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Vogelwacht Utrecht

Het bestuur van de Vogelwacht Utrecht nodigt de 
leden uit voor de Algemene Ledenvergadering met 
onderstaande agenda op dinsdag 22 maart 2022.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda

2. Concept notulen 16 maart 2021

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag secretaris over 2021 

5. Financieel verslag verenigingsjaar 2021*

6. Verslag kascommissie

7. Decharge penningmeester

8. Verkiezing lid van de kascommissie

9. Verkiezing leden bestuur**

10. Begroting 2022

11. Lustrum 2023

12. Rondvraag

13. Sluiting huishoudelijk gedeelte

Pauze

Lezing | ‘Krooneenden’ door Martin Poot

Locatie: Cultureel en Vergadercentrum H.F.Witte

  Henri Dunantplein 4, De Bilt  |  www.hfwitte.nl

Ontvangst: vanaf 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

*  Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting voor 2022 worden op 

de vergadering uitgereikt. Beide   stukken kunnen ook vanaf 1 maart per 

e-mail bij het secretariaat worden opgevraagd.

**  Conform artikel 9 van de statuten zijn 2 personen aftredend:

-  Aftredend:  Bart van den Berg, penningmeester

Bert van ’t Holt, voorzitter

 -  Herkiesbaar:  Bart van den Berg, penningmeester

Bert van ’t Holt, voorzitter

In geval men een ander of zichzelf als tegenkandidaat wil stellen voor een van 

beide functies kunt u - zoals vastgelegd in artikel 15 van het Huishoudelijk 

Reglement - hierover contact opnemen via secretaris@vogelwacht-utrecht.nl.

Uitnodiging | 22 maart 2022
Algemene Ledenvergadering

Krooneend (man) | René de Waal Krooneend (man) | Michael KarsKrooneend (vrouw) | Bert geelmuijden 
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De algemene vergadering werd dit jaar di-

gitaal georganiseerd via een zoom-meeting. 

Vanaf 19.30 konden de leden inloggen. 

Om 20.00 uur werd de vergadering door de 

voorzitter Bert van ’t Holt geopend met een 

hartelijk welkom aan de aanwezige leden. 

Om te beginnen werden alle ‘functionaris-

sen’ voorgesteld die de steunpilaren vor-

men onder de vereniging: bestuursleden en 

de coördinatoren van de zes afdelingen.

De conceptnotulen van de ALV van 26 maart 

2019 werden zonder opmerkingen of vragen 

goedgekeurd. De notulen werden daarna 

door de ALV vastgesteld. Er waren geen me-

dedelingen of ingekomen berichten.

Het jaarverslag is sinds jaren niet zo be-

knopt geweest. Dit corona jaar heeft veel 

invloed gehad op de activiteiten van het be-

stuur, maar ook voor alle afdelingen door 

alle maatregelen die vanuit de regeling wer-

den opgelegd. Excursies konden niet wor-

den georganiseerd en een geplande vo-

gelcursus moest worden afgelast. Nieuwe 

plannen konden niet worden gemaakt. Het 

werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

De financiële jaarverslagen 2019 en 2020 

en de begroting 2021 werden toegelicht 

door penningmeester Bart van den Berg. 

Er waren geen vragen over uitgaven en in-

komsten. 

Begroting: De contributie blijft in 2021 het-

zelfde. Uitgaven zijn gering, omdat er wei-

nig activiteiten mogelijk waren het laatste 

jaar door corona.

De voorzitter heeft een voorstel aan de ALV 

om zowel de contributie voor 2021 en 2022 

vast te stellen. De reden hiervoor is, dat de 

contributie voor de vereniging pas vanaf de 

ledenvergadering in maart betaald kan wor-

den. Met dit besluit kan de penningmeester 

de leden al in januari om betaling vragen. 

Er zijn geen opmerkingen dus wordt de 

contributie vastgesteld op €18 voor 2021 

en 2022 en hiermee ook het voorstel aan-

genomen om de contributie voortaan vanaf 

januari te innen. 

Het verslag van de kascommissie De kas-

commissie bestond uit Gerhard Overdij-

kink en Irene Schuller. Zij hebben de kas-

controle in 2020 bij de penningmeester 

thuis en in 2021 via zoom gedaan. De voor-

zitter vraagt de deelnemers van de vergade-

ring om reacties. De conclusie was dat alles 

prima verzorgd is en de financiën van de 

vereniging goed op orde zijn.  De aanwezi-

gen werd gevraagd het voorstel van de kas-

commissie over te nemen. Er waren geen 

reacties en daarmee werd het bestuur de-

charge verleend over het verenigingsjaren 

2019 en 2020. De kascommissie werd be-

dankt voor hun bijdrage. Irene blijft nog in 

de kascommissie voor 2021 en Ingrid Kat 

sluit zich bij haar aan als nieuw lid. 

Bij de verkiezing van bestuursleden wa-

ren bestuursleden Janneke Kimstra en Jos-

je Henkelman aftredend. Beide bestuursle-

den stelden zich herkiesbaar en werden bij 

acclamatie opnieuw verkozen.

