maar inmiddels komen vogelaars uit heel Europa, zelfs uit
de Verenigde Staten, bijeen om dit fenomeen te volgen. Geen wonder want jaarlijks vliegen één miljoen roofvogels over
Batumi! De BRC is een belangrijk initiatief in de regio, met steun van verschillende fondsen en organisaties werden
veel programma’s opgezet. Het voornaamste doel is het stoppen van roofvo-

Frank
Haven

gelvervolging door educatieve activiteiten te organiseren voor schoolkinderen,
guesthouses voor ecotoeristen in te richten en te promoten bij lokale families. Inmiddels wordt bij het bestrijden van de
vervolging van roofvogels samengewerkt
met ministeries in Georgië.
Een tweede belangrijk doel van de BRC
is het doen van onderzoek. Zo worden
gegevens nauwkeurig verzameld en geanalyseerd, waardoor van elke soort veel
betrouwbare informatie kan worden opgehaald. De tellers determineren vogels
op soort en als dat kan ook op geslacht
en leeftijd. De moeilijk determineerbare
soorten worden goed onderbouwd of,
als vogels niet op naam gebracht kunnen
worden, onder een verzamelnaam ingevoerd. Dankzij deze data kan je ook iets
zeggen over de grootte van populaties en
of het goed of slecht gaat met bepaalde
soorten. Een mooi voorbeeld is de zwarde kruisbek 1-2021 | 19

te wouw (Milvus migrans). In de broeden wintergebieden vertoont deze soort
een langzame groei. In bovenstaande
grafiek is te zien dat de zwarte wouw
met meer dan 10% per jaar toeneemt.
De trends van alle roofvogels die de BRC
telt worden jaarlijks bijgewerkt en dragen
zo bij aan een goed overzicht van de populaties.
De Kleine Kaukasus is voor veel soorten
vogels op hun trek naar de wintergebieden een lastig obstakel.
Omdat roofvogels gebruikmaken van
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thermiek volgen ze op hun weg de kustlijn (boven zee is immers geen thermiek), waardoor stuwing ontstaat. Op de
afbeelding hiernaast is in het zuidwesten
(Batumi) een bottleneck te zien, waar de
vogels worden doorheen gestuwd. Deze route bespaart veel energie en is een
stuk veiliger dan het Kaukasusgebergte.
Omdat alle vogels deze ‘muur’ vermijden is het najaar een waar vogelparadijs
van migrerende vogels.

Telseizoen
Het telseizoen van de BRC duurt van half
augustus tot half oktober. Vooral het begin van het seizoen is het spectaculairst.
Het zijn lange maar prachtige dagen,
‘s ochtends 10 minuten voor zonsopgang moeten de tellers op beide telposten staan. Telpost 1 Saghalvaso is gelegen op 600 meter hoogte op de top van
de heuvel waar de tellers in guesthouses verblijven. Telpost 2 Shuamta ligt op
hemelsbreed 20 kilometer van telpost 1
op 650 meter hoogte. Zeker in het begin
van het seizoen is het warm en zonnig
weer, soms te heet ook voor veel roof-

vogels. De eerste dagen is het voor veel
tellers wennen aan de vogels en het klimaat. Naarmate het einde van augustus
nadert komen er meer vogels. In de eerste twee uren van de dag komen vooral
grauwe kiekendieven binnen, soms meer
dan honderd op een dag, en enkele mannetjes steppekiekendieven en tientallen
bruine kiekendieven. Naast de grandioze trek van de kiekendieven is de trek
van zwaluwen begonnen met soms tienduizend gierzwaluwen per uur! Ortolanen die in groepen van soms meer dan
vijftig overkomen, boompiepers in groepen van meer dan honderd en boven zee
vliegen verschillende soorten reigers:
kwakken, purperreigers, koereigers en
zilverreigers. Maar eind augustus/begin
september betekent ook de massale trek
van wespendieven. Het begint meestal
rond de 23ste augustus met een kleine
tienduizend wespendieven per dag, daarna volgen dagen van drie- à vierduizend
wespendieven. Maar als het een aantal dagen slecht weer is in het noorden,
denk aan laaghangende bewolking en
neerslag rond de Kleine Kaukasus, hoopt

Wespendief (adult vrouwtje) | Tohar Tal

het zich op, met als gevolg dat de eerstvolgende dag met goed weer de poorten
zijn geopend. Dan komen er recordaantallen wespendieven binnen: soms meer
dan honderdduizend in een dag! Gemiddeld passeren een kleine vijfhonderdduizend wespendieven per jaar! Naast de
piek van de wespendief en grauwe kiekendief is begin september ook de tijd
voor prachtige groepen zomertortels en
bizarre groepen van soms meer dan vierhonderd scharrelaars!

