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Van de redactie

Bestuur

Nachtzwaluwen spreken zeer tot de verbeelding. De nachtelij-

ke leefwijze, hun grandioze vliegkunsten en het overwinteren 

ten zuiden van de Sahara maken indruk. Ype Hoekstra en Bert 

van ’t Holt vertellen in deze Kruisbek over ruim 30 jaar nacht-

zwaluwen inventariseren op de Leusderheide.

Henk Leenaers ging een ochtend op bezoek bij het ringen in de 

Molenpolder en schreef er een boeiend artikel over. En Bram 

Rijksen verkende een week lang de Biesbosch met een kano 

en zette zijn avonturen op papier. Verder in dit nummer onder 

andere Jaap Vos over broedende sperwers en Jorrit Vlot over 

water rietzangers. En tenslotte noemen we nog de laatste af-

levering van ‘De vogels, het land, de zee’, het poëtische verslag 

van Henk Strietman van een reis naar IJsland.

Feestelijke ALV op 21 maart 2023
Op dinsdagavond 21 maart aanstaande houden we onze Al-

gemene Ledenvergadering (ALV). En vanwege het 65-jarig be-

staan krijgt de avond een feestelijk tintje. U bent vanaf 19.30 

uur van harte welkom in het Cultureel en Vergadercentrum  

H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Misschien iets om 

vast in de agenda te noteren?

Marker Wadden
We zijn van plan om in 2023 een lustrumexcursie naar de Mar-

ker Wadden te organiseren. En mogelijk komt er ook nog een 

pelagische tocht op de Noordzee (vaartocht om zeevogels te 

observeren). We houden u op de hoogte.   

Cadeau-abonnement valt in de smaak
We merken dat een cadeau-abonnement op de Kruisbek in de 

smaak valt. Op www.vogelwacht-utrecht.nl vindt u de mogelijk-

heid om een cadeau-abonnement te geven aan belangstellen-

de familie, vrienden en kennissen. Iets voor u? Kijk dan onder 

‘Leden administratie’.

Nachtzwaluwen op de Leusderheide  >  pagina 14-18 Omdat alle vogels tellen  >  vanaf pagina 2



Ringonderzoek levert een schat aan in-

formatie op over trekroutes, de versprei-

ding van ziektes en de ontwikkeling van 

vogelpopulaties. Maar hoe gaat het ver-

zamelen van de benodigde gegevens in 

zijn werk? We zetten de wekker enkele 

uurtjes eerder en gaan een zaterdagoch-

tend op pad met een ervaren ringer en 

een ringer in spe.

Als ik me om half zeven meld bij het 

vogel ringstation in de Molenpolder, heb-

ben Henk Lichtenbeld en Annemarie 

Loof er al bijna een halve dag op zitten. In 

het pikkedonker hebben ze tussen de be-

groeiing langs het water enkele mistnet-

ten opgezet, waarmee ze de rest van de 

ochtend vogels vangen. Ooit was dit een 

veenafgraving, tegenwoordig is dit gebied 

populair bij schaatsliefhebbers. Het wa-

ter tussen de legakkers is namelijk erg on-

diep, waardoor het snel bevriest. Wordt 

er niet geschaatst, dan heeft de natuur 

hier vrij spel. Een walhalla voor vogelaars. 

Geheimtaal
Henk viert binnenkort zijn 25-jarig jubi-

leum als ringer, Annemarie is al enkele 

jaren bij hem in opleiding. Vandaag wor-

den ze vergezeld door Henks dochter 

Renske en enkele belangstellende vrien-

den en kennissen. Ze zitten allemaal ge-

concentreerd rond een tafel met instru-

menten, Annemarie met een vogel in 

haar hand, Renske met een schrijfblok 

op schoot. “Wat is dit kleine drukte-

makertje, een bosrietzanger of een klei-

ne karekiet?”, vraagt Annemarie zich 

hardop af, terwijl ze het piepende beest-

je van alle kanten bestudeert en bevoelt. 

“Heeft hij gele voetzooltjes?”, informeert 

Henk, die zelf een ander vogeltje onder 

de loep neemt, terwijl Annemarie alweer 

bezig is met de volgende stap: het aan-

meten van een aluminium ring met in-

scriptie ‘Arnhem Nederland BP …54’. 

Daarna blaast ze het buikje vrij om te kij-

ken of er een broedvlek aanwezig is, han-

teert ze routineus schuifmaat en meetlat 
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Annemarie blaast de buik vrij | Henk Leenaers

Omdat alle vogels tellen
Een ochtend op bezoek bij vogelringstation Groenekan-Molenpolder Henk Leenaers



om poten, pennen en vleugels op te me-

ten en geeft ze in een soort geheimtaal 

(‘poot 2.2, vet 0, rui 0, vleugel 75, p8 57’) 

meetgegevens door aan Renske, die deze 

snel en precies invult in een grote tabel. 

Daarna gaat het vogeltje nog even op de 

weegschaal - head first in een stukje pvc-

pijp ter grootte van een wc-rol - en krijgt 

hij zijn vrijheid terug. 

Oppepper
Vanaf het moment dat het vogeltje uit 

een katoenen zakje is gehaald totdat het 

weer wegfladdert, zijn er hooguit drie 

minuten verstreken. Meer tijd heeft dit 

goed op elkaar ingespeelde team niet no-

dig om een vogel te determineren, te rin-

gen en op te meten. Snelheid is belang-

rijk, want soms worden er in één ronde 

wel 25 vogels gevangen en die kun je niet 

allemaal tegelijk ringen. Terwijl ze ‘in de 

wacht staan’ brengt een deel van deze vo-

gels al wat tijd door in een zakje of in een 

fuikje. Komt een vogeltje daar versuft uit 

tevoorschijn, dan wordt hij meteen los-

gelaten. “Het belang van de vogel staat 

voorop, dus dan maar een meting min-

der”, zo licht Henk deze handelwijze toe. 

Om dezelfde reden krijgen alle vogels tij-

dens of na het ringen als oppepper en-

kele druppels water uit een injectiespuit. 

Nadat ze zijn vrijgelaten, gaan de mees-

te vogels snel weer verder met hun dage-

lijkse bezigheden, maar een enkele keer 

kijkt Annemarie zo’n wegvliegend beest-

je voor de zekerheid nog even na. Eén vo-

geltje heeft vandaag wat meer tijd nodig 

om bij zijn positieven te komen. Na het 

drinken lukt het hem niet direct om met 
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In vrolijk gekleurde zakjes ‘hangen’ de vogeltjes in de wacht | Henk Leenaers

Als oppepper krijgen alle vogels na of tijdens het ringen een druppel water | Henk Leenaers



zijn pootjes een takje vast te pakken en 

belandt hij in het gras. Zachtjes slaakt 

Annemarie een bezorgde zucht.

Trampolinespringen
Als laatkomer heb ik de eerste netinspec-

tie gemist, maar ook bij de tweede ron-

de mag het resultaat er wezen: in het ene 

net zitten twee zwartkopjes, in het ande-

re een stuk of tien mezen en één jonge 

goudvink. Zo’n net is gemaakt van fijn 

nylondraad en zit ingenieus in elkaar. 

Het staat niet strak, zoals het net op een 

tennisbaan, maar is in de hoogte een 

maatje te ruim. Daardoor hangt het slap-

jes naar beneden, als een zak. Vliegt een 

vogel tegen het net aan, dan valt hij er in. 

Een compleet mistnet bestaat uit vijf van 

deze zakken boven elkaar, is circa 2,5 me-

ter hoog en al gauw tien meter lang. Om-

dat er vandaag een briesje staat, hangen 

de zakken niet altijd naar beneden, maar 

staan ze soms een beetje bol. “Veel wind 

is vervelend”, zegt Henk, “want vogels 

die tegen een bol staand mistnet aanvlie-

gen, stuiteren te ver terug en belanden 

niet in de zak. Dan wordt het een soort 

trampolinespringen.” 

Blote buik
Renske administreert niet alleen de meet-

gegevens, maar is ook erg behendig in 

het lospeuteren van vogels uit het mist-

net. Nadat ze daarin zijn gevallen, raken 

vogels nogal eens verstrikt met hun poten 

of vleugels. Het losmaken is een precies 
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werkje en daar heeft Renske het geduld 

voor. Zij aan zij met Henk en Annemarie 

haalt ze met groot gemak de ene mees na 

de andere uit het net en stopt hem in een 

vrolijk gekleurd zakje, dat nog het meest 

wegheeft van een ouderwetse knikkerzak. 

Met dit verschil dat er in iedere zak maar 

één vogel mag. Een enkele keer heeft ze 

bij het lospeuteren de hulp van Henk no-

dig. “Pap, ik heb hier geen blote buik!”, 

roept ze dan, en als ze mijn verbaasde 

blik ziet, legt ze uit wat dit betekent: “Om 

een vogel te bevrijden, leg je éérst zijn 

buik bloot en pel je daarna de draden af, 

van binnen naar buiten.” Krijg je zijn buik 

niet bloot, zo begrijp ik nu, dan moeten 

de handige vingers van vader Henk eraan 

te pas komen. Die heeft zo veel ervaring, 

dat hij vrijwel elke vogel weet te bevrijden. 

Vangvergunning
Net als Renske heeft Henk de liefde voor 

vogels van zijn vader. Die kreeg in 1957 

een vangvergunning en bracht de kleine 

Henk al jong het ringersvak bij. In de jaren 

negentig vroeg de volwassen Henk zelf 

een vergunning aan en sindsdien is hij op 

zaterdagochtend regelmatig te vinden bij 

zijn vangplaats in Molenpolder. Van half 

april tot half augustus werkt hij op een 

andere plek (vogelringstation De Haar) 

elke tien dagen mee aan het zogeheten 

CES-project, een internationaal broedvo-

gelonderzoek. De afgelopen dertig jaar 

heeft hij veel zien veranderen. Vaak door 

toedoen van de mens, die verontreini-
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Alles binnen handbereik voor de weeg- en meetsessies | Henk LeenaersRing aanmeten | Henk Leenaers

De meetgegevens  komen in een tabel | Henk Leenaers



gingen loost op het oppervlaktewater en 

maait tijdens het broedseizoen, soms 

ook door toedoen van extreem weer: “Is 

het begin juni een tijdje erg koud, dan is 

dat rampzalig voor veel kuikens.” Henk 

heeft dan ook heel wat vogels zien gaan, 

zoals de matkop (“In 2011 ving ik de laat-

ste, daarvoor waren dat er tien per jaar”) 

en de rietzanger (“Tot eind jaren negen-

tig ving ik veertig tot vijftig rietzangers per 

jaar, nu ben ik al blij met vijf”). Gelukkig 

staan daar incidenteel verrassende vang-

sten tegenover, zoals vorig jaar een hout-

snip en onlangs nog een Cetti’s zanger. 

