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Van de redactie Bestuur
In deze Kruisbek een boeiend artikel vanaf pagina 2 van Hein 

Prinsen over de kleine bonte specht, gebaseerd op eigen waar-

nemingen en foto’s. 

Peter de Rouw ontdekte op dinsdag 31 maart 2020 een 

zeldzame zwartkeellijster in de buurt van zijn woning in  

Hoog raven (Utrecht). De vogel bleef een paar dagen. Het  

werd nog gekker, want op 4 december was de vogel te-

rug (dezelfde?) en liet zich daarna een paar maanden  

lang regelmatig zien, vlak áchter zijn woning! Peter vertelt 

het spannende verhaal in dit nummer vanaf pagina 14.

Oud-bestuurslid en ledenadministrateur Willem ten Broeke 

overleed op 12 juli, bijna 71 jaar oud. Verderop op pagina 8 

en 9 vindt u een ‘in memoriam’.

Vormgever Kruisbek gezocht
We zoeken hulp voor onze vormgever. Heeft u zelf erva-

ring met vormgeven en heeft u tijd en zin om een handje 

te helpen of kent u iemand anders die kan helpen? Neem 

dan contact op met Bert van ’t Holt via voorzitter@vogel-

wacht-utrecht.nl of 0346-351448 (ook voor meer informa-

tie). We werken met het programma InDesign voor vorm-

geving, Photoshop voor foto bewerking en Acrobat Pro voor 

pdf’s ten behoeve van website en drukwerk. Enige kennis 

van vogels is erg handig. 

Wegens een technisch probleem verschijnt deze Kruisbek te 

laat. Hiervoor onze excuses!

Drie cursussen vogelherkenning
Zoals we eerder al meldden is de cursus vogelherkenning voor 

beginners van de Afdeling Vechtplassen verschoven van het 

voorjaar naar de herfst. Bovendien organiseert Vechtplassen 

van januari tot en met mei 2022 nog een tweede cursus. Voor in-

houdelijke vragen kunt u mailen naar hhvandillen@kpnmail.nl.  

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

ingridmkat@gmail.com.

Afdeling Amersfoort organiseert in 2022 ook een vogelherken-

ningscursus voor beginners. De cursus begint in januari en richt 

zich op de beginselen van de vogelherkenning. U hoeft geen 

voorkennis te hebben, alleen belangstelling voor vogels. Bent u 

geïnteresseerd? Wacht niet te lang met aanmelden want de erva-

ring leert dat de belangstelling groot is. Voor meer informatie of 

om op te geven kunt u contact opnemen met Sylvia Achterkamp, 

sylviaachterkamp@gmail.com, 06-18529406 (na 18.00 uur). Ge-

detailleerde informatie staat verderop in deze Kruisbek.

Coördinatiegroep Nieuwegein/IJsselstein 
aanzienlijk versterkt
Een brandbrief leverde de coördinatiegroep maar liefst 5 nieu-

we leden op. Inmiddels is de groep zeer actief (zie ook het Ver-

enigingsnieuws). 

Contributie 2021 al betaald? 
Heeft u uw contributie 2021 al betaald? Achterin deze Kruisbek 

staat het bedrag en het rekeningnummer. Bij betaling s.v.p. lid-

nummer vermelden (zie adreslabel).

Nieuwsbrief
De meeste leden ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief met ac-

tuele informatie over excursies, lezingen, et cetera. Heeft u ook 

belangstelling? Kijk dan op de website www.vogelwacht-utrecht.

nl, op de voorpagina rechtsboven onder ACTIVITEITEN en klik 

op ’De nieuwsbrief’.



Inleiding
In 2020 ontdekte ik dat de bossen van 

Landgoed Beukenburg/De Leyen in ge-

meente De Bilt een interessante aanvul-

ling vormden op mijn ‘local patch’ de 

Hoogekampse Plas. Op een paar minu-

ten afstand van de paar vierkante kilome-

ter die ik sinds 2015 meermaals per week 

uitpluis op leuke vogelsoorten (zie een 

kort relaas in het binnenkort te verschij-

nen boek van Debby Doodeman over vo-

gelaars in Nederland) lag zomaar een 

compleet nieuw habitat (oude gemeng-

de bospercelen afgewisseld met akkers) 

en vooral veel ruimte om urenlang on-

gestoord te struinen. In 2021 was mijn 

aandacht hier vooral gericht op de kleine 

bonte specht. Ik was benieuwd hoeveel 

territoria in Beukenburg aanwezig waren 

en ik hoopte dat ik van deze soort een 

poos het wel en wee rond een nest kon 

volgen. 

De aanloop: januari tot en met 
maart
Op 22 januari trof ik m’n eerste ‘klei-

ne bonte’, een vrouwtje dat zwijgzaam 

foerageerde op de dunne takken in een 

afgestorven sparrenbos in het noorden 

van het gebied. Twee dagen later vond 

ik in het zuiden van het gebied een druk 

roepend paartje dat zich mooi laat bekij-

ken langs de Beukenburgerlaan. Zowel  

het mannetje als het vrouwtje van de 

kleine bonte roffelen en produceren de 

bekende kekkerende ki-ki-ki-roep, dus 

het loont de moeite om voor een terri-

torium kartering een roepende vogel op 

te sporen en het geslacht vast te stellen 

(zie ook de telrichtlijnen op Sovon.nl). In 

de twee maanden daarna vond ik vooral 

in de zuidelijke helft van het gebied met 

enige regelmaat kleine bonte spechten. 

Rekening houdend met de 300 meter ‘fu-

sie-afstand’, die door Sovon wordt aan-

bevolen om verschillende waarnemingen 

te clusteren tot territoria, kwam ik in het 

zuidelijke deel op drie territoria en in het 

noorden op één territorium. 

Herkenning van individuen op 
foto’s
In een artikel dat begin 2021 verscheen 

in het tijdschrift van Vogelwerkgroep De 

Kempen, toonde Frank Neijts dat mid-

delste bonte spechten op basis van foto’s 

individueel goed herkenbaar zijn. Hij liet 

zien hoe dit kan helpen bij het vaststellen 

van het correcte aantal individuen in een 

gebied. Voor kleine bonte spechten gaat 

dit ook op, ontdekte ik na een paar avon-

den puzzelen met foto’s. Het patroon 

van de witte vlekjes op de verder zwarte 

hand- en armpennen is bij ieder indivi-

du subtiel verschillend en zelfs verschil-

lend tussen linker- en rechtervleugel (zie 

de uitstekende website featherbase.info 

voor talloze voorbeelden). Dit resulteert 

in een voor ieder individu uniek patroon 

van witte vlekjes en ‘tandjes’ op een ge-

sloten vleugel, en dit geldt ook voor de 

hoeveelheid en breedte van zwarte ban-

dering op de witte buitenste staartpen-

nen. Bestudering van deze details op 

Kleine bonte specht | Hein Prinsen
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tientallen foto’s leerde mij dat het bij al-

le waarnemingen met foto’s in het zuide-

lijke deel van Beukenburg met zekerheid 

om hetzelfde mannetje en vrouwtje ging. 

Het vrouwtje in het noordelijke deel be-

trof wel een ander individu (zie fotose-

rie van de linkerzijde van vrouwtje). Het 

paartje in het zuidelijke deel had een ac-

tieradius die aanzienlijk groter was dan 

eerdergenoemde 300 meter gehanteerd 

voor territoriumkartering (bijvoorbeeld 

400-675 meter tussen waarnemingen 

van het vrouwtje daags na elkaar).

In het buitenland zijn rond de eeuwwis-

seling drie langjarige studies verricht 

naar gebiedsgebruik en broedbiologie 

van de kleine bonte specht. In Zweden 

betrof dit bijvoorbeeld een tienjarige stu-

die aan een aantal gezenderde oudervo-

gels, waarbij niet werd geschuwd om de 

nesten in de jongenfase open te zagen, 

om de jongen van kleurringen te kunnen 

voorzien. Een mooie samenvatting van 

deze drie onderzoeken is te lezen in een 

overzichtsartikel in British Birds (Smith 

& Charman 2012). Op internet zijn via de 

websites researchgate.net en sci-hub.st 

alle achtergrondartikelen te downloaden; 

avondenlang leesplezier gegarandeerd 

en informatie om de eigen waarnemin-

gen van context te voorzien.

Broedseizoen: april tot juni
In voornoemde onderzoeken is bijvoor-

beeld vastgesteld dat in aanloop naar 

de nestfase de actieradius van man en 

vrouw specht steeds kleiner wordt; van 

een winterterritorium van 200 hectare 
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Portretten van vrouwtjes kleine bonte spechten (linkerzijde) | Twee linker foto’s: vrouwtje in noorden van het gebied op 22 januari (met relatief dikke bandering). 
Midden: telkens hetzelfde vrouwtje op drie verschillende locaties op verschillende dagen (pijlen van gelijke kleur wijzen naar overeenkomende patronen op de vleugel). Foto uiterst 
rechts van rechtervleugel laat zien dat patroon anders is dan op linkervleugel.