Zwarte wouwen
Zodra de aantallen wespendieven afnemen, begint de piek van de zwarte
wouwen. In grote groepen zwarte wouwen zitten vaak andere soorten roofvogels. Dwergarenden, steppebuizerden
en bruine kiekendieven vliegen graag
met deze vogels mee. De diversiteit aan
soorten is begin en midden september
dus het hoogst. Ook nemen de grauwe kiekendieven langzaam in aantal af
en komen de eerste steppekiekendie-

ven binnen. Ook geweldige aantallen
van bijeneters (soms meer dan vijftienduizend per dag!), oever- en boerenzwaluwen en vorkstaartplevieren passeren
dan. Midden september komt alles tegelijk en wordt meestal het miljoen roofvogels gehaald. Het is de periode van de
zwarte wouw die jaarlijks met een kleine
driehonderdduizend vogels over Batumi
heen komt en zoals gezegd worden het
er meer en meer. Ook is midden september de tijd voor slangenarenden, de eerste piekjes van bruine kiekendieven en
dwergarenden. Van deze soorten is de
piek meestal eind september. Midden
september vliegen ook valken en sperwers in grote groepen richting het zuiden, zoals groepen van meer dan vijftig roodpootvalken en tientallen Balkansperwers.

Arenden
Vanaf eind september tot halverwege oktober vliegen de arenden massaal. De
schreeuwarend is het algemeenst met

jaarlijks rond de vierduizend vogels,
daarna komt de bastaardarend met vijfhonderd exemplaren, steppearend met
een kleine vijfhonderd vogels en als laatste de keizerarend met soms zeventig
vogels per jaar. Begin oktober staat ook
in het teken van de chaotische trek van
steppebuizerden; alle groepen vliegen
kriskras door elkaar, soms zelfs een heel
stuk naar het noorden om later weer naar
het zuiden te gaan. De steppebuizerd is
jaarlijks met ongeveer 350.000 vogels
vertegenwoordigd in Batumi.
Soorten als aasgier, visarend, zeearend,
boom-, (kleine) toren- en slechtvalk komen ook in geweldige aantallen over,
maar niet zo extreem als de eerder beschreven soorten. Bijzondere soorten
die tijdens het tellen zijn waargenomen
in Batumi zijn steenarend, Eleonora’s
valken, grijze wouw, lanner- en sakervalk,
oosterse tortel, roze pelikanen en Aziatische wespendief.
Zoals goed op de foto te zien (zie pagina 19 ‘Bel met zwarte wouwen’) is het
een waar fenomeen, dat zich elk jaar van
midden augustus tot midden oktober afspeelt.
Hopelijk is het volgend jaar weer toegestaan om een telling te coördineren. Als dit kan en je bent enthousiast
gemaakt om dit fenomeen met eigen
ogen te aanschouwen, schroom niet en
geef je op als teller. Wil je meer weten
over de BRC ga dan naar onze website,
www.batumiraptorcount.org
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MUSsen in Amersfoort
De zorgvuldige lezer van De Kruisbek zal
denken: “Huh, weer een stuk over mussen? Daar hebben we in het vorige nummer toch over gelezen?” Daarin las u inderdaad over de afnemende mussenstand en uitnodigend werd beschreven
hoe mussen in de tuin te krijgen met een
ideale voederplek.
Maar dit stukje gaat over de MUS-telling.
Niet de huismussen in de tuin, maar het

Gierzwaluw | Bert Geelmuijden
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Carien Geertse

