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Van de redactie
Verjonging redactie?
Hoe gaat het met de redactie van de Kruisbek? We hebben een
fijn team, al zeggen we het zelf. En we zijn zeker tevreden over het
product: een gevarieerde inhoud gekoppeld aan een fraaie vormgeving. Gelukkig zijn wij niet de enigen die er zo over denken, want
we krijgen regelmatig complimenten. Een belangrijke rol spelen
natuurlijk onze schrijvers en fotografen. Zonder hen was de Kruisbek niet mogelijk. Daarvoor nog eens onze hartelijke dank.
Er is één puntje dat ons zorgen baart: we worden elk jaar ouder. Nou is dat met iedereen het geval, maar onze gemiddelde
leeftijd is toch wel aan de hoge kant. En we moeten ook aan de
toekomst denken. Welk jonger lid wil de redactie komen versterken? We bieden een prettig en gezellig werkklimaat. Meer
informatie en aanmelden kan via Bert van ’t Holt, voorzitter@
vogelwacht-utrecht.nl of 0346-351448.

Hulp bij vormgeven gezocht
We zoeken hulp voor onze vormgever. Heeft u zelf ervaring met
vormgeven en heeft u tijd en zin om een handje te helpen of
kent u iemand anders die kan helpen? Neem dan contact op met
Bert van ’t Holt via voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl of 0346351448 (ook voor meer informatie). We werken met het programma InDesign voor vormgeving, Photoshop voor fotobewerking
en Acrobat Pro voor pdf’s ten behoeve van website en drukwerk.
Enige kennis van vogels is erg handig.

Kruisbekken | Bert Geelmuijden

Bestuur
Roofvogelpark Bunschoten gaat niet door
De meerderheid van de Bunschotense gemeenteraad stemde
op 19 mei tegen het oprichten van een roofvogelpark aan de
Groeneweg. De afdeling Amersfoort van de Vogelwacht heeft
van tevoren, samen met anderen, de ChristenUnie intensief benaderd en hen gewezen op de negatieve effecten van het houden van wilde dieren, roofvogels in het bijzonder. Vlakbij de beoogde locatie ligt een groot Natura 2000 gebied (Arkemheen).
Ook is gewezen op de dieronvriendelijke wijze waarop deze wilde vogelsoorten worden gehouden en misbruikt voor shows
(circus). En dat terwijl het gebruik van wilde dieren voor circussen inmiddels allang verboden is. Gelukkig begreep de CU-fractie dit en besloot, kort voor de bewuste raadsvergadering van
19 mei, tegen te stemmen. Hayo Nijenhuis van de Coördinatiegroep van de afdeling Amersfoort vertelt er in dit nummer
meer over.

Inloopcafé Amersfoort
De afdeling Amersfoort hield op 19 april een eerst en geslaagd
inloopcafë in Het Groene Huis in Park Schothorst. Een verslag
vindt u in deze kruisbek op pagina 24.
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Kemhanen in schijngevecht | René de Waal

Kemphanen

René de Waal

Als jong vogelaartje kwam ik, al dan niet in NJN-verband, met
grote regelmaat in de Eempolders, vooral in het oostelijk deel.
De toentertijd vochtige, bloemrijke hooilanden waren een paradijs voor weidevogels. In het voorjaar was het geroep van grutto,
tureluur en kievit er niet van de lucht, watersnippen lieten hun
baltsvlucht zien en horen, veldleeuweriken en gele kwikstaarten
waren er algemeen en ook zomertalingen waren nog gewoon.
Favoriet waren bij mij echter de kemphanen. In de Eempolders
waren meerdere ‘leks’, de toernooiveldjes waar de kemphanen
hun schijngevechten houden. Sommige leks schenen al eeuwen
lang gebruikt te worden, vooral een bij Eembrugge, aan weerszijden van de Eem. Elk jaar weer genoot ik, vaak op korte afstand
op mijn buik liggend, van dit geweldige schouwspel.

Uiterlijk
De kemphaan is een middelgrote steltloper met een relatief
groot lichaam, vrij lange hals en middellange, aan het uiteinde
licht gebogen snavel. De mannetjes zijn beduidend groter dan
de vrouwtjes.
In winterkleed is de kemphaan een wat onopvallende vogel. De
kleur is licht- of donkerbruin, waarbij de bovenzijde wordt gedomineerd door grote, wat ‘losse’ veren met lichte randen. Door
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Kemphaan in winterkleed | René de Waal

de lichtoranje poten worden ze nogal eens voor een tureluur
aangezien.
In het voorjaar ruit het mannetje tot de spectaculairste onder
de steltlopers. Ze krijgen dan een bizarre verenkraag en oorpluimen. De kleedvariatie is groot, van kop-, rug- en schouderveren in zwartpaars met een metalige gloed tot bijna zuiver wit.
Daartussen een veelheid van kleurcombinaties, compleet met
stippen of strepen. Tussen de ogen en de snavel is de gezichtshuid wrattig in meestal gele en rode kleuren. De kleur van snavel en poten varieert veelal van donker- tot oranjerood.
De kemphaan broedt in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden, zoals destijds gewoon was in de Eempolders. Het vrouwtje
zorgt na de paring alleen voor het verdere verloop van de broedcyclus. Zij bouwt een nest in een pluk gras of andere hoge vegetatie en broedt daarin haar, gewoonlijk vier, eieren uit. De jongen
worden na het uitkomen een aantal dagen met insecten gevoerd,
anders dan bij de meeste andere steltlopers, waarbij de pullen
meteen hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. De mannetjes zijn
uitgedanst als de vrouwtjes eieren hebben, en beginnen rond
dat tijdstip de rui naar het onopvallende winterkleed alsmede de
trek naar het zuiden. Op die manier voorkomen ze dat ze voedselconcurrenten worden voor de vrouwtjes en hun nageslacht.

Gedrag
De mannetjes met hun fraaie voorjaarstooi verzamelen zich in
hun broedgebied op zogenaamde ‘leks’ of ‘lekplaatsen’. Dit is
een meestal iets hoger gelegen plek met korte vegetatie, waarop ze de ruimte hebben om te vechten en goed kunnen pronken met hun sierveren.
Er zijn drie soorten dominante mannetjes. De donkerste mannetjes nemen een centrale plaats in op het toernooiveld. Zij verdedigen daar een klein territorium (honk) in een dreigende, hoog
opgerichte houding. Komt een ander mannetje in de buurt, dan
ontstaat vaak een fel luchtgevecht, waarbij getrapt en gepikt
wordt. Aan de rand van de arena houden zich de jongere of ‘onttroonde’ mannetjes op, de randmannetjes, die niet sterk genoeg

zijn om een eigen territorium te handhaven. Binnen het toernooiveld bewegen zich tenslotte de lichtste, vaak witte mannetjes, de zogenaamde satellietmannetjes. Deze satellietmannetjes lijken als het ware als bakens te fungeren om vrouwtjes aan
te trekken. Honkmannen hebben ze graag in hun nabijheid, omdat de kans dan groter is dat een hennetje het honk met een bezoek vereert. De satellietmannetjes gedragen zich vreedzaam,
en houden hun snavel soms naar beneden om dit aan te geven.
De honkman houdt de snavel vaak recht naar voren.
Als laatste zijn er ook nog mannetjes, die zich ‘vermommen’
als een uit de kluiten gewassen vrouwtje, de zogenaamde ‘faar’.
Zij sluipen onopvallend rond op het toernooiveld en weten daar
een deel van de paringen te kapen door zich bliksemsnel tus-

Honkman | René de Waal

Satellietman | René de Waal
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Grafiek | Kemphaan | Broedvogeltrend Nederland

Hofmakerij | René de Waal

Kaart | Kemphaan | Broedvogels verspreiding 2017-2019

Hofmakerij | René de Waal

sen een uitverkoren mannetje en een paringsbereid vrouwtje te
mengen en in een fractie van een seconde met haar te paren.
Wanneer een vrouwtje in het toernooiveld landt, beginnen de
mannetjes zich uit te sloven in dansjes, sprintjes en uitvallen
naar rivalen. Mannetjes die dicht bij een vrouwtje zijn, verstijven in een voorovergebogen houding met de snavel dicht bij de
grond, waarbij de vleugels enigszins gespreid worden.

Voorkomen
Kemphanen broeden hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones van Europa en Azië. Nederland ligt aan de
zuidgrens van het areaal.
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Halverwege de vorige eeuw, toen de weiden nog niet verworden waren tot ‘groen asfalt’ was de kemphaan nog een vrij algemene verschijning, en kon men in het voorjaar op tal van plaatsen genieten van de kemphanenbalts. Door de bemesting, de
verlaging van de grondwaterstand in onze weiden en de monocultuur van Engels raaigras is het leefgebied van de kemphaan
in ons land vrijwel geheel teloorgegaan. De kemphaan is daardoor als broedvogel ernstig bedreigd en bijna uit ons land verdwenen (zie grafiek). De totale broedpopulatie ligt momenteel
tussen de 10 en 30 (SOVON, 2018-2020).
Inmiddels zijn kemphanen in ons land vooral nog te zien in de
trektijd, maar ook wel in de winter. Op trek de hoogste aan-

Foeragerende kemphanen | René de Waal

Kaart | Kemphaan | Niet broedvogels verspreiding 2013-2015

tallen in maart-april en in juli, met grote concentraties in Friesland (voorjaar). Overwinteraars concentreren zich met name in
Zeeuws-Vlaanderen. Het geschatte maximum in de doortrek
(2012-2017) was 2900-11.800, het geschatte wintermaximum
(2013-2015) was 180-1500 (gegevens SOVON).

Ten slotte
In het voorjaar kunnen doortrekkende, tijdelijk aanwezige
kemphanen op bepaalde plaatsen in ons land nog iets van hun
baltsgedrag laten zien. Bij mannetjes, waarvan de rui naar het
broedkleed al volledig heeft plaatsgevonden, gieren de hormonen door hun lijfjes, en worden er af en toe onderling al felle gevechten geleverd. Er wordt zelfs al incidenteel gepaard. Een van
de plekken waar dit prachtig is te zien, is bij boer Murk Nijdam
in Wommels (Fr), waar hij een prachtig stuk plasdras heeft uitgegraven. Het beheer hiervan is overgenomen door het Agrarisch Natuurfonds Fryslân, een non-profitorganisatie die zich
ten doel stelt de weidevogelstand in Friesland te verbeteren.
Aan de rand van dit plasdras is een viertal prachtige observatiehutten gebouwd, vanwaaruit de vele vogels van nabij te observeren zijn. Een bezoek meer dan waard!

