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Van de redactie
Gierzwaluwen

Goed nieuws voor knobbelzwanen

Als deze Kruisbek bij u op de deurmat valt, zijn de gierzwaluwen onderweg naar Nederland. Misschien heeft u de eerste al
gezien? Meestal een moment waar veel vogelaars blij van worden. Han van der Kolk telde 25 jaar lang een broedkolonie gierzwaluwen in Zeist en schreef er een gedegen en boeiend artikel
over (zie vanaf pagina 2).

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen via een ontheffing toestemming verlenen om de komende 5 jaar knobbelzwanen af te
schieten in onze provincie. De zwanen zouden belangrijke landbouwschade veroorzaken. De rechter is het hier niet mee eens.
Goed nieuws voor de knobbelzwanen in Utrecht. Sander Kole
vertelt er vanaf pagina 23 in deze Kruisbek meer over.

Bestuur
Geanimeerde ALV op 22 maart
Maart 2019 zagen we elkaar voor ’t laatst persoonlijk op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voorjaar 2020 sloegen de
pandemie en de lockdown toe en van zoom hadden we nog
nooit gehoord. Ten einde raad besloot het bestuur de ALV af te
gelasten. Vorig jaar hielden we een dubbele ALV (2010 + 2021)
via zoom. En dat ging eigenlijk best wel goed. Maar op 22 maart
jongstleden was het toch erg fijn elkaar weer in levenden lijve te
ontmoeten. Het begon met een feestelijk drankje en werd een
geanimeerde bijeenkomst.

Contributie en jublileum
In het formele deel van de ALV werd de contributie voor 2023
gehandhaafd op 18 euro. Ook was er aandacht voor een jubileum: in 2023 bestaat onze Vogelwacht 65 jaar. Nagedacht wordt
over een feestelijke ALV en een jubileumexcursie. De aanwezigen gaven toestemming voor de uitgave van een jubileumboek.

Krooneenden | Hans van Zummeren

veense Plassen) de kern van de Nederlandse broedpopulatie.
Inmiddels gaat het landelijk beter met de krooneend met onder
andere een uitbreiding op de Randmeren en in de Zuid-Hollandse duinen. Helaas neemt het aantal broedende vogels op de Vinkeveense Plassen af. Martin gaf een overzicht van de mogelijke
oorzaken. Meer informatie over de Werkgroep Krooneend, die
de tellingen uitvoert, is te vinden op onze website onder ‘Werkgroepen’.

Krooneenden Vinkeveen nemen af
Na de pauze hield Martin Poot een helder verhaal over de broedende krooneenden van Vinkeveen. De krooneend was lang een
zeer zeldzame broedvogel in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog vormde het Vechtplassengebied (met vooral de Vinke-

Cadeau-abonnement
Op de website vindt u ook iets nieuws: de mogelijkheid om een
cadeau-abonnement te geven aan familie, vrienden en kennissen. Heeft u belangstelling? Kijk dan onder ‘Ledenadministratie’.
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Monitoring van een kolonie gierzwaluwen
in Zeist gedurende 25 jaar (1995-2020)

Han van der Kolk

De gierzwaluw (Apus apus) lijkt gezien de honkvastheid in kolonies traditioneel ingesteld. Gegevens betreffende langjarige
monitoring van gierzwaluwnesten in een omgeving met een
constant aantal nestholten zijn in Nederland uitermate schaars.
Ten aanzien van het inventariseren van gierzwaluwnesten worden er twee mogelijkheden aangegeven, namelijk het noteren
van de invliegplaatsen van de adulte vogels en het omstreeks
zonsondergang tellen van de adulte vogels die boven de broedplaatsen vliegen. Voor beide methoden werd vermeld dat minimaal twee tellingen in juni noodzakelijk zijn (Hustings et al.
1985, Andriessen et al. 2001). Met betrekking tot de laatst genoemde methode werden nog nadere preciseringen gegeven,
namelijk dat er bij voorkeur geteld moet worden vanaf een half
uur na zonsopgang of in de avond van 18:00 uur tot na zonsondergang en tussen 15 juni en 10 juli (Andriessen et al. 2001). Het
tellen van de aantallen vogels die boven de broedplaatsen vliegen komt feitelijk neer op het vaststellen van groepsgroottes,
omdat gierzwaluwen zich dan met name verplaatsen in groepen, waarbij de individuen elkaar luid roepend achtervolgen.
In dit artikel wordt verslag gedaan van de monitoring van een
kolonie gierzwaluwen in een omgeving met een constant aantal nestholten in Zeist gedurende 25 jaar van 1995-2020. Tevens
wordt op basis van heranalyse van historische gegevens (van
der Kolk 1989) de validiteit van het tellen van de aantallen vogels die boven de broedplaatsen vliegen nader bezien. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de fenologie.

waarnemingsuur leverde dit een maximum aantal deelnemende
gierzwaluwen op en deze maxima werden gecorreleerd met de
datum en de gemiddelde dagtemperatuur zoals gemeten door
het KNMI in De Bilt. Het aantal nesten in de betreffende kolonie
bedroeg in 1983 zes, in 1984 veertien en in 1985 vijftien.
Bij de monitoring van de gierzwaluwkolonie in de Laan van
Bergen te Zeist werd als criterium voor de aanwezigheid van

Methodes
Door de auteur werden in de jaren 1983, 1984 en 1985 in een kolonie in Zwolle op 22 dagen steeds het aantal achtervolgingsvluchten geteld van 8-9 uur. Per achtervolgingsvlucht werd ook
het aantal deelnemende gierzwaluwen geteld. Aldus werden de
gegevens verkregen van in totaal 317 achtervolgingsvluchten. Per
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een nest tenminste twee in- of uitgaande gierzwaluwen vanaf
10 mei gehanteerd. In totaal werd over een periode van 25 jaar
van 1995-2020 (met uitzondering van 1999) gedurende 343 uur
waargenomen.
Tijdens de monitoring van de gierzwaluwkolonie in Zeist werd
ook de datum genoteerd waarop de eerste gierzwaluw in het
voorjaar verscheen. De auteur verkeerde in de gelukkige omstandigheid van een tweetal personen een langjarige fenologiereeks van de gierzwaluw toegestuurd te krijgen. Het betrof een
reeks over 44 jaar (1946-1989) van de heer J.B.M. Frencken uit
Hilversum en een reeks over 13 jaar (1973-1985) van de heer P.
ten Hove uit Zwolle, welke gegevens voor nadere analyse zijn
gebruikt.

Figuur 1 | Maxima van deelnemende gierzwaluwen aan in het totaal 317 achtervolgingsvluchten over de jaren 1983-1985 van 8-9 uur in een gierzwaluwkolonie in
Zwolle. [Verband tussen maxima en de datum (Pearson’s correlatie r=0,271 met
P=0,223) en maxima en de gemiddelde dagtemperatuur (Pearson’s correlatie r=0,141 en P=0,533).]

Figuur 2 | Het aantal getelde nesten per waarnemingsuur in 1996 van een gierzwaluwkolonie van 13 nesten in Zeist.

Resultaten
In figuur 1 zijn de maxima van deelnemende gierzwaluwen aan
in totaal 317 achtervolgingsvluchten over 1983-1985 van 8-9 uur
in een gierzwaluwkolonie in Zwolle weergegeven. Naarmate het
broedseizoen vorderde bleek er geen significante toename van
dit overall maximum, terwijl er ook geen verband kon worden
vastgesteld met de gemiddelde dagtemperatuur. Opvallend in
de grafiek zijn vooral de forse dagelijkse schommelingen van
het maximaal aantal deelnemende gierzwaluwen aan dergelijke
achtervolgingsvluchten.
In 1996 werd in Zeist van een dertiental nesten per waarnemingsuur bijgehouden of er minimaal één gierzwaluw het nest
bezocht. De resultaten van de elf waarnemingsuren zijn weergegeven in figuur 2. Reeds na twee waarnemingsuren bleek van
alle 13 nesten tenminste één in- of uitgaande gierzwaluw te zijn
waargenomen. Op 26 juli werden alle nesten nog bezocht, terwijl dit op 8 augustus nog bij 4 nesten het geval was.
Het aantal nesten van de gierzwaluw in Zeist gedurende 25 jaar
(1995-2020) is weergegeven in figuur 3. Er bleek geen verband
te zijn tussen het zomergetal van IJnsen en het aantal nesten oftewel een warme zomer leidde niet noodzakelijkerwijs tot veel
nesten. Gedurende deze periode was er sprake van een neerwaartse trend in het aantal nesten over deze periode resulterend in een afname van 16% over deze 25 jaar. Het aantal nesten in de periode 2009-2020 bleek significant lager dan dat in

Figuur 3 | Aantal nesten van de gierzwaluw in Zeist gedurende 25 jaar van 1995-2020
met een lineaire trendlijn. [Verband tussen het zomergetal van IJnsen en het aantal
nesten (Pearson’s correlatie r=0,177 en P=0,396) en het aantal nesten in de periode
2009-2020 bleek significant lager dan die in de periode 1995-2008 (Eénzijdige variantieanalyse (One way ANalysis Of VAriance (ANOVA) P=0.003 met respectievelijk
gemiddeld (±standaard deviatie (SD)) 31±4,3 en 37±3,7 nesten).]
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de periode 1995-2008 met respectievelijk gemiddeld (± standaard deviatie) 31±4,3 en 37±3,7 nesten. Er bleek ook een significante correlatie te zijn tussen het aantal nesten en het aantal
teluren, zoals weergegeven in figuren 4 en 5. Ook na correctie
hiervoor bleef de gesignaleerde afname statistisch significant.
In de kolonie in Zeist was gerekend over de jaren 1997-2020
de gemiddelde aankomstdatum van gierzwaluwen 26 april (± 4
dagen; n=21 jaren). Ten aanzien van late legsels was er evenmin
een duidelijke trend. Zo was er op 22 augustus 1995 nog een
nest bewoond, evenals op 7 augustus 2000, 3 augustus 2001, 11

augustus 2003 en 18 augustus 2005. De gemiddelde eerste aankomstdatum in de fenologische reeks van de heer J.B.M. Frencken
over 44 jaar was 28 april (±5 dagen) en die van de heer P. ten
Hove was 1 mei (±6 dagen). Over de jaren 1946-1966 (n=17 jaren) was de gemiddelde eerste aankomstdatum in de fenologische reeks van de heer J.B.M. Frencken 26 april en die over
de jaren 1967-1989 (n=15 jaren) 29 april. Ook uit figuur 6 wordt
geen enkele aanwijzing verkregen dat er sprake is van vervroegde terugkeer van gierzwaluwen uit de overwinteringsgebieden
over de afgelopen 75 jaar.

