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Van de redactie
Jaar van de Merel
In Kruisbek 2 van vorig jaar besteedden we al aandacht aan
de merel. Sovon en Vogelbescherming Nederland (VBN)
riepen toen 2022 uit tot het Jaar van de Merel. Inmiddels is
het dus zover. Gert Ottens van Vogelbescherming gaf de aftrap in een artikel, dat terug te vinden is op de site van VBN
en in deze Kruisbek.

2022 Jaar van de Merel | René de Waal

Bestuur
Krooneend op ALV 22 maart
Op dinsdagavond 22 maart is onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Na het formele gedeelte vertelt Martin Poot over het
wel en wee van de broedende krooneenden van de Vinkeveense Plassen. De agenda van de ALV en de jaarverslagen staan in
de bijlage bij deze Kruisbek. De vergadering wordt gehouden
in het Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt en begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf
19.30 uur. Maatregelen in verband met de coronapandemie zijn
vanzelfsprekend van kracht.

Nieuws over cursussen
De cursus vogelherkenning voor beginners van de afdeling
Amersfoort, die in januari zou beginnen, is uitgesteld wegens
de coronapandemie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Achterkamp, sylviaachterkamp@gmail.com,
06-18529406 (na 18.00 uur).
Eenzelfde cursus van afdeling Vechtplassen was uitgesteld van
voorjaar 2021 naar de herfst. 19 enthousiaste cursisten hebben
die cursus inmiddels achter de rug. Alleen de laatste excursie
kon niet doorgaan wegens corona. In maart start een tweede
cursus met meer dan 20 deelnemers. Meer informatie via ingridmkat@gmail.com.

Koereigers in de lift
De laatste jaren worden relatief vaak koereigers gemeld in
Nederland, ook in de winter. Vorig jaar werden de eerste geslaagde broedgevallen vastgesteld in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Afgelopen maanden bleken Eemland en Arkemheen in trek bij overwinterende koereigers. Voor Bert
Geelmuijden een reden om verderop in deze Kruisbek aandacht te besteden aan dit fraaie en zeer beweeglijke, kleine
witte reigertje.

Roofvogelpark Bunschoten?
In Kruisbek 2021-3 schreef Hayo Nijenhuis, lid van de coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort over het plan voor een
roofvogelpark in Bunschoten van valkenier Jeroen Settels: “Het
is verschrikkelijk om bijvoorbeeld een oehoe en Amerikaanse
zeearenden de hele dag op dezelfde stok te zien zitten, met een
ketting van circa een meter lengte. Het is een rotgezicht en een
kwelling voor het dier.” Tegen het verlenen van een vergunning
zijn inmiddels 45 zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van
Bunschoten heeft nog geen beslissing genomen.

Contributie 2022 al betaald?
Heeft u de contributie van 2022 al betaald? Zo niet, dan kan
dat natuurlijk alsnog. Maak minimaal 18 euro over op rekening
NL54INGB0000286944, t.n.v. VWU te Utrecht onder vermelding van uw lidnummer (zie het label bij deze Kruisbek).
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Redactie: In Kruisbek 2 van 2021 besteedden we al aandacht aan de merel. Sovon en Vogelbescherming Nederland riepen toen 2022 uit
tot het Jaar van de Merel. Inmiddels is het dus zover. Gert Ottens van Vogelbescherming gaf de aftrap in onderstaand artikel.

Meer over de merel
Echt iedereen kent de merel, één van meest algemene broedvogels van ons land. Iedere tuin met een
gazon en een paar struiken of bomen is al eens door merels bezocht. Alledaagse vogels dus, maar met
onverwachte kanten. En er is ook wat aan de hand met de merel. Daarom is 2022 het Jaar van de Merel.
Gelukkig worden er weer meer merels gezien in Nederland.
Door een ziekte, het Usutuvirus, werden sinds 2016 minder merels waargenomen. Hoeveel merels aan dit dodelijke virus zijn
bezweken is moeilijk te zeggen, maar dat het gevolgen heeft
gehad voor de merelstand is wel zeker. Het virus lijkt momenteel op zijn retour. In 2021 is zelfs geen enkel geval bekend geworden. De kans dat u merels tegenkomt neemt dus weer toe.

Luchtgevechten
Lieflijk zingend in het ochtendgloren of vrolijk hippend op het
gras; u zou het niet verwachten maar merels - en dan vooral de
mannetjes - zijn echte vechtersbazen. Bij zo’n knokpartij staat
meestal het eigendom van een territorium op het spel. En daarvoor stellen sommige merelkerels zelfs hun leven in de waagschaal: niet zelden vallen er doden, doordat ze elkaar dodelijk
verwonden of doordat een onoplettende vogel, blind van woede, tegen een auto of ruit knalt. Ook de vrouwtjes laten zich niet
onbetuigd. Zij richten hun agressie op andere mereldames die
het wagen te dicht in de buurt te komen.

Seriële monogamie
Hoe driftig merelman en -vrouw hun territorium ook verdedigen, dat zegt niets over de huwelijkse trouw. Beide geslachten
kijken (en luisteren) voortdurend of het gras bij de buren misschien groener is. Merelparen blijven hun - toch al korte - leven
dus niet altijd bij elkaar, vaak maar voor één of twee broedseizoenen. Eenmaal gepaard en tot er een nest met eieren is verliest het mannetje zijn vrouw nauwelijks uit het oog. Hij doet
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dat om haar in de gaten te houden - er zijn vaak kapers op de
kust. Voor zijn eega heeft het als voordeel dat manlief minder
kans krijgt om zelf een scheve schaats te rijden.

Meesterzangers
Veel mensen kennen - al dan niet bewust - de merelzang wel.
Merelmannen brengen een prachtig, melancholiek repertoire
ten gehore, vaak doorspekt met imitaties. Wie goed oplet kan
de verschillende merels in buurt of wijk individueel leren herkennen aan enkele regelmatig terugkerende favoriete motiefjes.
Ook de vogels zelf herkennen hun buur(t)mannen aan de zang.
En ze lezen er heel wat aan af! Natuurlijk is de zang bedoeld om
de grenzen van het territorium aan te geven. Maar ze horen bijvoorbeeld ook aan elkaars zang hoe goed ze in hun vel zitten.
Belangrijke informatie voor de mannetjes (en vrouwtjes!) die er
aan denken hun eigen partner in te ruilen.

Stadsmerels versus bosmerels
De merel, van oorsprong een schuwe bosvogel, heeft zich ontpopt als een soort cultuurvolger. De vogels hebben zich aan weten te passen aan mensen, en onze biotoop (stad en dorp). Die
aanpassingen gaan zelfs zo ver dat stadse merels bijna andere
vogels lijken te worden. Ze zingen eerder in het jaar (doordat er
meer licht is, en het dus eerder voorjaar lijkt te zijn). Ze zingen
harder (om boven het verkeer uit te komen). En uit onderzoek
blijkt dat stedelijke merelmannen zwaarder zijn en soms een
kortere snavel en poten hebben en gemiddeld ouder worden
dan hun soortgenoten in het bos. Ook de vergelijking van het

Merelman met snavel vol insecten | René de Waal

Merelvrouw doet zich tegoed aan de bessen | Michael Kars

DNA van stads- en bosmerels leverde onmiskenbare verschillen op. Stads- en bosmerels beginnen dus ‘uit elkaar te groeien’. Wie weet zijn er over een tijdje zelfs twee soorten merels.

Jaarvandemerel.nl
Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel, vooral in het
stedelijk gebied, al langer achteruitgaat. Het broedsucces van
de soort vertoont een zelfde trend. Daarom is 2022 door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland
uitgeroepen tot Jaar van de Merel. We gaan onderzoeken wat er
aan de hand is met de merel, zowel wat de productie van jongen betreft, als met hun leefgebied en voedsel. En natuurlijk
houden we het Usutuvirus in de gaten.

Juveniele merel | Bert van Dillen

U kunt meedoen!
En wel met de onderzoeksvraag of een vermindering van de
hoeveelheid groen in de stad (en dus voedsel) misschien een
rol speelt bij de overleving van de merels. Met een merel- en
bessentelling proberen we daar meer over te weten te komen.
U telt de merels in tuin, op balkon, of in het plantsoen waar u
op uitkijkt. En u vinkt aan waar ze van eten. Zitten ze in de sier
appel? Wroeten ze in het gazon? Of laten ze de lijsterbes deze
week links liggen? De resultaten van de telling geven waardevolle informatie over welke voedselbronnen door het jaar heen belangrijk zijn voor de merel. Op jaarvandemerel.nl vindt u meer
informatie, ook over hoe u zelf mee kunt doen.

Luchtgevecht tussen merels | Bert Geelmuijden
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Boekbespreking
Toon Vernooij

serines and select Landbirds’. De Nederlandse ondertitel - ‘Herken vliegbeelden van zangvogels’ - lijkt weliswaar wat
onhandig gekozen, want op het omslag
staat onder een appelvink pontificaal
een niet-zangvogel afgebeeld: de hop,
maar dat doet aan de kwaliteit van dit
mooi uitgegeven handboek zeker niet af.