Engelengeduld
“Zouden de zwaluwen nog zakken?”, 

vraagt Renske in de loop van de och-

tend, als het aantal vogels in de netten 

afneemt. Even later zet Henk een van 

de mistnetten wat hoger en speelt, om 

soortgenoten te lokken, een bandje met 

zwaluwengeluiden af. Veel kans geeft hij 

deze poging niet, want boerenzwaluwen 

zijn zeer wendbaar en omdat de zon al 

behoorlijk hoog staat, zijn de netten in-

middels goed zichtbaar. Niet behept met 

het engelengeduld van deze ervaren vo-

gelvangers, besluit ik dat mijn ochtend 

eropzit. Nadat Henk me met een ponton 

heeft overgezet naar de parkeerplaats, 

nemen we afscheid en steekt hij weer 

over naar de andere kant. Als ik nog één 

keer omkijk lees ik voor het eerst wat er 

achterop zijn T-shirt staat: ‘Omdat alle 

vogels tellen’.

6  |  de kruisbek 4-2022

Henk met een winterkoning |  Henk Leenaers Pennen tellen van een vrouw zwartkop |  Henk Leenaers



de kruisbek 4-2022  |  7

De Aanleiding | Met “kijk, dat lijkt me nou leuk: een opblaasbare 

kano!” attendeerde Marianne me op een fotootje in een reclame-

foldertje. Omdat zo’n speelgoedbootje natuurlijk helemaal niks 

kan zijn reageerde ik nogal gereserveerd met een “dat kan na-

tuurlijk helemaal niks zijn”… En zo blies ik drie dagen later licht 

opgewonden voor de eerste keer leven in onze nieuwe vakantie-

partner voor de toekomst. Binnen tien minuten lag een chique, 

bijna vier meter lange en wortelkleurige kano van oersterk pvc 

in de woonkamer. Onze invulling van een groot deel van de aan-

staande zomervakantie stond al vast: er zou gekanood gaan wor-

den, en wel meteen in een van de mooiste vogelgebieden van Ne-

derland... Voorafgaand aan het avontuur testen we de boot een 

keertje op de Lek en maken we het onder kanoërs overbekende 

rondje Leusden over het Valleikanaal en de Heiligenbergerbeek.

De Vakantie
En dan is het zomaar 24 juli en peddelen we vanaf de steiger bij 

ons B&B-adresje in Lage Zwaluwe richting de rivier de Amer. 

De oversteek van deze best brede rivier, waar we een beetje te-

genop hadden gezien, verloopt bijzonder vlotjes want nauwe-

lijks binnenvaartverkeer. Wel bovengemiddeld veel plezierjacht-

jes en wat speedbootjes, maar als we na een kilometer of vier via 

het Gat van de Den Binnennieuwensteek daadwerkelijk de Bies-

bosch invaren is daar nog maar weinig van te merken. En met-

een zijn we onder de indruk: zo laag over het water naar groep-

jes lepelaars, kleine en grote zilverreigers en zwartkopmeeuwen 

kijken is heel bijzonder, kan ik u verzekeren. Door de waterdich-

te tas heb ik het aangedurfd om naast verrekijkers ook m’n ca-

mera mee te nemen en maak daar de rest van de week dankbaar 

gebruik van. 

We peddelen die dag rond de twee drinkwaterbekkens Honderd 

en Dertig en De Gijster via slenken met namen als ‘Keesje Kille-

ke’ en ‘Zijkgat’. Het is wel duidelijk dat het nu weekend, vakan-

tie en mooi weer is en wij daardoor alles behalve alleen zijn hier 

op het water. Overal varen andere kano’s, ‘suppers’ en sloepen 

en hoewel we onder de indruk zijn van de schoonheid van de 

kreken drukt dat de pret wel een beetje. Maar we zien toch de 

nodige ijsvogels, een zeearend, een visarend - sterker nog: we 

peddelen bijna recht onder de nestelende visarenden door - en 

Bram Rijksen

Een weekje Biesbosch

24 juli: met de kano vanaf Lage Zwaluwe via Amer de Biesbosch in 
25 juli:  met pontje overgestoken en wandeling langs Deeneplaat en Jantjesplaat
26 juli:  wandeling door polder Hardenhoek en ’s avonds door Sloot van St. Jan 

gekanood
27 juli:  vanuit Vissershang naar uitkijktoren en rond Polder Turfzakken gekanood
28 juli:  wandeling Zuid Buitenpolder
29 juli:  vanuit Vogelenzang over de Bevert richting Noordwaard en Boomgat 

gekanood
30 juli:  vanuit Vogelenzang over de Bevert richting Polder Turfzakken gekanood

Kleine zilverreiger | Bram Rijksen



we ontdekken dat het na 16.00 uur ineens opmerkelijk rustiger 

wordt op het water; het gevolg van het strenge inleverbeleid van 

de bootjesverhuurders. Vanaf dat moment moeten we zelf ech-

ter ook de Biesbosch achter ons laten om de zeven kilometer 

lange terugreis over de Amer te maken. En hoewel niet veel, er 

stáát wel wind, en die blaast schuin in ons gezicht… Rond zons-

ondergang arriveren we na 25 km varen behoorlijk gaargestoofd 

in de haven van Lage Zwaluwe. Lekker slapen. 

25 juli en het besluit om vandaag vooral niet te veel met onze ar-

men te doen is snel genomen. We lopen naar het pontje dat ons 

de winderige en onstuimige Amer over helpt en gaat afzetten op 

de Anna Jacominaplaat. We zijn niet de enigen die gebruik wil-

len maken van de veerdienst en het handhaven van het ‘max. 12 

personen-gebod’ door de veerbootkapitein zorgt vooraf al voor 

de nodige spanningen en irritaties bij de wachtende passagiers. 

Gelukkig waren wij op tijd en behoren wij zonder enige discus-

sie tot de groep van 12 die mag inschepen, want deze kapitein 

deinst er niet voor terug om echtparen gescheiden van elkaar 

over te laten steken. Het zou me zelfs niet verbazen wanneer op 

enig moment een verbijsterde peuter vanaf de kade zou moeten 

toezien hoe het bootje met aan boord zijn moeder langzaam het 

ruime sop kiest... 

Koereigers
Maar goed, wíj hebben dus geluk en lopen een half uurtje later 

op de Deeneplaatweg, Daar zien we niet alleen grote en klei-

ne zilverreigers in polder Hoge Hof maar er vliegt er ook een-

tje langs met een kort nekkie, een kort geel snaveltje... een koe-

reiger! Het zien van grote zilverreigers is voor de jongste ge-

neratie vogelaars nog nauwelijks vermeldenswaardig (weten zij 

veel...), en tegenwoordig wordt zelfs voor een kleine zilverrei-

ger niet eens meer de kijker naar de ogen gebracht. Maar een 

koereiger.. Voordat we die als ‘gewoon’ gaan beschouwen zal 

er nog heel wat moeten gebeuren! Na het langsvliegen van dit 

mooie reigertje zien we er warempel nóg eentje. En nog één. En 

nog... Enfin, uiteindelijk blijken er minstens 11 koereigers tussen 

de - jawel - koeien te lopen. Alles bij elkaar vormt dat een nogal 
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on-Nederlands beeld, maar van mij mogen na de zilverreigers 

ook koereigers heel gewoon worden.

Via de Deeneplaat en de Jantjesplaat vogelen we ons een weg 

door het gebied en zien de nodige ijsvogels, wat kemphanen, 

een mooie slechtvalk en veel, héél veel bramen. Nee, maar echt 

véél... En dik en lekker. Minstens zo dominant aanwezig trou-

wens: reuzenbalsemien. De persoon die daar een efficiënte ver-

delgingsmethode voor zou kunnen ontwikkelen zou wat mij be-

treft direct de Nobelprijs mogen winnen, ongeacht de categorie. 

’s Avonds, bij terugkomst constateer ik dat dit de allereerste keer 

is dat ik de Biesbosch verlaat zónder vis- en/of zeearend gezien 

te hebben! 

Beleef de lente
26 juli rijden we ’s morgens eerst richting polder Hardenhoek 

om al vogelend bij het door ons tot ‘bankje-bij-Pannenkoek’ 

omgedoopte bankje te geraken. Vanaf daar hebben we aardig 

zicht op de verrichtingen van de inmiddels wereldberoemde ‘Be-

leef-de-lente’-visarenden, maar dan live. Naast ons staan drie 

vrouwen en een man die precies kunnen vertellen welke vo-

gels inmiddels het nest al hadden verlaten, welke nog niet en 

waaróm. Altijd handig, een stukje duiding... Dat ook de laatste 

vogel vandaag of morgen van het nest zou gaan en dat de ca-

mera op zwart zou gaan, dát was wel wat. Ga maar na: Wim-

bledon was al weer een tijdje geleden, de Tour net afgelopen, 

de voetbal vrouwen deden niet meer mee en nou hielden de vis-

arenden het ook voor gezien... Waar moest nu de tijd nog mee 

gevuld worden? Mijn suggestie om de verdere verrichtingen van 

de visarenden voortaan live te volgen werd niet echt enthousi-

ast omarmd. “Dat is net zoiets als een touretappe bijwonen: je 

ziet bijna niks terwijl je op tv alles veel beter kan volgen...”. Geen 

speld tussen te krijgen.