Paringen in de directe omgeving van de nestboom | Hein Prinsen



(Duitsland) tot 740 hectare (Zweden) 

stapsgewijs afnemend naar een territori-

um van 45 hectare in de nestfase (straal 

van ongeveer 380 meter rondom het 

nest). Ook de spechten in het zuidelijke 

deel van Beukenburg waren steeds vaker 

in dezelfde stukken bos te vinden. Op 3 

april vond ik het vrouwtje bezig met het 

uithakken van een nestholte op circa 10 

meter hoogte in een dode spar. De holte 

was nog erg ondiep, dus ze waren hoog-

uit een paar dagen bezig. Kleine bonte 

spechten hakken ieder jaar een nieuwe 

nestholte uit, dit neemt gemiddeld en-

kele weken in beslag. In de twee weken 

daarna vorderde het werk gestaag, één-

maal was ik in deze weken getuige van 

een paring (foto). Net zoals ik waarnam 

bij paringen van zwarte specht en gro-

te bonte spechten in Beukenburg en bij 

draaihals in Drenthe, vond dit plaats op 

een tak in de directe omgeving van de 

nestboom. 

In de laatste decade van april was er 

geen activiteit meer bij deze nestboom, 

terwijl de nestholte nog steeds niet heel 

erg diep leek. Wellicht dat het paar gro-

te bonte spechten met een nest in de 

boom ernaast de reden was om te ver-

kassen. Predatie van jongen door grote 

bonte specht is een bekende oorzaak van 

het mislukken van nesten van kleine bon-

te spechten.

Ik was dus weer terug bij af. Het vinden 

van een nest in het territorium in het 

noordelijke deel van Beukenburg had ik 

eerder al opgegeven, omdat daar te veel 

obscure mannen in de bosjes rondhin-

gen. Op 1 mei blunderde ik in het zuide-

lijke deel weer tegen het vrouwtje aan, 

foeragerend in een eik, en kort daarop 

zag ik ook het mannetje en volgde een 

paring. Ook dit vond plaats vlak bij de 

nestboom, want tot mijn vreugde was het 

paar hier bezig met een nieuwe nestholte 

uit te hakken in de dode stomp van een 

populier. Dit gat was al in een ver gevor-

derd stadium. Vreemd genoeg zag ik het 

vrouwtje aan de andere kant van dezelfde 

stam bezig met het hakken van een an-

dere nestholte. Mogelijk betrof dit haar 

slaapnest, omdat bij deze soort het man-

netje ’s nachts op het nest blijft. Ook op 6 

mei nam ik hier een copulatie waar en za-

ten de oudervogels duidelijk nog niet vast 

op de eieren. Het volgende bezoek kon ik 

pas op 28 mei brengen en toen werden 

regelmatig jongen gevoerd door beide 

oudervogels. Na een voederbeurt bleef 

man of vrouw vaak even in het nest om 

de jongen warm te houden en vertrok pas 

als de partner met voer tegen de boom 
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plofte. Dit in combinatie met de tijdspan-

ne van 5-8 minuten tussen de voeder-

buurten betekende op basis van de lite-

ratuur dat de jongen nog niet heel groot 

waren, waarschijnlijk minder dan 8 dagen 

oud. Het uitbroeden van de eieren duurt 

ongeveer 11 dagen en de jongen vliegen 

na ongeveer drie weken uit. Tenslotte 

kon ik tijdens een bezoek op 9 juni één of 

meerdere jongen al op enige afstand van 

de nestboom in het nest horen bedelen 

(een hoger gekekker dan van de oudervo-

gels) en stak zo nu en dan één jong de 

kop uit het hol naar buiten (zie foto pa-

gina 4). Tijdens drie kwartier observeren 

kwam alleen het mannetje voedsel bren-

gen met tussenpozen van 3-5 minuten. In 

de eerder aangehaalde onderzoeken is 

ook vastgesteld dat het vrouwtje in de la-

te jongenfase (de laatste week) vaak stopt 

met voeren en rust neemt om weer aan 

te sterken. Deze soort kent een sterke 

paarband en opeenvolgende jaren broe-

den met dezelfde partner levert een ho-

ger broedsucces. Tegelijkertijd vraagt het 

broeden veel van het vrouwtje en heeft 

zij een lagere levensverwachting dan het 

mannetje. Vandaar dat het voor het man-

netje een goede investering vormt om in 

de late jongenfase de volledige broedzorg 

op zich te nemen en het vrouwtje te laten 

bijtanken.

De daaropvolgende dagen was er geen 

activiteit meer bij het nest, maar vond ik 

uiteindelijk 150 m verderop één uitgevlo-

gen jong in een hoog opgaand sparren-

perceel, waar het met grote regelmaat 

door het mannetje werd gevoerd. Het be-

delende jong was weliswaar goed hoor-

baar, maar ook voortdurend goed ver-

stopt in de dichte sparrenkroon, terwijl 

het mannetje heen en weer vloog naar de 

lagere takken om daar te foerageren.

Slotwoord  
Het is op basis van deze anekdotische 

waarnemingen niet duidelijk of meer dan 

één jong is uitgevlogen. In de buitenland-

se studies wordt gemiddeld ook een laag 

broedsucces vermeld, wat opvallend is 

voor zo’n relatief kleine vogel met maar 

één legsel per jaar. Het was erg leer-

zaam om het wel en wee van dit paar een 

broedseizoen lang te kunnen volgen. Ik 

verwijs naar de eerdergenoemde studies 

voor veel andere boeiende broed-ecolo-

gische zaken, zoals bijvoorbeeld vrouw-

tjes die er nog een succesvol nest op na 

houden bij de buurman (soms op enkele 

kilometers afstand!): allerlei interessante 

‘eye-openers’ die voor mij persoonlijk dit 

kleine spechtje groot(s) maken.
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Ode aan de nachtegaal
Portret van een onsterfelijke zanger

Auteur Dick de Vos

Uitgever KNNV Uitgeverij, Zeist

ISBN 978 90 5011 8101 | 2021

Prijs € 22,50

“Een stem en verder niets”

Zo omschreef volgens de Griekse filosoof 

Plutarchus ooit een Spartaan de nachte-

gaal, toen hij er een wilde opeten. Die ty-

pering zit er niet eens zo heel ver naast, 

want - zo valt naast deze wetenswaardig-

heid eveneens in het boek van Dick de 

Vos te lezen - aan een nachtegaal valt 

qua uiterlijk en formaat weinig eer te be-

halen: onbestemd bruin van kleur en niet 

veel groter dan een roodborst, dus hij zal 

waarschijnlijk ook niet erg geschikt zijn 

voor consumptieve doeleinden. Maar die 

stem! Dat is een heel ander verhaal, een 

verhaal dat de kapstok vormt voor deze 

fraai uitgegeven lofzang op een zanger 

die iedereen wel kent, maar velen nog 

nooit hebben gehoord, laat staan gezien: 

de nachtegaal.

Symbool

Zelf ben ik ooit eens op een melding van 

een zingende nachtegaal hier in de buurt 

afgegaan. Ik heb daar nog opnames van 

bewaard op mijn telefoon en ik weet nog 

dat ik dacht: “Wat maakt dat beest een 

herrie!” Na het lezen van dit boek denk 

ik daar heel anders over.

De lezer wordt meteen middenin het ver-

haal geplaatst met een impressie van een 

vroege ochtendexcursie in Meijendel om 

daar de zang van de nachtegaal te be-

luisteren. Dat de deelnemers onder de 

indruk zijn laat zich raden, want om de 

zang van dit onooglijke vogeltje kan nie-

mand heen, zo luid (en melodieus, be-

grijp ik inmiddels) hebben we er immers 

maar weinig in ons land. Het is dan ook 

niet gek dat De Vos ruimschoots aan-

dacht besteedt aan de eigenschappen 

van die zang, mede omdat in literatuur, 

muziek en beeldende kunst eindeloos 

aan de nachtegaal wordt gerefereerd als 

symbool van miskende liefde, als chris-

telijk icoon of als verpersoonlijking van 

Boekbespreking
Toon Vernooij



de eenzame dichter. En natuurlijk wordt 

de ornithologische kant niet uit het oog 

verloren, tenslotte is de auteur niet al-

leen literatuurwetenschapper maar bo-

venal een gepassioneerd liefhebber van 

vogels. 

Het mooie van dit boek is dat al die as-

pecten in hun onderlinge samenhang 

aan bod komen. De Vos neemt je in 175 

pagina’s mee op een weergaloze reis 

door onze cultuurgeschiedenis en hij 

doet dit in een vlotte, uiterst leesbare 

stijl. Hij laat zien hoe de nachtegaal van 

oudsher de aandacht trok door zijn zang 

en hoe aspecten daarvan tot op de dag 

van vandaag zijn doorgedrongen in on-

ze cultuur. 