Handboek vogels in vlucht

Vogels in vlucht

Herken vliegbeelden van zangvogels
Auteur Tomasz Cofta
Uitgever KNNV Uitgeverij, Zeist
ISBN
978 90 501 1824 8
Prijs
€ 39,95

De laatste tijd betrap ik me er soms op
dat ik bij elke overvliegende vogel kijk
hoe hij vliegt: continu flappend, met tussenpozen zwevend, in een strakke lijn of
juist golvend, grillig of regelmatig. Die
‘afwijking’ heb ik overgehouden aan het
eerder dit jaar verschenen ‘Handboek
vogels in vlucht’ van de Poolse ornitholoog Tomasz Cofta, dat die aspecten van
uiterlijk en gedrag uitvoerig behandelt.
Het is de Nederlandse vertaling van het
oorspronkelijk in het Engels verschenen
‘Flight Identification of European Pas-
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Vliegbeeld en vliegwijze
Menigeen zal misschien denken: wat
moet ik met een boek dat informatie
bevat die ook in een algemene veldgids
staat? Die personen zouden toch eens
een blik in dit boek moeten werpen.
Niets ten nadele van de bekende standaard veldgidsen, maar veelal vind je
daarin van veel (met name de kleinere)
soorten weinig over vliegbeeld en vliegwijze, zangvogels en kleinere landvogels
staan er zelden vliegend afgebeeld. En in
de soortbeschrijvingen komen gegevens
over de specifieke vliegwijze doorgaans
maar summier aan bod. Toch kan juist
dat soort informatie, vooral bij vluchtige waarnemingen soms doorslaggevend
zijn bij de determinatie. Dus een handzaam, vergelijkend overzicht van dat
soort kenmerken is zeker geen overbodige luxe.
Je zult dit boek waarschijnlijk niet snel
meenemen in het veld, maar als hulpmiddel om achteraf thuis een twijfelachtige waarneming ‘af te maken’ zal het ze-

ker zijn diensten bewijzen. Het laat door
zijn opzet ook zien hoe je op een andere,
scherpere manier naar vogels kunt kijken.
Structuur en vorm
De inleidende hoofdstukken behandelen
achtereenvolgens grootte, structuur en
vorm (de ‘jizz’), kleur, verschillende typen vlucht en de roep. Wat dat laatste betreft biedt het boek overigens een leuk extraatje: op de binnenflap staat een QR-code die je naar een link met geluiden van
de besproken soorten leidt. Het zijn die
algemene aspecten van een voorbij vliegende vogel die je in een fractie van een
seconde moet registreren en onthouden
(of beter nog: direct noteren of fotograferen), want zij zijn een onmisbaar houvast
bij de determinatie. Bij ervaren vogelaars
verloopt dat proces grotendeels onbewust, maar bij die mogelijke oostelijke vale spotvogel in je achtertuin kan het best
een uitkomst zijn als je de waargenomen
aspecten nog eens op je gemak kunt vergelijken met, pakweg, een kleine karekiet.

die groep in de standaard veldgidsen al
ruimschoots aan de orde voor zover ze
van belang zijn voor de determinatie.
De afbeeldingen in het handboek zijn bijzonder fraai; de getekende vliegbeelden
zijn geen ‘fotografische’ weergave van de
werkelijkheid, maar geven in een strak
gestileerde stijl een uitstekende indruk
van structuur, vorm en kleurpatroon.
Waar nodig tonen ze steeds de boven- en
onderzijde en de zijkant van de vliegende vogel. Vluchtfoto’s bieden aanvullend
beeldmateriaal. De beschrijvingen zijn
compact, maar bevatten voldoende rele-

vante informatie over de jizz en het type
vlucht. Handig is ook dat steeds wordt
verwezen naar gelijkende of verwarrende
soorten. Bij soorten waar de vluchtroep
essentieel is voor een juiste determinatie vind je een sonogram met een fonetische weergave van de roep, die je via de
QR-code ook nog kan terugluisteren.
Alles bij elkaar heb je met dit overzichtelijke handboek een prachtig middel om al
die vluchtige veldwaarnemingen, waarvan je thuisgekomen toch wat onzeker
was geworden, nog eens te verifiëren.

Soortbeschrijvingen
Het boek beperkt zich tot de Europese
zangvogels plus een aantal kleinere landvogels, zoals spechten, 237 soorten in totaal. Roofvogels, meeuwen, eenden en
landvogels groter dan een zwarte kraai
zul je er niet in tegenkomen, maar meestal komen vliegbeelden en vliegwijze van
de kruisbek 1-2022 | 5

Goede voornemens | Bram Rijksen
Eind vorig jaar raakte ik behept met het wandelvirus. Dacht ik
eerst nog dat de maten van nieuw gekochte kleding steeds vaker niet klopten en dat mijn huidige garderobe consequent te
heet werd gewassen, na enige tijd kwam ik - mede dankzij de
alertheid van naaste gezinsleden en de weegschaal - tot het inzicht dat er iets anders speelde. Hier moest iets aan gedaan
worden en dat werd ‘wandelen’. Gewoon, vanuit huis, niet te
gek en rustig beginnen: kleine rondjes in de buurt, om de Rietplas, richting Wickenburg en weer terug, dat werk.

maal woke! Het idee werd in de BirdingHouten-groep gegooid
en door meerdere mensen omarmd. En zo zal 2022 voor een
handjevol vogelaars in het teken van ‘Big Year Houten’ staan.
In 2017 zag ik met de nodige inspanning, mazzel en - niet te
vergeten - hulp van fanatieke medevogelaars in één jaar zo’n
190 vogelsoorten binnen de gemeentegrenzen van Houten.
Dat kunstje vijf jaar later herhalen of verbeteren door de teller
op 200 te laten eindigen zal nog een hele klus worden, maar de
motivatie is groot!

Kinderlijk eenvoudig

Eerste honderd

Al snel werden de afstanden iets groter en bleek het leuke van
wandelen te zijn dat wanneer je buiten bent de kans op het zien
en horen van vogels een stuk groter is dan wanneer je binnen
blijft zitten. En om het nuttige met het aangename te verenigen
besloot ik om per wandeling iedere voor die wandeling nieuwe
vogelsoort in te voeren in ObsMapp. Dat gaat kinderlijk eenvoudig en dankzij Bert Geelmuijden weet ik inmiddels dat zoiets zelfs via spraak kan, waardoor ik gewoon door kan blijven
stappen tijdens het invoeren.
Zo kwam ik er ook achter dat het nauwelijks moeite kost om
in een uurtje 35 à 40 soorten te kunnen noteren, gewoon dicht
bij huis. En ontdekte ik dat ik door de vaste rondjes zo nu en
dan af te wisselen met een wandeling langs de Lek of door het
Waalse Bos zomaar 60 of 70 soorten in twee of drie dagen kon
‘spotten’.*

Na 180 kilometer lopen staan de eerste honderd soorten eind
januari op de lijst en dan blijkt meteen weer hoe leuk lokaal vogelen en met name zo’n BY eigenlijk is: iedere soort telt en het
zien van een rotgans in Houten heeft een vergelijkbaar effect
als het zien van een breedbekstrandloper op Schouwen. Nou
ja, bijna dan toch... Maar aan de andere kant: het mislopen van
een zwarte mees op het Oude Dorp, omdat die pas een dag later wordt gemeld, schuurt net zo erg als het mislopen van een
renvogel. Nou ja, bijna dan toch (denk ik)...
Onder die eerste honderd soorten een paar hele fijne zoals natuurlijk de steeds fraaier uitgedoste dwergaalscholver, een paar
koereigers, twee zeearenden en relatief lastige soorten voor
Houten als rotgans en patrijs. En gelukkig zijn er behalve januari nóg zo’n vijf maanden waarin de kans op wintergasten als waterpieper, roerdomp, wilde en kleine zwaan blijft bestaan, want
die werkten tot nog toe juist helemaal níet mee…

Ideeën ontwikkelen
Tijdens wandelen ontstaat er vanzelf ook ruimte en tijd in het
hoofd om ideeën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over het zien van
zoveel mogelijk vogelsoorten. In één jaar. Binnen gemeente
Houten. Maar dan vooral ontdekt tijdens het wandelen: hele*

Big Day
Een Big Year is natuurlijk geen Big Year zonder een Big Day, dus
ook die staat gepland, ergens begin of halverwege mei. Zoveel
mogelijk vogels zien in 24 uur tijd. Wandelend, in m’n eentje;

 oewel ik nog steeds allergisch ben voor het gebruik van deze term, dekt het in dit geval eigenlijk best goed de lading: veel soorten worden tijdens de wandelingen slechts
H
kort en vluchtig gezien, of vaker nog alleen gehoord.
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een flinke uitdaging, want geen 50 meer, en toch al gauw zo’n
35 kilometer. En door de zelf opgelegde beperkte mobiliteit een
kleinere kans om in de buurt te komen van het record dat Julian
en Nathaniël Bosch in 2020 neergezet hebben (110 soorten). Of
wellicht samen met vrouwlief, waarbij dan een beperkt deel van
het parcours per fiets afgelegd zal gaan worden. Wel gezelliger natuurlijk en Marianne’s ogen verhogen in één klap de kans
op het ontdekken van hoog overzeilende roofvogels met zo’n

