de kruisbek

Vogelwacht Utrecht
jaargang 64 | nummer 5 | november 2021

de kruisbek

De kruisbek is het verenigingsblad van
de provinciale Vogelwacht Utrecht, en
verschijnt 5 keer per jaar.

Vogelwacht Utrecht

www.vogelwacht-utrecht.nl
Redactie
Trees Weggemans
Toon Vernooij
Bert van ’t Holt
Bert Geelmuijden

Redactieadres
J. Homan van der Heideplein 66
3604 DK Maarssen
redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl
T 0346-830588
De redactie houdt zich het recht voor om
aangeboden kopij te weigeren of in te
korten. Het overnemen van artikelen en/
of illustraties is uitsluitend toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.
Bronvermelding is verplicht.
De auteurs zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdrage.
Kopij inleveren vóór
5 januari 2022

jaargang 64 | nummer 5 | november 2021

Inhoud
Van de redactie..................................................................................................................................................................................................... 1
Bestuur ............................................................................................................................................................................................................................ 1
De laatste Midwinter Roofvogeltelling.............................................................................................................................. 2
Beslis mee over uw leefomgeving ........................................................................................................................................... 6
Boekbespreking.................................................................................................................................................................................................. 8
Ontdek je plekje..............................................................................................................................................................................................10
Scharreleieren .................................................................................................................................................................................................... 12
Gezocht: watervogeltellers .............................................................................................................................................................. 14
24-uurs tocht naar de Bruine Bank ......................................................................................................................................17
Jong talent.............................................................................................................................................................................................................. 20
Doorstart coördinatiegroep Nieuwegein | IJsselstein...............................................................................22

Illustratie kruisbek
Bram Rijksen
Druk/Vormgeving
WS Media Groep | Waardenburg

Foto’s omslag
Spreeuwen | Hans van Zummeren

Verenigingsnieuws...................................................................................................................................................................................... 25

Van de redactie
Sovon is nu vooral op zoek naar vogelaars die in de polders in
de oostelijke Lopikerwaard, rondom Mijdrecht en in de Eempolders watervogels kunnen tellen. Albert de Jong vraagt hier aandacht voor in zijn artikel ‘Gezocht: watervogeltellers’.

Bestuur

Grote zilverreigers | Bert Geelmuijden

Krooneend op Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 22 maart 2022 is onze Algemene Ledenvergadering. Na het formele gedeelte houdt Martin Poot een lezing over de krooneend op de Vinkeveense Plassen. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultureel en Vergader Centrum H.F.
Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt en begint om 20.00 uur.
U bent welkom vanaf 19.30 uur. Vanzelfsprekend zijn de dan
geldende coronamaatregelen van toepassing.

Beslis mee over uw leefomgeving
De nieuwe Omgevingswet vervangt een aantal bestaande wetten en regelingen, onder andere op het gebied van natuur. De
wet biedt veel kansen om invloed uit te oefenen op hoe uw leefomgeving eruit komt te zien en dus ook op de natuur. U kunt
zelf veel doen. Zie verder het artikel in deze Kruisbek.

Succesvolle herstart coördinatiegroep
Nieuwegein | IJsselstein
Op 29 september organiseerde de coördinatiegroep Nieuwegein | IJsselstein een succesvolle herstart. Albert de Jong van
Sovon gaf een boeiende lezing over het wel en wee van vogels
in Nederland. Daarna nam Luc de Bruijn de aanwezigen in gedachten mee naar het landgoed Amelisweerd, waar hij tientallen jaren de broedvogels telde. In dit nummer vindt u een enthousiast verslag van de avond.

Buizerds | Michael Kars

Midwinter roofvogeltelling stopt
Wim van de Vegte en Ype Hoekstra stoppen met de coördinatie
van de Midwinter Roofvogeltelling. Opvolgers hebben zich niet
gemeld. Dat betekent het einde van de telling. In deze Kruisbek
een afsluitend artikel.

Contributie 2022
De Algemene Ledenvergadering van het afgelopen voorjaar besloot de contributie voor zowel 2021 als 2022 te handhaven op
18 euro. Dat stelt ons in staat om voor komend jaar eerder met
de inning te beginnen. Op de achterkant van het adreslabel van
deze Kruisbek staat uw contributierekening 2022. Alvast bedankt voor de betaling!
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Torenvalk (biddende man) | Bert van Dillen

De laatste Midwinter Roofvogeltelling
De twaalfde aflevering van de Midwinter Roofvogeltelling (MWRT) ligt alweer
ver achter ons. Maar in de eerste helft
van februari 2021 trokken tientallen van
ons eropuit om in onze provincie weer
de roofvogels te tellen op de route in hun
gebied.

Gebieden
We telden in 23 gebieden, vaak onder
winterse omstandigheden. Men noteert
op de telformulieren bevindingen als:
‘koude wind toenemend naar oost’, of
‘na telpunt 10 werd het droog’.
Het was ook een ontsnapping aan de corona-lockdown. De data wijzen op een
toename in het gebruik van de fiets als
vervoermiddel. We pakten in 17 van de 23
gebieden de fiets tegen 12 van 24 in het
vorig jaar.
Ondanks de afnemende dekking is de
spreiding over de provincie nog redelijk.
2 | de kruisbek 5-2021

Resultaten
We telden bij elkaar 483 roofvogels. Ruim
de helft minder dan het jaar ervoor, maar
toch een redelijk resultaat, want het jaar
eerder was een uitzonderlijk record.
De buizerds bleven nu steken op 74%
van het totaal met een aantal van 359.
Net als vorig jaar pakten de torenvalken een groot aandeel, dit keer 21%, met

Wim van de Vegte
en Ype Hoekstra

een aantal van 100. Het lijkt erop dat de
slechtvalk de sperwer aan het verdringen is als derde in de rij. Met 9 exemplaren blijft de slechtvalk de sperwer, die
7 keer is geteld, duidelijk voor. De havik
zit met 5 getelde waarnemingen nog net
in de middenmoot. De blauwe kiekendief valt dit jaar terug naar het gebruikelijke niveau, nu 2 exemplaren. Aardig is

Eindstand Midwinter Roofvogeltelling 2021 | 23 gebieden geteld

dat de ruigpootbuizerd dit jaar weer eens
opdook. Jammer dat er van onze kleinste
en grootste roofvogelsoort niet één geteld kon worden.

lichten we toe waarom we er een punt
achter zetten. Een goed besluit, maar
toch ook een met een gevoel van weemoed. Misschien ga ik komende winter
gewoon lekker mijn route fietsen met
waarneming.nl.

op z’n achterpoten staan en wachtte af,
de kiek zeilde weg en de haas - vol testosteron? - ging er achteraan. De kiekendief merkte dat op en draaide nog maar
eens om en stootte nog een keer en de
haas ging wéér op z’n achterpoten. Dit
herhaalde zich nog een of twee keer:
was het ‘oefenen’ (de kiek zal zich gerealiseerd hebben dat een volwassen haas
too much is), was het spel, was het wederzijdse nieuwsgierigheid of nog iets
anders?”

Anekdotes
De tellers in het gebied bij Eemnes zagen
de zeearend wel, maar helaas buiten hun
gebiedsgrenzen. Mooie waarnemingen
worden sowieso graag vastgelegd in het
vak opmerkingen op het formulier. We
vinden er onder andere goudplevieren,
een kleine zwaan, ransuil, grote zaagbekken en twee kraaien met een jong haasje als prooi. De mooiste waarneming
kwam uit Zegveld en citeer ik graag geheel: “…De blauwe kiek was spectaculair:
een vrouwtje kwam aanzeilen en zag een
haas waar ze op af ging. De haas ging

Terugblik: twaalf jaar MWRT
Dan nu nog een korte terugblik op twaalf
jaar tellen. In één opzicht eindigen we
precies daar waar we begonnen. Per gebied telden we zowel in 2010 als in 2012
in doorsnee 21 roofvogels. Een beetje
toevallig is dat wel want vorig jaar telden
we zomaar 41 roofvogels per gebied, bijna twee keer zoveel dus. Nu was dat jaar
2020 ook meteen de top van onze reeks
van twaalf jaar roofvogels tellen in hartje winter.

