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Van de redactie

Bestuur

In deze Kruisbek een portret van twee zeer jonge vogelaars van 

de hand van Bert Geelmuijden. Henk Leenaers interviewde de-

zelfde Bert tijdens een dagje vogelen met als insteek ‘het ge-

heim van een goede vogelfoto’. Verder onder meer een artikel 

over sneeuwgorzen van Henk Strietman en een verhaal van 

Toon Vernooij over het Zweedse vogelwalhalla Falsterbo.

Lezing over zintuigen van vogels op de ALV van 
21 maart
Op dinsdagavond 21 maart aanstaande houden we onze Alge-

mene Ledenvergadering (ALV). Na een kort formeel gedeelte 

houdt Wim Smeets een lezing over zintuigen van vogels. Van-

wege het 65-jarig bestaan krijgt de avond een feestelijk tintje. U 

bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het Cultureel en Ver-

gadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 

Marker Wadden en Noordzee
We zijn van plan om in 2023 twee lustrumexcursies te organise-

ren. Eentje in het voorjaar naar de Marker Wadden en een twee-

de in de herfst op de Noordzee. We houden u vanzelfsprekend 

op de hoogte via de Kruisbek. Als u zich op tijd wilt opgeven is 

het handiger om de website (www.vogelwacht-utrecht.nl) en de 

wekelijkse nieuwsbrief in de gaten te houden. Gratis abonneren 

op de nieuwsbrief kan op de site onder ACTIVITEITEN (rechts-

boven). Klik op ‘De nieuwsbrief’.

GENIETEN VAN VOGELS!
Dat is de titel van onze nieuwe fraaie folder. Hierin staat de be-

langrijkste info over de Vogelwacht Utrecht in een notendop. 

Folders worden gratis opgestuurd door onze secretaris Josje 

Henkelman (06-16679919, secretaris@vogelwacht-utrecht.nl). Pagina 11 > Falsterbo | Toon Vernooij

Pagina 6 > Op de automatische piloot | Henk Leenaers
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In de afgelopen jaren is een geheel nieuwe generatie van en

thousiaste, vooral jonge vogelaars opgestaan, opgegroeid in 

het digitale tijdperk en van kindsbeen af vertrouwd met alle mo

derne hulpmiddelen bij het determineren, die het vogels kijken 

de afgelopen paar decennia in een stroomversnelling hebben 

gebracht. Zij hebben zich de vaardigheden van het vogels kijken 

dan ook eigen gemaakt in een tempo en tot een niveau waarvan 

menige oudere vogelaar alleen maar durft te dromen. Bert Geel

muijden doet in dit artikel verslag van zijn kennismaking met 

twee vertegenwoordigers van deze nieuwe generatie vogelaars.

Nog iets leuks gezien?
Zo’n kleine twee jaar geleden ontmoette ik Robin Drenth, toen-

tertijd 12 jaar en nog maar kort aan het vogelen. Al gauw kwam 

ik hem regelmatig tegen in de wijde omgeving van Nijkerk, zijn 

woonplaats, en we maakten er gewoonte van dan even een 

praat je te maken. Onder vogelaars is “nog iets leuks gezien?” 

een normale begroeting en al heel snel bleek dat Robin nog-

al eens iets leuks gezien had. Ik herinner mij bijvoorbeeld een 

grauwe gors op het Nekkeveld. Er was in de omgeving van Nij-

kerk nog nooit een grauwe gors gezien en Robin had een prima 

Bert Geelmuijden
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Een portret van twee jonge vogelaars
Robin Drenth (links) en Nelson Stukker (rechts) | Bert Geelmuijden



beschrijving en drie duidelijke foto’s. Een paar weken later volg-

de een draaihals op het industrieterrein van Nijkerk, een nogal 

onwaarschijnlijke plaats voor een draaihals, maar toch! En weer 

met overtuigende foto’s. 

Niet veel later leidde Robin mij door Oldenaller, een bosgebied 

dat hij kent als zijn broekzak. We zagen een paar leuke soorten 

en toen: “Bert, een middelste bonte specht!” Hij wees hoog 

in een boom naar een plek die ik zelf nooit zou hebben gezien 

en ja hoor: onmiskenbaar een middelste bonte specht. Amper 

twee jaar later ben ik uitermate huiverig geworden om Robin 

nog tegen te spreken: hij is in korte tijd uitgegroeid tot een be-

tere vogelaar dan ik ooit zal zijn. Behalve een scherpe blik be-

schikt hij over uitmuntende oren en zijn kennis van soorten is 

pijlsnel op een niveau gekomen waarop ik alleen maar jaloers 

kan zijn. 

Lijstjes
Robin is inmiddels een in de omgeving van Amersfoort seri-

eus te nemen soortenjager (de teller staat op 294 verschillende 

soorten). Hij beperkt zich niet alleen tot de wijde omgeving van 

Nijkerk, maar weet ook regelmatig zijn ouders en andere vol-

wassenen ertoe te bewegen met hem elders in het land op zoek 

te gaan naar nieuwe soorten. Behalve een lijstje van het aantal 

in Nederland waargenomen soorten, houdt Robin ook lijsten 

bij van zijn waarnemingen die hij nagenoeg dagelijks naar waar-

neming.nl stuurt, waarmee hij aan de top staat van het aantal 

waarnemingen in 2022.

Niet van een vreemde
Een paar maanden na de kennismaking met Robin ontmoette 

ik een andere jonge vogelaar, Nelson Stukker. Nelson bleek al 

tamelijk lang vogels te kijken. Zijn eerste melding op waarne-

ming.nl dateert van september 2014 en dat was ook meteen 

een bijzondere: een draaihals in de tuin van zijn huis. Best wel 

bijzonder voor een 8-jarige, maar hij heeft het rondkijken in de 

natuur niet van een vreemde: zijn vader nam hem al vroeg op 

sleeptouw en wekte zo zijn interesse voor de natuur. De laat-

ste twee jaar is Nelson vooral op vogels gericht, hij gaat graag 

alleen op pad en dan met name in de omgeving van Amers-

foort en Nijkerk. Hij gaat ook nog wel eens met zijn vader op 

pad, maar inmiddels zijn de rollen daarbij omgedraaid: Nelson 

neemt zijn vader op sleeptouw. 

Nelson doet op zijn vele tochten met enige regelmaat bijzonde-

re ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld een witoogeend in de Del-

ta Schuitenbeek en een dwerggans in Arkemheen. Hij deelt z’n 

bijzondere waarnemingen gretig via de app-groep waarvan hij 

inmiddels lid is en laat zo anderen meegenieten van zijn scher-

pe blik en gehoor.

Tekeningen
Als 76-jarige vind ik het leuk om af en toe met deze jonge na-

tuurliefhebbers op te trekken, ook omdat zij, net als ik, bijna al-
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Altijd op de fiets in de polder | Bert Geelmuijden

Robin en Nelson in actie | Bert Geelmuijden



tijd op de fiets in de polder zijn. En daarbij is het natuurlijk fijn 

dat zij over ogen en oren beschikken die beter werken dan de 

mijne. Dat is mooi meegenomen. 

Nelson gebruikt zijn scherpe ogen niet alleen bij het waarne-

men van vogels maar ook bij het tekenen van vogels. Dat kwam 

tijdens een van onze eerste gezamenlijk fietstochten al aan de 

orde en uiteraard stak ik mijn nieuwsgierigheid niet onder stoe-

len of banken. Op mijn verzoek stuurde Nelson me een paar fo-

to’s van zijn tekeningen. Die getuigden van talent en zodoende 

stelde ik Nelson voor een aantal van zijn tekeningen te publice-

ren in de Kruisbek en dat gebeurde dan ook, zoals trouwe lezers 

van dit blad zich ongetwijfeld nog zullen herinneren. 

Roerdomp op afroep
Nelson en Robin ontmoetten elkaar voor het eerst bij de 

woudapen die in juni 2021 bij het Putter gemaal te zien waren. 

Zij maakten een praatje en hadden het behalve over woudapen 

ook nog over de roerdomp. En laat die zich enige minuten later 

dan nog aandienen ook! Achteraf beschouwen zij die gebeurte-

nis als een voorteken voor hun latere contacten: een roerdomp, 

nagenoeg op afroep, dat kon geen toeval zijn. En het kon na-

tuurlijk niet uitblijven: in augustus 2021 meldde Jorrit Vlot een 

waterrietzanger in polder Arkemheen. Daar kwamen Nelson 

en Robin elkaar opnieuw tegen, ’s morgens om 6 uur, wat bei-

den tot de slotsom bracht dat ze fanatiek genoeg zijn om vaker 

4  |  de kruisbek 5-2022

Roodmus | Robin Drenth



samen op te trekken. Al snel vormden zij een nagenoeg onaf-

scheidelijk koppel. 

Ook vermeldenswaard is dat Nelson een bijna encyclopedische 

kennis van vogels heeft. Hij weet heel vaak precies waar vogels 

broeden, waar ze overwinteren en ook de trek lijkt weinig ge-

heimen voor hem te hebben. Net als Robin is Nelson ook ste-

vig in de weer met lijstjes: hij heeft inmiddels 288 verschillende 

soorten waargenomen in Nederland en de teller voor het aan-

tal waarnemingen in 2022 op waarneming.nl staat inmiddels 

op ruim 28.000! 

