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Oproep aanleveren foto
voorpagina
Heb je een foto die je graag op de voorpagina van
de IJsvogel zou willen zien? Stuur deze dan naar
harry-dijkerman@zonnet.nl. Enkele eisen voor de foto
zijn dat deze scherp en goed belicht moet zijn. Verder
moet de grootte minimaal 2000 pixels op de korte zijde
zijn en 2,5 Mb groot. Dit voor voldoende resolutie voor
plaatsing.
Voor foto's geleverd bij artikelen geldt het boven
staande eveneens.
 
Foto omslag gemaakt door Harry Dijkerman vanuit de
vogelkijkhut Hengforderwaarden, december 2014.
 
Foto op pagina 23: Zwarte Stern man en vrouw ge
maakt door Harry Dijkerman.
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Van de redactie
Hallo allemaal,
 
Hier voor jullie zoals je natuurlijk al lang gezien hebt
een helemaal spiksplinternieuwe IJsvogel, flitsend in
kleur en met glimmende pagina’s, het lijkt wel een
“Glossy”. Harry en Jeroen zijn op cursus geweest om
de beginselen van het vak te leren en jullie zullen vast
gaan merken dat “ons blad” met iedere uitgave flit
sender wordt.
Eigenlijk is het wel raar om dit nu te schrijven. Ik weet
op het moment van schrijven helemaal nog niet hoe
het er allemaal uit gaat zien, spannend  maar ik hoop
en verwacht niet dat ik de plank helemaal missla.
 
Laat ik maar eens beginnen over de inhoud van deze
IJsvogel. Een groot gedeelte van de IJsvogel gaat
over nesten. De Jeugd IJsvogel heeft nestkastjes ge
timmerd en één ervan is meteen al bewoond door
een echtpaar Pimpelmees. Een ander artikel gaat
over het vervangen van de nestkasten voor Gierzwa
luwen in Zandweerd. Ook Buizerds hebben een artikel
in deze IJsvogel gekregen met een nogal gammel
boomnest. En als laatste over dit onderwerp is ook het
nest van het Deventer paartje Slechtvalken gevonden
op een toch wel bijzondere plek.
Verder heeft een nieuw lid de stoute schoenen aan
getrokken en stelt zichzelf in een artikel aan jullie voor.
Hij schrijft ook nog een artikeltje over Steltkluten die
zich ook deze zomer weer gemeld hebben in Neder
land.
Zou mijn smeekbede in de vorige IJsvogel om zo nu
en dan een artikel te schrijven voor ons blad nu al iets
opgeleverd hebben? Dan moet ik voor jullie applau
disseren en natuurlijk zeggen: ga zo door. We hebben
nu een stevige glossy die moet drie maal per jaar
natuurlijk wel vol, zo’n dun blaadje lijkt ook niet echt.
Wil en Remke hebben samen het verslag geschreven
over het Texelweekend het afgelopen voorjaar.
Wanneer je dit leest, kun je je meteen al weer verheu
gen op het eerste weekend van oktober want dan is
het najaarsweekend weer naar hetzelfde eiland. Het
is dan wel de bedoeling dat iedereen zelf zijn verblijf
op het eiland regelt, in ieder geval is het laatste veld
op “de Robbenjager” altijd voor ons gereserveerd dus
voor een tentje of iets anders in die richting is altijd
plek.
Voor iedereen veel leesplezier met deze nieuwe editie
en nog veel meer plezier met de start van het nieuwe
vogelseizoen dit najaar.
 
Ellen Somhorst

Meldpunt flora en fauna
wet
Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, ver
giftigde vossen, omgezaagde nestbomen, stroperijen
van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende
dieren. Uit heel Nederland komen voorbeelden bin
nen dat dieren moedwillig gedood of gevangen
worden of dat hun nesten vernield worden. Hoe vaak
het voorkomt weten we echter nog niet. Om het
probleem aan te kaarten hebben we harde gege
vens nodig die aantonen waar en hoe vaak deze
misstanden plaatsvinden. Het meldpunt doet een
oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren
open te houden in het veld en (vermoedelijke) mis
drijven door te geven via het meldpunt vervolging
wilde fauna.
Regelmatig krijgen handhavers in het veld meldingen
dat wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn.
Toch weet niemand exact hoe vaak deze misdrijven
voorkomen in Nederland. Dit komt deels omdat da
ders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen
en deels omdat misdaad tegen wilde dieren vaak
lastig te herkennen is. ‘Met de campagne Wildlife
Crime willen we hier verandering in brengen en van
de geruchten harde cijfers maken. Zolang de om
vang van het probleem niet duidelijk is zal er ook niets
veranderen aan het beleid, aldus projectleider Ar
noud de Vries.
Alle meldingen komen direct binnen bij politie of
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild
levende dieren die vallen onder de Flora en Fauna
wet. Denk aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk,
kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels
zoals putters, sijsjes en vinken. Via het meldpunt
kunnen alle vermoedelijke gevallen van misdaad
tegen wilde fauna worden gemeld. Wanneer er
echter sprake is van gif of een vergiftigd dier, meld dit
dan ook telefonisch bij de politie (0900 8844). Dit in
verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.
Met de meldingen wordt in kaart gebracht waar de
meeste misstanden plaatsvinden, welke dieren
slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die
gegevens wordt het probleem aan de kaak gesteld.
Het meldpunt is gekoppeld aan het BOA registratie
systeem. Iedere melding is hierdoor direct inzichtelijk
voor politie en bevoegde handhaver. 
Partners
Het meldpunt is onderdeel van de campagne Wildli
fe Crime en is een initiatief van de Natuur en Milieu
federaties. De Campagne wordt ondersteund door
Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins
Bernard Cultuurfonds en provincies.

Het meldpunt is te vinden via melden.wildlifecrime.nl. 
Voor wie meer wil weten over de campagne, of een
vraag wil stellen, zie: www.wildlifecrime.nl
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Patrijs heeft het ook in Sal
land zwaar
 
Aantal waargenomen patrijzen neemt iets af, maar
kwaliteit van de meldingen verbetert
 