Afscheid
De telling van 2021 blijkt de laatste te
zijn geworden van de reeks die in 2010
begon onder het bezielende enthousiasme van Frits Franssen en Frank Sidler.
In het Tot slot elders op deze pagina’s

Tabel | Telresultaten 2010-2021 in aantallen per 10 telgebieden
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2017

1
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5

1
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232
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4

4

4

5

6

4

5

4

4

6

5

2

rode wouw							
ruigpootbuizerd

1		

0

1

slechtvalk

2

2

smelleken				

1

0					

0

1		

0			

3

3

3

6

1

0		

3

0		

0

0

3

2

4

1		

0

3

sperwer

8

4

9

6

5

8

8

4

7

6

10

3

torenvalk

30

18

23

16

15

40

20

25

43

35

102

43

zeearend								
totaal
aantal telgebieden

0		

0		

209

197

193

199

195

291

200

191

274

255

408

210

30

32

35

34

33

31

24

29

29

26

24

23

De tabel toont de aantallen getelde roofvogels in de reeks van twaalf jaren. De aantallen zijn omgerekend naar het aantal per tien telgebieden. Zo kunnen we de resultaten vergelijken zonder last te hebben van het feit dat in het ene jaar meer en in het andere jaar minder gebieden werden geteld (De aantallen zijn afgerond naar hele getallen. Bij een
0 is er één roofvogel geteld, maar in de omrekening is de afronding op 0 uitgekomen. Een ontbrekend getal geeft aan dat er niets is geteld).
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Totaal alle roofvogels, buizerd, torenvalk

Overige roofvogels van 2010-2021

Er zijn twee diagrammen nodig om de tellingen per soort
door de jaren grafisch weer te geven. Het totaal, de buizerd
en de torenvalk passen in bovenstaand diagram met een
schaal tot 450 waarnemingen.

De overige roofvogels worden getoond in een diagram met een schaal die tot 12 waarnemingen loopt. Het gaat
hier om de zes soorten die in meer dan 2 jaren zijn geteld. De bruine kiekendief, rode wouw en zeearend blijven hierdoor buiten beeld.

Conclusies
Zijn er trends te zien in de resultaten over
twaalf jaar? Een eerste trend zou kunnen
zijn dat er over het geheel genomen geen
sprake is van groei of afname van roofvogels. Het totaal aantal getelde roofvogels
in 2010 is nagenoeg gelijk aan het aantal
twaalf jaar later. De eerste vijf jaar zijn zeer
stabiel. De laatste zeven jaar schommelen. 2020 vormt een uitzonderlijke piek.
De buizerd volgt dit patroon. Eigenlijk bepaalt de buizerd dit patroon. Ook de torenvalk volgt dit patroon, maar deze kent
toch meer schommelingen, al worden die
in het diagram gedempt door de kleine
schaal. Maar aan de piek van 2020 draagt
de torenvalk juist flink bij.
Bij de overige soorten, die in kleine aantallen worden gezien is, is te verwachten
dat de schommelingen sterker zijn. Het
toeval speelt bij kleine getallen een grotere rol. Als hier al een trend te herkennen
is dan zou het de toename van de slecht4 | de kruisbek 5-2021

valk kunnen zijn. Tenslotte lijken sperwer
en havik tamelijk stabiel te zijn.
Dieper gravende conclusies lijken me niet
betrouwbaar. Hoewel in deze presentatie de fluctuatie in getelde gebieden getalsmatig is vereffend, blijven er andere
stoorzenders over. In de eerste plaats het
weer: met name wind en neerslag beïnvloeden de resultaten sterk. En de fluctuatie in gebieden heeft ook indirecte effec-

ten. De verhouding tussen ecotopen kan
erdoor veranderen, bijvoorbeeld meer of
minder bos. Maar ook buiten dat kan het
ene gebied niet zomaar een ander vervangen. Ook de geoefendheid van de teller speelt een rol. Bij elkaar belet dit om te
zeer in detail te kijken.
Een betrouwbare conclusie is wel dat
velen plezier gehad hebben in het meedoen aan de Midwinter Roofvogeltelling.

Slechtvalk | Bert Geelmuijden

Sperwer | Richard Pieterson

Tot slot: MWRT stopt
De Midwinter Roofvogeltellingen werden de afgelopen 12 jaar door leden van
de Vogelwacht Utrecht uitgevoerd met
de bedoeling een beeld te krijgen van de
winterverspreiding van roofvogels in de
Provincie Utrecht en mogelijk trends te
ontdekken. Doelstellingen van dit project:
• De winterverspreiding van roofvogels
in de provincie Utrecht in beeld krijgen
en over de jaren mogelijke trends signaleren.
• Leden van de Vogelwacht Utrecht (samen met ervaren leden) kennis laten
maken met het determineren van roofvogels en met het fenomeen roofvogeltelling.
Na 12 jaar komt er een einde aan deze
Midwinter Roofvogeltellingen van de
provincie Utrecht. Wim van de Vegte en
Ype Hoekstra, in overleg met het bestuur
van de Vogelwacht, beëindigen de organisatie van deze provinciale telling vanwege onderstaande redenen:
Het streven was in elk SOVON Atlasblok
een PTT (Punt-Transect-Telling) route te
hebben, waarbij op 20 vaste telpunten 5
minuten lang alle roofvogels werden geteld. Dit werd al bij aanvang niet geheel
gerealiseerd, in het bijzonder bleven stedelijk en uitgestrekt bosgebied grotendeels ongeteld, met name vanwege de
trefkans.
De afgelopen jaren nam het aantal getelde routes gestaag af. De laatste jaren werd
nog maar 50% van de ooit uitgezette routes geteld. De provincie wordt bij lange na

niet vlakdekkend in kaart gebracht.
De afname van het aantal tellers werd onvoldoende door aanwas gecompenseerd.
Dit betekent dat de jaarlijkse roofvogeltelling niet voldoet aan de vooropgestelde doelen.
Ook past de gegevensverwerking niet
meer in de huidige (digitale) tijd, is erg
arbeidsintensief en er is geen ICT-onder
steuning, zoals bijvoorbeeld een app.
Ook kunnen we het project niet laten
aansluiten bij een lopend project van de
grote gegevensverzamelaar SOVON.

Havik | René de Waal

Dank aan de tellers van 2021
Ad Hoekstra, Ad van den Herik, Alice van
Hunnik, Ard Wagenaar, Arend van Oosten, Arjan van Vliet, Bart en Doortje Ebbinge-Dallmeijer, Bert Geelmuijden, Bert
van ‘t Holt, Bert van de Broek, Cornelia
Brusse, Daan Jacobs, Frits Franssen, Gijs
van Kempen, Guus Peterse, Harry Zoutendijk, Henk Lichtenbeld, Jack Folkers,
Janneke Kimstra, Jeroen Steenbergen,
Joop Barends, Josje Henkelman, Korrie Jaarsma, Leonoor van Muijden, Luuk
Draaijer, Maria Manschot, Meriam Mentink, Michel van Vliet, Nel van Meijeren,
Rene Nijenhuis, Toon van de Wolfshaar,
Wigle Braaksma, Wilco Stoopendaal,
Wim van Impelen, Wim van de Vegte,
Wouter Kortleve, Ype Hoekstra.

Ruigpootbuizerd | Hans van Zummeren

Alle Midwinter Roofvogeltellers, niet gehinderd door weer en wind, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen
jaren.
Blauwe kiekendief | Michael Kars
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Onderstaand artikel is terug te vinden op de website van Vogelbescherming Nederland. Vogelwacht Utrecht steunt dit initiatief van
harte. We hopen dat leden en coördinatiegroepen hiermee aan de slag gaan.

Beslis mee over uw leefomgeving
De nieuwe Omgevingswet vervangt een
aantal bestaande wetten en regelingen,
onder andere op het gebied van natuur.
De wet biedt veel kansen om invloed uit
te oefenen op hoe uw leefomgeving eruit

komt te zien. En dus ook op de natuur. U
kunt zelf veel doen.
De Omgevingswet zou aanvankelijk per 1
januari 2022 in werking treden, dat is nu
uitgesteld naar 1 juli. Nu al wordt door ge-

meenten - misschien ook uw gemeente gewerkt aan het opstellen en vormgeven
van visies en plannen hiervoor en worden
belangrijke keuzes gemaakt: waar komen
nieuwe woningen, windmolens en we-

https://www.checklistgroenbouwen.nl/
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gen? De wet vervangt een aantal bestaande wetten en andere regelingen die met
uw leefomgeving te maken hebben. Een
zeer belangrijke wet dus. En het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden
vertegenwoordigd. In de aanloop naar juli 2022 liggen daartoe kansen, en ook u
kunt helpen.

Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet bundelt een groot
aantal wetten op het gebied van bouwen,
milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming.
Onderdeel van de nieuwe wetgeving is
dat gemeenten een omgevingsvisie en
een omgevingsplan dienen op te stellen, de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen. Momenteel wordt in veel
gemeenten gewerkt aan deze omgevingsvisies en -plannen, al verschilt het tijdpad
per gemeente. Op de website van gemeenten zijn de (concept-)omgevingsvisies vaak al te zien en ook wat hun planning is voor invoering en inspraak.

Doe mee
U kunt zelf in actie komen voor vogels en
natuur. Niet alleen met een vogelvriendelijke tuin of bijvoorbeeld als vogelteller, maar ook door een bijdrage te leveren aan de omgevingsplannen van uw
gemeente. En dat hoeft u natuurlijk niet
alleen te doen. Zoek elkaar op en maak
je samen sterk om de bescherming van
uw groene omgeving voor de toekomst
te garanderen.