Bij de rondvraag doet Irene Schuller een op-

roep voor vrijwilligers die zich willen aan-

sluiten bij de coördinatiegroep voor de af-

deling Nieuwegein-IJsselstein. Op dit mo-

ment is zij de enige die actief is voor de-

ze afdeling. Graag wil zij samenwerken met 

één of liefst meer actieve leden met wie zij 

een lezing, excursie of een vogelcursus kan 

organiseren. Aangezien zij zelf bekend is in 

IJsselstein zou zij het liefst ondersteuning 

krijgen van leden die bekend zijn in Nieu-

wegein of omgeving.

De vergadering werd rond 20.50 uur ge-

sloten.

Na een korte pauze werd de bijeenkomst 

vervolgd met een presentatie: Raven in 

de Provincie Utrecht door Hans de Vos 

Burchart, die samen met Margiet Hartman 

de Raven Werkgroep Utrecht/’t Gooi vormt. 

Notulen ALV 16 maart 2021 | regel 14

Raaf tijdens het ringen |  Margriet Hartman



Het doel van de werkgroep is informatie 

verzamelen, analyseren en terugkoppelen 

ten behoeve van de duurzame instandhou-

ding van de ravenpopulatie in Nederland.

Hans gaf een uitgebreid beeld van de raaf, 

zowel van leefgebieden, als van kenmerken 

van jonge en adulte raven. Zelfs kregen we 

een duidelijk overzicht te zien van het voed-

sel van de raaf aan de hand van braakballen. 

Raven hebben grote territoria, zwerven veel 

en het kan lang duren voordat ze tot broe-

den overgaan. Het is zeer lastig om aan te 

geven of je te maken hebt met een broedter-

ritorium, een zwervend paar op zoek naar 

een territorium of onvolwassen raven.

Bij deze presentatie gaf Hans een overzicht 

van broedgebieden, vooral in Utrecht, plaats 

en kenmerken van de nesten, nestgebieden 

en de resultaten van de broedsels. In 2013 is 

de werkgroep gestart met het kleurringpro-

ject om hiermee te proberen het uitzwermen 

van de raven beter in beeld te krijgen. De ra-

ven die ze kunnen ringen krijgen ook een 

oranje ring met duidelijke tekens, die af te 

lezen zijn in het veld. Ze proberen de raven 

zo min mogelijk te verstoren en klimmen al-

leen halverwege de jonge fase (leeftijd 3-4 

weken) in de nestboom om de biometrie te 

bepalen en de jongen te ringen. Dit werd ge-

illustreerd met prachtige foto’s en filmpjes.

Het is bijzonder dat er nu zoveel te bele-

ven is rond de raven, omdat Hans ons er-

aan herinnerde dat de raaf pas sinds 1966 

weer in ons land werd geherintroduceerd.

Dankzij de Raven Werkgroep Nederland, 

die door Hans hier werd vertegenwoordigd, 

konden de aanwezige leden deze avond ge-

nieten van al deze uitgebreide informatie 

over de raven in de provincie Utrecht.

Juveniele raaf tijdens de ringsessie |  Margriet Hartman

Nestboom met nest met 5 raven |  Margriet Hartman
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Geringde raaf |  Margriet Hartman

Meten, wegen en ringen |  Margriet Hartman
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Bestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn in 

2021 geen veranderingen geweest en het be-

staat nog uit de volgende vijf leden: Bert van 

’t Holt (voorzitter), Bart van den Berg (pen-

ningmeester), Josje Henkelman (secretaris), 

José Loof (ledenadministratie) en Janneke 

Kimstra (nieuwsbrief). Dit jaar heeft het be-

stuur zeven keer overlegd in een bestuurs-

vergadering. In juni konden we weer samen-

komen om te overleggen, nadat we nog drie 

keer online hebben vergaderd. Voor actuele 

of dringende kwesties wordt via e-mail met 

elkaar gecommuniceerd, zodat er snel en 

adequaat gereageerd kan worden. Vorig jaar 

werd de ALV voor het eerst online georgani-

seerd en het was een succes. Er waren onge-

veer 52 leden aangemeld en de vergadering 

verliep zonder storingen. Toch heeft het be-

stuur de voorkeur om met elkaar samen te 

komen in de zaal van het vergadercentrum 

H.F. de Witte in de Bilt. Als de omstandig-

heden het toelaten, zal in maart 2022 daar 

weer de algemene ledenvergadering plaats 

vinden. 

Activiteiten 
De bestuursleden zetten zich in om goede 

contacten te onderhouden en samen te wer-

ken met de zes afdelingen en werkgroepen 

van de Vogelwacht. Ondanks de coronabe-

perkingen zitten de leden van de afdelin-

gen en werkgroepen niet stil. Het bestuur 

wil hen graag ondersteunen bij activiteiten. 

Regelmatig nodigen we vertegenwoordigers 

van een project uit om in de bestuursverga-

dering hun activiteiten toe te lichten. Door 

jarenlange ervaring en vele contacten van 

bestuursleden heeft het bestuur de inten-

tie om bij projecten binnen afdelingen van 

de VWU te bemiddelen bij instanties, zo-

als gemeentes en provincie of financiële on-

dersteuning te bieden. Het betreft regelma-

tig een zienswijze die meer zeggingskracht 

krijgt als het medeondertekend wordt door 

het bestuur van VWU.

Dit jaar heeft het bestuur voor de afde-

ling Nieuwegein-IJsselstein een wervings-

actie voor nieuwe coördinatoren opgezet. 

Dit was een succes, want de afdeling heeft 

nu een coördinatiegroep van vijf leden. 