Figuur 4 | Het aantal nesten en het aantal waarnemingsuren gedurende 25 jaar
van 1995-2020 in een gierzwaluwkolonie in Zeist. [Ook na correctie hiervoor bleef
de gesignaleerde afname statistisch significant (One way ANOVA 1995-2008 versus
2009-2020 P=0.002).]

Figuur 5 | De correlatie tussen het aantal nesten en het aantal teluren gedurende
25 jaar van 1995-2020 in een gierzwaluwkolonie in Zeist. [Verband tussen het aantal
nesten en het aantal teluren (Spearman’s rho correlatie r=0,643; n=25 en P=0,001).
Het aantal nesten was symmetrisch verdeeld en het aantal teluren was scheef verdeeld reden om hier de Spearman’s rho correlatie toe te passen in plaats van de
Pearson’s correlatie.]

Figuur 6 | Fenologie gedurende 25 jaar (1995-2020) van een gierzwaluwkolonie in
Zeist alsmede van een reeks over 44 jaar (1946-1989) van de heer J.B.M. Frencken uit
Hilversum en een reeks over 13 jaar (1973-1985) van de heer P. ten Hove uit Zwolle.

Figuur 7 | Het aantal nesten per jaar van 1993-2020 in Noordwijk en Zeist. Over de
periode 1993-2018 bleek de populatie Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen stabiel.
[Lineaire regressie: aantal nesten=130,79+0,0171 x jaar.]
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Uit de analyse blijkt dat het tellen van de aantallen vogels boven de broedplaatsen (oftewel het vaststellen van de groepsgrootte) geen goede afspiegeling van het aantal broedvogels
was, want het aantal achtervolgingsvluchten bleek van dag tot
dag sterk te variëren in vergelijking met het vrij constante nestbezoek. Immers, een gierzwaluwnest wordt elk uur van de dag
gemiddeld eenmaal door een oudervogel bezocht (Bromhall
1980). Gedurende het seizoen lijkt deze bezoekfrequentie niet
te veranderen (Weitnauer 1983, van der Kolk 1989). Bovendien
kunnen ook niet-broedvogels deelnemen aan achtervolgingsvluchten (Chantler & Driessens 1995) en kunnen deze ook tijdens regen optreden (van der Kolk 1989). De maximale aantallen per achtervolgingsvlucht kunnen in juli fors oplopen,
waarbij deelname van steeds grotere aantallen pas uitgevlogen
jongen niet onwaarschijnlijk lijkt. Het tellen van de aantallen
gierzwaluwen boven de broedplaatsen wordt dan ook als hachelijk beschouwd c.q. niet-valide om een indicatie te verkrijgen
van het aantal nesten. In onderhavige studie werd dan ook de
voorkeur gegeven aan de arbeidsintensievere methode van het
tellen van in- of uitvliegende gierzwaluwen alhoewel zulks zou
kunnen leiden tot een systematische overschatting, want niet
alle in- of uitvliegende gierzwaluwen zullen indicatief zijn voor
een nest met eieren. In een langjarige monitoringsstudie lijkt
een dergelijke systematische overschatting overigens minder

relevant. Er is becijferd dat jaarlijks ongeveer 6% van de nestelende paren gierzwaluwen niet tot eileg overgaat (Berghuis &
van Scharenburg 2009).
De langjarige monitoring van een kolonie gierzwaluwen in Zeist
resulteerde in het vaststellen van een afname van 16% van het
aantal nesten over deze 25 jaar. De nesten van gierzwaluwen
in Zwolle vastgesteld door de auteur in de jaren 1982 en 1985
werden in de jaren 2014, 2015 en 2016 gecontroleerd (Smabers
& Smabers-Grigaite 2016). Dit resulteerde in een geschatte
overall gemiddelde afname van het aantal van deze nesten van
maar liefst 66±2,0%. Opmerkelijk was ook dat een aantal grote
kolonies waren gedecimeerd met zo’n 86% of zelfs waren verdwenen. In Noordwijk werd een vergelijkbare studie uitgevoerd
(Verkade et al. 2015) zowel wat betreft de onderzoeksperiode,
het gebruik van het nestcriterium op basis van het noteren van
de invliegplaatsen van de adulte vogels als een minimale telintensiteit over de betreffende onderzoeksperiode. Er werd echter geteld om de vijf jaar en er werden in het onderzoeksgebied
ook extra nestmogelijkheden aangeboden in de vorm van ondermeer neststenen. Over de periode 1993-2018 bleek de populatie gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen stabiel (zie figuur 7)
(Verkade et al. 2015, Verkade et al. 2020).
Aangegeven wordt dat de afgelopen decennia een forse afname in het aantal nesten van gierzwaluwen is opgetreden door
renovatie- en sloopprojecten (van den Anker 1963, Schoppers

Discussie
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2018), maar dat speelt bij de in dit artikel beschreven aantalsreducties van het aantal nesten van gierzwaluwen in Zwolle en
Zeist nauwelijks een rol. Als andere meest voor de hand liggende reden lijkt dan ook een wijziging in de beschikbaarheid of
samenstelling van het voedsel van de gierzwaluw of zoals zo
fraai door Bromhall genoemd ‘aerial plankton’ (Bromhall 1980).
Hierbij sluit natuurlijk de afname van de biodiversiteit van insecten naadloos aan (Hallmann et al. 2017).
Als mogelijke functies van de achtervolgingsvluchten worden
genoemd: het vinden en selecteren van partners (balts), het
synchroniseren van de cyclus, het lokaliseren van reeds bestaande kolonies en het lokaliseren van reeds bestaande nesten (Bromhall 1980, van der Kolk 1989). Mogelijk hangt het grillige optreden ervan aanvankelijk samen met het gaan broeden
van adulte exemplaren kort na de terugkeer uit de overwinteringsgebieden, het deelnemen van niet-broedvogels en in een
later stadium deelname van pas uitgevlogen jongen, en het vervolgens weer wegtrekken van gierzwaluwen naar de overwinteringsgebieden aan het einde van het broedseizoen. Onmiskenbaar hebben de achtervolgingsvluchten een belangrijke sociale
functie voor de gierzwaluw en wordt dit gedrag met name vertoond in (traditionele) kolonies. Het verdwijnen van kolonies
en het veel meer verspreid broeden van gierzwaluwen lijkt niet
alleen de forse achteruitgang van deze vogelsoort over de afgelopen decennia te illustreren, maar lijkt ook de sociale functio6 | de kruisbek 2-2022

naliteit van achtervolgingsvluchten als consequentie daarvan te
verminderen.
De correlatie van de langjarige fenologiereeksen van twee waarnemers uit Hilversum, te weten de heren H. Nuijen (19422007) en de heer J.B.M. Frencken was fraai significant (Pearson’s correlatie r=0,672; P=0,000 en n=30). De gemiddelde eerste aankomstdatum in de fenologische reeks van de heer H.
Nuijen over 54 jaar was 25 april (±4 dagen). Over de jaren 19421972 (n=26 jaren) was de gemiddelde eerste aankomstdatum in
de fenologische reeks van de heer H. Nuijen 24 april en die over
de jaren 1973-2007 (n=28 jaren) 26 april. Op basis van de beschikbare langjarige fenologiereeksen is het van belang zich te
realiseren dat er geen aanwijzingen zijn dat de gierzwaluw het
broedseizoen in het voorjaar verlengt.

Dankwoord
Met dank aan het KNMI te De Bilt alsmede aan de heren J.B.M.
Frencken, P. ten Hove, R. Smabers en H. Verkade voor hun bijdragen aan dit onderzoek.

Literatuur | Andriessen M., D.A. Jonkers & A. van Dijk 2001. Handleiding voor
het inventariseren van Gierzwaluwen op afstand en bij inkijkposten. Landschapsbeheer Noord-Holland, Haarlem:16. | Anker, C.A. van den 1963. De Gierzwaluw.
De Levende Natuur 66:63-71. | Berghuis A. & K. van Scharenburg 2009. Gierzwaluwen: echte mooiweervogels. Aantalsverloop en broedsucces van drie broedkolonies in Noord- en Zuidhorn (Gr.). Het Vogeljaar 57:261-267. | Bromhall D. 1980. Devil birds; the life of the Swift. Hutchinson, Londen:57. | Chantler P. & G. Driessens
1995. Swifts: a guide to the swifts and treeswifts of the world. Ger Meesters Boekprodukties, Haarlem:17. | Frencken J.B.M. Brief gedateerd 7 januari 1990. | Hustings M.F.H., R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam, M.J.S.M. Rijnen 1985. Handboek vogelinventarisatie; Natuurbeheer in Nederland 3. Pudoc/Vogelbescherming, Wageningen/
Zeist:374. | Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan
H., Stenman W., Müller A., Sumser H., Hörren T., Goulson D., Kroon H. de 2017.
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One ;12(10):e0185809. | Knip K. Zwaluwwachten (inclusief fenologie reeks Gierzwaluw van de heer H. Nuijen uit Hilversum). NRC 28-4-2007. | Kolk
J.H. van der 1989. De Gierzwaluw in Zwolle. Het Vogeljaar 37:218-227. | Schoppers
J. 2018. Gierzwaluw. SOVON. Vogelatlas van Nederland :354-355. | Smabers R. &
D. Smabers-Grigaite 2016. Broedende Gierzwaluwen in de Zwolse wijk Assendorp
in 2014-2016. Vogels in Overijssel :34-41. | Verkade H., Jacobs J., Marijnis A. & Dijk
I. van 2015. 20 Jaar Gierzwaluwen inventariseren in Noordwijk. Limosa ;88:164-172.
| Verkade H., Marijnis A., Jacobs J. & Dijk I. van 2020. De Gierzwaluw in Noordwijk-Binnen in 2013 en 2018. De Strandloper ;52:43-49. | Weitnauer E. 1983. Mein Vogel; Aus dem Leben des Mauerseglers Apus apus. Basellandschaftlicher Natur- und
Vogelschutzverband, Liestal, Zwitserland:38

Redactie: In deze tweede aflevering is Henk Strietman gearriveerd in Seydisflördur (oostkust IJsland). Hij reist verder via Mosfellsbar en
Höfdabrekka naar Dyrholey (zuidelijkste puntje IJsland). Dan loopt de route langs Alftaver, Skaftafell (Nationaal Park), Ingólshöfdi (waar
men veronderstelt dat de Noor Ingólfur Arnarson in of rond 874 aan land ging) naar het gletsjermeer Jökulsarion. Henk bezoekt in deze
aflevering ook nog Laugar in het noorden en de actieve vulkaan Askja op de centrale hoogvlakte.