Aan het eind van de middag laten we de kano bij Vissershang 

het water in glijden en zetten we koers naar de fameuze ‘Sloot 

van St. Jan’, een smal en pittoresk kreekje waar we ons op dit 

late tijdstip tot bijna aan zonsondergang vermaken met de no-

dige ijsvogels, een snor en een geweldige bever die zich vanuit 

de boot zo fantastisch laat bekijken dat we Staatsbosbeheer er-

van verdenken deze exemplaren hier afgetraind en met duidelij-

ke instructies te hebben uitgezet, enkel om de argeloze toerist te 

doen geloven dat ze oog in oog staan met de ongerepte natuur. 

En ik moet toegeven dat ze daarin prima zijn geslaagd. 

27 juli: opnieuw vanuit Vissershang de Biesbosch ingevaren en 

rond Polder Turfzakken gepeddeld. Vooral de kreek ten noor-

den van deze polder (Gat van Den Turfzak) is adembenemend 

mooi. We voelen ons hier een soort indringers die heel voor-

zichtig en geruisloos een wereld inglijden waar mensen niets te 

zoeken hebben... Groene corridors waarin vooral water en be-

vers verantwoordelijk zijn voor de inrichting. Dat we ondertus-
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sen ook continu ijsvogels en met grote regelmaat vis- en zeea-

renden zien is steeds meer bijzaak.

Aan de zuidkant van Turfzakken staat een joekel van een obser-

vatietoren van waar we een prachtig uitzicht over het deze -voor-

malige- polder hebben. Omdat deze alleen per boot te bereiken 

is staan we hier met z’n tweetjes. En dat op zo’n locatie...

28 juli gunnen we de armen weer wat rust en rijden na een mid-

dagje uitwaaien op de Dordtse kade naar een relatief nieuw stuk-

je Biesbosch, namelijk de Zuid Buitenpolder. Daar is opnieuw 

te zien wat ontgraven en het opzetten van het waterpeil in een 

voormalige polder vermag: wat een prachtig steltloperplekje! Te 

vergelijken met Waverhoek en De Groene Jonker in de beste ja-

ren. Zes steltkluten vormen de hoofdrolspelers, maar ook de no-

dige bosruiters, lepelaars en kleine zilvers lopen vlak voor de vo-

gelhut door het ondiepe water. Ik zou zeggen: kopiëren en plak-

ken maar dit concept, bestemming Eiland van Schalkwijk.

Drijvende kolos
29 en 30 juli verkennen we al varend het noordoostelijk deel van 

de Biesbosch. We vertrekken vanaf polder Vogelenzang en va-

ren via de Bevert richting de Noordwaard. Op een aantal plek-

ken liggen de recent ontpolderde gebieden er ‘open en bloot’ 

bij en het is duidelijk dat de hier rustende vogels niet gewend 

zijn aan een vier meter lange drijvende wortel met daarin twee 

druk om zich heen zwaaiende figuurtjes. Het is onvermijdelijk 
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dat we hier en daar de boel gaan verstoren… Dit niet alleen tot 

groot ongenoegen van de opvliegende ganzen en eenden maar 

ook van een groepje vogelaars dat iets verderop ‘aan land’ ook 

alles ziet opvliegen en vaststelt dat geen zeearend de reden tot 

deze paniek is, maar een stel mafkezen die met een kano het ge-

bied doorklieven... Hoogst ongemakkelijk, en we besluiten van-

af nu dit soort situaties te voorkomen door de echt open gebie-

den waar duidelijk veel vogels zitten te mijden. Het voegt ook 

weinig toe om langs deze locaties te varen omdat die over het 

algemeen veel beter met telescoop vanaf het droge te checken 

zijn. Het feit dat er wel gekanood mag worden bevreemdt ons 

echter wel. 

Bevreemding maakt plaats voor verbijstering als we ’s middags 

door het smalle ‘Gat van de Slek’ tergend langzaam een drie ver-

diepingen hoog partyschip zien manoeuvreren, als een olifant 

in een porseleinkast, met in het kielzog een kleine file van ge-

zellig ronkende motorbootjes die onmogelijk kunnen passeren. 

Wie bedenkt toch dat het een goed plan zou zijn om met zo’n 

drijvende kolos dwars door zo’n prachtig gebied te gaan varen... 

Opvallend genoeg lijkt het tien minuten later of er niets gebeurd 

is: er zit een boomvalkje bovenin een dode wilg, er vliegt weer 

een ijsvogeltje voor ons uit en twee witgatjes zitten verderop op 

de drooggevallen oevers. 

In de schemering halen we voor de laatste keer deze week de 

boot uit het water en zit de kanovakantie er op. 

Een paar conclusies met betrekking tot kanoën in de Biesbosch:

-  Kanoën is niet de meest efficiënte manier om een lange soor-

tenlijst op te bouwen 

-  Vanuit een kano is de gebiedsbeleving compleet anders dan 

vanaf het droge

-  Kanoën brengt je op plekken waar doorgaans maar weinig 

mensen komen

-  Meestal zijn dat de mooiste plekjes en wordt je bijna één met 

de omgeving

-  Na de middag komt de Biesbosch pas echt tot leven en komen 

bijvoorbeeld bevers tevoorschijn

-  Tijdens laagwater verdwijnt het water uit de kleinste kreekjes 

en resteert waterpest

-  Waterpest zonder water is geen geschikt medium voor de kano 

-  In de weekenden vieren Brabanders ook gewoon carnaval, on-

geacht seizoen of locatie

-  Een groot deel van de Biesbosch ligt helaas in Brabant

-  Rijtijd B&B Lage Zwaluwe - vertrekpunt Noordwaard: 41 mi-

nuten. Rijtijd Houten - vertrekpunt Noordwaard: 41 minuten 

(kwamen we achter ná het boeken van de B&B...)

T. Lebret stelde in 1979 in het boek ‘Biesbosch-vogels’ dat wa-

terverontreiniging en toenemende recreatiedruk de grootste be-

dreigingen voor de vogels zouden worden. Hij zag - begrijpelij-

kerwijs - de toekomst voor veel soorten somber in. IJsvogeltjes 

zouden hooguit op afgelegen plekjes nog tot broeden kunnen 

komen. Van grote en kleine zilverreiger worden slechts enkele 

gevallen uit het verleden genoemd; waarnemingen in de toe-

komst worden niet eens overwogen, laat staan een structure-

le toename. Koereiger wordt in het boek niet genoemd... Zee-

arend, visarend, slechtvalk: ‘er vallen geen optimistische com-

mentaren te geven’ zo schreef hij. 

Hoewel verstoring van m.n. rustende vogels door recreatie nog 

steeds een reëel gevaar vormt, bleken veel van zijn sombere 

voorspellingen gelukkig ongegrond.   

En gelukkig bleek mijn eerste reactie met betrekking tot de kwa-

liteit van zo’n opblaasbaar speelgoedbootje óók onterecht...

de kruisbek 4-2022  |  11

Carnaval | Bram Rijksen



Het broedseizoen van de ‘mussenhavik’ (sparrow hawk) ofte-

wel de sperwer begon voor mij dit jaar toen ik eind februari een 

spectaculaire prooioverdracht zag tussen een mannetje sper-

wer en een vrouwtje in de lucht. Vanaf toen heb ik het gehele 

broedproces van de sperwer kunnen volgen.

Onderlinge band 

De prooioverdrachten zijn bedoeld om de onderlinge band tus-

sen het mannetje en vrouwtje na de winter weer te bevestigen. 

Ook kan het vrouwtje dan zien hoe goed het mannetje pres-

teert, zodat ze kan bepalen hoeveel eieren er dit seizoen wor-

den gelegd. Is de onderlinge band weer bevestigd dan wordt er 

een nestplaats gekozen. In dit geval werd ervoor gekozen om 

het nest van vorig jaar, dat inmiddels dreigde te worden bezet 

door een paartje houtduiven, af te breken om het vervolgens 

weer op te bouwen op een hogere plek in een eik 50 meter ver-

derop. Naast het afbreken van het oude nest braken beide vo-

gels ook kleine takjes af van de in de buurt staande bomen. Zo 

konden ze het nest nog beter maken. De gehele maand maart 

werd er zo gebouwd aan het nest en kwam het mannetje op ge-

zette tijden aan met een prooi voor het vrouwtje om te laten 

zien hoe goed hij presteert.

Hard werken 

Begin april werd er dagelijks gepaard. Het mannetje kwam aan 

met een prooi die hij aanbood aan het vrouwtje. Terwijl zij de-

ze oppeuzelde, wachtte hij geduldig in de buurt in een boom 

tot het moment waarop hij werd beloond voor zijn goede daad. 

Echte liefde gaat ook in de natuur toch echt door de maag. Vaak 

werd er twee keer per dag gepaard gedurende een periode van 

ongeveer 14 dagen. 

Begin april werd er dagelijks gepaard | Jaap Vos

Jaap Vos
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Op gezette tijden kwam het mannetje met prooi  aan voor het vrouwtje | Jaap Vos

12  |  de kruisbek 4-2022



Vanaf ongeveer half april werd er gebroed en dat doet het 

vrouwtje echt alleen. Het mannetje moest het vrouwtje dan el-

ke dag van zo’n drie prooien voorzien. Omdat het mannetje 

kleinere prooien dan het vrouwtje vangt ter grootte van een 

mus of een mees, was dat hard werken voor hem. In de periode 

van de paring en eileg was dat nog meer omdat het leggen van 

eieren extra energie vergt.

Kwetsbare periode
Na 30 dagen werden er half mei uiteindelijk twee wit donzi-

ge jongen geboren. Er brak een kwetsbare periode aan vanwe-

ge het feit dat de jongen snel onderkoeld konden raken in een 

voorjaarsbui of omdat er altijd wel predatoren in de buurt waren 

die het op de jongen hadden voorzien. Groepen eksters, zwar-

te kraaien en een havik kunnen alle inspanningen van de ouders 

voor dit jaar teniet doen. Maar het vrouwtje bleef in deze perio-

de van circa drie weken, als zij at, even de vleugels strekte of een 

sanitaire stop hield, altijd in de buurt van het nest. Iedereen die 

te dicht bij het nest kwam, werd met een supersnelle duikvlucht 

duidelijk gemaakt dat hij/zij diende op te hoepelen.