Nachtzang

Ook over de functie van de zang, de 

(broed)biologie, de trek en het onder-

zoek op die verschillende gebieden bevat 

het boek een schat aan informatie. Het 

meest sprak mij aan hoe men heeft ont-

dekt dat mannetjes in het voorjaar het 

eerst arriveren, zich vervolgens ’s nachts 

en overdag de longen uit het lijf zingen 

tot er een vrouwtje in hun territorium 

verschijnt, waarop de nachtzang stopt en 

later, als de jongen zijn uitgekomen, ook 

de zang overdag. Dus mocht je laat in het 

voorjaar nog een nachtegaal horen, dan 

is dat waarschijnlijk een van die treuren-

de dichters die een lied van vergeefs ver-

langen ten gehore brengt. En mocht je 

nu geen nachtegaal horen - en die kans 

is over het hele jaar genomen aanzien-

lijk - lees dan vooral dit boek. Dat kan ik 

overigens ook aanraden als je er wél een 

hoort. Het vinkje op je jaarlijst zal er hoe 

dan ook een andere, ruimere betekenis 

door krijgen.
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Op maandagavond 12 juli overleed Willem ten Broeke, bijna 71 

jaar oud. Willem zat 6 jaar in het bestuur van de Vogelwacht 

en verzorgde vele jaren de ledenadministratie en de verzending 

van de Kruisbek, samen met zijn vrouw Marion. Hieronder een 

groot deel van de toespraak die José Loof, bestuurslid en opvol-

ger van Willem als ledenadministrateur, hield namens de Vogel-

wacht Utrecht op de uitvaart.

 

“Willem was, voordat hij in 2007 lid werd van het bestuur, al ja-

ren lid van de vereniging en sloot zich aan bij de afdeling Nieu-

wegein/IJsselstein. Hij hield ervan om, samen met Marion, le-

zingen bij te wonen en lekker op pad te gaan met de afdeling. 

Fietsend of wandelend, dat kón toen allemaal nog. Van 2007 

tot 2013 was hij lid van het bestuur. Hij liet zich kennen als een 

betrokken en zorgvuldige bestuurder met een warm hart voor 

de Vogelwacht.

Daarna bleef Willem de ledenadministratie doen en moderni-

seerde hij deze in de loop der jaren. Jarenlang verzorgde Wil-

lem, samen met Marion, de verzending van de Kruisbek.

Josje en Bert kwamen regelmatig bij Willem en Marion over de 

Bert van ’t HoltIn memoriam Willem ten Broeke
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vloer om een stapeltje ‘Kruisbekken’ op te halen. Zij werden al-

tijd met open armen ontvangen, een bakje koffie met wat lek-

kers en even gezellig kletsen.

Ikzelf leerde Willem kennen door een oproep in ‘de Kruisbek’. 

Willem leefde toen al vele jaren met zijn ziekte, maar er kon 

een moment komen waarop zijn werk als ledenadministrateur 

te zwaar werd… Of er iemand kon invallen als dit nodig was. 

Toen ik mijn eerste afspraak had, bij Willem en Marion thuis, 

was het voor mij duidelijk dat hij het lastig vond zijn taak, na al 

die jaren, te moeten afstaan. Hij legde mij, samen zittend ach-

ter de computer, precies uit hoe hij de administratie voerde en 

had dit op papier, minutieus genoteerd. Hij keek mij veelbete-

kenend en grinnikend aan en zei: “Zodat zelfs de meest simpe-

le ziel mijn werk kan overnemen!”

Een klein jaar ging alles goed, Willem deed zijn klus en ik keek 

over zijn schouder mee. Toen kwam de plotselinge longbloe-

ding waardoor Willem in het ziekenhuis terecht kwam en ik 

zijn taak definitief overnam. Een gepast afscheid van Willem, 

na zoveel jaren trouwe dienst, werd gepland tijdens de leden-

vergadering van 2020. Wat ontzettend jammer dat deze ver-

gadering niet doorging, wegens Corona. We hadden, als af-

scheidscadeau, een pentekening van een papegaaiduiker laten 

maken door Bram Rijksen, lid van de Vogelwacht en begaafd 

vogel tekenaar. Willem en Marion zagen de papegaaiduikers 

op Skomer eiland (Wales) en de Schotse Hebriden en hadden 

mooie herinneringen aan deze reizen. Toen bleek dat van een 

afscheid op korte termijn niets meer kwam heeft onze secreta-

ris Josje, Willem persoonlijk bedankt voor zijn inzet en het ca-

deau namens de Vogelwacht aangeboden. Hij was blij met haar 

bezoek en het cadeau.

Willem liet merken dat hij mij graag wilde blijven zien. Ik had 

het idee dat dit hem ook hielp om het werk van de Vogelwacht 

los te laten en er ontstond een klik. Altijd was hij blij met een 

bezoekje en positief gestemd, ook al ging hij achteruit en werd 

zijn wereld steeds kleiner. 

Na zijn herstel ging het nog enige tijd best goed, en Marion 

vroeg Willem: “Heb je geen spijt dat je je werk voor de Vogel-

wacht niet meer hebt? Je had het nog best kunnen doen….” 

Maar hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee, het is goed zo.” 

Nadat Marion gevallen was kwam de verhuizing. Ik kreeg een 

verhuisbericht en zou er uiteraard voor zorgen de adreswijzi-

ging op het goede moment door te voeren. Ongelukkigerwijs 

kwam de Kruisbek later dan  verwacht.... en lag, ná de verhuis-

datum, toch nog op de Raiffeisenlaan in de brievenbus. Daar 

kwam, heel fijntjes, een appje over binnen: “De Kruisbek kwam 

nog op het oude adres... Heb jij niet iets over het hoofd ge-

zien?”

Nog twee keer was ik daarna bij hem op bezoek. Eerst nog vol 

hoop op nieuwe medicatie…  De laatste keer, twee dagen voor 

zijn overlijden. Ik dacht dat het te druk voor hem was en wilde 

na een uurtje weg, maar zelfs tóen hield hij de regie, ik mocht 

pas gaan toen hij er zelf klaar voor was. Bert was nog bij hem 

op maandagochtend 12 juli, hij was de laatste die Willem sprak. 

Diezelfde maandagavond, tijdens onze bestuursvergadering, 

kwam er een appje van Marion dat Willem niet meer bij kennis 

was en niet lang meer zou leven. Ik las het voor aan de ande-

ren…..  Er volgde een emotioneel en stil moment, in onze ge-

dachten waren we bij hem en Marion. En zo was Willem, tot het 

laatste moment, verbonden met de Vogelwacht.”
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De papegaaiduiker voor Willem, die ook op zijn rouwkaart stond



Kromslootpark
De zon gaat af en toe schuil achter wat 

sluierbewolking, er staat nauwelijks wind 

en de temperatuur bedraagt een graad of 

tien, kortom: aangenaam voorjaarsweer 

waar je begin maart je handen voor dicht-

knijpt. Op nog geen kwartier fietsen van 

Almere-Centrum ligt het Kromslootpark, 

een type ‘natuurpark’, op de tekentafel 

bedacht door planologen en ecologen, 

dat je in stedelijk Nederland tegenwoor-

dig wel vaker kunt aantreffen. Het gebied 

is een afwisseling van plasjes, moeras-

sig rietland en slikjes en vormt een toe-

vluchtsoord voor rustende slobeenden, 

pijlstaarten en wintertalingen. In de wil-

genbosjes scharrelen enkele vuurgoud-

haantjes en op korte afstand beweegt 

een paartje goudvinken zich foeragerend 

door het gebladerte. Prachtig allemaal, 

maar mijn doel is niet de bezichtiging 

van het park noch de vuurgoudhaantjes 

of slobeenden - hoe fraai ze ook zijn. 

Nee, het is me vooral te doen om twee 

witoogeenden die hier al een poosje in 

een van de plasjes rondhangen. 

Roestkleur
Witoogeenden vormen een aantrekke-

lijke soort  binnen het geslacht Aythya, 

waartoe ook kuifeend, tafeleend en top-

per behoren. Ook de witoogeend be-

machtigt zijn voedsel doorgaans dui- 

kend, maar hij scharrelt zijn kostje ook 

wel grondelend bij elkaar. Daarin wijkt 

hij enigszins af van zijn directe verwan-

ten, maar dat heeft vooral te maken met 

het feit dat witoogeenden ondiepere wa-

teren bewonen, waardoor ze wat makke-

lijker bij hun voedsel kunnen komen. Het 

is een tamelijk schuwe soort, die bij het 

minste onraad in het riet verdwijnt om 

zich urenlang niet meer te vertonen. In 

Nederland is hij vrij zeldzaam en wordt 

voornamelijk in het winterhalfjaar ge-

zien. Broeden doet hij in de landen ten 

oosten en zuidoosten van ons. De Ne-

derlandse naam dankt hij aan het witte 

oog van het mannetje (als enig verschil 

heeft het vrouwtje een bruin oog). Ver-

der is de witoogeend niet erg opvallend, 

sterker nog: oppervlakkig beschouwd 

lijkt hij sprekend op het vrouwtje van de 

kuifeend. Het kleurpatroon komt in gro-

te lijnen overeen en om het ingewikkeld 

te maken heeft het vrouwtje van de kui-

feend eveneens een licht oog, zij het niet 

wit maar lichtgeel. Toch zijn er genoeg 

verschillen als je goed kijkt: de opvallend 

witte onderstaartdekveren (maar pas op: 

sommige vrouwtjes kuifeenden hebben 

dat ook, maar nooit zo scherp afgete-

kend), de meer puntige vorm van de kop 

(bij vrouwtje kuifeend ronder en meestal 

met een rudimentair kuifje op het achter-

hoofd) en de verhoudingsgewijs langere 

snavel. Het opvallendste verschil zit hem 

echter in de kleur. De Engelse naam van 

de witoogeend is niet voor niets Ferrug-

inous Duck, wat letterlijk ‘ijzerhoudende 

eend’ betekent, net als de wetenschap-

pelijke naam trouwens: Aythya ferrugi-

nea. Beide namen zijn terug te voeren op 

de warme roestkleur van kop en flanken, 

die er vooral bij het mannetje uitspringt, 

Witoogeend | Toon Vernooij
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Witoogeend bij Almere Toon Vernooij



prachtig contrasterend met de glanzend 

zwarte rug en vleugelveren. Al met al 

misschien niet zo’n in het oog springen-

de eend, maar wel een mooie. Mooi ge-

noeg in ieder geval om er een treinritje 

naar Almere voor over te hebben.