Dat was de reden om deze wervingsactie 

ook voor afdeling De Bilt-Zeist in te zetten.  

Ook daar wordt de afdeling in 2022 aange-

vuld met een nieuwe coördinator. 

De werkgroep Krooneend was niet meer ac-

tief, maar is opnieuw opgestart door drie 

enthousiaste leden. We hebben ze een voor-

stel gedaan om het in het kader van VWU 

als werkgroep Krooneend aan te pakken en 

ze zijn enthousiast om samen te werken. 

De werkgroep wordt nu ook vermeld op de 

website. Martin Poot heeft toegezegd om 

op de ALV 2022 een lezing over de kroon-

eend te presenteren. Hij is ook actief met 

twee collega’s in de werkgroep Grote Kare-

kiet, die nu ook op de website staat vermeld.

Ook willen we in contact blijven met andere 

natuur- en vogelorganisaties die zich inzet-

ten voor bescherming, onderzoek en educa-

tie over vogels en hun leefgebieden. 

Sander Kole (jurist) adviseert het bestuur in-

zake juridische kwesties.

Bestuur streeft samen met de webmas-

ter naar aanpassingen of vernieuwingen 

van de website. Een voorbeeld is werving 

van nieuwe leden door het cadeau-lid-

maatschap en het digitaliseren van de 

aanmeldings procedure.

Ledenadministratie
In 2021 zien we voor het eerst sinds 2016 

een toename van het aantal leden. Het star-

ten van de vogelherkenningscursus door 

de afdelingen Vechtplassen en Amersfoort 

heeft hieraan zeker bijgedragen. Er zijn 4 le-

den uitgeschreven als gevolg van het niet 

betalen van het lidmaatschapsgeld, dat is 

een afname ten opzichte van vorige jaren.

Vogelwacht Utrecht | Ledenaantal per 31-12-2020

Afdeling leden donateurs jeugdleden eind 2020 +/- eind 2021 

Amersfoort 162 3 1 160 6 166

De Bilt/Zeist 102 3  107 -2 105

Doorn/Driebergen 93 6  101 -2 99

Nieuwegein/IJsselstein  111 4  110 5 115

Utrecht (stad) 182 5  180 7 187

Vechtplassen 103 2  98 7 105

Buiten afdelingen 12 2  14 0 14

TOTAAL 765 25 1 770 21 791

Bestuur  |  Jaarverslag 2021



Voor de redactie liep dit jaar min of meer 

op rolletjes, op één enkele keer na. De soft-

ware van onze vormgever verslikte zich in 

een update met een wat vervelende con-

sequentie. Het enige wat u als lid daarvan 

heeft gemerkt,  is dat de Kruisbek twee we-

ken later werd bezorgd. Als redactie wa-

ren we opgelucht en blij met de wijze en 

de snelheid waarop dit probleem was op-

gelost. Voor de persoon in kwestie moe-

ten het stressvolle dagen zijn geweest. Wij 

waren haar dankbaar voor de voortvarende 

wijze waarop ze dit probleem heeft aange-

pakt. Het heeft ons ook laten inzien dat we 

kwetsbaar zijn. Om te voorkomen dat iets 

dergelijks zich nog eens voordoet is er be-

sloten om assistentie te vragen zodat het 

risico verdeeld wordt. Sinds kort assisteert 

Johan Hanko bij de opmaak. 

Bij de website was Bert Geelmuijden al eer-

der op het idee gekomen om  het werk te 

verdelen. Hij deed dat onder het mom van 

verjonging, maar in wezen was de website 

net zo kwetsbaar als ons clubblad. Sinds 

enkele maanden is er Femke de Korte, hoe 

de samenwerking vorm heeft gekregen is  

nog niet duidelijk, maar we zijn blij met de 

versterking.

Dat het op rolletjes liep dit jaar had alles te 

maken met de uitzonderlijke hoeveelheid 

kopij die dit jaar is ingezonden. De leden 

die hun bijdrage daaraan geleverd hebben 

willen wij hartelijk danken.

Eigenlijk had ik het woord niet willen ge-

bruiken, want ik heb er een beetje genoeg 

van, maar door ‘Corona’ hebben we begin 

dit jaar weer vergaderd via Zoom. Het blijft 

een prima medium, we werkten daardoor 

zelfs efficiënter. Toch gaat mijn voorkeur 

uit naar persoonlijk contact. Ik hoop dat we 

het komende jaar, gevaccineerden en onge-

vaccineerden, een dusdanige hoeveelheid 

immuniteit hebben opgebouwd, waardoor 

het leven weer genormaliseerd wordt, want 

wat is er fijner dan met elkaar  vogelen.

De redactie wenst u een heel voorspoedig 

en natuurlijk een vogelrijk 2022.

De Kruisbek  |  Jaarverslag 2021
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Amersfoort

Coördinatiegroep | Bestaat uit 4 perso-

nen: Carien Geertse, Hayo Nijenhuis, Frank 

Pierik, Jaap Vos.