De vogels, het land, de zee
Mosfellsbaer
De lange rit in de regen, de lange reis onder de grijze lucht, over het land onder
de lucht in de kleuren van de zee. Maar
er zitten IJslandse grutto’s langs de weg,
en roodkeelduikers. En wilde zwanen. Een
sneeuwgors in de vlucht. Op het paaltje van een hek een valk, het smelleken.
Weerzien te Reykjavík. Melancholie van
de goudplevieren.

te strand. De wind voert zonlicht met
zich mee. Eidereenden verzamelen hun
jongen. Ver weg blinkt boven het land het
ijs, de sneeuw van het Myrdal. Noordse
sterns zoeken elkaar voor een nest in het
gras, hun roep is lyrisch, schril. Zeezwaluwen, trekvogels als geen ander tussen
het verre zuiden aan de andere kant van
de wereld en nu deze noordelijke eilanden en kusten.

Höfdabrekka

Álftaver

Onder de tikkende slag van de regen
roept de wulp met die naam er bevend
doorheen. Er vliegen jagers langs de weg
en noordse sterns, uitvergroot stilstaande zwaluwen van de zee, zwart en rood,
licht zilverwit. De eerste grauwe franjepootjes zwemmen hier, bedrijvig als spelende kinderen in een klein meer. Onder
de vuurtoren van Vík zitten de papegaaiduikers, hoog boven het wilde wit van
de zee. De aanstromende, stukslaande,
uitwaaierend teruglopende zee die achteloos de regen in zich opneemt. De zomer doet alsof hij er niet is.

Tussen het kleine kerkje en de grote vuurtoren liggen de kwelders van tijm en zilverblad, van walstro en witte klaver en van
het eindeloze stugge gras. Voor je ligt de
eeuwige zee, ver achter je het eeuwige ijs.
Grote groepen regenwulpen vliegen met
bevende vleugels, roepen met bibberend
geluid. Overal jagen kleine jagers, donkere
en lichte, als wapenbroeders nooit alleen,
hun roep klinkt als aandringend klagen.
Goudplevieren zijn er, en bonte strandlopers die hier het veld bewonen. Opgewonden bontbekplevieren. Stil en dreigend de grote jagers. In de avond in Vík
komen en gaan weer de noordse sterntjes
af en aan, en strijken neer op de bolbloeiende angelica, engelwortel. Ze landen op
een paal, wachten op elkaar, wisselen el-

Dyrhóley
Aanwaaiende golven slaan stuk op de rotsen, de branding loopt uit over het zwar-

Henk Strietman

kaar waakzaam af, ‘kyrie…’. Nog laat zingt
op de rand van het dak van de schuur een
koperwiek, zijn zang vult de kom van de
heuvels om je heen.

Goudplevier | Henk Strietman
de kruisbek 2-2022 | 7

Skaftafell
De bewolkte lucht maakt de bloeiende
velden donker, de met mos bedekte stenen zonder kleur. Zwart zand straalt over
de wegen, sintels bedekken de weg. Totdat in de verte het glinsterend wit uit het
landschap breekt, het licht van sneeuw
en ijs van eeuwen. Smeltwater stroomt
in brede beddingen tussen de stenen
door naar zee. In een meer langs de kant
van de weg dribbelen weer de grauwe
franjepootjes op vlak water, op en neer,
links, rechts. Een roodkeelduiker heeft

Noordse sterns | Henk Strietman
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hier zijn nest. Muren van kloven en lijnen lopen uiteen in rivieren en beken.
Het gletsjermeer wacht, het gebroken ijs
wacht tot het wegstroomt, tot het uiteenvalt in zee. Je ziet alle tinten wit en grijs
en blauw en zwart. Een roodkeelduiker
vliegt gakkend met laaghangende hals
over ons heen. Een stel eidereenden vergezelt de langzaam bewegende zeehond.
De noordse sterns laten zich vallen, duiken op omhoog gewoelde vis. Sneeuwgorsjes kruipen verdekt over de heuvels.
Er zijn goudplevieren en bontbekplevie-

ren. Een paarse strandloper peurt aan
de waterkant tussen de kiezelstenen. De
avond valt over het eeuwige ijs, de tijd
staat stil tussen momenten en beelden.
Donker wordt het niet.

Ingólshöfdi
Dit is de kaap waar de Noor aan land
kwam, naar Rookbaai trok en een huis
bouwde, daar om het leven werd gebracht door zijn slaven. De kaap waar de
papegaaiduikers wonen en alle andere vogels van de klif. Hier vliegen zij af en aan

De Kaap | Henk Strietman

om hun jongen te voeden, en de grote jagers. Hier wachten zij in de rij op gunstige
wind, op de onrust van binnen om te gaan
en met hun visjes thuis te komen. Zwart
als het lavazand van de lange kusten, wit
als het schuim waarmee de zee het land
ontmoet. In de verte schittert vreedzaam
het ijs, dichterbij getrotseerd door kleine
geurige bloemen, geel, wit, roze en oplichtend groen. Drie raven laten weten dat
dit land hun land is, geen twijfel.
Wilde zwanen | Henk Strietman

Jökulsarlón
Deze vogels zijn gemaakt om snel door
het water te gaan, om te duiken en boven
te komen met vis, schijnbaar niet om te
vliegen. Maar daar aan de hemel gaan ze,
met snelle vleugelslagen. Met de kop licht
omlaag aan de hals laten ze hun roep als
een klacht over het land. Ze zwemmen
langs de weg in een meer, de roodkeelduikers, met twee jongen, en ze vliegen over
het witte ijs af en aan. Ze zijn thuis tussen
de muren van ijs dat glinstert, ook zonder zon. In ondenkbare vormen breekt het
ijs in het meer, vallen de muren langzaam
uiteen in grote stukken zwart en wit, drijven brokstukken langzaam naar zee. Hier
spoelen kleine figuren aan, doorzichtig
als glas, als kristal ruw geslepen, bewerkt.
Het ligt daar in wankel evenwicht, je kunt
er van alles in zien, bij bedenken. In de
luwte van een helling ontdoet een smelleken zijn prooi van de verwaaiende veren,
knikt met zijn kop op en neer, vliegt weg
zonder iets achter te laten.

Laugar
Een jonge koperwiek wacht in de tuin

schril piepend op zijn voedsel. De roodkeelduikers en hun jongen zijn in een ander meer terechtgekomen. Hun klagende
geluiden mengen zich met het huilen van
twee aan twee langs vliegende kleine jagers. Voor de eenzame zeeman de klacht
van een drenkeling, van een verloren ziel,
geen steen wijst hem de weg. Altijd is er
het eeuwige ijs in de verte, het gebogen
landschap. Altijd is hier dichtbij de woestijn van zwart zand en grillige stenen.
Achter de diepe baai wenken rollende wolken, wenkt het diepe blauwgroen, de zee
heeft zoveel kleuren. In een brede poel
langs de weg zitten ze zomaar met meer
dan dertig bijeen, de zo bedrijvig licht op
het water rondpikkende grauwe franjepootjes, grijs met roodbruin op de hals.
En dan. Kan een vogel, die leeft met geen
ander doel dan te leven, kan een vogel je
ontroeren? Je kijkt hem aan in het donkere oog: wat gaat er om? Je blijft er vreemd
van, ver vandaan. Maar op dezelfde plek
achter de biezen, op dezelfde tijd in het
jaar, ook deze zomer: een ouderpaar, de
lange witte halzen waakzaam gestrekt, de

snavel zwart en onmiskenbaar geel, met
vijf grijs donzende jongen. Wilde zwanen.

Askja
Zoals de schepping begon, zo herhaalt zij
zich hier. De aarde, van binnenuit opengebroken, spuwde zijn vuur, zijn gas en
zijn ingewand uit. Overstroomde het
land met sintels en stenen, met zand in
de kleur van de dood. In deze woestijn
van altijd liggen uitstulpingen van steen,
opengebarsten, gewelfd over de verte alsof er nooit iets is gebeurd. Verlaten landschap, afwezig leven. Over dit land van
duizend jaren ligt daar ook een zweem
van groen, bloeien nu paarse, lila bloemen. De onverwachte beek wordt omzoomd door hoge bolle engelwortel, en
stil scharrelen er grauwe franjepootjes
rond in een hoek. De zon straalt zijn licht
over de verre woestijn, de krater ligt daar
gevuld met blauwgroen zwavelwater. Terug bij het muggenmeer zit daar de ijs
duiker alweer, en in de stille sloot de kuifduiker van weleer.
Kan een vogel je ontroeren?
de kruisbek 2-2022 | 9

Boekbespreking
Toon Vernooij

Handboek Meeuwen van Europa,
Noord -Afrika en het Midden-Oosten
Auteur	Peter Adriaens, Mars Muusse,
Philippe J. Dubois, Frédéric
Jiguet
Uitgever Noordboek Natuur
ISBN
978 90 5615 782 1
Prijs
€ 34,90
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Er zijn niet veel vogels, gok ik, die zulke
tegenstrijdige reacties bij vogelaars oproepen als meeuwen. Zelfs doorgewinterde vogelaars lopen er soms liefst met
een grote boog omheen, maar je hebt er
ook die onmiddellijk een glinstering in
hun ogen krijgen zodra het gesprek over
meeuwen gaat. Zo gek is dat niet, want
er is nauwelijks een groep soorten waarvan de determinatie en leeftijdsbepaling
zo complex is en op schier onoverkomelijke moeilijkheden stuit als bij meeuwen
het geval is. Voor de een vormt dat juist
een heerlijke uitdaging, voor de ander is
het slechts een bron van irritatie. Kortom:
meeuwen, je haat ze of je houdt van ze.