Kijkscherm
Ondertussen laat ik me te veel afleiden 

door de flinke aantallen pijlstaarten - over 

een sierlijke eend gesproken! - groepjes 

kleurrijke slobeenden en een tot op enke-

le meters dichtbij foeragerend vuurgoud-

haantje, waardoor ik in eerste instantie 

geen witoogeend kan ontdekken. Tot-

dat ik, glurend door de gaten in een kijk-

scherm bij een dichtbegroeide oever, in-

eens een prachtig mannetje witoogeend 

uit het riet het open water op zie glijden 

en alsof dat niet genoeg is dobbert een 

minuut later nummer twee er kalmpjes 

achteraan. Ze draaien om elkaar heen, 

rekken zich uit, wapperen met de vleu-

gels en laten zich van alle kanten fotogra-

feren. Voor ik het weet ben ik een uur ver-

der als ik mijn spullen inpak en tevreden 

fluitend weer richting station peddel.
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Hoog en laag
Over het gedrag van vogels tijdens de 

trek worden steeds weer nieuwe ontdek-

kingen gedaan. Vooral het gebruik van 

dataloggers die vogels tijdens hun jaar-

lijkse trek meedragen levert een schat 

aan informatie op. Recentelijk heeft een 

team van Zweedse, Poolse en Neder-

landse onderzoekers op deze manier de 

trek van poelsnippen gevolgd. Poelsnip-

pen broeden voornamelijk in Zweden en 

overwinteren dichtbij de evenaar in Afri-

ka. In het najaar leggen zij deze lange 

route in twee etappes af, in 60 tot 90 uur 

non-stop van Zweden naar de Sahel en 

van de Sahel naar het overwinteringsge-

bied, alles bij elkaar een tocht van 6.000 

kilometer. In het voorjaar wordt de rou-

te naar het broedgebied in één keer af-

gelegd. Dat is op zichzelf al geen geringe 

prestatie, maar de gegevens van de data-

loggers brachten nog iets bijzonders aan 

het licht. Uit die gegevens bleek namelijk 

dat de poelsnippen er bij hun non-stop-

vlucht naar en van Afrika een zeer regel-

matig 24-uursritme op na hielden: over-

dag vlogen ze steevast op een gemid-

delde hoogte van 4.000 meter (met re-

gelmatige uitschieters tot 6.000 meter 

en eenmaal zelfs tot 8.000 meter) en 

’s nachts op 2.000 meter. De dagelijkse 

verandering in vlieghoogte vond steeds 

plaats in een paar uur tijdens de och-

tend- en avondschemering en was volle-

dig onafhankelijk van topografische ob-

stakels. Ook was er geen aanwijsbaar 

verband tussen de klimaatzone waarin 

werd gevlogen of het landschapstype. 

Dat is bij ’s nachts trekkende zangvogels 

anders. Grote karekieten bijvoorbeeld 

gaan alleen hoger vliegen als ze bij het 

oversteken van de Middellandse Zee ge-

dwongen worden overdag door te blijven 

vliegen, naar alle waarschijnlijkheid om 

het risico op predatie te verminderen. 

Bij poelsnippen lijkt het er daarentegen 

op dat zij overdag hun vlieghoogte voor-

al aanpassen om het risico op overver-

hitting door directe zonnestraling over-
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Poelsnip in baltshouding | Thho46 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26628597

In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel-

kom op toonvernooij@planet.nl



dag te verlagen: de lage temperatuur op 

4.000 meter compenseert het effect van 

de zonnewarmte, zodat de vogels geen 

beroep hoeven te doen op hun inwen-

dige koelsysteem. ’s Nachts is het op 

4.000 meter echter dermate koud dat de 

kans op onderkoeling groot is en daarom 

zakken de vogels terug naar een warme-

re hoogte van 2.000 meter. Zo kunnen 

ze zonder tussenstops doorvliegen tot ze 

hun bestemming hebben bereikt. 

Bron: Current Biology 31, 1-7, August 9, 2021 

Plastic soep iets minder heet 
opgediend
In deze ‘barre tijden’ kan een positief 

bericht nooit kwaad. Bij al het slechte 

nieuws over de staat van ons milieu en de 

Nederlandse natuur zou je het niet me-

teen verwachten, maar uit een langjarig 

onderzoek (van 2002 tot 2018) is geble-

ken dat de hoeveelheid plastic in de ma-

gen van gestrande noordse stormvogels 

is afgenomen. Hoera! zou je misschien 

denken, maar helaas past hier toch een 

kanttekening bij. Zo is de productie van 

plastics in diezelfde periode alleen maar 

toegenomen tot een schrikbarende 368 

miljoen ton in 2019! Een niet onaanzien-

lijk deel daarvan komt nog steeds terecht 

in zeeën en oceanen, maar, en dat is het 

goede nieuws, minder in de Noordzee. 

Dat lijkt vooral het gevolg van het zoge-

heten Osparverdrag van 1998. Daarin 

hebben landen grenzend aan het noord-

oostelijke deel van de Atlantische Oce-

aan afgesproken om plasticvervuiling te-

gen te gaan. Dat begint in de Noordzee 

dus zijn vruchten af te werpen. Stichting 

Noordzee heeft uit eigen onderzoek ge-

constateerd dat de plasticvervuiling van 

het Noordzeestrand in de afgelopen tien 

jaar met een kwart is gedaald. Binnen het 

Osparverdrag is de noordse stormvogel 

een indicatorsoort, waaraan men de ma-

te van vervuiling van het zeemilieu kan 

aflezen. Het streven is om de plasticver-

vuiling zo ver terug te dringen dat hoog-

uit 10 procent van de noordse storm-

vogels meer dan 0,1 gram plastic in de 

maag heeft. In 2008 zat 65 procent van 

de onderzochte vogels boven die grens-

waarde, in 2018 was dat iets meer dan 50 

procent. Als die trend doorzet is het doel 

van het verdrag in 2050 bereikt. Of dat 

snel genoeg is, is de vraag…

Bron: NRC Handelsblad, 19 mei 2021 (Marine  
Pollution Bulletin, mei 2021)

de kruisbek 4-2021  |  13

Noordse stormvogel | Bert van Dillen



Peter de Rouw

Sinds ik door corona voor mijn werk niet naar Rotterdam op en 

neer hoef te reizen kom ik op doordeweekse dagen vaker aan 

vogelen toe. Zo fiets ik op dinsdag 31 maart 2020 rond 18:30 

vanuit mijn woning in Hoograven richting Plas Laagraven. Ik 

neem het paadje tussen de vijver aan het Ridderplantsoen en ’t 

Goylaan, maar stap vrij snel weer af omdat er een lijster op het 

gras zit. Ik zie de vogel op de rug en denk even aan een zang-

lijster. Maar er is iets vreemds: een grijzig uiterlijk en klopt die 

kop eigenlijk wel? Als de vogel zich omdraait zijn er geen vlekjes 

te zien, alleen wat vage streping op de onderdelen, en die kop-

tekening en snavel! Ik heb even kortsluiting in mijn hoofd, maar 

maak met mijn kleine cameraatje meteen foto’s. Een tiental se-

Het is een vrouwtje zwartkeellijster ! | Toon Vernooij

Zwartkeellijster in Hoograven  
in 2020 en 2021
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conden later wordt de vogel naar de achtertuinen verjaagd door 

een man merel. Het is een vrouwtje zwartkeellijster! Of heb ik 

toch een rare bleke merel gezien? Een andere vraag is of en hoe 

ik deze vondst zal melden. Vanwege de coronamaatregelen zet-

ten waarneming.nl en DB Alerts een bericht toch niet door en 

op dat moment zit ik ook niet in een lokale WhatsApp-groep. 