De jongen werden door de ouders gevoerd met in het begin 

kleine stukjes van de prooi, maar al vrij snel scheurden de jon-

gen zelf stukken vlees van de door de ouders aangereikte prooi-

en af. In de tweede week van juni kwamen de eerste veren al 

door het dons heen en vanaf dat moment ging het allemaal 

snel! Voor de jongen was het nest al vrij snel te klein. Een eerste 

sprong naar een tak in de buurt van het nest was zo gemaakt. 

Dat was het sein voor het vrouwtje om ook mee te gaan doen 

met de jacht op prooien. Daardoor nam het rendement van de 

jacht toe omdat zij grotere prooien sloeg. Vogels ter grootte van 

een merel of een Turkse tortel waren bij haar het haasje.

Vertrouwde omgeving 

Eind juni vlogen de jongen uit, maar verbleven nog wel zo’n 

maand in de vertrouwde omgeving van het nest. Erg verbazing-

wekkend vond ik het feit hoe snel de jongen al erg goed kunnen 

vliegen en vooral de onnavolgbare wijze waarop deze vogels 

met grote snelheid door de boomkruinen konden vliegen. Ik 

heb gezien dat de beide jongen nog een maand vaak bij elkaar 

in de buurt waren. Ze sliepen nog zeker tot eind juli gezamen-

lijk in de buurt van het nest. Eerst kregen ze nog prooien aan-

gereikt door de ouders, maar op een gegeven moment kregen 

ze hun eerste prooi te pakken en kwamen de ouders voor niks 

met prooien aan. Het gebied waarin ze zich bevonden werd ook 

steeds groter. Eind juli zijn ze echt de wijde wereld ingetrokken 

en heb ik ze voor het laatst samen kunnen zien.
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Als je vanuit Amersfoort richting Doorn rijdt over de Doorn-

seweg (N227), kom je langs de buurtschap Waterloo (links). 

Rechts zie je dan een prachtig heidelandschap dat omhoog 

glooit tegen de Utrechtse Heuvelrug, de Leusderheide. Hier 

ligt het grootste heidegebied van de provincie Utrecht, in ge-

bruik als militair oefenterrein en streng verboden toegang 

vanwege militaire oefeningen en niet ontplofte munitie uit de 

Tweede Wereldoorlog.

De Leusderheide heeft grote landschappelijke waarde. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de paars bloeiende struikheide in au-

gustus. Het landschap is uniek voor de provincie Utrecht met 

flinke hoogteverschillen en unieke vergezichten. Daarnaast is 

het gebied geologisch waardevol. Zo is de stuwwal uit de voor-

laatste ijstijd hier goed te herkennen en liggen er mooie smelt-

waterdalen met historische namen als Jannetjesdal en Hollegat. 

Grafheuvels wijzen op bewoning door de prehistorische mens. 

Verder leven er op de Leusderheide bijzondere planten en die-

ren zoals zandhagedissen, nachtzwaluwen, boomleeuweriken, 

klapeksters (wintergast), kommavlinders, liggende vleugeltjes-

bloem en grote wolfsklauw. In dit artikel staat de nachtzwaluw 

centraal.

Portret
De naam ‘nachtzwaluw’ is een beetje misleidend. ‘Nacht’ klopt 

natuurlijk wel, want ze zijn ’s nachts actief, maar ‘zwaluw’ kan 

iemand op het verkeerde been zetten. Je denkt dan aan zwalu-

wen die overdag actief zijn, zoals boeren-, huis- en oeverzwa-

luw, over ’t algemeen kleine vogels. De nachtzwaluw is een stuk 

groter en geen familie van de zwaluwen, maar behoort tot de 

familie van de nachtzwaluwen (Caprimulgidae). Ze worden wel 

eens vergeleken met een koekoek of een valkje, lange smal-

le vleugels en staart. De kleur is voornamelijk bruin, met een 

mengelmoes van zwart, grijs en beige. De mannetjes hebben 

spierwitte vlekken op de punten van vleugels en staart en zijn 

daaraan in de schemering goed te herkennen. 

Nachtzwaluwen overwinteren in Afrika, ten zuiden van de Saha-

ra. Eind april komen ze naar Nederland en vliegen daarbij over 

de Sahara. Het zijn uitstekende vliegers. Ze vestigen zich op 

licht beboste heidevelden, langs bosranden en op open plekken 

in het bos. De vogels jagen op vliegende insecten, voornamelijk 

nachtvlinders en kevers, die ze met de grote bek opscheppen. 

Het kijken naar een jagende nachtzwaluw doet je van de ene 

verbazing in de andere vallen: de vogel vliegt snel en dan weer 

langzaam, zweeft ook, maakt scherpe hoeken en bidt zelfs re-

gelmatig. Nogmaals, een uitstekende vlieger. Overdag rusten/

slapen ze laag bij de grond, bijvoorbeeld in een takkenbos of op 

een lage tak van een vliegden. 

Broeden gebeurt op de grond, meestal in de schaduw van een 

boom of struik. Een echt nest wordt niet gebouwd, het is meer 

een stukje kale bodem met twee eieren erop. Als het weer mee-

werkt is een vervolglegsel mogelijk. Het mannetje neemt dan 

de zorg voor de jongen over en het vrouwtje produceert een 

tweede legsel. Een voorbeeld van perfecte samenwerking tus-

sen man en vrouw. Uiterlijk september vliegen ze terug naar 

Afrika.

Historie
De Avifauna van Midden-Nederland (Alleyn e.a., 1971) meldt: 

‘In Leusden was de nachtzwaluw in 1948 een gewone verschij-

ning….’ In de zestiger jaren van de vorige eeuw was dat duide-

lijk niet meer het geval: ‘In Midden-Nederland thans een zeer 

schaarse broedvogel (8 tot 12 paar).’

In 1980 besloten Peter Veen en Bert van ‘t Holt om dat jaar een 

aantal broedvogels op de Leusderheide te inventariseren, die 

kenmerkend zijn voor heide en stuifzand. Aanleiding was de 

Ype Hoekstra & 
Bert van ’t HoltNachtzwaluwen op de Leusderheide



aanleg van de A28. Die nam een hap uit de Leusderheide en we 

wilden het effect daarvan op de natuur vaststellen. In de tach-

tiger jaren ontsnapten de nachtzwaluwen aan onze aandacht, 

omdat we uitsluitend ‘s ochtends telden, terwijl ze voorname-

lijk in de schemering actief zijn. Incidentele waarnemingen wij-

zen erop dat op 4 plekken op de Leusderheide nachtzwaluwen 

actief waren, overigens niet jaarlijks. Een voorzichtige schatting 

levert 2 tot 4 broedparen op voor de tachtiger jaren.

Tellen
Als je broedende zangvogels wilt vinden, ga je vroeg in de och-

tend op stap. Zingende vogels worden op een kaart ingetekend. 

Tegenwoordig kan dat ook digitaal met een tablet of iPad. Na 

het broedseizoen worden de kaarten naast elkaar gelegd en trek 

je conclusies over het aantal broedparen van elke vogelsoort. 

Dat gaat allemaal volgens vaste criteria van Sovon Vogelonder-

zoek Nederland. En als je de waarnemingen digitaal invoert, 

stelt een computerprogramma de aantallen vast.

Tellen van broedende nachtzwaluwen gaat in grote lijnen hetzelf-

de, maar er zijn een paar belangrijke verschillen. Zo ‘zingen’ ze 

alleen maar in de schemering. Dat kan ’s avonds zijn maar ook 

’s ochtends heel vroeg en zelfs ’s nachts bij volle maan. Het ‘zin-

gen’ is in feite een luidruchtig en monotoon geratel of gesnor en 

kan je van heel ver horen. Wat dat betreft heeft de waarnemer 

het een stuk makkelijker dan bij de zachter zingende zangvogels.

Resultaten
Vanaf 1990 telden we de nachtzwaluwen om het jaar, net als de 

andere broedvogels. In 1995 besloten we over te gaan tot een 

jaarlijkse telling (zie het diagram). 

De eerste telling in 1990 leverde 3 broedparen op. Dat klopt aar-

dig met de schatting voor de jaren 80, 2-4 broedparen. Daarna 

zien we een duidelijke toename tot maar liefst 45-50 in de laat-

ste broedseizoenen. De negentiger jaren van de vorige eeuw 

geven een gestage stijging te zien tot circa 10 paren. Van 2000 

tot 2008 schommelde het aantal tussen 10 en 15. Van 2008 

tot 2014 zien we een spectaculaire verdubbeling van 16 naar 32 

broedparen. En de laatste 8 jaar stijgt de stand stevig door naar 

49 paren in het afgelopen broedseizoen. Het lijkt erop dat de 

populatie nachtzwaluwen nu stabiliseert tussen 45 en 50 broed-

paren.

Als iemand deze enorme toename 30 jaar geleden had voor-

speld, hadden we toentertijd ongetwijfeld gedacht dat er een 

steekje los was aan deze persoon.
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Uit bovenstaande opsomming van getallen kan de indruk ont-

staan dat tellen vreselijk saai is. Het tegendeel is waar, we ge-

nieten ervan. Hieronder een verslagje van een waarneming op 

zondag 1 juli 1984.

‘Omstreeks 11 uur ’s avonds loop ik op de Leusderheide. Er 

klinkt voortdurend geratel van een nachtzwaluw langs een 

zandtankbaan omzoomd door berkenbosjes. De vogel roept 

ook. Even later is ie heen en weer vliegend te zien, laag boven 

de tankbaan, roepend en ratelend. Hierbij zijn witte vlekken op 

staart- en vleugelpunten zichtbaar, wat wijst op een mannetje. 

Hij strijkt twee keer op een paaltje neer, komt ratelend dichter-

bij en vliegt een paar keer in kringen rakelings om me heen. Nu 

zijn de witte vlekken zeer duidelijk zichtbaar. Ik kan de vleugel-

punten bijna aanraken. Tenslotte vliegt de nachtzwaluw weg en 

is op afstand regelmatig roepend te horen.’