Bronnen | • SOVON • Vogelbescherming Nederland • Lars Gejl - Steltlopers van
Europa (2016) • Joop Brinkkemper / Oene Moedt - Kijken naar weidevogels (1988)
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Boekbespreking
Toon Vernooij

Weetjes
Deze en talloze andere weetjes zijn te lezen in het vorig jaar verschenen ‘Vogelfamilies van Nederland’ van Marcel Boer.
Ze maken het boek een waar feest om te
lezen; op bijna elke pagina loop je wel tegen iets nieuws aan. Lezers van Het Vogeljaar (dat door het overlijden van de
hoofdredacteur helaas opgehouden is
te bestaan) zullen de auteur kennen van
zijn reeks artikelen over vogels en vogelfamilies. ‘Vogelfamilies van Nederland’
is een bewerking van deze reeks. Van
dezelfde auteur verscheen eerder ook
het evenmin te versmaden boekje ‘Wat
maakt vogels zo interessant?’.

Vogelfamilies van Nederland
Auteur
Uitgever
ISBN
Prijs

Marcel Boer
KNNV Uitgeverij
9789050118361
€ 27,95
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Mannetjes van zwarte ruiter, bosruiter
en paarse strandloper dragen helemaal
in hun eentje de zorg voor hun kuikens.
De stamvader van alle nu levende vogels
was een roofvogel. De cranberry is vernoemd naar de Canadese trompetkraanvogel, ofwel ‘Trumpeter crane’, die zich in
het najaar vol eet aan deze voedzame bes
alvorens de lange tocht naar zijn zuidelijke winterverblijf te aanvaarden. De felrode kleur van de ogen van futen en andere duikende watervogels fungeert als een
reflectiescherm dat deze vogels in staat
stelt om in de onderwaterschemer prooien beter te kunnen achtervolgen.

Hulpmiddel bij excursies
Van vogels weet je nooit genoeg. Iedere
vogelaar zal dat ongetwijfeld kunnen beamen. Om vogels in het veld op naam te
brengen is er een ruime keuze aan uitstekende veldgidsen voorhanden, maar
voor dat beetje extra informatie moet
je je veelal wenden tot lijvige, én prijzige, monografieën of het nauwelijks te tillen ‘Handbook of the Birds of the World’.
Niets ten nadele van al die onvolprezen
handboeken, maar de ware vogelliefhebber wil misschien toch iets handzamers
dat je makkelijk even uit de kast trekt om
snel iets op te zoeken.
In die behoefte wordt met dit 360 pagina’s tellende boek ruimschoots voor-

zien. Je krijgt in een prettig leesbare, toegankelijke stijl een schat aan informatie
voorgeschoteld die je in een veldgids nu
eenmaal niet zult aantreffen. Dat maakt
het boek ook tot een fantastisch hulpmiddel voor excursies. Zo kun je beginnende vogelaars bijvoorbeeld uitleggen
waarom een tureluur op een zwarte ruiter lijkt of waarom het vrouwtje van de
grutto een langere snavel heeft dan het
mannetje. Precies het soort achtergrondinformatie dat de vogelwereld tot leven
brengt. Maar ook voor de ‘gevorderde’
vogelaar valt er in dit boek genoeg te halen om er uren genoeglijk mee door te
kunnen brengen.

keuze om sommige soorten wel en andere niet afzonderlijk te bespreken. Zo
ontbreekt bijvoorbeeld het genus van de
franjepoten helemaal, in ons land toch
ieder jaar vertegenwoordigd met twee
niet te missen soorten, terwijl daarentegen grote en kleine burgemeester - zeer
terecht overigens - wel een eigen paragraaf toebedeeld krijgen. Een toelichting
bij de keuze van soorten was welkom geweest. Maar dat is slechts een kleine tekortkoming van een verder in alle opzichten prachtig boek.
Tot slot wijs ik nog op de schitterende illustraties van Jos Zwarts. Die maken dit
lezenswaardige boek ook tot een lust
voor het oog.

Afstamming en taxonomie
Het boek begint met een korte inleiding
over afstamming en taxonomie (wie daar
wat meer over wil lezen kan ik het eerder genoemde ‘Wat maakt vogels zo interessant?’ aanraden). Voor de indeling
van de vogelordes en families wordt de
nieuwste versie van de IOC World Bird
List aangehouden, waarin de valken tussen de spechten en de papegaaien zijn
geplaatst en niet zoals vroeger bij de andere roofvogels. Elke familie krijgt een eigen hoofdstuk waarin de voor die familie kenmerkende eigenschappen worden
beschreven, gevolgd door een beschrijving van individuele soorten.
Wel miste ik een verantwoording van de
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De 24 uur van Houten | Bram Rijksen
In de eerste Kruisbek van 2022 berichtte
ik over mijn voornemen om dit jaar zoveel mogelijk soorten binnen de gemeentegrenzen van Houten te zien, bij voorkeur wandelend of per fiets. Een ander
voornemen was het willen zien van minstens 110 soorten binnen diezelfde grenzen, met behulp van genoemde vervoers
methoden, maar dan binnen 24 uur.
Zo’n zogenaamde ‘Big Day’ dient doorgaans geen hoger doel en ook nu was
daar geen sprake van. En hoewel enerzijds spannend: met maar één deelnemend team, gevormd door mijn vrouw
Marianne en ikzelf, betreft dat bepaald
geen ‘wedstrijdspanning’. Inspannend is
een beter woord, want op vrijdag 13 mei
volgde er vanaf onze start om 18.53 achtereenvolgens een lange avond tot middernacht, een korte nachtrust tot de
vroege ochtend en een hele lange dag.
Om uiteindelijk, na de nodige wandel- en
fietskilometers, ’s avonds de balans op
te maken.
Om tegemoet te komen aan de nieuwsgierige lezer met maar weinig tijd en/
of een korte spanningsboog: die 110 is
niet gelukt… Voor mensen met meer tijd
volgt hier een samenvatting van de ’24
uur van Houten’.
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Vrijdag 13 mei 2022
18:53..............We zijn gestart en noteren
nog voor de deur achter ons dichtvalt de
eerste soort: spreeuw!
19:00............De teller staat al op 16 soorten... Chris Vervoorn sluit zich bij ons
aan voor de rest van de avond.
19:22.............Twee van schrik voor onze fietsen opvliegende fazanten bij de
Tetwijkseweg blijken twee patrijzen te
zijn! En dat op een tot nog toe volkomen
onbekende én onverwachte locatie. De
Big Day is hierdoor op voorhand al een
succes. Tenminste.. zo ervaren we het op
dat moment nog..
19:33.............De eerste overvliegende gele kwikstaart. Achteraf ook de enige.
19:41.............Een tapuit op een omgeploegde akker. “Daar zien we er morgen
ongetwijfeld nog wel een stel van”. Ja ja…
19:53.............Werk aan de Groeneweg:
één van de weinige plekken voor de altijd lastige dodaars. We horen weliswaar
al snel ‘bi-bi-bi-bi-bi’, maar dat is afkomstig van drie overvliegende regenwulpen.
Wat later ook de enige blijken te zijn die
we te zien krijgen. Dankbaar worden ze
genoteerd.
20:00-21:45..Wandeling door de Steenwaard • Snor en krooneend mogen dit
jaar dan wél voorspelbaar zijn in Houten,
het blijven cadeautjes tijdens een ‘BDH’.
Bovendien kunnen we hier onder andere blauwborst, sprinkhaanzanger, slecht-

valk en spotvogel bijschrijven, en stappen we op de fiets voor het vervolg van
de avondetappe.
22:14.............Nachtegaal bij Honswijkerwaard; zeker geen inkoppertje want er
zijn jaren dat ze Houten overslaan in het
voorjaar. En deze kon zich voorgaande
avonden heel lang in stilzwijgen hullen.
Maar blijkbaar is de vogel op de hoogte
van onze missie en werkt ie lekker mee.
23:22-23:48...Ritje langs de geijkte uilenpatches • Wickenburg is goed voor de
eerste steenuil en voor -verrassend genoeg- twee vlak bij elkaar zingende
bosuilmannetjes. De ransuil die Marianne eerder deze week ’s avonds had ontdekt zit nu ook plichtsgetrouw te zuchten, en voor de kerkuil hebben we nog
geen minuut nodig om als nr. 76 toe te
voegen.
00:15.............We mogen naar bed, met de
wekker op 04:45.

Zaterdag 14 mei 2022
05:33.............Na een min of meer frisse opstart noteren we bij het aanrijden
van Wickenburg alweer de eerste nieuwe
soort voor de dag: een zingende zwarte
roodstaart. Lekker; hoeven we daarvoor
verder niet meer apart winkelcentra of
kantoorcomplexen af te struinen.
06:01............In de categorie ‘je kan ‘m
maar hebben’: de roodborst. Tijdens on-

ze generale repetitie vorige week immers
jammerlijk mislukt om die op de lijst bij
te kunnen schrijven..
06:10............De grauwe vliegenvanger
blijkt in tegenstelling tot twee dagen geleden nu wél Houten bereikt te hebben.
De hekkensluiter wat betreft de gangbare
zomergasten in Houten.
06:50............ Hoe blij kan een mens zijn
met een tafeleend op het Amsterdamrijnkanaal? Nou, best wel dus.