‘Onbedoelde twitch’
Thuis bekijk ik de foto’s op de computer met de veldgids erbij 

en inderdaad: vrouw zwartkeellijster! De foto’s leg ik digitaal 

voor aan twee elders in het land wonende vogelvrienden en zij 

bevestigen mijn conclusie. Daarna pro forma de waarneming 

met de bewijsfoto’s op waarneming.nl gezet. Wat later op de 

avond volgen nog felicitaties van zowel de ‘admin’ van waarne-

ming.nl als de beheerder van DB Alerts. Wel onder vermelding 

dat de waarneming verborgen zal blijven.

De volgende ochtend ga ik naar het paadje om te kijken of de 

vogel er nog is. Maar ik ben niet alleen, er zijn al enkele andere 

mensen aan het zoeken. Op een of andere manier heeft men er 

toch lucht van gekregen. Gezamenlijk vinden we rond 08:20 de 

vogel terug en begint alsnog de ‘onbedoelde twitch’. De zwart-

keellijster blijft aanwezig tot vrijdag 3 april 2020 en wordt bijna 

honderd keer ingevoerd op waarneming.nl. Rond het middag-

uur op de laatste dag zie ik samen met enkele andere waarne-

mers de vogel opvliegen en richting begraafplaats Tolsteeg ver-

dwijnen. Er zijn dat voorjaar geen waarnemingen meer.

Zwartkeellijsters broeden in de Siberische taiga, westelijk tot 

aan de Oeral. Ze overwinteren in de Himalaya en verder wes-

telijk tot Iran (waarneming.nl). De soort is dus een dwaalgast 

in West-Europa. Dit is het 13e door het CDNA aanvaarde geval 

voor Nederland en betreft een vrouwtje in haar eerste levens-

jaar. Vermoedelijk is dit exemplaar ergens in het najaar van 

2019 in ons land en in Hoograven terechtgekomen. 

Ze is teruggekomen!
Gedurende de rest van het voorjaar en in de zomer heb ik de 

plekken met enige regelmaat bezocht. En weer intensiever in 

het najaar, ik zou immers wel eens een bladkoning vlakbij huis 

kunnen aantreffen. Na zo’n middagwandeling kom ik op vrijdag 

4 december 2020 weer thuis om te werken. Vanuit mijn keuken 

zie ik om 13:45 in de struiken rechts wat bewegen en een me-

rel, een koperwiek en een grijzige lijster vliegen op richting de 

bomen in het perk tegenover. Door mijn kijker zie ik de grijzige 

lijster op het erachter gelegen schuurdak landen. De vogel gaat 

badderen in de plas op het dak en ik neem een grijze rug en va-

ge streping op de onderdelen waar. “Nee, dat kan niet!” Ik laat 

de vogel los om de camera uit de woonkamer te halen. Maar 

helaas, nu zit er een ekster te badderen. Ik wacht een tijdje en 

kijk tijdens het werk steeds even uit het achterraam. Later loop 

ik er langs, maar niets meer. Ongeloof en geen bewijs. “Maar 

dat moet toch die zwartkeellijster zijn geweest, en nu pal achter 

mijn appartement?” 
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Wormetende zwartkeellijster | Chris van Rijswijk



16  |  de kruisbek 4-2021

Zaterdag is er niets te vinden. Zondag zoek ik de hele dag op 

de plekken van het voorjaar en elders in de wijk. Om 15:36 kom 

ik bij de appelboom in het perk achter. In de boom zit een me-

rel en ik hoor een roepje van een andere vogel. En ja hoor, daar 

zit ze! Nu lukt het wel de bewijsplaatjes te maken. Na mijn 

melding via de diverse kanalen kan een aantal vogelaars uit de 

buurt voor donker nog aanschuiven. Aan de hand van de eerste 

betere foto’s wordt die avond duidelijk dat dit geen 1e winter vo-

gel is. Dit moet wel hetzelfde exemplaar zijn als in het voorjaar, 

inmiddels in adult kleed. Ze is teruggekomen!

Als ik maandagochtend aan mijn werkdag begin, hoor ik men-

sen op het pad achter rondscharrelen. De vogel wordt af en 

toe gezien maar voor het laatst rond half een. Merkwaardiger-

wijs blijven waarnemingen na 7 december ondanks uitgebreid 

speurwerk uit. 

Pas op vrijdagmiddag 18 december vind ik haar terug in het 

appel boompje bij mij achter. De volgende dag komen er veel 

vogelaars en fotografen naar Hoograven. Dit doet waarneming.

nl besluiten de locatie weer te verbergen. De lijster begint aan 

een langer verblijf in de buurt. Ze blijkt in december vooral te 

pendelen tussen het appelboompje en de allengs slinkende 

voorraad meidoornbessen bij de vijver. Rond de jaarwisseling 

en daarna is vooral de appelboom en directe omgeving in trek. 

Van de valappels wordt graag gegeten, maar ook regenwormen 

en andere beestjes onder de struiken en bomen en de randen 

van het grasveld worden gevangen. Hierbij gooit ze net als een 

merel de bladeren om. Eind december en in januari eet ze ook 

van liguster- en hulstbessen. Ook de laatste paarse besjes van 

een Callicarpa (schoonvrucht) in een tuin worden verorberd. 

Badderen en drinken wordt wel eens waargenomen op de ‘dak-

plas’ van de fietsschuur. Ook wordt waargenomen dat ze drinkt 

uit een natuurlijke kom met regenwater in de appelboom.

Ze kan ook af en toe lange tijd stil zitten in een struik, heg of 

boom en is dan niet makkelijk te vinden. 

Alert maar niet schuw
De vogel blijkt op 29 december een flinke teek bij het linkeroog 

te hebben. Op 2 januari is de teek weg en lijkt de wond ontsto-

ken, maar op 4 januari ziet het er al beter uit. De wond geneest. 

Teek is weg maar oog is ontstoken | Toon Vernooij

Teek bij het linkeroog | Toon Vernooij

Tijdens de sneeuwperiode worden appels bijgevoerd | Toon Vernooij
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Van 7 tot 16 februari is er een winterse periode met in het begin 

flinke sneeuwval en vorst. Het areaal met de valappeltjes is niet 

helemaal sneeuwvrij te krijgen. In die periode voer ik appels 

bij. Na de dooi op 16 februari vangt ze al snel ook weer dierlijk 

voedsel. Op 25 februari verneem ik dat de vogel aan een aanval 

van een sperwer is ontsnapt. 

Er komen elke dag wel mensen kijken. De vogel lijkt hier goed 

aan gewend te zijn geraakt en als men rustig blijft wachten laat 

ze zich van dichtbij bewonderen. Ze is dus wel alert maar niet 

echt schuw. Fotografen die er de tijd voor nemen maken knap-

pe portretten. 

Ik zie de vogel nagenoeg elke dag waardoor ik de gelegenheid 

heb om tussen mijn werkzaamheden door, en daarbuiten, wat 

leuk gedrag waar te nemen. De beschrijving van het fraaie en 

subtiele verenkleed laat ik hier achterwege. Zie daarvoor de 

overvloed aan foto’s op waarneming.nl. De zwartkeellijster 

trekt niet echt op met andere soorten. In de winter verjaagt ze 

meestal koperwieken en merels bij de appelboom. Maar voor 

een spreeuw heeft ze enig ontzag. Als ze met een appeltje be-

zig is en de spreeuw landt vlakbij, loopt ze weg. Dit doet ze 

uiteraard ook bij de grotere soorten als kauw of ekster. In het 

begin is het onduidelijk waar ze slaapt. De vogel scharrelt in 

de schemer vaak nog rond onder de bomen en struiken. Mo-

gelijk slaapt ze dichtbij in een van de achtertuinen, wellicht in 

een van de grote coniferen. Ergens in de tweede week van ja-

nuari zie ik haar voor het eerst in de avondschemer hoog in de 

robinia naast de appelboom, waarvandaan ze ineens over mijn 

flat wegvliegt. Dit blijkt een soort avondritueel, dat zich tot ze-

ker half maart voordoet. De vogel is dan tegen zonsondergang 

aan het rusten en poetsen in de appelboom en vliegt na eni-

ge tijd omhoog de robinia in. Hierbij roept ze af en toe, terwijl 

ze steeds wat takken hoger gaat. Er wordt nog wat gepoetst, 

gestrekt en opgeschud. Als de kust veilig lijkt vertrekt ze met 

een ‘wegvlieg-roep’ over of langs mijn flat richting de overkant 

van de Detmoldstraat. Vermoedelijk slaapt ze daar ergens. Tij-

dens de sneeuw- en vorstperiode zie ik haar een paar avonden 

verdwijnen in een grote conifeer in een achtertuin. Vanaf half 

maart houdt het typische avondritueel op en verdwijnt ze met 

donker in het zeer dichte deel van de appelboom. Hier heeft ze 

vaak nog mot met merels of eksters. Het is zeer waarschijnlijk 

dat ze vanaf die tijd hier de nacht doorbrengt. Uit mijn waarne-

mingen maak ik op dat dit echter vanaf 9 april niet meer het ge-

val lijkt te zijn.

Minder in beeld
Gedurende de hele periode is de vogel overdag zwijgzaam. Af 

en toe is het ‘kuk’-alarmroepje te horen. Tijdens het hierboven 

beschreven avondritueel is de vogel veel vocaler. 