Conclusies
Hoe is het gesteld met de nachtzwaluw in de rest van Nederland 

en de ons omringende landen? En is er een verklaring voor de 

sterke stijging van het aantal broedparen op de Leusder heide?

Om maar met de eerste vraag te beginnen. In de nieuwe 

VOGEL ATLAS van Nederland (Sovon, 2018) wordt de landelijke 

broedpopulatie in 2013-2015 geschat op 2500-3100 paren. Dat 

betekent grofweg een verdrievoudiging vergeleken met 1990. 

Ook in de ons omringende landen is sprake van een duidelijk 

herstel met in de laatste 25 jaar verdubbelde aantallen. De ont-

wikkeling op de Leusderheide staat dus niet op zichzelf. 

Het heidebeheer in Nederland is de laatste decennia duidelijk 

verbeterd. Er werd meer gemaaid, geplagd en ontbost. Daar-

naast zijn bestaande heideterreinen vergroot. Dat gebeurde ook 

op de Leusderheide. Probleem hierbij was dat het oorspronke-

lijke grote heideveld door het intensief rijden met rupsvoertui-

gen uit elkaar viel in een paar brokstukken met in het midden 

een kale zandvlakte, een soort maanlandschap (het ‘free for 

all’-terrein). Inmiddels zijn delen van die zandvlakte weer ver-

anderd in heide en wel zodanig dat aparte heidegebieden met 

elkaar verbonden zijn. Ongetwijfeld heeft de nachtzwaluw hier-

van geprofiteerd.

De nachtzwaluw is een uitgesproken insecteneter. En zoals be-

kend nam het aantal insecten in West-Europa dramatisch af. 

Toch gaat het goed met de nachtzwaluw. Hoe kan dat? Onder-

zoek geeft aan dat nachtzwaluwen vooral nachtvlinders en vlie-

gende kevers vangen. Er is ons geen onderzoek bekend naar de 

hoeveelheid nachtvlinders op de heide. Mogelijk zijn er minder. 

Wat we wel weten is dat er meer meikevers rondvliegen (eigen 

waarnemingen), een grote onhandige prooi en dus makkelijk te 

vangen voor een soepele vlieger als de nachtzwaluw. Nu vlie-

gen insecten alleen maar als het voldoende warm is. Op koele 

avonden is er geen activiteit en dus niks te vangen voor vliegen-

de insecteneters. Door klimaatverandering zijn er steeds meer 

warmere avonden en nachten in lente en zomer. Kortom, nacht-

zwaluwen hebben tegenwoordig aanzienlijk meer foerageertijd 

dan vroeger en dat kan hun succes verklaren. 

Opvallend is dat nachtzwaluwen in Nederland het vooral goed 

doen op militaire oefenterreinen zoals het Harskampse Zand, 

de Doornspijkse, Oldenbroekse en Oirschotse Heide en de 

Leusderheide. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de relatieve 

rust en het ontbreken van recreatie. De militaire oefeningen zijn 

vaak beperkt tot de zandbanen. Daardoor kunnen de vogels on-

gestoord laag in de vegetatie rusten en op de bodem broeden. 

Engels onderzoek leverde op dat nachtzwaluwen verdwijnen uit 

terreinen met drukke recreatie. Vooral loslopende honden ge-

ven verstoring.

Samengevat is het succes van de nachtzwaluw op de Leusder-

heide te verklaren door een combinatie van beter beheer, een 

warmer klimaat en rust.

Tenslotte
We bedanken Peter Veen en Rolf Griffioen voor telwerk in het 

verleden en Jaap Riemens (Defensie) en Irene Oerlemans 

(Rijksvastgoedbedrijf) voor de prettige samenwerking. 
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De waterrietzanger, een aansprekende 

soort! En ook nog eens een van de zeld-

zaamste broedvogels in Europa met een 

heel klein verspreidingsgebied. De soort 

broedt in Europa vrijwel alleen in Wit-Rus-

land, Oekraïne en Oost-Polen. Toch wor-

den er jaarlijks in kleine aantallen vogels 

gevonden in Nederland.

Herkenning | Het overgrote deel van 

de vogels die worden gevonden zijn 1e 

kalenderjaar vogels. Ze lijken op het eer-

ste gezicht sterk op de gewone rietzan-

ger, maar een betere blik geeft een aan-

tal kenmerkende verschillen. De eerste 

indruk van een waterrietzanger is vaak 

wat geler. Diagnostische kenmerken zijn 

onder andere de lichte teugel en de veel 

sterker getekende bovendelen. De rug-

tekening wordt bij waterrietzanger ook 

wel aangeduid als ‘tramrails’. Rietzanger 

kan dit ook hebben maar in veel minde-

re mate. Een waterrietzanger is meestal 

ook meer gestreept op de flanken en de 

bovenstaartdekveren dan de rietzanger. 

Op geluid zijn ze ontzettend moeilijk te 

onderscheiden. Waterrietzanger laat wat 

vaker een kort ‘tek’ horen, echter jonge 

rietzangers kunnen vergelijkbare gelui-

den maken.

Tijd van het jaar | De waterrietzan-

ger wordt vaak gezien als een van de eer-

ste zeldzaamheden die in het najaar ge-

vonden kan worden. De ‘normale mens’ 

denkt bij het woord najaar aan oktober 

en november, voor de fanatiekere voge-

laar begint dit echter al in juli! Veruit de 

beste tijd om deze soort te vinden is al in 

de eerste week van augustus. Vaak wor-

den de eerste vogels al eind juli gevon-

den, maar de piek ligt vrijwel altijd be-

gin augustus. De rest van augustus is 

ook niet slecht, maar dan nemen de aan-

tallen al duidelijk af. Daarbuiten zijn er 

ook enkele gevallen in mei en september. 

Hoeveel waterrietzangers er worden ge-

zien verschilt wel per jaar. Dit heeft voor 

een groot deel te maken met de weers-

omstandigheden in de juiste periode, 

maar ook met bijvoorbeeld het broedsuc-

ces in de broedgebieden. 

Op zoek naar waterrietzangers in 
de regio | Acht jaar geleden verhuisde 

ik vanuit regio Dordrecht naar de Velu-
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Bij de waterrietzanger wordt de rugtekening wordt ook wel met ‘tramrails’ aangeduid | Jorrit Vlot

Waterrietzangers in Polder Arkemheen Jorrit Vlot



we. Omdat ik ben opgegroeid naast de 

Biesbosch miste ik wel een mooi gebied 

met veel water, maar gelukkig ligt Arkem-

heen in de buurt. Dit werd mijn nieuwe 

local patch en vooral in het voorjaar en 

najaar ben ik daar heel wat uurtjes te vin-

den. Tijdens een rondje vogels kijken in 

het voorjaar bedacht ik me dat een aan-

tal rietvelden langs de dijk perfect lijken 

voor waterrietzanger; dat werd een mooi 

project voor augustus! Waterrietzangers 

worden namelijk vrijwel altijd gevonden 

in rietvelden met laag riet, zegge en pit-

rus. Hieronder volgt een overzicht.

2017  | Op 7 augustus (net een dag te-

rug van m’n huwelijksreis) ging ik voor 

het eerst op zoek, de eerste waterrietzan-

gers waren namelijk al op andere plekken 

in NL gezien de dagen ervoor. Ik startte 

mijn zoektocht bij Stoomgemaal Arkem-

heen en tot mijn grote verbazing vond ik 

binnen een half uur twee waterrietzan-

gers! Deze vogels lieten zich in de paar 

dagen erna vaak goed bekijken, met na-

me in de vroege ochtend. Omdat het de 

eerste waarneming voor de regio betrof 

werden de vogels ook goed bezocht door 

andere vogelaars.

 

2018 | Vanwege vakanties en tijdgebrek 

zelf weinig tijd om te zoeken dit jaar, en 

ook werden er in 2018 weinig waterriet-

zangers in Nederland gezien. Op 15 au-

gustus had ik een zeer korte waarne-

ming, maar helaas zonder foto’s en ver-

dere vervolgwaarneming. Wel de hoop 

dat het volgend jaar misschien weer be-

ter ging lukken en dat vorig jaar niet zo-

maar een toevalstreffer was!

2019 | In 2019 werden er helemaal wei-

nig waterrietzangers in Nederland gevon-

den, weinig oostenwind en slecht weer 

begin augustus waren daarvan waar-

schijnlijk de oorzaak. De hele maand had 

ik al verschillende zoekpogingen gedaan 

en had de moed eigenlijk al opgegeven. 

Tot 25 augustus toen in het allerlaatste 

stukje riet waar ik zocht een waterrietzan-

ger bovenin het riet zat! Deze vogel was 

maar kort aanwezig en werd door enkele 

andere vogelaars gezien.

2020 | Er waren nog geen andere waar-

nemingen gedaan in Nederland, maar 

toch stond op 5 augustus vroeg de wek-

ker om weer te gaan zoeken. Ook nu was 

het weer snel raak met een vogel in het 

riet bij Stoomgemaal Arkemheen, het 

bleef echter bij een korte waarneming en 

een enkele slechte foto. Een week later 

ging ik weer op zoek met mijn tweeling-
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Waterrietzanger | Jorrit Vlot



broer en vader en vonden we een paar-

honderd meter verderop maar liefst drie 

vogels die zich fantastisch lieten bekij-

ken. Ook deze vogels zijn uitgebreid be-

zocht door andere vogelaars.

2021 | Na enkele pogingen zonder re-

sultaat begin augustus ging ik op 7 au-

gustus op zoek met Rutger Wilschut, en 

Sven Valkenburg bleek hetzelfde plan te 

hebben. Samen vonden we één wateriet-

zanger in het rietveld vlakbij Nekkeveld. 

In de loop van de week werd er een twee-

de vogel bij gevonden, en samen waren 

ze ruim een week aanwezig.