Fanatieke fotografen
De twee vrienden hebben nog iets gemeen: ze fotograferen fa-

natiek en vaak met prima resultaat, al zullen ze zelf beweren 

dat ze vooral uit zijn op bewijsplaatjes. Om mijn bewering dat 

ze prima foto’s maken kracht bij te zetten heb ik de mannen 

gevraagd wat foto’s beschikbaar te stellen waar zij zelf met ge-

noegen naar kijken en het resultaat mag er zijn: de foto van een 

roodmus is van Robin en de grauwe franjepoot is van Nelson. 

Prachtig toch?!
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Een goede vogelfoto maken, zo moeilijk 

kan dat toch niet zijn? Dat was zo onge

veer mijn gedachte toen ik een jaar gele

den een zoomcamera kocht om vast te 

leggen wat ik eerder alleen door mijn ver

rekijker zag. Niets was minder waar. Dan 

maar een dagje op pad met een huis

fotograaf van De Kruisbek, met maar één 

vraag: hoe doe je dat?

Technische vooruitgang
Wat technische vooruitgang vermag, had 

ik eerder al eens ondervonden. Na de 

aanschaf van een serieuze verrekijker kon 

ik voor het eerst de kleurenpracht van 

een roodborstje of puttertje bewonderen 

- met eigen ogen, in eigen tuin. Adembe-

nemend. Geen wonder dat ik na de aan-

schaf van een serieuze camera hoge ver-

wachtingen had van mijn eerste zelf ge-

schoten vogelfoto’s. Zeker omdat ik be-

gin 2021 in NRC Handelsblad had gele-

zen hoe makkelijk vogelfotografie tegen-

woordig is. ‘Dankzij moderne camera’s 

kun je als amateur prachtige vogelfoto’s 

maken’, aldus Siegfried Woldhek, ooit 

directeur van Vogelbescherming Neder-

land en tegenwoordig gevierd tekenaar 

van vogels en politici. ‘Foto’s die het werk 

van professionele fotografen van enkele 

decennia geleden doen verbleken.’ Dat 

wilde ik ook wel. Een week later was ik in 

het bezit van een van de door Woldhek 

aanbevolen superzoomcamera’s. 

Onscherp en onderbelicht
Fast forward naar midden 2022. Op het 

geheugenkaartje van mijn nieuwe aan-

winst staan honderden bewogen vogel-

foto’s. Een purperreiger in het riet, een 

groep goudplevieren op een ondergelo-

pen bollenveld, enkele knobbelzwanen 

en hun spiegelbeeld in een duinmeer-

tje. Wat er door mijn verrekijker uitzag 

als oogverblindende plaatjes, heb ik met 

mijn superzoomcamera vastgelegd als 

onscherpe en onderbelichte vlekjes - de 

vervaagde herinneringen aan een indruk-

wekkend natuurtafereel. Alleen de meeu-

wen en konijntjes die tijdens onze va-

kantie rondscharrelden op de camping, 

staan er acceptabel op. Dat wil zeggen: 

de foto’s zijn scherp en de belichting is in 

orde. Nogal wiedes, want gewend als ze 

zijn aan toeristen, kon ik deze dieren tot 

op enkele meters benaderen. Daar had 

ik geen superzoom voor nodig. En geen 

haar op mijn hoofd die overweegt om de-

ze foto’s naar De Kruisbek op te sturen. 

Want ze zijn ronduit saai. Geen bijzonder 

moment, geen opmerkelijke compositie, 

maar gewoon midden in beeld: een ko-

nijn, een meeuw. Gaap.

Gebronsd gelaat
Enthousiast staat vogelfotograaf Bert 

Geelmuijden me op te wachten als ik 

hem opzoek in zijn Amersfoortse ap-

partement. Lang en slank is hij, met zil-

vergrijze haren en het gebronsde gelaat 

van iemand die veel buiten is. Vanuit zijn 

woonkamer kijk ik uit over een enorme 

waterpartij, tientallen kokmeeuwen in 

de lucht. In de vensterbank een verrekij-

ker. Veel tijd om van het uitzicht te genie-

ten is er niet, want nog voordat de kof-

fie is doorgelopen, neemt Bert me mee 

naar het zenuwcentrum van zijn nog-

al uit de hand gelopen hobby: de kamer 

waar hij zijn camera’s en lenzen bewaart 

en zijn foto’s nabewerkt en archiveert. 

Twee reusachtige beeldschermen tonen 

de oogst van één ochtend Arkemheen: 

een kleine tweehonderd vogelfoto’s, die 

we de komende uren gaan bekijken als 

onderdeel van een stoomcursus vogelfo-

tografie. Want zo wilde ik mijn gefnuikte 

fotografiecarrière een nieuwe boost ge-

ven: door de kunst af te kijken. En door 

en passant te proberen Bert het geheim 

van een geslaagde vogelfoto te ontfutse-

len. Dat bleek ijdele hoop.

Die ene, gouden tip
Voor mijn gesprek met Bert had ik zelf al 

gezocht naar tips voor betere vogelfoto’s. 

Sluitertijden moeten kort, zo had ik ge-

leerd, om bewogen foto’s te voorkomen. 

En het diafragma moet zo ver mogelijk 

open voor een vage achtergrond. Ook 

wist ik inmiddels dat het oog van een vo-

gel altijd scherp moet zijn. En dat je jezelf 

moet aanleren om de camera met een 
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vliegende vogel mee te bewegen. Staat 

een vogel op de grond, ga dan zelf door 

de knieën voor een zo laag mogelijk ca-

merastandpunt. Ergens anders las ik dat 

je rekening moet houden met de wind. 

Een vogel die weg wil vliegen of gaat lan-

den, doet dat namelijk altijd tegen de 

wind in. Vliegende vogels fotograferen 

is dus ook een kwestie van goed positie 

kiezen. Zet je onderwerp niet centraal, is 

een veelgehoord advies over de compo-

sitie van een foto. En: laat de vogel van-

af de zijkant de foto ín kijken, niet eruit. 

Dicht bij een vogel kom je het gemakke-

lijkst met een auto, want daar zijn veel 

vogels aan gewend. Wie kunstzinnige fo-

to’s wil maken, kan zich maar beter ver-

diepen in de gulden snede, voor dezelf-

de verhoudingen als de wereldberoem-

de Mona Lisa heeft. Enzovoorts. Binnen 

de kortste keren had ik tientallen meer 

of minder voor de hand liggende tips en 

adviezen gevonden, zowel voor de begin-

nende als de gevorderde fotograaf. Welke 

zou Bert aanwijzen als de belangrijkste? 

En had hij voor mij misschien die ene, 

gouden tip? 

Schoonheid vastleggen
We hebben al heel wat foto’s bekeken 

en ik heb al diverse keren “Hoe deed je 

dat?” gevraagd als Bert zijn muis loslaat, 

wegdraait van het beeldscherm, achter-

over leunt en even lijkt te zoeken naar 

de juiste woorden. “Ik heb liever dat het 

raadselachtig blijft hoe ik een geslaag-

de foto maak”, zegt hij dan, “ik wil lie-

ver niet doorhebben hoe het werkt. Als 

ik met een plan op pad zou moeten, zou 

ik daar gebukt onder gaan. Liever wacht 

ik af welke vogels er op mijn pad komen 

en leg dan hun schoonheid zo goed mo-

gelijk vast.” En hoe hij dat dan doet, zo 

wil hij maar zeggen, gebeurt intuïtief, op 

de automatische piloot. Want ja, hij wil 

me best vertellen hoe hij zijn camera in-

stelt als hij ’s ochtends van huis vertrekt 

om vogels te fotograferen. Maar welke in-

stellingen hij uiteindelijk gebruikt, bepa-

len zijn vingers daarna helemaal zelf. Die 

voeren de handelingen uit die ze de af-

gelopen 15 jaar hebben geautomatiseerd. 

En dat zijn vingers die in die periode veel 

vlieguren hebben gemaakt: Bert is al ve-

le jaren nagenoeg dagelijks in de polder 

te vinden en altijd op de fiets. Als hij dan 

toch een verklaring moet geven voor zijn 

prachtige foto’s, dan is het er een waar ik 

voor mijn leerproces niet veel aan heb: ze 

zijn een beloning voor eindeloos veel ge-

duld. Bedankt, Bert.

WIE IS BERT GEELMuIjDEN?

Fotograferen deed hij al veel langer, maar zes

tien jaar geleden, in het jaar dat hij met pensi

oen ging, fotografeerde Bert Geelmuijden voor 

het eerst een vogel. Dat was een fuut. Getrof

fen door de schoonheid van deze vogels en de 

zorgvuldigheid waarmee zij hun nest beheer

den, raakte Bert binnen de kortste keren in de 

ban van zijn nieuwe hobby: vogels bekijken en 

fotograferen. Sindsdien probeert hij de schoon

heid van vogels zo goed mogelijk vast te leg

gen en zijn bewondering met anderen te de

len. Kort na zijn eerste vogelfoto ruilde Bert 

zijn hardloopschoenen in voor een toerfiets, 

waarmee hij vrijwel dagelijks een tochtje maak

te naar de Eempolder, polder Arkemheen of de 

Putter Polder. Zo hield hij zijn conditie op peil. 

Niet veel later ontmoette hij Bert van ‘t Holt, de 

voorzitter van de Vogelwacht utrecht, die hem 

na enkele gezamenlijke fietstochten wist over 

te halen webmaster te worden en redactielid 

van de Kruisbek. Al snel groeide Bert Geelmuij

den uit tot één van de hofleveranciers van foto

materiaal voor de Kruisbek. 
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BIjZONDERE SOORT  |  “Deze twee woud

apen fotografeerde ik eind mei, in het Nulder

nauw ter hoogte van het Putter stoomgemaal. 