07:34............Een 2e kalenderjaar stormmeeuw vliegt over Tull en ’t Waal. Nóg
zo eentje die zomaar kan ontbreken tijdens een vogeltochtje in het binnenland,
ergens half mei.
09:04............De periodes zónder nieuwe
dagsoorten worden steeds langer.. Maar
zacht roepende/zingende appelvinken
in het Waalse Bos zijn het wachten wel
waard! Na de patrijzen van gisteravond
een nieuw hoogtepuntje. Inmiddels

heeft Martijn Schot zich bij ons gevoegd.
10:09............Twee groenpootruiters op
het enige stukje periodiek droogvallend
slik dat Houten rijk is. Van andere bovengemiddeld leuke steltjes bij ‘de Oude
Lekarm’ ontbreekt helaas ieder spoor.
12:05.............Lunch bij fort Werk aan de
Korte Uitweg. Ik verstuur een appje naar
de Birding Houten-groep en geef door
dat de teller stagneert en welke soorten nog ontbreken. “Help; nog maar 88

14:47-17:29......Slobeend | Bram Rijksen
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soorten. Nog geeneens een torenvalk!”
schrijf ik. Een minuut later vliegt er eentje boven ons hoofd. In de hoop op een
patroon en verstuur nog een berichtje:
“Nog geeneens een boomvalk”. Helaas
blijft een duidelijk herkenbaar patroon
uit en zullen we voor het evenaren van
het record nog flink aan de bak moeten:
nog maar zo’n kleine zeven uur voor 21
soorten.
13:38.............. Een kekkerende havik klinkt
uit het bosje waarin volgens mij al langer genesteld wordt, maar waarin ik nog
nooit het nest heb kunnen vinden. Inmiddels weet ik door al het ‘voorwerk’
voor de Big Day wel vier locaties in Houten te vinden waar haviken broeden.
14:12.............Opnieuw een wandeling
door het Werk aan de Groeneweg, en nu
werkt de dodaars wél mee, en kunnen
we ook een steeds schaarser wordende
soort als ringmus aankruisen.
14:47-17:29....Wandeling door en (ruim..)
rond de Steenwaard • De tip van Martijn levert bij de plasjes langs de Veerweg
niet alleen een slobeend, maar ook een
kort aanwezige lepelaar op. En heel blij
zijn we met de zingende veldleeuwerik:
niet alleen betekent dit dat ze nog steeds
niet volledig verdwenen zijn uit Houten,
maar ook dat we niet meer naar de Buitenwaard, een stuk verderop, hoeven te
fietsen. Dit was voor zover bekend namelijk de laatste plek met een redelijke
kans op veldleeuwerik en -zo werd aangenomen- de laatste twee patrijzen.
Fijn, want dan kunnen we ons nu mooi
concentreren op de Steenwaard. Paapje, zilvermeeuw, geelpootmeeuw, boom10 | de kruisbek 3-2022

valk, purperreiger.. zou moeten kunnen
hier. Ze ontbreken nog op ons lijstje en
de tijd begint toch een beetje te dringen…
Om iets voor half zes hebben we echter
bijna alle bovengenoemde smetjes weggepoetst en passeren we met geelpootmeeuw de 100 soorten-barrière. Bijna:
paapje geeft niet thuis. De boomvalk
daarentegen laat ons zien niet de beroerdste te zijn en duikt alsnog op boven
de uiterwaard.
17:30-18:53....Het is leuk geweest.. • Bij
het checken van de lijst komen we uit op
101 soorten. Dat we de 110 niet gaan redden, daar zijn we nu wel van overtuigd,
maar we hebben nog minstens één inkoppertje te gaan: een kolgans in polder De Hoon, die vertikt om naar het
noorden te vertrekken en zojuist nog is
gemeld. En met een beetje mazzel pikken we onderweg vanaf de Steenwaard
toch nog ergens een zingende gekraagde
roodstaart op. Of een paapje. Of heeft de
boomklever of de grote lijster bij Wickenburg nu wél zin om nog even een moppie te zingen. Of waren er toch nog wel
visarenden of zwarte en rode wouwen op
trek die nu alsnog naar beneden komen
om een slaapplekje te zoeken..
Maar helaas: zelfs de niet te missen kolgans is onvindbaar en zonder nog één
nieuwe soort in het laatste anderhalf
uur besluiten we dat het mooi geweest
is. ‘Thuis een beetje op de bank hangen’
klinkt ineens héél aanlokkelijk.

Ondanks alles..
Van tevoren hadden we het al een beetje voorspeld: 100 soorten zou goed haal-

baar zijn maar om over de 110 te gaan
zou behoorlijk wat geluk nodig zijn. Dat
ontbrak toch een beetje deze 24 uur: zo
was er niets van vogeltrek te merken,
waardoor soorten die tijdens eerder edities wel werden gezien schitterden door
afwezigheid. Geen leuke steltlopers of
bovengemiddeld leuke roofvogelsoorten
dus. En verder:
• Geen grote lijster of boomklever bij
Wickenburg.
• Geen paapje in de Steenwaard (die daar
iets eerder die middag wél is gezien).
• Geen gekraagde roodstaart (waar we er
eerder in mei al twee van hadden gezien).
• Geen wulp! Geen w..?! Inderdaad: géén
wulp…
Maar ondanks het ontbreken van (veel)
geluk overheerst een voldaan gevoel
en was het weer een bijzonder fijne belevenis. Niet alleen de voorbereiding
in de weken ervoor, maar ook de voorpret, het ’s avonds ‘doorvogelen’ en fietsen over een verlaten Lekdijk, het ’s morgens vroeg zien opkomen van de zon en
het tegen een muur van zangvogelgeluid
aanbotsen. En door waarnemingen van
patrijzen en appelvinken in mei in Houten wordt een op de loer liggend gevoel
van lichte teleurstelling over het ontbreken van sommige soorten op een verder
weinig ter zake doend lijstje als snel de
kop ingedrukt.
De motivatie om volgend jaar opnieuw
het geluk te beproeven is met dit eindresultaat misschien zelfs wel groter geworden...

Actueel

Roofvogelpark Bunschoten
gaat niet door
Hayo Nijenhuis

Goed nieuws: de meerderheid van de
Bunschotense gemeenteraad heeft op 19
mei jl. tegen het oprichten van het roofvogelpark aan de Groeneweg gestemd. De
CU- en de VVD-fracties waren tegen en
hebben daarmee een meerderheid van 10
stemmen tegen (8 stemmen waren vóór).

Juridische aspecten
In de voorbije weken hebben we veel inspanning verricht om met name de CU te
bewegen tegen te stemmen. Op een gemeentelijke commissievergadering van 9
mei werd duidelijk dat de CU nog ‘zweefde’ en eerlijk is eerlijk: het was duidelijk
dat zij een integere afweging wilden maken, maar dat ze dat heel moeilijk vonden omdat zij erkenden geen expertise te
hebben op het gebied van vogels in het
algemeen en zeker niet van roofvogels.
Daarnaast bleken ook de juridische aspecten ingewikkeld. Dat geldt overigens
niet alleen voor de gemeenteraadsleden,
maar ook voor het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld de
vraag of er een vergunning op grond van
de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk was voor deze inrichting werd
door de provincie niet eenduidig beant-

woord. De provincie wilde zelfs de besluitvorming aanhouden tot na 19 mei,
omdat zij hierover geen duidelijkheid
kon verschaffen.

Bert Geelmuijden

Negatieve effecten
Wij hebben, samen met verschillende
instanties, de CU intensief benaderd en
hen onder meer gewezen op de negatieve effecten van het houden van wilde
dieren, roofvogels in het bijzonder. Vlakbij de beoogde locatie ligt een groot Natura 2000 gebied (Arkemheen). Ook is
gewezen op de dieronvriendelijke wijze
waarop deze wilde vogelsoorten worden
gehouden en misbruikt voor shows (circus). En dat terwijl het gebruik van wilde
dieren voor circussen inmiddels allang
verboden is.
Tot onze vreugde heeft de CU-fractie dit
begrepen en hebben zij, kort voor de bewuste gemeenteraadsvergadering van 19
mei, besloten tegen te stemmen.

Naar de rechter
Inmiddels heeft de ondernemer aangekondigd naar de rechter te stappen. Dat
is begrijpelijk, want hij is vier jaar lang
aan het lijntje gehouden door de vergun-

Wim Smeets

ningverlenende instanties. De inschatting van juridische specialisten is dat hij
weinig kans maakt, omdat hij moet aantonen dat de gemeenteraad een onwettig besluit heeft genomen. De verwachting is dat dit heel moeilijk, zo niet onmogelijk, is.
Kortom: het roofvogelpark komt er definitief niet en dat is goed nieuws!
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Scharreleieren
Blog Guus Peterse

Ameland | 9 april 2022
Het was een woest weekje, afgelopen week op Ameland. Veel
wind, veel kou, veel zon en veel buien. Beleef de lente! Vanuit
ons vakantiehuisje aan de rand van het lieflijke Hollum, aan het
westelijke uiteinde van Ameland, hadden we zicht op de Westermieden, met onder andere dagelijks rotganzen, kramsvogels
en baltsende grutto’s, op het Hollumerbos en op de vuurtoren
die hoog uit het Hollumerbos oprijst.
Zwarte rotgans
Op zaterdag trein, bus en boot. Bij Holwerd de eerste bonte
strandlopers en tureluurs, op de Waddenzee de eerste eiders, de
eerste van vele, en op Ameland de eerste rot- en brandganzen,
de eerste van heel erg vele. Al in de eerste groep, vlak na de veerdam, vond ik een prachtige zwarte rotgans, een soort die zich
vooral onderscheidt door een helderwitte veeg langs de flank,
iets wat altijd verbazing opwekt: waarom heet zoiets dan zwart?
Ik schreeuwde naar voren maar ik was al te ver achterop geraakt
en mijn reisgenoten hoorden me niet. Zwarte rotgans was Esthers grootste wens, nadat ze twee mogelijke zwarte rotganzen
op een onduidelijke foto van anderhalve maand geleden, toen ze