Meetnet Urbane Soorten (MUS). Ik kwam
een paar jaar geleden via een ‘collega-vogelaar’ in aanraking met de MUS-telling
en ontdekte hoe leuk het is om hieraan
mee te doen.
De MUS-telling levert informatie aan Sovon over ontwikkelingen in de stand van
vogels in steden en dorpen. Je kunt als
teller je gegevens met de app Avimap invoeren. Praktisch betekent het dat de teller drie keer in het voorjaar telt. In vastgestelde periodes en op vaste telpunten.
Twee keer ’s ochtends vroeg en één keer
’s avonds. Verdere details voeren te ver
voor dit stukje, maar zijn op www.sovon.
nl/mus te vinden.
Het gaat om vogels die zich staande
houden of juist floreren in een stedelijke omgeving. Ik vond het verbazingwekkend hoeveel soorten er om ons heen
in de stad leven en broeden. Uiteraard
de roodborsten en mussen, maar ook
spechten, boomklever, boomkruiper en
vergeet de gierzwaluwen niet.
Het tellen gebeurt veelal op ‘gehoor’,
dus kennis van de geluiden van ‘urbane soorten’ is handig. Dit leert ook wel
weer snel. Verder is er een online cursus
om hiermee te oefenen (cursus.sovon.
nl). Superleuk dus om mee te doen en u
levert een kleine bijdrage aan onderzoek
en bescherming.
Bent u nieuwsgierig? Kijk hier hoe de methode precies werkt en welke gebieden
open zijn voor tellers in uw omgeving via
www.sovon.nl/mus

Boomkruiper | Henk Tromp

Boomklever | René de Waal

Heggenmus | Michael Kars

Texel
zo onbedoeld als het is
van een vogel die ver weg
het leven zag en nog verder
van eilanden en witte zee

verre kustlijnen afgevlogen
levend van vis en van verte
gevallen op resten van netten
verstikt nu en langzaam aan

gespoeld op een ver strand
een wit wijkend zeevogelgraf
ik keer hem en zie iemand
die hier zijn verhaal aan gaf
Inform Museum • Jersey CI • F35516

Henk Strietman

Jan-van-gent | gevonden op Texel, 12 juni 2008 | geringd op Les Etacs, Alderney CI, 11 juni 2006 | Henk Strietman
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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

Van het paadje?
Het hart van menig vogelaar begint onwillekeurig sneller te kloppen zodra hij de
term ‘dwaalgast’ hoort. Het gaat dan per
definitie om soorten die maar heel zelden
in ons land verschijnen en daarbij, zoals
het woord al zegt, flink afgedwaald lijken
van hun gebruikelijke verspreidingsgebied en trekroute. En áls er dan een opduikt veroorzaakt die ook onmiddellijk
de nodige opwinding in het vogelaarswereldje. Er gaat geen voor- of najaar voorbij
of er verschijnt ergens wel een keer een
vogel waarvoor een beetje vogelaar met
liefde het halve land afreist om hem te
zien. Nou ja, niet élke vogelaar misschien,
maar de meeste vogelaars toch wel... Het
afgelopen najaar leverde heel wat juweeltjes op, zoals blauwstaart, kroonboszanger en, voor het eerst in Nederland, een
zwartkopzanger. En ook onze eigen regio
mocht vorig jaar ruimschoots delen in de
feestvreugde met de verschijning van een
zwartkeellijster, eerst in het voorjaar en
opnieuw in het najaar. Maar wat is nu eigenlijk een dwaalgast? En hoe komen ze
hier? Zijn ze eigenlijk wel verdwaald of
is er soms ook meer aan de hand? Om
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Zwartkeellijster | Toon Vernooij

te beginnen komen ze van ver, uit Siberië vooral, maar veelal ook uit Amerika.
Bij dwaalgasten afkomstig van het Amerikaanse continent spelen weersomstandigheden een belangrijke rol: omvangrijke depressies (vaak restanten van tropische stormen) ‘sleuren’ kleine zangvogels die langs de Amerikaanse oostkust
naar het zuiden trekken soms de oceaan
over, totdat ze - als het meezit en een enkele keer met de hulp van een scheepsdek als welkom rustpunt onderweg - uit-

geput op Europese kusten stranden. De
zwartkopzanger is daar een typisch voorbeeld van en stond daarom al heel lang
op het verlanglijstje van Nederlandse
‘twitchers’. Die Amerikanen zijn dwaalgasten in optima forma, zou je kunnen
zeggen, want ze zijn letterlijk van het
paadje. Maar met Siberiërs ligt het misschien toch een beetje anders. Nog niet
zo heel lang geleden was de bladkoning
bijvoorbeeld een uiterst zeldzame soort
in ons land, die lang niet elk jaar werd

ook meespeelt is dat we met ons allen beter hebben leren kijken en over steeds betere apparatuur beschikken om moeilijk
te determineren soorten vast te leggen.