Vanaf de zeedijk keek ik naar het noorden, 

waar de woudapen al een tijdje op de dam za

ten, zo’n 50 meter uit de kust. Een rattenvan

ger van het waterschap kwam langzaam dich

terbij. Waarschijnlijk zouden de woudapen 

daardoor opvliegen. Maar welke kant op? Tot 

mijn grote verbazing vlogen ze recht op me af 

en gingen ze op nog geen 10 meter afstand in 

het riet zitten. Waarom dit een geslaagde fo

to is? Ten eerste omdat het gaat om een bij

zondere soort. De houdingen van het manne

tje en het vrouwtje hebben iets elegants. De 

scherptediepte is ongeveer een meter, waar

door de vogels wél en de omgeving níet hele

maal scherp zijn.”

Camerainstellingen:  |  31 mei 2022  |  

420mm  |  1/1000 sec  |  f/5.6  |  ISO 2000

BERTS CAMERA-INSTELLINGEN 

Bert fotografeert met een Nikon D500, meestal uitgerust met een 420 mm lens. Verreweg de 

belangrijkste instelling is voor hem de sluitertijd: een bewogen foto is een mislukte foto. Om 

de kans op bewegingsonscherpte te minimaliseren stelt hij de sluitertijd meestal in op 1/800 

of 1/640. Een enkele keer kiest hij voor een langere sluitertijd, bijvoorbeeld 1/500, zodat de 

ISOwaarde omlaag kan en het beeld minder korrelig wordt. Gebruikt hij toch hoge ISOwaar

den, dan verwijdert hij achteraf de ruis uit de foto met een applicatie van Topaz. Het diafragma 

stelt hij standaard in op 5.6. Dit zorgt in veel gevallen voor een onscherpe achtergrond. Als hij 

meer scherptediepte nodig heeft, zet hij het diafragma iets verder dicht. Zijn camera kan op ver

schillende manieren scherp stellen, op een punt, op een vlak of op beweging. Dat past hij aan 

tijdens het fotograferen. 

Bert Geelmuijden in actie | Henk Leenaers

Twee woudapen in het riet | Bert Geelmuijden



LuCKy SHOT  |  “Goudplevieren zijn nogal 

schuchter, daarom kun je die eigenlijk alleen 

van grote afstand fotograferen, en vrijwel al

tijd als groep. Maar op een zonnige dag half 

oktober had ik veel geluk. Niet alleen zag ik 

deze goudplevier van heel dichtbij, toen ik 

hem fotografeerde kwam er net een kievit 

naar hem toe. De goudplevier was daar duide

lijk niet van gediend. De interactie tussen de

ze twee vogels leverde enkele prachtige actie

foto’s op, waarvan ik deze het meest geslaagd 

vindt. Waarom? De foto is erg expressief. je 

hoeft zelf geen vogel te zijn om te zien wat de 

goudplevier hier wil zeggen: “Oprotten jij!”. 

De boodschap kwam over, want uiteindelijk 

koos de kievit het hazenpad.”  

Camerainstellingen:  |  12 oktober 2022  |  

420mm  |  1/1000 sec  |  f/5.6  |  ISO 320
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OP OOGHOOGTE  |  “De mooiste beelden 

krijg je vaak als je positie kiest op of zelfs on

der ooghoogte van de vogel. Om watervo

gels te fotograferen kun je bijvoorbeeld het 

best op je buik langs de waterkant gaan lig

gen. Sommige vogels zijn helemaal niet men

senschuw en kun je daardoor van heel dicht

bij fotograferen. Deze notenkraker scharrelde 

rond op een grasveldje langs een wandelpad. 

Ik fotografeerde hem van nog geen 3 meter 

afstand, liggend op mijn buik tussen vier an

dere fotografen.”

Camerainstellingen: 22 november 2018  |  

420mm  |  1/200 sec  |  f/5.6  |  ISO 1100

Kievit en goudplevier | Bert Geelmuijden

Notenkraker | Bert Geelmuijden
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GROEPSPORTRET  |  “Vogelfotografie is voor mij niet zelden een bijzondere vorm van portret

fotografie. Daar is veel geduld voor nodig, en som een beetje mazzel. De ene keer sta ik langdu

rig voor een rietveld om een baardman van zijn beste kant te fotograferen, een andere keer maak 

ik veel foto’s van een nietsvermoedende ijsvogel op een tak. Thuis selecteer ik dan de beste fo

to. uiteraard maak ik ook portretten van ouders en hun kinderen, al komt dat zelden voor. Heel 

af en toe gebeurt het dat een grote groep vogels zich aanbiedt voor een groepsportret. Dat was 

bij deze ringmussen overduidelijk het geval en dan kan ik natuurlijk niet weigeren!”.

Camerainstellingen:  |  13 juli 2022  |   420 mm   |  1/1000 sec  |  f/5.6   |  ISO 280

Ringmussen op boomstam| Bert Geelmuijden



Wie de kaart van ZuidZweden bekijkt ziet helemaal onderaan 

een wormvormig aanhangsel dat van het vasteland zuidwest

waarts in zee steekt: de smalle landtong van Falsterbo. De na

jaarstrek kan daar sensationele taferelen opleveren, hadden wij 

uit verschillende verhalen begrepen. Daar wilden wij zelf ook wel 

eens iets van meemaken en zo belandden we, na een twaalf uur 

durende reis in een minibusje van utrecht naar ZuidZweden, in 

een ietwat saai maar kneuterig dorpje, waar de lokale rust slechts 

verstoord wordt door vogelaars: Falsterbo.

Oversteken, omkeren of neerstrijken
Dat de vogeltrek in Falsterbo spectaculaire vormen kan aan-

nemen, hangt vooral samen met de topografie van de plek. 

Tussen de punt van Zuid-Zweden en Denemarken, ter hoogte 

van Malmö en Kopenhagen, ligt de smalle zee-engte Oresund. 

Trekvogels komend vanuit het Scandinavische binnenland stui-

ten vroeg of laat dus op open water, iets waar met name zang-

vogels weinig van moeten hebben. In de hoop op een plekje dat 

smal genoeg is om veilig over te steken blijven ze zo lang mo-

gelijk de kust volgen tot ze niet verder kunnen. De landtong van 

Falsterbo fungeert dan als een fuik, aan het eind waarvan vo-

gels voor de keuze staan: oversteken, omkeren of neerstrijken 

en er nog een nachtje over slapen. Dat leidt letterlijk tot opstop-

pingen van alle kanten op vliegende, her en der neerstrijkende 

groepen vinken, kepen, sijzen, lijsters en piepers, nauwlettend 

in het oog gehouden door sperwers, smellekens en boomval-

ken die in de chaos hun slag hopen te slaan. 

Thermiek
Steltlopers en eenden liggen doorgaans niet wakker van een 

stuk open water en vliegen onverstoorbaar door, het open wa-

ter over richting Denemarken. Of ze doen het even wat rusti-

ger aan en foerageren in de beschutte lagunes alvorens hun 

reis te vervolgen. De grotere roofvogels, zoals buizerd en rode 

wouw, zijn weer een verhaal apart. Het zijn geen sterke vliegers 

zoals steltlopers, die langdurig een actieve vlucht kunnen vol-

houden, maar moeten het voor de grote afstanden hebben van 

opstijgende warme lucht - thermiek - om voldoende hoogte te 

kunnen winnen en in één lange glijvlucht de oversteek te ma-

ken. Boven zee is geen thermiek en boven land alleen bij relatief 

zonnig en rustig weer en dan pas laat in de ochtend en ‘s mid-

dags. Daardoor verzamelen zich soms tientallen roofvogels, 

wachtend op de juiste weersomstandigheden. Vlakbij Skanör, 

het tweelingdorpje van Falsterbo, ligt een uitgestrekt  heideveld 

waar je met wat geluk een keur aan roofvogels kunt aanschou-

wen, hoger en hoger cirkelend tot ze zelfs met kijker en tele-

scoop amper nog zijn te volgen. 

En dan zijn er nog de honderden, wat zeg ik: duizenden kraan-
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vogels die in sierlijk golvende linies hoog boven de hoofden van 

de verzamelde vogelaarsmenigte hun melancholieke roep laten 

horen, ten afscheid van de zomer. 

Landtong
De uiterste punt van de landtong van Falsterbo bestaat voor-

namelijk uit zandduinen met verspreide bosschages van mei-

doorn en roos en is voor een groot deel in gebruik als golfter-

rein. Deze plek is de komende zes ochtenden onze vaste be-

stemming, ’s middags trekken we meestal het achterland in.

We zijn de eerste ochtend al vroeg ter plaatse en krijgen het 

dringende advies om ons aan de luidkeels geroepen instructies 

van de aanwezige golfers te houden, teneinde pijnlijke botsin-

gen met rondvliegende golfballen te voorkomen. Verder zijn we 

vrij om te gaan en staan waar we willen. Tegen de grijze wol-

kenlucht trekken constant groepjes vinken - soms met een en-

kele keep ertussen -, sijzen, putters en piepers over. Mooi te 

zien is de per soort kenmerkende vlucht en ‘structuur’ van de-

ze groepen, vooral handig voor degenen onder ons met een 

enigszins haperend gehoor... Vinken trekken doorgaans in een 

los, breed front, terwijl sijzen daarentegen in compacte, strak 

gecoördineerde groepen vliegen. Piepers met hun karakteris-

tieke dansende vlucht trekken meestal in kleinere groepjes van 

hooguit een stuk of tien individuen. De echte nachttrekkers, zo-

als kwikstaarten - vooral (noordse) gele -, treffen we vooral op 

het kort geschoren gras, niet zelden in gezelschap van tiental-

len graspiepers. Jammer genoeg vinden we er geen zeldzaam-

heden als roodkeelpieper of oostelijke gele kwik tussen, maar 

je kunt ook niet alles hebben. Met een eenzame frater tussen 

de kwikken en piepers zijn we ook zielsgelukkig, vooral toen het 

naderhand de eerste en enige van ons hele verblijf bleek te zijn.