Veel ganzen, waaronder de zwarte rotgans | René de Waal
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Veldleeuwerik | Michael Kars

een paar dagen alleen op Ameland was, onlangs zag afgekeurd.
Dat zal dus voor een andere dag zijn. Maar ik kon haar geruststellen: er zat er nog minimaal één.
Op zondagochtend om te beginnen naar het duinmeertje in de
Lange Duinen gefietst. Mooie zonnige maar nog koude ochtend.
Zingende veldleeuweriken, jodelende wulpen en natte stukjes
met riet en bosjes en zingende blauwborst. Een duistere lucht
aan de horizon ontpopte zich tot een stevige bui. Geschuild in
de vogelkijkhut aan het duinmeertje: klassieke win-winsituatie.
Mooi baardmannetje dichtbij in het riet. Terug thuis kon ik zo
aanschuiven aan het ontbijt.
Honderden goudplevieren
Daarna met Esther en Renske op zoek gegaan naar de zwarte rotgans. Door het polderland richting Nes gefietst. Lekker
windje achter: die was gedraaid want gisteren toen we juist van
de veerdam afkwamen, hadden we hem ook mee gehad. Volop groepen ganzen afgespeurd. Het waren er weer onnoemelijk
veel. Aanvankelijk slechts gewone rotganzen, en brandganzen
natuurlijk, en vele groepen van honderden goudplevieren. Die
zijn samen wel bepalend, tot dusverre op het eiland. Ongeveer
ter hoogte van Ballum dook er ineens een roodhalsgans op, eigenlijk veel mooier dan zwarte rotgans maar toch nog niet helemaal de soort waar we voor kwamen. Al zijn de roodhalsganzen op de Waddeneilanden, vaak in familiegroepen, altijd wel
een stuk spannender dan die op het vaste land, waar er altijd

een geurtje van vogelkooi aan ze kleeft. Die van de eilanden zijn
eigenlijk wel van onverdachte herkomst. Voor zwarte rotgans
moesten we wachten tot hetzelfde landje waar ik er een dag eerder een gevonden had. Een fraaie, zeer uitgesproken vogel hield
zich daar op tussen de rotganzen en was uiteindelijk ook aan
Renske en Esther wel besteed. Er zat ook nog een witbuikrotgans tussen, een onvolwassen vogel dus niet zo uitgesproken
van kleur en veel lastiger aan te wijzen, maar uiteindelijk lukte
ook die. En voorbij de veerdam, inmiddels ter hoogte van Buren,
vonden we nog een groepje van drie roodhalsganzen. Dat was
wel het begin van een echte familiegroep vond ik. Er zaten er
vast nog wel een paar die ik niet vinden kon.
Beleefstrand
En zo werd het maandag. Ik word (ook) hier elke dag vroeg
wakker dus maak elke dag een vroeg tochtje, meestal in mijn
eentje. Vandaag een regenachtig tochtje, eerst langs de rand
van het Hollumerbos en daarna midden door het bos terug.
Leuk tochtje, ondanks het weer, met onder andere twee rouw
kwikstaarten.
Pas in de middag leek het weer op te klaren. Met zijn drieën naar
het ‘Ballumer beleefstrand’, ja, ik heb die naam natuurlijk niet
verzonnen maar het staat met grote borden bij de zeereep aangegeven. Het Ballumer beleefstrand is eigenlijk helemaal geen
strand. Het strand is daar verworden tot een afwisseling van zilte kwelders, drassige vegetatie en lagunes. Heel wat te beleven
dus, ik heb daar goede herinneringen aan van een vorige keer
op Ameland. Met de opklaringen viel het wat tegen, het bleef
meest grijs en miezerig maar het leverde wel onder andere een
van dichtbij opvliegend bokje op en twee mooie sneeuwgorzen
vlakbij in de zeereep, dus mij hoor je niet klagen.
Wadvogels
Op dinsdagochtend voerde mijn dagelijkse ochtendommetje me
langs het Hollumerbos en langs de laatste duinen naar de Waddendijk. Het was een heerlijke, rustige ochtend met weinig wind
en zelfs af en toe een waterig zonnetje. Stilte voor de storm, verzekerde mij een praatgrage voorbijganger: voor woensdag tot
en met vrijdag lagen de snelboten naar Vlieland en Terschelling

er al uit vanwege de verwachte stormachtige wind. Nou ja, dat
zagen we dan wel weer. Voorlopig genoot ik van deze heerlijke
ochtend.
Over de dijk langs het wad gelopen. Zowel in de polder als op de
dijk weer flinke groepen rot- en brandganzen. En ineens tussen
de rotganzen op de dijk een prachtige roodhalsgans. Alweer een
roodhalsgans, en veel dichterbij dan gisteren, wat een feestje
hier op Ameland. Verder laag water en flinke stukken droog liggend wad, met de bijbehorende wadvogels: eiders, alweer een
paar grote sterns, rosse grutto, kanoet, tureluurs, steenlopers,
bonte strandlopers en honderden wulpen. Roodhalsgans vond
ik even later op geluid terug langs het polderweggetje terug naar
Hollum. Vanuit de nabije groep brand- en rotganzen hoorde ik
herhaaldelijk een aparte, afwijkende roep en na even zoeken
vond ik de bijbehorende vogel: roodhalsgans.
Later, inmiddels zonnig, met zijn vieren dit nog dunnetjes overgedaan: langs het wad richting veerdam. Ik kon de anderen met
een roodhalsgans laten zien. Even verderop op de kwelder nog
een. Of dezelfde die achter ons aan gevlogen was? Hier ook een
fraaie en onberispelijke adulte witbuikrotgans. Het gaat goed
met de ganzen deze week.
Stormachtig en nat
Woensdag zou de dag van de storm en de regen moeten worden. De weersvoorspellingen waren in elk geval onheilspellend
en ik kreeg van het vasteland appjes over hoe slecht getimed ons

Witbuikrotgans | Bert Geelmuijden
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Kuifduiker. Redelijk dichtbij maar zon recht tegen, had nu misschien liever wind en regen gehad, maar oorpluimen lichtten als
goud op in het zonlicht.

Kuifduiker (vrijwel zomerkleed) | Bert van Dillen

weekje Ameland wel niet was. Ik kon iedereen geruststellen: het
weer hier viel enorm mee. Ook vandaag. Echt stormachtig en nat
werd het pas aan het eind van de middag en toen had ik al mijn
ochtendwandelingetje met Esther gemaakt. Langs het Hollumerbos, door het bos en over het strand terug. In het begin was het
zelfs nog licht zonnig geweest. En ik was al in mijn eentje naar
zee geweest: kijken wat de wind te berde bracht. Dat was niet
veel. Het was dan ook de verkeerde tijd (april) en de verkeerde
wind (zuidwest, dat is op Ameland aflandig). Zwarte zee-eenden,
af en toe een grote stern, dat was het wel. Ik was in de kijkhut in
de Lange Duinen geweest. En was, toen ik terug in ons huisje de
melding zag van roodhalsfuut in het duinmeertje, teruggegaan
om die misser nog even goed te maken. Dat is met enige moeite
gelukt: twee zag ik er, niet in het duinmeertje waar je vanuit de
hut zicht op hebt, maar vanaf een duintopje in de uitgestrekte
wateren daarachter, direct achter de zeereep. Pas daarna begonnen beetje bij beetje storm en regen de kop op te steken.
Donderdag de naweeën van wat we toch maar de storm zullen
noemen, al is het een Storm Zonder Naam gebleven. Veel wind
en geregeld regen nodigden niet uit tot al teveel activiteiten.
’s Morgens wadvogels gekeken aan de Waddendijk. Goudplevieren, drieteenstrandlopers, grote sterns, maar vanwege de toch
wel forse wind niet al te lang gebleven.
En aan het eind van de middag, of het begin van de avond zo je
wilt, inmiddels rustig en opgeklaard, nog even naar de kijkhut.
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Plassen en prielen
Op vrijdag met Esther meegefietst naar de veerdam. Esther
nam daar een dag eerder de boot terug, ik fietste verder naar
het oosten. Langs de meest oostelijk gelegen polders. Langs
nieuwe massa’s rot- en brandganzen, een mannetje zomertaling
en roodhalsganzen! Ik telde er liefst zeven tussen de rotganzen:
mijn grootste aantal bij elkaar ooit. Toen ik dichterbij was telde
ik er nog maar vier, maar die zaten wel prachtig dichtbij. Van nog
onberispelijker herkomst krijg je ze niet. Uiteindelijk bereikte ik
het uiteinde van het gecultiveerde deel van het eiland, parkeerde
mijn fiets, wandelde de duinen in en belandde op de uitgestrekte kwelders van het Nieuwlandsreid. Het Oerd was nog een kilometer of vijf verderop maar hier was het net zo uitgestrekt, net zo
ongerept, net zo leeg en verlaten. Ook hier de eindeloze kwelders
met de plassen en prielen waar al de Waddenzee huisde. Aan de
horizon aan de ene kant de Waddenzee en aan de andere kant
de duincontouren, terwijl boven me de veldleeuweriken zongen.
Boerenzwaluw
Op de terugweg bleek de wind toch nog tamelijk stevig en leek
die wel elke kilometer steviger. Twaalf kilometer tegenwind te
gaan. Een boerenzwaluw bracht toch nog even lente. En elke keer
dat ik, om voor even aan de tegenwind te ontsnappen, aan zee
ging kijken vlogen er wel een paar jan-van-genten over zee. Sommige ver weg maar sommige ook mooi dicht achter de branding.
Alle adult, alle naar west. Waarna ik moe maar voldaan nou ja,
dat kunt u raden. Tijd om uit te rusten.
Zaterdag opruimen en inpakken en ons door de westenwind rustig richting Nes laten blazen. Dat hadden we toch goed bekeken: vorige week meewind van de boot naar ons huisje, vandaag
meewind van ons huisje naar de boot. Nog wel een bui tussendoor maar verder scheen de zon. Nog even verpoost in Nes en
tenslotte de boot genomen.

Excursies

Smienten | René de Waal

Rondje Arkemheen
5 maart 2022
Afdeling Amersfoort | Edwin ter Hennepe
Na weken, maanden (jaren?) eindelijk
weer een vogelexcursie met de afdeling
Amersfoort van de Vogelwacht Utrecht.
Sinds mensenheugenis ook nog eens op
de fiets. Voor excursieleider Bert Geelmuijden het minst een probleem. Jaarlijks
fietst hij al vogelend 20.000 km bij elkaar.
Dat haal ik nu niet en misschien wel nooit,
hoewel ik ook graag fiets. Het aantal kilometers haal ik zelfs niet met de auto.
Groene longen
We volgen de route, die Bert op zijn
duimpje kent, naar polder Arkemheen,
vertrekkend vanaf Park Schothorst, een
van de groene longen van Amersfoort.
8.00 uur: vijftien fietsers staan klaar
voor een rondje van 50 kilometer. Twee
graden onder nul. Om op te warmen
beginnen we met een bosuil, die iedereen goed kan bekijken. We fietsen naar
Hoogland-West in het achterland van

Amersfoort. In een bekend territorium
zien we nog net een kopje van een steenuil boven de dakrand uitsteken. Het is
ontiegelijk koud op de fiets, maar twee
soorten uilen aan het begin van de dag
is toch lekker. In polder Zeldert-De Slaag
voor mij en verschillende anderen de eerste grutto’s van dit jaar. Wat een prachtig geluid maken die toch. Ook de eerste
tureluurs, verder goudplevieren en vele
smienten blinken in het zonnetje dat er
wel is maar aan ons nog te weinig warmte geeft.