De patrijs heeft het ook in Salland in 2014 zwaar
gehad, blijkt uit het jaarverslag van ‘Patrijs van Sal
land’. De patrijs is een akkervogel die er in de afgelo
pen decennia dramatisch in aantal op achteruit is
gegaan. Sinds 1980 is de stand in Nederland met ruim
90% afgenomen.
Volgens het jaarverslag is de patrijs ook in Salland een
zeldzame verschijning. Ze zijn er nog wel, maar ze
hebben het moeilijk. Vooral de aantasting van hun
leefgebied speelt de patrijzen parten:
“Het lijkt erop dat er door verwijdering van dekking
door maaien veel legsels verloren gaan. Het later
maaien, bijvoorbeeld pas eind juni, van sloten, ber
men en stukjes ruwe opslag met brandnetels en
bramen zou al direct een verbetering van het broed
succes tot gevolg kunnen hebben.”
‘Patrijs van Salland’ (PvS) is een samenwerkingsver
band van IVN- Wijhe en -Raalte, Wildbeheerseenhe
den, Vogelwerkgroep IJsselstreek en de Agrarische
Natuurvereniging, die deze achteruitgang wil stop
pen. Allereerst wil PvS een beter zicht op de patrijzen
stand. Het jaarverslag vermeldt dat er “een fractie
minder patrijzen zijn geteld dan in 2013” (412 in 2014
tegenover 450 in 2013) maar dat de kwaliteit van de
meldingen stukken is verbeterd. Hierdoor ontstaat
een beter inzicht in de Sallandse patrijzenstand. Door
systematisch jaar in, jaar uit te blijven tellen, hoopt
PvS ook zicht te krijgen op de ontwikkeling van de
patrijzenstand. Daarbij blijft PvS afhankelijk van men
sen die hun ogen en oren de kost geven, waarnemin
gen noteren (plaats, aantal, datum, tijdstip en
weersomstandigheid) en doorgeven. In het verslag
wordt een aantal gebieden beschreven dat zodoen
de goed in kaart kon worden gebracht.
Door financiële bijdragen van derden, zoals het Van
Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, wordt het ook
mogelijk om in die gebieden actief beschermende
maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het inzaaien van
kruidenlandjes.
Om de patrijs weer een toekomst te geven, is veel
meer nodig. Patrijs van Salland hoopt in de nabije
toekomst dan ook haar activiteiten uit te breiden en
ook in een groter deel van Salland actief te worden.
Het volledige jaarverslag is beschikbaar op www.
patrijsvansalland.nl
 
 
Verdere informatie: Ronald Boerkamp, 06 5109 3234
Zie ook www.patrijsvansalland.nl

Jeugd IJsvogel
 
Hallo,
 
Wij hebben een aantal weken terug nestkastjes ge
maakt.
Die van mij heb ik thuis geverfd en naast mijn slaap
kamerraam gehangen.
En kijk … er zitten Pimpelmeesjes in (nu met jongen).
Zo leuk om dat te zien en te horen vanaf mijn slaap
kamer.
De ouders vliegen af en aan om de jongen te voeren.
Hopelijk maken we er volgend jaar weer één. Ik weet
al waar die dan komt te hangen.
Ik vind het ook leuk als mijn foto’s en het korte verhaal
tje in ons blad komen zodat iedereen het kan zien.
 
Groetjes,
 
Daan Drenth

4



om de vrouwtjes te imponeren”, legt Heijke uit.
 
Een aantal uren later fiets ik de straat weer in en zie ik
2 mannen op de hoogwerker staan, ze zijn bezig de
volgende rij oude kasten te slopen en nieuwe worden
direct daarna geplaatst. De “fotograaf” heeft al een
hele reportage gemaakt, de bewijsstukken vind je bij
dit artikel. Ik ga voor de hoognodige lunch. De harde
werkers krijgen van de speeltuinvereniging broodjes
kroket.
 
En na de middag gaat het weer verder. Langzaam
aan begint de hoogwerker kuren te krijgen. Er wordt
nog gevreesd dat een aantal van de harde werkers
de nacht op de hoogwerker of anders bovenop het
dak van het gebouw moet doorbrengen. Gelukkig
weet onze voorzitter na een aantal telefoontjes en
verwoede pogingen het apparaat nog een beetje
aan de gang te krijgen en komt iedereen weer aan
de grond. De rest wordt met een lange ladder ge
daan. Aan het begin van de avond zien we op de
rand van het dak een spreeuw zitten, met een strootje
in de bek, je ziet hem denken: welke van deze nieuw
bouwlocaties zal ik in plaats van mijn oude nestplek
gaan gebruiken. De volgende ochtend giert de eerste
Gierzwaluw van dit jaar bij ons over het huis, de kasten
hangen er net op tijd.
 
Nu in juni zijn er ongeveer 5 nesten in de buurt bezet
door Gierzwaluwen, verder hebben er Spreeuw en
Huismus een nieuwe woonplek gevonden. Wie weet,
nu de eerste Gierzwaluwen er broeden, wordt er in de
overwinteringsgebieden flink geroddeld dat er in
Deventer een hele Gierzwaluw-Vinex locatie is bij
gekomen en hebben we er volgend jaar een heleboel
bezette kasten bij.
 
Ellen Somhorst
 
 
 
 

Gierzwaluwnesten plaatsen
 
 
18 april is het eindelijk zover. De nestkasten voor de
Gierzwaluwen worden vandaag geplaatst. Een
soortement van hoogwerker en een zware klopboor
machine zijn geregeld. Een hele lading schroeven en
toebehoren ingeslagen. De krant gebeld. De “jon
gens” van de donderdagploeg zijn maanden in de
weer geweest met zagen, schaven, timmeren, schu
ren en schilderen/verven, er ligt een hele berg kasten
klaar. De “fotograaf” is op tijd zijn bed uitgerold. De
ploeg harde werkers rijdt in alle vroegte de straat in
en gaat met goede zin aan de slag. Ik ben op weg
naar het startpunt van de watervogeltelling en kan ze
nog net allemaal veel succes wensen.
 
Uit de Stentor van 20-4-15 komt het volgende:
Nieuwe Nestkasten op Zandweerd
 
Deventer: Al vijftien jaar hingen de oude zwaluwkas
ten in de omgeving van de Lange Zandstraat en dus
was het zaterdagmorgen hoog tijd om nieuwe huis
vesting voor Gierzwaluwen aan gebouwen te beves
tigen. Leden van de Buurtcommissie Zandweerd-Zuid
en Vogelwerkgroep IJsselstreek stonden daarom al
vroeg op de hoogwerker om het klusje te klaren. “Er
komen 44 nestgelegenheden voor de Gierzwaluwen”,
zegt Peter Heijke van Vogelwerkgroep IJsselstreek. “In
de afgelopen jaren is het aantal Gierzwaluwen, net
als de mussen, met veertig procent afgenomen en
graag zouden we weer een toename zien.” Want de
vogels zijn niet alleen mooi om naar te kijken, weet
hij. “Ze eten een groot deel van de muggen en an
dere insecten. Verder veroorzaken ze helemaal geen
overlast, ze leggen een paar eitjes op een bedje van
eigen veren.” Dat is meteen het enige moment dat ze
in de nestkasten te vinden zijn. “Het is een bijzondere
vogel. Soms komen ze een jaar lang niet op de grond,
dan slapen en eten ze in de lucht. Ze zijn gewend om
in rotswanden en holtes te broeden. Deze kasten
komen daarom aan hoge gebouwen in de omgeving
te hangen.
 