Iedereen kan reageren op de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Sterker nog: gemeenten moeten inwoners
daarvoor om inbreng vragen. Bij sommige gemeenten staat op hun website goed
aangegeven hoe u kunt meepraten en
dus het belang van natuur op de agenda
kunt zetten, bij andere moet u wat meer
zoeken naar de juiste informatie.
U kunt ook eerder al zelf initiatief nemen
en gemeenten op een goed spoor zetten bij het opstellen ervan. Vraag de gemeente bijvoorbeeld te kiezen:
- voor ecologisch bermbeheer via het
nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’;
- voor natuurinclusief bouwen;
-voor herstel van houtwallen en poelen.
Sluit wanneer u inspreekt, of wanneer u
zelf initiatief neemt, waar mogelijk aan
bij de omgevingsvisie van uw gemeente
en bij actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis en insectensterfte. Kijk goed
naar de haalbaarheid van uw voorstel.
Ook is het goed om te benadrukken dat
een groene, natuurrijke omgeving ook de
kwaliteit van leven van ons mensen positief beïnvloedt. Wij hebben recht op een
groene, diverse leefomgeving voor onszelf en toekomstige generaties.

Informatie en inspiratie
Om u te helpen hebben de samenwerkende groene organisaties de website http://
www.samenvooronzeleefomgeving.nl/
ingericht. Hier vind u informatie over de
Omgevingswet en tools om via deze wet
op te komen voor natuur en milieu. U
kunt er webinars terugluisteren en u vindt

er Themawegwijzers met concrete tips en
handvatten voor het uitoefenen van invloed rond de thema’s Bouw, Basiskwaliteit Natuur, Landschap, CO2 & energie en
Landbouw. Ook zijn er voorbeeldbrieven
waarmee u de gemeente gericht kunt bestoken. De komende maanden komt daar
steeds meer informatie bij en ook een digitale cursus over de Omgevingswet.
Hopelijk doet u ook mee om uw en onze
eigen leefomgeving leefbaar te houden
voor natuur en mens!
Zie voor meer informatie over de Omgevingswet ook deze website van de Rijksoverheid: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.

Samen staan we sterk!
Vogelbescherming zet zich er samen met
LandschappenNL, Natuurmonumenten,
Natuur&Milieu, IVN, Milieudefensie, de
Natuur- en Milieufederaties, SoortenNL
en IPC Groene Ruimte voor in dat de rijkdom aan vogels en natuur in Nederland
beschermd en hersteld wordt. En dat
geldt niet alleen in natuurgebieden maar
ook daarbuiten. Want onze veelheid aan
flora en fauna redden we niet alleen door
maatregelen in natuurgebieden. Overal
zijn maatregelen nodig: ook in de stad,
op bedrijventerreinen, op het boerenland
en in recreatiegebieden. Heel gewone
soorten planten en dieren gaan namelijk
juist buiten de beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit.
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Boekbespreking
Toon Vernooij

Vogels van de zeven zeeën, twee
veldgidsen
Als er één soortgroep is die tot de verbeelding spreekt, dan zijn het wel de zeevogels. Ze zijn meestal lastig en slechts
van ver te zien, wat op zichzelf al een reden is om een vogelaar extra nieuwsgierig te maken, maar ze houden er doorgaans een leefwijze op na die zich grotendeels aan ons oog onttrekt. De echt oceanische soorten broeden op kleine, afgelegen eilanden, zwerven over de open
oceaan en komen zelden of nooit in de
buurt van bewoonde kusten. Daar komt
bij dat veel soorten, vooral duikstormvogels, stormvogels, prions en pijlstormvogels, notoir moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. En tot op de dag van vandaag worden er nog altijd (nieuwe) soorten beschreven die ofwel aan de aandacht
waren ontsnapt, uitgestorven werden geacht of nooit eerder als soort herkend.
Voor zo’n groep soorten komt een degelijke veldgids als geroepen. Sinds enige
tijd is in die behoefte ruimschoots voorzien, want er zijn er nu zelfs twee.
Herziene klassieker
Voor een veldgids van zeevogels hoef
je niet op formaat of een gram meer of
minder te kijken. Tenslotte draag je zo’n
gids niet mee in je dagrugzak, maar hou
je die ergens onder handbereik terwijl je
met kijker aan de reling of op een uitkijk8 | de kruisbek 5-2021

punt aan de kust de zee aftuurt. Iets dergelijks moet Peter Harrison hebben gedacht, toen hij besloot tot een volledige
herziening van zijn klassieker ‘Seabirds.
An Identification Guide’ uit 1983; het
in mei verschenen ‘Seabirds. The New
Identification Guide’ is een stevige pil en
weegt bijna twee kilo! Waar in deze magnifieke uitgave ook niet op bezuinigd is, is
het aantal behandelde soorten. Harrison
doet daar niet moeilijk over: als in een willekeurige familie soorten voorkomen die
regelmatig op zee verblijven, dan worden
in beginsel alle soorten uit die familie behandeld, ook de soorten dus die je zelden
of nooit op zee zult tegenkomen. Alleen
voor de eenden is een uitzondering gemaakt; daarvan komen alleen de ‘echte’
zee-eenden voor in het boek, dus bijvoorbeeld wel topper, maar geen kuifeend.
Daarentegen weer wel de Titicacafuut en
alle andere (al dan niet vliegende) futen,
hoewel de kans die ooit op zee te ontmoeten in veel gevallen nihil is. Dat resulteert in maar liefst 434 beschreven soorten, maar dat zal voor de zeevogelaar die
zo nu en dan buiten onze landsgrenzen
wil kijken vast geen bezwaar zijn.
Elke samenhangende groep soorten
wordt steeds voorafgegaan door een samenvattend overzicht met de voor de
desbetreffende groep belangrijkste aandachtspunten en in de afzonderlijke
soortbeschrijvingen is ruimschoots aan-

dacht voor specifieke kenmerken, verwarring met gelijkende soorten en geografische verspreiding. Het plaatwerk, deels
van de hand van Harrison zelf, deels
(meeuwen en sterns) van Hans Larsson,
is ronduit subliem. Waar nodig zijn van
een soort ook alle ondersoorten afgebeeld, evenals de kenmerkende juveniele
en subadulte kleden. Zelfs met beide voeten op de vaste wal is dit boek een genot
om eindeloos in te bladeren.
Pelagisch bestaan
Een iets handzamer alternatief is het al
in 2019 verschenen ‘Oceanic Birds of the
World. A Photo Guide’ van Steve Howell
en Kirk Zufelt. Het is wat beperkter van
opzet dan Harrison, in die zin dat het alleen de soorten behandelt die gedurende ten minste een deel van hun jaarcyclus
een strikt pelagisch bestaan op de open
oceaan leiden. Alle futen en eenden en het
overgrote deel van de meeuwen en sterns
ontbreken derhalve; die soorten kunnen
weliswaar op zee voorkomen, maar niet of
slechts bij hoge uitzondering op de open
oceaan. Zoals de ondertitel aangeeft vormen foto’s de kern van de gids. Ze zijn gerangschikt op de belangrijkste distinctieve kenmerken - die in tekstblokjes bij de
foto’s steeds worden vermeld - en soms
enigszins bewerkt om storende achtergrond te vervagen of te verwijderen. Gelijkende soorten worden zo veel mogelijk in

eenzelfde houding en onder dezelfde belichting naast elkaar afgebeeld. Het voordeel van dit gebruik van foto’s is dat je zo
in een oogopslag een beeld krijgt dat in
grote mate overeenkomt met de werkelijkheid. De summiere tekst onder de foto’s
bevat informatie over formaat, geografische verspreiding (in en buiten de broedtijd) en een enkele keer over de vliegwijze
in uiteenlopende weersomstandigheden
voor zover dat behulpzaam kan zijn bij de
determinatie. Meer nog dan Harrison leggen Howell en Zufelt de nadruk op het determineren en de gids is nadrukkelijk met
dat doel voor ogen compact vormgegeven. Het is dan ook geen boekwerk om
uren in weg te dromen, maar wel een uiterst handzaam en kwalitatief hoogstaand
middel om je de subtiele onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld van de berucht moeilijke duikstormvogels en prions, eigen te maken. In dat opzicht vullen
beide gidsen elkaar perfect aan.
Voor wie een breed palet aan soorten wil
zal Harrison misschien de meest voor de
hand liggende keuze zijn, maar wie de
oceaan gaat bevaren en het vooral voorzien heeft op de meer enigmatische bewoners van de zeven zeeën zal wellicht
eerder voor Howell en Zufelt kiezen. En
wie niet wíl kiezen: bedenk dat van zelfs
het kleinste bootje de kajuit groot genoeg is voor beide...