Vanaf ongeveer 20 maart is ze minder in beeld. Soms in de mid-

dag of avond pas, en ik vermoed dat de actieradius van de vogel 

weer toeneemt. De voorraad valappeltjes raakt op en mogelijk 

zijn er andere voedselbronnen elders. Tegen het einde van haar 

verblijf krijgt ze ook nog van doen met de inmiddels gepaarde 

merels die de overhand krijgen. Waarschijnlijk is ook de toene-

mende daglengte van invloed op deze veranderingen in gedrag.

In tegenstelling tot de maanden daarvoor kom ik de vogel op 8 

en 13 april 2021 ineens weer tegen op de ‘oude plek’ (voorjaar 

2020). De tweede keer zit ze lange tijd te rusten in een al weer 

groen wordende meidoorn. Die dag heb ik haar nog niet bij mij 

achter gezien, maar in de avond zit ze toch weer kort in een 

perkje aan de noordkant van het grasveld. Dat is de laatste keer 

dat ik de zwartkeellijster waarneem. Tot ver in de zomer heb ik 

alle plekken nog regelmatig gecontroleerd.

 

Een zwartkeellijster is natuurlijk een geweldige soort om zo 

dicht bij huis zelf te vinden. En dan nog wel twee keer. Ondanks 

de corona- en embargoperikelen heb ik door deze vondst de he-

le periode regelmatig een praatje kunnen maken met bekende 

en onbekende vogelaars uit het hele land. Dat is ook een leu-

ke bonus. 

Mijn notities en geluidsopnamen zijn te vinden op waarne-

ming.nl en de betere opnamen staan ook op xeno-canto.org.
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De Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort, organiseert in 

2022 een vogelherkenningscursus voor beginners. De cursus 

richt zich op de beginselen van de vogelherkenning. U hoeft 

geen voorkennis te hebben, enkel belangstelling voor vogels. 

Na afloop bent u in staat veel algemene vogels te herkennen op 

grond van uiterlijk, geluid en gedrag.

Verschillende ervaren en enthousiaste vogelaars staan klaar om 

kennis over te dragen. Centraal staat het zelf (leren) kijken naar 

kenmerken, met determinatie als doel. De eerste avond zal in 

het teken staan van de verschillende aspecten die een rol spe-

len bij het herkennen van vogels, zoals uiterlijk, gedrag en ha-

bitat (de omgeving waarin een vogel zich ophoudt). In de daar-

op volgende 5 avonden wordt verteld welke vogels er leven op 

en langs plassen en meren, in de stad, in weide en moeras, in 

het bos en op de heide. Tevens is er een speciale thema-avond 

rond roofvogels.

De cursus bestaat uit 6 woensdagavonden. Op de zaterdag na 

elke avond (vanaf les 2) wordt, bij goed weer, een excursie ge-

houden in het besproken habitat. Tijdens de excursies proberen 

we het geleerde op de theorieavonden in praktijk te brengen. We 

bezoeken een aantal gebieden in de regio om de daar aanwezige 

vogelsoorten te bekijken en herkennen. De excursies zullen iets 

meer dan een ochtend in beslag nemen. Het vervoer naar de ex-

cursielocatie vindt plaats met eigen vervoer. Meerijders betalen 

een van te voren vastgestelde vergoeding aan de chauffeurs.

Bent u geïnteresseerd? Wacht niet te lang met aanmelden want 

de ervaring leert dat veel mensen zich aanmelden. Uw aanmel-

ding is definitief na registratie van uw aanmelding én ontvangst 

van het cursusgeld.

Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan, Amersfoort

Cursus: woensdagavond 19 januari, 9 februari, 9 maart, 30 

maart, 20 april en 11 mei 2022

Cursus: 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Excursie: zaterdagochtend 12 februari, 12 maart, 2 april, 23 april 

en 14 mei 2022

 

Deelname € 60 per persoon inclusief cursusmateriaal, koffie/

thee en een abonnement op de Kruisbek van de Vogelwacht 

Utrecht voor het jaar 2022. Leden Vogelwacht Utrecht: € 42,50.

Maximaal 24 deelnemers; de cursus gaat door bij minimaal  

8 deelnemers.

 

Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opne-

men met Sylvia Achterkamp via sylviaachterkamp@gmail.com 

of 06-18529406 (na 18:00 uur).

Tijdens de cursusavonden en de excursies conformeren wij ons 

aan de richtlijnen die het RIVM stelt om het COVID-19 (Corona) 

virus te beteugelen.

Vogelherkennings-
cursus 2022
Vogelwacht Utrecht, afd. Amersfoort

Kleine plevier | Femke de Korte



Het zien van een woudaapje is een onver-

getelijke en meestal eenmalige gebeurte-

nis, enkel en alleen weggelegd voor men-

sen met uithoudingsvermogen, mensen 

die jarenlang door uitgestrekte moeras-

sen en donkere rietlanden sluipen op 

zoek naar deze éne soort. 

Zo wás het tenminste, ooit. De twee 

woudaapjes van de Zegersloot, ergens 

eind vorige eeuw, waren de trendsetters 

voor een jaarlijks terugkerend fenomeen: 

de ontdekking van één of enkele paartjes 

woudaap die gewoon midden op de dag 

open en bloot hun ding doen, zonder 

zich ook maar iets aan te trekken van de 

Dwergaalscholver | Bram Rijksen
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Dwergaalscholver  |  Bram Rijksen



almaar groeiende groep bewonderaars 

die op vaak korte afstand de mooiste fo-

to’s kunnen maken. De zegeningen van 

het wereldwijde web zeg maar… Het was 

voor mij alweer jaren geleden dat ik er 

eentje had gezien, en omdat ik vanuit de 

Marker Wadden op weg naar huis ‘toch 

in de buurt was’ voegde ik me op 1 juli 

bij de al op scherp staande Jaap Denee, 

op de Zeedijk bij het Nuldernauw. Maar 

vooralsnog geen aap te zien, wel “wouw” 

te horen… 

Achtertuin
Na een kwartiertje vroeg Jaap langs de 

neus weg of ik niet nerveus werd van 

die melding van een dwergaalscholver 

in mijn achtertuin. Toen ik aangaf dat ik 

Enschede niet direct als mijn achtertuin 

beschouwde, vroeg hij of ik de telefoon 

misschien uit had staan.. Snel even ge-

checkt, en inderdaad: die stond nog op 

‘stil’. Na het openen van alle gemiste 

app jes en oproepen begreep ik dat dit-

maal niet Enschede maar Everdingen 

was uitverkoren. In de provincie Utrecht. 

Oei...

Landelijk twitchen doe ik al een tijdje 

niet meer, maar voor een nieuwe soort 

op mijn Utrechtse en/of Houtense lijst 

laat ik nog steeds zo nodig alles direct 

uit mijn handen vallen. Gelukkig had ik in 

1999 de door Wilco ontdekte dwergaal-

scholver bij Montfoort al gezien en op 

mijn lijstje kunnen bijschrijven, dus de 

urgentie om deze woudaap te laten voor 

wat het was en af te reizen werd daarmee 

direct een stuk lager. 

Maar Everdingen, dat ligt wél aan de 

overkant van de Lek, grenzend aan ge-

meente Houten. Dus stel dát de vogel 

daar wegvliegt… en stel dát ie de rich-

ting noord vliegt… en stel dát ik op dat 

moment op de goede plek sta.. en stel 

dát ik ‘m dan boven Houten zie vliegen... 

Ik beoordeelde mijn kans op +1 voor de 

Houten-lijst op meer dan 5% en besloot 

mijn geluk op een zichtwaarneming van 

woud aap een andere keer te beproeven. 

Gemengde gevoelens
Drie kwartier later kijk ik vanaf Fort 

Honswijk in zuidelijke richting en zie op 

de Lekdijk aan de overkant van het wa-

ter een man of veertig door verrekijkers 

en telescopen turen. Aan de stand van 

de optische hulpmiddelen kan ik rede-

lijk precies nagaan waar de vogel onge-

veer moet zitten: weliswaar recht tegen-

over mijn strategische positie, maar ook 

zó laag dat ie achter de zomerdijk voor 

mij uit beeld blijft. Ik besluit me te focus-

sen op gedrag of acties van vogelaars op 

de dijk die kunnen duiden op verplaatsin-

gen van de vogel. Lang hoef ik daar niet 

op te wachten: ik zie vogelaars collectief 

de kijkers langzaam steeds iets hoger en 

één kant op richten. De vogel vliegt dus 

blijkbaar en ik probeer het onderwerp 

zelf in beeld te krijgen. Dat lukt: boven 

de uiterwaarden van Everdingen vliegt 

een aalscholvertje met het formaat van 

een wilde eend hard richting Hagestein. 

Gemengde gevoelens: blij dat ik de vogel 

nog op kan pikken, maar gefrustreerd dat 

de vogel achter de kruinen van de grote 

kastanje rechts van mij verdwijnt, waar-

mee de kans op een nieuwe soort voor 

Houten tot nul lijkt te zijn gereduceerd. 