Het gaatje onderin de kast lijkt een holte en is zo smal
dat vijanden er niet in kunnen, in de andere hoek van
de kast zit alvast een klein kuiltje waar ze het nest
kunnen bouwen.” Heijke ziet dat het liefst zo snel
mogelijk gebeuren. “Van de oude kasten waren er
ieder jaar acht tot tien bezet. Natuurlijk zouden we
met de nieuwe kasten graag een zo groot mogelijk
aantal onderdak bieden, maar in de komende jaren
willen we in ieder geval een verdubbeling zien. Op dit
moment worden ze onder andere bedreigd door de
moderne bouw. Het zou helpen als ook de huizen
meer gelegenheid bieden voor vogels om een nestje
te maken”, zegt Heijke. Van mei tot en met juli zijn de
Gierzwaluwen het meest te zien. “Ze lijken op de
Huiszwaluw, maar de Gierzwaluw kun je herkennen
aan een ‘gierend’ geluid dat de mannetjes maken
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Vogelweekend Texel,  1 tot
3 mei 2015
 
Terwolde, 26 mei
 
Hallo Remke,
 
Het vogelweekend op Texel is al weer een tijdje achter
de rug. We hadden toen min of meer afgesproken
dat we samen het verslag zouden schrijven en dat we
dat in de interview-vorm zouden doen, dus, ik begin
maar.
 
Voor jou was het, als nieuw lid van onze club, de
eerste keer dat je meeging. Het toeval wilde dat je net
die week met je andere vogelwerkgroep Zutphen,
waar je secretaris van bent, ook op Texel was. Je sloot
je dus aan het eind van die week bij ons aan. Ik ben
benieuwd of er veel verschil was achteraf tussen
beide happenings.
Onze groep bestond uit 21 personen. Het weekend
werd georganiseerd door Jan-Jaap Fleurke (oud-
Deventenaar en oud-Texelaar) en Peter Zweedijk. Ik
vond dat de heren een prima onderkomen hadden
gevonden. Wat vond jij? Heb je wel kunnen slapen
op de damesslaapzaal of snurkten we te erg?
De heenweg heb jij dus niet meegemaakt. Nou, ik kan
je vertellen dat je de Amerikaanse oeverloper in Me
demblik niet gemist hebt hoor. Wij vonden hem nl.
niet. Wel dacht Ronald de Ringsnaveleend ergens te
zien, maar volgens mij bedacht hij die naam ter
plekke.  Bij aankomst op de kampeerboerderij, “de
Fekonsieskhuur” stond daar een hartelijk welkomst
bord. Helaas stond er VWG Den Helder (huidige
woonplaats Jan-Jaap), maar de verhuurder, een
gezellige heer met 2 pitbulls zoals hij z’n kleine Jack
Russels noemde, gaf geen krimp. Even later stond er
even hartelijk: “welkom VWG "De IJsselstreek”. Ik
voelde me meteen thuis. Voel jij je als nieuw lid eigen
lijk al een beetje thuis in onze club? Zo’n weekend
helpt daar vast wel bij. Die eerste avond keken we
naar een oude film die indertijd bij het jubileum van
onze club is gemaakt. Het was fijn en leuk oude be
kenden te zien die er helaas niet meer zijn, maar ook
onszelf, maar dan jaren jonger.
 
Nu ik stop hier even. Aan jou de beurt.
 
Zutphen, 2 juni
 
Hoi Wil,
 
Het organiserend comité uit Zutphen bestond uit 5
personen, waaronder ikzelf, en die vijf gingen al op
zaterdag naar Texel, zogenaamd om de midweek
voor te bereiden. Zo bekeken we alvast de Wa
terspreeuw op de golfbaan, die helaas op maandag
alweer vertrokken was, en vonden we een Beflijster in
de duinen bij de vuurtoren. Die liet zich wel braaf aan

de rest van de groep zien. Op maandag kwamen er
12 personen bij. Dat was de eerste aanpassing.
Met 'Zutphen' zaten we in 3 huisjes met daarbij een
gemeenschappelijke ruimte met keuken, een wat
luxer onderkomen dan de Fekonsieskuur. Maar die
was ook prima, en slapen doe ik overal, snurkers of
niet (de huisjes waren ook best gehorig). Van maan
dag tot vrijdagochtend dus met 17 personen. Veel
met de hele groep op stap, maar we splitsten ook
vaak op. Dat kan ook als je zo lang gaat, tijd genoeg
om dingen samen te ondernemen maar ook om
daarnaast in kleinere groepjes of alleen op pad te
gaan. Of bij de accommodatie te blijven en even niks
te hoeven. Sommigen hebben daar behoefte aan,
anderen zoals ik zijn veel te bang dat ze iets missen
en zijn zoveel mogelijk buiten.
 
Vrijdag gingen de anderen na de schoonmaak (ie
dereen hielp mee, niet alleen de vrouwen!) met de
auto's via nog wat mooie vogelkijkplekken naar de
boot terwijl ik met de fiets ongeveer dezelfde route
reed: met de klok mee het eiland rond via Utopia en
de Mokbaai naar de Fekonsieskuur. Af en toe kwam
ik ze tegen, maar toch vooral alleen die dag. Wat de
overgang naar de gezellige drukte van "Deventer' wel
groot maakte! Even wennen aan zo'n groep luidruch
tige vogelaars. En wat een gevarieerd gezelschap:
fanatieke soortenjagers, stille genieters, gezellige
kletsers. Alleen de leeftijd is net zo weinig gevarieerd
als in Zutphen, en ongeveer hetzelfde. Al met al
kostte het toch niet veel moeite om me snel thuis te
voelen. Altijd fijn om met een groep mensen te zijn
die je passie delen, en erg leuk om een aantal van
jullie club beter te leren kennen.
 
In Zutphen wordt er op dit moment ook een film ge
maakt over de vogelwerkgroep, in het kader van ons
10-jarig bestaan. Jullie film gaf een mooi beeld van
VWG "De IJsselstreek". Zo, even genoeg, ga jij verder?
Dan reageer ik daar wel weer op.
 
Remke
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Terwolde, 7 juni
 
Ha Remke,
 
Op zaterdag sloten Peter, Mike en Tineke zich nog bij
ons aan. Ze konden er helaas vrijdag niet bij zijn. Met
name de laatste twee maakten dat meteen goed
door met een enorme taart aan te komen. Ze waren
nl. 40 jaar getrouwd die dag. De trouwfoto stond op
de taart en daar bleek maar weer eens uit dat je in
40 jaar toch wel wat ouder wordt, qua uiterlijk dan hè.
Peter maakte het trouwens ook goed want hij zorgde
de hele dag dat iedereen happy en tevreden was.
 
De fietsen stonden al voor ons klaar en daarmee
verplaatste het grootste gedeelte van het gezelschap
zich vol goede moed naar het eerste vogelkijkpunt.
Appie, Ellen en ik reden vanwege revalidatie in het
busje mee en soms vooruit. Hoewel het heerlijk vogels
kijken is vanuit zo’n schuilhut miste ik wel de Texelse
wind. Op een gegeven moment ontdekte Appie de
Morinelplevier. De groep was net richting Slufter ge
fietst. Appie belde Ronald en Jan-Jaap, en ja hoor,
de hele meute keerde om en spoedde zich richting
plevier. Een aantal van de fietsers had de reden van
de ommekeer niet meegekregen, dus er werd behoor
lijk gezucht en gepuft. Ondanks de fraaie vogel was
men toen wel toe aan koffie en voor het eerst in de
geschiedenis van onze vogelwerkgroep gingen we
naar het dichtstbijzijnde terras, nl. het vliegveldje. Dat
was tot onze verbazing  afgeladen vol. Opeens een
enorm kabaal en daar kwam zowaar een echte oude
Lancaster overgevlogen. Een unicum volgens de
vogelspotters op het terras. Hij herhaalde het kunstje
3 keer en verdween toen aan de horizon. De Lancas
ter staat niet op onze tellijst, maar het was wel een
leuke waarneming.