Details
Probleem nummer één (met name bij
de grotere meeuwensoorten) is dat veel
soorten in de verschillende leeftijdsstadia verschrikkelijk veel op elkaar lijken.
Om tot een juiste determinatie te komen
moet je allereerst het exacte levensstadium vaststellen, of technischer gezegd:
de juiste verenkleedcyclus, en vervolgens
aan de hand van soms kleine details stap
voor stap bij de juiste soort uit zien te komen. Bij de kleinere meeuwen, met niet
meer dan twee hooguit drie ruicycli tot
volwassenheid, lukt dat doorgaans wel
met behulp van een algemene veldgids
waar alle kleden van juveniel tot en met
adult in afgebeeld staan. Maar bij de grotere meeuwen wordt het echter een heel
ander verhaal. Zij doorlopen tot het adulte kleed minimaal drie volledige ruicycli
bij de middelgrote meeuwen tot vier bij
de grote meeuwen. Zo’n ruicyclus kan
wel zes maanden in beslag nemen en
verloopt ook niet bij alle individuen synchroon. En om het nog ‘erger’ te maken
kan een rui door allerlei omstandigheden
ook nog eens worden onderbroken. Het
gevolg is dat je het hele jaar door (grote) meeuwen in de meest uiteenlopende stadia kunt tegenkomen, met verse
verenkleden en met zwaar gesleten en
gebleekte verenkleden. Tegen die wirwar
is geen standaard veldgids opgewassen.
Kortom: ga er maar aan staan.

Gepuzzel
Je kunt meeuwen natuurlijk gewoon negeren als je al dat gepuzzel op de vierkante millimeter maar niks vindt, maar je zou
ook op zoek kunnen gaan naar hulpmiddelen die je wegwijs maken in de ogenschijnlijke chaos van ruicycli en verenkleden en uiteindelijk de voldoening ervaren
van het op naam brengen van een ‘moeilijke’ soort. Nu zijn er op dat gebied in de
loop der jaren al de nodige determinatiehandboeken verschenen, dus je zou denken: wat kan een nieuw handboek nog
toevoegen?
Het vorig jaar verschenen Handboek
Meeuwen van Europa, Noord-Afrika en
het Midden-Oosten van Peter Adriaens et
al. biedt inhoudelijk weliswaar niet meer
informatie dan bekende uitputtende standaardwerken als Gulls of Europe, Asia and
North America of Gulls of the World: A
Photographic guide (beide van Klaus Malling Olsen), maar heeft als belangrijk voordeel boven deze nogal lijvige publicaties
het handzame formaat. In tegenstelling tot
de twee laatstgenoemde boekwerken past
deze gids probleemloos in je dagrugzak.
Maar dat is zeker niet het enige voordeel.

cycli. Het is aan te bevelen om die inleiding een paar keer goed door te nemen
zodat je vertrouwd raakt met de gebruikte
termen en de methode die de auteurs toepassen bij de determinatie. De rest van de
315 pagina’s is gewijd aan de beschrijving
van de 44 taxa (soorten en ondersoorten)
die in het Westpalearctische gebied aangetroffen worden. De kracht van het boek
zit hem wat mij betreft vooral in de opzet
van die soortbeschrijvingen. Elke verenkleedcyclus wordt tot in het kleinste detail
beschreven en is steeds voorzien van duidelijke foto’s waarbij de relevante kenmerken zijn aangegeven. Dat is een belangrijk hulpmiddel in het veld. Maar wat echt
een vondst van deze determinatiegids is

zijn de afbeeldingen van gelijkende soorten bij de beschrijving van een specifieke
soort. Zo vind je bij de beschrijving van
een eerste cyclus zilvermeeuw ook foto’s
van pontische en geelpootmeeuw in hetzelfde leeftijdsstadium. Dat bespaart een
hoop heen-en-weer bladeren.
De tekst bij elke soort is beknopt en to
the point, zonder overdreven technische
poespas en biedt precies de informatie
die je nodig hebt.
Als aanvulling op de bestaande handboeken zal deze gids in het veld dan ook zeker
zijn diensten bewijzen. Meer nog: met
deze gids zal de ‘angst’ voor meeuwen,
mocht je daar al last van hebben, voorgoed tot het verleden behoren.

Verenkleedcycli
De eerste twintig pagina’s geven een beknopte handleiding voor het determineren, een woordenlijst van technische termen en een uitleg over de verenkleed
de kruisbek 2-2022 | 11

Een onverwachte bezoeker
In de winter is het ook in onze tuin, net als
in veel andere tuinen in Nederland, prima
vertoeven voor vogels. De tuin eindigt bij
een sloot, met daarachter een rij hoge elzen. In deze elzen zien we in de winter vele sijzen, en ook de groenlingen komen dagelijks even kijken. Vanuit de toppen van
de hoogste els kijken ze dan eerst een halfuurtje de kat uit de boom, om vervolgens
sierlijk in onze Japanse esdoorn te lan-

den en vanuit daar de silo’s te bezoeken.
Ook de sijzen komen weleens beneden,
die nemen graag een bad in het regenwater, dat na een lekkere bui op het dak van
de schuur blijft liggen. Andere dagelijkse
bezoekers zijn de huismus, kool- en pimpelmees, roodborst, heggenmus, vink en
merel. Zo nu en dan verschijnen ook grote
bonte specht, keep en appelvink.
Vanuit mijn slaapkamerraam heb ik een

Annemarie Loof

mooi overzicht over onze tuin. Mijn verrekijker heeft dan ook een vaste plek op
mijn bureau, al helemaal als de tuinvogeltelling om de hoek staat. Toen ik ’s ochtends mijn bed uitstapte en de gordijnen
opendeed zag ik dat de tuin druk bezocht
werd. In de Japanse esdoorn zaten vooral sijzen en groenlingen, waardoor alle vogels in die boom een geel of groen verenkleed hadden, de één feller dan de ander.

Europese kanarie | Annemarie Loof
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Mijn oog viel op het intens gele vogeltje
dat lekker op een takje zat te poetsen. Ik
griste mijn verrekijker van het bureau en ik
kon mijn ogen niet geloven. Alsof er niets
aan de hand was vloog de Europese kanarie naar de silo en smikkelde daar samen
met de groenlingen van al het lekkers. Een
tuinsoort om nooit te vergeten!
In tegenstelling tot mijn verwachting, herhaalde dit tafereel zich: elke ochtend keek
ik uit mijn raam en zag hem in de boom of
op een van de silo’s. Tot mijn geluk kwam
hij ook op bezoek tijdens de tuinvogeltelling. Helaas stond hij niet als optie op het
telformulier.

zichtig richtte ik mijn camera op, om een
bewijsplaatje te schieten. En welja, de kanarie zat daar vrolijk te zingen!

Bam!
Even later vulde de Japanse esdoorn zich
weer met groenlingen en ook de kanarie
had zich bij hen gevoegd. Voordat ik het
wist bam! Daar zat de kanarie op de silo.
Vervolgens schoot ik bijna mijn SD-kaartje vol. Een koolmeesje bezocht dezelfde
silo, maar daar was meneer het niet mee
eens. Met open bek joeg hij hem weg.

Langzaam vulde de tuin zich met vogels,
en ik keek op van mijn camera om ontzettend van het moment te genieten. Pats. Alle vogels zó de tuin uit! Een sperwertje, die
komen nog weleens langsvliegen op zoek
naar een lekker hapje. Verkrampt en verkleumd maar zeer tevreden kwam ik uit
mijn schuilplaatsje. Het begon al donker
te worden. De volgende ochtend keek ik
meteen naar buiten. Een drietal groenlingen in de esdoorn, enkele sijsjes in de hoge elzen en een paar vinkjes scharrelden
op de grond. De kanarie was gevlogen.

Deuntje
De vierde dag dat hij er was, ben ik een
poos onder onze veranda gaan zitten. Zodra ik de tuin instapte vloog alles ervandoor, maar naarmate de tijd verstreek
kwamen eerst de mezen terug, toen de
vinken en uiteindelijk ook de groenlingen.
De kanarie bleef echter weg. Na een tijdje was het vogeluurtje voorbij en was de
tuin leeg. In de verte hoorde ik een deuntje dat ik niet meteen herkende. Echter
moet ik in het voorjaar vaak even wennen
aan de voorjaarsgeluiden en duurt het
soms even voordat ik de soort determineer. Vooral de heggenmus is er zo eentje, dus ik dacht: het zal een vroege heggenmus zijn. Ik begon kramp te krijgen in
mijn benen en besloot iets te gaan verzitten, zodat ik ook in de hoge elzen kon kijken. Het deuntje kwam dichterbij en ik begon ernstig te twijfelen aan mijn determinatie. Op dat moment zag ik het deuntje
vliegen - hup in een van de elzen. Voor-

Europese kanarie | Annemarie Loof
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De dakterrastelpost
van Bram Rijksen

Bert
Geelmuijden

Lang geleden gaf ik in de redactievergadering aan dat het me
leuk leek aandacht te besteden aan de telpost op het dakterras in
Houten van Bram Rijksen, die bij de lezers van dit blad vooral bekend zal zijn door zijn bijdragen van tekeningen met een verhaal.
Het leek me voor de hand liggend om te proberen een keer langs
te gaan om zelf te ervaren hoe het tellen vanaf een dakterras in
zijn werk gaat. Onze voorzitter, Bert van ’t Holt, was ook geïnteresseerd en zodoende nam ik contact op met Bram met de vraag
of we een keer langs mochten komen. Kort daarna was het zover
en al snel stonden wij op de plaats waar het allemaal gebeurt:
een terras met uitzicht op het zuiden, hoog genoeg om geen hinder te ondervinden van de omringende laagbouwwoningen.