2022 | Inmiddels zijn er heel wat nieu-

we jonge vogelaars actief in de polder en 

die wilden natuurlijk ook graag een wa-

terrietzanger vinden. Ik wilde graag mijn 

´streak´ nog even volhouden, dus we be-

sloten om samen op zoek te gaan. Al 

vroeg in het jaar, 3 augustus, waagden 

we (Robin Drenth, Nelson Stukker, Guus 

Berendse en ik) een poging en met suc-

ces! In de eerste rietkraag kwam vlak na 

zonsopgang een prachtige waterrietzan-

ger tevoorschijn! Deze vogel bleef niet 

lang aanwezig, maar een week later zaten 

er twee nieuwe vogels in hetzelfde stuk 

riet, die zich soms fantastisch lieten zien.

2023? | Hopelijk gaat het volgend jaar 

weer lukken om deze fantastische soort 

in de polder te vinden! De tijd komt na-

tuurlijk dichterbij dat het mij een jaar niet 

gaat lukken, maar ik geef graag het stokje 

over aan de nieuwe (hele fanatieke!) ge-

neratie.
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Robin, Nelson, Guus en Jorrit bij het rietveld | Bert Geelmuijden

Waterrietzanger | Jorrit Vlot
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Seydisfjördur
Nooit is er meer rust als tijdens het 

wachten in de haven, te wachten in de 

haven op vertrek. Te wachten en te we-

ten dat je gaat maar nu nog niet. Een be-

lofte van het land dat je verlaat en voor 

de zee die komt, het land dat wacht, de 

overkant. Ook het schip wacht, geduldig 

grommend, het ligt langzaam aan de ka-

de. De meeuwen kakelen op deze loods. 

Een stormvogel scheert wit door grijs, de 

lucht is klaar, het water vlak. In een hoek 

van de haven zwemmen eidereenden; je 

ziet het kuiken duiken en als een dobber 

boven komen. Je hoort zowaar nog een 

verre regenwulp. Het schip vaart uit in 

de mist. Verhalen worden verteld in al-

le talen. Een vage zon breekt glinsterend 

uit over het grote water. Een laatste snel-

le papegaaiduiker vliegt bij je vandaan. 

Noordse stormvogels begeleiden het 

schip aan de windzijde over de hoge gol-

ven, vlak boven de koppen van schuim. 

Ze scheren en zeilen als een schaduw 

mee over het water van de zee.

Norröna
In de vroege ochtend van Tórshavn is er 

uitzicht op masten en touwen van oude 

en nieuwe boten, en op een enkele rond-

zoekende bonte kraai. Een noordse stern 

biedt zijn visje aan, kleurige steenlopers 

landen op de schepen. Met weinig licht 

is er licht op deze nieuwe dag. Opnieuw 

verlaten we de haven, opnieuw zien we 

in alle kleuren het licht van de zon. Een 

dag op een schip, een dag op zee, is on-

miskenbaar traag en langzaam leven. Het 

zijn uren van kijken naar steeds hetzelf-

de dat steeds anders is. Niet ver van de 

eilanden zwemmen drie onopvallende 

bruinvissen, telkens even met hun rug bo-

ven het water. Inspannend ver weg is daar 

de donkere vlek van een onbekend dier. 

In de ruimte van de oceaan zie je de ho-

ge spuit, daarna de kromme kleine rugvin 

van een vinvis. En nog eens en nog eens, 

drie bij elkaar. Vlak naast de boot komen 

er twee even boven, groots, voordat ze 

weer onderduiken. In de middag als het 

stil is, is de zon een sneeuwwit licht. Een 

grote jager belaagt een jan-van-gent. An-

dere jan-van-genten, helder wit met zwar-

te vleugelpunten, maken snelheid. Mees-

ter van de zee, alsof ze geen land nodig 

hebben. Shetland is in zicht.

Eshaness
Er is vrede over deze velden. Oude mu-

ren gestapeld van oude stenen met 

korstmos, verdelen de weide, laten de 

schapen in het land. Een gloed van hei-

de ligt over de heuvels. De ronde vogel 

op het water is een zeehond. Een zilveren 

meeuw hangt op de wind. De zee zon-

der begin zonder einde komt aan land bij 

de vuurtoren van licht. Het land dat in Nootdse stormvogels | Henk Strietman Bonte kraai | Henk Strietman

De vogels, het land, de zee Henk Strietman

Redactie: De vierde en laatste aflevering van een verslag van een reis die Henk Strietman maakte naar IJsland. Op de terugweg bezoekt hij 

de Shetland eilanden en uiteindelijk eindigt de zeereis in IJmuiden. Citaat Henk ‘Reizen is thuiskomen, anders dan toen je ging.’
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alle tijden en seizoenen telkens opnieuw 

ontstaat. De twee roodkeelduikers die 

overvliegen, roepen de regen af met hun 

naam, ‘raingoose’ heten ze hier. Bon-

te kraaien en raven lopen achterdoch-

tig over de rotsen tussen het wier. Aan 

de voet van de grot in de klif zitten twee 

zwarte zeekoeten met hun witte vleu-

gels, hun rode poten en  de rode bin-

nenkant van de bek. Boven op de hoge 

klif scharrelt als een muis het winterko-

ninkje. Konijnen rennen schuw naar be-

neden. Steenlopers en strandlopers wis-

selen elkaar af. Jan-van-genten volgen 

de kust heen en weer. Twee blauwe rei-

gers vliegen van de rotswand onder het 

gras aan deze baai. Boven een ver heide-

veld buitelen twee kieviten. Er roept een 

waakzame wulp, een goudplevier. Er ver-

bergt zich een watersnip. Je hebt het land 

lief, de zee zingt.

Muckle Flugga
Over het land en over het water, over-

al ligt een vaal licht. De velden en heu-

vels kleuren vaag paars en zacht groen, 

met witte sneeuwvlokken van wollegras. 

Veldleeuweriken stijgen op uit het veen 

tussen de pollen van heide. Roodkeel-

duikers roepen elkaar van ver, draaien 

in de vlucht hun lange halzen, keren op 

weg naar de zee. Op Hermaness Hill zijn 

de grote jagers en hun jongen. Een kor-

te waarschuwingsroep, dan richten ze 

geluidloos en uit onverwachte hoek hun 

ogen, hun snavel op jou. Tussen de scha-

pen door glinsteren duizenden spikkels 

op de ‘skerries’ en ‘stacks’ daar in zee, al-

lemaal jan-van-genten. Hun geluid, hun 

vogellawaai, vult de ruimte om je heen. 

Ze vormen de kustlijn tot aan de vuurto-

ren van de kalme zee. Hier woonde eens 

de enkele albatros van de andere kant 

van de wereld. Papegaaiduikers staan in 

de rij op de rand van de rots en wagge-

len argwanend hun grassige nestholen 

in. Het spoor over de heuvel is een weg 

door het veen, zacht mos, zacht water. 

Op een hek in de zon zitten twee, altijd 

twee, bonte kraaien. Je neemt van die do-

de vogel het kale kopje met de roodzwart 

gekleurde snavel mee.

St Ninian’s Isle
De morgen komt in grijs en zachte kleu-

ren. De schapen op de weide staan niet 

stil. In het zuiden ligt het eiland dat geen 

eiland is, daar fonkelt het zand in de kleur 

van de duinen in de zon. Van weerskan-

ten komt de vloed van de zee in blauwe 

en zilveren golven, rollen de golven dicht-

bij in turquoise aan. De eenzame rotsen, 

de branding, het wilde witte bruisen van 

opkomend en afgaand water, het is zo-

als het is. Noordse stormvogels, zwar-

te zeekoeten en kuifaalscholvers hebben 

Papegaaiduikers staan in rij op de rots bij hun grassige holletjes | Henk Strietman
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hier op de helling hun kale nest. Rotsdui-

ven vliegen schuw weg nog voordat je ze 

ziet. Konijnen rennen voor je voeten naar 

beneden. Grote jagers cirkelen om beur-

ten om je heen. Kleurige stenen spoelen 

aan in het zand, vloeien terug, worden 

weer meegenomen. Beneden bij de ruï-

ne, op weg naar de vuurtoren op de punt 

in het zuiden, is daar een vlugge tjiftjaf, 

een huismus, en het meest van alle de ta-

puit, altijd omlaag verdwijnend tussen de 

stenen. Walvissen worden hier alleen toe-

vallig gezien, zegt de boer, nooit als je ze 

verwacht. Vier roodkeelduikers in de lucht 

luiden de avond in …

Lunnaholm
… en kondigen de ochtend aan. Gewekt 

met pruttelend zingende spreeuwen en 

de onstuimige zang van het winterko-

ninkje. Afscheid van het oude huis, de 

mensen die daar wonen. Langs de kust-

lijn lopen, over het schiereiland naar het 

noordwesten toe. Vier kleine kneutjes 

daar al op een houten hek. Tapuiten in de 

weer op de stenen, een opgewekt winter-

koninkje daartussenin. Een kuifaalschol-

ver verslikt zich welhaast in een te grote 

vis. Je ogen verdwalen op zee, open voor 

het onverwachte. Dan verschijnt zomaar, 

in een mooie kalme boog, de geheimzin-

nige dwergvinvis, de scherp afgetekende 

rugvin herhaalt zich, verdwijnt. Grote en 

kleine stenen kleuren aan het water bij 

de lijn van eb en vloed. In het koperglan-

zend wier vangt hij zijn visjes, de otter; 

houdt ze met zijn twee voorpoten vast, 

knauwt ze haastig op en duikt opnieuw, 

thuis in het water. Tot de zeehonden ko-

men in dit opkomend tij, nieuwsgierig 

nabij, met misbaar verdwijnend. Alle vo-

gels van de zee vliegen hier nog één keer 

rond, je ziet ze, je hoort ze. De regengan-

zen-roodkeelduikers betonen zich op-

nieuw luidruchtig, dramatisch, ver weg, 

dichtbij. Over de kliffen, de rotsen op en 

af, over de stenen en het nat zachte veen-

mos loop je, door de dalen. Tot bij de ou-

de kerk met zijn graven, als de regen valt 

bij het huis. De regen valt over de oude 

haven van Lerwick, de grijze kade, de 

muren waarachter mensen wonen.

Holy Island
De ‘Hjaltland’ brengt je aan land in de 

haven, de stad Aberdeen. De heuvels 

zijn bedekt met diep roze wilgenroosjes; 

er zitten eigenwijze roeken langs de wei. 