 
Ik herinner me van deze heerlijke dag vooral de altijd
weer prachtige Kluten en Kemphanen in allerlei kle
den. Later hebben we nog lekker in het zonnetje ge
zeten bij het tamelijk nieuwe gebiedje vlak achter de
Waddendijk (naam even ontschoten). Wat kan een
gebied zich  in een paar jaar geweldig ontwikkelen
en wat weten vogels dat gauw te vinden.

’s Avonds heerlijk uit eten aan het strand en natuurlijk
een avondwandeling; we hoorden o.a. een Ransuil.
Zo, jij mag weer verder,
 
Groet, Wil
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Al 25 jaar Fleurop lid in Gorssel
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ganzen en Kemphanen gezien. Mooie afsluiting van
een fijn weekend.
Fijn dat je je thuis voelt bij onze vogelwerkgroep. Be
nieuwd waar we volgend jaar naar toe gaan. Jan-
Jaap en Peter hebben aangegeven dat ze het orga
niseren bij deze ene keer laten. Dat is jammer, want
het was allemaal goed voor mekaar. We weet zijn ze
nog te bepraten en anders moet de voorzitter het
maar doen.
 
Mooie zomer!  Wil.
 
Wil Kroon en Remke van Rijswijk
 

 
Zutphen, 15 juni,
 
Hoi Wil,
 
Dat gebiedje heet Utopia en daar was ik die week
voor de derde keer, maar dat is echt geen straf.
Languit in het gras genieten van Lepelaars, Grote
Sterns en nog veel meer, daar krijg je niet snel genoeg
van. En een prachtige eetplek voor 's avonds hadden
jullie uitgekozen en dat op loopafstand van ons ver
blijf! Zondag na het opruimen scheidden onze wegen
zich alweer omdat ik mijn fiets bij de boot ging inleve
ren en rustig met de trein naar huis wou. Hoofd vol
vogels (115 soorten in een week) en nieuwe mensen
(stuk of 20). Voor herhaling vatbaar, wat mij betreft.
 
groeten en tot ziens, Remke
 
Terwolde, 22 juni
 
Ha Remke,
 
Leuk die foto. Ik vrees dat er nogal wat van dit soort
foto’s circuleren in onze club. Het zijn altijd de vrouwen
die zich even ontspannen en ja, dat wordt dan met
een waargenomen door de heren hè.
Ik herinner me van die laatste zondagmorgen nog de
wandeling naar een kijkhut vlak achter onze kam
peerboerderij. Het was zo’n onmogelijke hut waar
eigenlijk niemand iets aan had. De kleintjes, zoals ik,
konden nergens bij, of moesten op de knieën. De
groten onder ons moesten in een rare gebukte hou
ding staan. Ik heb er een fotootje van gemaakt.
Op de terugweg zijn we met een klein ploegje via de
Workummerwaard in  Friesland teruggereden. Veel
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Overzicht IJsvogel toen en nu
 
Hallo lezers
 
Hier voor jullie ligt de vernieuwde IJsvogel.  Ander formaat en geheel in kleur.
Wij, als bestuur vonden een IJsvogel geheel in kleur zoveel meerwaarde hebben dat we hebben gezocht
naar een aanbieder die dit voor ons goed en uiteraard goedkoop kan afdrukken.  Nou ja afdrukken de IJs
vogel wordt nog steeds geprint. Bij die zoektocht zijn we uitgekomen bij Editoo. Een aanbieder die met online
software werkt. Je maakt dus het blad in je internetbrowser. De artikelen worden daarbij geüpload naar de
server van Editoo.
De andere verandering is dat Jaap Bont niet meer de IJsvogel opmaakt maar dat Jeroen Kuipers en ik
(Harry Dijkerman) dit zijn gaan doen. Ik heb totaal geen ervaring met het maken van bladen maar oefening
baart kunst! Jeroen Kuipers heeft vroeger ook al de IJsvogel gemaakt dus ervaring is er.
Nu de eerste nieuwe editie voor jullie ligt is er veel werk aan vooraf gegaan. Eerst een training bij Editoo gevolgd
met daar uitleg hoe het allemaal werkt.
Daarna aan de slag gegaan met het maken van de IJsvogel. De eerste paar keer was het veel zoeken,
proberen en contact opnemen met Editoo als iets niet wilde lukken maar het uiteindelijke resultaat ligt voor
jullie!
Er zullen ongetwijfeld in de komende edities kleine veranderingen in de opmaak doorgevoerd worden.
 
Ik heb voor dit artikel een aantal voorpagina’s van oude IJsvogels ingescand en deze bij dit artikel geplaatst
zodat je kan zien hoe het blad er de afgelopen jaren heeft uitgezien en is veranderd.
Wij hopen dat jullie veel leesplezier zullen beleven met de vernieuwde IJsvogel!
 
Namens het bestuur;
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Mag ik mij even voorstellen?
 
Rennie Veldhuizen
 
Geboren in Wolvega, Friesland op 6 sept. 1960 
Woon sinds 4 jaar in Deventer op de Zandweerd. Ik heb vele opleidingen gedaan, o.a. Lagere Agrarische
school, Computer netwerk beheer, Business management en Marketing in Londen.
Hobby’s zijn o.a. fotograferen, reizen, hengelsport, golf, Formule 1.

 
De laatste jaren verdiep ik mij steeds meer in de wereld van de fotografie.
Vooral bergen en vogels waren mijn hoofdonderwerpen. Ik realiseerde me dat
ik veel vogels wel ken maar het merendeel niet. Ook niet hun leefgewoontes
en ik wist dat daar verandering in moest komen. Door alle drukte werd dit helaas
steeds op de lange baan geschoven tot vorig jaar. Ik had toen besloten lid te
worden van de vogelbescherming. Natuurlijk heb ik het web afgesurft en kwam
zo bij “De IJsselstreek” terecht.
Wat mij vooral aansprak, was de mogelijkheid tot het volgen van de cursus “
vogels herkennen” en de verdere activiteiten die de vereniging aanbood. Ook
de diversiteit van de   vereniging spreekt mij aan. Zoals de werkgroepen en hun
bezigheden bijv.  het maken van nestkasten en het plaatsen hiervan. Ook de
vogeltelling niet te vergeten natuurlijk. Zelf 15 jaar voorzitter van een vereniging
geweest, besef ik maar al te goed dat het niet alleen maar mooie dingen zijn,
maar ook gaat veel tijd zitten in vergaderen, voorzorgsmaatregelen nemen en
de vereniging naar buiten promoveren. Daar gaat veel tijd maar vooral veel
vrijwilligers in zitten. En vooral met het laatste: de vrijwilligers gaat het vaak mis.

Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat mij op de vergadering die ik heb meegemaakt opviel dat alle
leden zo positief waren.  Ook besef ik natuurlijk dat van alle leden, dus ook van mij, een actieve rol zeer ge
waardeerd wordt. Ik zal mij na mijn operatie dan ook graag inzetten voor de vereniging.
Mijn vogelkennis is zogezegd nog niet optimaal maar ben ervan overtuigd dat ik snel meerdere soorten zal
herkennen en ook hun gedrag. Zo ben ik bezig al mijn foto’s van vogels een naam te geven i.p.v. een
nummer. Zoals de buizerd,  een van mijn favorieten. Roofvogels hebben sowieso mijn voorkeur.  Maar ik moet
zeggen dat alle vogels mooi zijn en erg fotogeniek als ze stil willen zitten. Wat natuurlijk nooit het geval is. Ik
neem ook altijd mijn camera mee want je weet maar nooit. Op de gekste plekken en momenten kom je de
mooiste shots tegen. Foutjes maak je in het begin altijd wel maar van je fouten moet en kun je leren. Zo
noemde ik de Boomklever de Boomkruiper. Klein foutje, groot verschil.   Maar die fout zal ik dus nooit meer
maken.
 
Ik hoop bij “De IJsselstreek” net zoveel plezier en inzet te beleven als ik bij de Hengelsport vereniging heb
gehad. Jullie zullen mij dus wel vaker tegenkomen op de vergadering of bij  activiteiten.
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Vogels stammen af van reptielen. Zij hebben één
middenoorbotje; mensen en zoogdieren hebben er
drie. Ook de bouw van dat middenoor wijkt bij vogels
nogal af. De flauwe bocht in plaats van de spiraal
vorm kan het vermogen om lage frequentie te horen,
verminderen. Daar staat tegenover dat de haarcellen
in de gehoorgang bij mensen niet vervangen worden
en bij vogels wel. Mensen horen naarmate ze ouder
worden slechter, vogels niet.
 
De grootste ontdekking over het gehoor van vogels is
dat het seizoengebonden is. In het broedseizoen
horen ze beter. Vergelijk het met de teelballen van de
mus: in de winter zijn die zo groot als een speldenknop,
maar tegen de tijd dat hij ze gaat gebruiken, groeien
ze tot het formaat van een bruine boon.

Vogels en zintuigen:  de
ogen
 
Links en Rechts
 
Vogels doen met hun linkeroog iets anders dan met
hun rechteroog. Dat is een tamelijk recente en nogal
opzienbarende ontdekking. Als je het weet, is het
gemakkelijk te herkennen. Kijk maar eens naar kip
pen. Het voortdurende schoksgewijs bewegen van
de kop heeft ermee te maken dat ze met één oog
opletten of er niet een roofvogel of een andere pre
dator in de omgeving is.
 
Zoogdieren hebben verschillende hersenhelften en
daarin bevinden zich de centra met verschillende
functies. Taalverwerving bij mensen of het aanleren
van zang bij vogels verloopt langs één hersenhelft.
Lateralisatie heet dat verschijnsel. En waarschijnlijk is
dat ook van invloed op het feit dat de mens één oog
intensiever gebruikt, in 75 procent van de gevallen
het rechteroog. De meeste mensen zijn zich daar niet
van bewust, maar sluit u om de beurt maar eens één
oog en leest u gewoon door. Dan merkt u dat dat met
een van beide ogen beter gaat.
 
Bij vogels is geconstateerd dat het linker- en rechter
oog verschillende taken vervullen. Onderzoeken,
waarbij afwisselend een van de ogen werd afgedekt
bij mezen en gaaien, brachten aan het licht dat één
oog gebruikt wordt voor de lange afstanden en het
andere voor het foerageren.
 
Een experimentje: Als u een regelmatig bezoekende
Merel in de tuin heeft, let dan eens op of hij u in de
gaten houdt met een van beide ogen.

Oehoe vs. Slechtvalk
 
En dan een staaltje van bijna onvoorstelbaar jacht
gedrag. De imposante Oehoe (Bubo bubo), met zijn
spanwijdte van 1,60 meter een van de grootste uilen
soorten ter wereld, bejaagt niet alleen ratten, kleine
vogels en jong reeën, maar ook de Slechtvalk. De
Oehoe gaat zeer weloverwogen te werk, hij bestu
deert nauwgezet het gedrag van een Slechtvalk en
vooral de plaats waar deze de nacht doorbrengt.
Slechtvalken zijn bewoners van rotspartijen en steile
richelwanden. In Nederland broedt  hij de laatste
jaren ook op hoogbouw en zelfs in elektriciteitsmas
ten. De Oehoe heeft als biotoop steengroeven, dus
er zijn overeenkomsten. De Slechtvalk slaapt op de
rand van een rotspartij met voor zich de diepte. De
Slechtvalk is een dagjager; bij schemering zoekt hij
zijn slaapplaats al op. De Oehoe is een nachtjager.
En dan gebeurt het. De Oehoe heeft de Slechtvalk
lang genoeg bestudeerd, hij weet waar de vogel rust.
Hij slaat zijn wieken uit, glijdt geluidloos naar zijn prooi
toe en plukt die met zijn vreeswekkend grote en
machtige klauwen alsof het niets is van de rotsrichel.
De Oehoe slaat sneller toe dan de valk met zijn
klauwen en snavel terug kan slaan, zijn verdediging
komt te laat en is vergeefs. Weg Slechtvalk, die onver
biddelijke jager.

De oren
 
Voorjaarsoor
 
Het oor is een raadselachtig ding: zowel mensenoren
als vogeloren hebben nog veel geheimen prijs te
geven. De anatomie van het gehoor werd vanaf de
zeventiende eeuw onderzocht en blootgelegd, maar
de werking ervan bleef nog lange tijd ongewis.
 
Vogels hebben geen oorschelp (de pluimen van de
Oehoe, Ransuil en Velduil hebben niets met het ge
hoor te maken). Maar veren nabij de ooringang
kunnen wel afwijken van de andere kopveren. Er zijn
vogelsoorten waarbij die meer glimmen omdat ze
gladder zijn, wellicht om de lucht er gemakkelijker
langs te laten glijden in vlucht. Sommige veren dek
ken de ooringang af om deze te beschermen. Ko
ningspinguïns duiken honderden meters diep, waar
de waterdruk aanzienlijk is. Veren beletten het water
in de gehoorgangen door te dringen.
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ze verhuisd waren naar Raalte.
 
Maar dat bleek niet het geval. In feite zaten ze nog
steeds onder de rook van Deventer, maar op een
onopvallende plek waar niemand aan had gedacht,
een oud kraaiennest onder de A1 brug.