Helaas.

Voor de zekerheid bel ik nog even naar 

de overkant en verwacht van Ronald Jan-

sen bevestigd te krijgen dat de vogel in-

derdaad uit beeld is verdwenen. Kan ik 

eindelijk naar huis; het is inmiddels half 

negen, dus mooie tijd om aan het avond-

eten te gaan denken…

Aan de goede kant
De telefoon wordt opgenomen en zon-
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der verdere inleiding hoor ik “Vliegt.. 

vliegt.. vliegt.. Steekt de Lek over.. jouw 

kant! Zakt.. zakt nog steeds.. achter de 

bomen nu, denk ergens in die natuurplas 

daar!” Lang geleden dat ik voor een vo-

gel een sprintje trok, maar dit lijkt me het 

uitgelezen moment om zo snel mogelijk 

bij de auto te zijn en naar de Honswij-

kerwaard te snellen. ‘Ergens daar’ galmt 

het na in mijn hoofd. ‘Ergens daar’.. Enig 

idee hoe groot en onoverzichtelijk ‘er-

gens daar’ kan zijn ten opzichte van zo’n 

minuscuul en donker gekleurd aalschol-

vertje? Ik heb weinig hoop op een suc-

cesvolle afloop van de missie als ik de 

auto uitstap, de dijk afloop en vanaf de 

oever het enorme wateroppervlak van de 

Honswijkerwaard afspeur. 

Het eerste groepje watervogels dat ik 

check ligt op een meter of 200 uit de 

kant en bestaat uit een paar zwemmen-

de kuifeenden en meerkoeten. En een 

aalscholvertje… ‘tje’ inderdaad, want niet 

veel groter dan de koeten en eenden er-

omheen. Om een lang verhaal iets min-

der lang te maken: het is ‘m natuurlijk: de 

dwergaalscholver! Nog geen tien minu-

ten nadat ik dacht de vogel voor altijd uit 

beeld te zien verdwijnen vind ik ‘m twee 

kilometer verderop terug en ditmaal aan 

de goede kant van de Lek, mede dankzij 

de best wel accurate inschatting van de 

landingsplaats door Ronald! 

Ik maak snel de meest beroerde bewijs-

plaatjes die ooit van deze soort gemaakt 

zijn (hoewel… ik kan me nog een foto 

van de vogel uit de Oostvaardersplas-

sen herinneren…) en zie dat de vogel 

opstijgt en laag over het water vlak voor 

m’n neus langs komt vliegen, een beet-

je hoogte wint en doorpeest richting de 

Ossewaard. Vanuit mijn ooghoeken zie ik  

Herman arriveren en door mijn gebaren 

en aanwijzingen lukt het hem nog net 

om een glimp van de vertrekkende vogel 

op te vangen... Opwinding, euforie, op-

luchting, extase, kortom: ik ben blij. 

Met zoveel mazzel op zak lijkt het me 

zelfs niet uitgesloten dat we de vogel ver-

der stroomopwaarts opnieuw kunnen 

terugvinden en inderdaad ziet Herman 

na een korte zoektocht de vogel vanaf 

de weg naar de Hagesteinse stuw op de 

kant zitten. De tamtam doet z’n werk en 

de eerste vogelaars uit Houten arriveren. 

Net op tijd want ook hier houdt de vo-

gel het na vijf minuten al weer voor ge-

zien, en na een paar mooie fly-by’s ver-

dwijnt de vogel richting de recreatieplas 

van Hagestein. 

Houtens grondgebied
De dwergaalscholver is de 275ste vogel-

soort die ooit binnen de gemeente Hou-

ten is vastgesteld, en voor mijn eigen 

Houtenlijstje is het de 259ste. Alles bij el-

kaar verbleef de dwergaalscholver nog 

geen 25 minuten op Houtens grondge-

bied en waren hier minder dan 10 men-

sen getuige van. Wij voelden ons na deze 

waarneming dan ook erg speciaal en be-

voorrecht, want zeg nou zelf: hoe groot 

is de kans dat deze soort ooit wéér op-

duikt binnen de gemeentegrenzen..?

Dezelfde avond krijg ik van Jaap een be-

richtje: “Gefeliciteerd. Woudaap maar 

twee keer zien vliegen. Roept zachtjes. 

Lastig beest”. Gelukkig; niks gemist dus.

 

Noot van de redactie: Het verhaal heeft 

een verrassend vervolg. Op het moment 

van persklaar maken van deze Kruisbek 

is de dwergaalscholver nog altijd aan-

wezig in de regio en bezoekt met grote 

regel maat twee vaste locaties in Utrecht 

(Plas Laagravense) en Nieuwegein (Pol-

der De Wiers).
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Dwergaalscholver | Bram Rijksen
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“Twijfel of ik er ’s avonds nog voor op pad wilde, maar 

eenmaal in beeld was ik toch blij nog even gegaan te 

zijn. De grote gehoekte snavel, de hoeken in het loszit-

tende verenkleed, de bladeren waar de vogel vaak achter  

verdween: genoeg om deze vogel te kunnen ‘vertalen’ 

naar een grafische weergave ter herinnering.”

Vale gier in de provincie Utrecht
Polder Groot Wilnis - 13 juli 2021  |  Jeroen Steenbergen 
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Intro’s en volledige teksten van de aange-

kondigde excursies zijn te vinden op de 

website (www.vogelwacht-utrecht.nl). Al-

le leden van de Vogelwacht zijn welkom 

op alle excursies (als er plek is).

AMERSFOORT

Afdelingsweekend Lauwers meergebied

Van 8 tot 10 oktober, deze excur-

sie is al volgeboekt. Na de aankondiging 

in de Kruisbek van juni was de groep al 

snel compleet en is er een reservelijst 

gemaakt.

Zaterdag 13 november 
Polder Arkemheen en Schuitenbeek

In dit gebied, globaal tussen Bunschoten 

en Putten, bevinden zich in het winter-

seizoen grote aantallen vogels, die vaak 

vanaf korte afstand zijn te zien. Vanaf 

Nekkeveld kun je vanaf de weg (zelfs van-

uit de auto) kijken; om in de Putter pol-

der te komen moet een afstand van enke-

le kilometers richting Nulde worden ge-

lopen of gefietst. Kom dus bij voorkeur 

op de fiets, als lopen lastig is. 

Te verwachten zijn kleine zwaan, pijl-

staart, wintertaling, brilduiker en grote 

zaagbek. Ook zijn veel steltlopers te zien, 

zoals ruiters, watersnip, witgat, strandlo-

pers, wulp en kemphaan. Met een beet-

je geluk zien we de zeearend. Dit gebied 

staat bekend om zijn verscheidenheid 

aan vogels en leuke verrassingen, dus wie 

weet wat we nog meer aantreffen?

Aanmelden: uiterlijk donderdag 13 no-

vember bij Hayo Nijenhuis via hayonijen-

huis@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek: 9.00 uur, weer thuis in de loop 

van de middag

Waar: kruising Watergoorweg - Nekke-

veld in polder Arkemheen bij Nijkerk 

Vrijdag 10 december 
Bosuilen in Den Treek | wandelexcursie

Onze traditionele uilenexcursie naar land - 

goed Den Treek. We wandelen vanaf res-

taurant Bavoort naar Den Treek om te 

luisteren naar de bosuilen. Vrijwel ieder 

jaar krijgen we ze goed te horen, en met 

wat geluk zien we ze geluidroos langs-

vliegen. 

Aanmelden: uiterlijk donderdag 9 decem-

ber bij Frank Pierik via frankpierik@vogel-

wacht-utrecht.nl

Vertrek: 21.00 tot circa 22.30 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerweg, Leusden

DE BILT/ZEIST

Zaterdag 23 oktober
Brabantse Biesbosch

Na vier achtereenvolgende septemberbe-

zoeken (2016/17/18/19) en één jaar afwe-

zigheid gaat onze afdeling opnieuw naar 

de Brabantse Biesbosch, ditmaal eind ok-

tober. Hoewel de kans op insectivore zan-

gers (zwaluwen, kwikstaarten, tapuitach-

tigen, ‘bos’- en rietzangers) en veel soor-

ten steltlopers (plevieren, ruiters, strand-

lopers) beperkt is, hopen we waterpieper, 

grote gele kwikstaart, Cetti’s zanger, mat-

kop, watersnip, witgat en wulp te treffen. 

Naast zoeken naar leuke roofvogels (zee-

arend, slechtvalk, late bruine kiek en vis-

arend, vroege blauwe kiekendief, smelle-

ken) gaan we ook aandacht besteden aan 

reigers, eenden, ganzen en meeuwen. We 

denken aan onder meer kleine zilverrei-
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Verenigingsnieuws

Amersfoort

De Bilt | Zeist

Bosuil | Jan van der Greef

Brilduikers | Bert Geelmuijden



ger, pijlstaart, grote zaagbek, non, kol-

gans, Pontische en geelpootmeeuw.

Meenemen: iets te eten/drinken en wa-

terdicht schoeisel.

