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Van de redactie
Roofvogelpark Bunschoten
In Nederland is het mogelijk om (in- en uitheemse) soorten
roofvogels en uilen te houden als huisdier; niet alleen als erkend valkenier, maar ook als particulier. Verder worden met
roofvogels en uilen shows en demonstraties gehouden. Net
als Vogelbescherming Nederland vindt Vogelwacht Utrecht dit
onwenselijk, omdat het onaanvaardbare gevolgen kan hebben
voor natuur en dierenwelzijn. Hayo Nijenhuis, lid van de coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort, schrijft in dit nummer
over het plan voor een roofvogelpark in Bunschoten.

Roofvogelshow | Bert Geelmuijden

Bestuur
Midwinter Roofvogeltelling
Ype Hoekstra en Wim van de Vegte gaven aan te stoppen met
de coördinatie van onze Midwinter Roofvogeltelling. Dit kan betekenen dat de telling van afgelopen winter de laatste was. Tenzij er leden zijn die deze activiteit verder willen trekken. Vanzelfsprekend is er ruimte voor een eigen/andere invulling. Bij
belangstelling en vragen kunt u contact opnemen met Bert van
’t Holt, voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl, 0346-351448.
Bruine kiekendief | Bert van Dillen

Versterking coördinatiegroep
Nieuwegein/IJsselstein
Een brandbrief aan de leden van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein om de coördinatiegroep te versterken leverde maar liefst
5 positieve reacties op.

kleinzoon van Bas de fooienpot van Slijterij-Wijnhandel W. van
Schaik ter beschikking aan de Vogelwacht.

Contributie 2021 al betaald?
Fooienpot en Bas Schouten
Bas Schouten was een actief en gewaardeerd lid van de afdeling
Nieuwegein/IJsselstein. Oudere vogelaars zullen zich hem ongetwijfeld herinneren. Ter nagedachtenis aan zijn opa stelde de

Heeft u de contributie van 2021 al betaald? Zo niet, dan kan
dat natuurlijk alsnog. Maak minimaal 18 euro over op rekening
NL54INGB0000286944, t.n.v. VWU te Utrecht onder vermelding van uw lidnummer (zie het label bij deze Kruisbek).
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Blauwborst | Hans van Zummeren

Nieuw Wulven nabij Houten

Ben Hermans

Vogelparadijs of recreatiepark?
Bos Nieuw Wulven ligt ten noorden van Houten. Het beslaat
ruim 100 hectare en is heel gevarieerd ingericht. Er zijn oude
populierenbossen en natte wilgenbosjes, open plassen en stukken met dichte ondergroei, rietkragen en laag struweel, strak
gegraven sloten en een abelenlaan. Er lopen geasfalteerde fietspaden doorheen. En er is een dicht netwerk van halfverharde
paden en graspaden langs de vele sloten. Bos Nieuw Wulven
is dus zeker niet louter bos! Dankzij het slimme basisontwerp
is Bos Nieuw Wulven een rijk en aantrekkelijk gebied geworden
(Zie het kaartje, overgenomen uit de nieuwsbrief herinrichting
Groenraven-Oost, dec 2008).

Een nieuw bos
Het plan voor Bos Nieuw Wulven is ontstaan in het kader van
de Randstadgroenstructuur in de vorige eeuw toen de eerste
groeitaak aan Houten werd opgelegd. Naar het voorbeeld van
Amelisweerd zou het bosgebied de toenemende behoefte aan
dagrecreatie opvangen. De benodigde gronden kwamen geleidelijk vrij of werden uitgeruild in het kader van de landinrichting
Groenraven-Oost. Vlak na de eeuwwisseling kwam het noordelijk gedeelte gereed dat is gelegen in de gemeente Bunnik. Het
2 | de kruisbek 3-2021

deel ten zuiden van de Zijlgraaf volgde in 2009 en is gelegen in
de gemeente Houten. Op 10 oktober 2008 werd het hele bosgebied officieel geopend. Toen was ook het speelbos klaar dat
op een laat moment in het ontwerp was opgenomen. Als je
de officiële bewegwijzering volgt kom je via de Rijsbruggerweg
in het entreebos met het beeld van een Romeins viziermasker,
een verwijzing naar de nabijheid van de Romeinse limes.

Blauwborst
Natuurbescherming begint met verwondering, bijvoorbeeld
over de pracht van een blauwborst, volop zingend in de vroege
ochtend. Vogelaars zullen dat herkennen. Dit voorjaar nog kon
ik een groepje buurtbewoners hiervan laten meegenieten. We
hadden geluk, niemand had ooit een blauwborst gezien, maar
met zijn borst naar ons toegekeerd liet hij al zijn pracht zien. Dat
kun je dan gewoon op vijf minuten fietsen van huis meemaken!
Vogels maken gelukkig, zo is nu ook wetenschappelijk bewezen. En natuurlijk geldt dat ook voor ringslangen, reeën en hazen die eveneens in Bos Nieuw Wulven zijn te zien. Maar de
blauwborst vind ik wel de icoonsoort voor Bos Nieuw Wulven.
Ik herinner me nog goed dat hij voor het eerst te vinden was bij
de noordelijk gelegen plasjes. En hoe daar fotografen uit het hele land op afkwamen.
Bijna was de blauwborst verdwenen door het dichter worden
van het bos. Gelukkig blijft nu in het gebied ten zuiden van de
Zijlgraaf een deel open doordat het jaarlijks wordt gemaaid.
Ruigte en struweelranden maken dat hier behalve de blauwborst ook soorten als grasmus, bosrietzanger en sprinkhaanzanger voorkomen. De blauwborst heeft zich verplaatst van het
noordelijke naar zuidelijke gedeelte. Hopelijk blijft hij daar elk
jaar te zien en te horen!

Bosrietzanger | Henk Tromp

Werkgroep Broedvogels
Als Werkgroep Broedvogels van de Milieu Werkgroep Houten
voeren wij al vanaf 2004 tellingen uit in het noordelijke deel van
Bos Nieuw Wulven. In 2009 kwam daar het zuidelijke gedeelte bij. Aan de zuidkant liggen ook de biezenvelden van de gemeente Houten die - hoewel niet toegankelijk - naadloos aansluiten op het bosgebied. In de biezenvelden en de extensief
beheerde weilandjes eromheen wemelt het in het voorjaar van
de ganzen. Hier broedt ook de kievit. Pal op de grens staat een
paal die sinds enkele jaren door een paartje ooievaars wordt
bezet.
Nu inventariseren we om het jaar een noordelijk (46 ha) en een
zuidelijk blok (34 ha) volgens de Sovon-methode. Deze tellingen beslaan een groot deel van het bosgebied Nieuw Wulven,
vanaf de Rondweg tot aan de Marssloot en vanaf het spoor tot

Kievit met jong | Jan van der Greef

Ooievaars | Bert Geelmuijden
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aan het speelbos, in totaal ruim 80 hectare. Bij de telling in het
zuidelijk blok nemen we ook de gemeentelijke biezenvelden en
weilanden mee.
Op basis van de inventarisaties in de twee blokken heb ik een
schatting gemaakt van de aantallen van circa 50 soorten voorkomende broedvogels in die 80 hectare. De voornaamste verandering is de toename van echte bossoorten zoals vink en
zwartkop en de achteruitgang van riet- en struweelsoorten zoals rietgors en fitis. De blauwborst en grasmus zijn vrij constant
aanwezig, maar zijn wel ‘verhuisd’ van noord naar zuid.
De groei van het bos brengt ook nieuwe soorten. De appelvink bezoekt nu het gebied al enkele jaren. En afgelopen jaar
zijn ook andere ‘bossoorten’ verschenen zoals de holenduif
en de boomklever. Opmerkelijke soorten als boomvalk, matkop, nachtegaal, roodborsttapuit en ransuil die in het verleden
in Nieuw Wulven vertoefden, lijken verdwenen. Helaas, maar
zeg nooit nooit. Daar staat tegenover dat havik, rietzanger en
waterral het gebied regelmatig aandoen en soms ook al eens
hebben gebroed.

Grasmus | Bert van Dillen

Toekomst
Het is te hopen dat de vogelrijkdom in Bos Nieuw Wulven blijft.
Voor een goed beheer van het gebied lijken de financiële zorgen van Staatsbosbeheer gelukkig geen probleem meer te zijn.
Staatsbosbeheer heeft eind 2018 langs de Zijlgraaf een strook
met opschietende wilgen weer open gemaakt. Goed voor de
ontwikkeling van rietkraag en nieuw struweel. De voorheen
modderige paden zijn in 2018 met gebroken puin verhard en
tot 3 respectievelijk 4 meter verbreed. Dit gaf een enorme uitbreiding aan wandelmogelijkheden.
Recreanten kunnen nu makkelijk in het gebied komen. De aantrekkingskracht van het bosgebied Nieuw Wulven is groot. De
afgelopen tijd is de recreatiedruk snel toegenomen mede door
de coronadrukte. In de droge zomers van de laatste jaren zijn
bovendien de niet verharde paden langs de sloten goed begaanbaar gebleken. De bedoeling is dat in de nabije toekomst
een horecagelegenheid wordt gerealiseerd nabij het speelbos.
Een nieuwe parkeerplaats ligt er al, midden in het gebied. Het
zal dus nog drukker worden. Voor de natuur en rust zoekende
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Appelvink | Michael Kars

Waterral | René de Waal

Broedvogel

2009-2010

2014-2015

2019-2020

Appelvink
Blauwborst
Boomklever
Boomkruiper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Brandgans
Buizerd
Canadese gans
Dodaars
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Glanskop
Grasmus
Grauwe gans
Gr vliegenvanger
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Goudvink
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Kievit
Kleine karekiet
Knobbelzwaan
Koekoek
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Matkop
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Ooievaar
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Rietgors
Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Sperwer
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Tureluur
Vink
Waterhoen
Waterral
Wilde eend
Winterkoning
Zanglijster
Zomertaling
Zwarte kraai
Zwartkop