25%... Of samen met de eerdere deelnemers van de BD in 2017
en dan wordt het vooral fietsen. Ik ben er nog niet uit.
Overigens, binnen de doelstelling om 200 soorten te zien valt
ook de ambitie om dit jaar minstens één nieuwe soort aan de
Houtense lijst toe te voegen. En omdat de lat in veel opzichten
toch al hoog ligt vind ik citroenkwikstaart wel een aardige optie. Ontdekt tijdens de Big Day natuurlijk, dat spreekt vanzelf...
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De koereiger
in Nederland
Bert Geelmuijden

Inleiding
De ANWB-gids spreekt van een vrij kleine (42-52 cm) witte reiger met een compact lichaam en een korte, gele snavel.
In de paartijd kleurt de snavel roodachtig en ontwikkelen zich oranje veren op
kruin, borst en mantel.
Koereigers volgen graag grote grazers en
voeden zich dan met de insecten die deze met hun zware poten opstoten en bovendien trekken de grazers met hun uitwerpselen ook nog vliegen en andere insecten aan. Ze pikken ook insecten uit
de vacht van deze dieren en ook wormen
worden niet versmaad.
De koereiger behoort met de noordse
stern tot de twee soorten die wedijveren
om de titel van de wijdst verspreide in
het wild levende vogel ter wereld: de
koereiger heeft zich vanuit Azië in Australië en vanuit Afrika in Europa en later via Zuid-Amerika in Noord-Amerika
gevestigd. In Nederland werd de eerste
koereiger in 1961 gezien en deze werd
destijds als dwaalgast aangemerkt. Vanaf 1973 werden er jaarlijks 3 à 4 meldingen gedaan. In 1998 was er een mislukte
broedpoging en ook in 2006 was er sprake van een mislukking.
Vanaf het begin van deze eeuw is er sprake
van een groei van het aantal waarnemingen van koereigers in Nederland. In 2010
8 | de kruisbek 1-2022

Koereiger met de kenmerkende oranje veren die passen bij de paartijd | Bert Geelmuijden

waren er 258 meldingen, vanaf 2014 waren
er jaarlijks meer dan 1000 waarnemingen
en in 2017 werd de grens van 2000 naar
het zich laat aanzien definitief geslecht.

Mijn persoonlijke verhaal
Toen ik in 2008 voor het eerst naar vogels ging kijken, viel ik van de ene verbazing in de andere. Ik had nooit weidevogels van dichtbij gezien en ook in andere
biotopen keek ik mijn ogen uit. Ik ging
bijhouden wat ik zoal gezien had en zo
ontstonden er lijstjes. Waarneming.nl-

was daarbij een belangrijke hulpbron en,
niet onbelangrijk, door waarneming.nl
kreeg ik ook zicht op waarnemingen van
soorten die ik nog niet in mijn lijstjes had
staan. En zo kon het gebeuren dat ik op
3 mei 2014 een melding van 6 koereigers
in Schokland zag. Zo’n grote groep was
heel bijzonder en ik besloot er de volgende ochtend naartoe te rijden. Dat leverde
één van de mooiste waarnemingen ooit
op! Tot mijn stomme verbazing was ik
helemaal alleen in het polderlandschap
en al heel snel ontwaarde ik een paar van

Foeragerende koereiger | Bert Geelmuijden

de reigers. Ik had er destijds geen idee
van dat ze gedeeltelijk oranjekleurige veren hadden en ik was met stomheid geslagen. Wat een prachtige vogels! En dan
waren ze ook nog eens bereid om uitgebreid te poseren, zodat ik ze ook in alle rust kon fotograferen. Een gebeurtenis
om nooit te vergeten en vanaf dat moment hoorde de koereiger in mijn top10 van mooie vogels. In de jaren daarna
zag ik nog maar een enkele keer een koe
reiger met een uitschieter van 25 waarnemingen in 2018.

Feest van waarnemingen
Tot 9 september 2021. Dan meldt Sander Kole 5 koereigers op de Blokkendam in Delta Schuitenbeek. En vanaf
dat moment tot op de dag van vandaag
(24 januari 2022) zijn de reigers geen
dag meer buiten beeld gebleven. Ze verplaatsten zich naar de kop van de Laakse
Duiker, waar ze zich behalve in de weilanden ook geregeld tussen de meeuwen en
aalscholvers op de paaltjes in het water
vertoonden en weer wat later ontdekten

ze dat er nog wat koeien buiten liepen op
een boerderij langs de Laak. De groepssamenstelling wisselde af en toe, met
een maximumaantal van 8 stuks. Om het
feest van waarnemingen van koereigers
in de regio compleet te maken werd er
ook in de Eempolder regelmatig melding
gemaakt van een groepje koereigers.
Hier was het een groep van maximaal 6
exemplaren. Voor zover ik weet is er nog
steeds geen geslaagde broedpoging van
koereigers in Nederland gemeld, maar
het zal duidelijk zijn dat er in onze regio
vurig gehoopt wordt op een nest jonge
koereigers, voorafgegaan door de fantastische aanblik van het oranjekleurige
broedkleed van de ouders.
Tot slot nog wat cijfers van de laatste jaren. In 2020 waren er 3321 meldingen
van koereigers in Nederland en in 2021
waren dat er 4970. Ook in andere regio’s worden er met grote regelmaat koe
reigers gezien en het laat zich dan ook
aanzien dat de koereiger zich een vaste
plaats in het Nederlandse landschap verworven heeft.

Koereigers in vlucht | Bert Geelmuijden

Koe omgeven door koereigers | Bert Geelmuijden

Aalscholver tussen de koereigers | Bert Geelmuijden
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In het veld

Muurbloemen

Toon Vernooij

Het weer nodigt niet uit om eropuit te gaan. Het miezert constant en er hangt een hardnekkige grauwsluier over de wereld.
Achter krant en ochtendkoffie zit ik een doortastend besluit wel naar buiten, niet naar buiten, that’s the question - voor me
uit te schuiven. Vanuit ons keukenraam op driehoog staar ik
‘empirisch’ (= niks doen en wachten tot er wat gebeurt) naar
de bomen die het park naast onze flat omzomen. Zoals meestal het geval is, gebeurt er niet veel. Ons park blinkt nu eenmaal
niet uit in bruisende biodiversiteit, zal ik maar zeggen. Maar dan
wordt mijn aandacht toch getrokken door een viertal appelvinken dat neerstrijkt in de top van een van de veldesdoorns. Bijna dagelijks komen er wel een of twee langs, maar vier is voor
ons bescheiden parkje een leuk aantal. Ik pak mijn kijker uit de
vensterbank en observeer op mijn gemak hoe ze het ene na het
andere esdoornzaadje van zijn vleugeltjes ontdoen en de overgebleven pit soepel naar binnen kieperen.

Felgroene flits
Terwijl ik met mijn kijker voor mijn neus zo een poos naar buiten tuur, schiet er plotseling een felgroene flits door het beeld.
Een seconde later nóg een, en nóg een, en… Ik laat mijn kijker
zakken en zie een stuk of vijfentwintig luid kwetterende halsbandparkieten in de esdoorns landen. Ook zij vertonen zich wel
vaker bij ons in de buurt, maar zo’n grote groep was alweer
een hele poos geleden. Leuk dus. Blijkbaar hebben ze, net als
de appelvinken, ook het oog op de esdoornzaden laten vallen.
Enthousiast aan de takken bungelend proppen ze zich vol, ondertussen onophoudelijk roepend alsof ze tegen elkaar willen
zeggen: “Hey bro, kom kijken! Hier is nog veel meer te halen!”
Ik weet dat menig vogelaar de halsbandparkiet liever vandaag
dan morgen uit onze avifauna ziet verdwijnen, maar zelf kan ik
maar geen genoeg krijgen van deze intelligente lawaaischoppers. Bovendien: kunnen zij het helpen dat ze hier terecht zijn
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Halsbandparkieten | Toon Vernooij

gekomen? Ook is tot op heden nooit aangetoond dat ze een
bedreiging vormen voor inheemse soorten. Hoe het ook zij, ze
zijn er, ze gaan ook niet meer weg, dus wen er maar aan, zou
ik zeggen. De appelvinken zien het gedoe gelaten aan en gaan
verder onverstoorbaar hun gang.

Tegen de muur geplakt
Na een half uur hebben de halsbandparkieten zich vol gegeten
en zitten verspreid in de bomen uit te buiken. Ze zijn zowaar
een minuut stil. Ineens vliegt de hele troep op, scheert in een
sierlijke bocht om de hoek van onze flat, komt aan de andere kant weer tevoorschijn en strijkt - de een na de ander - neer

is dat de klei zouten bevat en dat de papegaaien op die manier
een zouttekort aanvullen. Hoe dan ook, het klei eten zal ongetwijfeld een doel dienen en iets te maken hebben met de stofwisseling van de papegaaien.