 
Ik had het geluk op 18 mei een adulte Slechtvalkman
met prooi naar de brug te zien vliegen. En een
Slechtvalk met prooi in mei is meestal bingo, een
goede indicatie dat er ergens een nest zit met jongen.
Dat bleek ook nu te kloppen.  Toen ik even later
richting brug liep, werd ik al snel onthaald door pro
testkreten van het vrouwtje. Meerdere malen vloog ze
vlak over me heen.  Ze was zo nerveus dat ik me maar
snel heb teruggetrokken. In feite wist ik al genoeg:
 “die hebben  jongen”! De volgende dag, door vanaf
de dijk te speuren en wat geduld uit te oefenen, had
ik het nest dan ook snel gevonden. Pa Slechtvalk
kwam tegen 11 uur weer met een prooi aan, een
spreeuw deze keer, die overhandigd werd aan het
vrouwtje dat zat te waken op één van de brugpeilers.
In minder dan vijf minuten werd de prooi geplukt. 
Daarna vloog ze met een kale spreeuw naar het nest
om de donsjongen te voeren met hapklare brokjes.
Door de telescoop  kon ik zien dat het om minimaal
drie jongen ging. Al vrij grote donsjongen van naar
schatting 2,5-3 weken oud. Het eerste ei moet dus al
in de laatste decade van maart gelegd zijn.
   

Op zich gaat het hier om een bijzondere nestplek. Het
merendeel van de Nederlandse broedparen nestelt
namelijk in voor de soort gemaakte nestkasten, met
een speciaal bedje van grind, doorgaans geplaatst
in hoge gebouwen in of nabij stedelijk gebied. De rest
broedt op oude kraaiennesten in hoogspannings
masten. Slechts een enkel paar broedt in bomen (ook
dan meestal op oude kraaiennesten) en heel soms
(op de waddeneilanden) op de grond. Een nest
onder een drukke brug is nieuw. Dagelijks denderen
hier duizenden vrachtwagens en tienduizenden per
sonenauto’s overheen. Blijkbaar deert die drukte en
het bijbehorend  lawaai de valken niet. Het nest zelf
is ook al bijzonder, de vorige bewoners hadden in de

Verdwenen Deventer
Slechtvalken weer
teruggevonden
 
Vier jongen grootgebracht in 2015 op een nieuwe
nestlocatie
 
Piet Schermerhorn

 

Al  jaren broedden ze boven in de CDL silo bij de
havens van Deventer in een speciale nestkast. Een
ideale plek voor een Slechtvalk. Een markant hoog
gebouw in de buurt van gebieden met een breed
scala aan prooien. Mensen konden het gezin zelfs
direct volgen via de webcam. Maar de silo werd
verkocht, kreeg een nieuwe bestemming en moest
gerestaureerd worden. Dikke pech voor de Slechtval
ken, ze moesten verhuizen. Want de nieuwe eigenaar
wilde voorkomen dat de werkzaamheden stilgelegd
zouden worden als gevolg van broedende Slechtval
ken. Om te verhinderen dat ze toch weer op hun oude
plek gingen broeden, werd de kast verplaatst naar
een gebouw in de directe omgeving en het bovenste
deel van de oude silo afgeschermd met netten. De
hoop was natuurlijk dat ze hun oude kast weer zouden
betrekken of eventueel de kast boven in de Leeuwen
brug zouden inwijden. Maar niets van dat al, ze “ver
dwenen” gewoon. Mensen speculeerden zelfs al dat
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nestrand  nogal wat oud prikkeldraad verwerkt.  De
expansiedrift van Poetin is blijkbaar zelfs tot de kraaien
in Nederland doorgedrongen....
 
Nu ik zeker wist dat er jongen aanwezig waren, heb
ik direct Jan van Dijk van de werkgroep Slechtvalk
Nederland geïnformeerd. Jan is al jaren de vaste
ringer van de jongen in Deventer. Vrijdag  22 mei was
het zover, Jan had tijd en de jonge valken konden
geringd worden. Met een lange schuifladder kon het
nest gemakkelijk bereikt worden. Voor Jan was dit een
primeur, nog nooit eerder kon hij met een ladder bij
het nest van een Slechtvalk komen. En Jan heeft al
heel wat Slechtvalknesten gezien in zijn leven. Een
maal boven bleken er zelfs vier jongen in het nest te
zitten. Ze werden voorzichtig elk in een eigen zakje
naar beneden gebracht , waar ze gewogen, geme
ten en geringd werden. Een hele klus, waarbij alle
gegevens nauwkeurig genoteerd moesten worden in
een logboek. Het bleken twee vrouwtjes en twee
mannetjes te zijn. De jongedames wogen beide bijna
800 gram, terwijl de leden van het mannelijk geslacht
maar net boven de 600 gram kwamen. De dames
hadden door hun over(ge)wicht ook een aanmerke
lijk beter gevulde krop.... Blijkbaar geldt ook hier het
recht van de sterkste/zwaarste! Hoewel de jonkies
nog volledig in dons gehuld waren,  vielen de enorme
klauwen al meteen op. Daar moet je als ringer terde
ge rekening mee houden!  In het nest werden alle
aanwezige prooiresten verzameld. Deze bestonden
vooral uit postduiven, waaronder enkele van Duitse
afkomst. Gelukkig geen (super)duiven met loggers,
want dan wil het wel eens verkeerd aflopen met de
Slechtvalkjongen als gevolg van represailles vanuit
de wereld der duivenmelkers. Verder lag er nog een
Spreeuw en een Huismus in het nest. Opvallend ge
noeg geen eenden of steltlopers, die wel veel in dit
gebied voorkomen. Blijkbaar zijn Postduiven toch
makkelijker te vangen. En om het noodlot te tarten,
kwam er uitgerekend tijdens het ringen een vermoei
de postduif aanvliegen om op één van de brugpeilers
neer te strijken....
Als we na de ringsessie de jongen weer netjes terug
zetten in het nest, strijkt de moeder al meteen neer op
een ijzeren balk boven het nest om haar jongen te
tellen. Eén, twee, drie, vier...., ondertussen luid kekke

rend die indringers vervloekend.

 
Op 12 juni bezoek ik samen met Ellen nog eens de
nestlocatie. Drie juvenielen staan ons dan aan te
staren vanachter de prikkeldraadbarricade. Wat een
prachtig gezicht! Waar de vierde is gebleven, is on
duidelijk. Al uitgevlogen, onzichtbaar plat op het nest
gedrukt of misschien vroegtijdig aan zijn eind geko
men? De ouders zijn in geen velden of wegen te be
kennen. Nu geen alarmerend gekekker. Waarschijn
lijk vinden ze het tijd dat de jongen de wieken uitslaan
en dat betekent een paar dagen vasten om op het
goede uitvlieggewicht te komen. Op 16 juni zie ik
vanaf de dijk nog één jong op het nest staan. 
Waarschijnlijk de benjamin want twee dagen later is
het nest echt leeg.  De jongen hebben dan het vrije
luchtruim verkozen boven een met prikkeldraad afge
schermd nest. Vreemd genoeg is in de wijde omge
ving van de brug geen Slechtvalk meer te bespeuren.
Ik maak me dan eerlijk gezegd al een beetje zorgen:
zijn ze wel uitgevlogen of toch nog door handelaren
uit het nest geroofd??? Maar gelukkig, als op 21 juni
de zomer aanbreekt met felle regenbuien, vind ik de
familie terug op de hoge zendmast bij de Kieftenbelts
kolk. Ik tel minimaal vier Slechtvalken schuilend tegen
de regen. Ze hebben het gebied dus niet verlaten,
maar de voorkeur gegeven aan een beter uitzicht met
minder verkeerslawaai.
 