Aanmelden: t/m 20 oktober bij Hanne-

ke Lankhof via hannekelankhof@vogel-

wacht-utrecht.nl  

Vertrek: 8 uur, terug ca. 16 uur

Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, 

De Bilt

Benzinekosten: € 24/per auto te verreke-

nen met chauffeur

Voor Covid volgen we de overheidsmaat-

regelen die op dat moment van kracht 

zijn. 

DOORN/DRIEBERGEN

Aanmelden voor excursies bij Sjef of Ma-

rie-José via 0343-414531, sjeftenberge@

vogelwacht-utrecht.nl òf 06-40204688, 

mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl

Als onze afdeling de excursies hervat 

rekenen we op de medewerking van de 

deelnemers voor wat betreft enkele voor-

waarden die overdracht van het Corona-

virus beperken en hieronder genoemd 

worden. Hoewel iedere deelnemer op 

eigen risico deelneemt willen wij risi-

co’s zoveel mogelijk uitbannen. Met de 

komst van de Corona Deltavariant zijn 

de besmettingskansen zeker niet min-

der geworden en om die reden gelden er 

voorwaarden voor deelneming.

-Elke deelnemer dient evenals de leiding 

effectief gevaccineerd te zijn, een her-

stelbewijs of een negatieve test te heb-

ben. Dit ter bescherming van elke deel-

nemer zelf alsook om te voorkomen dat 

een deelnemer zelf ongewenst door-

geeft. 

-Verder stellen we het maximale aantal 

deelnemers buiten de leiding op twaalf.

Wat betreft het gebruik maken van el-

kaars optiek laten we het aan eigenaren 

over daar zelf over te beslissen.

-In principe rijdt iedereen op eigen ge-

legenheid en bij gemeenschappelijk rij-

den kunnen deelnemers dat zelf met een 

chauffeur van te voren afspreken. Een ad 

hoc indeling ’s ochtends op de afgespro-

ken vertrekplaats is voorlopig geen prak-

tijk. Het beginpunt en de vertrektijd zijn 

gewijzigd. We starten in het excursiege-

bied vanaf een afgesproken plaats. Com-

municatie daarover na opgave van deel-

neming.

-Als overheden in het licht van de pande-

mie beperkende maatregelen afkondigen 

hebben die voorrang op de regels hier-

boven. 

Een veilige en boeiende excursie gewenst.

Donderdag 21 oktober
Oostvaardersplassen Oostzijde wande-

lend langs kijkhutten | Dagexcursie

De Oostvaardersplassen bezitten mooie 

kijkhutten. De Kluut kijkt uit op de keer-

sluisplas, 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 Dron-

ten), die het gebied goed kent en vogel-

tellingen doet op het Oostvaardersveld. 

We maken wandelingen naar kijkhutten 

die op dat moment de moeite waard zijn. 
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Het is trektijd, er kan van alles langsko-

men, vaak blijven roofvogels zoals de 

rode wouw nog even rondhangen in dit 

mooie gebied. 

Vertrek: 8.45 uur 

Waar: Wordt meegedeeld na opgave van 

deelneming

Zondag 14 november 
Arkemheen | Schuitenbeek  

De polder is al volgelopen met winter-

gasten, goudplevieren, kemphanen en 

watersnippen. Tussen de ganzen zoe-

ken we naar de slechtvalk op een paal-

tje. Op het water aan het randmeer zien 

we de eerste nonnetjes, misschien een 

kleine zwaan, een zwarte zwaan of wil-

de zwaan. In de rietkragen kunnen baard-

mannetjes verscholen zijn.

Bij het gemaal van Arkemheen zoeken 

we naar de ijsvogel en de dodaars. Vanaf 

hier speuren we de polder af naar de zee-

arend, die zit vaak op de grond te rusten.

Vertrek: 8.45 uur

Waar: Startpunt wordt meegedeeld na 

opgave van deelneming

Benzinekosten: ± €  4,-  p.p.

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN

Aankondiging herstart Afdeling 
Nieuwegein/IJsselstein
De afdeling Nieuwegein/IJsselstein pro-

beert de afdeling weer nieuw leven in te 

blazenmet een open avond op woensdag 

29 september 2021.

Op deze avond zijn er 2 gastsprekers: 

Voor de pauze zal Albert de Jong (Sovon) 

ons laten horen en zien hoe het met de 

Nederlandse vogelpopulatie is gesteld. 

Welke soorten gaan er vooruit en welke-

gaan er achteruit?

Na de pauze zal Luc de Bruijn ons vertel-

len en laten horen hoe het met de vogels 

in Nieuwegein en in de provincie Utrecht 

op dit moment is.

Deze avond vindt plaats in de Partner 

Nieuwegein, Nedereindseweg 401A in 

Nieuwegein. Belangrijke tip voor naviga-

tie: kruising Batauweg-Nedereindseweg.

Aanvang is 20.00 uur.  Vanaf 19.30 uur 

staat de koffie/thee klaar. Komt Allen!

- Aanmelden vóór maandag 27 september 

bij tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl 

- Meer info? www.vogelwacht-utrecht.nl

Deze avond wordt gehouden volgens de 

dan geldende coronaregels.

UTRECHT-STAD

Voor excursies opgeven bij  jeroensteen-

bergen@vogelwacht-utrecht.nl 

Raadpleeg de website voor eventuele laat-

ste wijzigingen of aanvullingen.

Weekend 8 tot 10 oktober
Texel

We willen deze keer het hele Dutch Bir-

ding-weekend op Texel gaan doorbren-

gen. Er is beperkt plek, dus als je mee 

wilt, graag snel opgeven. Verdere details 

volgen later.

Vertrek: vrijdag 8 oktober, zondag retour

VECHTPLASSEN

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in Kleine zwaan | Bert van Dillen

Rode wouw | Bert Geelmuijden

IJsvogel | Hans van Zummeren

Nieuwegein | IJsselstein

Utrecht-stad

Vechtplassen
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Maarssen (tegenover Residentie Ama-

deus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P 

Harmonieplein.

 

Zondag 26 september
Ochtendexcursie Trektellen

We gaan ‘trektellen’ onder leiding van 

Richard Pieterson, Jack Folkers en Vin-

cent 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 septem-

ber bij Richard Pieterson, 0346-551 883 of 

06- 125 171 24 (na 18.00 uur). 

Verzamelen: om 7.15 uur bij het fort (He-

renweg t.o. nummer 8a). 

Kom bij voorkeur op de fiets. Je auto kan 

je parkeren bij de Heeren van Maarssen.

Zondag 10 oktober 2021 
Texel | Dag/auto-excursie

Tijdens de vogeltrek in het najaar zijn de 

Waddeneilanden de plaats om vogels te 

kijken. Vandaag gaan we een dagje naar 

Texel, o.l.v. Bert van Dillen. Begin oktober 

trekken nog vele piepers, kwikstaarten, 

steltlopers en zeevogels door en begint 

ook de najaarstrek van vinken en lijsters. 

Langs de Waddenzeezijde hebben we 

kans op veel steltlopers, sterns en geoor-

de futen. Langs de Noordzeekust vooral 

de zangvogels als piepers, (roodborst)ta-

puiten, vliegenvangers, vinken, lijsters en 

zeevogels als jagers en jan-van-genten. 

Misschien dat er nog een visarend in de 

Mokbaai of de Horsmeertjes verblijft.

We kunnen werkelijk alles verwachten, 

van algemeen tot zeldzaam. Dus wellicht 

een bladkoning, kleine vliegenvanger of 

grote pieper. Op Texel weet je het im-

mers nooit.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 oktober 

bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 6.30 uur (aanwezig om 6.25 uur); 

terug omstreeks 18.00 uur 

Benzinekosten: € 19,00 (exclusief de 

overtocht van ong. 37,00 per auto)

Graag gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 21 november
Zuidwest Friesland (Kleine rietgans)   

Bert van Dillen neemt ons mee naar 

Zuidwest Friesland. We gaan kijken in 

de omgeving van Lemmer, Woudsend, 

Gaastmeer, Oudega.

In deze streek zijn nu weer vele duizen-

den ganzen aangekomen, afkomstig uit 

Noord- en Noordoost-Europa. De kol-

gans is met de grootste aantallen ver-

tegenwoordigd, maar ook brandgans 

en grauwe gans zijn aanwezig. We ho-

pen echter vooral op kleine rietgans. Het 

aantal overwinterende kleine rietganzen 

neemt de laatste jaren gestaag af door 

de zachte winters / klimaatverandering. 

Maar in november is er nog een gerede 

kans deze mooie ganzensoort in Zuid-

west Friesland te zien.

Behalve ganzen zullen we ook andere vo-

gels aantreffen, zoals wulp, goudplevier, 

smient en andere eenden, zwanen en 

roofvogels.

En wie weet ook een zeearend, smelle-

ken of slechtvalk.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 november 

bij Bert van Dillen, 0346-556386 of 06-

11925132 (na 18.00 uur)

Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur); 

terug omstreeks 17.00 uur

Benzinekosten: € 20,00. Graag gepast 

betalen aan de chauffeur

Graspieper | René de Waal

Kleine rietgans | Bert Geelmuijden
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