Wolken in de kleur van staal hangen bo-

ven de korenvelden, in de verte doemt de 

gloed van de highlands op. Voorbij, voor-

bij, zingt de tijd. Het goud van het ko-

ren vloeit over in het goud van de duinen, 

het zand. De weg loopt tussen het wa-

ter waar de meeuwen schreeuwen, wol-

ken toe en wind. Het eiland heet heilig, 

sinds lang.

Boerenzwaluwen scheren rondom het 

oude kasteel. Onderweg waaien de wil-

gen hun zaden uit. Lage bomen vertel-

len hun verhalen, staan krom in de wind 

aan zee. De ‘King of Scandinavia’ ver-

laat geruisloos de wijde haven van New-

castle, plaats van aankomst en vertrek 

in het licht. De kustlijn vervaagt tot vlak-

ken en strepen. Wolken stapelen als ijs-

bergen aan de horizon. De laatste noord-

se stormvogels, de laatste jan-van-gen-

ten, die meesters, heersers van de zee. 

De zon daalt rood, om in een ander land, 

vreemd, op te komen; de zee kleurt zwart 

in de nacht.

IJmuiden
Het eerste visdiefje is daar, en zowaar 

een kuifaalscholver, net als de meeu-

wen in de haven waar de boot aanmeert, 

min of meer voorgoed. Reizen is thuis-

komen, anders dan toen je ging. Toen je 

ging naar de zee, het land, de vogels en 

de verte. Naar wind en horizon, verlan-

gen en herinnering. Dat is alles.Zeehonden | Henk Strietman



Volledige teksten van de aangekondigde 

excursies zijn te vinden op de website:

www.vogelwacht-utrecht.nl

Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik 

via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

tenzij anders vermeld. 

Vrijdag 7 - zondag 9 oktober
Afdelingsweekend Dollardgebied

Is al volgeboekt, na een aankondiging on-

der leden van de afdeling.

 

Zondag 13 november
Zuidpier IJmuiden en omgeving

Deze tijd van het jaar is heel geschikt om 

zeevogels te kijken vanaf de pier. Denk aan: 

jan-van-gent, duikers, eider, alk en zee-

koet. We wandelen langs het strand en de 

pier, met goede kans op drieteenstrand-

loper, paarse strandloper, steen loper en 

oeverpieper, en met wat geluk ook de 

sneeuwgors. Mocht de pier vanwege te 

harde wind gesloten zijn, dan wordt in 

overleg een alternatief gezocht om elders 

typische soorten van de kust te bekijken.  

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 november 

bij frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek:  8.00 uur

Waar:  Het Groene Huis, Schothorster-

laan 21, Amersfoort, terug rond 15.00 uur

Benzinekosten:  onderling per auto verre-

kenen, richtprijs €0,20 per km per auto

Vrijdag 9 december
Bosuilen in Den Treek | avondwandeling

Onze traditionele uilenexcursie naar land-

goed Den Treek. We wandelen vanaf res-

taurant Bavoort naar Den Treek om te 

luisteren naar de bosuilen. Vrijwel ieder 

jaar krijgen we ze goed te horen, en met 

geluk zien we ze geruisloos overvliegen. 

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 6 december 

via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek: 21.00 uur, terug circa 22.30 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerwerg, Leusden

Zaterdag 1 oktober
Trektellen | Oostelijke Binnenpolder

Onze afdeling heeft in 2019 en 2020  bij-

gedragen aan de Eurobirdwatch. Dit jaar 

willen we opnieuw deelnemen aan de Eu-

robirdwatch, die in Nederland door Vo-

gelbescherming wordt georganiseerd.

Tijd: 7.30-12.30 uur (trek)vogels tellen 

vanaf het 4 meter hoge vogelkijkpunt in 

de Oostelijke Binnenpolder.

Als je erbij wilt zijn, kun je je aanmelden 

via de site van Vogelbescherming (VBN), 

zoek naar Eurobirdwatch 2022, Oostelij-

ke Binnenpolder Tienhoven.

Waar: Dwarsdijkerveld, Oostelijke Bin-

nenpolder Tienhoven (kaart met exacte 

locatie van telpunt via VBN-site). Dwars-

dijkerveld is alleen per fiets bereikbaar, 

waarbij na wandeling vanaf Dwarsdijk (cir-

ca 10 minuten) de telpost bereikt wordt.

NB: vanwege beperkte ruimte op de tello-

catie maximaal 10 deelnemers per tel-uur  

Let op: als je 3 uur aan de telling zou wil-

len deelnemen, moet je je voor 3 tel-uren 

afzonderlijk aanmelden.

Zondag 6 november 
Hoogekampse Plas en Ruigenhoekse 

Polder i.s.m. IVN De Bilt | fietsexcursie

Na de traditionele combi-excursies in april 

(vroege vogels te Sandwijck) en juni (mid-

zomeravond in Beerschoten) gaan we in 
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Verenigingsnieuws

Havik | Hans van Zummeren

Steenloper (winterkleed) | Bert van Dillen

Amersfoort

De Bilt | Zeist



november nogmaals samen met het IVN 

in de omgeving van De Bilt op zoek naar 

vogels. We starten aan de zuidkant van de 

Hoogekampse Plas (aan noordzijde van 

Fort Voordorp; Voordorpsedijk, De Bilt) 

en gaan op zoek naar (water)vogels op 

de plas en aangrenzende Voorveldse Pol-

der. We verwachten hier diverse soorten 

eenden en ganzen en hopen ook havik, 

slechtvalk en ijsvogel te treffen. Via Groe-

nekan, Fort Ruigenhoek en Kikkerpad fiet-

sen we vervolgens naar de Kooijdijk. Be-

halve eenden, ganzen en zwanen hebben 

we kans op roofvogels en steenuil.

Opgave: mogelijk t/m 4 november bij Wi-

gle Braaksma via bwigle@hotmail.com

Maximaal 20 deelnemers 

Vertrek: 9.00 uur, terug 13.00 uur

Waar: bij vogelkijkscherm zuidkant 

Hoogekampse Plas

Zaterdag 3 december
Zuidpier van IJmuiden

Op onze afdelingsexcursie 2022 gaan we 

op zoek naar vogels van strand, zee en 

pier. Op en nabij de zuidpier zijn steen-

loper, paarse strandloper, oeverpieper en 

drieteenstrandloper vaste wintergasten. 

Voorts kunnen we duikers, genten, zee-

koeten en zeeëenden treffen. Indien de 

zuidpier gesloten is dan wijken we uit naar 

het nabij gelegen Kennemermeer.

Meenemen: iets te eten/drinken, warme 

waterbestendige kleding en schoeisel

Opgave: t/m 30 november bij Hanneke  

Lankhof: hannekelankhof@vogelwacht- 

utrecht.nl  

Aantal deelnemers: maximaal 16 

Vertrek: 8 uur, terug circa 15 uur

Waar: P-plaats bij de Biltse Hoek, De Bilt

Benzinekosten: € 38 per auto plus evt. 

parkeerkosten, betalen aan chauffeur

Aanmelden voor excursies via 0343-414531, 

sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Autokosten o.b.v. 4 personen per auto.

Zaterdag 8 oktober of  15 oktober
IJmuiden Zuidpier 

Aanvankelijk verkennen we het strand zui-

delijk van de pier. Vanwege de trek letten 

we op de vogels die daar na hun nachtelij-

ke reis invallen of doortrekken. Op de pier 

hopen we de nodige zeevogels te zien. 

Ook hier trekt afhankelijk van de weers-

omstandigheden van alles langs. Wan-

neer bij te veel wind of te gevaarlijke dei-

ning de pier gesloten is voor vissers en 

vogelaars, gaat de excursie niet door en 

wordt verplaatst naar zaterdag 15 oktober.

Vertrek: 8.00 uur, terug 13.00 uur

Afspraken over de reis en de startplaats 

worden gecommuniceerd na aanmel-

ding. De aanmelding sluit per 1 oktober.

Benzinekosten: geschat € 9,- pp exclu-

sief P-kosten € 2,- p.p.

Zondag 9 november
Polder Arkemheen

De polder Arkemheen is door z’n rust, 

grootte en ligging aan de zuidkant van 

het Oostvaardersplassen gebied een aan-

trekkelijk winterverblijf voor tal van over-

winterende steltlopers. De hoogbouw in 

de wijde omtrek biedt in dit open gebied 

de slechtvalk rustplaatsen en de overwin-

terende ganzen maken het gebied voor 

zeearenden interessant. De randmeren 

maken het overwinteren van vissende en 

schelpenetende watervogels mogelijk.

Vertrek: 8.30 uur, terug 14.00 uur

Afspraken over de reis en startplaats wor-

den na aanmelding gecommuniceerd.

Benzinekosten: geschat € 4,- p.p. 

Elke 1ste zaterdag van de maand
Park Oudegein Vogel-/natuurwandeling

Vanaf september vindt elke eerste zater-

dag van de maand van 8.00-10.00 uur de 

wandeling plaats in park Oudegein on-

der leiding van Luc de Bruijn.

Vertrek: Vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein.

Woensdag 28 september
Trektellen | Lezing Wilco Stoopendaal

Gezellige najaarsbijeenkomst met een le-

zing over ‘Trektellen’ verzorgd door Wil-

co Stoopendaal

Zaal open: 19.30 uur
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Lezing: 20.00-22.00 uur

Locatie: De Partner, Nedereindseweg 

401a, 3437 PL Nieuwegein

Zondag 25 september
Groene Jonker | Auto-excursie

Dit waterrijke natuurgebied met een af-

wisseling van water, riet en graslanden 

is een zeer gewild gebied voor veel ver-

schillende vogelsoorten. Denk aan aller-

lei soorten eenden, steltlopers, rallen, 

kwikstaarten en andere zangvogels. 

Excursieleider: Nine Ebben

Aanmelden: uiterlijk 22 september via 

chriskling@vogelwacht-utrecht.nl. Aange-

ven of je zou willen rijden. Alleen bij vol-

doende chauffeurs is de excursie mogelijk. 