Fossiele reus
Sommige dingen hebben kennelijk tijd
nodig. In de jaren tachtig namen onderzoekers wat fossiele botten mee van Seymour Island, een eiland bij het Antarctisch schiereiland, die vervolgens decennialang in een stoffige la van het museum van de Universiteit van Californië
hebben gelegen. Totdat een student wat
rondsnuffelde, de botjes tegenkwam en
ontdekte dat het een voetbeentje en een
stukje kaakbeen was van twee verschillende individuen van een vogelsoort uit
de prehistorische familie der pelagornithidae, een groep roofvogels, circa 60
miljoen jaar geleden ontstaan, die over
de zuidelijke oceaan zwierven. Soorten
uit deze prehistorische groep hadden lange bekken met tanden, geschikt om glibberige prooien te grijpen. Ze evolueerden
waargenomen en altijd met slechts enkele exemplaren. Tegenwoordig staat hij te
boek als een zeldzame, maar regelmatige doortrekker. De bruine boszanger zou
wel eens dezelfde kant op kunnen gaan:
tot voor kort een échte dwaalgast, nu
jaarlijks in toenemende aantallen waargenomen. Het vermoeden bestaat dat vogels als de bladkoning bezig zijn nieuwe
trekroutes en wintergebieden te ontdekken, door ‘willens en wetens’ af te wijken
van hun gebruikelijke route. Wat zeker

kort na het vrij plotselinge uitsterven van
dinosauriërs. Dankzij het verdwijnen van
concurrerende predatoren hadden deze
vliegende rovers alle ruimte voor zichzelf. De botjes uit de museumla behoorden tot twee individuen, die leefden in de
buurt van Antarctica tussen de 40 en 50
miljoen jaar geleden. Uit metingen heeft
men kunnen afleiden dat de vogels een
spanwijdte van 5 à 6 meter hadden, maar
liefst tweemaal zo groot als de reuzen
albatros! Stel je eens voor wat een machtig gezicht het moet zijn geweest om
dergelijke reuzen over de golven te zien
scheren… Net als moderne albatrossen
zwierven ze maandenlang aan een stuk
over de oceaan en leefden ze van kleinere
schepsels, zeer waarschijnlijk vis en inktvis. Omdat er geen grote zeereptielen
meer leefden en walvisachtigen nog niet
bestonden, konden de pelagornithidae
zich tot dit reusachtige formaat ontwikkelen. Miljoenen jaren lang waren ze de
onbetwiste heersers van de wereldzeeën.
Bron: www.nature.com (Scientific Reports (2020)
10.18286), 5 november 2020.

Skelet van Pelagornis in het National Museum of Natural History | Door Pelagornis.jpg: Ryan Sommaderivative work:
Haplochromis (talk) - Pelagornis.jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7716264
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De duikers | Bram Rijksen
Begin januari 1984 en ik durf me nog maar nauwelijks ‘vogelaar’ te noemen, want wanneer ben je dat nou écht? Met alleen een kijker om m’n nek en een vogelboekje op zak maar nog
zó weinig ervaring weet ik nog niet zeker of dat al mag...
Ik ben op weg naar De Meern, naar Kees Haringsma die ransuilen weet te zitten en stop halverwege de rit even bij Strijkviertel. Er zwemt een parelduiker vlak langs de kant. Dat is leuk,
want die heb ik nog nooit gezien. En brilduikers, een dodaarsje
en een paar tafeleenden; die zwemmen er ook en ook díe heb
ik nog nooit gezien. Vooral de kenmerken van dodaars en de
parelduiker neem ik goed in me op. De dodaars: vooral bruin
en klein. En dan de duiker, die juist erg groot is met een heel
strak verenkleed, groot rond hoofd en een grijze dolksnavel met
zwarte punt en zo’n grote witte vlek aan de zijkant, vlak voor de
plek waar z’n kontloze rug het water in verdwijnt.
Als ik even later Kees vertel wat ik op Strijkviertel allemaal heb
gezien duurt het niet lang of we fietsen met z’n drieën (Nils van
Duivendijk had zich na een telefoontje van Kees bij ons aangesloten) terug naar de plas. Geen duiker, die blijkt gevlogen. Na
een uitgebreid kruisverhoor waarbij ik alle relevante kenmerken
zonder tussenkomst van een gidsje weet op te sommen merk ik
aan de reactie van Nils dat ik blijkbaar echt iets héél bijzonders
heb gezien! Zou ik nu dan toch écht een heuse vogelaar zijn...?