0
5
0
1
30
0
0
1
1
0
1
14
20
0
1
0
25
1
1
1
0
1
0
0
11
0
7
3
17
1
1
7
4
0
1
15
22
0
2
0
1
0
1
5
0
0
0
0
4
1
33
16
0
10
5
0
16
32
11
0
3
23

1
4
0
2
20
0
0
1
4
1
1
11
17
1
4
1
24
6
0
0
0
2
1
0
7
0
10
4
20
0
1
6
6
5
1
12
23
1
4
0
4
2
0
1
3
1
0
0
4
1
42
8
1
12
9
2
8
44
16
1
2
40

2
5
1
3
30
1
2
0
2
0
1
2
7
0
3
0
28
3
0
1
1
3
0
0
7
1
8
2
15
0
2
9
13
4
0
8
22
0
2
1
7
1
0
1
12
0
0
0
3
3
51
17
0
20
5
1
10
28
14
0
1
61

Totaal

358

402

424

Heggenmus en zwartkop | Richard Pieterson

recreant schept dit onrust. Hoewel vorig jaar een klein deel als
kwetsbaar gebied is afgesloten, is er geen echt rustgebied voor
vogels en zoogdieren.
Ik maak me dan ook zorgen over hoe het met de vogelrijkdom,
ringslangen, reeën en hazen verder gaat. Anders dan Amelisweerd is Nieuw Wulven een nat gebied, er zijn veel slootjes en
greppels. Dat schept grenzen. Het gebied is echter te klein voor
een duidelijke zonering. Eigenlijk is het hele bosgebied te klein.
Daar komt bij dat de recreatiedruk nog zal stijgen doordat er
veel nieuwe woningen bijkomen in Utrecht, Bunnik en Houten.
Gelukkig wordt in ruimtelijke plannen de behoefte aan meer natuur buiten de rondweg van Houten onderkend. Het zou daarom goed zijn een nieuwe groeitaak in Houten te koppelen aan
nieuwe natuur, zoals indertijd de Randstad-groenstructuur de
start vormde voor de aanleg van Nieuw Wulven.
Bron: jaarverslagen werkgroep broedvogels van de MWH: zie https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/broedvogels/

Tabel broedvogels in bosgebied Nieuw Wulven
Toelichting: voor de jaren 2009-10, 2014-15 en 2019-20 zijn territoria van het noordelijk en zuidelijk Sovonblok bij elkaar opgeteld (zuid is inclusief de gemeentelijke
biezenvelden).
Echter om dubbeltellingen te voorkomen heb ik voor putters, mezen, buizerd, gaaien, spechten en koekoek het hoogste aantal van een van beide jaren genomen. Deze soorten kunnen makkelijk in een groot, noord en zuid overlappend territorium
worden gezien.
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Boekbespreking
Toon Vernooij

Luc Hoogenstein, een antwoord te geven. Het boek biedt een uitgebreid overzicht van alle herintroducties van dieren
tot op heden, van kokerjuffer tot wisent.

Gewilde dieren
Herintroducties van dieren in Nederland
Auteurs	Mark Zekhuis, Louis van Oort,
Luc Hoogenstein
Uitgever KNNV Uitgeverij, Zeist
ISBN
978 90 5011 768 5 | 2021
Prijs
€ 27,95
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Een herintroductie komt
niet alleen
Weinig onderwerpen bieden zo veel
stof tot discussie als de herintroductie
van soorten. Voor de een is het op zijn
best een veredelde vorm van dierentuintje spelen, voor de ander een middel bij
uitstek om een soort te behouden. Maar
waar hebben we het eigenlijk over bij herintroductie, wanneer pas je het toe en
hoe, wat kan er mis gaan en wanneer is
een herintroductie eigenlijk geslaagd?
Op al deze vragen probeert het recent
verschenen Gewilde dieren, onder redactie van Mark Zekhuis, Louis van Oort en

Nut en noodzaak
In een aantal inleidende hoofdstukken
schetsen de redacteuren en enkele deskundigen de complexe achtergrond waartegen herintroducties hebben plaatsgevonden. Herintroductie van een soort betekent per definitie het weer terugbrengen in de originele staat van een situatie uit het verleden. Ooit was de raaf in
Nederland een vrij algemene broedvogel,
totdat hij door vervolging en veranderingen in het leefmilieu voorgoed uit Nederland leek verdwenen. Door de inzet van
enthousiaste natuurliefhebbers in de jaren ’60 en ’70 behoort deze onder vogelaars geliefde soort weer tot onze avifauna. Dat lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar er komt veel meer bij kijken. In
het inleidende deel van het boek laten de
redacteuren zien dat een herintroductie
aan strenge randvoorwaarden moet voldoen, waarvoor inmiddels internationale
regels gelden die ook in ons land als toetsingskader gelden.
Positief is dat in het inleidende deel de
redacteuren hun eigen opvatting over nut
en noodzaak van herintroducties ver op
de achtergrond houden. De lezer moet
op basis van de geschetste achtergron-

den en criteria zelf maar zijn mening vormen, maar hij krijgt daarvoor ruim voldoende materiaal aangereikt.
Doel en middel
Allereerst moet herintroductie het enig
overgebleven middel zijn om een soort
te kunnen behouden, dus herintroductie is in de regel niet wenselijk voor een
soort die in staat is om zonder menselijk
ingrijpen een geschikt biotoop te koloniseren. Denk in dat laatste geval bijvoorbeeld aan de zeearend, die zich geheel
op eigen kracht weer in Nederland heeft
gevestigd.
Minstens zo belangrijk is de voorwaarde dat het doelgebied geschikt moet zijn
om de soort te huisvesten en in staat te
stellen een levensvatbare populatie op
te bouwen. Dat het daarbij wel eens verkeerd loopt, is onder andere gebleken bij
de herintroductie van de otter. Men begon al met het uitzetten van dieren toen
nog allerminst duidelijk was dat de dieren konden overleven en zich veilig door
het gebied begeven. Daardoor zijn er destijds te veel individuen vroegtijdig als verkeersslachtoffer aan hun einde gekomen.
En verder mag het onttrekken van dieren voor herintroductie elders natuurlijk
geen onherstelbare schade toebrengen
aan de bronpopulatie.
Het boek behandelt daarnaast een aspect van herintroductie waar een leek

misschien niet direct bij stilstaat: wat is
het uiteindelijke doel ervan? Het is zeker
zo dat de neiging bestaat om een iconische soort als de ooievaar eerder terug te
brengen dan, pakweg, een nietige kokerjuffer. Toch laten de auteurs in het inleidende deel mooi zien dat die overweging
hooguit op de achtergrond een rol speelt.
Doorslaggevend voor het besluit om tot
herintroductie over te gaan is uiteindelijk
toch de rol die een soort in het (lokale)
ecosysteem speelt. En dat is een mes dat
aan twee kanten snijdt: het doelgebied
moet ecologisch geschikt zijn voor de
soort en tegelijkertijd bevordert de herintroductie op zijn beurt de biodiversiteit
van het doelgebied. Een herintroductie
komt dus nooit alleen, maar is onderdeel
van een breder proces gericht op behoud
en verbetering van de biodiversiteit.

Achter de schermen
De 22 hoofdstukken waarin de herintroductie van een soort wordt beschreven
vormen de hoofdmoot van het boek. De
redacteuren hebben er in hun opzet voor
gekozen om daarbij de direct betrokken
organisaties en personen zelf aan het
woord te laten. Dat is alleszins te prijzen, want het biedt een bijzonder kijkje
achter de schermen van de enorme diversiteit aan herintroducties en wat er
allemaal bij komt kijken aan onderzoek,
overleg, praktische problemen en - niet

in de laatste plaats - aan overtuigingskracht om terreinbeheerders over de
streep te trekken. De auteurs zijn daarbij
zeer openhartig over fouten en mislukkingen. Niet elk hoofdstuk is even ‘spannend’ geschreven, maar dat is vooral een
kwestie van smaak. Het boek bevat een
scala aan zeer lezenswaardige verhalen.
Het verhaal over de terugkeer van de raaf
bijvoorbeeld kan ik zonder meer aanbevelen. Alles bij elkaar laten deze hoofdstukken de lezer zien dat de weg van iedere herintroductie langs vele valkuilen
en hindernissen loopt.

Tot slot
Wanneer is de herintroductie van een
soort een succes? Daarbij denk je in de
eerste plaats natuurlijk: als zo’n soort
verder voor altijd overleeft. Ook hier
geldt echter: zo simpel ligt het niet. Een
geslaagde herintroductie kan natuurlijke processen herstellen die er uiteindelijk toe leiden dat de geherintroduceerde
soort na verloop van tijd weer verdwijnt.
En daarom was het uiteindelijk te doen.
Daar moest ik toch even op kauwen…
Weliswaar kunnen wij de natuur de helpende hand bieden, maar uiteindelijk kiest zij toch haar eigen weg. Het is
misschien wel de belangrijkste verdienste van dit boek dat het laat zien dat wij
mensen hooguit een bescheiden rol hierin vervullen.
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Onderhoud met een grutto

Grutto | Dop Bär

Grutto | Dop Bär

Plevier | Dop Bär
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Dop
Bär

Eind februari toog ik naar de Arkemheense polder, Nekkeveld, om te zien of er
iets te zien was. En dat was er: niet lang
vóór mij waren honderden grutto’s gearriveerd, een kenner schatte het op 8001000 dieren. Een magistraal gezicht, en
eigenlijk ontroerend: de vogels waren
moe van de lange tocht, de meesten sliepen, snavel onder de vleugel, en de vele rosse halzen waar ik van afstand tegen
aan keek, vormden een zachte rood-bruine muur van veren. De scherpte van oog
en snavel ontbraken, behalve bij de dieren die aan het foerageren waren, maar
ze zaten erg ver weg. Soms wervelde,
zonder duidelijke reden, een groepje op,
om in draaikolken in de lucht dàn weer
hun donkere bovenkant, dàn weer de
beige-witte onderkant te tonen, als de lamellen van een luxaflex die open en dicht
gingen. En dan streken ze even snel als
ze opgestegen waren neer, en de rust
keerde weer.