Excursies
Vanwege corona heeft dit jaar maar één ex-

cursie door kunnen gaan. Op 13 november 

zijn 15 deelnemers onder begeleiding van 

Hayo Nijenhuis naar Arkemheen en Delta 

Schuitenbeek geweest. We zagen onder an-

dere slechtvalk, raaf, sperwer en twee zee-

arenden. Ook watersnippen, witte kwikstaar-

ten, graspiepers, trekkende veldleeuweriken 

trokken de aandacht. Vanaf de dijk zagen we 

grote zaagbekken, brilduikers. Langs de dijk 

veel waterpiepers. In de bomen aan de over-

kant blauwe en grote zilverreigers en aal-

scholvers. In de loop van de middag zagen 

we kleine zwanen, aanvankelijk vier, maar 

terwijl we stonden te kijken kwamen er nóg 

dertien aanvliegen, een magistraal gezicht! 

Uiteindelijk hebben we 69 soorten vogels 

met zekerheid gedetermineerd. 

Op verzoek van het bestuur van de plaat-

selijke CDA-afdeling hebben Jaap en Hayo 

op 23 augustus een wandeling door park 

Schothorst begeleid. Dit vanwege de jaar-

lijkse zomerbijeenkomst voor plaatselijke 

CDA-leden. Over het algemeen waren de 

deelnemers tevreden, temeer daar wij ze 

tevoren hadden uitgelegd dat het broedsei-

zoen voorbij was en dat er daarom niet te 

veel verwacht mocht worden.

Groene huis-wandelingen | Dinsdag 10 au-

gustus werd er ‘s avonds een wandeling 

door park Schothorst met zo’n 10 deelne-

mers onder begeleiding van Frank en Carien 

gehouden. Het was een leuke wandeling 

waarin helaas weinig vogels werden gezien. 

Kennismakingswandeling bestuur Vogel-

wacht Utrecht en bestuur Vogelwacht 

Amers foort in Arkemheen polder | Eind 

mei hebben het bestuur van de Vogelwacht 

Utrecht en de coördinatoren van de Vogel-

wacht Amersfoort gezamenlijk een wande-

ling gemaakt door polder Arkemheen. 

Afdelingsweekend Lauwersmeergebied, 8-10 

oktober | Het weekend dat oorspronkelijk in 

2020 zou plaatsvinden, kon in 2021 dan ein-

delijk doorgaan. Het was een zeer geslaagd 

weekend, niet in de laatste plaats doordat 

Annemiek en Anneke de coördinatiegroep 

heel veel werk uit handen namen. Het vo-

gelen was zeer geslaagd, met onder meer 

bezoekjes aan Ezumakeeg en Jaap Deens-

gat. Andere hoogtepunten: de lezingen van 

Romke Kleefstra en Hans van Zummeren. 

Opstarten appgroep | Er is een appgroep 

voor alle leden van de Vogelwacht Amers-

foort opgezet. Dit vanwege de behoefte tot 

meer onderling contact. Roel Oost is de be-

heerder van de appgroep. Men kan deelne-

men aan de appgroep door middel van aan-

melding via een mailtje aan Roel Oost. 

Dat de appgroep daadwerkelijk werkt werd 

duidelijk door een spontaan ontstane excur-

sie naar de ransuilen in de Lange Duinen te 

Soest. Zeven medevogelaars hebben die dag 

kunnen genieten van 9 ransuilen die zich 

goed lieten bekijken in de bekende boom.

Voorbereidingen voor de vogelherkennings-

cursus 2022 | Na een kennismaking in een 

vergadering met de coördinatoren van de 

Vogelwacht Amersfoort is wederzijds be-

sloten dat Sylvia Achterkamp en Femke de 

Korte gaan helpen met het opzetten van de 

cursus voor 2022. De animo was groot, en 

met 24 aanmeldingen is de cursus ‘vol’. 

Overig
De afdeling participeert in de persoon van 

Jaap Vos in de Werkgroep Natuurlezingen 

Amersfoort, die maandelijks een ‘groene’ 

lezing verzorgt in het Groene Huis in park 

Schothorst. Op dinsdag 7 september was 

er een online lezing ‘Alles wat vliegt voor de 

lens’ door Hans van Zummeren. Na het uit-

vallen van lezingen door de coronabeper-

kingen was dit de eerste lezing via Zoom, 

wat prima verliep.

Inventarisaties
Leden van de inventarisatiegroep hebben 

wederom de MUS en PTT telling uitge-

voerd en actief bijgedragen aan de trektel-

Vogelwacht Utrecht | Jaarverslagen 2021 | Vergaderstukken ALV 2022  |  5

Afdelingsjaarverslagen 2021

Amersfoort

Witte kwikstaart | Michael Kars



lingen van telpost Hazewater, en de nacht-

tellingen op telpost Amersfoortse Berg (zie 

trektellen.nl).

Vragen
Ieder jaar worden we weer ingeschakeld bij 

vragen van bezorgde burgers. Naar gelang 

de vraag schakelen we dan de stadsecoloog 

in of adviseren we over de te ondernemen 

stappen. Dit jaar was nog lang een jonge 

gierzwaluw te horen onder het dak van een 

woning. De lokale gierzwaluwwerkgroep is 

daarop polshoogte gaan nemen. 

De gemeente vroeg ons om mee te denken 

over de plaatsing van nestkasten voor het 

ecologisch beheer van de eikenprocessie-

rups. Op de Amersfoortse Berg zijn deze 

kasten opgehangen. 