Telpostvogelaars
En daar gebeurde wat ik al eerder had meegemaakt op een andere telpost: pogingen een gesprek te voeren of vragen te stellen werden bemoeilijkt doordat het een komen en gaan van
overvliegende vogels was en dan speelde ook nog dat Bram
ooit leerling was van Bert van ‘t Holt en dus werden herinneringen uit die tijd opgehaald. Na een uur of drie waren we wel
uitgekeken en niet te vergeten uitgeluisterd, want het bleek dat
Bram ook erg veel soorten herkent op het geluid, en vertrok ik
zonder antwoord te hebben op de vragen die ik had.
De meest opmerkelijke waarnemingen van die ochtend waren
een scholekster en een ooievaar, nou niet de soorten waar je als
vogelaar opgewonden van raakt. Bij het afscheid nemen spraken
we af dat ik een nieuwe poging mijn vragen beantwoord te krijgen zou ondernemen en dat gebeurde een paar maanden later.
Ook deze keer bleek het bijna niet te doen om mijn vragen beantwoord te krijgen en uiteindelijk nam ik maar genoegen met meekijken en me wentelen in de gedachte dat ik wel nooit een vogelaar van het formaat Bram en heel veel andere telpostvogelaars
zou worden. Ik blijf het fascinerend vinden dat op telposten vogelaars in staat blijken ook kleine vogels van een grote afstand te
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Bram Rijksen in actie | Bert Geelmuijden

Het uitzicht van Telpost Houten | Bert Geelmuijden

herkennen en dan blijken ze vaak ook nog in staat overvliegende
vogels op geluid te herkennen, zelfs als ze niet in beeld komen.
De leuke soorten van die dag waren een ooievaar, een buizerd,
een roek en twee groepjes overvliegend kruisbekken.

Telpost Houten-zuid
Dan maar een afspraak zonder afleidende overvliegende vogels. En daar kreeg ik dan eindelijk de informatie die ik graag
wilde hebben. De telpost Houten-zuid bestaat nu 4 jaar en inmiddels heeft Bram (gesteund door zijn vrouw Marianne) 173
soorten kunnen tellen met bijzondere soorten als ortolaan,
roze spreeuw, vale gier, zwarte ibis, Europese kanarie en niet
te vergeten de vier in Nederland voorkomende kiekendieven,
waaronder tot driemaal toe een steppenkiekendief. Het idee
voor de telpost op een dakterras ontstond toen Bram bij een
vriend op bezoek was, die in een appartement was gaan wonen en hij zag onmiddellijk wat de mogelijkheden waren. En
dan vertelde die vriend ook nog dat er op dezelfde rij nog zo’n
appartement beschikbaar was. Na enig huiselijk overleg was de
verhuizing een feit.
Terwijl ik onder het genot van een kop koffie met Bram aan het
praten was, besefte ik dat ik weinig mensen ken die zich zo voor
de natuur inzetten als Bram.

ningen. In het gesprek dat we hadden kaartte ik aan dat Bram
toch wel behoorlijk getalenteerd is. Nou, daar denkt hij anders
over. Hij noemt dan vooral de mensen die in een paar tellen een
vogel in zijn contouren weten vast te leggen en hij moet er toch
wel erg veel tijd aan besteden….
Bram is omstreeks zijn twaalfde gaan vogelen, eigenlijk op eigen initiatief en al heel snel ging hij proberen vogels ook te tekenen. In eerste instantie door overtrekken vanaf foto’s, maar al
snel uit de hand. En niet lang daarna publiceerde hij zijn eerste
tekeningen in de Kruisbek.

Tekeningen met een verhaal

Kwetsbare soorten

Ik hoorde een jaar of 12 geleden, toen ik nog maar pas aan het
vogelen was, voor het eerst van Bram. Om mijn kennis te vergroten was ik lid geworden van een forum. Destijds bood zo’n
forum de gelegenheid om kennis en meningen uit te wisselen.
Ik was een van degenen die vragen stelde en Bram was degene
die met niet aflatende ijver die vragen, maar ook die van andere
forumleden, beantwoordde en toen al was het me al duidelijk
dat ik hier met een kenner van doen had.
Vervolgens raakte ik in contact met Bram toen ik lid werd van
de redactie van de Kruisbek en hij degene was die met grote
regelmaat tekeningen met een verhaal aanleverde. En ja, er
moest ook iemand zijn die Bram er af en toe aan herinnerde dat
het weer zover was. Als liefhebber van tekeningen was ik min of
meer verbijsterd over het geweldige niveau van de meeste teke-

Je kunt wel stellen dat vogels, maar eigenlijk de natuur in brede
zin, een belangrijke factor in het leven van Bram zijn. Behalve op
de telpost op zijn dakterras is Bram ook heel veel buiten. Om zijn
lijst met soorten uit te breiden bijvoorbeeld. Dat geldt voor een
lijst voor heel Nederland (429 soorten), maar er is ook een lijst
voor de gemeente Houten en nog een aparte voor zijn dakterras.
Om een idee te geven hoe lijsten hem bezighouden: Bram heeft
zichzelf ten doel gesteld om dit jaar 200 soorten in het Houtense
te zien en de teller staat eind januari al bijna op 100.
In het dagelijks leven is Bram ecoloog met als belangrijkste
taakstelling behoud van de natuur in brede zin en vooral bescherming van kwetsbare soorten planten, bomen en dieren. In
die functie heeft Bram ook een droom kunnen verwezenlijken:
hij brengt zo’n 90% van zijn werktijd door met veldwerk.

Steppenkiekendief en blauwe kiekendief | Bram Rijksen
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Toon Vernooij in actie | Eric Gibcus

Rosse franjepoot | Toon Vernooij
Franjepoten zijn buitenbeentjes onder de
steltlopers. Ze zwemmen meer dan ze
lopen en brengen de winter grotendeels
door op zee. Mannetjes zijn in hun eentje
verantwoordelijk voor het uitbroeden van
de eieren en het grootbrengen van de jongen, vrouwtjes produceren in één broedseizoen soms meerdere legsels, bevrucht
door verschillende mannetjes. Franjepoten foerageren door zwemmend rondjes
16 | de kruisbek 2-2022

te draaien en met snelle bewegingen kleine ongewervelden van het wateroppervlak te pikken.

Grauwgrijs winterkleed
Wereldwijd zijn er drie soorten franjepoten, waarvan er twee met enige regelmaat in ons land worden gezien: de
grauwe (Phalaropus lobatus) en de rosse franjepoot (P. fulicarius). De grote (P.

tricolor) is een zeer zeldzame dwaalgast.
Meestal zijn het jonge vogels in (eerste)
winterkleed, maar een enkele keer krijgen
we bezoek van adulte vogels die geheel
of gedeeltelijk in broedkleed zijn gehuld.
Rosse en grauwe franjepoten lijken behoorlijk veel op elkaar, vooral in het grauwgrijze winterkleed, maar met enige oefening zijn ze niet al te moeilijk uit elkaar te
houden. Het helpt daarbij ook dat ze in

Meteen nadat ik op mijn knalgele OVfiets de hoek om kwam, zag ik vijftig
meter verder het franjepootje zijn rondjes draaien op het water. Langs de oever
stonden her en der een stuk of tien vogelaars toe te kijken. Ik ging er maar eens
uitgebreid bij liggen en wachtte rustig af.
Het duurde niet lang of de vogel kwam
onverstoorbaar foeragerend steeds dichterbij, zó dichtbij zelfs dat ik mijn arm
maar had hoeven uitsteken om hem aan
te kunnen raken (wat ik natuurlijk niet
heb geprobeerd…). Omdat scherpstellen
op zo’n korte afstand niet mogelijk was,
bleef er weinig anders over dan gewoon
maar te kijken en te genieten.

Kenmerken

Rosse franjepoot | Toon Vernooij

veel gevallen absurd tam zijn en tot op enkele meters zijn te benaderen, in menselijke aanwezigheid zien ze geen enkel gevaar. Dat maakt ook het fotograferen van
franjepoten tot een leuke bezigheid.

A12
In Ede werd afgelopen november een
eerste winter rosse franjepoot gemeld,
foeragerend in een plasje tussen de A12

en een bedrijventerrein. Dat klonk nou
niet direct als een locatie die uitnodigde
tot een dagje vogelen. Maar ja, een rosse franjepoot… die laat je niet zomaar
schieten. Een half uurtje trein gevolgd
door een kwartiertje fietsen leken bovendien niet heel bezwaarlijk. Dus toen
maandagochtend een waterig zonnetje voorzichtig doorbrak, besloot ik toch
maar eens een kijkje te nemen.

Van dichtbij kon ik heel mooi de kenmerken zien die een rosse franjepoot in (eerste) winterkleed onderscheiden van een
grauwe. Rosse is wat grover en zwaarder
van bouw en heeft een kortere, iets dikkere snavel met wat geel aan de basis. De
dekveren op rug en vleugels zijn egaler
grijs en op de rug ontbreken bovendien
de geelwitte strepen van juveniele of eerste winter grauwe franjepoot. Ook was
duidelijk te zien waarom het een eerste
winter vogel betrof. Bij de eerste post
juveniele gedeeltelijke rui blijven de donkerbruine juveniele tertials behouden,
net als de hand- en armpennen trouwens. Bij adulte vogels, die elk jaar na het
broedseizoen een volledige rui doormaken, zijn ook de tertials egaal grijs.
Ik kon het in alle rust allemaal mooi vastleggen.
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Wat een uilskuikens
Henk Strietman

Op een voorjaarsavond heerste er opwinding onder de vogelliefhebbers in onze straat: er vloog een ransuil rond. Maar die
leek even snel weer verdwenen als dat ie verschenen was. Tot
enkele weken later bleek dat een paartje in stilte een oud eksternest had bezet, hoog in een den in een achtertuin op de grens
van De Bilt en Bilthoven, door een huizenrij gescheiden van een
drukke doorgaande weg.
Volgens de Vogelatlas zitten er 2 à 3.000 paar ransuilen in ons
land. Ze broeden doorgaans in bossen en parken, daar lijkt het
hier in het dorp wel een beetje op. ’s Winters zijn er meer, die
komen dan uit het koude Noord- en Oost-Europa en verzamelen zich overdag in een boom, als vaste roestplaats. Hun naam
danken ze aan een verensluier, de krans die het gezicht omhult.
Ze worden ook wel katuil genoemd, of ooruil, herkenbaar aan
die rechtopstaande oorpluimen: geen oren, maar sierveren, die
helpen bij de camouflage. Het zijn echte nachtjagers, gebouwd
om onzichtbaar en geruisloos te zijn.
Het feest begon begin juni, toen twee jongen als takkeling in de
hele buurt rondzwierven, vliegvlug raakten en laat in de avond
indringend bleven piepen: een vérdragend, klagend geluid, oneerbiedig wel vergeleken met dat van een roestig scharnier. De
ene oudervogel (onbekend is waar de andere is gebleven) onderhield het contact met luid gekef, ‘wrèk-wrèk!’, en ging op
jacht, vooral naar muizen, maar een buur zag ook de aanvoer
van een jonge merel. Onder de bomen waar de vogels overdag
in rustten lagen hun uilenballen, de uitgebraakte, onverteerde
resten van prooi, grijs van muizenhaar.
In de warme avonden en nachten van half juni en ook als het
hard geregend had, kon je hun geroep goed horen. Dit was niet
altijd tot genoegen van omwonenden, maar de uilen werden
toch wel door iedereen bewonderd. Nog laat zochten buurtgenoten en gasten op straat om er een glimp van op te van18 | de kruisbek 2-2022