Druktemakerij

Halsbandparkieten | Toon Vernooij

tegen de bakstenen gevel van de flat tegenover de onze. Tijd
om mijn camera te pakken, want dit is een bijzonder fenomeen
(vind ik dan, hè). Ze klemmen zich vast aan de randen van de
bakstenen en hangen als muurbloemen tegen de muur geplakt.
Een fraai tafereel. Maar waarom? Ik zie hoe ze hun snavel in de
voegen duwen en aan het cement lijken te likken en knabbelen.
Dan begint me langzaam iets te dagen: in tropisch Zuid-Amerika heb ik hele groepen verschillende soorten amazonepapegaaien ook wel dergelijk gedrag zien vertonen, op hoge kleiwanden langs rivieroevers, zogenaamde ‘licks’. De klei die ze eten
bevat mineralen die de giftige stoffen in diverse soorten zaden
zouden neutraliseren, is het idee. Een alternatieve hypothese

Terug naar onze halsbandparkieten. Zou hun gedrag dezelfde
achtergrond hebben? Ik heb geen flauw idee of, en zo ja welke,
mineralen en zouten het cement tussen de bakstenen bevat,
laat staan of die noodzakelijk zijn voor een gezonde stofwisseling van onze smaragdgroene schreeuwlelijkerds. Wat me wel
nog opvalt is dat het alleen de jonge, eerste kalenderjaar vogels
uit de groep zijn die aan de muur hangen. De paar aanwezige
adulte vogels houden zich afzijdig in de nabij gelegen bomen.
Betekent dat dat die hun dosis zout voor de rest van hun leven
al binnen hebben? Of zijn volwassen vogels sowieso immuun
voor eventuele gifstoffen in de esdoornzaden en hebben alleen
jonge vogels behoefte aan mineralen?
Zoals halsbandparkieten eigen, gaat ook het gedoe aan de
gevelmuur niet zonder de nodige herrie en druktemakerij gepaard. Zozeer zelfs, dat enkele bewoners buiten op de galerij
verbaasd omhoog kijken en zich afvragen wat dat lawaai allemaal te betekenen heeft. Precies dat laatste is wat me voor deze vogels inneemt: ze weten altijd en overal de aandacht op
zich te vestigen en de argeloze toeschouwer een glimlach te
ontlokken…

Stadbewoners
Overigens zijn halsbandparkieten in ons land echte stad
bewoners, vooral van de Randstad. Daarbuiten komen ze sporadisch voor. De totale populatie in Nederland, volgens de
laatste slaapplaatstellingen in december 2021, bedraagt ruim
21.000 vogels. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van
de tellingen van 10 jaar eerder. De grootste aantallen komen
voor in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De twee slaapplaatsen in Utrecht en directe omgeving telden in december
1.225 vogels (Bron: www.sovon.nl).
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Flevoland | 16 januari 2022
Mooie, strakke en egale fietspaden voerden Lelystad uit en de
polder in, maar ineens stuurde Google Maps me zo het barre
polderland in. Ja, er was een modderige kade of zo, langs een
boerensloot en langs dicht struikgewas, maar dat kon de bedoeling toch niet zijn? Ik probeerde nog het weggetje verderop
naar rechts maar dat leek dood te lopen op het terrein van het
Rijvaardigheidscentrum Lelystad. In elk geval bleef mijn charmante assistente me maar toe roepen om om te keren. Dus dit
dijkje moest het zijn, recht de eindeloosheid van Flevoland in.
Geen idee waar dat moest uitkomen.

Grote zilverreiger | Bert van Dillen

Fietsende twitcher
Dat zijn zo de avonturen die je kunt meemaken als fietsende
twitcher. Maar toen ik eenmaal het veilige asfalt van de Eendenweg had bereikt, was het met terugwerkende kracht eigenlijk
een erg mooie route geweest. Langs ondoordringbaar struweel
en onder een monumentale populierenlaan, langs woudreuzen
vermoedelijk zo oud als de polder zelf, dwars door de uitgestrektheid van de Flevo. Slechtvalk over, dertien zilverreigers
in het veld. De Eendenweg viel vergeleken daarmee eigenlijk
wel een beetje tegen. De velden rondom waren het soort kale en eenvormige agro-industriële woestijnen die in Flevoland
natuurlijk niet zeldzaam zijn maar die je niet verwacht op een
plek waar een ruigpootbuizerd huist. Wat moet zo’n beest daar?
Meestal tref ik die aan op verruigde terreinen waar ook verder
van alles te halen valt maar hier slechts lege en verlaten akkers.
Toch zat-ie er. Na enig zoeken vond ik hem veelvuldig biddend
boven het veld. Af en toe dook-ie naar de grond en was dan enige tijd half zichtbaar terwijl-ie wat door het gras struinde maar

Slechtvalk | Hans van Zummeren

Ruigpootbuizerd | Bert Geelmuijden
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blijkbaar was-ie weinig succesvol (hoe kon het ook anders op
zo’n doodse akker) want al gauw stond-ie weer te bidden boven het veld. Een mooie volwassen vrouw die alle relevante kenmerken liet zien: witte staart met donkere eindband, donkere
buik, contrastrijke vleugels met brede donkere polsvlekken, uit
het boekje. Met ook nog een mannetje smelleken in het veld en
een mooie man blauwe kiekendief jagend boven het veld, had
dit stukje Flevoland toch meer in zijn mars dan je op het eerste
gezicht zou verwachten.

Oostvaardersplassen
Blauwe kiekendief | René de Waal

Wilde zwanen | Michael Kars

Het was een mooi begin van de dag. Die werd voortgezet bij
de Oostvaardersplassen, vandaag gedegradeerd tot B-locatie. Kleine Praambult, Grote Praambult en op de terugweg nog
even kijkhut de Grauwe Gans (Schollevaar en Zeearend waren
door Staatsbosbeheer onbereikbaar gemaakt). Opzienbarende
soorten leverde dat niet op maar de hier gebruikelijke specialiteiten waren voldoende voor een prettig vervolg van de dag.
Zeearend natuurlijk. Vanaf de Kleine Praambult was heel ver
weg een kasteel van een nest zichtbaar waarop af en toe iets bewoog en zich even boven de rand verhief. De tweede zeearend
van de dag was leuker: een stuk dichterbij mooi in de top van
een kale boom. Daar bleef het bij, wat zeearenden betreft, wat
karig is voor een dagje Flevo.
Maar met verder onder andere groepjes wilde zwanen, een brilduiker, pijlstaarten, vrouw blauwe kiekendief en matkop was ik
best tevreden. En met ook nog buizerd, bruine kiekendief, havik, sperwer en torenvalk had ik vandaag maar liefst tien soorten roofvogels, als we daarbij tenminste heel ouderwets de valken meetellen, en dat vind ik een mooi aantal.
Ik sloot af met de Humes bladkoning in de Hollandse Hout. Die
riep af en toe fanatiek maar bleef de hele tijd hoog in de boomkruinen van een tamelijk dicht stukje dennenbos. Kansloze missie, maar horen is scoren: zeldzame soort op de jaarlijst!

Humes bladkoning | Hans van Zummeren
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Geen zeearend, maar wel een waterral
Jeanet Poelstra en Kees van der Graaf
Als beginnend vogelaar c.q. vogelaar-fotograaf, geïnspireerd
door vogelwandelingen die we al verschillende keren mochten
hebben met onze plaatsgenoot Sjef ten Berge, gaan we sinds
we niet meer werken regelmatig op pad om vogels waar te nemen. Vaak met onze ‘personal vogelcoach’ Yvonne Gijzen. Zo
togen we maandag 28 november jongstleden naar de Oostvaardersplassen. Ons doel: de zeearend spotten en fotograferen.

Yvonne, deze keer niet mee, had ons al gewaarschuwd dat we
er niet op moesten rekenen dat je die altijd ziet. In ons optimisme en naïviteit geloofden we echter in waarneming.nl waarop
al dagen achtereen waarnemingen van de zeearend waren geregistreerd. Dus vol goede moed op pad. Daarbij was het prachtig winterweer die dag, niet warm, wel een beetje zon en een
heldere hemel met niet al te veel bewolking. Ideale omstandigheden en heerlijk om buiten in de natuur te zijn.

Praambult
Eerst even gestopt bij de ‘Kleine Praambult’, maar daar was
weinig te zien. Dus richting het Buitencentrum Oostvaardersplassen en daar de auto geparkeerd. Van daaruit een wandeling
richting de kijkhut met de verwachtingsvolle naam ‘De Zeearend’. Een wandeling die we een paar jaar geleden hebben gemaakt en waarbij we zelfs een vos langs het pad aantroffen. Die
bleef toen rustig zitten, heel bijzonder. Dit keer geen vos, hadden we ook niet op gerekend, wel diverse vogels gespot, waaronder de torenvalk en de blauwe en bruine kiekendief. Maar
geen zeearend. Van vriendelijke collega-vogelaars kregen we de
tip om ook eens bij de Oostvaardersdijk te gaan kijken.