Na elven begint de zangvogeltrek merkbaar af te nemen. 

De trek van ganzen en eenden gaat de hele dag door. We zien 

regelmatig honderden eiders, rot- en brandganzen in onafzien-

bare lijnen laag boven de Oresund over zee vliegen.

Een bijzonder fenomeen vormen de vele duizenden houtduiven 

die we tijdens een van de ochtenden, als we van het hotel langs 

de kust naar de trektelpost lopen, onophoudelijk langs zien 

trekken. Houtduiven, niet de eerste soort waar je aan denkt bij 

het woord ‘trekvogel’.

Achterland
De middagen besteden we steevast aan het verkennen van het 

achterland van Falsterbo. Wat ons daarbij vanaf de eerste dag 

opvalt zijn de vele rode wouwen, prachtig om te fotograferen 

en te bekijken, we kunnen er geen genoeg van krijgen, maar bij 

nummer vijftig ga je onwillekeurig toch denken: ja, nu weet ik 

het wel… 

Op een zonnige middag bij het steentijdmonument ‘Ales 

Stenar’, aan de kust niet ver van Fyledalen, waar roeken en bon-

te kraaien hopen op door toeristen achtergelaten voedselres-

ten, worden we verrast door een groepje van zes laag overtrek-

kende kraanvogels, twee adulte vogels en vier juveniele. Boven 

zee aarzelt het groepje, keert om, lijkt aanvankelijk ergens neer 

te strijken, maar keert dan toch weer terug, maar nu in het ge-

zelschap van zeker zestig soortgenoten. Dat geeft ze kennelijk 

moed, want nu vliegen ze gestaag door, langzaam hoogte win-

nend en in het lage tegenlicht uit het zicht verdwijnend. 

De akkers van Zuid-Zweden vormen een rijke voedselbron voor 

vinkachtigen. Op een van de middagen zien we in een uitge-

strekte hennepveld (nee, niet díe hennep…) een enorme zwerm 

van voornamelijk kepen. Bij nadere beschouwing blijken er ook 

groenlingen, wat vinken, putters en zelfs een paar verdwaalde 

ringmussen tussen te zitten, maar wat het nóg leuker maakt, is 
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dat ook een eerste kalenderjaar steppekiekendief, een vrouwtje 

blauwe kiekendief, minstens één sperwer en een smelleken de 

zwerm hebben ontdekt. De sperwer en het smelleken duiken 

vanuit het niets op, met hoge snelheid laag boven de grond als 

een speer dwars door de zwerm heen jakkerend. Een vrouw-

tje sperwer weet een groenling te bemachtigen, het smelleken 

mist een paar keer. De steppekiekendief, pakt het anders aan: 

hij blijft constant laag boven de nerveuze zwerm vogels op en 

neer patrouilleren, ze geen seconde rust gunnend, in de hoop, 

zo lijkt het, dat hij vroeg of laat een uitgeput exemplaar weet te 

verschalken. Het is een schouwspel waar we tot de schemering 

met ver- en bewondering lang naar blijven kijken.

Velduil
Op de laatste middag, als het weer enigszins opklaart, bezoe-

ken we het heideveld bij Skanör. We zien niet alleen tientallen 

thermiekende rode wouwen, maar ook - ver weg - twee op de 

grond rustende volwassen zeearenden en een onder de piepers 

en gele kwikken paniek zaaiend smelleken. Alsof dat niet ge-

noeg is ontdekt iemand een langs de bosrand jagende veld-

uil. Een fraai slotakkoord van een week Falsterbo, die dan mis-

schien geen spectaculaire zeldzaamheden heeft opgeleverd, 

maar wel een onvergetelijke impressie van ‘het raadsel’ van de 

vogeltrek. 
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Interessante meldingen
Het gebeurde op 16 oktober 2022. Ik 

fietste van de Stichtse Brug richting 

Amersfoort en keek bij de Theetuin Eem-

nes nog even snel op mijn telefoon of 

waarneming.nl nog interessante meldin-

gen van vogels in de naaste omgeving 

had. Ik was stomverbaasd toen ik zag dat 

er 20 minuten eerder een melding van 

een ortolaan was gedaan op 1200 meter 

van de plaats waar ik stond. Ik was niet 

erg overtuigd: ik had ruim 8 jaar geleden 

eens een ortolaan gezien en er was daar-

na nooit meer een melding in de direc-

te omgeving van Amersfoort, laat staan 

op 1200 meter. Ik reed toch maar als 

een speer de Harderwijkerweg op, waar 

ik na zo’n 500 meter een echtpaar te-

genkwam. Beiden droegen een kijker. Ik 

stopte en vroeg ze of zij wellicht de waar-

nemers waren die een ortolaan hadden 

gemeld. Zij antwoordden dat zij dat niet 

waren, maar dat zij de ortolaan op aan-

wijzing van de ontdekker wel hadden ge-

zien en dat het beest nog steeds vrolijk 

rond hupte. Om hun bewering kracht bij 

te zetten toonde mevrouw mij een foto, 

daaraan toevoegend dat de oogring on-

miskenbaar was en zo was het: de mel-

ding klopte dus.

Amersfoortse appgroep
Ik fietste als een gek naar het eind van 

de weg en liep met de fiets aan de hand 

de dijk op. Na zo’n 100 meter zag ik een 

vogel fladderen, die op zo’n 15 meter van 

mij neerstreek. Ik richtte de kijker en ja, 

het was ‘m!! In de volgende 15 minuten 

vestigde ik een record betreffende het 

aantal foto’s dat ik in korte tijd van een 

vogel kan maken.  De vogel trok zich wei-

nig van me aan en ik kon hem tot op 10 

meter benaderen, terwijl hij er lustig op 

los foerageerde. Na 60 foto’s bedacht 

ik dat het wellicht aardig was om de-

ze waarneming ook in de Amersfoortse 

app-groep over bijzondere waarnemin-

gen te posten. Mijn bericht ging er om 

14:01 uit en 10 minuten later waren er al 

4 reacties. Sven Valkenburg was de eer-

ste die van een door mij meegestuurde 
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foto toch eerder een geelgors dan een or-

tolaan maakte, maar andere deelnemers 

aan de discussie onderschreven dat het 

hier toch wel degelijk om een ortolaan 

ging. 

Omgedoopt
Inmiddels was de ortolaan op waarne-

ming door één van de admins afgekeurd 

en omgedoopt tot geelgors, maar om de 

feestvreugde in het appverkeer te vergro-

ten kwam hij even later op zijn beslissing 

terug: de duidelijk waarneem bare oog-

ring getuigde van het feit dat het hier 

wel degelijk om een ortolaan ging. Er 

werd nog langdurig heen en weer gear-

gumenteerd tot Frank Pierik, beheerder 

van de appgroep een eind aan de discus-

sie maakte door ons eraan te herinneren 

dat de appgroep zich richt op meldingen 

van waarnemingen en niet op discussies 

betreffende determinatie.

Michiel Schoonderwoerd had toen juist 

een argument vóór geelgors gegeven dat 

mij (en een paar anderen) over de streep 

trok: een grijze snavel kan niet voor een 

ortolaan! Later op de avond leerde ik dat 

geelgorzen in hun eerste jaar ook dui-

delijk waarneembare oogringen hebben 

en ook nog dat er in de Eempolder nog 

nooit een ortolaan gezien is en dat de 

geelgors daar sinds 1947 een keer of 10 

is waargenomen, meestal op geluid en 

nooit met een foto. 

Al met al een ervaring om nooit te ver-

geten!!
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Handboek Europese vogels
Alle kenmerken in beeld  [2 delen]

Auteur  Nils van Duivendijk & 

Marc Guyt (beeld)

uitgever KNNV Uitgeverij

ISBN 9789050118521

Prijs € 99,95

Er zijn boeken waar je eigenlijk niet om

heen kunt. Dat geldt zeker voor de twee 

vuistdikke delen ‘Handboek Europese 

vogels’ van Nils van Duivendijk, samen 

goed voor ruim 3 kilo. Maar dat is niet 

vanwege het gewicht, maar bovenal van

wege de inhoud en vormgeving. 

uiterlijke kenmerken
‘Handboek Europese vogels’ is echter 

geen vogelboek in de klassieke bete-

kenis. Je zult er bijvoorbeeld geen ver-

spreidingskaartjes in vinden of informa-

tie over gedrag, habitat, trek en geluiden. 

Het is uitsluitend bedoeld voor het op 

naam brengen van soorten en het be-

palen van leeftijd en geslacht louter op 

basis van het uiterlijk. Het is misschien 

goed om dat in het achterhoofd te hou-

den alvorens over te gaan tot aanschaf 

van dit omvangrijke werk, maar zeker 

geen reden om de aanschaf dan maar 

achterwege te laten. Integendeel, het is 

de perfecte aanvulling op veldgidsen, 

monografieën en andere literatuur over 

vogels, juist omdat het alle uiterlijke ken-

merken uitputtend behandelt. 