Vogelwalhalla
Onderweg een torenvalk die een zandbad neemt op een hoge berg zand op
het industriecomplex aan de overzijde
van de Eem. Langs de Eem naar Eemdijk
door naar Bunschoten-Spakenburg tot de
Oostdijk en deze volgen. Het fietstempo
is nog niet verwarmend, wind een beetje
tegen. Wat een koude voeten, benen en
handen! We staan nu op de rand van polder Arkemheen. Het vogelwalhalla van
Amersfoort en omgeving. Van Nederland misschien? Bij de Oostdijk aangeko-

Bosuil | Edwin ter Hennepe

Grutto | Edwin ter Hennepe
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men zien we een weitje met verschillende meeuwensoorten: zilver-, kleine mantel- en Pontische meeuw. Aan de andere
kant in het Nijkerkernauw baltsende futen en grote zaagbekken. Verder langs
de dijk veel kuifeenden en brilduikers. In
de weiden of in V-formatie brand-, kolen grauwe ganzen. Een enkele rietgors,
meerdere graspiepers.
Nuldernauw
We passeren gemaal Arkemheen over de
Zeedijk, langs het Nuldernauw met vele

Baltsende futen | Bert Geelmuijden

Kemphaan | Edwin ter Hennepe
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kuifeenden en enkele nonnetjes. Ondertussen op meerdere plekken verschillende Cetti’s zangers gehoord. Voorbij het
Puttergemaal nog meer nonnetjes en grote zaagbekken. Drie watersnippen, twee
bontbekplevieren. Pijlstaarten ook nog,
waarvan een paartje zich vlakbij goed laat
bekijken. Honderd meter voor de roerdomplocatie keren we om. De roerdomp
was de laatste dagen niet gezien. Verder
op de terugweg horen we dat de roerdomp er vandaag wél zat. Oei, die hadden
verschillende mensen wel graag willen
zien. Maar niemand heeft iets te klagen.
We hebben al veel gezien. En we gaan nog
over het Nekkeveld.
Vogelen en fietsen
Eerst nog een weide met kemphanen,
goudplevieren, een lepelaar, een kleine
plevier en vier bonte strandlopers. Grutto’s prachtig dichtbij, smienten, wintertalingen. Hoewel aanvankelijk erg koud hebben we het natuurlijk getroffen met het
weer. Het zonnetje heeft ons in de loop
van de dag heerlijk opgewarmd. We boffen met zo’n mooi gebied op fietsafstand,
dat fietsend prachtig is te verkennen.
Morgen gaat Bert vermoedelijk weer alleen op pad. Misschien wel weer naar Arkemheen. Maar wellicht koppelt hij de
Eempolders er nog aan vast en ook een
rondje door het Horsterwold (totaal 7080 km). Want hij had zijn rondje iets kleiner gemaakt voor ons. Voor ons was 50
kilometer voldoende. Vogelen en fietsen,
een pracht combinatie.

De Abel Tasman | Frank Pierik

Marker Wadden
24 april 2022
Afdeling Amersfoort | Robin Drenth
Op zondag 24 april is het tijd voor de excursie naar de Marker Wadden. We ontmoeten elkaar bij de boot in Lelystad.
Een mooi oud zeilschip genaamd de
Abel Tasman. Eenmaal uit de haven vliegen er al snel 9 zwarte sterns en 5 regenwulpen langs de boot. Wat het, ondanks
de flinke kou, een leuk begin maakt.

Regenwulpen | Hans van Zummeren

Steltkluut | Djurre Broekhuis

Kluut | Djurre Broekhuis

Riet, water en pionierplanten
We komen aan op de Marker Wadden
en zien een hele vlakte vol riet, water en
pionierplanten. Na een klein voorwoord
van Roel was het tijd om het hoofdeiland
te verkennen. Al snel worden we verwelkomd door een groepje baardmannetjes
dat door ons uitvoerig bekeken en gefotografeerd wordt. Er vliegt een zanglijster op, wat een bijzondere soort is voor
het eiland. Heel wat baardmannetjes later komen we bij de eerste kijkhut aan.
Gelegen half onder water waardoor je
een bijzonder beeld op de broedende
kluten, kok- en zwartkopmeeuwen hebt.
Ook zitten er een aantal bontbek- en kleine plevieren. Even later komt er een rare
steltloper aangevlogen, tot onze vreugde
een steltkluut! Die is hier de afgelopen
maanden niet gezien en dus een leuke
zelfontdeksoort! Even later komt er nog
een aangevlogen en staan we met zijn allen naar twee foeragerende steltkluten te
kijken, die al snel weer opvliegen en uit
beeld verdwijnen.

Jonge flamingo’s
We wandelen verder tussen alle plasjes
en rietvelden. Bergeenden hier, slobeenden daar, ook veel witte kwikstaarten en
ver weg een bruine kiekendief. Al gauw
komen we aan bij de plek waar sinds een
aantal weken twee jonge flamingo’s vertoeven. Een Chileense en een Europese.
De Chileense is snel gevonden en is prima door de scoop te bekijken. Een paar
minuten later vindt Nelson de Europese
ook terug, een erg leuke soort! Langzamerhand lopen we weer terug, onderweg
zien we nog een aantal gele kwikstaarten, tafeleenden, visdiefjes en ook 4 geoorde futen laten zich goed bekijken.
Uitkijktoren
Als laatste klim ik nog even op uitkijktoren De Steltloper waar ik nog een mooi
uitzicht over de hele eilandengroep heb.
We stappen weer op de boot en bij het
uitvaren horen we nog wat baardmannetjes afscheid nemen. Uiteindelijk eindigt
de excursielijst op 63 soorten en is het
voor iedereen een geslaagde dag!

Bergeend | Jan van der Greef

Chileense flamingo | Bert Geelmuijden

Geoorde fuut | Michael Kars
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Rosse of grauw, fraai met franje
Het is wat met die franjepoten, want ze
zijn fraai maar we zien ze hier zelden, en
wat is dan een rosse en wat een grauwe?
In een vorig nummer van De Kruisbek
heeft Toon Vernooij dat mooi beschreven, althans voor het winterkleed. Om
ze in zomerkleed te kunnen waarnemen,
moeten we ver weg, naar het noorden,
zelfs het uiterste noorden van Europa.
Dan zien ze er heel anders uit, dan ook
pas zoals je uit hun naam zou afleiden.
Wij noemen ze naar hun zomerkleed,
wat geldt voor veel wintergasten. De Britten, altijd graag anders, maken het bonter, die noemen de grauwe franjepoot
wel naar zijn zomerkleed (misschien omdat die vanouds nog wel in Schotland
broedde): red-necked phalarope, maar
de rosse heet naar zijn winterkleed: grey
phalarope. De Fransen houden het simpeler door de grootte van de snavels als
uitgangspunt te nemen: de rosse is dan
de phalarope à bec large en de grauwe
die met de bec étroit, smal. De Duitsers maken zich er mythologisch vanaf
door de grauwe, ja, als Hünchen naar de
Noordse god Odin te noemen en de rosse naar Thor. Terzijde besef ik trouwens
weer hoe het niet alleen ‘eerbiediger’ is
om vogelnamen met een hoofdletter te
vermelden, maar ook veel praktischer.

Niet alleen hun naam maakt franjepoten
bijzonder, Toon noemde ‘t al. Het mannetje, zeldzaam in de vogelwereld, neemt
de taak om te broeden op zich, wat het
vrouwtje biologisch de kans biedt om er
veel kleurrijker uit te zien. Hun broedgebied is in de zomer gescheiden, maar

Henk Strietman

overlapt elkaar soms: de meest zuidelijke
rosse franjepootjes kun je soms samen
zien met daar dan meer gangbare grauwe en de meest noordelijke grauwe tref
je een enkele keer aan tussen de lokale rosse. Zo is IJsland wat vogels betreft
onder zoveel anders bekend om de ve-

Rosse franjepoot (vooraan) én grauwe franjepoot, in winterkleed | Koos Dijksterhuis
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Rosse franjepoot (vooraan) én grauwe franjepoot, in zomerkleed | Henk Strietman

le grauwe franjepoten, maar in een plasje op het eiland Flatey kun of kon je nog
lang ook een paar rosse ontwaren, ooit
zagen wij ze daar door elkaar heen rondscharrelen. Op Spitsbergen liggen de
verhoudingen omgekeerd: de rosse franjepoot komt daar voor in misschien wel
een paar duizend broedparen, de grauwe
beperkt zich tot niet veel meer dan tien.
Vanaf de nazomer kun je beide soorten

dus soms ook in Nederland vinden. Natuurschrijver Koos Dijksterhuis e.a. ontdekten eens beide tegelijk in het vogelmeer van polder IJdoorn, Waterland; ik
had een zomer het geluk ze ongestoord
naast elkaar te zien in het Adventdal op
Spitsbergen.
Alle gangbare vogelgidsen, Engelstalige
handboeken en naslagwerken, ook het
handzame ‘Svalbard Birds’ (2013), spre-

ken tot nu toe over de rosse franjepoot
als de grey phalarope, maar de ‘European Breeding Bird Atlas 2’ (nov. 2020)
noemt ze inmiddels red; de grauwe zijn
de red-necked phalarope gebleven. Kennelijk heeft enig ornithologisch genootschap beslist dat grijs toch beter rood
kan heten. Maar het nieuwste ‘Europe’s
Birds’, schitterend compleet (Rob Hume
e.a., 2021), volhardt met grey.
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Redactie: De derde en voorlaatste aflevering van het poëtische reisverslag van Henk Strietman speelt zich voornamelijk af in het noorden
en noordwesten van IJsland. Zo bezoekt hij de eilandjes Hrisey en Grimsey en het bekende Myvatn (muggenmeer) in een zeer actief vulkanisch gebied.