In de zomer van datzelfde jaar vaar ik met m’n vader in
een klein open motorbootje naar de Kabbelaarsbank in de Grevelingen: toen nog een grote lege zandplaat in een voormalig
getijdemeer waarop hier en daar de eerste struikjes beginnen
te groeien. Bij het langzaam binnenvaren van een ondiepe baai
zien we ineens een roodkeelduiker vlak voor het bootje zwemmen. In volledig zomerkleed! De vogel vindt onze aanwezigheid
niet alleen onaangenaam verrassend, maar ook zeer ongepast
en vliegt weg, waarbij duidelijk wordt dat er een paar meter visdraad aan z’n poten hangt.
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Beschrijving waarneming Parelduiker Strijkviertel | Bram Rijksen

Inmiddels weet ik dat deze soort alleen ’s winters in Nederland
aanwezig is, dus ik ben bovengemiddeld opgetogen over deze
waarneming. Als we wegvaren zien we twee kleine, egaal grijze
donzige vogeltjes met dunne omhooggestoken dolksnaveltjes
naast de boot zwemmen. Dit móeten pasgeboren roodkeel
duikertjes zijn! Hierna zien we de vogels nog twee keer.
Dat er een roodkeelduiker in zomerkleed op de Grevelingen
rondzwom, dát wordt nog wel geloofd door de vogelaars die ik
kort daarna tegenkom. Maar dat daar succesvol gebroed is..?
Dat is echt té absurd voor iedereen en wordt niet geloofd. En
dat terwijl ik mezelf, nadat ik een jaar geleden begon met vogels kijken, inmiddels toch echt wel een ervaren vogelaar durf
te noemen!

De eerste ijsduiker, dat is een vogel waarvoor ik in
1986 een treinkaartje en strippenkaart koop om zo in IJmuiden te belanden, want volgens de Dutch Birding Vogellijn zit er
daar al een tijdlang eentje bij de sluizen. Daar uitgestapt blijkt
dat het daar niet voor niets een sluizen-‘complex’ heet: wat een
onoverzichtelijk toestand! En het ergste is nog: géén ijsduiker
waarmee het ineens een bijzonder vogelarme en troosteloze locatie wordt.
Gelukkig ontmoet ik daar Jan van Kreuningen, die mij op sleeptouw neemt naar de Zuidpier. Nog maar net het hek voorbij zien

IJsduiker | Bram Rijksen

Geelsnavelduiker | Bram Rijksen

we dat de ijsduiker gewoon híer, bijna vier kilometer verderop,
vlak langs de pier zwemt! Prachtig te zien en te bekijken; een
volwassen vogel met nog restjes van het zomerkleed; geweldig!
En nu mag ik me dus ook wel tot de grote jongens rekenen, met
alle duikers die je in Nederland kan tegenkomen op zak.
(Nou ja, er schijnt ook nog een duiker met een gelige snavel
te bestaan, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die deze
soort ook echt ooit heeft gezien…).

Dat maakt het spannend om de vogel na iedere duik weer in
beeld te krijgen, want de tijd dat ie boven is, is meestal beperkt
tot slechts een paar seconden.
Gelukkig blijft de geelsnavelduiker een aantal weken hier hangen, en krijg ik ook de kans ‘m wat langduriger te bestuderen
en te tekenen.
Met deze waarneming heb ik alle vier de duikers die je in Nederland ooit zou kunnen tegenkomen ook daadwerkelijk gezien,
een mooi afgerond hoofdstukje.
(Nou ja, er schijnt nog zoiets als een ‘Pacifische parelduiker’
te bestaan, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die deze
soort ook echt ooit heeft gezien…)

Kerst 1995 | Tien jaar later, dus ook tien jaar ouder en wijzer
en daardoor inmiddels op de hoogte van de mogelijkheid dat
geelsnavelduiker best nog een keer kán in Nederland. De -verlate- melding van een exemplaar langs de Lek bij Maurik lokt me
die kant op, maar mijn éénmans(!)-zoekactie levert niks op. Eén
dag te laat, zo blijkt later. Tja, ze kunnen niet alleen enorm goed
duiken en zwemmen maar ook uitstekend vliegen, om zo voor
altijd van de radar te verdwijnen.
Of. . om een paar dagen later te worden herontdekt, op de surfplas van Reeuwijk, 45 kilometer verderop. En zo kan het gebeuren dat Marianne, Kees Haringsma en ik aansluiten bij een
groepje van nog zo’n 20 vogelaars om deze best wel iconische
soort eens goed te bewonderen. Wát een slagschip.. 50 seconden onder water blijven is zo ongeveer zijn norm, waarna hij
vaak op meer dan 50, 60 of 70 meter afstand weer bovenkomt.