Voorgeschiedenis
Het handboek kent een lange voorge-

schiedenis. Al in 2002 verscheen bij 

Dutch Birding Association (DBA) van de-

zelfde auteur de ‘Dutch Birding Kenmer-

kengids’, een handzaam boekje dat van 

Boekbespreking
Toon Vernooij



zo ongeveer alle in Europa en Noord-Afri-

ka voorkomende soorten puntsgewijs de 

kenmerken opsomt. Niet meer en niet 

minder. Zonder plaatjes. Onder determi-

natiefanaten is het tot op de dag van van-

daag nog steeds populair, vooral als ge-

heugensteuntje bij notoir lastige soorten 

grijp je er makkelijk naar terug. Maar, vi-

sueel ingesteld als de meesten van ons 

toch zijn, illustraties waarop detailken-

merken goed te zien zijn werden node 

gemist. Met het voortschrijden van de 

fotografische techniek én de gestage toe-

name van het leger (amateur)fotografen 

ontstond echter de mogelijkheid om in 

die leemte te voorzien. De kennis was er 

al en het vereiste beeldmateriaal inmid-

dels ook. 

Inhoud en vormgeving
Zes jaar noeste arbeid hebben geresul-

teerd in een boekwerk dat aan alle ver-

wachtingen voldoet. In totaal worden 720 

soorten behandeld die ten minste 5 maal 

zijn vastgesteld in het gebied van Spits-

bergen in het noorden tot de Middelland-

se Zee inclusief de eilanden in het zuiden 

en van IJsland in het westen tot West-Rus-

land in het oosten. Dat betekent dat 

Noord-Afrikaanse soorten die nooit in bo-

vengenoemd gebied zijn vastgesteld ont-

breken, maar dat zijn er slechts weinig. 

De vormgeving is bijzonder fraai en uit-

gesproken prettig voor het oog. Hoewel 

sommigen bedenkingen hebben bij het 

gebruik van foto’s, is dat in dit geval ab-

soluut geslaagd te noemen. De afgebeel-

de vogels zijn uitgesneden, dus zonder 

achtergrond of omgeving weergegeven, 

en op een egale achtergrondtint afge-

drukt, wat een rustig paginabeeld ople-

vert waarop kleuren en details uitstekend 

tot hun recht komen. Om de aandacht op 

essentiële kenmerken te vestigen wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van streep-

jes (zoals in de oude Petersons), wat het 

vergelijken van soorten nog eenvoudiger 

maakt. 

Al bladerend door dit prachtwerk kom je 

keer op keer kenmerken tegen die je mis-

schien allang wist, maar nu perfect af-

gebeeld ziet, of soms kenmerken die je 

nog niet wist. Zo wist ik bijvoorbeeld niet 

dat man en vrouw kramsvogel in het veld 

goed te onderscheiden zijn aan de duide-

lijker crèmekleurige borst van het man-

netje. En als je de pagina’s met afbeel-

dingen van vrouw-type en 1e winter gor-

zen hebt bestudeerd, dan hebben gorzen 

straks in het veld geen geheimen meer 

voor je.

Al met al luidt de conclusie dan ook dat 

dit simpelweg een onmisbaar handboek 

is dat zijn gewicht en prijs ruimschoots 

waard is.
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Iedere vogelliefhebber heeft zijn favoriete soorten, er is een be

paalde herinnering aan verbonden, of de een lijkt gewoon nog 

mooier dan de ander. Voor mij zijn dat eigenlijk altijd vogels uit 

het noorden, hier ’s winters te gast. Waarom? Misschien omdat 

ze hierheen komen, niet hiervandaan gaan, als uit de gedroom

de verte. Vandaag is dat bijvoorbeeld de sneeuwgors. Wij zien 

ze hier uitsluitend in het winterhalfjaar, tegenwoordig nooit in 

groten getale, en ze blijven met de minder koude Europese win

ters ook steeds vaker in het zuiden van het noorden hangen, in 

ZuidZweden of in Denemarken. ‘s Zomers, ja, dan zijn ze te 

zien in NoordScandinavië, en op Ijsland kom je ze echt overal 

tegen, op het magische vogeleiland Grímsey aan de noordkust 

scharrelen ze zo tussen de papegaaiduikers rond. Op Spitsber

gen is het de enige algemeen voorkomende zangvogel, en ook 

op het nog noordelijker Frans jozefland kon je af en toe wel een 

vlucht waarnemen. 

Eskimoland  |  Niko Tinbergen wijdt in zijn ‘Eskimoland’, 

het verslag van een lang jaar op Groenland (1932-’33), een heel 

hoofdstuk aan zijn studie van wat daar de eerste voorjaarsvo-

gels waren, de nederzetting liep er voor uit. Dat was dus al-

tijd in de buurt van bewoning, waar bemesting van honden en 

mensen goed was voor voedselrijke graszaden. Niko schakelde 

de anders toch maar bruut op de vogeltjes jagende dorpsjeugd 

in om ze voor hem te vangen. Zingende mannetjes bleken ge-

duchte verdedigers van een bescheiden territorium. Hun zang 

verstomde zodra de man een wijfje kreeg om samen een nest 

aan te leggen, meestal in de spleet van een rots. Van de broed-

vogels op Spitsbergen is trouwens bekend dat ze hun nesten 
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wel isoleren met de donsveren van een sneeuwhoen, of met het 

haar van poolvos of rendier. Daar was een paartje af en aan te 

zien vliegen, en vooral ook te horen, in het motorblok van een 

sneeuwscooter, nu geparkeerd in zomerstand. 

 

Sneeuwvlokken  |  Eens per schip tussen schots en scheef 

zeeijs onderweg naar het hoge noorden, nam een verdwaald 

groepje als verstekeling zijn toevlucht aan dek, uitgemergeld 

voor het oprapen, weinig meer dan een ribbenkastje. Gedul-

dig bijgevoerd met wat broodkruimels kwamen ze wel weer tot 

leven. Maar toen er een opvloog om vlug op een ijsschots te 

landen, werd die meteen met huid en veren ingeslikt door een 

even hongerige burgemeester, al was het niet meer dan een 

magere snack. Op IJsland waren ze nog tot diep in de winter in 

grote zwermen te zien; in een dorp aan de besneeuwde west-

kust werden ze in achtertuinen bijgevoerd als bij ons ooit de 

huismussen. Zo fladderden ze rond met hun trillende, tinkelen-

de roep, als een vlaag neerdwarrelende sneeuwvlokken. En zo 

kunnen we ze met enig geluk ook hier aantreffen, op de stran-

den van Texel en andere eilanden, in de Kennemerduinen of 

aan de voet van de IJmuider Zuidpier, maar zelden in het bin-

nenland. 

 

Zeeputter  |  Oude volksnamen doen de vogel eer aan als 

sneeuwvogel, of sneeuwvink. Dat laatste is verwarrend, ware 

het niet dat de vogel die we nu onder die naam kennen, alleen 

in zuidelijker gebergten thuis is. Kneuter werd hij ook wel ge-

noemd of zeevink of zeeputter, en Thijsse meldt nog in ‘Het 

Vogelboekje’ (1944) de naam duinputter. Engelsen waren po-

etischer met snowflake. Nozeman & Sepp beeldden er in ‘Ne-

derlandsche Vogelen’ (1770-1829) twee af, met de aantekening 

dat ze na strenge vorst wel tot in Brandenburg verschenen, van-

waar ze, naar verluidt smakelijker dan vinken, aan ’s konings ta-

fel te Berlijn werden opgedist. Maar ooit, en ook nog niet lang 

geleden, werden we verrast door een enkel exemplaar van zo 

hoog en zo ver in november op de dijk van het door de kraan-

vogels graag bezochte Franse Lac du Der-Chantecoq, bij Sainte-

Marie-du-Lac. Na het spektakel van de massale ochtendtrek in 

de schemer trippelde daar ineens een sneeuwgors voor ons uit.
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Minder blauw
Onlangs viel mijn oog op een ogen-

schijnlijk onbelangrijk item op Nu.nl te 

midden van al het heftige nieuws over 

oorlog en rampen. De aanleiding van het 

berichtje was een recent artikel in een 

van de tijdschriften van de University 

of Chicago waarin verslag gedaan wordt 

van een Frans onderzoek aan twee me-

diterrane ondersoorten van de pimpel-

mees. De onderzoekers hebben op ba-

sis van observaties van 5800 individue-

le vogels vastgesteld dat de azuurblauwe 

kruin en heldergele borst van deze twee 

ondersoorten in de afgelopen 15 jaar zijn 

vervaagd. Simpel gezegd: de Zuid-Franse 

pimpelmezen zijn duidelijk valer gewor-

den. De oorzaak hiervan is (nog) niet he-

lemaal duidelijk, maar de aanwijzingen 

dat deze verandering samenhangt met 

klimaatverandering zijn vrij sterk. De ge-

middelde temperatuur in de rui periode 

van de ondersoort op Corsica is in de 

onderzoeksperiode flink gestegen. Bij 

de ondersoort van het vasteland is dat 

verband minder duidelijk. De onderzoe-

kers zijn ervan overtuigd dat de stijgen-

de temperatuur en toenemende droog-

te een directe invloed hebben op de fy-

sieke conditie van de pimpelmezen. Los 

van de vraag naar het precieze achterlig-

gende mechanisme rijst de vraag: is het 

erg? Dat hangt er helemaal van af. Als de 

kleurverandering het gevolg is van een 

onder invloed van klimatologische om-

standigheden ontstane genetische ver-

andering in de populatie, valt de schade 

wellicht te overzien. Je zou dan kunnen 

concluderen: blijkbaar zijn onder de hui-

dige veranderde omstandigheden vogels 

met het gen voor vale tinten succesvoller 

dan de vogels met het gen voor felle tin-

ten, dus past de soort zich geleidelijk aan. 

Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar 

zo zit het helaas in dit geval niet. De on-

derzoekers hebben namelijk geen gene-

tische veranderingen kunnen vaststellen 

die samenhangen met de geconstateer-

de vervaging van de blauwe en gele tin-

ten in het verenkleed. Evenmin valt dus 

te concluderen dat vale pimpel mezen 
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In het kort

Deze rubriek wordt samengesteld door 

Toon Vernooij. Bijdragen van lezers 

voor deze rubriek zijn van harte wel

kom op toonvernooij@planet.nl

Pimpelmees | Hans van Zummeren



evolutionair succesvoller zijn dan felge-

kleurde. Eerder het tegendeel: de ver-

anderende milieuomstandigheden zor - 

gen ervoor dat de pimpelmezen niet de 

kleuren krijgen die ze eigenlijk zouden 

moeten hebben. De fysieke conditie van 

de héle populatie is blijkbaar verslech-

terd, althans daar lijkt het sterk op. Hoe 

een en ander precies in zijn werk gaat is 

onderwerp van toekomstig onderzoek.

Bron: Chicago Journals - The American Naturalist,  
vol. 200 (2022), nr. 1

Oververhitte fitissen?
Nog meer klimaatnieuws. De optimale 

temperatuur per etmaal gedurende het 

broedseizoen bedraagt voor de fitis on-

geveer 11°C, voor de tjiftjaf is dat 13.5°C. 

De fitis was altijd, rekening houdend 

met andere omstandigheden in het habi-

tat, in Engeland algemener dan in Schot-

land waar de gemiddelde etmaaltempe-

ratuur in het broedseizoen aanmerkelijk 

lager lag dan de optimale temperatuur. 

Daarin lijkt echter, mede (de onderzoe-

kers sluiten invloed van andere factoren 

niet helemaal uit) als gevolg van door de 

mens veroorzaakte klimatologische om-

standigheden, verandering te komen. 

Uit broedvogeltellingen in Engeland en 

Schotland tussen 1994 en 2017 blijkt na-

melijk dat de populatie van fitis in En-

geland fors afneemt, maar in Schotland 

juist toeneemt. De gemiddelde tempe-

ratuur in Engeland is in dezelfde perio-

de gestegen naar 12.7°C. Die tempera-

tuur komt dichter bij de optimale tem-

peratuur van de tjiftjaf, wat volgens de 

onderzoekers een oorzaak kan zijn van 

de toename van deze soort in sommige 

gebieden in Engeland. De etmaaltempe-

ratuur in Schotland tijdens het broedsei-

zoen bedraagt tegenwoordig 10.2°C en 

dat is heel dicht in de buurt van de opti-

male temperatuur van de fitis. De onder-

zoekers houden weliswaar een flinke slag 

om de arm, maar ook hier ligt de conclu-

sie voor de hand dat de toename van de 

fitis in Schotland direct samenhangt met 

klimaatverandering.

Bron: Ibis - International Journal of Avian Science,  
3 juli 2022
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Verenigingsnieuws
Intro’s en volledige teksten van de aange

kondigde excursies zijn te vinden op de 

website (www.vogelwachtutrecht.nl). Al

le leden van de Vogelwacht zijn welkom 

op alle excursies (als er plek is).

Aanmelden voor excursies (tenzij anders 

vermeld) bij Frank Pierik via frankpierik@ 

vogelwachtutrecht.nl

Vrijdag 9 december 2022
Bosuilen in Den Treek | avondexcursie

Onze traditionele uilenexcursie naar land-

goed Den Treek. We wandelen vanaf res-

taurant Bavoort naar Den Treek om te luis-

teren naar de bosuilen. Vrijwel ieder jaar 

krijgen we ze goed te horen, en met wat 

geluk zien we ze geruisloos overvliegen. 

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 6 december 

bij Frank Pierik via frankpierik@vogel-

wacht-utrecht.nl

Vertrek: 21.00 uur tot circa 22.30 uur

Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, 

Treekerwerg, Leusden

Zaterdag 3 december 2022
Zuidpier Ijmuiden

Onze laatste afdelingsexcursie 2022 gaan 

we wat verder van huis: op zoek naar vo-

gels van strand, zee en pier. Op en nabij de 

Zuidpier zijn steenloper, paarse strandlo-

per, oeverpieper en drieteenstrandloper 

vaste wintergasten. Voorts kunnen we 

duikers, genten, zeekoeten en  zee-een-

den treffen. Sowieso blijft het altijd af-

wachten of de Zuidpier geopend is. In-

dien gesloten 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 Hanne-

ke Lankhof via: hannekelankhof@vogel-

wacht-utrecht.nl  

Aantal deelnemers: max. 16 

Vertrek: 8.00 uur - terug ca. 15.00 uur

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

Benzinekosten: € 38,-/auto plus evt. par-

keerkosten, te verrekenen met chauffeur

Zaterdag 25 februari 2023
Polder Arkemheen/Nekkeveld

Opnieuw starten we ons excursiepro-

gramma met een watervogelexcursie 

naar de polders Arkemheen en Nekke-

veld plus aangrenzende randmeren. Be-

halve duikeenden, brilduikers en zaag-

bekken ten noorden van de oude Zui-

derzeedijk verwachten we veel ganzen, 

smienten en steltlopers in de polders. 

We gaan ook op zoek naar kleine zwa-

nen, waterpiepers en roofvogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en war-

me kleding

Opgave: t/m 23 februari Wigle Braaksma, 

wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl  

Vertrek: 8.00 uur; terug ca. 15.00 uur

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

Benzinekosten: € 20,-/auto, te verreke-

nen met chauffeur 

Zaterdag 25 maart 2023
Everdingen

We gaan in de fraaie Everdingerwaard zoe-

ken naar een scala aan vogelsoorten. Mo-

gelijk treffen we al wat vroege zomersoor-

ten (zomertaling, zwartkop, fitis, boeren-

zwaluw, blauwborst en rietzanger), zijn er 

nog wintergasten aanwezig (grote zaagbek, 

smient, kolgans, wulp) en ontdekken we 

leuke doortrekkers (bontbekplevier, witgat, 

kemphaan) naast jaarrond aanwezige soor-
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Steenloper | Bert van Dillen

Bosuil | Richard Pieterson

Amersfoort

De Bilt | Zeist
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ten als dodaars, grote zilverreiger en Cetti’s  

zanger.

Meenemen: iets te eten/drinken en 

water dicht schoeisel 

Opgave: mogelijk t/m 23 maart bij Peter 

Dral: peterdral@vogelwacht-utrecht.nl

Vertrek: 8.00 uur, terug circa 14.00 uur

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

Benzinekosten: € 15,-/auto, te verrekenen 

met chauffeur 

Aanmelden voor excursies 0343414531, 

sjeftenberge@vogelwachtutrecht.nl

De kostenindicatie is gebaseerd op 4 per

sonen per auto.

Zaterdag 7 januari 2023
Brouwersdam en Schouwen

Het vogelspectrum langs de grote zeear-

men in het zuidwesten verschilt in de win-

ter aanzienlijk van dat in de rest van Ne-

derland. Bij gemiddelde winters vriest het 

daar minder. Dat biedt plevieren, strand-

lopers en andere voedselzoekers van de 

waterkant kansen om goed de winter door 

te komen. Ook sommige zangvogelsoor-

ten blijven graag in kleine aantallen han-

gen. Daarnaast biedt het zoute deltawater 

sommige eenden en zeeduikers genoeg 

voedsel om de winter te trotseren. De 

Brouwersdam, de Prunjepolder en de inla-

gen van Schouwen zijn onze hoofddoelen. 

Als we tijd over hebben komt de buiten-

haven van Stellendam nog even in beeld.

Vertrek:  8.00 uur, retour circa 18.00 uur

Waar: afspraak over de startplaats wordt 

gecommuniceerd na aanmelding

Benzinekosten:  circa  € 18,-

Zondag 19 februari 2023
Biesbosch Noordwaard

Rond deze tijd van het jaar zijn we erg af-

hankelijk van de grillen van de winter. De 

Noordwaard van de Biesbosch is een aan-

trekkelijke pleisterplaats op de vogeltrek-

route naar het noorden. We hopen de 

grutto, kemphaan en veel eendensoor-

ten en fuutachtigen aan te treffen. Over-

winterende zeearenden zijn in dit ganzen-

gebied geen ongewoon verschijnsel. We 

hopen op onverwachte voorjaarsbood-

schappers.

Vertrek:  8.00 uur, retour circa 14.00 uur

Waar: afspraak over de startplaats wordt 

gecommuniceerd na aanmelding.

Benzinekosten: circa € 6.50

Zaterdag 18 maart 2023
Landje van Geijsel/ Waverhoek

Het landje van boer Geijsel heeft veel 

gedaantes, die per dag of zelfs per dag-

deel wisselen. Een toevallige roofvogel, 

een arriverende wolk grutto’s of  half ver-

scholen watersnippen maken het verblijf 

daar snel tot een zoekplaatje van wisse-

lende moeilijkheidsgraad. De lentege-

luiden van grutto en tureluur hebben zo 

dicht onder de rook van Amsterdam iets 

uitdagends. Als we tijd over hebben gaan 

we ook nog even bij Waverhoek langs. 