Waterrand
Zo teruglopend naar de auto toch nog even naar binnen bij de
laatste kijkhut, ‘De Blauwborst’. Tot onze grote verassing en
opwinding zien we daar, langs de waterrand, twee waterrallen
scharrelen. Een echt vlakbij, op nog geen drie meter afstand.
Opgewonden en nauwelijks lettend op camera-instellingen
heel snel foto’s geschoten, voordat ze weer verdwenen in het
struikgewas. Daaronder bijgaande foto.
Kortom: geen zeearend gezien, overigens ook niet bij de Oostvaardersdijk, maar wel de waterral. Het deed ons vogelaarshart
duidelijk sneller kloppen.
Waterral | Kees van der Graaf
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Petitie ‘vogels vrij’
Vogels, roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volière
te zitten, of op commando ‘kunstjes’ te doen om toeschouwers te vermaken.
Bert Geelmuijden

Deze petitie richt zich tot mensen die vinden dat het houden van
uilen en roofvogels in gevangenschap, verboden moet worden. Om
dit te bereiken moet de wetgeving aangepast worden.
Bent u het eens met deze stelling dan kunt u naar onze website gaan
met deze link:
		
https://vogelwacht-utrecht.nl/vogels-vrij
Als u de link aanklikt komt er een document tevoorschijn dat u kunt
invullen. U ontvangt daarna een mail waarmee u uw instemming bevestigt.

Wim Smeets

Wim Smeets

Als redactie wilden wij u wijzen op deze mogelijkheid.

Bert Geelmuijden
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Breedbekstrandloper | Toon Vernooij
Dwaalgasten, doortrekkers en
wintergasten
Mensen vragen mij wel eens als ik enthousiast foto’s van een recent ‘getwitch
te’ zeldzaamheid laat zien: “Hoe kómt
zo’n vogel hier?” De verleiding is dan
groot om te antwoorden met de dooddoener: “Vliegend.” Maar dat is flauw natuurlijk. Meestal gaat het gesprek al snel
over dwaalgasten, doortrekkers en wintergasten, en hoe dat zit met die halfjaarlijks optredende volksverhuizing van vogels. De verbazing bij de gesprekspartner over de veerkracht en vindingrijkheid van vogels is dan vaak groot. Onder
niet-vogelaars bestaat nog altijd het idee
dat er met zeldzaamheden in Nederland
wel iets mis zal zijn. Dat kan natuurlijk.
Dwaalgasten die - ver van hun gebruikelijke broed- en overwinteringsgebied - maar
een of twee keer in ons land zijn waargenomen, zijn hoogstwaarschijnlijk écht
verdwaald, maar het kunnen evengoed
individuen zijn die uit pure zwerfdrang
in onbekende gebieden belanden. Of ze
ooit weer hun thuishaven weten te bereiken zal wel altijd een mysterie blijven.

gorie behoort de breedbekstrandloper
(Calidris falcinellus, over die naam later
meer). Het aantal exemplaren dat jaarlijks bij ons wordt gezien is doorgaans op
de vingers van één hand te tellen. Breedbekstrandlopers broeden in natte hoogveengebieden in het noorden van Scandinavië en Rusland. Ze trekken, meestal alleen of in kleine groepjes, over een breed
front naar hun overwinteringsgebieden

van Oost-Afrika tot Zuid-Azië. Dat kan
een verklaring zijn dat je ze hier maar zo
weinig tegenkomt.

Bollenveld
Wordt er dan weer eens een gemeld, dan
is dat reden genoeg voor de liefhebber
om op pad te gaan. Zo sta ik op een zonnige septembermorgen bij een aangename temperatuur van 18 graden aan de

Breed front
Maar met zeldzame doortrekkers hoeft
er in principe niets aan de hand te zijn.
Het kan zijn dat een populatie gewoon uit
weinig individuen bestaat of dat ons land
net aan de uiterste rand van de trekroute
ligt, waardoor slechts enkelingen onze
contreien aandoen. Tot die laatste cate16 | de kruisbek 1-2022

Breedbekstrandloper | Toon Vernooij

rand van een half ondergelopen bollenveld in de Bergermeerpolder, even ten
westen van Alkmaar. Daar zit ie, 50 meter
verderop, ingedut en half weggedoken tegen de plastic beschoeiing langs de akkerrand. Niet helemaal wat ik had gehoopt…
Ondertussen wissel ik zoals gebruikelijk
met mede-vogelaars ervaringen uit. Totdat een van de aanwezigen zijn geduld
verliest, zijn telefoon pakt en de roep afspeelt. Een heel welluidend roepje trouwens: een zacht trillertje, “prrlit-prrlit”,
leuk om te horen. Dat vindt onze breedbek kennelijk ook, want hij/zij trekt onmiddellijk de kop uit de veren, vliegt op en
strijkt vervolgens vlak voor mijn neus neer
tussen het opschietende onkruid. Mooier
kun je ‘m niet krijgen, pleegt een fotograaf
in zo’n geval te zeggen. Ik frutsel nog wat
aan sluitertijd en diafragma om de belichting te krijgen zoals ik hem hebben wil,
leg mijn mooiste breedbek ooit vast en
pak daarna mijn kijker om het beestje nog
eens uitgebreid te bestuderen. Zijn wetenschappelijke naam dankt hij aan de rare
snavel, die aan het uiteinde wel een beetje
geknakt lijkt (maar dat hoort dus zo): ‘falcinellus’ betekent sikkelvormig. Die snavel en de kenmerkende koptekening met
gespleten wenkbrauwstreep onderscheiden hem van juveniele bonte strandloper.
Hij kijkt nog even rond, realiseert zich
blijkbaar dat ie beetgenomen is en trekt
zich weer terug op zijn slaapplekje verder
weg op het bollenveld. Ook de aanwezige vogelaars en fotografen verlaten een
voor een het toneel, weer een mooie ervaring rijker...

Breedbekstrandloper | Toon Vernooij
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Redactie: In deze eerste aflevering gaat de reis van de zeehaven van Hanstholm (Denemarken) per boot (de Norröna) via de Faerøer (eiland Mykines, dorp Gjógv en hoofdstad Tórshavn) naar de oostkust van IJsland (Seydisfjördur).

De vogels, het land, de zee
Een paar jaar geleden reisden we, niet
voor het eerst, per schip van Denemarken naar de Faerøer, met de auto IJsland
rond, en terug over Shetland naar Schotland. In dit verhaal is de waarneming van
vogels als vanzelf verbonden met de beleving van het landschap en wat dit alles
met je doet. Het omvat de dagen en de
plaatsen waar we kwamen en de schepen
waar we mee voeren.
Het licht wordt wind, de wind blaast
het licht over het water. Wij waren
thuisgekomen op een plaats waar we
nog nooit waren geweest. (...) Alsof die plaats op jou lag te wachten.
Je kende die plek niet, maar als je er
aankomt, weet je dat het de plek is
waar je altijd al had behoren te zijn.
Je kende die plek allang. Je voelt je
onmiddellijk thuis.

Henk Strietman

Norröna
De kleur van de zee hier is blauw en is
zwart maar geen blauw, dit is van alle tijden en eeuwen, van diepte. Wit schuim
tekent rook en wolken op het water. Wit
vuurwerk stroomt en beweegt, dijt uit,
valt uiteen. Als uit het water en de wolken vliegen daar de jan-van-genten, oplichtend wit met okergeel en zwarte vleugelpunt. De eerste noordse stormvogels
scheren over toppen en dalen van golven.
De eerste zeekoet vliegt daar in een rechte lijn over zee. Ergens tussen lucht en
water, waar golven bedaren, waar schepen varen, ligt onbeweeglijk ver de horizon. Hoe goed je ook kijkt, hoe ver en
hoe diep, wat je ziet is wat je weet dat je
niet ziet, zo ver. Verandert het licht in de
lucht, verandert de kleur van het water.

En al weet je dat je ziet wat iedereen ziet,
toch ben jij de eerste die dit ziet. De janvan-genten komen aan, staan hoog in de
lucht even stil, en zweven in het late licht.
De grote jager achtervolgt er één, hij zit
op het water, vliegt weg, volgt net zo lang
tot die z’n vers gevangen vis loslaat. Reizen is de dag, de tijd, alles voorbij zien
gaan, een vogel in de wind.

Mykines
De dag huivert aan het begin, laat laag
licht door en zachte regen, maar breekt
open in alle kleuren van het land, van de
zee. Mykines, op de Faerøer, zo heet het
kleine eiland, glooiend, het schittert in
de zon. Ontelbare papegaaiduikers vliegen af en aan, meeuwen en jagers, janvan-genten, noordse stormvogels, tapui-

George Steiner, in Wim Kayzer: Het boek van de
schoonheid en de troost

Hanstholm
Reizen begint als je weggaat, altijd bewogen, eindelijk rust. De zee ligt voor je, de
eeuwige zee. Het land ligt achter je, het
vaste land. Wachten in de haven, als altijd. Reizen is gaan naar de zee, vol van
herinnering, vol van verlangen.
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De eerste stormvogels scheren over de golven | Henk Strietman

Ontelbare papegaaiduikers vliegen af en aan | Henk Strietman

ten, oeverpiepers en een eenzame bonte
kraai. Onder elke graspol schuilt een nest,
je hoort de jongen. Rondom de holte van
de haven roepen de drieteenmeeuwen je
klagend tegemoet. Welkom aan het licht.
In de avond bij de herberg tjoekt de watersnip alweer, en jaagt de kleine jager op
zijn prooi. De regenwulp is hier en de bonte kraai, het leven is hier en het is goed.
Verlangen geeft herinnering. Je neemt
van ver geluiden mee naar ver, en kleuren
van de zee die groen is in de schaduw
van de hoge rotsen.