Twee dagen later, nog eens op bezoek,
waren er al veel minder, en kon je ook
andere vogels ontwaren: wintertalingen,
smienten, plevieren, pijlstaarteenden, en
natuurlijk kieviten.

Lepelaars | Dop Bär

Witte kwikstaart | Dop Bär

Weer later, eerste week van april, was
het terrein zo goed als verlaten. Enkele
solitaire grutto’s foerageerden kalmpjes
maar voortdurend in de nu platgetreden weilanden, die het aanzien hadden
van een grasveld na een popconcert: vermoeid door duizenden pootafdrukken,
platgetreden gras, maar zonder door
de mens achtergelaten lelijke plastic bekers of sigarettenpeuken. Naast grutto’s
waren er plevieren, een enkele tureluur,
maar ook een aantal lepelaars en een
witte kwikstaart.
Toen ik rustig had genoten van al deze
bezige vogels en wilde vertrekken, reed
ik langs het ingangshek van een weiland,
met op een van de palen een grutto, die

rustig een en ander waarnam. Na het laten uitrollen van de auto stapte ik voorzichtig uit, omdat het raam aan de verkeerde kant zat, en liep met camera om
mijn tijdelijke schuilhut heen. Maar voorzichtigheid was niet nodig, de grutto accepteerde mijn gestuntel, en we hebben
elkaar zeker 5 minuten oog in oog aangekeken; hij, tegen een mooie achtergrond
van zachtgroen en blauw, ik, mijn adem
inhoudend, genietend van de serene rust
die het dier uitstraalde. Zijn enige actie

in al die lange minuten was even onder
de linkervleugel krabben, om weer in de
rusthouding terug te keren.
De grutto had een bijna meditatieve kalmte, die je bij dieren niet verwacht. Geen
enkele neiging om weg te vliegen, en ik
werd geaccepteerd als onderdeel van het
decor, en mocht naar hem blijven kijken.
Na bijna 10 minuten - mijn twee benen
waren vermoeider dan zijn ene poot - besloot ik de vogel weer alleen te laten, om
hem zijn rêverie te laten voortzetten. Te-

rug in de auto zag ik hem nog een tijdje,
in dezelfde houding, op de paal.
Zoals een arts als eerste opdracht van
Hippocrates, primum non nocere, heeft,
oftewel ‘in elk geval geen kwaad doen’,
zo zou elke vogelliefhebber als eerste
stelregel moeten hebben, primum non
disturbare, in elk geval niet verstoren. Ik
ben de grutto dankbaar dat ik zo dicht bij
heb mogen komen.
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

De Utrechtse honderd soortendag | 9-5-’21
Big Day
De Utrechtse Big Day. Sommigen vinden het helemaal niks en ik
heb ook wel mijn bedenkingen hoor. De hele dag jakkeren over
snelwegen en landweggetjes, snellen van de ene locatie naar de
andere om maar zoveel mogelijk soorten bij elkaar te sparen, geen
tijd om ervan te genieten want je moet verder, nog zoveel soorten
te gaan, je zou er neurotisch van worden. En wat moet het klimaat
daar wel niet van denken? Nou was het wel een Utrechtse Big Day,
zeg ik ter verdediging: wat betreft het klimaat valt het mee want
zo groot waren de afgelegde afstanden niet. Maar er zijn natuurlijk honderd zinvollere dingen om je mee bezig te houden dan te
proberen op één dag honderd soorten vogels te zien. Tegelijkertijd
roept dat ook weer honderd vragen op. Wat is zinvol en waarom
dan? Wat is zinvoller? En waarom zou een mens altijd maar zinvol
bezig moeten zijn? Is dit niet folklore? Cultureel erfgoed? Onthaasting? Nou ja, onthaasting ... Genoeg! We gingen dit gewoon doen.

Wulpen en lepelaars | Hans van Zummeren

Targetlijst
Het doel voor vandaag was dus helder: 100 soorten. Een beetje
Big Day-er bereidt zo’n dag terdege voor. Maakt een plan, kijkt
vooraf wat er waar te halen valt, stelt een degelijke targetlijst samen met locaties en back-uplocaties en weet dan bij voorbaat al
waarop-ie uitkomt als niet alles tegenzit. En gaat om uiterlijk 5
uur in de ochtend op weg. Wij niet. Wij begonnen om 8 uur. Nee,
we zouden vast niet winnen en daar gingen we ook niet ons best
voor doen. Ik had wel al een beetje gekeken waar het leuk was
en had een plannetje gemaakt voor de eerste uren. Dus stonden
we om kwart voor negen aan het Valleikanaal op de grens van
Utrecht en Gelderland uit te kijken over Het Binnenveld, tussen
Wageningen en Veenendaal. Het was rustig hoewel nog fris lenteweer met af en toe een aarzelend zonnetje dat over de hooilanden streek die deze bijna windstille ochtend vrijwel roerloos
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Zwarte stern | Bert Geelmuijden

Boomleeuwerik | Hans van Zummeren

waren. De echte vroegte was er wel vanaf maar toch, ideale omstandigheden. Hoofddoelsoort hier was kwartel en die riep aanhoudend en fanatiek vanuit het hooiland. Een fijne soort, Big Day
of geen Big Day. Verder jodelden er wulpen, joegen de grutto’s
elkaar na en zongen kleine karekiet en blauwborst in de oevers
van het kanaal. Dan tellen die 100 soorten die je te gaan hebt natuurlijk helemaal niet. Het was gewoon een mooi moment. Kleine plevieren en bergeenden in plasdras aan de overkant zaten
eigenlijk in Gelderland en moesten nog een keer over maar een
zwarte stern vloog netjes Utrecht in. We kwamen uit op 33 soorten en los daarvan was het een zeer plezierig eerste uur.

Opduikende slechtvalk
We vervolgden onze dag bij Elst. Eerst aan de Elster Buitenwaard, uitgestrekte plasdras langs de Lek waaraan we zulke plezierige herinneringen hebben vanwege een moeizaam getwitchte maar erg fraaie strandplevier eerder dit jaar. Die zat er uiteraard niet meer. Wel onder andere kleine plevieren en bergeenden, dus dat was ook weer rechtgezet. Verder enkele groenpootruiters, een lepelaar, een grote zilverreiger (geen al te gemakkelijke soort meer, half mei), kluten en een plotseling opduikende slechtvalk. Even was er nog discussie of het niet een
boomvalk was geweest. Op zo’n moment ga je aan alles twijfelen en voel je je ineens een beginner, dat je niet eens het verschil
ziet tussen een slechtvalk en een boomvalk. Inmiddels vloog-ie
ver weg en van ons vandaan, maar we houden het op een slechtvalk. We stonden inmiddels op 57 soorten: over de helft en het
was pas 11 uur. Maar de eerste vijftig soorten gaan doorgaans
wat gemakkelijker dan de tweede vijftig.
Aan de andere kant van de weg wandelden we de Plantage Willem III in: een prachtig, bijna buitenlands ogend halfopen landschap van glooiend, licht stijgend terrein met verspreide braamen meidoornstruwelen (die laatste inmiddels bloeiend!) omringd door verre bosranden. Weids en tegelijk besloten. Zonnetje erop, het was er bijna warm van. Boomleeuweriken zongen,
dat hielp ook, en fitis en gekraagde roodstaart, en in de verte grote lijster. In een stukje bos zagen we boomklever en riep
grauwe vliegenvanger. Dat is een van de aardigheden van zo’n
Big Day: alle soorten tellen weer, een boomklever evengoed als

een kwartel. Allemaal zijn ze evenveel waard. In de verte riep
groene specht. En op het eind vloog een wespendief over. 69
soorten: de honderd kwam langzaamaan in zicht.

Duistere luchten
Onze volgende stop was het Leersumse veld. Nog altijd droog en
als je de goede kant op keek zag het er vrolijk uit, blauw en zonnig tussen onschuldige wolkenvelden. Aan de andere kant oogde
het wat grimmiger, met duistere luchten en hemel verduisterende wolkenfronten. Helaas was dat wat ons te wachten stond: de
voorspelde buienzone die we tot nu toe nog uit ons hoofd hadden weten te zetten, kwam uit het zuiden en was in aantocht.
Bonte vliegenvanger was hier de hoofdsoort. Al bij de parkeerplaats hoorden we de eerste zingen. Verderop bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer zong de tweede en nog voor we de
hei op liepen hadden we er al vier te pakken. En daar bleef het niet
bij. Verder bracht Leersum ons onder andere boompieper, kuifmees, raaf en roodborsttapuit. Die laatste, toch de laatste waar
je problemen mee verwacht op het Leersumse veld, was nog erg
lastig. Het duurde een hele tijd voor we die hadden. Dat is ook typerend voor een Big Day: dat sommige soorten waarvan je dat totaal niet verwacht, nog heel erg lastig kunnen blijken. Zo hadden
we die ochtend nog niet eens een kokmeeuw. Op andere dagen
ben je daar niet zo mee bezig en merk je dat helemaal niet. Het
omgekeerde hadden we met kleine bonte specht. Die hadden we
niet verwacht maar hoorden we een paar keer roffelen en af en

Bonte vliegenvanger | Michael Kars
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toe roepen. Dat was een mooie bonus want hij is in mei doorgaans niet meer zo actief. Twee boomleeuweriken stofbadderend
op het pad telden dan wel niet meer maar waren daar niet minder
mooi om. Toen scheen nog de zon. Op de terugweg begon het
zachtjes te regenen. We waren net op tijd terug: de bui barstte los
toen we net in de auto zaten. De tussenstand: 79 soorten.
Bij Everdingen, onze volgende stop, was het weer droog. Onder andere brandgans, Cetti’s zanger en oeverloper waren daar
gauw binnen. En eindelijk kokmeeuw! Leuk waren hier de kluten en de lepelaars. En een regenwulp. Tussen de meeuwen zat
een spannende. Een fors beest, ver doorgeruid, tintje donkerder
grijs, gelige poten. Snavel en kopprofiel deden me (en mij niet
alleen) aan pont denken, maar wat weet ik van meeuwen? De
kenners maken er een derde kalenderjaar geelpootmeeuw van.
Hoe dan ook een leuke soort. We stonden op 89. Het zou krap
worden, maar het kon nog, de 100.