Oceanic Birds of the World. A
Photo Guide

Seabirds. The New Identification Guide

Auteur	Steve N.G. Howell & Kirk
Zufelt
Uitgever	Princeton University Press,
Princeton en Oxford
ISBN
978 0 691 17501 0 | 2019
Prijs
€ 30,95

Auteur	Peter Harrison, Martin Perrow
& Hans Larsson
Uitgever Lynx Edicions, Barcelona
ISBN
978 84 16728 41 1 | 2021
Prijs
€ 79
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Ontdek-je-plekje
In de jaren dat wij leerden vogelen reisden we vaak af naar een bepaald gebied
voor specifieke soorten. Fluiters hoorden
we in de Achterhoek, kruisbekken, goudvinken en nachtzwaluwen op de Veluwe
of op de Lemelerberg. De kleine bonte
specht was al helemaal een zeldzaamheid die we niet snel tegen dachten te komen. Maar sinds een jaar weten we beter! We ontdekten aan het begin van de
herfst 2020 nieuwe (voor ons onbekende) wandelpaden in het Amerongse Bos
en door de lockdown hadden we de tijd
daar wekelijks te lopen.

Zingende haviken
We hadden het nooit verwacht, maar in
één jaar namen we maar liefst 80 vogelsoorten waar. Het begon met zingende
haviken, man en vrouw, zwevend boven de bomen. Dat beloofde wat… Daarna ontdekten we elke wandeling wel iets

José en Annemarie Loof

nieuws: in de winter de ‘bird flocks’, met
daarin kool-, pimpel-, kuif-, glanskop- en
zwarte mees. Maar ook grote aantallen
vinken en kepen, en ja! zelfs een kleine
bonte specht bevond zich in een flock!
We ontdekten ook een ravenpaar, synchroon vliegend en ‘krokkend’ over het
bos en we volgden het paar gedurende
het broedseizoen. Nadat hun nest van 40
meter hoogte naar beneden was gewaaid
- en de drie helderblauw-met-groen-gespikkelde eieren in stukken op de grond
lagen - begon het paar opnieuw... op een
hoogspanningsmast in de buurt! Daar
zijn twee jonge raafjes groot geworden
en uitgevlogen. Meer bijzondere momenten volgden. Megagroepen sijsjes, met
barmsijsjes ertussen, die tot laat in het
nieuwe jaar bleven hangen. Een prachtig
paartje zwarte specht, foeragerend en
roepend en later broedend in een dikke
beuk. Een zwarte den met daarin zomaar
zes appelvinken. We ontdekten een vaste
stek van de goudvinken, die hun bescheiden, weemoedige ‘djuu’ altijd lieten horen en in de lente zongen ze zelfs! Heel
zacht, maar o, zo bijzonder.

Nachtzwaluwen

Havik ‘takkeling’ | Annemarie Loof
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We ontdekten meerdere roofvogelnesten
die we in de gaten bleven houden naarmate de blaadjes weer aan de bomen
kwamen. Twee havikshorsten en een
buizerdnest werden op gepaste afstand
door ons gevolgd. Uiteindelijk vlogen zes
jonge haviken en twee jonge buizerds uit.

Keep | Annemarie Loof

Door alle roofvogelactiviteiten ontdekten
we ook een aantal prooien: veren van appelvink, grote lijster, merel holenduif en
postduif. Zelfs een ransuil werd door een
havik geslagen, nog voordat we de soort
levend in het gebied hadden waargenomen. Laat in de lente hoorden en zagen
we twee wespendieven, wat een soort!
De vraag was of ze tot broeden zouden
komen, maar deze schuwe vogels hebben zich maar een paar keer laten zien.
We konden niet altijd samen vogelen,
maar dat was niet erg, we hielden elkaar
precies op de hoogte van onze waarnemingen: een juveniele appelvink langs
het kruisbekkenpad, vuurgoudhaantjes
langs het roofpaadje, bonte- en grauwe
vliegenvanger langs het buizerdpad en
een gekraagde roodstaart bij het vennetje… In de loop van de lente ontdekten
we dat de nachtzwaluwen op veel meer
plaatsen te horen waren dan we dachten
en bij de goede weersomstandigheden
zagen we ze foerageren. Ook de houtsnip en de bosuil waren op deze zomer
avonden van de partij. Kortom: we waren

niet meer weg te slaan uit ‘ons’ bos. Al
helemaal niet toen we fluiters ontdekten en even later ook broedterritoria. Eén
locatie lag perfect op de route van ons
vaste rondje. Na een aantal weken verdwenen de fluiterouders niet meer in het
struikgewas met hun snavel vol rupsen,
maar zagen we drie jonge fluitertjes met
hun bekkies open in een eik zitten. Niet
alleen deze buikjes werden gevoed, ook
vader kleine bonte specht deed zijn best
voor zijn jong! We zagen zoveel dat we

tot de conclusie kwamen dat we alleen
de wielewaal nog misten… en het laat
zich raden…: tijdens een van onze wandelingen in de zomer klonk zijn overbekende zang vanuit de hoge boomtoppen.
We hopen komend jaar weer te kunnen
genieten van onze prachtige ‘achtertuin’.
De raven zijn alweer aan het baltsen en
deze week galmde de zang van de haviken weer door het bos… we zijn het jaar
rond! Op naar de winter en een mooi
nieuw broedseizoen!

Sijs | Annemarie Loof

Raaf | Annemarie Loof
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Nieuwvliet Bad: oostelijke vale spotvogel
De eerste melding, woensdagmiddag terwijl ik in de Zodden
aan het wandelen was (veel wind, weinig vogels), dat was ver
weg, in meerdere opzichten. Zou vast niet meer teruggevonden
worden, stelde ik mezelf gerust.
De tweede melding, donderdagochtend: shit, vogel was teruggevonden. Zat er dus nog. Nieuwvliet Bad: hoe moest ik daar in
vredesnaam komen? Zou vandaag niet meer lukken in elk geval.
De melding van vrijdag was toch een geruststelling: vandaag
kwam slecht uit, bovendien rotweer en een dure, verre reis, gewoon geen zin in, maar misschien morgen?
De melding zaterdagochtend was de bekende, meer dan welkome piep-in-de-rug. Ik zat al in de trein, ergens bij Lage Zwaluwe inmiddels, en wist: zat er nog! Redelijkerwijs zou de reis
niet vergeefs zijn.
Die reis viel trouwens best mee. Twee en een half uur met de
trein naar Vlissingen, maar dat maakte me niet uit. Ik zat daar
goed en deed niet veel anders dan ik gedaan had als ik thuis
was gebleven. En het kostte me niks, dat hielp ook. Daarna met
het pondje naar Breskens, nog een half uurtje fietsen en ik sta
op het Roompot Beach Resort Nieuwvliet Bad. Wolkenvelden,
een mager zonnetje, overvliegende groepen trekvogels, ik hoorde kepen, sijzen en veldleeuweriken, en vogelaars die me wijzen: daar dat boompje met die brede zwarte banden aan beide
zijden, daar hangt-ie rond, daar laat-ie zich af en toe mooi zien.
Kijken en afwachten dus.
Binnen een minuut is het raak. Een bleek, overwegend grijsbruin zangertje met naar verhouding zware snavel duikt op, laat
12 | de kruisbek 5-2021

Nog een half uurtje fietsen | Guus Peterse

zich even prachtig zien en vliegt weer uit beeld. Bingo! Oostelijke vale spotvogel, eerste voor Nederland, in de pocket. En meteen hè, niet na eindeloos wachten, niet nadat zich de frustraties hebben opgehoopt en je je tenslotte tevreden moet stellen
met een met veel moeite verworven korte glimp, nee, meteen
vol in beeld. En niet één keertje, maar telkens opnieuw want
steeds weer komt-ie tevoorschijn die eerste paar minuten dat ik
op Roompot Beach Resort Nieuwvliet Bad ben. Soms diep en
half verscholen in het struikgewas, maar een volgend moment
open en bloot op een kaal takje. We zien hem volledig vrij op
een van de banden, we zien hem ineens een felle jachtvlucht
omhoog maken om weer omlaag de struik in te duiken, en we
zien hem weer prachtig vrij op een ander kaal takje. Zo dicht
bebladerd als het struikgewas en de heggetjes hier zijn weet-ie
toch herhaaldelijk een kaal takje te vinden.
Ik blijf nog een uurtje op het park in de hoop op mooie vervolgwaarnemingen, zie hem in die tijd ook nog wel een paar keer
aardig, maar steeds kort en zo mooi als die eerste paar minuten wordt het niet meer. Groepen trekvogels trekken over, vinken, veldleeuweriken, kepen, boomleeuweriken, en ik ga iets
anders doen.
Ik maakte er nog een leuk dagje Zeeuws Vlaanderen van. Ik
wandelde door de Verdronken Zwarte Polder, vlak om de hoek,
waar naast de vele leeuweriken en spreeuwen, vinken en gras-

piepers ook een late boerenzwaluw overvloog, waar een Cetti’s zanger zong en waar een fraaie kleine zilverreiger de dag
nog feestelijker maakte dan die toch al was. En ik fietste langs
zee en langs de buitenste duinen terug naar Breskens. Dezelfde
route had ik vanmorgen ook al gefietst, maar toen had ik er niet
meer tijd voor over gehad dan minimaal noodzakelijk was om
in Nieuwvliet te komen. Dat was nu anders. Ik keek eens hier
en ik keek eens daar, bezocht de trektelpost Breskens, waar weinig te beleven was, het was ook niet helemaal de goede tijd, en
keerde terug waar ik vanmorgen begonnen was: de veerhaven
van Breskens. Maar nu met oostelijke vale spotvogel op zak.
Trektelpost Breskens | Guus Peterse