De vogels, het land, de zee
Skjálfandi
Ononderbroken speelt het zonlicht over
het land, over de zee. Bij Húsavík tintelt
het licht over alles wat dichtbij en ver
weg is. De walvis die bultrug heet spuit
nevel uit, laat zijn kleine rugvin zien en
zijn staart waar de druppels in een lange rij van vallen. Springt met heel zijn lijf
op en valt zijwaarts terug in uiteenspattende zee. Op de rivier de Laxá heeft de
harlekijneend vijf kuikens, de ijsduiker op
het meer nog maar één. Boven een grote groep IJslandse brilduikers vliegt in een
wolk van sterns en tureluurs de giervalk
aan, wie achtervolgt wie?; jaagt langs de
heuvels weg onder de wolken. Een velduil
klapwiekt door het dal, draait en keert,
strijkt neer op een steen met uitzicht, verdwijnt als een geheim. De ijsduiker voert
zijn jong. Je ziet alles, begrijpt niets.

Myvatn
De kust bestaat niet, de zee is onzichtbaar, het land ligt onder een deken van
mist. Maar eenmaal aan het grote vogelmeer is het licht helder als de zon zelf,
is er meer licht dan het oog kan zien. De
kuifduiker pikt er vliegjes en muggen op,
zwemt in een snel spoor naar zijn jong
in het riet, herhaalt dit gebaar alle dagen.
Dit is de waarheid die voor de vogel telt:
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Henk Strietman

dat hij het leven leeft en doorgeeft, overleeft, krachtig en zo kwetsbaar tegelijk.
IJsduikers in zomerkleed joelen samen,
naar elkaar. De ijseenden daar in de verte hebben jongen. Op de snelle, wilde
stroom van de rivier dobberen de harlekijneenden, nog steeds de vijf tweekleurige kuikens. Opnieuw scheert een smelleken over het water, landt op een verkeersbord langs de weg, verdwijnt. In de verte
licht de sneeuw van de bergen op. Daar
stroomt de brede muur van water in de
kloof van Godafoss, waterval van de verworpen goden.

zijn deel van het landschap, er in opgenomen, totdat je ze ziet. Een grote grijze
giervalk vliegt bij een grote steen op de
helling vandaan, zwenkt weg in een wolk
achter de heuvel. De noordse stormvogels houden hun jong op de richel van
de rots aan de rand van het land aan de
zee, ze zeilen en scheren, hangen en keren in de wind. De raven en de grote mantelmeeuwen verzaken hun honger niet, er
is trefzeker geduld. Besneeuwde bergen
zweven boven de mistdeken uit. Je komt
en gaat, als een vogel in het voorjaar, die
roept en wegvliegt op de wind.

Hrísey

Grímsey

Aan het eind van de baai waar de zee begint, de oceaan van licht en water, ligt het
eiland van oud veen en heide. Het wordt
getekend door flarden van nevel, stille
grijze vlagen, het kruipt langzaam onder
de mist vandaan. Het is omgeven door
witte stippen, gelijkmatig verdeeld over
het water als dikke bolle vlokken sneeuw:
noordse stormvogels die daar hun voedsel pikken, wachten. De heide staat vol
kleurige kruiden, is vol van op ronde pollen zacht roepende goudplevieren, van
onrustige regenwulpen, en voor ’t eerst
de sneeuwhoenders met net vliegvlugge
jongen. Je kijkt en zoekt en ziet ze niet, ze

Het water weerspiegelt als vlak glas in
het afwezige licht. De vleugelslag van
de stormvogel is sneller dan die van de
golven, hij scheert met zijn schaduw
mee. Dolfijnen trekken heel rustig door
het water, of spatten er onstuimig overheen. Daar zijn de dwergvinvissen met
hun licht gebogen rug, met de vin die
zich voorover in het water kromt, uit
zicht. Strakke lijnen van langs vliegende
alken en zeekoeten, van eiders en duikers
dichtbij en ver weg. Het eiland rijst op uit
de zee: land onder de wolken, de haven,
de huizen en verder niets dan alle kleuren
groen. De rand van het land trekt rond

Papegaaiduikers | Henk Strietman

een hoge klif waarop verdiepingsgewijs
de vogels wonen. Papegaaiduikers steken
er parmantig bovenuit. Hier zitten zij en
de drieteenmeeuw, de zeekoet, de gebrilde zeekoet en de alk. Gebroederlijk op de
harde rand van de richel, onder het lawaai
en de stank als van een stad. Maar hier
stralen ook de zachte kleuren, het kweldergroen waar goudplevieren weemoed
roepen. Een eenzame jan-van-gent komt
de boot tegemoet. Opnieuw zweven de
bergen op een deken in zee, straalt hun
witte top af tegen de blauwe witgevlekte hemel. Alle kleuren zijn hier blauw;
de heuvel is blauw, de bergen in de verte: blauw, net als het water in de schaduw
van de fjord.

Ósar
Er is geen verschil tussen land en lucht in
dit lege land. In de dikke mist wil de zon
zijn licht wel breken, de wolken vormen
een grijs gordijn. Hier vliegen IJslandse grutto’s voor je uit, daar beweegt een
paartje roodkeelduikers de waterspiegel,
in een haven houden de eidereenden hun

jongen veilig. In een oud meer in de koude woestijn van het noorden zwemt een
ijsduiker met zijn twee zwarte jongen.
De weg onderbreekt de velden met stenen met zwartrood, lichtgrijswitte noordse sterns, ‘kie-kie-kie-kieerrra…’ Voorbij
de wilde zwanen in het water wachten de
zeehonden geduldig op het grijze zand.
De toppen van de sparren bij de boerderij
kleuren donker, koud wit. Onstuitbaar is
het zonlicht zonder dat je het ziet.

Hindisvík
Na de regen van de nacht zijn er de wolken van de morgen. Een sneeuwhoen
kraakt en kruukt met de kop omhoog in
de wind. De zeehonden liggen vreemd
dichtbij in de mist. Twee vlugge grauwe
franjepootjes doen alsof zij hier alleen
zijn. Een donkere kleine jager vliegt speurend met zijn kop omlaag, ronde na ronde, onder waakzaam escorte van schel
roepende tureluurs. Het smelleken roept
op de rand van de schuur, glijdt naar beneden en stijgt in één beweging op, jaagt
op een radeloze graspieper, steeds hoger

in de cirkels van lucht, uit het zicht. Hij
voedt zijn jongen op de punt van de rots.
Twee meeuwen, grote burgemeesters,
vliegen onverstoorbaar wit langs de kant
van de zee, landen als een lichtgevende bal in het blauw. Roepende noordse
sterns -‘kyrie, kyrie’- omzomen ongedurig
de weg. In het weer teruggekeerde licht
zijn de zeehonden ver. Twee sneeuwgorzen voeden hun jongen, voortdurend en
schijnbaar zonder angst. Een boerin verkoopt truien van wol en zeehondenhuiden, en de tanden van de potvis die hier
strandde. Je kijkt naar de kleuren van de
eilanden en kusten, je luistert naar het geluid van de eeuwige zee.

Fljótstunga
Langs de oevers van de zee, langs de
groene weiden, de mosbedekte pollen
en heuvels, glijdt het landschap voorbij.
Af en toe zie je een glimp van de verte,
van de hoge bergen, van sneeuw. Aan
het eind van het dal ligt de boerderij met
pony’s in de weide. In de rivier stroomt
de waterval breed. Uit het groengrijze
land dalen de stromen, rivieren. Daarachter omhoog begint de woestijn van zand
en steen. Hier roept zelfs geen enkele
goudplevier. Het binnenste van de aarde
ligt open onder een uiteengescheurd dak,
in gebroken stenen van verleden tijd. In
het lichtgroen viltig zacht mos staat een
enkele bloem, schuchter tijm geeft kleur
aan het spoor van sintels.

Thorvaldsdalur
De bedding van de beek bestaat uit lava
stenen, de oever ligt bezaaid. Ze zijn hoede kruisbek 3-2022 | 21

kig en rond, door vorst en dooi in plakken gebarsten, vol grote en kleine gaten.
Twee smellekens roepen schel, vliegen
met snelle vleugelslagen rond in het verlaten dal. Parnassia en anemoon en het
altijd geurende tijm wisselen groen en
gras en stenen af. Boven op de heuvel liggen daar opeens de vlakke koele meren,
groot en klein, hun water kabbelt tevreden tussen het pluizig wollegras. De gletsjers blinken op in de verte. Aan de voet
van de helling van gruis, licht het mos op
in de gespikkelde kleuren van de goud-

plevier. Die roept daar, wat weemoedig
maakt, het heimwee. De grijze wolken
worden grijze regen. Een tapuit wipt onrustig van steen naar steen, gaat daarin
op, blijft toch zichtbaar. Je bent verwonderd, je deelt in het landschap, een steen
tussen de stenen.

Kaldidalur
De grot is een gat in de grond, een lege
zwarte gang van scherpe stenen en rotsen, van gestolde beweging in druppelvorm, met kleine torens van oud ijs. Er is
een weg over de woestijn van zand; grijs,
rood en bruin, van gruis en stenen van de
verre hellingen. Er zou hier aan weerskanten een hoge ijskap zijn, wit en zilver in
de zon, maar je ziet hem niet. Het landschap is een kleine ruimte onder een grote wolk, vol stenen, kuilen, ribbels in het
harde zand, slingers van beweging. Aan
het eind is er de lange hoge stenen muur
van de geschiedenis, het oude Thingvellir. Aan de oever van het meer buitelen
twee smellekens, er zwemmen drie harlekijneenden tegelijk met hun kop op en
onder, en er zijn als altijd onverwacht een
paar wilde zwanen aanwezig. Naderende
regen maakt de verte nog verder, kleurt
alle kleuren van de hemel net als het oude land hier blauw.

Hvalfjördur

Noordse sterns | Henk Strietman
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De koperwieken zijn bedrijvig bezig in de
tuin. Je hoort altijd wel de goudplevier,
vaarwel. Aan de fjord van de walvisjagers
van weleer, keilt de noordse stormvogel
hoog door de lucht. Hij zeilt als altijd in
de luwte van een berg, een klif, een wand,

nu met de stijf gehouden vleugels licht
omhoog. Barmsijsjes vliegen hun herhaling roepend over je heen. In het verre veld, groen van gras, ligt het water,
met de ijsduikers. In het voorjaar komt
hij daar roepend uit de hoogte, daalt triomfantelijk met de poten vooruit in dit
meer, zijn thuis. Mantelmeeuwen pikken
wat rond in het koperkleurig wier. Op weg
naar huis ligt daar langs de kant verlaten,
zoals gisteren een dood smelleken, nu
een roodzwartwitte scholekster.