Gjógv
Langs de rand van de klif stijgt het pad
omhoog, naar de zon. Het waait, toch is
het water ver beneden stil. Om de berg
heen lopen schapenpaden, smal en steil.
Langs de oever van een stroom bereik je
opnieuw de rand van de klif. Grote mantelmeeuwen belagen je om hun kuikens.
Een enkele rots torent ver uit zee, met rijen vol zeekoeten en drenzende drieteenmeeuwen.
Van de kleine veldbloemen tussen het
gras waaien de geuren je tegemoet. Voor
de herinnering aan landschap is geur net
zo betekenisvol als beeld. Grote jagers
hebben hier hun jongen, ze vliegen in
duikvlucht op je af om vlakbij weer omhoog te zwenken. Goudplevier en regenwulp zijn onrustig om je heen, net als
de tapuit. Kleine jagers proberen er hun
prooien mee te vinden. Beneden ligt het
dorp, daar stroomt het water, de zee.

Tórshavn
Schapenpaden lopen om de berg heen | Henk Strietman

Dit is het land van de verte, hier verandert
telkens het licht. Zo helder als het zon-

Eider met jongen | Henk Strietman

licht gisteren was, zo donker is de regen
van vandaag, de dag van afscheid van deze eilanden. In de stad drukken de wolken neer op de huizen, op de schepen
in de haven, op het water. Toch is er altijd herkenning, altijd licht. De ‘Norröna’ trekt sidderend op uit de haven die
beeft onder de adem van Tór. Het schip
schampt de kade, slaat om zich heen tussen twee stootblokken, vaart af, de fjord
uit, stampt de oceaan op, ongedurig over
zo veel vertraging. Wie wordt er niet ziek
van de deinende zee, die het schuim van
zich af slaat onder een koude zon.

Seydisfjördur
Een enkeling tuurt net zo lang tot daar die
ene walvis is, een verre blow van zo’n twee
meter hoog, de gekromde rug met kromme vin, geen staartduik bij het verdwijnen, te groot voor dwergvinvis: een vinvis.
Uiteindelijk, aan de oostkust van IJsland,
in de luwte van de donkere fjord, ligt daar
dan Seydisfjördur om van boord te gaan.
Een goede reis gewenst in alle talen.
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In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom op toonvernooij@planet.nl

kig blijven volhouden; de achteruitgang
van paling is aan heel andere oorzaken
te wijten, maar daar horen we eerdergenoemde Europarlementariërs niet over.
Aalscholvers eten evenmin snoekbaars,
de andere commercieel interessante vissoort. De belangrijkste prooi is schele
pos, een visje waarvoor elke binnenvisser zijn neus ophaalt. Er is dan ook uit
geen enkel onderzoek een rechtstreeks
verband af te leiden tussen de aalscholverstand en de commerciële visstand.

Sommige ecologen voeren zelfs aan dat
een deel van de prooidieren van aalscholvers bestaat uit soorten die voedselconcurrenten zijn van paling en snoekbaars…
Ook is het een fabel dat de beschermde
status van de aalscholver heeft geleid tot
een bevolkingsexplosie. In werkelijkheid
is de populatie in het IJsselmeergebied afgenomen van vijftienduizend paar in 1993
tot drieduizend paar nu.
Kortom: de ‘noodkreet’ van de Europarlementariërs wordt niet door feiten on-

Aalscholvers!
Doorgaans hou ik in deze rubriek mijn
mening over allerlei onderwerpen voor
me, maar u moet het me voor deze ene
keer toch maar vergeven dat ik me even
laat gaan.
Eens in de zoveel jaar duikt de discussie
over aalscholvers en binnenvisserij weer
op in politiek en media. Afgelopen week
trokken enkele Europarlementariërs, waaronder Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (CU), aan de bel over het
desastreuze effect van aalscholvers op
de stand van zoetwatervissen. Het moest
maar eens afgelopen zijn. De beschermde status van aalscholvers is niet “aan onze vissers uit te leggen”, aldus mevrouw
Schreijer-Pierik, een uitspraak die misschien ook niet zo raar is voor iemand die
nauwelijks gehinderd wordt door enige
ecologische kennis van zaken. Wat zijn de
feiten? Aalscholvers eten vis en best wel
veel ook, zeker een paar honderd gram
per dag. Ze eten echter nauwelijks paling,
in tegenstelling tot wat vissers hardnekAalscholvers | Bert Geelmuijden

20 | de kruisbek 1-2022

dersteund, maar berust louter en alleen
op de even onuitroeibare als onjuiste
premisse dat de natuur dienstbaar is aan
het kortstondige belang van de mens.
Dat moet maar eens gezegd zijn.
Bron: diverse media, o.a. NRC Handelsblad, 3 december 2021; overige bronnen op internet onder het trefwoord ‘aalscholver’.

Doden als een arend, eten als
een condor
Vroeger was alles beter, mooier of op
zijn minst groter. Daar zit wel een zekere kern van waarheid in. De avifauna van
Nieuw-Zeeland bestond tot in historische tijden (circa 1400) voor een groot
deel uit reuzen. De bekendste daarvan
zijn de verschillende soorten moa’s,
loopvogels die meer dan drie meter hoog
konden worden. Resten daarvan zijn tot
op de dag van vandaag in musea te bezichtigen. Minder bekend, maar zeker
niet minder indrukwekkend, is de Haasts
arend (Hieraaetus moorei). Ook deze
soort, hoewel nauw verwant met havik
arend en dwergarend, was met zijn 2,6
meter spanwijdte en een gewicht van 18
kilo een ware reus, waarbij zelfs de harpij in het niet valt. Wetenschappers hebben zich lang afgevraagd hoe de Haasts
arend aan zijn kostje kwam. Was het
een aaseter? Een jager? Uit een analyse van het skelet en de snavel blijkt dat

Haasts arend jagend op moa’s | John Megahan, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>,
via Wikimedia Commons

de Haasts arend een actieve jager moet
zijn geweest. De greep van de klauwen
en de beet van de snavel waren sterk
genoeg om prooien te doden. Maar de
snavel was dan weer niet bestand tegen
het scheuren van taaie huid en spieren
en vertoonde overeenkomst met de snavel van een condor. Een internationaal
team onderzoekers heeft met een simulatie van het krachtenspel tussen ge-

wicht, snavel en klauwen kunnen vaststellen dat de arend in staat was tot het
doden van prooien die groter waren dan
hijzelf. Moderne arenden pakken in de
regel prooien die kleiner zijn. Vermoedelijk doodde Haasts arend de veel grotere
moa’s, waarvan hij dan vervolgens, net
als een condor, alleen de weke organen
via de buikzijde naar binnen slokte.
Bron: Proceedings of the Royal Society B vol 288 (2021)
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Excursie

Smienten | Jan van der Greef

Biesbosch Noordwaard
Zondag 5 september 2021
8.30-15.00 uur | P-terrein Steurgat
Afdeling Doorn-Driebergen
Sjef ten Berge
Mooie nazomerdag
Temperatuur: 12°C-22°C | Wind: 2 Bft NO
Bewolking: 0 | Neerslag: 0 mm
Soortenlijst • dodaars • fuut • aalscholver
• kleine zilverreiger • grote zilverreiger •
blauwe reiger • purperreiger • ooievaar
• lepelaar • knobbelzwaan • grauwe gans
• Canadese gans • brandgans • nijlgans •
casarca • bergeend • smient • krakeend •
wintertaling • wilde eend • pijlstaart • slobeend • kuifeend • zeearend • bruine kiekendief • havik • sperwer • buizerd • visarend • torenvalk • slechtvalk • waterhoen
• meerkoet • kluut • bontbekplevier • zilverplevier • kievit • bonte strandloper •
kleine strandloper • kemphaan • watersnip • grutto • zwarte ruiter • witgatje •
oeverloper • kokmeeuw • stormmeeuw •
kleine mantelmeeuw • zilvermeeuw • gro22 | de kruisbek 1-2022

te mantelmeeuw • holenduif • houtduif •
Turkse tortel • steenuil • oeverzwaluw •
huiszwaluw • boerenzwaluw • grote bonte
specht • graspieper • gele kwikstaart • witte kwikstaart • roodborst • merel • Cetti’s
zanger • tjiftjaf • pimpelmees • koolmees
• ekster • kauw • zwarte kraai • spreeuw •
huismus • vink • putter • kneu •

Samen reizen
Achttien maanden na de laatste precorona- excursie pakten we de draad weer
op met een excursie naar de Noordwaard
van de Biesbosch. Samen reizen in hetzelfde voertuig was er nog niet bij en zodoende kwam iedereen op eigen gelegenheid naar het afgesproken vertrekpunt onder de rook van Werkendam.
De vroeg patrouillerende havik en het
halve dozijn overvliegende grutto’s leken wel verspieders van het leger vogelsoorten waar we het later op de dag nog
zwaar mee zouden krijgen.
We haastten ons richting de Knotwilg
(camping) om daar de parkeerfacilitei-

ten lichtelijk te frustreren. De vier kleine zilverreigers onderweg werden keurig over de intercom gecommuniceerd
en de boerenzwaluwen waren al talrijk
als muggen. De eerste kilometer dijk van
de Witboomkil hield ons zo vaak staande dat we aan de tweede nooit meer toekwamen. Heel veel wintertaling nog half
in eclips, al gearriveerde smienten, verspreide slobeenden, enkele krakeenden
en wilde eenden maakten het gezoek
tussen de in overmaat aanwezige grauwe
ganzen tot een tijdrovende bezigheid. De
kleine groepjes casarca’s en de in lijn opgestelde lepelaars waren prima ijkpunten
op de slikken en zandplaten.