Lentezonnetje
Op weg naar de auto begon de regen die al een tijdje in de lucht
hing en helaas was die regen iets te hard en de auto iets te ver
naar mijn smaak: nat en koud stapten we in. Daarna was het geruime tijd mis. Stevige buien overlapten elkaar: de ene was nog
niet klaar of de volgende begon alweer. Wat te doen? We besloten
eerst maar eens terug te keren naar onze eigen achtertuin, want
daar viel nog het een en ander te halen. Moest het natuurlijk wel
een beetje droog worden.

Nummer 100: een man tafeleend | Hans van Zummeren
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Zo belandden we na onze start aan de grens met Gelderland aan
de andere kant van de provincie, bij de grens met Noord-Holland. Bij aankomst aan de zuidkant van de Veenkade regende
het nog. Bij aankomst aan de noordkant, langs het Tienhovens
Kanaal, was het droog en even later liepen we in een heerlijk
lentezonnetje langs de rietvelden van de Veenderij. In het noorden zagen we een loodgrijze lucht langzaam naar de verte verdwijnen. In het zuiden een afwisseling van blauwe lucht en witte
wolken waar geen enkele dreiging vanuit ging. Er vlogen hier oeverzwaluwen, al gauw verscheen de eerste bruine kiekendief en
in het riet zongen onder andere snor en bosrietzanger. Dat tikte weer aardig aan. Met verderop nog spotvogel en purperreiger
stond de teller op 96. Nog vier te gaan. Het was geen uitgemaakte zaak maar het kon nog goed komen, vanavond na het eten.

Sprookjesachtig
Het was nog altijd regenachtig. Het was amper droog maar de
100 lonkte, dus rendez-vous aan de Hoogekampse Plas. Ik had er
als ik heel eerlijk ben een hard hoofd in gehad maar daar kopten
we toch de laatste soorten binnen. Groenling, staartmees, een
mooie gele kwikstaart op een van de slikeilandjes en daar zwom
warempel een man tafeleend: de honderd was gehaald! Het was
genieten daar aan die stille plas. Geen mens behalve wij en bijna geen wind maar ineens alle tijd en wel oeverlopers en oeverzwaluwen en een paar visdieven die baantjes trokken boven het
water. In Beukenburg probeerden we nog appelvink en glanskop
maar in Beukenburg was het stil, verduisterde de lucht steeds
meer en stonden we uiteindelijk langdurig te schuilen onder de
bomen. Helemaal waterdicht was het daar niet, maar het regende onder de bomen gelukkig heel wat minder hard dan verderop.
Toen het eindelijk weer droog was, leek het bos er geweldig door
opgeknapt. Overweldigend groen was het, alsof de lente was geëxplodeerd. Nou ja, dat was voor de regen natuurlijk ook al zo,
maar die vage nevel die uit het weiland leek op te stijgen, voor de
bosrand hing en de contouren zo fraai verzachtte, creëerde een
sprookjesachtige sfeer. Het was bijna de Efteling. Vogels leverde
onze laatste wandeling door het schemerige bos niet meer op.
Wel had ik op de terugweg in de Gagelpolder nog een in de verte
roepende bosuil: 101.

Roofvogelshow in Bunschoten
Hayo Nijenhuis

In het buitengebied van Bunschoten is
een ondernemer begonnen met het opstarten van een bedrijf voor het houden
van roofvogels ten dienste van vlieg
shows, op een locatie waar vroeger een
nertsenfokkerij was. In mijn optiek zijn
de nertsen- en de roofvogelhouderij principieel even verwerpelijk.

Ontwerpbesluit
Vanaf de Nijkerkerweg en de Groeneweg zijn het bedrijf en de vogels goed te
zien. Dit is onder meer bekend geworden
doordat het ontwerpbesluit voor het oprichten van een roofvogelverblijf met een
demonstratieveld en een kleinschalige
thee- en koffieschenkerij verscheen in de
Staatscourant en door de gemeente werd
gepubliceerd in de plaatselijke krant De
Bunschoter. Door de gemeente wordt
deze onderneming gezien als een bijdrage aan het behoud van cultureel erfgoed
en dit wordt als recreatieve activiteit verwelkomd.

Bezwaren
Tegen deze vergunning zijn meer dan
veertig bezwaren - in juridisch jargon
‘zienswijzen’ - ingediend, door verschillende instanties en door particulieren.
Inmiddels houdt het de gemoederen,
met name onder vogelaars en natuurliefhebbers, flink bezig.
Het houden van dieren voor roofvogelshows is in Nederland helaas niet ver-

boden. ‘Helaas’ vanuit het gezichtspunt
van velen; voor anderen is deze vogelhouderij het summum van een dierenhobby. Door dit soort ‘publieksvriendelijke’ bedrijfsactiviteiten wordt er naar mijn
mening een zeer verkeerd signaal afgegeven, namelijk dat het houden van roofvogels een mooie vrijetijdsbesteding is,
die gepromoot moet worden. Volgens
de aanvraag zijn alle gebruikte vogels in
gevangenschap gekweekt. Ik heb mijn
vraagtekens bij de herkomst van de vogels. Het is immers bekend dat op grote schaal wordt gehandeld in verboden
diersoorten en dat de commerciële belangen groot zijn.
Daarbij wil ik een kanttekening plaatsen:
het houden van roofvogels op een wijze zoals dat gebeurt hier in Bunschoten
kán mijns inziens met de beste wil van de
wereld niet gekwalificeerd worden als het
op verantwoorde wijze houden van deze
dieren. Roofvogels zijn naar hun aard
dieren die veel vliegen, die vliegend grote afstanden afleggen en die bij uitstek
veel ruimte nodig hebben. Het is verschrikkelijk om bijvoorbeeld een oehoe
en Amerikaanse zeearenden de hele dag
op dezelfde stok te zien zitten, met een
ketting om hun poot van circa een meter
lengte. Ik heb zelf meermaals gezien dat
zo’n majestueuze vogel probeerde op te
vliegen en dan met een ruk aan zijn poot
vast bleef zitten. Het is een rotgezicht en
een kwelling voor het dier. Daar kan het

Jonge Amerikaanse zeearend | Bert Geelmuijden

trainen (rondjes laten vliegen) van de vogels weinig aan verbeteren.

Bedrijf
Volgens de vergunningsaanvraag wil de
eigenaar een bedrijf opzetten met de volgende doelen:
- Bouwen van huisvesting voor roof
vogels;
- Bestaand weiland inrichten als
demonstratieterrein;
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- Huisvesting voor de vogels, deze is
noodzakelijk omdat alle vogels nu verspreid in gehuurde onderkomens worden gehouden;
- Ten behoeve van educatieve demonstraties wil de eigenaar een thee- en koffieschenkerij realiseren;
- De aanleg van parkeerplaatsen om publiek te ontvangen.
Verderop in de aanvraag staat: ‘Bezoekers worden op educatieve wijze voorgelicht over de dieren en het valkenierschap.’
Over de soorten en aantallen is het volgende te vinden:
- arend
- buizerd
- caracara
- gier
- grijze wouw
- havik
- uil
- valk
- overig
totaal aantal

4
4
2
4
1
6
6
6
8
41

Uit mijn persoonlijke waarneming blijkt
dat onder ‘overig’ kan worden verstaan
ooievaars en pelikanen. Deze worden
momenteel vast gehouden in een volière
van een paar vierkante meter.
In de vergunning is een plattegrond opgenomen waarop 24 kooien ingetekend
zijn, in grootte variërend van 16 tot 110
m2. In de vergunning staat nota bene óók
de gotspe: De kooien worden conform
de regel van dierenwelzijn(!) gebouwd.
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Kleine hokjes voor onder andere oehoe en zeearend | Wim Smeets

Tegenargumenten
Wat is nu de stand van zaken? In principe is de vergunning nog niet verleend
door de gemeente. Als er wettig gegronde zienswijzen (bezwaren) worden ingediend, kan de vergunning worden geweigerd.
Zoals hierboven geschreven zijn er inderdaad veel bezwaren ingediend, onder andere door de Werkgroep Roofvogels Nederland.
De indieners hebben onder meer als
tegenargumenten aangedragen (zonder
volledig te zijn):
- Betrokkene heeft een dierentuinvergunning nodig en een ontheffing van de Wet
Natuurbescherming. De eigenaar is niet
in bezit van deze dierentuinvergunning
c.q. ontheffing.
- De educatieve waarde van een roofvogelshow is nihil, dat is uit onderzoek van
Vogelbescherming Nederland gebleken.
- Het aantal (broedende) vogels in de
directe omgeving zal drastisch afnemen door verstoring door rondvliegende

roofvogels. Verstoring van broedvogels
is een overtreding van de Wet Natuurbescherming.
- De locatie grenst vrijwel direct aan een
Natura 2000 gebied, waar elke verstoring verboden is.
- Het gebied is aangewezen als weidevogel randzone. In de vergunning wordt beweerd dat kieviten broeden tussen roofvogels. Volgens de bezwaarmakers werkt
de aanwezigheid van roofvogels dit juist
zeer tegen.
- Het gebied is aangewezen als specifiek
overwinteringsgebied voor onder meer
smienten en ganzen. Deze zullen negatief reageren op de aanwezigheid van de
roofvogels.
- De rondvliegende roofvogels zijn vanaf grote afstand te zien. Het is bekend
- en voor iedere oplettende waarnemer
vast te stellen - dat juist vliegende roofvogels een enorme verstoring van de in
de polder aanwezige andere vogels veroorzaken.
- In Bunschoten heeft de gemeente het

voornemen om wilde roofdieren kunstjes te laten vertonen voor betalend publiek. Terwijl het maatschappelijk draagvlak voor dit soort activiteiten afneemt
en er steeds meer wordt gestreden tegen
dit kwaad!
- Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Bunschoten, vastgesteld en
goedgekeurd door de gemeenteraad op
29 april 2017.