Een bijzonder geval was de melding van een 

nachtzwaluw in de hal van het NS-station 

Amersfoort Centraal. Dit mooie exemplaar 

leek de uitgang van het station niet meer te 

kunnen vinden en werd door brandweer en 

dierenambulance ontzet. Het was een groot 

genoegen om de nachtzwaluw aan het eind 

van de dag, in de schemer, weer soepel te 

zien uitvliegen over de Leusderhei. 

Een hulpvraag van stichting Latent Talent te 

Leusden of wij iemand wisten die een vo-

gelcursus zou kunnen geven is opgelost 

door Wim Smeets te benaderen om dit te 

willen doen. 

De Bilt/Zeist 

Coördinatiegroep | De wervingsactie 

voor uitbreiding van de coördinatiegroep 

heeft 1 kandidaat opgeleverd, Peter Dral. 

Hij komt vanaf begin 2022 de coördinatie-

groep versterken. 

Excursies
Dit jaar hebben vanwege de coronamaat-

regelen twee excursies plaatsgevonden: op  

4 september en 23 oktober. 

Eempolder | 4 september: 9 deelnemers, 

45 soorten | Op deze rustige nazomer-

dag startten we vanaf de Theetuin. Leu-

ke weilandsoorten waren casarca’s, gele 

kwikstaart en koereiger. Aanwezige voge-

laars ontdekten een roodhalsgans, wij lift-

ten mee met deze vondst. Voorts zagen we 

twee tapuiten, 50 overvliegende goudple-

vieren, een langs vliegende boerenzwaluw 

en nog een jagende bruine kiekendief.

Noordwaard | 23 oktober: 9 deelnemers, 67 

soorten | In de Muggenwaard konden we 

slobeend en pijlstaart onderscheiden en 3 

bruine kiekendieven. Bij een boerderij za-

gen we een gemengde groep huis- en ring-

mus. In polder Hardenbroek overvliegen-

de vinken, kepen en veldleeuweriken. Een 

zeearend zat op de bekende plek in een ka-

le boom, ook slechtvalk en torenvalk waren 

aanwezig. In het bosje in polder Jantjesplaat 

ontdekten we staartmees, groene specht, 

waterral en dodaars. Bij Boomgat zagen we 

een blauwe kiekendief overvliegen en langs 

het pad verse bevervraatsporen.

Inventarisaties/tellingen
- EuroBirdWatch 2 oktober: onze afdeling 

heeft dit jaar niet deelgenomen vanaf tel-

post Oostelijke Binnenpolder. Wel zijn op 

deze dag op telpost Jacobssteeg, Hooge-

kampse Plas en Groot Heidestein meerde-

re tellers actief geweest.

- Overige tellingen: In 2021 zijn in ons werkge-

bied watervogels, broedvogels en trekvogels 

geteld. Deze telgegevens worden doorgege-

ven aan Sovon (midwintertelling en Noor-

derparktelling van watervogels; MUS-broed-

vogels), Staatsbosbeheer of Utrechts Land-

schap (broedvogels Sandwijck, Noorder-

park) of via trektellen.nl (Jacobssteeg, Groot 

Heidestein, Hooge kampse Plas).

Overige activiteiten
- Project Hoogekampse Plas | Het project 

Hoogekampse Plas is feitelijk in 2020 vol-
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tooid. Vanwege de coronacrisis is de fees-

telijke opening tot nader order uitgesteld. 

In maart is onderhoud aan de oeverzwa-

luwwand uitgevoerd door Utrechts Land-

schap. Het jaarlijkse onderhoud van de 

vogel eilandjes is door de hoge waterstand 

niet nodig geweest. Op de plas, de aanwezi-

ge vogeleilandjes en in de directe omgeving 

zijn ook dit jaar weer veel bijzondere waar-

nemingen gedaan door een groeiend aantal 

in vogels geïnteresseerde bezoekers. 

- Project Verwelius De Bilt | Rond de wo-

ningbouwplannen op het voormalige Hes-

singterrein De Bilt (project Verwelius) heeft 

onze afdeling deelgenomen aan een rond-

wandeling met raadsleden en aansluiten-

de informatieavond en is ook een ziens-

wijze ingediend (oktober 2021). In novem-

ber is onze zienswijze ook ingediend bij en 

mondeling toegelicht tijdens een vergade-

ring van de provinciale commissie Ruimte, 

Groen en Water. In december hebben we 

onze zienswijze (digitaal) opnieuw bij de 

gemeentelijke commissie toegelicht.

- Bijdrage wetenschappelijk onderzoek | 

Door een tweetal interviews en het laten 

deelnemen aan een afdelingsexcursie en 

een SOVON-telling heeft onze afdeling bij-

gedragen aan onderzoek naar activiteiten 

voor en door amateurvogelaars. Onderzoe-

ker Wessel Ganzevoort (postdoc Radboud 

Universiteit Nijmegen) neemt onze bijdra-

gen mee in zijn Europese onderzoekspro-

ject EnviroCitizen (www.envirocitizen.eu), 

waarin hij in verschillende landen onder-

zoek doet naar de activiteiten die vogelaars 

uitvoeren en het hoe en waarom van hun 

betrokkenheid. 

- Adviezen en begeleiding individuele vra-

gen | In 2021 ging het vooral om advies 

over: plaatsen en controleren van nestkas-

ten, het leiden van diverse vogelcursussen, 

het melden van dode vogels, advies bij be-

scherming/actie tegen bomenkap en ad-

vies bij eventuele plaatsing van windmo-

lens bij Lage Vuursche.