Zeearend
Vier grote vogels bij elkaar met de kleur
bruin van het Barneveldse leghoen op
een smalle en verder lege zandplaat
was een samenscholing van jonge zeearenden. Twee ervan kwamen ons vermaken en kruisten de een na de ander
voorlangs op ooghoogte om een kadaver
van wat dan ook uit water van Harden-

Pijlstaart | Bert Geelmuijden

Zeearend tussen de ganzen | René de Waal

Visarend | Frits Schulte

hoek te tillen. Geen schijn van kans, ook
al was het geen dood paard. Of een zeearend beteuterd kan kijken ontging ons.
Ook voor zeearenden komt de wijsheid
met de jaren. Intussen hadden andere
ijverige ogen een jagende bruine kiek,
een koel postende zilverplevier, een spiedend overkomende sperwer en zowaar
enkele pijlstaarten in eclipskleed uit het
blikveld te voorschijn gehaald. De lichte
achtersteven opzij van de pijlstaart verraadt nu al waar later in het jaar de witte zijvlek getoond zal worden. Intussen
had de krachtige vleugelslag van de zeearenden ook kieviten en ganzen op het
idee gebracht eens een ommetje te gaan
vliegen. Eén zeearend moest op het huis
blijven passen, die bleef de hele tweeëneenhalf uur aan z’n smalle zandbank gekluisterd.

de visarend. Alsmaar biddend, dan weer
vallend met de gele gestrekte klauwen in
de aanslag en weer een stukje opschuivend. De berm vol dagjesmensen omzoomde onze excursiekaravaan.
Maltha gaf wat we elders nog niet hadden; oeverzwaluw, tjiftjaf, Cetti’s zanger,
pimpelmees, buizerd én dodaars. Een
vlinderminnend gezelschap stond te popelen om ter plaatse de rouwmantel te
betrappen.
Of het nog wat geworden is hebben we
niet afgewacht. De hele zondag posten
met je camera vraagt toch wel om een
beloning. Kan de zon nog zo vrolijk schijnen, als compensatie voor een gemiste
rouwmantel heelt hij niet alles.
De Muggenwaard was de volgende aanvulling met niet alleen de roep, maar ook
het beeld van de gele kwikstaart, een familie witgatjes, witte kwikstaart en kemphanen, bonte strandloper, kleine strandloper en grutto.
Dat deze letterlijke zondag de excursie
twee uur uit deed lopen was niet echt
iets waar om getreurd werd.

Excursiekaravaan

Gele kwikstaart | Toon Vernooij

Het verbindende traject richting polder
Maltha verliep ook niet rimpelloos. Een
jaagshow van ruim een kwartier boven
de ondiepe, gevulde Spieringpolder door
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Excursie

Spontane ransuilenexcursie
Afdeling Amersfoort | Sander Kole
Vrijdagmorgen rond 11.00 uur. De afgelopen dagen was het rennen en vliegen op het werk en heb ik in de avonden
doorgewerkt. Ik besluit om mijn hoofd
- met verrekijker (!) - leeg te gaan maken op de Lange Duinen bij Soest. Dan
kan ik direct op de koffie bij de ransuilen
die daar iedere winter in een boom zitten. Dat is echter gemakkelijker gezegd
dan gedaan. De eerste uilenbomen leveren geen resultaat op maar bij de vierde
boom is het raak. Ik ontdek bovenin de
grove den op ongeveer 10 meter hoogte een paar verdachte donkere vlekken.
Wanneer ik onder de boom ga staan is
het zeker…..ik heb de geoorde vrienden
weer gevonden: in totaal 6. Vol enthousiasme drop ik wat foto’s in een app-groep
met Amersfoortse vogelaars.
Van het een komt het ander en spontaan wordt het plan voor een ransuilen
24 | de kruisbek 1-2022

Ransuil | Bert Geelmuijden

Ransuil | Bert Geelmuijden

excursie geboren. Op zondagmiddag om
14.00 uur loop ik met 7 medevogelaars
weer richting de bekende boom. Er zitten
nu 9 ransuilen in de boom die zich mooi
en goed laten bekijken. Wat een feest!
Op de grond onder de boom worden ook
een paar braakballen gevonden waaruit
blijkt dat onze vrienden muizen en kleine
vogeltjes hebben gegeten.
We besluiten om nog wat rond te kijken
en lopen langs en door de rand van de
Lange Duinen waar jonge dennenopslag
wordt afgewisseld met berken en eiken
en wat heuveltjes. Dat is leuker en spannender dan verwacht. In de verte laat een
raaf zich langdurig en goed horen. Boven
onze hoofden klinkt de roep van de grote
bonte spechten, boomklevers en boomkruipers en in de verte vliegt een zwarte specht roepend voorbij. Dan is het
tijd voor de grote mezenshow. In de hoge kale bomen ontdekken we tientallen
staartmezen, koolmezen, pimpelmezen,
een kuifmees fraai in beeld en meerdere goudvinken. In de dennen aan de rand

van de duinen wemelt het van de goudhaantjes die zich laten zien en hard zingen. In een kale boom laat een glanskop
zich goed en zien en horen. In de lucht
komen geregeld groepjes sijzen over.
Na een laatste groet aan de ransuilen
en leuke gesprekken met hardlopers en
wandelaars - die we laten meegenieten
van de uilen - gaan we allemaal tevreden
huiswaarts. Het was een geslaagde en
leuke excursie. Wordt zeker vervolgd!

Goudvinken | Jan van der Greef

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
Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl.
De excursies zijn onder voorbehoud van
de coronasituatie, mogelijk wordt een
maximaal aantal deelnemers gehanteerd.

om vliegen vogels die vaak lange reis, in
voorjaar en najaar, jaar in jaar uit? Hoe
weten ze de weg? Wat is ‘trektellen’, en
hoe herken je vogels aan hun vlucht of
hun roep? Deze minicursus is ook een
goede voorbereiding voor wie meegaat
met de excursie trektellen op 26 maart.
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 22 maart
Wanneer en waar: donderdag 24 maart,
20-22 uur, Het Groene Huis, Amersfoort
(of Zoom)

Zaterdag 26 maart
Donderdag 24 maart
Minicursus trektellen
De vogeltrek is een fascinerend fenomeen. Ieder voorjaar trekken miljoenen
vogels over ons land vanuit warmere wintergebieden naar hun broedgebieden.
Op 26 maart geeft Marc Dijksterhuis een
lezing over dit fenomeen. Hij zal ingaan
op vragen als: Wat is vogeltrek, waar-

Trektellen op het Hazewater
Tijdens deze excursie maken we kennis met trektellen, waarover Marc Dijksterhuis eerder die week een minicursus
verzorgt. Vanaf een vast punt wordt geteld wat er allemaal voorbij komt vliegen. Trektelpost Hazewater ligt vlakbij
Leusden, het is een open plek in het bos
waar we ons concentreren op alles wat

Trektellen | Groenlingen | René de Waal

vliegend doortrekt. De vogeltrek is een
grillig fenomeen, met soms bizarre aantallen afgewisseld met hele stille uurtjes.
Eind maart maken we goede kans op een
vroege boerenzwaluw of beflijster. Natuurlijk hebben we ook oog en oor voor
de leuke soorten die hier vaak ter plaatse
voorkomen, zoals dodaars, kruisbek, en
de groene en zwarte specht. Het wordt
sterk aangeraden om voorafgaand aan
de excursie de minicursus te volgen op
26 maart.
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 22 maart,
maximaal 12 deelnemers
Wanneer: zaterdag 26 maart
Waar: de telpost is goed per fiets te bereiken, of op 10 minuten lopen vanaf een parkeerplaats, een routebeschrijving volgt
na aanmelding

Zaterdag 23 april

Trektellen | Putters | Hans van Zummeren

Marker Wadden | wandelexcursie
Het idee is dat we een rondwandeling
doen onder leiding van Roel Oost, één
van onze actieve leden die namens Natuurmonumenten excursies leidt op de
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Marker Wadden. Deze excursie is nog onder voorbehoud en wordt in overleg met
Natuurmonumenten verder vastgesteld.
De datum kan mogelijk nog wijzigen, en
qua deelnemers zal een maximum aantal
worden vastgesteld. Het tijdstip is afhankelijk van het vaarschema van de boot.
Aan de excursie zijn aanvullende kosten
verbonden. Verdere informatie volgt.