Wolkenvelden en een mager zonnetje | Guus Peterse
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Watervogels, onder andere lepelaar en kievit | Hans van Zummeren

Gezocht: watervogeltellers

Albert de Jong
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Dit voorjaar inventariseerde ik weidevogels in een deel van de polders in de Lopikerwaard. Daar broeden nog best wat grutto’s en
kieviten, her en der wat zomertalingen, slobeenden en gele kwikstaarten. Die soorten hebben in de winter plaatsgemaakt voor
smienten, grote zilverreigers en slechtvalken. Voor de winterperiode zoekt Sovon vogelaars die watervogels of alleen de ganzen en
zwanen in deze polders willen tellen. Ook andere delen van de provincie zijn nog vacant.
Als vogelaar kun je het aangename heel goed met het nuttige verenigen, bijvoorbeeld door de vogels in een eigen gebied te tellen.
Zo’n telling is een goede stimulans om naar buiten te gaan, daagt je uit om zorgvuldig te kijken en leert je veel over het voorkomen
van soorten in jouw regio. Bovendien helpen je gegevens om de stand van de vogels in Nederland te volgen. Ze vormen bijvoorbeeld ook de basis voor de bescherming van soorten.

Watervogels tellen
Eén van de landelijke projecten van Sovon is de watervogeltelling. In de periode september tot april brengen ongeveer 1200
vogeltellers in het hele land de soorten van rotgans tot slechtvalk in kaart. Dat houdt concreet in dat je als vrijwilliger telkens
het middelste weekend van de maand op pad gaat. Je kunt ervoor kiezen om alle watervogels en optioneel ook roofvogels
(wel zo leuk!) te tellen, of alleen de ganzen en zwanen. Een telescoop is daarbij eigenlijk onontbeerlijk. De gegevens kunnen
in het veld razendsnel worden ingevoerd via de app Avimap.
Bij het uploaden zie je meteen hoeveel soorten je zag, de totale aantallen en je eigen afgelegde afstand en gemiddelde snelheid. Er zit nog net geen stappenteller in de app…
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Uiteraard is het ook mogelijk om de gegevens zelf in een boekje te noteren en achteraf op de website van Sovon in te vullen.
In de provincie Utrecht worden vooral de plassengebieden ten
oosten van de Vecht geteld, zoals de Molenpolder en polder
Tienhoven. Ook tussen pakweg Woerden en Kockengen worden aardig wat polders geteld.
Eén van de opvallende uitkomsten van dat telwerk is dat
de smient behoorlijk op zijn retour is (figuur 1); hij neemt in
Utrecht sneller af dan het landelijke gemiddelde. Minder verrassend is de opmars van de grote zilverreiger, die vooral in het
westen van onze provincie goed merkbaar is, zeker in muizenrijke winters (figuur 2).

Smienten | Hans Schekkerman

Figuur 1 | Aantalstrend van de smient in Utrecht

Grote zilverreiger | Harvey van Diek

Figuur 2 | Aantalstrend van de grote zilverreiger in Utrecht

Vacante gebieden in Utrecht

Geen watervogels, wel leuk om tegen te komen: (grote) barmsijsjes | Bert Geelmuijden

We zijn vooral op zoek naar vogelaars die in de polders in de
oostelijke Lopikerwaard, rondom Mijdrecht en in de Eempolders kunnen tellen. De minimale inspanning is dat je ganzen
en zwanen telt (figuur 3). Je kunt ook alle watervogels in het
gebied tellen. De meeste gebieden zijn per auto en fiets goed
te bereiken. In de Lopikerwaard is het bij enkele wat grotere
polders mogelijk om een wandelpad op een mooie kade af te
lopen en aan weerszijden te kijken. Dat is ’s winters helemaal
mooi, want in de boomsingels van de kade kun je allerlei leuke
soorten tegenkomen, van opvliegende ransuilen tot groepjes
(barm)sijzen.
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Figuur 3 | De belangrijkste gebieden waar tellers voor worden gezocht. In deze gebieden zijn in ieder geval tellingen van alleen de ganzen en zwanen gewenst.
Alle watervogels tellen kan ook

Interesse en opstarten
Heb je interesse, maar wil je eerst nog wat meer informatie?
Dan is er meer uitleg te vinden op www.sovon.nl/watervogels.
Via die link kun je ook de vacante telgebieden beter bekijken.
Een aanrader is om de uitleg in deze video op YouTube te bekijken: Online workshop: kennismaken met watervogeltellingen
op het kanaal van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Via de online cursus Watervogels op cursus.sovon.nl kun je zowel de soortherkenning als de methode van de telling leren.
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Zie je het zitten om een gebied voor je rekening te nemen en
vind je het prettig om de eerste telling onder begeleiding te
starten, dan kun je dat aangeven bij ondergetekende. Uiteraard
helpen we je graag op weg. Mail of bel ook gerust even voor
meer informatie: albert.dejong@sovon.nl of 024-7410410
Als teller voor het watervogelproject word je maandelijks op de
hoogte gehouden van allerlei interessante resultaten en nieuwtjes via een e-mailnieuwsbrief.

24-uurs tocht naar de Bruine Bank
Vorig jaar wilde ik een zeetocht gaan
doen. Na een paar geslaagde en minder geslaagde dagtochten, vond ik op de
website van Delta Safari een in potentie
erg leuke tocht: een 24-uurstocht op de
Noordzee. Ik boekte de tocht meteen, en
vertelde dat in onze ‘kletsappgroep’. Meteen kreeg ik enthousiaste reacties van
medevogelaars die zich ook in gingen
schrijven. Helaas ging deze tocht, net als
duizenden andere tochten, evenementen, concerten, festivals, bruiloften, examenuitreikingen, operaties et cetera niet
door.
Een jaar later stond deze tocht weer op
de agenda, en toen ik dat zag schreef ik
me meteen weer in en plaatste weer een
bericht in de kletsappgroep. Ook anderen schreven zich weer in. Nu nog een
paar maanden wachten en dan was het
zo ver, althans als Corona…

Neeltje Jans
Op 5 augustus kregen we een mail dat
de tocht zeer waarschijnlijk doorging! En
op 4 september was het zo ver. Met vier
vogelaars reed ik naar Neeltje Jans, om
daar om 19.00 uur aan boord te gaan van
het schip de Neeltje Jans van Bouwman
Sportvisserij. Met dit schip was ik al een
keer uitgevaren voor een dagtocht, maar
ik had er nog nooit op geslapen. Het
heeft eenvoudige toiletten, een benedendek met kooien en een kombuis.
Toen we na het tonen van de coronacheck-app aan boord mochten, konden

we een kooi uitzoeken. De kooien waren
tussen 1.40m en 1.90m. Niet heel ruim
dus. Ik vond een redelijk lange en brede
kooi in een tweepersoonshutje (zonder
deur). Ik nam het bed boven en Eelco het
onderste. Ik legde mijn spullen op het
bed en dacht dat mijn camera wel even
in de tas kon blijven, omdat het toch nog
maar een uurtje licht was.
Na een kort welkom met uitleg van de
tocht, namen we koffie op het dek. Met
een begonnen mensen vogels te noteren, en toen we de Roompotsluis uit voeren konden we echt beginnen!

Martijn van Tol

dat we zo vroeg op de tocht al een jager
zouden zien. Een paar mensen maakten
foto’s, waaronder de gids, Marcel Klootwijk. Hij twijfelde aan de soort, maar het
leek hem een kleinste jager. Voor velen
zou dat een nieuwe soort zijn, maar de
determinatie kwam niet rond zo op het
dek. We noteerden hem als kleine jager.
Ik baalde erg dat ik mijn camera beneden had laten liggen. Gelukkig maakten
genoeg anderen wel foto’s. We sloten af
met een jan-van-gent, die een tijdje goed
te zien was. Het werd al snel donker en
veel mensen gingen naar beneden en/of
naar hun kooi.