Samenwerking met verwante or-
ganisaties | Helaas zijn onze traditione-

le combi-excursies met IVN De Bilt e.o. en 

Werkgroep Sandwijck ook in 2021 ‘coro-

na-gecanceld’. 

Driebergen - Doorn

Coördinatiegroep | De samenstelling 

van de coördinatiegroep is veranderd. Ma-

rie-José Snijders heeft na drie jaar te ken-

nen gegeven te willen stoppen met het co-

ordineren van de excursies. We zoeken nog 

een vervanger. Leden: Sjef ten Berge, Bouke 

ten Cate, Wim van Lieshout, Maria Veeken 

(Externe adviezen)

Excursies
De pandemie heeft ons genoodzaakt het 

grootste deel van het jaar geen excursies te 

organiseren. In september zijn we met een 

voorlopig excursieprogramma begonnen:

Biesbosch Noordwaard | De excursie (zo 5 

september) was onze eerste na het Corona-

reces. In de Witboomkil vier zeearenden en 

in de Spieringpolder een jagende visarend 

langs de bandijk. Zangvogels waren met 

cetti’s zanger, tjiftjaf en vier soorten zwa-

luwen en gele kwikstaarten ook prima ver-

tegenwoordigd onder de 75 soorten die we 

mochten tellen.

IJmuiden zuidpier (zaterdag 16 oktober) | 

Onzekerheid over de openstelling maakte 

dat we in een vroeg stadium de excursie af-

gelast hebben i.v.m. restauratiewerkzaam-

heden.

Oostvaardersplassen oostzijde (donderdag 

21 oktober) | Deze dag was met voorsprong 

de slechtste buitendag in week 42. De ex-

cursie ging niet door, maar we hebben af-

spraken met de gids voor een herkansing 

volgend jaar.

Arkemheen/Schuitenbeek | De Siberische 

gasten, kolganzen, waren al in stevige aan-

tallen aanwezig. Ook de roep van trekken-

de veldleeuweriken verried de overgang van 

herfst naar winter op die 14e november-

dag. Hoogtepunt was een minuten duren-

de vliegshow van twee slechtvalken. De tien 

eendensoorten, waaronder een verdwaalde 

vrouw krooneend waren naast brilduikers en 

grote zaagbekken welkome zoekobjecten in 

de drassige landjes van dit winterse vogel-

paradijs. Kemphanen, goudplevieren, water-

snippen en wulpen waren van de 54 soorten 

de krenten in de kievitenpap.

Kemphaan | Bert Geelmuijden
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Geen voorjaarslezing door lockdown

Inventarisaties
De kerkuilenstand in Driebergen en Doorn 

had de afgelopen jaren te maken met een 

dal in  de veldmuizenstand. Het lijkt er 

bovendien op dat de boommarter vanaf 

de heuvelrug strooptochten onderneemt. 

Rond Doorn waren wel nestkasten bezet, 

maar er konden slechts drie jongen vastge-

steld worden, veel minder dan de tien tot 

twintig jongen vóór 2019.

De midwintertelling van roofvogels is door 

ons niet gedaan vanwege het risico op be-

smetting. Per fiets de route afleggen heeft 

zo’n verschil in waarnemingstrefkans dat we 

dat niet zinvol achtten. De resultaten zou-

den niet vergelijkbaar zijn geweest met de 

meetreeks van voorgaande jaren.

De bosuil van Bartimeus (kast 2019) broedt 

elders op het terrein. Dit jaar heeft een ho-

lenduif er zijn nest gehad. 

Perspectief
Wat de excursies betreft houden we die zo 

veel mogelijk in Midden-Nederland. Dat 

stelt deelnemers in staat om zonder extre-

me benzinekosten de afgesproken begin-

plaats van de excursie te bereiken.

Nieuwegein/IJsselstein

Coördinatiegroep | Sinds het voorjaar 

2021 is de afdeling Nieuwegein/IJsselstein 

weer actief en bestaat uit: Hans Verdouw, 

Ans Bontrop, Irene Schuller, Chris Kling, 

Tanja Hudepohl. Mutaties: Nelleke Both 

heeft besloten haar energie te steken in het 

IVN. Samen organiseren we een vogelher-

kenningscursus.

Excursies
De excursies zijn in het najaar van 2021 

weer opgestart en werden georganiseerd 

door Wilco Stoopendaal & Michiel van 

Vliet.

-Pier van IJmuiden op 23 oktober | was met 

4 mensen mager bezet, maar zij zagen wel 

leuke zangvogeltrek uit zee. Opvallend veel 

zeekoeten zwommen langs de pier. 

-Uiterwaarden Everdingen | 14 november | 7 

deelnemers. Door het windstille weer kon-

den we genieten van allerlei vogelgeluiden. 

IJsvogel, Cetti’s zanger en vele eendensoor-

ten lieten zich horen en zien.

-18 december | Een fiets- en wandelexcur-

sie met maar liefst 15 deelnemers die ver-

trokken vanaf ‘t Veerhuis over de Lekdijk 

naar Schalkwijk en door de polders weer te-

rug. Diverse stops om de (water)vogels in 

de uiterwaarden, weidegebieden en polders 

te bekijken en te fotograferen. Er werd af-

gestapt voor een korte wandeling door het 

Verdronken Bos en een wandeling bij het 

fort Werk aan de Waalse Wetering, waar 

men bovenop op het fort een prachtig uit-

zicht had over het landschap. De geelpoot-

meeuw was de topper van de dag en het 

was een zeer geslaagde excursie.