De Bilt | Zeist
DE BILT/ZEIST
Vanwege nu nog niet bekende, op 26
maart vigerende, corona-regelgeving kan
deze excursie komen te vervallen of kan
startlocatie/vertrek worden aangepast
(08:30 uur Theetuin Eemnes). Nadere
informatie wordt bekend gemaakt via de
website en per mail naar de deelnemers.

aantallen kolganzen en smienten aanwezig zijn, mogen we tevens zingende gras
piepers, veldleeuweriken en baltsende
weidevogels (grutto, tureluur, kievit) verwachten. Maar ook zeearend, slechtvalk,
bruine kiekendief, rietzanger, baardman,
blauwborst, watersnip, goudplevier en
raaf kunnen hier eind maart worden waargenomen. We wandelen vanaf de parkeerplaats bij de Theetuin naar de vogelkijkhut
bij het Eemmeer en over een slaperdijkje
in Noordpolder te Veld. Wandeling (met
enkele pauzes) duurt circa 6 uur en helaas

ontbreken sanitaire voorzieningen.
Meenemen: eten/drinken en waterdicht
schoeisel (wandelpad kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk t/m 23 maart via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 15.00 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: € 12 per auto, te verrekenen met de chauffeur

Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies via sjeftenberge
@vogelwacht-utrecht.nl en 0343-414531.
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 o.b.v. 4 personen per auto.

Zaterdag 26 maart

Zaterdag 12 maart

Eempolders
In de eerste lenteweek van 2022 gaan
we genieten in een uiterst vogelrijk gebied nabij Eemnes. Terwijl nog steeds
veel brandganzen plus snel afnemende

Leersumse Veld
Hoewel de recreatiedruk het afgelopen
jaar aanzienlijk was op het Veld, hopen we toch dat de vroege zomergasten
standgehouden hebben en al met hun
territoriale aanspraken bezig zijn. Het
landschap van het Veld heeft een grote
variatie en ook de aanwezigheid van de
plassen maakt dat we misschien onverwachte waarnemingen gaan doen.
Vertrek: 8.30 uur, retour circa 13.00 uur
op de vooraf gecommuniceerde startplaats van de excursie
Benzinekosten: niet van toepassing

Graspieper | Michael Kars

Zondag 10 april
Brandgans | Bert van Dillen
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Rietzanger | Henk Tromp

Landje van Geijsel en Waverhoek
De ongekende intensiteit van het vogel-

leven in het voorjaar op dit dras staande land is altijd weer een verrassing. Ook
een havik schaamt zich soms niet om deze drukte even in vogelvlucht te komen
bezien. Ook het moeras van Waverhoek
biedt met zijn rietvelden een groot aantal zangvogels een tehuis. Daar maken we
een wandeling van een kleine twee uur.
Vertrek: 8.45 uur, retour circa 13.00 uur
op de vooraf gecommuniceerde startplaats van de excursie
Benzinekosten: € 6 p.p.

Dinsdag 26 april
Everdingse Waarden (dagexcursie)
De uiterwaarden van Everdingen zitten
omstreeks eind april vol in hun lente.
We gaan uitgebreid wandelen en rekenen niet alleen op bloeiende graslanden,
maar ook op veel vogelleven ter plaatse.
Afhankelijk van de terreinomstandigheden komen we misschien ook nog wat
steltlopers tegen.
Denk aan gepast schoeisel voor de paden
en gras. Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar de startplaats, die na aanmel-

ding wordt gecommuniceerd.
Vertrek: 10 uur, retour circa 16 uur op de
vooraf gecommuniceerde startplaats
Benzinekosten: € 4 p.p. excl. pontveer

Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Aanmelden voor excursies bij Michiel van
Vliet via michielvanvliet@vogelwachtutrecht.nl en 06-52668686
Elke 1ste zaterdag van de maand

ke soorten. We bezoeken gebieden als de
Elster Buitenwaard, Everdingen en/of de
Zouweboezem.
Vertrek: 8.00 uur vanaf Galgenwaard,
eind van de middag terug

Vechtplassen
VECHTPLASSEN
Excursies vertrekken vanaf het kleine
P-terrein op het Harmonieplein in Maarssen (t.o. Residentie Amadeus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P-Harmonieplein.

Vogel-/natuurwandeling Park Oudegein
Vanaf september vindt elke eerste zaterdagochtend van de maand van 8-10 uur
de wandeling plaats in park Oudegein
onder leiding van Luc de Bruijn.
Vertrek: Vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 34 32 NE Nieuwegein.

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

Kuifmees | Richard Pieterson

Zondag 21 maart
Heidestein en Langbroek | Dagexcursie
We verwelkomen de lente met een regionaal bezoek aan enkele bossen. We gaan
naar Heidestein en Langbroek en zullen
op zoek gaan naar alle soorten spechten.
Vertrek: 8.00 uur vanaf Galgenwaard,
eind van de middag terug

Zondag 18 april
Havik | Hans van Zummeren

Langs de Lek | Dagexcursie
We gaan langs de Lek op zoek naar leu-

Groene specht | Michael Kars
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Zondag 13 maart
Sallandse Heuvelrug (korhoen) | Dag
Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
is de enige plek in Nederland waar u nog
het korhoen kunt zien. Het terrein bestaat uit heide en bos, met leuke hoogteverschillen. Het hoogste punt is de Koningsbelt van 75 meter boven NAP.
Er broeden meer dan 75 soorten vogels
in het Nationaal Park. De meest zeldzame zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en natuurlijk het korhoen. In de oude
naaldbossen komen vooral zwarte mees,
kuifmees en kruisbek voor en laten roofvogels als wespendief en havik zich zien
in dit prachtige gebied!
Excursieleiding: Cora Kuiper en Gerhard
Overdijkink
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 maart bij
Gerhard Overdijkink, 0346-563749 of
06-49678023 (na 18.00 uur)
Vertrek: 5.30 uur, terug tussen 16-17 uur
Benzinekosten: € 15,00 p.p. (graag met
gepast geld betalen aan de chauffeur)

Zondag 3 april
Landje van Geijsel, Waverhoek, Botshol
en Demmerik | Ochtend/auto-excursie
Iets ten zuiden van Ouderkerk aan de
Amstel ligt het Landje van Geijsel, dat
door boer Jan elk jaar in februari een beet
je onder water wordt gezet. Zo ontstaat
een plas-dras gebiedje dat heerlijk is voor
steltlopers en eenden. Ook bezoeken wij
Waverhoek, een 60 hectare groot moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht.

Mogelijk zien we de eerste lepelaars die
daar voedsel zoeken en in de Botshol
broeden (circa 30 paartjes). Langs de
Botshol (de krooneend!) rijden we ten
slotte naar de Ter Aase Zuwe in Vinkeveen (Polder Demmerik). We hopen dat
er veel leden mee zullen gaan naar deze
leuke en dichtbij gelegen gebieden.
Excursieleider: Richard Pieterson
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 1 april bij
Richard Pieterson, 06-12517124
Vertrek: 7.30 uur; aanwezig om 7.25 uur;
terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: € 4,00 p.p. Graag gepast
betalen aan de chauffeur

Roodborsttapuit | René de Waal

Zaterdag 23 april
Heidestein/Bornia | Ochtendexcursie
Verscholen in de bossen bij Zeist liggen
Heidestein en landgoed Bornia. Een gemarkeerde wandelroute voert door het
afwisselende bos en de uitgestrekte heidevelden. Qua vogels maken we kans op
havik, grote bonte specht, boomleeuwerik, zwarte mees, kuifmees, goudhaan,
kruisbek, roodborsttapuit en met veel
geluk de eerste bonte vliegenvanger of
een heel vroege koekoek.
Excursieleider: Gerhard Overdijkink
Aanmelden: uiterlijk donderdag 21 april
bij Gerhard Overdijkink, 0346-563749 of
06-49678023
Vertrek: 6.30 uur, aanwezig om 6.25 uur;
terug rond 13.00 uur
Benzinekosten: € 2,00 p.p. Graag gepast
betalen aan de chauffeur

Lepelaars | Richard Pieterson

Goudhaan | Bert Geelmuijden
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Bestuur

Afdelingen

Werkgroepen

Voorzitter Bert van ’t Holt

Amersfoort e.o.

0346-351448 | voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

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

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

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

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven

Ledenadministratie | Lid José Loof-Valk

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

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

Nieuwegein | IJsselstein

Vogelringstation Groenekan

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

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

Utrecht-Stad

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard

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

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

Districtscoördinator Sovon

Vechtplassen

Scholenproject IJsselstein

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

Jaap Stolze
jaapstolze@vogelwacht-utrecht.nl

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

06-24470449 | joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

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

Bestuursmedewerkers

Krooneend
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

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

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