Jager
We zagen grote sterns, visdiefjes, grote
en kleine mantelmeeuwen, en opeens
was daar ook al een jager! In een setting
van ondergaande zon met roze lucht achtervolgde de jager grote sterns en visdiefjes. We konden hem mooi zien, al was er
wat tegenlicht. Niemand had verwacht

Gestamp
Ik lag er al voor 22.00 uur in en ook mijn
onderbuurman kwam niet veel later. Om
0.30 uur werd ik wakker van het gestamp
van het schip. Het was inmiddels windkracht 5 en het schip ging redelijk heen
en weer. Ik voelde me een beetje mis-

Grote jager | Martijn van Tol
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selijk. Mijn onderbuurman moest heel
snel een plek zoeken om zijn misselijkheid kwijt te raken. Ik heb hem daarna
niet meer in zijn kooi gezien. Ook andere
vogelaars hadden last van zeeziekte, en
al met al hebben zo’n zes mensen hun
nacht doorgebracht op het dek. Ik had er
minder last van, maar van slapen kwam
weinig. Toen om 5.30 uur de wekker ging,
had ik ongeveer drie uur geslapen. Bij het
ontbijt bleek dat sommige mensen echt
een slechte nacht hadden gehad, en dat

Grote jager | Martijn van Tol
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ze zich niet meer benedendeks konden
begeven zonder consequenties.

Nosto
Om iets voor 6.00u riep iemand van het
dek: “Nosto!” In het donker vloog een
noordse stormvogel om de boot, aangetrokken door de ‘chum’ (visafval dat met
korte tussenpozen in kleine hoeveelheden overboord wordt gegooid om vogels
te lokken). Ik ging naar boven, en zag vrijwel meteen de vogel vlakbij de boot in

het water zitten. Het was nog te donker
voor foto’s, maar om deze vogel zo vroeg
midden op de Noordzee bij beginnend
licht te zien was erg mooi! Heel even
scheen een zaklamp op de vogel, die
daarmee wit afstak op het donkere water.
Ee uurtje later stonden de meeste mensen aan dek, en kon het echte vogelen
beginnen. De combinatie van de geur
van chum en stookolie en de deining viel
echter niet bij iedereen in goede aarde.
Nog steeds vloog er een noordse storm-

Noordse stormvogel | Martijn van Tol

Kleine jager | Martijn van Tol

Kleine jager achtervolgt grote jager | Martijn van Tol

vogel om de boot, en ook zagen we weer
een kleine jager. In het uur dat volgde zagen we jan-van-genten, zwarte zee-eenden en visdiefjes. Toen brulde iemand
om 8.40u weer: “Jager!”. Twee grote jagers maakten de zee onveilig. Ze kwamen erg dichtbij en vele camera’s ratelden. We konden ze een tijd volgen. Het
werd lekker druk achter de boot; drieteenmeeuwen, jan-van-genten, visdiefjes, en noordse sterns.

Kanoeten
Om 10.40 uur, terwijl we weer naar grote jagers keken, riep iemand: “Kleine jager!” Een kleine jager scheerde achter
een grote jager aan en maakte kenbaar
dat hij beter ergens anders kon vliegen.
We zagen nog een (ongedetermineerd)
zangvogeltje, twee bruine kiekendieven
en vier blauwe reigers. Soorten die je niet
direct op zee verwacht, maar allemaal
vogels die natuurlijk trekken. Ook zagen
we Pontische, geelpoot-, zwartkop-, kok-

Kleine jager achtervolgt grote jager | Martijn van Tol

en zilvermeeuwen. Vier kanoeten vlogen langs de boot en op het water zaten geregeld zeekoeten. Rond 14.00 uur
werd het rustig op zee. Het weer was te
mooi geworden en de wind te zacht. We
zagen nog wat koolwitjes en atalanta’s,
wat zeehonden en een paar mensen zagen een bruinvis. Omdat het zo stil werd
op zee, gingen we een uurtje eerder weer
naar Neeltje Jans. Er werden in de vaar-

geul nog wat ringen afgelezen aan meeuwenpoten. En toen we weer in de haven
lagen, kreeg iedereen nog een maaltijd.
Veel mensen waren blij om weer vaste
wal onder de voeten te voelen.
Thuis kreeg de tocht nog een leuk staartje: de kleine jager bleek na het bestuderen van de foto’s toch een kleinste! Voor
mij een nieuwe soort; het afzien tijdens
de tocht was niet voor niets geweest!
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Jong talent | Nelson Stukker
Hallo lezers,
Ik ben Nelson en ben sinds kort 16 jaar.
Met tekenen ben ik begonnen toen ik 5
jaar was. Ik tekende veel en meestal dieren. Vanaf mijn zevende kreeg ik interesse in vogels en begon ik deze te tekenen.
Regelmatig ging ik de natuur in om vogels te kijken. Dat deed ik altijd met mijn
vader. Tegenwoordig trek ik er vaak alleen
op uit op de fiets met mijn verrekijker en
camera. Arkemheen is mijn favoriete vogelplek. Daarnaast ben ik ook actief met
dagvlinders en neem ik deel aan een onderzoek bij de Vlinderstichting met mijn
broertje Dielon. Wij tellen zo veel mogelijk in de lente en zomer bij mooi weer
dagvlinders op een vaste route.
Daarbij houd ik ook van tuinieren in het
algemeen. Ik probeer zoveel mogelijk
dieren in mijn tuin te krijgen. Door de vijver heb ik onder andere kleine watersala
manders, bruine kikkers en libellenlarven.

Ik heb ook een composthoop gemaakt
die veel slakken, padden en egels trekt.
Mijn opa en oma wonen in Losser waar
ik vaak De Oelemars bezoek. Bij deze vogelkijkhut heb ik veel nieuwe soorten vogels gezien. Hier zat ik dan ook vaak met
mijn opa die afgelopen augustus helaas
is overleden.
Sinds vorig jaar fotografeer ik veel. De
beste foto’s daarvan bewerk ik en zet ik
op mijn Instagramaccount.

In de wintermaanden begin ik meestal
weer met tekenen. Al mijn tekeningen
maak ik met potlood. Ik gebruik daarvoor harde en zachte potloden en ook
vaak een gumpotlood waar ik dunne lichte lijntjes mee maak. Meestal teken ik
vogels die ik niet lang geleden nog zag.
Hierbij een paar tekeningen van mij.

Waterral

Zwartkeellijster

Raddes boszanger
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Pallas boszanger

Willen jullie meer foto’s en tekeningen
van mij zien? Volg me dan op Instagram.

Aalscholver met snoek

Steltkluut

Woudaap
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Doorstart coördinatiegroep
Nieuwegein | IJsselstein

Jacob van
der Wal

Wat een geweldige avond was het,
29 september 2021! Twee lezingen als
doorstart van de coördinatiegroep Vogelwacht Nieuwegein | IJsselstein. De ontvangst was perféct: koffie of thee mét
vogelcupcakejes. Gebakken door enthousiaste kinderen van een lid. Wat wil een
mens nog meer. Vogelinfo! En die kwam
er, volop.

positieve ontwikkeling van ‘wetlands’ als
Biesbosch, Oostvaardersplassen, maar
ook het Zuidlaardermeer, en verbetering
van de waterkwaliteit. En daarnaast zijn
de overwinteringsgebieden in Afrika de
laatste jaren wat natter.
Vogelcupcakes, gebakken door enthousiaste kinderen!

Vogelstand
Albert de Jong van Sovon, dé vereniging
van vogeltellers, nam ons mee in de ontwikkeling van de vogelstand door de jaren
heen. Samengevat in een prachtige figuur,
een soort rad van fortuin - maar niet altijd.
De vogelstand wordt bepaald door het
aantal jongen en de kans van overleven. Weidevogels hebben het ondertussen zwaar te verduren. Bij de kievit overleeft slechts 1 op de 10 legsels! De populatie gaat dan ook 5% per jaar achteruit. Rampzalig, tijd om op de barricaden
te klimmen. Oorzaken van achteruitgang
zijn de sterk verslechterde biodiversiteit,
bewerking van akkers tijdens het broedseizoen en natuurlijke predatie. Weides zoals die er tegenwoordig bij liggen,
doen denken aan de toendra’s (met eenvoudige biodiversiteit) van Spitsbergen.
Graseters - zoals ganzen - doen het daarentegen weer goed.
Er is ook een groep die die een positieve trend laat zien: moerasvogels. Met
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Bron: ‘Vogelbalans 2020, thema Exoten’ van Sovon

Exotenland
Ook een soort als halsbandparkiet doet
het goed. Maar hoort die hier eigenlijk
wel thuis? Dat is een vraag die naar voren
komt. Oorspronkelijk komt deze soort uit
India. Bij ons zijn ze waarschijnlijk uit een
collectie ontsnapt. Ik heb vorig jaar nog
een verkreukeld exemplaar van straat geplukt. De Dierenambulance bestempelde deze als “boos kijkend en beslist niet
leuk” (als ze gezond zijn). Maar kijk nou
zelf. Nederland is exotenland bij uitstek.