Lezingen | (vogelherkennings)cursus
1) 29 september was het zover… | De af-

deling Nieuwegein/IJsselstein maakte een 

herstart d.m.v. een open avond in de Part-

ner in Nieuwegein. En…wat was het ge-

slaagd! Een goede opkomst van zo’n 40 

personen en twee interessante lezingen 

door Albert de Jong van SOVON en Luc de 

Bruijn. Een betere herstart konden we ons 

niet wensen.

2) Op 16 februari 2022 zal er een ALV plaats-

vinden van afdeling Nieuwegein/IJsselstein

3) Op 8 maart 2022 start de Vogelwacht, 

afdeling Nieuwegein/IJsselstein in samen-

werking met IVN, afdeling Nieuwegein/IJs-

selstein een vogelherkenningscursus voor 

beginners. 

Beide avond worden gehouden in het MEC, 

Geinoord 9, Nieuwegein.

Cetti’s zanger | René de Waal

Kerkuil (juveniel)  | Richard Pieterson
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Inventarisaties/tellingen
Midwinterroofvogeltelling: deze telling le-

verde 43 roofvogels op verdeeld over 35 bui-

zerds, 6 torenvalken en 2 slechtvalken. In 

2020 waren er maar liefst 90 vogels geteld.

Midwintertelling voor Sovon: deze telling 

vond medio januari plaats en is voor de 

27ste keer gedaan. Er werden 3292 vogels 

geteld, verdeeld over 26 soorten.

Eurobirdwatch: deze vond plaats op de bun-

ker in de Voorhaven van het Lekkanaal. Het 

was dit jaar succesvol door het aantal deel-

nemers en het feit dat er leuke vogeltrek was. 

Telpost De Horde: deze ging het 25e teljaar 

in en er werden tot 1 december 312.000 vo-

gels geteld in circa 800 uur, verdeeld over 

ruim 180 soorten. Bijzondere soorten wa-

ren hop, grauwe gors en een schreeuw-/

bastaardarend.

Trektelpost Vreeswijk: er is dit jaar ruim 

400 uur geteld. Daarbij zijn 130 soorten 

vogels gezien en tot 1 december waren er 

al 141.000 vogels geteld. Bijzonder waren 

de dagen met 3 wielewalen, 5 bijeneters en 

aantallen boven de 10.000(!) vogels. 

Zie voor meer gegevens over de telposten 

de website www.trektellen.org

De oeverzwaluwen hebben met 8 paar ge-

broed in de kunstwand van de Nedereindse 

Plas. Langs de Lek in de Lopikerwaard zijn 

er 4 kolonies geteld, in totaal ging het om 

21 paar. Enkele kolonies hadden last van het 

zomerse hoogwater dit jaar.

De huiszwaluwkolonie aan de Prinses 

Beatrixsluizen had 106 paar, 1 minder dan 

in 2020. De aanwezigheid van ruige terrei-

nen op het industrieterrein is erg gunstig 

voor deze soort.

De kluut heeft dit jaar voor het eerst in 

Nieuwegein gebroed in de Bossenwaard bij 

de Lekboulevard. Van de 3 paar heeft zeker 

1 paar jongen gehad.

Overige activiteiten
Scholenproject | Helaas hebben Tanny en 

Everdien dit jaar geen school kunnen be-

zoeken door corona. Alle hoop is gevestigd 

op 2022.

Wandelingen Park Oudegein | Al voor het 

vijfde jaar maakt Luc de Bruijn met ieder-

een die het maar leuk vindt natuurwande-

lingen door park Oudegein in Nieuwegein. 

Er waren dit jaar meestal tussen de 4 en 10 

mensen. Het afgelopen jaar kon er i.v.m. 

de coronaregels niet met groepen gelo-

pen worden. Luc maakte daarom de wan-

delingen alleen en filmde ze af en toe. Deze 

filmpjes zijn terug te vinden op zijn YouTu-

be-kanaal (zoek gewoon op Luc de Bruijn).

IJsvogelwand Park Oudegein | Ook afgelo-

pen jaar heeft het onderhoud plaatsgevon-

den in maart door Peter de Nooijer. 

IJsvogelwand achter de wielerbaan in Ga-

lecop | De ijsvogelwand is niet meer, omdat 

de klei rondom de stobbes wegspoelde en 

de poel geheel overgroeid raakte met wa-

terplanten. 

Nestkasten MEC | Op 18 maart zijn zoals 

elk jaar een tiental nestkasten op het MEC 

voor het nieuwe broedseizoen weer klaar-

gemaakt door Peter de Nooijer en Monique 

Kersten. Bij het schoonmaken bleek dat bij-

na alle kasten in 2020 goed bezet zijn ge-

weest.

Erfvogelproject | Het erfvogelproject be-

staat inmiddels vier jaar. Het project is be-

gonnen met een lijst van 27 erven, daar zijn 

er in de loop van de tijd nog 11 bijgekomen.

 

Utrecht-stad

Het jaar 2021 is voor Utrecht-stad opvallend 

rustig verlopen. Excursies zaten er tot ver in 

het jaar niet in, vanwege de lockdowns. Vo-

gelen werd weer eropuit in de eigen regio. 