Verloop besluitvormingsproces
Inmiddels heeft deze zaak de aandacht
getrokken van partijen in de gemeenteraad (VVD en CU) en gemeenteraadsleden en is er ook in de plaatselijke media
aandacht voor gevraagd.
Het besluitvormingsproces moet verder
worden afgewacht. Gedwongen door alle
zienswijzen (bezwaren) moet het college
van burgemeester en wethouders de vergunningsaanvraag heroverwegen.
Het is onze indruk dat de gemeente,
zonder rekening te houden met bezwaarschriften, te snel en te veel heeft toegezegd aan de initiatiefnemer, waardoor
de betrokkene al veel stappen heeft gezet in de richting van zijn beoogde onderneming. Gelukkig zijn er personen en
instanties die heel deskundig zijn in het
rechtzetten van dit soort zaken en is het
maximale gedaan om te voorkomen dat
dit doorgaat. We moeten nu afwachten
hoe het besluitvormingsproces zal verlopen. In het ergste geval rest de bezwaarmakers een gang naar de rechter, maar
zover is het nog niet.
Wordt vervolgd!

Roofvogels aan de ketting | Wim Smeets

Amerikaanse zeearend | Bert Geelmuijden
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Kraanvogels | René de Waal

Kraanvogels in Nederland
Kraanvogels zijn indrukwekkende vogels,
die in veel culturen een symbolische
waarde hebben. Zo is de kraanvogel symbool van wijsheid, goedheid en loyaliteit.
In Japan wordt de kraanvogel gezien als
een heilig wezen dat wel duizend jaar kan
leven.
Er zijn zo’n 15 soorten kraanvogels, zoals
de Europese kraanvogel, kroonkraanvogel,
Japanse kraanvogel en jufferkraanvogel.
Sommige soorten zijn zeer zeldzaam en
worden met uitsterven bedreigd.
Ook bij vogelaars spreken weinig vogels zo
tot de verbeelding als de kraanvogel. Wie
ze in grote V-formaties heeft zien -maar
vooral heeft horen overvliegen- vergeet dit
nooit meer. Je hoort het indrukwekkende,
nasale getrompetter al lang voor je de vogels hebt gezien. Jonge vogels echter maken een piepend geluid. Vroeger dacht
men dat dit geluid geproduceerd wordt
door kleine zangvogels die tijdens de trek
op de rug van kraanvogels meeliften.
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René de Waal

Achteruitgang
Ooit was de Europese kraanvogel waarschijnlijk een normale verschijning in ons
land, met name in de uitgestrekte hoogveengebieden in het oosten, maar helaas
zijn hierover weinig gegevens. In diverse
publicaties, onder andere van Maximiliaan van Egmondt in 1542, die het zoeken
van eieren van ‘craenen’ verbood, werd
gewag gemaakt van kraanvogels. Ook
herinneren meerdere aardrijkskundige
namen aan kraanvogels (Kraanlanden,
Kranenburg, Kraankolk, etc.), maar het is
niet duidelijk of deze ontleend zijn aan
broedende kranen, de kraanvogeltrek of
aan het fokken van kraanvogels voor consumptiedoeleinden. De kraanvogel verdween hier waarschijnlijk rond 1800 als
broedvogel (Eykman et al, 1949).
Vooral door ontginning van broedgebieden, ook in omringende landen, is het
broedareaal van de kraanvogel sterk in
omvang afgenomen. In landen als Enge-

land, Denemarken, Oostenrijk en Hongarije hebben ooit kraanvogels gebroed
maar zijn ook daar, soms al eeuwen geleden, als broedvogel uitgestorven. In
Duitsland hebben in de 19e eeuw op
minstens 411 plaatsen kraanvogels gebroed. In 1907 waren daarvan al 75 tot
80 verdwenen (Baer 1907). Anno 1954
broedde de kraanvogel met name nog in
Noord-Duitsland, Noord- en Oost-Scandinavië en Noord- en Midden Rusland.

Terug van weggeweest
Na eeuwen afwezigheid keerde de kraanvogel in Nederland terug als broedvogel.
Natuurmonumenten was in het Fochteloërveen al een aantal jaren bezig het
hoogveen te herstellen. Er ontstond zo
een steeds groter, nat gebied met veel
rust en stilte, en voedselrijke akkers in
de omgeving. Vanaf 1999 werd het gebied door kraanvogels bezocht. Poten
tiële broedgebieden worden door kraan-

Kraanvogel | René de Waal

vogelpaartjes gewoonlijk eerst enkele jaren uitvoerig verkend; ze stellen hoge eisen aan hun broedplaatsen. Ze zijn uitermate verstoringsgevoelig, dus rust en
ruimte zijn naast nattigheid (ze broeden
het liefs op kleine ‘eilandjes’ in het natte veen) en voldoende foerageermogelijkheden in de omtrek essentieel. Recreatiedruk is hierbij een groot knelpunt. Ook
door het Fochteloërveen zijn de laatste
decennia vele kilometers fiets- en wandelpaden aangelegd.
Toch was het in 2001 zover: er broed-

de voor het eerst een paartje, dat één
jong groot bracht. Dit jong werd Tsuru
genoemd, en kreeg zelfs een geboortekaartje! In 2001-2007 broedden er jaarlijks 1-2 paar kraanvogels. Tot 2013 groeide het aantal paren tot vijf, en in 2014 en
’15 verdubbelde het aantal paren zelfs bijna naar negen paren.
Het broedsucces in het Fochteloërveen
heeft meer kraanvogels verleid tot vestiging in andere hoogveengebieden, overigens met wisselend succes. In het Dwingelderveld werd in 2007 een broedpoging
gedaan, welke helaas mislukte. Vanaf 2011
werd er wel met succes gebroed, waarna
zich er in 2015 een tweede paar vestigde.
Het laatste decennium hebben kraan
vogels zich in meer hoogveen- en heide
gebieden gevestigd (kaartje 1, Sovon).
Het aantal broedparen is nog klein, maar
groeit langzaam. De broedpopulatie beperkt zich tot het oosten van het land.
Met name in Drenthe, maar inmiddels
ook in Friesland, Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg zijn inmiddels
gebieden bezet. In 2018 is voor het eerst in

Noord-Brabant en Limburg gebroed. Vorig jaar broedden er 32 paar in Nederland!
De dichtstbijzijnde buitenlandse broedgebieden liggen op een kleine twee uur rijden van de Nederlands-Duitse grens bij
het Duitse Diepholz, wat als populatiegrens van de kraanvogel wordt gezien. Deze grens schuift ongeveer acht kilometer
per jaar op naar het westen. De Nederlandse broedgevallen kunnen worden gezien als voorposten van deze verschuiving.

Kaart 1 | Broedvogelverspreiding kraanvogels 2017-2019

Grafiek kraanvogels | Broedvogeltrend Nederland

Buiten broedtijd
Kraanvogels worden in Nederland vooral in de trektijd gezien. De voorjaarstrek
valt tussen eind februari en eind maart,
met begin maart soms massale doorkomst. De najaarstrek loopt van half oktober tot in december (zie grafiek 2 seizoensverloop 1989-2014, Sovon).
Ten oosten van de lijn Enschede-Eind
hoven is de kraanvogel een normale doortrekker. In het Utrechtse worden we weinig
verwend met waarnemingen van kraanvogels. Op Waarneming.nl staan in de trektijd vele meldingen van grote groepen

Kraanvogel met jong | René de Waal
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Grafiek 2 | Gemiddelde aantallen kraanvogels
seizoensverloop Nederland 1989-2014

Kraanvogels op maisakker (Diepholz) | René de Waal

trekkende kranen, vaak met foto’s, waar
wij in het westen met enige afgunst kennis
van nemen. Een enkele keer dwaalt er een
of een groep op trek af in westelijke richting, meestal bij krachtige (zuid)oostenwind. Helaas gebeurt dat niet al te vaak.
Het maximum aantal doortrekkers kan
oplopen tot wel 10.000 exemplaren per
jaar, hoewel massale trek in sommige jaren ook uit kan blijven. Betrekkelijk weinig kraanvogels komen aan de grond,
het meest nog in en rond hoogveen
gebieden, maar ook wel verder daarvandaan. Ook overwinteren in ons land kleine aantallen kraanvogels, tot een geschat
maximum van 50-100 (Sovon).
Kraanvogels trekken niet in één keer van
hun broedgebied naar de overwinteringsgebieden in met name Zuid-Spanje en vice versa. Onderweg doen ze enkele pleisterplaatsen aan, waar ze een aantal dagen
opvetten om de reis te kunnen vervolgen.
Bekend zijn onder andere Lac du Der in
Frankrijk en de omgeving van Diepholz,
waar ze zich te goed doen aan de tijdens
de oogst gemorste maiskorrels. Aantallen

Kaart 2 | Niet broedvogels verspreiding winter 2013-2015

van 20.000 tot 30.000 exemplaren zijn
hier niet ongewoon. Vanaf een uur voor
zonsondergang begint het spektakel van
de slaaptrek, een prachtig schouwspel
van vaak honderden trompetterende vogels die in lange slierten achter elkaar aan
vliegen voor een veilige overnachting op
het meer of in de natte hoogvenen. Deze locaties zijn dan ook populair bij Nederlandse vogelaars als reisbestemming
voor een korte vogelreis.