Wie weet komen we daar de voorhoede 

van het blauwborstenlegioen tegen. 

Vertrek: 8.00 uur, retour circa 13.00 uur

Waar: afspraak over de startplaats wordt 

gecommuniceerd na aanmelding.

Benzinekosten: circa € 5,25

Blauwborst | René de WaalKemphaan | Hans van ZummerenBontbekplevier | Michael Kars

Doorn | Driebergen



1e zaterdag van de maand
Vogel/natuurwandeling Park Oudegein

Vanaf september vindt elke eerste za-

terdagochtend van de maand van 8.00-

10.00 uur de wandeling plaats in park Ou-

degein onder leiding van Luc de Bruijn.

Vertrek: vanaf parkeerplaats Jack’s Grill-

house, Parkhout 2, 34 32 NE Nieuwegein

Zondag 27 november 2022
Fietsexcursie

Peter Peek neemt ons mee door en langs 

de prachtige uiterwaarden van de Lek.

Aanmelden uiterlijk 24 november bij Chris 

Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl

Maximaal aantal deelnemers: 16

Vertrek: 10.00 uur, retour 14-14.30 uur

Waar: ‘t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ 

Nieuwegein

 

Zaterdag 28 januari 2023
De Zuidpier Ijmuiden | dagexcursie

Tijdens deze excursie gaan we lekker uit-

waaien aan het strand van IJmuiden. Bij 

gunstig weer gaan we de pier op om ty-

pische zeevogels te spotten. Denk aan 

de alk, zeekoet, jan-van-gent, grote zee-

eend en drieteenmeeuw. Daarnaast zul-

len we ook strandlopers, steenlopers, 

zandlopers en piepers tegenkomen. In-

dien het weer het niet toelaat om de pier 

te betreden, zullen we in de omgeving 

van de pier gaan vogelen. 

Excursieleider: Michiel van Vliet 

Aanmelden: uiterlijk 26 januari bij Chris 

Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl 

Maximaal aantal deelnemers: 20

Vertrek: 7.30 uur, retour 15.30-16.00 uur

Waar: P-plaats de Blokhoeve (NBC), 

Blokhoeve 3-5, Nieuwegein

Benzinekosten: circa € 7,00 per persoon 

Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Graag bij aanmelding aangeven of je zou 

willen rijden. Voldoende chauffeurs zijn 

nodig om deze excursie mogelijk te maken.

Zondag 26 februari 2023
Haarrijnse Plas

Een prachtige plek om vogels te kijken in 

een stedelijke omgeving. In de winter zoe-

ken hier vele watervogels hun toevlucht. 

Eendensoorten als de smient, brilduiker, 

kuifeend, tafeleend en krakeend vinden 

hier ieder wat wils. Qua futen kunnen we 

de fuut, de dodaars en geoorde fuut te-

genkomen in de plas. Kortom, er is veel 

leuks te zien in deze plas bij Vleuten. 

Excursieleider: Nine Ebben

Aanmelden: uiterlijk 23 februari bij Chris 

Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl

Maximaal aantal deelnemers: 20

Vertrek: 9.30 uur, retour circa 14.00 uur

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

hoeve 3-5, 3438LC Nieuwegein

Benzinekosten: circa € 1,00 per persoon 

Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Graag bij aanmelding aangeven of je zou 

willen rijden. Voldoende chauffeurs zijn 

nodig om deze excursie mogelijk te maken.

Zaterdag 25 maart 2023
Oostvaarders en Lepelaarsplassen 

Auto-excursie naar de Flevopolder. Daar 

waar zeearenden in het luchtruim heer-

sen, gaan we op zoek naar al het moois 

dat deze polder te bieden heeft. Bereid je Drieteenmeeuw | Michael Kars

Sijs | Bert Geelmuijden Tafeleend | Jan van der Greef
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voor op een ontmoeting met vele soorten 

eenden, ganzen, roofvogels, stelt lopers 

en zangvogels. Sommige onderweg naar 

het noorden terwijl andere net zijn terug-

gekeerd. 

Excursieleider: Wigle Braaksma 

Aanmelden: uiterlijk 22 maart bij Chris 

Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl

Maximaal aantal deelnemers: 20

Vertrek: 7.30 uur, retour circa 16.00 uur

Waar: Blokhoeve (NBC), Blokhoeve 3-5, 

3438 LC Nieuwegein

Benzinekosten:  ca. € 10,00 per persoon 

Graag gepast betalen aan de chauffeur.

Bij aanmelding aangeven of je zou willen 

rijden. Voldoende chauffeurs zijn nodig 

om deze excursie mogelijk te maken.

Voor excursies opgeven bij  jeroensteen

bergen@vogelwachtutrecht.nl 

Raadpleeg de website voor eventuele laat

ste wijzigingen of aanvullingen.

Zondag 18 december 2022
Flevopolder

Met een bezoek aan de Flevopolder ho-

pen we een aantal zeearenden te spot-

ten, maar wie weet bevinden zich daar 

nog leuke (aantallen) ganzen of wilde 

zwanen. Mogelijk combineren we deze 

bestemming met de Eempolders.

Vertrek: 8.00 uur, retour einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 8 januari 2023
Ijmuiden

We trappen het jaar af met een traditio-

neel bezoekje aan de Zuidpier van IJmui-

den. Naast vaste gasten als steenlopers 

en paarse strandlopers is hier altijd kans 

op ander leuks. Na de Zuidpier zullen we 

waarschijnlijk nog een gebied in de regio 

bezoeken.

Vertrek: 8.00 uur, retour einde middag

Waar: Stadion Galgenwaard

Zondag 19 februari 2023
ZuidHollandse delta, Brouwersdam en 

Prunjepolder

Ook nu houden we ons aan een gegroeide 

traditie. We bezoeken de Zuid-Hollandse 

delta, met stops bij de Brouwersdam en 

de Prunjepolder. We gaan op zoek naar 

soorten als roodkeelduiker en ijseend. 

Wie weet zien we de eerste grutto. 

Vertrek:  7.00 uur, retour einde middag

Waar:  Stadion Galgenwaard  

Zondag 12 maart 2023
Arkemheen

We blijven dichter bij huis. We gaan naar 

Arkemheen en zullen daar o.a. zoeken 

naar ganzen, zwanen en steltlopers. Wie 

weet werkt de zeearend mee? 

Vertrek:  8.00 uur, retour halverwege de 

middag

Waar:  Stadion Galgenwaard

Excursies vertrekken vanaf het kleine 

parkeerterrein op het Harmonieplein in 

Maarssen (tegenover Residentie Ama

deus). Volg vanaf de Kerkweg het bord P 

Harmonieplein.

Zondag 11 december 2022
Brouwersdam en Kwade Hoek en omge

ving | Dag/autoexcursie

In december een dagje naar Zeeland/ 

Zuid-Holland o.l.v. Richard Pieterson. 

De route laten we afhangen van wat er in 

die periode wordt gezien. In ieder geval 

bezoeken we de Brouwersdam, de Prunje-

polder en de buitenhaven van Stellendam.

We hopen op veel soorten ganzen, een-

den, steltlopers en roofvogels. Vooral bij 

de Brouwersdam maken we goede kans 

op zwarte zee-eenden, ijseenden, rood-

utrechtstad

Vechtplassen
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Roodkeelduiker | Henk Tromp

Paarse strandloper | Bert van Dillen



keelduikers, kuifduikers, middelste zaag-

bekken en grijze zeehonden.

In de Prunjepolder wellicht overwinteren-

de grutto’s en lepelaars, kleine zilverrei-

ger, pijlstaarten, slechtvalk en ganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 9 december 

bij Richard Pieterson (06-12517124 na 

18 uur) of via richardpieterson@vogel-

wacht-utrecht.nl

Vertrek: 8.30 uur, retour tussen 17-18 uur

Benzinekosten: € 20,00; graag gepast 

betalen aan de chauffeur

Zondag 22 januari 2023
Rondje NoordHolland | autoexcursie

Onder leiding van Bert van Dillen gaan we 

wintervogels kijken in  Noord-Holland. In 

de Wieringermeer verblijven ’s winters 

veel riet- en rotganzen maar ook wilde en 

kleine zwaan. De Zuiderhaven bevat veel 

eenden en bij Gemaal Leemans kunnen 

we met veel geluk de ijsvogel zien. In de 

Noorderhaven en het aangrenzende Bree-

hornwad is er kans op kuifduiker, geoorde 

fuut, zaagbekken en veel steltlopers die 

op hun beurt weer slechtvalken aantrek-

ken. Soms overwinteren er ook velduilen. 

Met hoog water kunnen we bij het Balg-

zand vele steltlopers zien en misschien 

een jagend smelleken. Bij de Hondsbos-

sche Zeewering speuren we naar zeevo-

gels als jan-van-gent, zwarte zee-eenden 

en roodkeelduikers. Op de pieren kunnen 

we steenlopers e.d. verwachten. De plas-

jes van De Putten herbergen ook veel vo-

gels en in de Pettemer- en Hargerpolder 

gaan we op zoek naar de dwergganzen.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 20 januari bij 

Bert van Dillen,  06-11925132 (na 18 uur)

Vertrek: 8.00 uur, retour tussen 17-18 uur

Benzinekosten: € 19,50 p.p. (graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur)

Zondag 5 februari 2023
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Vanaf de ingang Panneland in Vogelen-

zang gaan we een wandeling maken door 

dit infiltratiegebied. In de vele infiltratie-

kanalen in dit duingebied komen allerlei 

watervogels voor. Gedurende streng win-

terweer blijft dit gebied interessant dank-

zij het feit dat een aantal kanalen en vij-

vers openblijft door de voortgaande wa-

terzuiveringsactiviteiten. In normale win-

ters zijn krooneend, nonnetje, grote zaag-

bek, brilduiker, wilde zwaan, witgat, ijs-

vogel en waterral te zien en/of te horen. 