Ransuil, roestend maar waakzaam | Henk Strietman

Vanaf een hoge uitkijkpost op jacht | Henk Strietman

Takkeling laag in berk | Henk Strietman

gen in een boom of op een dakgoot of schoorsteen, zelfs als
het buiten bekeken Nederlands elftal nog niet was uitgespeeld.
De uilskuikens scharrelden steeds verder van huis. Ze verkenden de dichte struiken, berken en hoge coniferen, vaak onopgemerkt, soms tot in de schemer even goed zichtbaar.
Totdat onze ransuilen langzamerhand weer uit beeld en uit gehoor raakten, even geheimzinnig als dat ze eerder ten tonele
waren verschenen. Het is ‘s avonds weer stil op straat en in de
achtertuinen, en wij buurtbewoners misten onze uilen al gauw.
Het mag dan wel vaker voorkomen, bijzonder was het zeker,
zo’n ‘uilenbal’ in eigen omgeving. Komend voorjaar wordt er
vast nog beter opgelet, wie weet.

De straatuilen trokken veel bekijks | Henk Strietman
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Winterswijk

| 27 februari 2022

Een flinke trekgolf van kraanvogels en de voorspelling van een
vroege lentedag met volop zon vond ik samen een prima aanleiding om mijn jaarlijkse tochtje naar Winterswijk te verleggen
naar eind februari. Met als min of meer gegarandeerde doelsoorten middelste bonte specht en oehoe, als uitdaging kortsnavelboomkruiper en als mogelijke bonus wie weet ergens
vandaag een keertje een groep kraanvogels over me heen. Het
kon van alles worden.

Dorp
Bonus? Wie weet ergens vandaag een keertje? Ik was het dorp
nog niet uit, verrekijker nog onder mijn jas, ik was net bezig op
mijn telefoon te kijken hoe ik het snelst op de Wooldseweg kon
komen waar ik uiteraard wezen moest voor Bekendelle, want
ook na tig keer Winterswijk weet ik dat nog steeds niet uit mijn
hoofd, toen ik ze al hoorde. Snel mijn telefoon opgeborgen

Kraanvogels | Michael Kars

en mijn verrekijker opgegraven en daar gingen ze: een machtige vloot van een stuk of 150 kraanvogels laag over het dorp
naar oost. Een beetje beschaamd om mijn vreugde want mag
dat wel in deze tijd? Je mag immers volgens sommigen nu ook
geen carnaval vieren want Oekraïne, maar gun ons één dagje
vrij van alle zorgen en alle rottigheid in de wereld, niemand is er
immers bij gebaat als we met zijn allen thuis gaan zitten kniezen. Ik ben echt niet ongevoelig hoor, ook ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt en als ik iets zou kunnen doen om het
te stoppen zou ik niet aarzelen, maar ik heb geen idee. Dus rest
de conclusie: wat een start van de dag.

Arcadische landschappen

Guus Peterse
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Een dagje Winterswijk in het voorjaar staat garant voor een flinke dosis nostalgie, voor arcadische landschappen en paradijselijke schoonheid. Oude, kronkelende bosranden en boomsingels, knoestig kreupelhout, door klimop overwoekerde boommonumenten die boven de klimop uit nog pronken met hun
kaalheid alsof ze hun blote ledematen uit hun karige groene
jasje steken, en door dat alles omsloten de velden en de akkers, ook nog kaal, nog pas februari immers. Een beekloop
slingerend tussen overwoekerde oevers en een fraaie grote gele kwikstaart op overhangende kale takkenbossen. Bloeiend
speenkruid en klein hoefblad die het aankomend voorjaar aankondigen.

Guus Peterse

Guus Peterse

Toonbeeld van die iconische schoonheid van de Achterhoek is
Bekendelle. En Bekendelle was weer prachtig, zoals altijd, ook
al was het pad aan de goede kant van de beek opgeheven. Een
coronaslachtoffer, werd me verteld: door de vele coronawandelaars was het er veel te druk geworden. We moeten het dus
voortaan doen met het pad aan de andere kant van de beek, met
het echt spannende bos, de natte poelen en het rondkruipend
kreupelhout aan de overkant. Maar prachtig, zoals altijd: het
stoere en kronkelige bos, vervallen, kaal nog, oprijzend uit het
zompige broek. Middelste bonte specht aan het begin, bij het
parkeerplaatsje, en middelste bonte specht aan het eind, over
het bruggetje. Allebei geregeld roepend, allebei af en toe mauwend en allebei mooi gezien. Verder onder andere zingende
grote lijster, zwaar roffelende zwarte specht en roepende kleine
bonte specht (plus natuurlijk grote bonte en eerder vanmorgen
al roep van groene specht: het kwintet compleet). Spannendst
was het ijle gezang dat ik hoorde van wat me kortsnavelboomkruiper leek. Vind ik altijd lastig maar geconcentreerd luisteren
en live vergelijken met opnames op de telefoon hielpen en toen
ik ook het haakje aan het slot hoorde, was ik wel overtuigd.

ker door de Winterswijkse ommelanden te zwerven, door dat
prachtige Achterhoekse coulissenlandschap met om en om velden en bosranden, kades en monumentale boomgevallen, alles kaal waardoor hun grillige oervormen zo mooi tot hun recht
komen. Een landschap als een gedicht, als een openluchtmuseum. Mooie man blauwe kiekendief over het veld en een paar
drukke zwarte spechten in een stukje bos. Een roffelde luidruchtig in het bosje naast me, een andere antwoordde van de
overkant van de akker. Waarna onvermijdelijk de terugkeer naar
Winterswijk volgde, naar de echte wereld met alle zorgen en alle rottigheid van dien.

Beeldvullend
Natuurlijk moest ik nog naar de steengroeve, waar mama oehoe languit op haar richel lag. Beeldvullend in de scope: elk jaar
weer een hoogtepunt. Waarna ik nog een paar uur had om lek-

Guus Peterse
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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

Kliko’s
Dat vogels soms heel verrassend gedrag
kunnen vertonen zal iedereen wel bekend
zijn. Voorbeelden te over. Zo hebben we
in deze rubriek al eens een verhaal gehad
over zwarte kraaien die lunchpakketjes
uit golftassen snaaien en in mijn directe omgeving heeft een man grote bonte
specht onlangs ontdekt dat de metalen
daklijsten van de flats een perfecte klankkast zijn (de halve buurt zit dagelijks voor
dag en dauw rechtop in bed van het keiharde geroffel). En hét schoolvoorbeeld
Grote geelkuifkaketoes kijken elkaars trucjes af | Barbara Klump/Max Planck Institute of Animal Behavior
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van lerende vogels zijn natuurlijk de Engelse pimpelmezen die in de jaren vijftig
aan vette room wisten te komen door de
aluminium doppen van volle melkflessen
open te pikken.
Niet alleen dergelijk ‘intelligent’ gedrag
op zichzelf is interessant, maar ook de
manier waarop het wordt aangeleerd.
Veel individuele vogels vinden als het ware telkens opnieuw het wiel uit langs de
weg van trial and error, wat natuurlijk niet
zo’n heel efficiënte leermethode is.
Een groep Australische en Duitse onderzoekers besloot het eet- en leergedrag
van de grote geelkuifkaketoe in 478 wijken in het oosten van Australië nader te
onderzoeken, nadat het ze was opgevallen dat er steeds vaker meldingen waren van kaketoes die kliko’s openden om
voedsel te bemachtigen. Tot 2018 waren
slechts van drie verschillende plekken
sporadische gevallen van dit trucje bekend, maar in de jaren daarna ging het
hard. Men vroeg bewoners zo nauwkeurig mogelijk bij te houden of, en zo ja,
hoe, waar, wanneer en hoe vaak kaketoes
kliko’s openden en om hoeveel vogels het
steeds ging. Uit het onderzoek bleek dat
in vrijwel alle gevallen meer dan één kaketoe aanwezig was en dat de toename in
frequentie het sterkst was in de gebieden
waar dit gedrag ook al voor 2018 plaatsvond. Ook zagen onderzoekers subtiele verschillen in de manier van openen
tussen de verschillende locaties. Dat alles wijst er overduidelijk op dat er bij grote geelkuifkaketoes sprake is van ‘sociaal
leergedrag’: de vogels kijken het trucje
van elkaar af. Dit wijkt af van de manier

waarop de Nieuw-Zeelandse kea leert.
Deze nauw verwante papegaaiensoort
is ook in staat tot het openen van kliko’s,
maar individuele kea’s ontdekken het
trucje steeds weer helemaal zelfstandig.
Bron: NRC Handelsblad, 3 augustus 2021; Science,
augustus 2021