Tenslotte
Afgelopen najaar ben ik verhuisd naar
Noordwolde (Fr.), op korte afstand van
Fochteloërveen, Dwingelderveld en andere (broed)locaties van kraanvogels. Ik
heb dan ook al een aantal malen foeragerende of overvliegende kraanvogels mogen zien en horen, elke keer weer een
fantastische ervaring. Voor mij een reden
om me eens wat meer te verdiepen in deze prachtige vogels.

Kraanvogel in Drenthe | René de Waal
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Kraanvogel | René de Waal

Bronnen: Vogelbescherming Nederland / Sovon Vogelonderzoek Nederland / Kraanvogels.net/Waarneming.nl

Zwarte ooievaar | René de Waal

Zeearend met bonte kraai | René de Waal

Werkvogelen, tussen Houten en Zeist
Als frequent vogelaar kom ik geregeld tot de verrassende conclusie dat de leukste waarnemingen daar zijn waar je ze niet
zoekt. Stel, je gaat een fietstocht maken om de lucht in de gaten te kunnen houden op overtrekkende zwarte ooievaars. Het
levert niks op, je komt thuis, kijkt omhoog en er hangt er eentje
recht boven je tuin. Je fietst naar de Lek, omdat daar steeds een
zeearend rondhangt. Weer niks, en de volgende dag hangen er
opeens twee zeearenden, opnieuw, boven de tuin.
Zo heb ik ook veel leuke waarnemingen gedaan op mijn vaste
fietsrondes van en naar het werk. Het leek me aardig deze eens
op een rijtje te zetten.

Van Houten naar Zeist
Sinds 2000 werk ik in Zeist, waardoor ik vier keer per week van
Houten naar Zeist rijd: via Nieuw Wulven, Rhijnauwen en Oostbroek. Regelmatig pas ik de route net iets aan om kans te maken op een leuke soort, waarvoor ik vaak vlak voor vertrek waarneming.nl of de vogelappgroepen raadpleeg.
Fietsend vanuit Houten kom ik eerst door Nieuw Wulven, waar ik
vaak mijn eerste blauwborst van het jaar vlak langs het fietspad
hoor zingen. Ook hoor en zie ik hier nu geregeld appelvinken,
waar die enkele jaren geleden daar nog niet te vinden waren. Er
was een seizoen dat een paartje grauwe klauwier broedde in het

Jeroen Steenbergen

gebied, om een jaar later bij Fort bij Vechten op te duiken en succesvol te broeden, beide gevallen pakte ik zo af en toe even mee.
Bij Fort bij Vechten let ik altijd even op het roepen van een ijsvogel, wat geregeld gebeurt. Of ik stop even om te horen of
de grauwe vliegenvanger al weer terug is. Intussen moet ik wel
de lucht in de gaten houden, want in deze omgeving zag ik al
eens visarend, rode wouw en meerdere kraanvogels tijdens het
langsfietsen. Overigens stop ik hier in het voorjaar ook graag
even om kort te zoeken naar bruine korenbout of hoornaar
vlinders, die hier vaak te vinden zijn.
Dan door naar Rhijnauwen: in de dagen voor het einde van het
jaar is het altijd net nog donker genoeg bij mijn ochtendroute
om goede kans te maken op uilen. Al meerdere keren kwam ik
een kerkuil tegen, hoorde ik bosuilen roepen, vloog een ransuil
langs of zag ik een steenuil. Fraai om deze vogels uit de schemer te zien opdoemen, en onmiddellijk weer te zien verdwijnen!
Ik passeer de brug over de Kromme Rijn: in het jaar dat hier
een tijdje een roodkeelduiker rondhing kwam ik die enkele malen tegen.
Ik fiets door en kom dan bij Oostbroek. In het vroege voorjaar
rijd ik geregeld eerst even langs de renbaan bij De Uithof, omdat daar jaarlijks waterpiepers te vinden zijn. Vaak vind ik daar
ook mijn eerste zwarte roodstaart van het jaar. Bij Oostbroek
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is het opletten, want altijd komt er een dag dat de kleine bonte spechten zich goed laten zien en horen. Ook trof ik hier een
keer een zingende wielewaal. Een echte verrassing hier was een
bladkoning die vanuit een boomgaardje riep.

Bijeneters

Zwarte roodstaart | Richard Pieterson

Bijeneters | Bert Geelmuijden
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Een mooie herinnering heb ik aan de keer dat ik, mijn hoofd
vol van mijn werk, terugfietste langs Oostbroek, bij Rhijnauwen
kwam en daar besloot om toch maar even op mijn telefoon te
kijken. Grote schrik! De hele middag bleek al een groep van
ruim twintig bijeneters rond te hangen bij Oostbroek, en ik had
het totaal gemist! Snel naar huis gebeld (“Ik kom nog even niet
eten”) en, hup, omgekeerd. Met veel moeite één vogel teruggevonden, maar dit zou de dagen erna ruimschoots goedkomen,
want toen de groep langer bleef hangen en een vaste slaapboom vond bij Zeist-West, kon ik ze ‘s ochtends voor het werk
op staan wachten voor ze uit de slaapboom vlogen.
Op het terrein van mijn werk in Zeist zag (en zie) ik geregeld
appelvinken en goudvinken. Ik herinner me de keer dat ik iemand aan het vertellen was over de kraanvogeltrek en op dat
moment trokken er enkele kraanvogels roepend over. Met dezelfde mensen liep ik een week later buiten, ik benoemde de
mogelijkheid van overzeilende rode wouwen, en laat er nou net
eentje over komen vliegen. In een winter met veel sneeuw verbleven er een tijdje twee zwarte spechten in het Sanatoriumbos
achter mijn werk, deze lieten zich dagelijks erg fraai zien.

Rode wouw | Jan van der Greefj

Geelpootmeeuw | René de Waal

Pontische meeuw | René de Waal

De meest recente bijzonderheid was toen ik vanuit mijn kantoor een forse roofvogel zag vliegen. Ik zag de vogel recht van
achter, maar de manier van vliegen was zo soepel dat eigenlijk wel duidelijk was dat het een zeearend was. Maar ja, weinig
aan gezien. Tot ik een minuut later een appje binnenkreeg: zee
arend, nu laag over, Zeist-West. Dat was ‘m dus.
Soms maakte ik mijn rondje wat anders, via De Bilt. Zo had ik
eenmaal een prachtige man roodpootvalk foeragerend bij Beerschoten. Of ik zocht bij Houten naar patrijzen. Deze vogels lijken schaarser te worden, en dit jaar heb ik ze tot nu toe voor het
eerst niet kunnen vinden.

Op dit veld bevonden zich toen ook nog enkele patrijzen, maar
deze populatie lijkt inmiddels wel verdwenen. Als laatste ‘special guest’ hier zag ik de parelduiker, die enkele dagen bij de
Soestwetering zwom, langs mijn kantoorraam zwemmen.

Leidsche Rijn
In de tijd dat ik voor mijn huidige werkgever werk, werkte ik
ook een poosje in Leidsche Rijn. De route daarheen was goed
voor het oefenen van meeuwen langs de ‘meeuwenboulevard’
in Kanaleneiland, en ik leerde geelpootmeeuw en Pontische
meeuw beter herkennen. Patrijzen kon ik af en toe meepikken
in Papendorp, maar inmiddels zijn deze hier verdwenen.
In Leidsche Rijn had ik het geluk om tijdens een pauzeommetje
een bekende medevogelaar tegen te komen die in een veldje
stond te staren. Die stond daar vast niet zomaar. Er bleken zich
meerdere kwartelkoningen te bevinden in de strook tussen Antonius Ziekenhuis en McDonald’s en deze kreeg ik in de dagen
erna behalve goed te horen ook uitstekend te zien.