Eydar
De vroege zon wordt ingehaald door wolkenbanken uit zee. Verweerd is het land
van zand en steen. De watersnip tjoekt
dat het een lust is. Er zit geen roodkeelduiker waar hij eerst zat, ergens ligt wel
een dode vogel aan het water. In het meer
van ijs drijven de afgebroken bergen en
blokken rond, in alle tinten wit en blauw
en grijs en zwart. De noordse sterns zijn
als altijd in de weer, vliegen met strakke vleugelslagen. Stoten in sierlijke duikvlucht op het kleine visje, nemen het mee
voor hun kuiken daar op het veld achter
de brug. In het uitgestrekte gras, doorsneden door het afstromend water van
de zilveren gletsjer aan de horizon, zitten
wel vijf paren trotse wilde zwanen met
hun jongen. Hun lange halzen en de kop
met het donkere oog, met de diep geelzwarte snavel, steken boven alles uit. Zo
houden zij zichzelf op afstand, en hun
grijsdonzen jongen dichtbij. Je wordt
wakker met de bibberende hoge roep van
een regenwulp. Je ziet in het bekende het
onbekende.

In het kort
Deze rubriek wordt samengesteld door
Toon Vernooij. Bijdragen van lezers
voor deze rubriek zijn van harte welkom op toonvernooij@planet.nl

Uilenstamboom
De meerderheid van de reptielen en vogels is dagactief, met uitzondering van
gekko’s, nachtzwaluwen en uilen. Deze
laatste groep heeft in de loop van de evolutie een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het zwaartepunt van hun activiteit verschoven is van overdag naar ’s nachts.
Een beperkt aantal soorten uilen jaagt
echter overdag, waaronder velduil, sperweruil en dwerguilen. Die hebben dus
een ontwikkeling in omgekeerde richting
doorgemaakt, een vrij uitzonderlijk fenomeen in de evolutie. Wanneer precies die
omkering heeft plaatsgevonden was, bij
gebrek aan goedbewaarde uilenfossielen,
tot nu toe onbekend, maar men ging er
altijd van uit dat dit recent moet zijn geweest, omdat er maar weinig dagactieve
uilensoorten zijn.
De recente vondst op de Tibetaanse
hoogvlakte van een 6 tot 9 miljoen jaar
oud uilenfossiel werpt een nieuw licht op
deze kwestie. Het 30 centimeter grote uiltje is zo gaaf bewaard gebleven dat de Chinese onderzoekers uit details van het skelet hebben kunnen opmaken dat het overdag moet hebben gejaagd. De zogenaamde sclerale ring rond de oogkas vertoont

namelijk sterke overeenkomsten met de
anatomie van dagroofvogels. Qua bouw
lijkt het uiltje bovendien het meest op de
moderne sperweruil en dwerguil, eveneens dagactieve uilen.
De onderzoekers concluderen uit hun
vondst dat de omkering van nachtactief
naar dagactief minstens 6 miljoen jaar geleden moet hebben plaatsgevonden, veel
vroeger dus dan altijd werd verondersteld.
Men heeft het uiltje Miosurnia diurna gedoopt, wat zoveel betekent als ‘overdag jagende sperweruilachtige uit het Mioceen’.
Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 119 (15) / NRC Handelsblad, 29 maart 2022.

De paden op?
Dat het belang van landbouw, verkeer en
industrie botst met het belang van vogels
is geen nieuws. Minder bekend misschien
is het feit dat ook de recreërende mens
vogels danig in de weg kan zitten. Al in
2004 en 2008 is in opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzoek gedaan
naar de effecten van (natuur)recreatie op
het welzijn van vogels. Sindsdien is de recreatiedruk alleen maar verder toegenomen, vooral tijdens de coronapandemie
zochten we met zijn allen massaal de natuur op. Wat doet dan met vogels? Recentelijk is, wederom in opdracht van Vogelbescherming, een vervolg op de eerdere
rapportages verschenen: ‘Verstoring van
vogels door recreatie’.
Uit het rapport blijkt dat de effecten van
recreatie van uiteenlopende factoren afhangen. Zo zijn grote vogels geneigd om
bij verstoring verder te vluchten dan kleine vogels. Ook is de kans op verstoring

veel groter in een open omgeving, zoals
plassen en stranden, dan in een meer gesloten landschap, zoals bossen en parken.
Verder speelt de vorm van recreatie een
niet onbelangrijke rol. Wandelen en fietsen leveren verhoudingsgewijs weinig verstoring op, maar grote aantallen fietsers
en wandelaars kunnen desondanks een
forse impact hebben op het gedrag van
de in een gebied levende vogels.
De verstoring is doorgaans het grootst op
open wateren, omdat de aanwezige vogels daar geen of nauwelijks schuilmogelijkheden hebben. Een extra effect heeft
daar het type recreatie. Kitesurfers spannen qua verstoring de kroon, de grillig
bewegende kites veroorzaken regelmatig
grote paniek onder de vogels, vooral in de
trektijd als zich grote groepen op het water verzameld hebben.
Karen Krijgsveld, auteur van het rapport,
pleit voor een aantal betrekkelijk eenvoudige maatregelen. Een slimme inrichting
van natuurgebieden in gescheiden zones
voor recreatie (wandel- en fietspaden, uitkijktorens, surfzones etc.) en zones exclusief bestemd voor vogels kan het verschil maken. Bij vogels kan in korte tijd gewenning aan de aanwezigheid van mensen optreden als ze eenmaal doorhebben
dat er voldoende ruimte is om afstand te
bewaren. Maar uiteindelijk valt toch niet
aan de conclusie te ontkomen dat vogels
er het meeste baat bij hebben als mensen
helemáál uit een gebied zouden verdwijnen, maar in een land met 500 inwoners
per vierkante kilometer is dat een illusie…
Bron: www.vogelbescherming.nl / NRC Handelsblad,
4 april 2022.
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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
=========== verslag ===========

INLOOPCAFÉ |

Hayo Nijenhuis
De afdeling Amersfoort heeft voor de
eerste keer een vrije inloopavond georganiseerd op 19 april in het Groene Huis in
Amersfoort. Wij hadden alle leden uitgenodigd en waren benieuwd hoe groot de
belangstelling zou zijn. Die was verrassend groot: er kwamen 30 bezoekers.
Iedereen werd ontvangen met koffie/thee
en al gauw kwamen er geanimeerde gesprekken op gang over onze gezamenlijke
liefde: vogels.
Kruisbekken en grote kruisbekken | Organisator Jaap Vos trapte da avond af met
een welkom en een overzicht van de activiteiten van de Vogelwacht Amersfoort.
Daarna liet Hans van Zummeren in een
korte diapresentatie schitterende zelfgemaakte foto’s zien van kruisbekken en
grote kruisbekken. Hij had specifiek één
zeldzame, in de omgeving van Amersfoort broedende vogelsoort gekozen. Dat
is een ongebruikelijke, maar daardoor
juist heel leuke, aanpak! Hans gaf veel interessante en praktische informatie, zoals
waar kruisbekken goed te zien zijn. Dat
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werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Na de presentatie van Hans lieten
verscheidene aanwezigen zich niet onbetuigd en er werden allerlei wetenswaardigheden en ideeën gewisseld.
Vervolg | Op de vraag of deze avond een
vervolg moest hebben werd met positief
enthousiasme gereageerd. Omdat daar
de meeste belangstelling voor bestond,
gaan we dit inloopcafé voorlopig tweemaandelijks organiseren. De coördinatoren staan open voor inbreng en ideeën
van alle leden, want dat is de bedoeling
van deze aanpak: grotere betrokkenheid
van de leden bij de Vogelwacht.
De volgende keer is in juni aanstaande.
De definitieve datum is - op het moment
van schrijven - nog niet bekend.
Locatie en data | Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. De data van
volgende inloopcafés worden via e-mail
en Whatsapp aan de leden van de afdeling bekend gemaakt. U hoeft zich niet op
te geven en u bent van harte welkom.
===========================

aardige aantallen grutto’s en tureluurs
huizen en waar afgelopen jaren ook 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
bij frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 7.30 uur, terug in de middag
Waar: Parkeerplaats aan overzijde van de
Bosweg nr. 81, Amersfoort
Benzinekosten: 20 cent per km per auto,
onderling te verrekenen

Zaterdag 25 juni

Zaterdag 20 augustus

Bethunepolder | Tienhoven
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

Marker Wadden | wandelexcursie
Kon je er in april niet bij zijn? Wegens succes wordt de excursie herhaald! 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 be-

Grote kruisbek | Hans van Zummeren

zoekers geopend. In de afgelopen jaren
hebben zich al heel wat vogels gemeld
op de Marker Wadden. Zoals voor Nederland unieke broedgevallen van ijseend en
lachstern, enkele jaren geleden. We maken de oversteek met een boot van Natuurmonumenten. Vervolgens kunnen we
ongeveer 4 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 gokken dat de
reuzenstern er net als afgelopen jaren te
gast is. We doen de rondwandeling onder
leiding van Roel Oost, één van onze leden
die namens Natuurmonumenten excursies leidt op de Marker Wadden.
Aanmelden: bij frankpierik@vogelwachtutrecht.nl
Bootticket: beperkt beschikbaar, deze
dien je zelf te boeken, de 9.30 uur boot,
via https://www.natuurmonumenten.nl/
projecten/marker-wadden
Vertrek: 8.00 uur vanaf Het Groene Huis,
Schothorsterlaan 21, Amersfoort (vertrek
boot Batavia Haven 9:30 uur, terug in
Amersfoort rond 15.45 uur)
Kosten: boot €25,50 (€20,50 voor leden
Natuurmonumenten); benzinekosten onderling per auto te verdelen, richtprijs
€0,20 per km per auto