We hebben er wel zo’n 250. Met dank aan
ons transport, zeevaart en dergelijke. Van
een paar honderd broedparen van de halsbandparkiet zijn het er nu tienduizend (of
meer). Ze overleven de winters met onze
tropische tuinplanten, zaden en vruchten.
In Overvecht veroorzaken ze een muizenplaag, in flats - tot 4 lagen hoog waar ze
vakkundig mezenbollen en netten met
pinda’s ontleden. Het wordt nog een uitdaging als ze zich aan de boomgaarden in
de Betuwe gaan ‘vergrijpen’.

Halsbandparkiet | Jacob van der Wal

Halsbandparkieten hebben gezamenlijke
slaapplaatsen, Eén ‘s zomers en een voor
de winter. Ze vliegen tot wel 30 kilometer
(!) per dag om daar te komen, kletsen tot
na zonsondergang (steeds vroeger) met
elkaar, waarna het in één keer stil wordt.
Beslist de moeite waard een kijkje te nemen op de site van Sovon. ik heb nog
nooit zo’n mooie, complete, goed vormgegeven site gezien.

Kennis van zaken

Bron: ‘Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit.’ J. Onrust, E. Wymenga, t. Piersma (2019)

Vervolgens kwam Luc de Bruijn, vogellief
hebber en mede-auteur van het prachtboek ‘Broedvogels in Nieuwegein’. In tegenstelling tot de vooraankondiging gaat
hij het niet hebben over trends. Want die
hebben we net voorgeschoteld gekregen.
Elke beschrijving van deze man doet hem
tekort. Hij verenigt enthousiasme, humor/vermaak met veel kennis van zaken.
Hij begint zijn verhaal met determinatie van duivensoorten naar geluid. “Roekoé koe - roekoe”, voor de houtduif. Maar
die begint dan wel met (de tweede) Koe.
Hij vertelt ook hoe je de roffel van de grode kruisbek 5-2021 | 23

te bonte specht (kort en versnellend) onderscheidt van die van die van de kleine
bonte specht (een wat langere roffel).

Amelisweerd
Al sinds 1970 volgt Luc de ontwikkelingen
op Amelisweerd. Nieuw Amelisweerd is
dan net open voor publiek. Een vogelparadijs, voor de dan nog jonge Luc. Hij
raakt met Amelisweerd bekend door een
avondexcursie, op zoek naar de nachtegaal. Daarna is hij verkocht en verknocht.
Zijn ouders zien hem weinig, en maken
zich zorgen, onterecht. Samen met zijn
vrienden houdt hij de vogelstand van
Amelisweerd ‘in de peiling’. Zonder Sovon op de hoogte te stellen, want die bestond toen nog niet. Luc hanteert nog
steeds de eigen afkortingen van vogelnamen, boven die van het Sovon. De begintijd was de tijd dat glanskoppen nog
beukennootjes uit je hand aten. Zo’n
200 nestkasten hebben de vrienden opgehangen en gevolgd. Zo kwamen ze erachter dat koolmezen met regelmaat een

ei leggen bij de bonte vliegenvangers, en
andersom!
Sindsdien zijn vogels van naam veranderd: Vlaamse gaai werd gaai en tortelduif werd zomertortel. Ook het landschap van (Nieuw) Amelisweerd is flink
veranderd. Van ‘ruig’ naar een park. Tegenwoordig met een miljoen bezoekers
per jaar. Moest je vroeger nog laarzen
aan, nu is het droog. Met een verslechtering van flora en fauna tot gevolg. De
beeldenlaan bij Oud-Amelisweerd zit
zonder beelden (waar zijn die gebleven?).
Landerijen naast Amelisweerd zijn bebouwd met het Universiteitsterrein de
Uithof. Om over het effect de aanleg van
de A27 in 1986 maar niet te spreken. Dat
hebben we dan ook niet gedaan.
Elke eerste zaterdagochtend van de
maand wandelt Luc door het park Oudegein. Op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Ga mee met deze
man, zeer de moeite waard. Van 8 uur tot
10 uur, start bij Jacks Grillhouse. Luc is
ook te volgen op YouTube.

Glanskop | Michael Kars

Koolmees | Hans van Zummeren

Met deze zeer geslaagde avond is de 5
‘man’ sterke coördinatiegroep Nieuwegein | IJsselstein weer opgestaan. Dit belooft nog wat. Met veel dank namens de
circa 40 aanwezigen.

Amelisweerd | Luc de Bruijn
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Bonte vliegenvanger | Bert Geelmuijden

Verenigingsnieuws
Intro’s en volledige teksten van de aangekondigde excursies zijn te vinden op de
website (www.vogelwacht-utrecht.nl). Alle leden van de Vogelwacht zijn welkom
op alle excursies (als er plek is).
AMERSFOORT
Amersfoort

Vrijdag 10 december
Bosuilen in Den Treek (wandelexcursie)
Onze traditionele uilenexcursie naar landgoed Den Treek. We wandelen vanaf restaurant 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 geruisloos langsvliegen.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 9 december bij Frank Pierik via frankpierik@
vogelwacht-utrecht.nl.
Vertrek: 21.00 uur, terug circa 22.30 uur
Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort,
Treekerweg, Leusden

Zaterdag 29 januari 2022
Brouwersdam en inlagen | dagexcursie
We rijden naar de Brouwersdam, waar
we op zoek gaan naar duikers, middelste zaagbek, ijseend en wellicht net als
bij vorige editie de zwarte zeekoet. Na
het bezoek aan de Brouwersdam zullen
we andere interessante plekken bezoeken, zoals bijvoorbeeld de Prunjepolder
en de inlagen langs de Oosterschelde,
waar zich verschillende soorten eenden
en ganzen ophouden en wie weet stuiten
we op een slechtvalk of smelleken.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 27 januari via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 7.30 uur, terug eind middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: 18 cent per km per auto,
onderling te verrekenen

DE BILT/ZEIST
De Bilt

| Zeist

Zaterdag 22 januari 2022

Bosuil | Bert Geelmuijden

Nekkeveld/Arkemheen
We starten het nieuwe excursiejaar met
een bezoek aan de oude Zuiderzeedijk
nabij Nijkerk en Bunschoten. Zowel op
de randmeren als in de aangrenzende
polders overwinteren erg veel watervogels. Terwijl brilduiker, grote zaagbek en
non aan de noordzijde te vinden zijn, genieten we in de zuidelijke graslanden van
ganzen, smienten, kieviten en goudplevieren. In delta Schuitenbeek en polder

Zwarte zeekoet | Michael Kars

Nekkeveld verblijven gewoonlijk flinke
aantallen kemphanen, wulpen en watersnippen. We hopen kleine zwaan, waterral, waterpieper en ijsvogel te treffen en
gaan ook op zoek naar leuke roofvogels
(slechtvalk, smelleken, havik, zeearend)!
Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding!
Opgave: mogelijk t/m 19 januari bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 15.00 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: € 16 per auto, te verrekenen met chauffeur

Zaterdag 26 februari 2022
Amsterdamse Waterleidingduinen
Onze laatste pré-corona afdelingsexcursie vond plaats op 25 januari 2020 in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens deze post-corona excursie gaan
we in dit fraaie en watervogelrijke duingebied opnieuw van een wandelexcursie
genieten. We verwachten grote zaagbek,
brilduiker, dodaars, ijsvogel en grote gede kruisbek 5-2021 | 25

le kwikstaart te treffen, maar gaan ook
speuren naar krooneend, wilde zwaan,
klapekster en baardman...
Meenemen: eten/drinken, warme kleding
Opgave: t/m 23 februari via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 17.00 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: € 32 per auto, te verrekenen met chauffeur

Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies bij Sjef ten Berge via 0343-414531 of sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl
De aanmelding is met inachtneming van
onze Coronaregels. We rekenen er als excursieleiding op dat iedereen 2x gevaccineerd is, dan wel hersteld, dan wel negatief getest binnen 48 uur voorafgaand aan
de excursie. De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.
Zaterdag 8 januari 2022
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
Onze traditie om het winterse vogellandschap van Zuidwest-Nederland mee te
maken gaat na een jaar onderbreking in
2020 dit jaar weer voort.
De reis naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse bestemming willen we graag met
een beperkt aantal auto’s uitvoeren. Omdat er deelnemers zijn die graag meerijden, uiteraard met een bijdrage in de
kosten, doen we ons best om dat ook in
coronatijd mogelijk te maken.
Ondanks de normale coronavereisten
willen we dat chauffeurs ruim van te vo26 | de kruisbek 5-2021

ren weten wie zij te gast hebben in hun
auto en daarmee instemmen. Het liefst
zien wij aanmeldingen per tweetal per auto. Per drietal mag ook. Als er eenlingen
zijn die per auto gaan, horen we graag of
ze bereid zijn passagiers mee te nemen.
Degenen die zich aanmelden en op dat
moment geen vervoer hebben, wordt verzocht tijdig contact op te nemen. De excursieleiding kan dan hulp bieden bij de
poolsamenstelling.
Aanmelding: vóór 1 december bij Maria
Veeken (06-19404810) of Sjef ten Berge
(zie boven). Het maximum aantal deelnemers inclusief leiding is 16 personen.
Vertrek: 8.00 uur, terug 16.00 uur
Waar: P-terrein naast brandweercentrale
Bosstraat, Driebergen
Benzinekosten: € 15 p.p.

meent zijn pleisterplaatsen waar nog wel
eens een muis of mol te verschalken is.
We hopen zeker op de Gooyermeent getuige van te zijn van hun aanwezigheid.
Zangvogels zijn ook al in beweging en
de uitgestrekte polder is een verzamelplaats voor ganzen, die ook noordwaarts
willen. Misschien nemen we nog een
kijkje bij het Eemnesser gemaal.
Vertrek: 8.30 uur, terug 13.00 uur
Waar: Op de vooraf gecommuniceerde
plaats in de polder
Benzinekosten: € 6 p.p.