Leuke soorten
In het voorgaande heb ik vooral aandacht besteed aan de vogels, maar uiteraard kom je ook leuke soorten van andere soortgroepen tegen. Zo denk ik met veel plezier terug aan de twee
rouwmantels die zich op het terrein van mijn werk bevonden,
en de koninginnenpage die ik daar zag. Aan de oranjetipjes die
geregeld langs me heen vlogen in de omgeving van Oostbroek
en Nieuw Wulven, de oostelijke vos die ik meepikte nog voor ik
doorhad dat het deze soort betrof (ik twitchte deze als ‘grote
vos’), de zadellibellen die ik vanaf het fietspad in Nieuw Wulven ontdekte.
Als ik zo de balans opmaak van mijn waarnemingen door de
jaren heen, kom ik tot de conclusie dat ik (letterlijk) gaandeweg een behoorlijke lijst heb opgebouwd. Het is altijd leuk om
gedurende het voorjaar de eerste zwartkoppen, tuinfluiters of
braamsluipers tegen te komen, en je ziet het jaar zich zo langzaam ontvouwen.
Aangezien mijn pensioen nog wel even op zich zal laten wachten, hoop ik nog op enige uitbreiding in de komende jaren.
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Een heer onder de lijsterachtigen:
beflijster | Toon Vernooij
Het is elk voorjaar weer hetzelfde liedje: soort voor soort komt
terug of komt alleen even langs. Als vogelaar kun je de terug
komers meestal wel even laten wachten, want die zitten er tot
het najaar wel. De echte zeldzaamheden uitgezonderd natuurlijk, die wil je het liefst meteen weer zien.
Maar met de voorbijgangers is het een ander verhaal. Ze zijn er
vaak maar kort en het is veelal niet voorspelbaar met hoeveel ze
langskomen en waar en wanneer. Dus bij de eerste meldingen
begint het bij mij meteen te kriebelen: ik móet eropaf.
De beflijster is er zo een, hoewel je bij die soort meestal vrij
redelijk kunt voorspellen waar je ze kunt verwachten. De Westerheide bij Hilversum is een plek waar ze ieder voorjaar wel
met enkele exemplaren te bewonderen zijn. En met bewonderen bedoel ik ook bewonderen, want hoewel de leek misschien
zal zeggen: het lijkt precies een merel, kan de ware vogelaar niet
anders dan met respect naar deze statige vogel kijken: die opgerichte houding, met iets omhoog geheven snavel, het zilvergrijze vleugelpaneel en natuurlijk die witte, halvemaanvormige
bef. Een deftig heerschap. De vrouwtjes en tweede kalenderjaarvogels zijn weliswaar wat valer van kleur en minder scherp
getekend, maar evengoed prachtig.
Begin april was het zo ver: de eerste meldingen op Waarneming.nl. En, jawel, ook weer op de Westerheide, voor een ov-afhankelijke zoals ik een makkelijk te bereiken plek. Het was een
milde ochtend en na tien minuten fietsen was ik op de beoog-
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de plek: een braak liggend akkertje, omgeven door een stevige
omheining. Geen beflijster te bekennen… Zo leek het althans,
want nog geen twee minuten later zag ik er een op flinke afstand in een boomtop en hoorde de kramsvogelachtige roep.
Maar voor een acceptabele foto wil je ze natuurlijk dichterbij,
dus dat werd wachten en ondertussen gezellig kletsen met de
intussen gearriveerde mede-vogelaars. Aan dat geklets kwam
echter een eind, toen een adult mannetje voor ons op de akker
neerstreek en rustig begon te foerageren. Kort daarna kwam
nog een tweede vogel naar beneden. Plat op de grond liggend
maakte ik flink wat foto’s, terwijl een van de twee vogels steeds
dichterbij kwam. Beter kon niet. Na een minuut of tien was het
mooi geweest. Ik legde mijn camera opzij en pakte mijn kijker
om op mijn gemak nog een poosje te genieten van deze fraaie
lijster. Het gezelschap werd trouwens nóg leuker toen ook een
grote lijster en enkele kramsvogels een kijkje kwamen nemen.
Maar aan alle vreugde moet ooit een einde komen. Ineens klonk
vanuit de bosrand een machinaal gebrom en kwam een nogal
fors uitgevallen tractor met een frees erachter de akker op rijden, kennelijk om beheerswerkzaamheden uit te voeren. In no
time was de hele akker omgeploegd en waren alle lijsters ervandoor. Niet voor lang echter, want ik zag op Waarneming dat ze
de volgende dag al weer terug waren. En de aantallen beflijsters
zouden door het hele land alleen maar toenemen, tot ver in mei
zelfs. Maar ik had mijn foto’s binnen!

Beflijster | Toon Vernooij
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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

In Memoriam voor een verdwaalde albatros
Het was geen voorpaginanieuws, maar
het zal menig vogelliefhebber toch tot
enige droefheid hebben gestemd: het
zeer waarschijnlijke, nog niet officieel bevestigde overlijden van de wenkbrauwalbatros die sinds 2014 jaarlijks op en rond
de Noordzee werd waargenomen. Zoals bijna alle albatrossoorten zijn wenkbrauwalbatrossen bewoners van het zuidelijk halfrond. Buiten de broedtijd leggen ze op hun zwerftochten over de
open oceaan enorme afstanden af, waarbij ze er niet voor terugdeinzen om soms
meerdere keren de aarde rond te vliegen.
Neerstrijken op het wateroppervlak doen
ze maar sporadisch, om voedselitems op
te pikken. Wenkbrauwalbatrossen zijn
de meest voorkomende soort met een
wereldpopulatie die geschat wordt op
200.000 exemplaren. Het aantal broedparen op de Falklands lijkt de laatste jaren zelfs toe te nemen.
Het is de enige albatros die met enige
regelmaat in de buurt van West-Europa
verschijnt om er te overzomeren (het is
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Wenkbrauwalbatros | Toon Vernooij

dan namelijk winter op het zuidelijk halfrond, dus dat komt mooi uit). Het betreft steevast individuen die kennelijk ver
naar het noorden zijn afgedwaald van
hun normale verspreidingsgebied, maar
zich desondanks jarenlang prima in onze contreien kunnen handhaven. Zo was
er in de jaren ’90 een exemplaar dat geruime tijd in een kolonie jan-van-genten
in de Shetlands verbleef. En in 2019 werd
een exemplaar in Belgische wateren vanaf de ferry Oostende-Dover gefotogra-

feerd. Maar de beroemdste van allemaal
is ongetwijfeld de vogel die sinds 2014
ieder jaar in de wateren tussen Denemarken en Zweden werd gezien. Zo nu
en dan verscheen hij zelfs in de Duitse
Bocht, voor de klifkust van Helgoland en
hij is minstens één keer voor de Oost-Engelse kust waargenomen. Helaas hebben
wij hier in Nederland dat genoegen nooit
mogen smaken en dat zal voorlopig niet
gebeuren ook. Want wat is er gebeurd?
Op 26 april zagen lokale vogelaars de

wenkbrauwalbatros bij zeer kalm weer
in de zee-engte tussen Kopenhagen en
Malmö. Nu wil het geval dat albatrossen
een enorme hekel aan hebben aan rustige weersomstandigheden, omdat ze dan
veel moeite moeten doen om in de lucht
te blijven. Alleen bij straffe wind kost
het vliegen ze nauwelijks inspanning.
De in de buurt rondhangende zeearenden sloegen het geworstel van de albatros met belangstelling gade, grepen hun
kans en vielen aan. Men heeft ter plekke
niet kunnen constateren of de aanval fataal afliep, maar sinds 26 april ontbreekt
ieder spoor van de wenkbrauwalbatros.
Helaas, helaas... Maar het goede nieuws
is dat er nog een stuk of 199.999 andere wenkbrauwalbatrossen over zijn, allemaal potentiële bezoekers van onze Hollandse kust. Ogen openhouden dus!
Bron: www.birdguides.com, mei 2021

Door het oog van de houtduif
Velen van u zullen wel eens door niet-vogelende familieleden of vrienden zijn
aangesproken over een roodborstje dat
jaren achtereen ’s winters hun achtertuin bezoekt of over een paartje mezen
dat jaar op jaar een nest jongen grootbrengt in de nestkast tegen de schutting. En natuurlijk probeert u dan geen
meewarig gezicht te trekken, maar legt u
geduldig uit dat roodborsten en mezen
doorgaans niet ouder worden dan anderhalf, twee jaar, en dat het dus zo goed als
zeker is dat het ieder jaar weer om andere vogels gaat. Ja maar, is dan de tegenwerping, ik weet zeker dat het om dezelf-

Houtduif | Toon vernooij

de gaat want ze zien er precies hetzelfde uit. Daar valt weinig tegenin te brengen, want het menselijk oog ziet niet de
verschillen die vogels blijkbaar wel zien
tussen ogenschijnlijk identieke individuen. Het mooist is dat te demonstreren
aan soorten waarbij het uiterlijk van de
geslachten hetzelfde is, althans in onze ogen. Toevallig las ik daar in de NRC
een aardig stukje over van wetenschapsjournalist Karel Knip, die met veel plezier het gedoe van een houtduif op zijn
balkon observeerde. Dat wil zeggen: hij
dácht in eerste instantie dat het om één
houtduif ging, maar het bleken er twee
te zijn, man en vrouw. En - je bent wetenschapsjournalist of je bent het niet dan ga je natuurlijk uitzoeken hoe houtduiven zelf het verschil kunnen zien.
Houtduiven hebben een scherpe blik en
een even scherp gehoor en zijn kennelijk
in staat om subtiele, voor ons onwaarneembare verschillen in uiterlijk, gedrag
en geluid te registreren. Overigens komt
een mens, na heel veel oefening, ook een

heel eind, maar houtduiven zien in één
oogopslag of ze met een concurrent of
een potentiële partner te maken hebben.
Hoe ze dat precies doen is (nog) niet helemaal duidelijk, maar van zangvogels is
bijvoorbeeld bekend dat zij door de lichtgevoeligheid van het netvlies een uitgebreider kleurenspectrum kunnen waarnemen dan mensen. Individuele vogels
die er voor ons hetzelfde uitzien, kunnen er in vogelogen daardoor heel verschillend uitzien. Zo zijn veel vogels ware
kampioenen in het herkennen van individuen, ook menselijke individuen. Kauwen bijvoorbeeld herkennen feilloos de
persoon die ze voert, ook als deze dagelijks andere kledij draagt. En dat onthouden ze ook. Zoiets zullen die ‘domme’
houtduiven dus ook wel kunnen. Enfin,
probeert u komende winter maar eens
goed te kijken of dat roodborstje op de
voedertafel nou wel écht dezelfde is als
vorig jaar…
Bron: NRC Handelsblad, 8 mei 2021
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Verenigingsnieuws
Volledige teksten van de aangekondigde
excursies zijn te vinden op de website.
De coördinatiegroepen De Bilt/Zeist,
Nieuwegein/IJsselstein 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 Nieuwsbief van Vogelwacht aangekondigd.