 
NB: Tot 1990 was de Slechtvalk een incidentele
broedvogel in Nederland. Daarna vestigde zich in rap
tempo een populatie die vanaf 2012 boven de 100
paar uitkomt.
 
Piet Schermerhorn
21 juni 2015
 

Limerick
Misnaakt 
 
Een vogelverschrikker uit Sloten,
vertelde met horten en stoten.
Dat de enige broek die hij bezat,
met inhoud en al was gejat.
Maar nu is z’n image finaal naar de kloten.
 
Keep
 
Of zoals men wil, de laatste regel,
Dat heeft hem ten zeerste verdroten.
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De Steltkluut 
Steltkluut
Andere benaming: Black-winged Stilt, Himantopus himantopus
Orde:                        Charadriformes
Familie:                     Kluten
Status:                       Zomervogel. Onregelmatige broedvogel. Doortrekker in kleine aantallen.
Rode lijst:                  Ja

 
De foto’s die ik vorig jaar in Frankrijk heb gemaakt
van de Steltkluut gaven mij een reden om deze
vogel eens verder te onderzoeken, en zo kwam ik
tot de ontdekking dat hij maar sporadisch in
Nederland broedt. Toch, als ik op “waarnemin
gen” kijk,  komt hij wel bij ons voor. Daarom be
sloot ik een stukje over deze toch wel bijzondere
vogel te schrijven.
 
Steltkluten zijn kosmopolieten, dat wil zeggen
kritische wereldburgers. Met andere woorden: ze
zijn erg veeleisend over hun leefgebied. Beken en
meren, gorzen en slikken, lagunes, moerassen en
plassen zijn de plaatsen waar deze vogel zich

thuis voelt. Vooral de ondiepe (tot 20 cm) en getij loze wateren staan nummer 1 op zijn leefgebied. In Ne
derland zijn vooral ondiepe zoetwatermoerassen van belang als broedgebied, en ze zijn vooral te vinden in
het oostelijk Deltagebied en westelijk Noord-Brabant. Maar de soort is met een opmars bezig en is op steeds
meer plaatsen aan te treffen.

De Steltkluut broedt graag in kleine kolonies en heeft maar 1 legsel per jaar. Meestal leggen ze 4 eieren. Maar
nesten van 3 of 5 komen ook voor. Ze overwinteren vooral in
Noord-Afrika maar ook in Zuid-Europa komen ze geregeld voor.
 
De  Steltkluut is te herkennen aan zijn zeer lange oranje-rode
poten, dunne snavel en zwart-witte veren. De kleuren zijn helder
met een variabel zwart op kop en hals. Mannetjes hebben git
zwarte groen glanzende bovendelen, bij de vrouwtjes zijn die
donkerbruin en doffer. Juveniele vogels hebben lichtbruine bo
vendelen en vleeskleurige poten. Zoals gezegd te vinden in
ondiep water en ze pikken voedsel van het oppervlak. In vlucht
steken de lange poten ver uit.

 
De meeste jaren broedt er in Nederland hooguit een enkel paartje Steltkluten. In jaren van extreme droogte
in het Middellandse Zeegebied wijken Steltkluten echter massaal uit naar noordelijker broedgebieden. In
zulke jaren komen in Nederland enkele tientallen paartjes tot broeden. In de periode 1998-2000 waren dat
31 broedparen (35 in 2001 en slechts 12 in 2002). Dit jaar zijn ze al tot in Groningen gespot.
Bron: Vogelbescherming Nederland. Foto’s van mijzelf.
.
Rennie Veldhuizen.
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Henk zaagde zonder probleem een gat in de nok van
de schuur. Alle kastjes kregen een nummer. Voor de
aardigheid begon ik bij nr. 10. Zo kwamen we al met
al aan 25 kastjes, nr. 35 dus. Een buurman die regel
matig met z’n hond langsloopt zei me onlangs dat hij
toch echt geen 35 kastjes telde. Zo zie je maar weer
hoe je verwarring kunt stichten en ook hoe je in de
gaten gehouden wordt.
Maar terug naar de ophangerij. Aan de collectie
ontbrak toch nog een torenvalkkast. Deze valk zien
we wel regelmatig vliegen, evenals de sperwer trou
wens. Dus opnieuw opdracht aan de donderdag
ploeg gegeven.
Bijgaande foto’s laten zie hoe professioneel en handig
Jaap Kloezeman en Wim Visser het ophangen aan
pakten. Ze kregen zonder enig probleem die loodzwa
re kast omhoog. Inmiddels heeft een paartje holen
duiven er belangstelling voor getoond, maar of het
tot broeden komt is niet duidelijk. Misschien moeten
de torenvalken nog even wennen aan zo’n luxe kast.
Al met al is ons assortiment nu wel compleet. We
kregen van vrienden nog een knalblauw kastje. Het
zou bijna bewijzen dat vogels kleurenblind zijn, want
het werd onmiddellijk betrokken door een paartje
ringmussen.

Al met al hebben we 65 vogelsoorten in, om en over
ons huis waargenomen. Niet slecht voor de overkant
toch?!
 