Wel zo leuk uiteraard, maar soms wil je wat 

meer. Na de zomer leek er weer wat moge-

lijk: onze eerste excursie ging naar de Bies-

bosch, waar onze laatste excursie voor we 

in lockdown gingen naar hetzelfde gebied 

was. We zagen leuke soorten als koe reigers 

en een waterrietzanger, naast de ‘gebrui-

kelijke’ vis- en zeearenden. In oktober na-

men we met een flinke groep drie dagen 

lang deel aan het Dutch Birding weekend. 

Het was een mooi weekend, maar qua soor-

ten was het hard werken. Opvallend waren 

vooral de grote aantallen zeekoeten op zee. 

In november was het alweer mooi geweest: 

door de veranderde coronaregels was met 

elkaar meerijden niet aan de orde en moes-

ten we opnieuw besluiten de excursies op 

te schorten. We hopen op betere tijden. 

Naast de excursies zijn er incidenteel nog 

wat vragen binnengekomen vanuit buurt-
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groepen, vaak over onderwerpen als al dan 

niet illegale kapwerkzaamheden. Ook is er 

een principe-afspraak met een vereniging 

van vogelkwekers om hen bij te praten over 

wilde vogels in de omgeving van Utrecht. Dit 

moet even wachten tot na corona. We hopen 

dat we volgend jaar weer wat meer kunnen 

gaan ondernemen. 

Vechtplassen 

Coördinatiegroep | De coördinatiegroep 

bestaat uit Gerhard Overdijkink (voorzit-

ter), Bert van Dillen, Ingrid Kat (penning-

meester), Cora Kuiper (secretaris), Ri-

chard Pieterson en Vincent Schieveen. Per 

1 januari 2022 komt Jaap Stolze de coör-

dinatiegroep versterken. Hij neemt de func-

tie van voorzitter over van Gerhard Overdij-

kink. Door corona werd er in 2021 slechts 

2 keer vergaderd (in juli en in november). 

Per mail was er contact over lopende zaken.

Excursies
Van de 14 geplande excursies konden er 

door de coronamaatregelen slechts 3 door-

gang vinden. Het gemiddelde aantal deel-

nemers was dit jaar wat lager dan voor-

gaande jaren (circa 12). Een overzicht:

Zondag 5 september: Noord-Holland (Balg-

zand, Honds bossche Zeewering, Wieringen) 

 o.l.v. Bert van Dillen: 11 deelnemers; veel 

soorten steltlopers, zoals kleine strand-

lopers, krombekstrandlopers, zwarte ruiters, 

grauwe franjepoten, en ook veel zeekoeten. 

Zondag 26 september: Trektellen Fort Maars-

seveen o.l.v. Jack, Vincent en Richard: 13 

deelnemers. Uitschieters: kruisbekken, gro-

te gele kwikken, appelvinken. Een leuke en 

gezellige ochtend met ongeveer 50 soorten. 

Opvallend waren de gaaien, die met tiental-

len over het fort vlogen.

Zondag 10 oktober: Texel o.l.v. Bert: 12 deel-

nemers. Een topdag, die begon met een 

zwarte ibis, twee strandleeuweriken, twee ju-

veniele grauwe franjepoten en vele zeekoe-

ten, waarvan minstens 4 in de haven van 

Oudeschild. Bij de Cocksdorp: verschillende 

alken en een zwarte zeekoet.

Vogelcursus
De cursus ‘Vogels kijken en herkennen’, 

oorspronkelijk gepland voor het voorjaar 

van 2021, vond plaats in het najaar van 

2021. Van de vier excursies kon de laatste 

excursie niet doorgaan. 

Tellingen/inventarisaties
(Broed)vogels in de Bethunepolder | Vanaf 

2014 worden de vogels in de Bethunepolder 

ieder jaar geteld volgens de methode de uit-

gebreide territoriumkartering-methode van 

Sovon. Er is in 2021 geteld door een vaste 

groep van zes tellers. De Bethunepolder is 

dit seizoen 38 keer bezocht, meestal in de 

(vroege) ochtenduren. De tellers zijn Jack 

Folkers, Daan van Werven, Gerhard Over-

dijkink, Vincent Schieveen, Richard Pieter-

son en Cora Kuiper.

Kerkuilen | De bekende kerkuilkasten in de 

Bethunepolder en de Molenpolder hebben 

dit jaar geen positief broedresultaat opge-

leverd. Hoewel de kerkuilen op beide loca-

ties aanwezig waren zijn de uilen, zeer waar-

schijnlijk door te veel menselijk activiteiten 

in de directe omgeving van de kasten, niet 

tot broeden gekomen. Aan de betrokken or-

ganisaties is advies en voorlichting gegeven. 

Boerenzwaluw-nesten | In juli zijn de nes-

ten van de boerenzwaluwen geïnventari-

seerd, onder andere in de stallen van de 

twee agrariërs in de Bethunepolder: Hans 

de Groot en Willem van der Linden. De re-

sultaten waren gelijk aan 2020: 16 van de 

22 nesten waren bewoond.

Ook dit jaar konden we weer rekenen op de 

enthousiaste medewerking van agrariërs en 

landeigenaren in de polder: Willem & Ger-

dien van der Linden, Hans de Groot, Staats-

bosbeheer en Waternet, waarvoor dank. 
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