Aantal deelnemers: Maximaal 20 

Vertrek: 7.30 uur, terug circa 14.00 uur

Waar: P-plaats de Blokhoeve (NBC), Blok-

hoeve 3-5,  3438 LC Nieuwegein

Benzinekosten: circa € 4,-- per persoon, 

gepast te betalen aan de chauffeur

Zaterdag 29 oktober
Maashorst | Auto-excursie

Een interessant natuurgebied met een 

grote biodiversiteit. Grasland, weiland, 

omgeven door gevarieerde bossen en 

een paar vennen. De soortenlijst van dit 

gebied is lang. Tapuit, paapje en beflijster 

zijn aanwezig in de najaarstrek. Hoogte-

punten doortrek zijn ortolaan, duinpieper 

en zwarte ooievaar. Dit is een van de plek-

ken om uit te kijken naar migrerende roof-

vogels, met een flink aantal rode wouw, 

buizerd en visarend. 

Excursieleider: Wilco Stoopendaal 

Aantal deelnemers: maximaal 20

Aanmelden: uiterlijk 27 oktober via chris-

kling@vogelwacht-utrecht.nl. Aangeven of  

je zou willen rijden; Alleen bij voldoende 

chauffeurs is de excursie mogelijk.

Vertrek:  7.30 uur, terug circa 17.00 uur

Waar: P-plaats de Blokhoeve (NBC), 

Blokhoeve 3-5, 3438 LC Nieuwegein

Benzinekosten: circa € 7,50 per persoon, 

gepast betalen aan de chauffeur

Zondag 27 november
Lek uiterwaarden | fietsexcursie

Peter Peek neemt ons mee door en langs 

de prachtige uiterwaarden van de Lek.

Aanmelden: uiterlijk 24 november via 

chriskling@vogelwacht-utrecht.nl

Maximaal aantal deelnemers: 16

Vertrek: 10.00 uur, terug 14.00-14.30 uur

Waar: ‘t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ 

Nieuwegein

Voor excursies opgeven bij  jeroensteen-

bergen@vogelwacht-utrecht.nl Raadpleeg 

website voor wijzigingen of aanvullingen.

Zondag 16 oktober
Texel | Dutch Birding 

We gaan een dag meedoen met het Dutch 

Birding weekend op Texel. Het is altijd een 

verrassing wat er op het eiland gevonden 

wordt en als er weinig wordt gevonden 

gaan we gewoon zelf zoeken. We vertrek-

ken op tijd vanuit Utrecht om de eerste 

boot naar het eiland te halen. Zie de web-

site voor de exacte vertrektijd. We zijn pas 

laat in de middag terug in Utrecht.

Zondag 13 november
Maasvlakte

We zullen eerst een poos over zee kijken 

in de hoop op papegaaiduikers of ander 

leuks. Daarna verkennen we ook de om-

geving op iets interessants.

Vertrek: 7.00 uur, terug einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 18 december
Flevopolder

Met een bezoek aan de Flevopolder ho-

pen we een aantal zeearenden te spot-

ten, maar wie weet bevinden zich daar 
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nog leuke (aantallen) ganzen of wilde 

zwanen. Mogelijk combineren we deze 

bestemming met de Eempolders.

Vertrek: 8.00 uur, terug einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

P-terrein op het Harmonieplein in Maars-

sen (t.o. Residentie Amadeus). Volg van-

af de Kerkweg het bord P Harmonieplein.

Zondag 9 oktober
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Vanaf de ingang Panneland in Vogelen-

zang gaan we een wandeling maken door 

het infiltratiegebied. In deze tijd van het 

jaar zijn krooneend, nonnetje, grote zaag-

bek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijsvo-

gel en waterral te zien en/of te horen. En 

er zijn natuurlijk bosvogels te verwachten 

als appelvink, goudvink, glanskop, groene 

specht, kleine en grote bonte specht.

Excursieleiders: Richard Pieterson en 

Bert van Dillen

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 7 oktober via 

0346-556386 of 06-11925132 (na 18 uur)

Vertrek: 7.15 uur, terug 13.00-14.00 uur

Benzinekosten: € 8,-. Graag met gepast 

geld betalen aan de chauffeur

Kosten: € 1,50 voor dagkaart voor de Am-

sterdamse Waterleidingduinen

Woensdag 9 november
Roofvogels en uilen in Europa | deel 1 

Roofvogels en uilen hebben de mens al 

eeuwenlang gefascineerd. Ze werden en 

worden geassocieerd met kracht, souples-

se en wijsheid. In de middeleeuwen waren 

roofvogels in Europa een statussymbool 

en werd er mee gejaagd. Ook nu nog is 

het hebben van een valk een statussym-

bool in bijvoorbeeld de Arabische wereld.

Na een enorme achteruitgang door het 

gebruik van schadelijke landbouwgiffen in 

de jaren ‘60 en ‘70 zijn er gelukkig weer 

veel meer roofvogels en uilen in ons land. 

Met als kroonjuwelen broedende zeearen-

den, visarenden en oehoes. 

Bert van Dillen neemt u mee in de wonde-

re wereld van deze prachtige vogels. Op 

deze eerste avond staan de algemene ei-

genschappen van roofvogels en uilen cen-

traal. Verder wordt ingegaan op het her-

kennen van de uilen in Nederland.

Tijd: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur welkom

Waar: ’t Honk, Kerkweg 17a in Maarssen.

Kosten: Leden van de Vogelwacht Utrecht 

betalen € 2,50 per persoon, niet leden 

(ook uit gezin met al één lid) betalen € 5

Aanmelden: uiterlijk 7 november via 

0346-556386 of 06-11925132 (na 18 uur)

Maximum aantal deelnemers:  30

Woensdag 16 november
Roofvogels en uilen in Europa | deel 2

Deze avond is een vervolg van de lezing 

op woensdag 9 november, en herkennen 

van de dagroofvogels staat centraal. 

Tijd: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur welkom

Waar: ’t Honk, Kerkweg 17a in Maarssen

Kosten: Leden van de Vogelwacht Utrecht 

betalen € 2,50 per persoon, niet leden 

(ook uit gezin met al één lid) betalen € 5

Aanmelden: uiterlijk maandag 7 novem-

ber bij Bert van Dillen, telefoon 0346-556 

386 of 06-119 25 132 (na 18.00 uur)

Maximum aantal deelnemers: 30

Zondag 20 november
Flevopolder | Dag/auto-excursie

Onder leiding van Richard Pieterson en 

Bert van Dillen gaan we speciaal op zoek 

naar roofvogels, een mooie praktijkaan-

vulling op de lezingen van 9 en 16 novem-

ber. We speuren onder meer op de Klei-

ne en de Grote Praambult naar zeearend, 

slechtvalk, smelleken, kiekendieven en 

buizerden. Mogelijk is de ruigpootbuizerd 

aanwezig. Ook gaan we naar het bezoe-

kerscentrum om daarvandaan een (rond)

wandeling te maken naar vogelkijkhut de 

‘Zeearend’. Verder bezoeken we het Jan 

van den Boschpad, aan de westzijde van 

de Oostvaardersplassen waar vooral in de 

middag een goede kans is om roofvogels 

te spotten. Naast roofvogels hopen we op 

ganzen, edelherten en vossen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 18 november 

via 0346-556386 of 06-11925132 (na 18 uur)

Vertrek: 7.30 uur, terug 17.00 18.00 uur

Benzinekosten: € 20,-. Graag met gepast 

geld betalen aan de chauffeur
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Bestuur

Voorzitter Bert van ’t Holt

0346-351448 | voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl

Secretaris Josje Henkelman

06-16679919 | secretaris@vogelwacht-utrecht.nl

Penningmeester Bart van den Berg

0343-551905

penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

Ledenadministratie | Lid José Loof-Valk

06-24470449 | joseloof@vogelwacht-utrecht.nl

Lid Janneke Kimstra

06-53977261

jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl

Bestuursmedewerkers
Webmaster Bert Geelmuijden

06-50252786

bertgeelmuijden@vogelwacht-utrecht.nl

Districtscoördinator Sovon
Wilco Stoopendaal

030-6039479 | lsb.utrecht@sovon.nl

Afdelingen

Amersfoort e.o.
Frank Pierik | 06-51724647

frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl

De Bilt | Zeist
Wigle Braaksma

wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl

Doorn | Driebergen
Sjef ten Berge | 0343-414531

sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Nieuwegein | IJsselstein
Nieuwegein: Tanja Hudepohl | 06-51740221

tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl

IJsselstein: Irene Schuller | 06-28407546

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

Utrecht-Stad
Jeroen Steenbergen | 030-2420465

jeroensteenbergen@vogelwacht-utrecht.nl

Vechtplassen
Jaap Stolze 

jaapstolze@vogelwacht-utrecht.nl

Werkgroepen 

Weidevogelbescherming
Kromme Rijn
Peter Peek, veldmentor | 030-6044119

peterpeek@vogelwacht-utrecht.nl

Carolien Gijben, contactpersoon Werkhoven | 

0343-551349 | caroliengijben@vogelwacht-utrecht.nl

Broedvogelinventarisatie
Nieuw Wulven
Ben Hermans | 06-48959983

benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Vogelringstation Groenekan
Henk S. Lichtenbeld | 030-6889012

henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl

Marc van Leeuwen | 030-2801153

marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl

Erfvogelwerkgroep Lopikerwaard
Irene Schuller | 06-28407546

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl

Scholenproject IJsselstein
Everdien Smeenk | 030-6885871

everdiensmeenk@vogelwacht-utrecht.nl

Tanny Hiemstra

tannyhiemstra@vogelwacht-utrecht.nl

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

Grote Karekiet Loosdrecht
Eckhart Heunks | 06-15967867

eckhartheunks@vogelwacht-utrecht.nl

Martin Poot | 06-51428367

martinpoot@vogelwacht-utrecht.nl

www.vogelwacht-utrecht.nl
Contributie: minimaal 18 euro per jaar

Rekeningnummer:  NL54INGB0000286944 

t.n.v. VWU te Utrecht

Opzeggingen vóór 15 december

Vogelwacht Utrecht