Zomer 2017 | Op een strekdammetje bij de Punt in de Grevelingen zijn een paar kinderen bezig met krabbetjes vangen.
Daarbij komen ze steeds dichter bij een paartje scholeksters,
die luidkeels de twee nog niet-vliegvlugge pullen het sein geven
de strekdam te verlaten. De jonkies kunnen weinig anders dan
het water inplonzen en hard van de strekdam wegzwemmen.
Vanaf de oever zie ik het gebeuren, en dan..: het kwartje valt
en ik begrijp ineens wat er in de zomer van 1984 naast de boot
zwom! Egaal grijze donzige vogeltjes, puntige snaveltjes een
beetje schuin omhooggestoken; het mysterie van mijn juveniele roodkeelduikers, na 33 jaar eindelijk opgelost!
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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
Voor excursies opgeven bij Frank Pierik
06-51724647 (Na 19.00u) of via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist
Voor excursies opgeven bij hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl

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
Utrecht-stad
Voor excursies opgeven bij jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

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.

Zondag 14 maart
NP Sallandse Heuvelrug (korhoen) | Er
broeden meer dan 75 soorten vogels in
het Nationaal Park. De meest zeldzame zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en natuurlijk het korhoen. In de oude
naaldbossen komen vooral zwarte mees,
kuifmees en kruisbek voor en laten roofvogels als wespendief en havik zich zien
en horen. Al deze soorten zullen we niet
zien, maar we hopen op mooie waarnemingen. Cora Kuiper en Gerhard Overdijking zullen deze excursie leiden.
Aanmelden: uiterlijk 12 maart bij Gerhard,
0346-563749/06-49678023 (na 18uur)
Vertrek: 5.30 uur, terug tussen 16-17 uur
Benzinekosten: €15 p.p. (gepast betalen)

Zondag 28 maart
Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol en
Demmerik | Veel vogels komen in de lente
terug uit het zuiden waar ze overwinterd
hebben. Ze strijken dan neer op het Landje van Geijsel, dat boer Jan elk jaar in februari een beetje onder water zet. Zo ontstaat een plas-dras gebiedje dat heerlijk is
voor steltlopers en eenden. Ze blijven hier
een paar weken om aan te sterken en vliegen dan door. Ook bezoeken we Waverhoek, een 60 hectare groot moerasgebied
in de Polder Groot Mijdrecht. Mogelijk

Korhoen | Henk Tromp

zien we de eerste lepelaars die daar voedsel zoeken en broeden in Botshol. Tenslotte rijden we naar de Ter Aase Zuwe in
Vinkeveen (Polder Demmerik).
Aanmelden: uiterlijk 26 maart bij Richard
Pieterson, 0346-551883 of 06-12517124
Vertrek: 7.30 uur; aanwezig 7.25 uur; terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: €4 p.p. (gepast betalen)

Zaterdag 17 april
Heidestein/Bornia | 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 15 april bij Gerhard
Overdijking, 0346-563749/06-49678023
Vertrek: 6.30 uur, aanwezig 6.25 uur, terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: €2 p.p. (gepast betalen)

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen (vervolg)

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

Midwinter Roofvogeltelling

0346-351448 | voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

Frank Pierik | 06-51724647
frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

Secretaris Josje Henkelman
06-16679919 | secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist

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

Penningmeester Bart van den Berg

Wigle Braaksma
wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl

Vogelringstation Groenekan

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

Doorn | Driebergen

Ledenadministratie | Lid José Loof-Valk

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

Henk S. Lichtenbeld | 030-6889012
henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl
Marc van Leeuwen | 030-2801153
marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl

Nieuwegein | IJsselstein

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard

Anita Lureman
anitalureman@vogelwacht-utrecht.nl

Irene Schuller | 06-28407546
ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

Utrecht-Stad

Scholenproject IJsselstein

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

Vechtplassen

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

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

Krooneend

06-24470449 | joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra
06-53977261
jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

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

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

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

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

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

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

Bernard Roelen | 06-48331805
bernardroelen@vogelwacht-utrecht.nl
Eric van der Velde | 06-22614643
ericvandervelde@vogelwacht-utrecht.nl
Martin Poot | 06-51428367
martinpoot@vogelwacht-utrecht.nl

Grote Karekiet Loosdrecht
Eckhart Heunks | 06-15967867
eckhartheunks@vogelwacht-utrecht.nl
Martin Poot | 06-51428367
martinpoot@vogelwacht-utrecht.nl