Maar als koning winter regeert kan men 

hier ook soorten als roerdomp aantref-

fen. En er zijn natuurlijk bosvogels te ver-

wachten als appelvink, goudvink, glans-

kop, groene specht, kleine en grote bon-

te specht.

De excursieleider: Bert van Dillen

Aanmelden: uiterlijk vr 3 februari bij Bert 

van Dillen, 06-11925132 (na 17.30 uur)

Vertrek: 8 uur, retour tussen 13-14 uur

Benzinekosten: € 9,50 p.p. (graag met 

gepast geld betalen aan de chauffeur)

De kosten voor de entree voor de Am-

sterdamse Waterleidingduinen bedragen 

€ 1,50 (dagkaart).

========= cursus =========

Leer vogels kijken en herkennen
Afdeling Vechtplassen organiseert in 

2023 een cursus die u vertrouwd maakt 

met de meest voorkomende vogels in 

onze omgeving. 

De cursus bestaat uit vier dinsdagavon-

den (10 jan, 14 feb, 21 mrt, 9 mei) en vier 

excursies op zondag (15 jan, 19 feb, 26 

mrt, 14 mei). Kosten € 35. 

Locatie cursus: Stichting Haddekik Be-

heer, Nassaustraat 55, Maarssen

De cursus is volgeboekt. Aanmelden is 

niet meer mogelijk.

==================
Slechtvalk | René de Waal Velduil | Richard Pieterson
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Niet zo lang geleden verscheen er een co

lumn in NRC Handelsblad naar aanlei

ding van de ontdekking eind oktober van 

een geelbrauwgors in het Drentse Bunne. 

De auteur liet in zijn stukje uiteenlopen

de mensen aan het woord. Eén sprak van 

‘glurende pietjeskijkers’, een ander stak 

zijn ergernis over de enorme toeloop niet 

onder stoelen of banken en sprak zelfs van 

‘vogel hooligans’. Maar er waren ook posi

tievere reacties over het voorbeeldige ge

drag van de toegestroomde massa, die 

keurig afstand hield om verstoring van het 

beestje te voorkomen. En natuurlijk werd 

ook de onvermijdelijke vraag opgeworpen 

hoe milieubewust zo’n megatwitch eigen

lijk is, of liever: níet is. Dat laatste is ech

ter altíjd een overweging als je ver van je 

woonplaats een vogel gaat bekijken, onge

acht of je dat allemaal gelijktijdig op één 

plek doet of ieder afzonderlijk verspreid 

door het land, je individuele ecologische 

voetafdruk is er meestal niet minder om. 

Een woud van statieven | Toch 

moet ik altijd glimlachen om dergelijke 

stukjes, waarin verbazing, spot en erger-

nis strijden om de voorrang. En dat niet 

het minst omdat ik zelf bij dergelijke ge-

beurtenissen als het even kan steevast van 

de partij ben, maar er desondanks ook de 

gekkigheid van kan inzien. Zo stond ik die 

historische zaterdagochtend in oktober 

tussen de menigte. We waren - met z’n 

vieren in de auto, waarmee we de milieu-

last toch enigszins matigden - vroeg ver-

trokken vanuit het Utrechtse en twee uur 

later arriveerden we op een smal landweg-

getje. Vóór ons een muur van, voorname-

lijk groene, ruggen waaruit een woud van 

statieven en lenzen omhoog en naar vo-

ren stak, als ware het een linie van mid-

deleeuwse piekeniers op het punt de vij-

and te bestormen; een kleine honderd 

meter verderop een zelfde ‘vijandelijke’ li-

nie. Daartussenin het doelwit van de actie: 

een heuse geelbrauwgors. En wees eerlijk: 

het wás een koddig gezicht, die honder-

den gespannen toekijkende vogelaars en 

dat ene nietige vogeltje onverstoorbaar 

scharrelend in de berm.

Vragen, vragen | Maar al die aan-

dacht is niet zomaar iets. De enige an-

dere geelbrauwgors die ooit in Neder-

land is aangetroffen was een exemplaar 

dat in 1982 werd gevangen in de mistnet-

ten van een ringstation op Schiermonni-

koog en verder door niemand is gezien. 

Die telt dus niet. Maar dit Drentse beest-

je, een eerste winter mannetje, wél. Dat 

was op zichzelf de reis al waard, maar 

wat het voor mij nóg mooier maakt is het 

waas van mysterie dat om zo’n dwaal-

gast hangt. Geelbrauwgorzen broeden in 

Oost-Siberië en overwinteren in het zuid-

oosten van China en Taiwan. Kijk je op de 

kaart, dan zie je dat dit exemplaar vrijwel 

exact 900 de verkeerde richting op is ge-

vlogen. Verder van huis kan haast niet. 

Wat mij dan niet meer loslaat is: wat ge-

beurt hier? Was de vogel verzwakt en door 

weer en wind onze kant op geblazen? Of 

was zijn kompas 900 verkeerd afgesteld 

en leefde hij in de zalige veronderstelling 

dat die Drentse berm voor het komende 

halfjaar zijn winterkwartier was? En vindt 

ie ooit de weg weer terug? 

Vragen, vragen. Over de mogelijke ant-

woorden zijn hele boeken volgeschreven, 

maar het mysterie is nog altijd verre van 

opgelost. En misschien was dát voor mij 

wel de belangrijkste reden om deze ver-

dwaalde reiziger te gaan bekijken. Daar 

mag iedereen best om glimlachen.
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Het begint al een echte traditie te wor

den: de lezingen in september georgani

seerd door de Vogelwacht in De Partner 

te Nieuwegein. Ditmaal staat het onder

werp ‘trektellen’ centraal. In een goed ge

vulde ruimte van De Partner was het weer 

gezellig druk. Even lekker bijkletsen met 

‘collega vogelaars’ was leuk om te doen.

Grote lijn
Hoewel ik al vele decennia vogel, is mijn 

kennis over de vogeltrek niet groot. Ma-

tig, zeg maar. Slecht zelfs. Ik kom niet 

verder dan vogels die in de herfst naar 

het zuiden vliegen en in het voorjaar naar 

het noorden. Wilco Stoopendaal zorgt 

voor een frisse blik op het fenomeen 

vogel trek.

Eerst de grote lijn van de vogeltrek. Op 

een kaart van Europa en Afrika zagen we 

de verschillende trekroutes. Het wordt 

duidelijk dat ‘landvogels’ niet graag over 

zee vliegen. Soorten verzamelen zich 

dan bij de kust voordat ze de zee overste-

ken. Binnen Europa zie je dit in bijv. Fal-

sterbo (Zweden) en Gibraltar (Gibraltar). 

Tijdens de trek zijn deze plekken echte 

vogelhotspots. Niet te verwarren met de 

vogelhutspot uit Frankrijk (met grutto in 

plaats van worst).

Vogeltrek in Nederland
Na het grote plaatje van de trek, zoomt 

Wilco in op de vogeltrek in Nederland. 

We zien een heel scala aan telposten aan 

de kust. Toch is het niet zo dat alle tel-

posten aan de kust dezelfde soorten en 

hoeveelheden zien. Dat schijnt onder an-

dere te maken te hebben met de wind-

richting. Sommige vogels bereiken de 

kust al in Den Helder terwijl andere pas 

in Kijkduin de kust bereiken. Afhankelijk 

van de soort blijft de ene de kustlijn rich-

ting het zuiden volgen, waar anderen het 

binnenland ingaan. Tellingen door heel 

het land tonen dit aan.

Vreeswijk
In Nieuwegein vinden de tellingen plaats 

op een kazemat bij Vreeswijk. Daar waar 

het Lekkanaal (zicht op het noorden) 

en de Lek (richting oost-west) samen-

komen. Analyses van de waarnemingen 

van de afgelopen jaren laten iets opval-

lends zien: de trek in het voorjaar is klei-

ner dan in het najaar. Maar er is meer. 

Ook in de maanden juni, juli en augustus 

vindt er vogeltrek plaats. Zo gaan de jon-

ge spreeuwen in juni al naar het zuiden 

(naar Vianen???) en kokmeeuwen in juli- 

augustus. Nooit geweten. Wel bijzonder 

hoe de uitgevlogen spreeuwen weten 

waar hun eindbestemming ligt.

uitdagingen
Het tellen brengt een hoop uitdagingen 

met zich mee. Vogels kunnen bij helder 

weer heel hoog vliegen, het kan mistig 

zijn, opgejaagde vogels mixen met trek-

kende vogels, hoe bepaal je het aantal 

vogels, hoor ik die hoge toontjes nog 

wel. Kortom, het is een vak op zich om 

vogels tijdens de trek te tellen. Het levert 

ook mooie waarnemingen op zoals de 

reuzenstern, de zeearend en de ortolaan. 

Deze lezing had qua tijd veel weg van een 

dwaalgast: hij vloog voorbij! 

Namens de organisatie van de Vogel-

wacht Nieuwegein-IJsselstein willen we 

Wilco hartelijk danken voor deze mooie 

en leerzame lezing.

Verslag: Chris Kling 
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