Terugkeer van de kroeskoppelikaan?
Ik wist het niet, maar kroeskoppelikanen
hebben tot ver in de Middeleeuwen in
ons land gebroed. Door overbejaging
en biotoopverlies zijn ze sindsdien uit
Nederland verdwenen. Het dichtstbijzijnde broed-gebied ligt tegenwoordig in
Zuidoost-Europa, waar ze een iconische
soort zijn van de uitgestrekte moerasgebieden aldaar. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat deze tot de verbeelding sprekende
soort zich ooit weer binnen onze grenzen
zal vestigen, want ‘wat is natuur nog in dit
land…?’ Hoewel?
In de afgelopen decennia is er in de NederKroeskoppelikaan | https://commons.wikimedia.org/
wiki/Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 2.5

landse natuur veel ten goede veranderd, wat - om maar wat te noemen
- bijvoorbeeld heeft geleid tot de succesvolle terugkeer van de zeearend.
Zou zoiets ook mogelijk zijn voor de
kroeskoppelikaan? Dat vroegen verschillende organisaties, waaronder
Het Zeeuws Landschap en ARK Natuurontwikkeling zich af. De indruk
bestond dat in de Zeeuwse delta en
het IJsselmeergebied mogelijk ruimte en habitat beschikbaar was om een
levensvatbare populatie te herbergen. De onderzoekers hebben na uitvoerig onderzoek vastgesteld dat er
in Nederland in beginsel voldoende
ruimte is voor 250 broedparen. Maar
de vraag is: hoe krijg je ze weer hier?
Zeearenden en visarenden hebben
het op eigen kracht gered, zonder actief ingrijpen van de mens. Bij kroeskoppelikanen is er echter een klein
probleempje: het huidige broedgebied is aan alle kanten omgeven door
bergketens, die een zo goed als onneembare hindernis vormen om zich
in noordwestelijke richting uit te breiden. De onderzoekers stellen dat alleen herintroductie een haalbare optie
is om de soort op de middellange termijn weer terug te krijgen. Het zal dus
nog wel even duren voordat we het
eerste broedpaar in Nederland mogen
verwelkomen. Tenzij…
Bron: NRC Handelsblad, 8 januari 2021 / Kansen
kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen,
Kurstjens Ecologisch adviesbureau, Sovon vogelonderzoek Nederland, Wageningen University
& Research, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021

Knobbelzwanen in weiland | Jan van der Greef

De knobbelzwaan:
schieten en schudden
opnieuw van de baan

Sander Kole

Voorgeschiedenis
Eerder berichtte ik in de Kruisbek (jaargang 64, nr. 1 februari 2021) over de ontheffing die het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht (d.d. 31 augustus
2020) had verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht. De reden hiervoor was
dat de knobbelzwanen volgens GS van
Utrecht belangrijke schade zouden veroorzaken aan de landbouwgewassen in
de provincie Utrecht. Op basis van die
ontheffing werd het toegestaan om in de
periode 1 december tot 14 juni knobbelzwanen af te schieten en zogenaamde letselreductiemaatregelen uit te voeren. Dat
betekent dat het toegestaan is om de eieren van knobbelzwanen te schudden, rapen, door te prikken en uit het nest te ne-

men. In vergelijking met wat gangbaar is
in de rechtspraktijk was de ontheffing opvallend ruim gesteld. De toestemming om
deze legselreductiemaatregelen te treffen
en knobbelzwanen af te schieten was voor
bijna de hele provincie Utrecht in de periode tot 2025 van kracht. Daarnaast werd
er in de ontheffing geen maximum verbonden aan het te schieten aantal knobbelzwanen en het aantal te verstoren nesten. Op 30 november 2020 oordeelde de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland dat GS van Utrecht
de ontheffing onvoldoende had gemotiveerd. De rechter vond kort gezegd dat
op basis van de motivering (onderbouwing) niet vaststond dat sprake was van
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De uitspraak van de Rechtbank
Midden-Nederland (ELI:NL:RBMNE:2022:666)

Knobbelzwaan met jongen | Bert Geelmuijden

belangrijke schade en wees een voorlopige voorziening toe. Dat had tot gevolg dat
de Faunabeheereenheid Utrecht geen gebruik kon maken van de verleende ontheffing. De rechter droeg GS van Utrecht op
om met inachtneming van de uitspraak
een nieuwe beslissing te nemen.

Na de uitspraak van de voor
zieningenrechter
Na de uitspraak van de voorzieningenrechter bleef het lange tijd stil. Op 21
maart 2021(!) nam GS van Utrecht een
nieuw besluit op bezwaar. Als gevolg van
de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter werden de ontheffing en de
motivering daarvan op onderdelen aangepast. Dat wil zeggen: de ‘oude’ ontheffing
werd opnieuw verleend. GS van Utrecht
bleven volhouden dat de verlening van de
ontheffing nodig was omdat de knobbelzwanen belangrijke schade zouden veroorzaken aan de landbouwgewassen in
de provincie Utrecht. Een klassiek gevalletje ‘oude wijn in nieuwe zakken’.
24 | de kruisbek 2-2022

Natuurbeschermingsorganisaties Fauna
4Live en Animal Rights lieten het er niet
bij zitten en gingen opnieuw in beroep.
In beroep spitste de discussie zich toe op
de vraag of al dan niet sprake is van ‘belangrijke schade’ of dat sprake is van een
concrete dreiging van ‘belangrijke schade’.
Aan dat criterium wordt voldaan als er per
bedrijf op jaarbasis € 250 of meer schade
wordt aangericht. Dit criterium en het bijbehorende bedrag zijn gebaseerd op een
vaste jurisprudentielijn van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste Nederlandse bestuursrechter). Naar aanleiding van de ingediende
beroepsgronden vraagt de rechtbank zich
af of de invulling die Afdeling bestuursrechtspraak en de andere Nederlandse
bestuursrechters geven aan het criterium
‘belangrijke schade’, in het bijzonder het
bedrag van € 250, niet in strijd is met het
Europese natuurbeschermingsrecht (de
Vogel- en Habitatrichtlijn). De rechtbank
legt daarbij een relatie met de strikte uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft aan de uitleg van dergelijke
uitzonderingsbepalingen en legt een relatie tussen de hoogte van de schade (eenmalig € 250) en de veel hogere omzet en
winst van agrarische ondernemingen. Of
in gewone taal gezegd: is een schade van
€ 250, afgezet tegen de miljoenen die omgaan in de agrarische sector, aan te merken als belangrijke schade? Daarnaast is
de rechtbank het niet eens met de relatie

die GS van Utrecht leggen tussen legselreducerende maatregelen en het voorkomen van belangrijke schade. Volgens de
rechters kunnen dergelijke maatregelen
hooguit indirect helpen aan het voorkomen van belangrijke schade, maar is er
geen sprake van een direct verband. Vanwege deze redenen schorst de rechtbank
de ontheffing opnieuw en draagt zij GS
van Utrecht op om een nieuw besluit te
nemen.

Hoe nu verder?
Als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland mag de ontheffing (opnieuw) niet worden gebruikt. Dat
betekent dat de knobbelzwanen in de
provincie Utrecht voorlopig veilig zijn.
Ondertussen is het duidelijk dat GS van
Utrecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger
beroep gaan. Vermoedelijk zal de uitleg van het begrip belangrijke schade, in
het bijzonder het bedrag van € 250 per
bedrijf per jaar, het grote discussiepunt
worden. Als de Raad van State het oordeel van Rechtbank Midden-Nederland
geheel of gedeeltelijk volgt kan dat grote gevolgen hebben voor de praktijk. Persoonlijk lijkt het mij meer voor de hand
te liggen om bij de invulling van het criterium ‘belangrijke schade’ te kijken naar
de verhouding tussen de vastgestelde
schade in relatie tot de totale omzet en
winst van een agrarische onderneming.
Hoe de hoogste Nederlandse bestuursrechter hierover denkt moet worden afgewacht.

Verenigingsnieuws
Volledige teksten van de aangekondigde
excursies zijn te vinden op de www.vogelwacht-utrecht.nl. Alle leden van de Vogelwacht zijn welkom op alle excursies.
AMERSFOORT

Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

Zaterdag 23 april
Marker Wadden | een middag wandelen
Een nieuwe excursie in ons programma.
De Marker Wadden is een groep eilanden die in het Markermeer wordt aangelegd om nieuwe natuur te stimuleren.
De eerste eilanden zijn in 2016 aangelegd, en vanaf 2018 is één van de eilanden
voor bezoekers geopend. In de afgelopen
jaren hebben zich al heel wat vogels gemeld op de Marker Wadden, waaronder
een paar jaar terug de voor Nederland

unieke broedgevallen van ijseend en lachstern. We maken de oversteek van circa 1
uur met een boot van Natuurmonumenten. Vervolgens kunnen we ongeveer 3,5
uur rondlopen op het Eerste Eiland, om
de ontwikkeling van de nieuwe natuur te
aanschouwen. Vanaf de paden, vlonders
en kijkhutten zullen we ongetwijfeld leuke
vogels en in ieder geval baardmannetjes
gaan zien. We doen de rondwandeling
onder leiding van Roel Oost, één van onze leden die namens Natuurmonumenten excursies leidt op de Marker Wadden.
Aanmelden: z.s.m. bij Frank Pierik
Bootticket: beperkt beschikbaar, zelf boeken, de 13 uur boot op https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden
Vertrek: 11.30 uur vanaf Het Groene Huis,
Schothorsterlaan 21, Amersfoort (vertrek boot Batavia Haven 13 uur, terug in
Amersfoort rond 19.30 uur)
Kosten: boot €25,50 (€20,50 voor leden
Natuurmonumenten), benzinekosten onderling per auto te verdelen

Zomertortel | Bert van Dillen

brede variatie aan vogelsoorten. Vanaf de
kijkheuvel hebben we goed overzicht over
de omgeving en sta je vaak op ooghoogte
met de vogels in de begroeiing. Eind mei
is een goed moment omdat dan met enig
geluk zowel de koekoek, wielewaal en zomertortel hier te horen zijn. Naast vele
andere soorten van water, bos en riet. We
wandelen een route van circa 5 km.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 26 mei
Vertrek: 7:30 uur, terug begin middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: 18 cent per km per auto,
onderling te verrekenen

Zaterdag 25 juni
Zaterdag 28 mei

IJseend | René de Waal

Horsterwold | ochtendexcursie
Het Horsterwold, vlakbij Zeewolde, biedt
een mooie afwisseling van landschappen
waarin het heerlijk struinen is. We beginnen in de Stille Kern, waar een grote kudde konikspaarden helpt om de fraaie afwisseling van loofbos, struweel, grasland,
vennen en moeras te onderhouden. En
die afwisseling is interessant voor een