Zaterdag 24 september
Noordwaard en Brabantse Biesbosch
In deze gebieden is een rijkdom aan vogels te verwachten, zoals de visarend,
zeearend, bruine kiekendief en slechtvalk.
Van de reigers zijn kleine zilverreiger, gro-

te zilverreiger blauwe reiger en roerdomp
aanwezig. Eenden komen voor in allerlei
soorten. Het is alleen jammer dat er veel
in hun overgangskleed zijn, maar dat is
ook een uitdaging. Deelnemers die geïnteresseerd zijn in steltlopers, zoals zwarte en groenpootruiter, komen ook aan
hun trekken. De lepelaar kan er in grote
aantallen voorkomen. Het is trektijd, dus
misschien ook leuke verrassingen. De
Noordwaard Polder is een recent aangelegd gebied. Hier gaan hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie hand in hand.
Wij hebben een plaatselijke gids bereid
gevonden ons de weg te wijzen, in de persoon van René Jongmans.
Aanmelden: uiterlijk woensdag 21 september hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur | retour einde middag
Waar: vanaf het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822NA Amersfoort
Verzamelplaats Noordwaard: P-plaats
Galeiweg, 4251NG Werkendam
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs €0,20 per km per auto

luw), doortrekkers (tapuit, paap, ruiters,
strandlopers) als vroege wintergasten
(smient, pijlstaart, grote mantelmeeuw)
zich aan ons zien.
Meenemen: iets te eten/drinken en
waterdicht schoeisel
Opgave: tot en met 1 september bij
peterdral@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug circa 16.00 uur
Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen chauffeur

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

De Bilt | Zeist

Zaterdag 3 september
Biesbosch/Noordwaard
Na een zomerpauze van 2 maanden gaan
we de eerste zaterdag van september opnieuw vogelen in de Brabantse Biesbosch.
We gaan op zoek naar roofvogels (kiekendieven, valken maar ook jonge, vliegvlugge vis- en zeearenden), aanwezige watervogels (eenden, steltlopers en meeuwen)
en leuke zangvogels. Mogelijk laten zowel late zomergasten (koekoek, gierzwa-

Bruine kiekendief | Jan van der Greef
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de kwel vanuit 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 slobeend 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. De weides zoals die er in de eerste
helft van de twintigste eeuw bij lagen.
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding.
Vertrek: 8.00-13.00 uur
Benzinekosten: circa €3.00 p.p.

Zondag 4 september
Groene jonker
Deze vernatte polder in het moerassige
Hollandse veengebied is een ideale stopplaats voor doortrekkende steltlopers
en zangvogels. We maken over de kadepaden een rondwandeling en kunnen
misschien nog een late rietzanger be-

trappen. Watersnippen opsporen geeft
meestal onverwachte bijvangst.
Vertrek: 8.00-13.00 uur
Afspraken over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Benziekosten: geschat €6,50 p.p.

Donderdag 22 september
Oostvaardersplassen oostzijde | wandelen met gids ter plaatse
De Oostvaardersplassen bezitten mooie
kijkhutten De Kluut, kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend
kijken uit op plasjes ten zuiden van de
Praamweg. De Zeearend heeft een wijds
uitzicht. De Grauwe Gans geeft soms een
verrassend vogelbeeld. Onze gids deze
dag is Peter Hermelink (IVN Dronten).
Het is trektijd, dus er kan van alles langskomen. Vaak blijven roofvogels, zoals de
rode wouw, hier nog even rondhangen.
Vertrek: 8:00 uur - 16:00 uur
Afspraken over de reis en de startplaats
in de polder worden gecommuniceerd na
aanmelding
Benzinekosten: geschat €7,50 pp

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN
Nieuwegein | IJsselstein
=========== verslag ===========

Rietzanger | Henk Tromp
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Algemene ledenvergadering |
Hans Verdouw
Op dinsdag 19 april heeft de afdeling Nieuwegein/IJsselstein in het Milieu Educatief
Centrum in Nieuwegein een ledenvergadering gehouden. Het was jaren geleden
(2017?) dat er voor het laatst een dergelijke vergadering had plaatsgevonden.

Nieuwe coördinatiegroep | De nieuwe
coördinatiegroep bestaat uit 5 personen.
Het zijn Irene Schuller, Tanja Hudepohl,
Ans Bontrop-van der Quast, Chris Kling
en Hans Verdouw.
Presentatie en vragen | Na het voorstellen van de leden van de coördinatiegroep
gaf Chris Kling een humoristische presentatie van wat er de afgelopen maanden is
gebeurd om de afdeling weer nieuw leven
in te blazen. Ook de mensen die de afgelopen jaren vanuit Nieuwegein en IJsselstein actief waren gebleven in werkgroepen werden in het zonnetje gezet. Hierna
kregen de bezoekers (13 leden) gelegenheid om vragen te stellen.
Vogels van het rivierengebied | Na de pauze gaf Henk Tromp een interessante lezing over vogels van het rivierengebied.
Tevreden kijkt de coördinatiegroep terug
op deze avond die als geslaagd wordt beschouwd.
===========================

Elke 1ste zaterdag van de maand
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.

Zondag 21 augustus
Biesbosch
We brengen een bezoek aan de Biesbosch. We komen hier vast enkele visarenden tegen en de kans op zeearend is
ook vrij groot. Verder wachten we af wat
we tegen zullen komen.
Vertrek: 8.00 uur - retour einde middag
Waar: Stadion Galgenwaard

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

Zondag 4 september 2022
Zondag 26 juni

Texel | Dutch Birding
In oktober zullen we een dag aansluiten
bij het Dutch Birding-weekend op Texel.
Aangezien wij hiervan de data nog niet
weten, volgt dit later, eventueel op de
website.

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
Deelense Was, waar wij vanaf een vast
punt de heide af gaan speuren. Dit is de
plek waar bijna iedere zomer een slangen
arend gezien wordt, als we veel geluk hebben laat hij zich ook dit jaar zien. Verder
kunnen we een breed scala verwachten:
boomvalk, sperwer, wespendief, gekraagde roodstaart, boomleeuwerik, geelgors,
en diverse spechtensoorten. Wie weet ook
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);

Slangenarend (en Boeing ) | Richard Pieterson

Reuzenstern (en slobeend) | Bert Geelmuijden

Zondag 18 september
Noord-Holland
We gaan weer eens naar de kop van
Noord-Holland. We hopen op de jaarlijks
hier rondhangende lachsterns en zullen
de bollenveldjes afspeuren op steltlopers.
Vertrek: 8.00 uur - retour eind middag
Waar: Stadion Galgenwaard

Oktober

terug tussen 14.00 en 15.00 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.

Lauwersmeer en Zwarte Haan
We gaan o.l.v. Bert van Dillen een dag vogels kijken in het prachtige natuurgebied
Lauwersmeer. Het Lauwersmeer is in de
nazomer altijd goed voor sterns en veel
steltlopers en ruiende eenden en ganzen.
Het is volop trektijd voor de steltlopers.
We maken goede kans op krombekstrandloper, kleine strandloper, grauwe franjepoot, bosruiter, witgat, groenpootruiter,
zwarte ruiter, kemphanen en ga zo maar
door. Maar ook op reuzenstern, zeearend
en misschien doortrekkende visarenden.
Je weet het maar nooit in deze periode.
We rijden eerst naar Zoutkamp en nemen
de oostzijde van het gebied. Vervolgens kijken we aan de westzijde, de bekende Ezumakeeg. Afhankelijk van wat er nog meer
in de kop van Nederland wordt gezien, bezoeken we andere natuurgebieden, zoals
de Waddenkust van Friesland (zoals vogelkijkpunt Zwarte Haan) of misschien toch
een gebied in Oost-Groningen.
Het wordt een lange dag, neem dus voldoende eten en drinken mee.
Aanmelding: uiterlijk vrijdag 2 september bij Bert van Dillen, 0346-556386 of
06-11925132
Vertrek: 6.30 uur
Benzinekosten: €25,00 Graag gepast betalen aan de chauffeur
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Vogelwacht Utrecht 65 jaar jong?
Onze Vogelwacht Utrecht bestaat volgend jaar (2023) 65 jaar. Op 4 februari
1958 vond de oprichting plaats in het gebouw van het KNMI in De Bilt door de
heren Van der Garden, Van Lynden en
Sjoerd Braaksma (vader van Wigle). Doelstelling van de toen nog jonge vereniging:
bescherming van vogels en hun leefgebieden in de provincie Utrecht.

Natuurbescherming van levensbelang
Inmiddels zijn we dus bijna 65 jaar verder.
Heeft de Vogelwacht nog bestaansrecht?
In artikel 2 van onze statuten staat: Het
doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de
vogels. Kortom, bescherming en verbetering van de natuur. De druk op de na-

Bijeneter | Jan van der Greef
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tuur, onze leefomgeving, is sinds 1958
alleen maar toegenomen. Grote bedreigingen zijn klimaatverandering en een
sterke afname van de biodiversiteit. Deze punten kregen zelfs een belangrijke
plek in het programma van de nieuwe regering. Algemeen wordt ingezien dat bescherming van de natuur van levensbelang is. Hopelijk kan de Vogelwacht daarbij een rol blijven spelen.

Natuur is gewoon hartstikke
mooi
Zonder schone lucht, schoon water en
een gezonde bodem is leven uiteindelijk
niet mogelijk. Het beschermen en verbeteren van onze leefomgeving moet daarom voorop staan. Dat is verstandelijk en
verstandig geredeneerd. Maar velen van
ons hebben ook gewoon het onberedeneerde gevoel dat de natuur, onze baar-

IJsvogel | Toon Vernooij

Bert van ‘t Holt

moeder, hartstikke mooi is. Als Vogel
wacht kunnen we dat uitdragen door excursies, cursussen, et cetera en niet te
vergeten door ons enthousiasme. Enthousiasme werkt aanstekelijk en kan de
motor zijn voor herwaardering van de natuur en de broodnodige veranderingen.

Plannen voor jubileum
We stellen ons voor de Algemene Ledenvergadering van 2023 een feestelijk tintje
te geven. We denken ook aan een bijzondere jubileumexcursie. En een aantal leden kwam met het idee om speciaal ter
gelegenheid van het 65-jarig bestaan een
boek uit te geven, gratis voor alle leden.
De Algemene Ledenvergadering van 22
maart zette het licht op groen en een redactie is nu al druk bezig met het schrijven en verzamelen van tekst en beeld.
We zijn benieuwd.

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