Amersfoort
AMERSFOORT
Voor excursies opgeven bij Frank Pierik
06-51724647 (na 19 uur) of via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
8-10 oktober
Afdelingsweekend Lauwersmeergebied
Van 8 tot 10 oktober organiseert afdeling Amersfoort weer haar jaarlijkse afdelingsweekend. Dit keer naar het vogelrijke
Lauwersmeergebied. Na vorig jaar door
COVID-19 te hebben moeten overslaan
hopen we dat het dit jaar kan, maar uiteraard houden we rekening met de ontwikkelingen. We verzamelen vrijdag rond
17.00 uur in onze accomodatie in Engwierum (Friesland), onder het genot van een
hapje en een drankje. Na de maaltijd verwachten we dat een plaatselijke bekende vogelaar een lezing voor ons verzorgt.
Zaterdag en zondag staan in het teken
van vogelen. Plekken als Jaap Deensgat,
Roodkeelplasje en Ezumakeeg staan ga26 | de kruisbek 3-2021

rant voor het zien van mooie soorten. Bijna dagelijks worden in deze periode zeldzaamheden in het Lauwersmeergebied
gezien, zoals bijvoorbeeld de grauwe franjepoot, maar ook gewone soorten zoals
kleine strandloper, zeearend, slechtvalk
en baardman zijn zeer de moeite waard.
In de polders pleisteren vele ganzen, ook
blauwe kiekendieven overwinteren er. In
de haven van Lauwersoog worden regelmatig kuifduiker en ijseend gezien. In het
buitendijkse gebied bij Paesens-Moddergat zijn sneeuwgors, strandleeuwerik en
frater mogelijk.
Kosten: € 125,00 p.p. (voorlopig) inclusief eten en drinken, exclusief benzine.
Annemiek en Anneke zijn weer zo goed
om net als vorige keren de accomodatie en inwendige mens te verzorgen. Accomodatie Ommeromte is gereserveerd
(zie ommeromte.nl).
Heb je interesse, meld je dan snel aan
en laat ons weten of je vegetariër bent.
Wegens de beperkte capaciteit van de
accomodatie hebben leden van afdeling
Amersfoort voorrang. Is er plaats over,
dan zijn ook leden van andere afdelingen welkom.
Informatie en aanmelden via frankpierik
@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist
DE BILT/ZEIST
Voor excursies opgeven bij hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl

Kleine strandloper | Bert Geelmuijden

Frater | Michael Kars

Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies bij Sjef of Marie-José via 0343-414531, sjeftenberge@
vogelwacht-utrecht.nl òf 06-40204688,
mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De excursies voor het najaar van 2021 worden met voorbehoud aangekondigd. Als
landelijke of regionale overheidsmaatregelen de sociale afstanden gaan bepalen
moeten we voor de uitvoering van de excursies speciale maatregelen laten gelden

of moeten we in het uiterste geval de excursie afgelasten.We stellen ons wel voor
om, ongeacht de overheidsmaatregelen,
bij het gemeenschappelijk reizen de toestemming van de chauffeur en daarna
van de medepassagiers te hebben. Een
mondkapje dragen in deze situaties raden
wij aan. Communicatie over de inrichting
van de excursie en het wel of niet gemeenschappelijk reizen gebeurt via de site, in de
nieuwsbrief of in rechtstreekse berichten

Zondag 5 september
Biesbosch Noordwaard
Op weg naar de Biesbosch rijden we langs
Werkendam over de Bandijk, we stoppen
op vogelrijke plaatsen zoals Braspenning
en Muggenwaard. Veel strandlopers zijn
te ontdekken op slikjes langs het ondiepe
water. Zeker nemen we de tijd voor de polder Noordwaard waar in deze tijd van het
jaar de jonge visarenden hun vliegkunst
oefenen. Misschien komt een volwassen
vogel voorbij met een vis tussen de poten. In de meer bosrijke delen zoeken we
naar de wespendief. In deze tijd zijn vroe-

ge trekvogels te vinden zoals paapje en tapuit. Ook de vaste bewoners Cetti’s zanger en ijsvogel laten zich horen.
Vertrek: 8.00-13.00 uur
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat
Benzinekosten: ± € 7, - p.p.

Zaterdag 9 of 16 oktober
IJmuiden Zuidpier		
Aanvankelijk verkennen we het strand zuidelijk van de pier. Vanwege de trek letten
we op de vogels die daar na hun nachtelijke reis invallen of doortrekken. Op de pier
hopen we de nodige zeevogels te zien.
Ook hier trekt afhankelijk van de weersomstandigheden van alles langs. Wanneer bij te veel wind of te gevaarlijke deining de pier gesloten is voor vissers en
vogelaars, gaat de excursie niet door en
wordt verplaatst naar zaterdag 16 oktober.
Vertrek: 8.00-13.00 uur
Waar: Driebergen P-terrein naast de
brandweerkazerne aan de Bosstraat
Benzinekosten: ± € 9,- p.p. Ook de kosten voor betaald parkeren worden gedeeld per auto (€ 10)

Donderdag 21 oktober

Paapje | René de Waal

Oostvaardersplassen oostzijde wandelend langs kijkhutten
De Oostvaardersplassen bezitten mooie
kijkhutten. De Kluut kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend
kijken uit op plasjes ten zuiden van de
Praamweg. De Zeearend heeft een wijds
uitzicht. De Grauwe gans geeft soms een
verrassend vogelbeeld. Onze gids deze
dag is Peter Hermelink (IVN Dronten),

Goudplevier | Richard Pieterson

die het gebied goed kent en vogeltellingen
doet op het Oostvaardersveld. We maken
wandelingen naar kijkhutten die op dat
moment de moeite waard zijn. Het is trektijd, er kan van alles langskomen, vaak blijven roofvogels zoals de rode wouw nog
even rondhangen in dit mooie gebied.
Vertrek: 8.00-16.00 uur
Waar: Doorn P-terrein Albert Heijn,
Dorpsstraat 25 (N225)
Benzinekosten: ± € 7,50 p.p.

Zondag 14 november
Arkemheen-Schuitenbeek		
De polder is al volgelopen met wintergasten, goudplevieren, kemphanen en watersnippen. Tussen de ganzen zoeken we
naar de slechtvalk op een paaltje. Op het
water aan het randmeer zien we de eerste
nonnetjes, misschien een kleine zwaan,
een zwarte zwaan of wilde zwaan. In de
rietkragen kunnen baardmannetjes verscholen zijn.
Bij het gemaal van Arkemheen zoeken we
naar de ijsvogel en de dodaars. Vanaf hier
speuren we de polder af naar de zeearend,
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die zit vaak op de grond te rusten.
Vertrek: 8.00-13.00 uur
Waar: Doorn P-terrein Albert Heijn,
Dorpsstraat 25 (N225)
Benzinekosten: ± € 4,- p.p.

Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Utrecht-stad
UTRECHT-STAD
Voor excursies opgeven bij jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

ding-weekend op Texel gaan doorbrengen.
Er is beperkt plek, dus als je mee wilt, graag
snel opgeven. Verdere details volgen later.
Vertrek: vrijdag 8 oktober, zondag terug

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

Zondag 12 september
Biesbosch
We brengen een bezoek aan de Biesbosch en hopen op een vis- en zeearend
en verder laten we ons verrassen door
wat dit gebied nog meer te bieden heeft.
Vertrek: 8.00 uur. Einde middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 5 september

Texel
We willen deze keer het hele Dutch Bir-

Noord-Holland (Hondsbossche Zee
wering, Balgzand Wieringermeer)
Onder leiding van Bert van Dillen gaan we
vogels kijken in de kop van Noord-Holland.
Bij de Hondsbossche Zeewering speuren
we naar jan-van-gent, zwarte zee-eenden
en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen
we steenlopers e.d. verwachten. De plasjes van de Putten herbergen ook veel vogels en in de Pettemer- en Hargerpolder

Steenloper | Henk Tromp

Graspieper | Bert van Dillen

Weekend 8-10 oktober
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gaan we op zoek naar de dwergganzen.
Met hoogwater kunnen we bij het Balgzand vele steltlopers zien en misschien
een jagende smelleken. In de Wieringermeer verblijven ’s winters veel riet- en rotganzen maar ook wilde en kleine zwaan.
De Zuiderhaven bevat veel eenden en bij
Gemaal Leemans kunnen we met veel geluk de ijsvogel zien. In de Noorderhaven
en het aangrenzende Breehornwad is er
kans op kuifduiker, geoorde fuut, zaagbekken en veel steltlopers die op hun beurt
weer slechtvalken aantrekken. Soms overwinteren er ook velduilen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 3 september
bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 0611925132 (na 18.00 uur)
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met
gepast geld betalen aan de chauffeur)

Zondag 26 september
Trektellen | Ochtend excursie
We gaan ‘trektellen’ onder leiding van Richard Pieterson, Jack Folkers en Vincent
Schieveen. Vanaf Fort Maarsseveen tellen
we zoveel mogelijk overvliegende vogels.
Iedereen is van harte welkom. Neem iets
te eten en /of te drinken mee. En een goede verrekijker. Vinken, leeuweriken, lijsters, graspiepers en wie weet bijzondere
soorten.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 september bij Richard Pieterson, 0346-551 883 of
06-12517124 (na 18.00 uur).
Verzamelen: om 7.15 uur bij het fort (Herenweg t.o. nummer 8a). Kom bij voorkeur op de fiets. Je auto kan je parkeren
bij de Heeren van Maarssen.
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Vogelwacht Utrecht
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