Bethunepolder - Tienhoven | ochtend
De Bethunepolder, ingeklemd tussen
Utrecht stad, de Vecht en de Loosdrechtse, Tienhovense en Maarsseveense plassen, combineert oude natuur zoals de
rietvelden langs de Veenkade, met enkele nieuw aangelegde plasdrasjes. Een interessant gebied waar onder andere nog
aardige aantallen grutto’s en tureluurs
huizen en waar de afgelopen jaren ook inde kruisbek 2-2022 | 25

teressante soorten als kleinst waterhoen
en poelruiter zijn aangetroffen. Dat garandeert uiteraard niets maar als we ook het
gebied achter Tienhoven meenemen, hoewel formeel geen Bethunepolder meer,
zullen purperreiger en zwarte stern bijna
zeker tot de dagsoorten behoren.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 23 juni
Vertrek: 7:30 uur, terug in de middag
Waar: parkeerplaats aan overzijde van de
Bosweg 81, Amersfoort
Benzinekosten: 18 cent per km per auto,
onderling te verrekenen

De Bilt
DE BILT/ZEIST

| Zeist

Donderdag 12 mei
Uiterwaarden Everdingen i.h.k. van de
Nationale Vogelweek | Avondwandeling
Na een geslaagde deelname van onze Vogelwacht in mei 2019 aan de Nationale
Vogelweek (met ruim 150 bezoekers rond
Hoogekampse Plas) gaat onze afdeling dit
voorjaar opnieuw bijdragen aan de door
Vogelbescherming Nederland georganiseerde Nationale Vogelweek. We gaan op

zoek naar (zang)vogels, in de overgang
van dag naar nacht, en in een landschappelijk gevarieerd en vogelrijk gebied. Met
gunstig weer verwachten we grasmus,
roodborsttapuit, Cetti’s zanger, koekoek,
rietzanger en blauwborst te horen (en ook
nog te zien). Voorts hopen we op nachtactieve reigers, rallen en uilen.
! Vanwege beperkte parkeermogelijkheden
en doel (vogelzang) kunnen maximaal 20
deelnemers mee. Deze excursie is ongeschikt voor beperkt mobiele deelnemers.
Tip: Waterdichte kleding/schoeisel en voldoende warme kleding
Opgave: mogelijk tot en met 10 mei bij
Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com
Verzameltijd: 19.30 uur, duur circa 3 uur
Waar: zuidelijke Lekdijk, direct ten westen van Fort Everdingen
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denflora. Lunchpakket en stevige waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen.
Vertrek: 9.30-15.30 uur (geschat)
Afspraken over reis en startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding

Zaterdag 7 mei

Doorn | Driebergen
DOORN/DRIEBERGEN
Aanmelden voor excursies via 0343-414531,
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

Dinsdag 26 april

Cetti’s zanger | Hans van Zummeren

Scholeksters | Dop Bär

Everdingse en Goilberdingse waarden
Wandeling door de uiterwaarden van
Werk aan het Spoel tot ongeveer drie kilometer westelijk en terug. De uiterwaarden
zijn rond deze periode op hun mooist en
de afwisseling in landschap en vegetatie is
hier door de menselijke ingrepen én oude
natuur een boeiend mozaïek. We hopen
de nodige steltlopers en zingende weidevogels aan te treffen. Daarnaast houden
we ook een open oog voor de uiterwaar-

Voormalige vliegbasis Soesterberg | Fiets
Het terrein van vliegveld is grotendeels
natuurterrein. Excursies in het broedseizoen zijn alleen mogelijk onder begeleiding van een gids. De veldleeuweriken
op de droge, dun begroeide grasvlaktes
naast de baan zullen opvallen met hun
langdurige zang vanuit de hoogte. Roodborsttapuit, tapuit en misschien de grauwe klauwier verblijven op het terrein. De
vliegtuighallen, vaak niet meer in gebruik,
bieden onderdak aan kleinere soorten.
Ook vleermuizen hebben hier hun kraamkamers of winterverblijf.
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding
Excursieleiding: Geert kuitenbrouwer
Vertrek: 8.00 uur-13.00 uur
Kosten: circa € 2 p.p.

Zondag 12 juni
Horsterwold wandelexcursie ( 5,5 km)
Nabij Zeewolde ligt het Horsterwold met
een verscheidenheid aan landschappen.
Vanaf de uitkijkheuvel kijken we over de
Stille Kern, een waterrijk gebied in het hart
van het Horsterwold. Nabij de plas zijn
eendensoorten en toevallige pleisteraars
te verwachten. Ook aanwezig zijn grasmus, koekoek, nachtegaal en zomertortel.
Met geluk zien we een grauwe klauwier en
horen we de wielewaal. De zeearend laat
zich hier regelmatig zien.
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding
Vertrek: 8.00-14.00 uur
Benzinekosten: circa € 5 p.p.

de Heuvelrug hebben hier een moerassig
broedgebied met ondiep water opgeleverd.
We gaan vanaf de veerweg een wandeling
maken in de naastliggende polder. De
plasjes leveren watervogels zoals slob
eend en wintertaling op met eventuele
jongen, maar ook trekkende ruitertjes en
kleine plevieren. De kans is groot dat we
ook kunnen genieten van bloemrijke weides waarop maaibeheer wordt toegepast.
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding
Vertrek: 8.00 uur-13.00 uur
Benzinekosten: circa € 3 p.p.

Nieuwegein | IJsselstein
NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
1 zaterdag van de maand
ste

Zaterdag 2 juli
Amerongse bovenpolder west
Het reliëf rond een oude stroomgeul hier
is onregelmatig vergraven en gedeeltelijk weer afgedekt met de oorspronkelijke
kleilaag. Onregelmatige kleine hoogteverschillen in combinatie met de kwel vanuit

Vogel-/natuurwandeling Park Oudegein
Vanaf september vindt elke eerste zater
dagochtend 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, 3432 NE Nieuwegein.

Utrecht-stad

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

Zondag 15 mei
Bargerveen
Oud-Utrechter Erik Wouda zal ons op
sleeptouw nemen in dit gebied dat bekend
is om zijn grauwe klauwieren, maar waar
ook wielewalen en adders te vinden zijn.
Vertrek: om 6.30 uur, laat middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard.

Zondag 19 juni
Fochteloërveen - Dwingelderveld
We heben opnieuw een bezoek aan het
noorden gepland, deze keer naar gebieden als het Fochteloërveen en het Dwingelderveld. Naast kans op veel vogels
(vaak is er rond deze tijd een slangenarend
te vinden) willen we ook aandacht besteden aan bijzondere vlinders en libellen.
Vertrek: 7.00 uur, eind middag terug
Waar: Stadion Galgenwaard

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.
Zaterdag 23 april

Grauwe klauwier | Richard Pieterson

Slangenarend | Jan van der Greef

Heidestein/Bornia
In de bossen bij Zeist liggen Heidestein
en landgoed Bornia. Een gemarkeerde
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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 is Gerhard Overdijkink.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 21 april
via 0346-563749 of 06-49678023
Vertrek: 6.30 uur, aanwezig om 6.25 uur,
terug rond 13 uur
Benzinekosten: € 2,00 p.p.; graag gepast
betalen aan de chauffeur

Zondag 22 mei
Biesbosch en Polder Maltha
Bert van Dillen en Richard Pieterson nemen ons mee naar de Biesbosch.
Polder Maltha ligt in het noordelijke deel
van de Brabantse Biesbosch. Er bevinden
zich vele vogels waaronder de prachtige
grote zilverreiger, Cetti’s zanger, nachtegaal, rietzangers. Diverse soorten eenden en ganzen voelen zich prima thuis in
de kreken. En dan hopen we natuurlijk op

Boomleeuwerik | Bert Geelmuijden
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de ‘vliegende deur’, die sinds 2012 hier
broedt. Half april krijgen ze bezoek van
hun kleine neef, de visarend, die sinds
2016 in de Biesbosch broedt. Uniek om
deze roofdieren te zien vliegen of jagen.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 mei bij Richard Pieterson (06-12517124; na 18 uur)
Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur);
terug 13-14 uur
Benzinekosten: € 8,50 p.p.; graag gepast
betalen aan de chauffeur

Zondag 12 juni
Fochterloërveen en Diependal
Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot
natuurgebied op de grens van Friesland
en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het
geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
In het Fochterloërveen hopen we op de
slangenarend, de kraanvogel en grauwe
klauwier. Daarnaast kans op bruine kiekendief, boomvalk, havik, blauwborst, (roodborst)tapuiten, paapje, spotvogel, fitis,
koekoek en veld- en/of boomleeuwerik.
In het Diependal, een natuurreservaat in
een voormalig vloeiveldencomplex nabij
Oranje, bezoeken we de vogelkijkhut, toegankelijk via een ondergrondse gang. Zo
komen we midden in het gebied, zonder
iets te verstoren. Vanuit de hut is er een
mooi uitzicht over de vloeivelden. ‘s Zomers broedt hier o.a. de roodhalsfuut. We
kunnen hier ook geoorde futen verwachten en koekoek, kleine karekiet, grasmus,
kneu, geelgors, rietzanger en rietgors.
Bert van Dillen zal deze excursie leiden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 10 juni bij
Bert (0346-556386/06-11925132 (na 18)

Bonte vliegenvanger | Michael Kars

Vertrek: 6.00 uur (aanwezig om 5.55 uur)
Benzinekosten: € 18,50 p.p.; graag gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 26 juni
Nationaal Park Hoge Veluwe
Ook dit jaar gaan we op de witte fietsen
het park in. O.l.v. Richard Pieterson fietsen
we rustig en al vogelend naar het Deelensche Wasch, waar wij vanaf een vast punt
de heide af gaan speuren. Dit is de plek
waar bijna iedere zomer een slangenarend
gezien wordt. Verder kunnen we een breed
scala verwachten: boomvalk, wespendief,
sperwer, boomleeuwerik, gekraagde roodstaart, geelgors en spechten. Ook kans op
grauwe klauwier en bonte vliegenvanger.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 juni bij Richard Pieterson (06-12517124 na 18 uur)
Vertrek: 7:00 uur (aanwezig om 6:55 uur);
terug 14-15 uur
We proberen om 8.00 uur te starten vanaf de ingang Otterlo
Benzinekosten: € 7,50 p.p.; graag gepast
betalen aan de chauffeur
Toegangsprijzen park: € 11,30 p.p.

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