Zondag 20 februari 2022

Elke 1ste zaterdag van de maand

Eempolder en Gooyermeent
Als het voorjaar mild verloopt, zijn de
buizerden uit Noord-Frankrijk al aan hun
noordwaartse reis naar Scandinavië begonnen. De Eempolder en de Gooyer-

Park Oudegein | Vogel-/natuurwandeling
Vanaf september vindt elke eerste zaterdagochtend van de maand van 8.0010.00 uur de wandeling plaats in park Oudegein onder leiding van Luc de Bruijn.

Klapekster | René de Waal

Boomkruiper | Toon Vernooij

Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Aanmelden voor excursies bij Michiel
van Vliet via michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl of 06-52668686

Tijd: 8.00-10.00 uur
Vertrek: Vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 34 32 NE Nieuwegein.

vens maken een korte wandeling bij het
spaarbekken en zoeken vanaf de uitkijktorens het nieuwe land af naar vogels.
Hier zijn de hele winter duizenden watervogels en steltlopers te vinden. En de
zeearenden natuurlijk.
Vertrek: 8.30 uur
Waar: Bij ’t Veerhuis, Nijemonde in Nieuwegein Zuid
Benzinekosten: € 10:00 p.p. bij volle auto (afrekenen met de chauffeur)

Zaterdag 18 december
Lekdijk, polder Schalkwijk | fiets- en
wandelexcursie
We fietsen over de Lekdijk naar Schalkwijk en door de polders terug. Onderweg doen we uiterwaarden, forten, jonge
bossen, weidegebieden en polders aan.
We maken af en toe een korte wandeling
naar een fort of langs een bospad. Ook
zullen we groepen ganzen afspeuren
naar een zeldzaamheid. Neem zelf een
lunch/koffie/thee mee voor onderweg.
Vertrek: 8.30 uur, terug in de loop van de
middag
Waar: bij ’t Veerhuis, Nijemonde in Nieuwegein Zuid
Kosten: geen kosten aan verbonden

Ross’ gans | Bert Geelmuijden

Utrecht-stad
UTRECHT-STAD
Voor excursies opgeven bij jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl
Raadpleeg de website voor eventuele laatste wijzigingen of aanvullingen.
Zondag 12 december

Zaterdag 15 januari 2022
Midwintertelling watervogels in de polder IJsselveld en Heicop bij Utrecht
Al meer dan 25 jaar tellen we in deze polder de watervogels per fiets. Mensen die
mee willen kunnen aansluiten om 9.00
uur aan het begin van de Nedereindseweg bij de ingang van de Nedereindseplas bij de tunnel onder de A2. We zijn
de hele dag onderweg, maar je kunt halverwege stoppen.

Baardman | Richard Pieterson

Zondag 10 januari
Zuidpier van IJmuiden
Wij trappen als vanouds af met een bezoek aan de Zuidpier. Zal de kuifaalscholver deze keer meewerken of blijft
het bij genieten van oeverpiepers, paarse
strandlopers en ander leuks?
Vertrek: 8.00 uur, eind middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 30 januari 2022
Biesbosch | dagauto- en wandelexcursie
We rijden via de nieuwe polder naar de
oude delen van de Biesbosch. Eventueel
bezoeken we het bezoekerscentrum. Te-

Flevopolder
Deze maand blijven we wat meer in de
buurt en gaan weer eens naar de Flevopolder. We zullen daar op zoek gaan naar
soorten als wilde zwaan, zeearend, baardman, ruigpootbuizerd en klapekster.
Vertrek: 8.00 uur, eind middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Kuifaalscholver | Michael Kars
de kruisbek 5-2021 | 27

Zondag 14 februari
Zuid-Hollandse delta
Een jaarlijkse traditie van onze afdeling:
een rondje Zuid-Hollandse delta. In ieder geval bezoeken we de Brouwersdam,
waar altijd roodkeelduikers en vaak ijseenden te vinden zijn. Verdere invulling
is nog niet bekend.
Vertrek: 7.00 uur, eind middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

Vechtplassen
VECHTPLASSEN
Excursies vertrekken vanaf het kleine
parkeerterrein op het Harmonieplein in
Maarssen (tegenover Residentie Amadeus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P
Harmonieplein.

vele ganzen, edelherten en vossen. Hierna
gaan we een (rond)wandeling maken naar
schuilhut de ‘Zeearend’. Tenslotte rijden
we naar het Jan van den Boschpad, aan de
westzijde van de Oostvaardersplassen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 december
via 0346-551 883/06-12517124 (na 18 uur)
Vertrek: 8.30 uur (aanwezig om 8.25 uur),
terug 14.00-15.00 uur
Benzinekosten: € 9,00 Graag gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 20 februari 2022
Zondag 23 januari 2022

Flevopolder
Onder leiding van Richard Pieterson gaan
we o.a. op de Kleine en Grote Praambult
speuren naar zeearend, slechtvalk, smelleken. Mogelijk is de ruigpootbuizerd aanwezig. We hopen ook te genieten van de

Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
Deze eilanden hebben ook in de wintermaanden genoeg locaties om vogels te
kijken. De route laten we afhangen van
wat er in de periode wordt gezien. In ieder
geval bezoeken we de Brouwersdam, de
Prunjepolder en de buitenhaven van Stellendam. We hopen op veel soorten ganzen, eenden, steltlopers en roofvogels.
Vooral bij de Brouwersdam maken we
goede kans op zwarte zee-eenden, ijseenden, roodkeelduikers, kuifduikers, middelste zaagbekken en grijze zeehonden.

Roodkeelduiker | Henk Tromp

Strandleeuwerik | Bert van Dillen

Zondag 12 december
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In de Prunjepolder wellicht overwinterende grutto’s, lepelaars, kleine zilverreiger, pijlstaarten, slechtvalk en ganzen.
Excursieleider: Bert van Dillen
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 21 januari via
0346-556386/06-11925132 (na 18uur)
Vertrek: 8.00 uur (aanwezig om 7.55 uur),
terug rond 17.30 uur
Benzinekosten: € 16,50 Graag gepast betalen aan de chauffeur

IJmuiden Zuidpier en omgeving
Voor de Zuidpier ligt een stuk strand dat
tegen de pier aanligt waar het vogels kijken begint. In de branding foerageren
drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, bontbekplevier, zilverplevieren, rosse grutto en goudplevier. De Zuidpier van
IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de Noordzee in. Je kunt er bijzondere
vogels zien die je vrijwel nergens anders
aan de Nederlandse kust ziet. We maken
kans op zeekoet/alk, jagers, jan-van-genten, dwergmeeuwen, drieteenmeeuwen
en duikers. Steenlopers, paarse strand
lopers en oeverpiepers zijn vaste prik.
Het is nog volop winter en wie weet pakken we echte wintergasten mee zoals
sneeuwgors en met een beetje geluk ijsgors en strandleeuwerik!
Excursieleider: Richard Pieterson
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 februari
bij Richard Pieterson 0346-551883 of
06-12517124 (na 18.00 uur)
Vertrek: 7.30 uur (aanwezig om 7.25 uur),
terug rond 14.00 uur
Benzinekosten: € 7,00. Graag gepast betalen aan de chauffeur

Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen (vervolg)

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448 | voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

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

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven

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

De Bilt | Zeist

Penningmeester Bart van den Berg

Wigle Braaksma
wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl

0343-551905
penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

Doorn | Driebergen

Ledenadministratie | Lid José Loof-Valk

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

06-24470449 | joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

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

Bestuursmedewerkers

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

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

Vogelringstation Groenekan
Nieuwegein | IJsselstein
Nieuwegein: Tanja Hudepohl | 06-51740221
tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl
IJsselstein: Irene Schuller | 06-28407546
ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

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

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard

Webmaster Bert Geelmuijden
06-50252786
bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl

Utrecht-Stad

Districtscoördinator Sovon

Vechtplassen

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

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

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

Werkgroepen

Krooneend

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

Scholenproject IJsselstein

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

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

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

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

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

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