Wil Kroon

Een groet van de overkant
Ik weet het, ik woon sinds een jaar aan de verkeerde
kant van de IJssel, ik moet het nogal eens horen. Toch
kan ik jullie verzekeren dat het hier in Terwolde goed
toeven is.
Inmiddels zijn we aardig gesetteld. Het huis is af, sinds
kort is er zelfs een kippenhok. De tuin is op orde, Henk
heeft een prachtig bloeiende wilde weide, met nu al
meer dan 100 soorten gecreëerd en we eten al het
hele jaar uit eigen tuin.
Vorig voorjaar was Ronald Groenink zo aardig een
paar van onze nestkastjes op te hangen. We hadden
er allebei een heleboel, maar we hadden door alle
drukte nauwelijks tijd gehad er naar om te kijken.
Natuurlijk hielden we wel de steenuilkast die ik van de
vogelwerkgroep kreeg bij mijn afscheid als voorzitter,
in de gaten. Ondanks deze prachtige kast waar ze
regelmatig op bezoek kwamen, besloten ze toch weer
bij onze buren te gaan hokken,  de rotzakken. Die
buren hebben eigenlijk toch al erg veel. In hun tuin
staat ook een bewoond ooievaarsnest. Ronald kwam
even vertellen dat hij ze met Jacques ging ringen vorig
jaar, dus dat was dan wel weer leuk, maar tja, dat ze
ons die steenuiltjes niet gunnen…..
Dit voorjaar wilden we het beter aanpakken. We
maakten alle nestkasten schoon. Tot onze verbazing
waren er toch nog heel wat bewoond geweest. We
kochten er nog een stel bij, al dan niet via de vogel
werkgroep. Ik kreeg op mijn verjaardag zelfs een
kerkuilkast, door de donderdagploeg (Wim) ge
maakt. Niet dat die kerkuil zich hier ooit vertoond
heeft, maar je weet niet wat er nog kan gebeuren.
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Kennen vogels sentiment?
Dieren hebben geen gezichtsuitdrukking en dat
maakt het onmogelijk om te zien in welke gemoeds
toestand zij verkeren. Soms willen de stand van oren
of een staart nog wel eens helpen, maar bij vogels
niet. Hoewel .... in de paartijd steken de mannetjes
nogal eens hun staart in de lucht, wapperen met
vleugels e.d., maar alleen dan.
Maar hoe worden we dan gewaar dat er iets anders
aan de hand is? Hoe reageren vogels bijvoorbeeld
op het verlies van een jong of een partner? We weten
dat veel vogelsoorten monogaam zijn, ofwel ze zijn
trouw aan één ander, totdat de dood hen scheidt. Er
zal dus wel sprake moeten zijn van een sterke band.
Zelf heb ik de laatste jaren zeker drie gevallen mee
gemaakt van compassie bij vogels waar dat heel
duidelijk was.
 
De Gaai en de Sperwer:
 
Jaren geleden stond ik bij Fortmond in de auto te
wachten op deelnemers aan een excursie in de
Duursche Waarden. Het stortregende en er kwamen
maar geen deelnemers. Terwijl ik wachtte, zag ik in
een plas vlakbij de auto een Sperwer een bad nemen.
Leuk om te zien: ging hij zich wassen in een plas terwijl
de regen met bakken uit de lucht kwam! De Sperwer
vloog weg na gedane wassing. Blijkbaar had hij
honger gekregen van zijn bad want even later hoorde
ik ineens een gekrijs door het kiertje van het raam. Uit
de bomen kwam het (zelfde?) mannetje Sperwer
gevlogen met een Gaai in de poten. Wel een raar
gezicht want de Gaai was bijna nog groter dan de
Sperwer. Het gekrijs kwam van twee kanten want niet
alleen de Gaai in de klauwen van de Sperwer ging
tekeer, ook een achtervolgende Gaai liet zich niet
onbetuigd! Halverwege de parkeerplaats had de
Gaai de Sperwer bijna te pakken en de Sperwer koos
eieren voor zijn geld en liet de andere Gaai los. Alle
drie vlogen ze toen een andere kant op en ik heb ze
niet meer gezien; deelnemers ook niet trouwens.
Was hier sprake van ‘geven om de ander’, of .....?
 
De Meerkoetenfamilie
 
In het water bij ons huis zwemmen altijd Meerkoeten
en elk jaar zijn er meerdere nesten van één  Meerkoe
tenechtpaar. Meerkoeten zijn monogaam. Meerdere
nesten is wel noodzaak, want het gros van de jongen
verdwijnt, vooral door predatie door snoeken, Reigers,
Kraaien, enz.. Ik was eens getuige van zo’n verdwij
ning. Het paartje zwom voor ons huis met twee jongen
en plotseling was er veel gespetter en nog maar één
jong. Ik mag aannemen dat een snoek zijn slag had
geslagen. Wat toen volgde, vond ik door merg en
been gaan. Beide ouders hebben ruim 20 minuten
een klaaglijk geluid laten horen, terwijl ze rondzwom
men boven de plek waar het jong verdwenen was.
Het was zo triest, zo klaaglijk, dat je zou zeggen dat er
gehuild werd maar dan op meerkoetenmanier. Een

blijkbaar ingrijpende gebeurtenis die ze niet zomaar
voorbij lieten gaan. Daarna werd het weer rustig op
het water en het laatste jong (ik meen dat ze met 5
begonnen waren) overleefde. Niet lang daarna
maakten ze ‘gewoon’ weer een nieuw nest.
Hadden ze echt gehuild van verdriet? Het leek er wel
op.
 
De Toppereend
 
Eind februari waren Tineke en ik bij Lac du Der in
Frankrijk om er Kraanvogels te kijken. Een aanrader!
Maar dit gaat over een paartje Toppereenden die wij
op een meer in de buurt ontdekten. De dieren doken
regelmatig. Daar hebben we enige tijd naar gekeken.
Maar tot onze verbazing kwam op een gegeven
ogenblik het mannetje niet meer boven. We keken
het hele meer steeds weer opnieuw af, maar geen
mannetje meer te bekennen. Waar was hij gebleven?
Het geval wil dat het vrouwtje wel steeds weer boven
kwam, maar er was duidelijk iets aan de hand. Ze
dook en dook, steeds weer op dezelfde plek. Het leek
erop dat zij onder water aan het graven was, of zoiets
want soms had zij de kop helemaal onder de modder
als zij bovenkwam. Steeds keek ze, naar onze mening
verwilderd/panisch, na het bovenkomen om zich
heen om daarna meteen weer te duiken. Ze was
duidelijk op zoek. We keken er tien minuten naar,
maar het duiken bleef zich herhalen, zonder een
spoor van het mannetje. Daarna zijn wij bij het meer
gaan wandelen, waarbij we af en toe nog de start
plaats konden zien. Twintig minuten later zagen wij
nog steeds het vrouwtje Toppereend duiken op de
zelfde plek. Daarna verloren wij haar uit het zicht en
bij terugkomst was zij verdwenen. Welk drama had
zich daar onder water afgespeeld? Was het mannetje
blijven hangen aan iets als vistouw onder water of 
zoiets? Zeker is in ieder geval dat ze haar best heeft
gedaan het mannetje op te sporen en wellicht zelfs
te bevrijden. We zullen het nooit weten. Het was
aangrijpend om haar daar zo bezig te zien, de emo
tie spatte er vanaf.
 
En zeg mij nu nooit meer dat vogels geen gevoel
hebben (als je dat al van plan was).
 
Mike Hirschler
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Buizerdnest in omgewaai
de boom
Hergebruik van een oud nest is bij buizerds vrij nor
maal. Vaak gaat het om een horst van vorig jaar, 
soms wordt een oud kraaiennest of havikhorst opge
knapt. Dat buizerds daarbij vreemde plekken uitkie
zen was me al vaker opgevallen. In het vrijwel boom
loze Friesland waar ik dit jaar een aantal atlasblokken
voor SOVON telde, vond ik buizerdnesten in laanbo
men langs provinciaalse wegen,  op boerenerven en
zelfs op drie meter hoogte in een oude vlierstruik (de
enige “boom” in de wijde omgeving).
 
Maar een buizerdechtpaar in het Kievitsveld bij
Vaassen maakte het wel erg bont dit jaar.
Tijdens de wintertelling  van atlasblok 27-54 (Vaassen-
oost)  ontdekte ik het oude horst van vorig jaar. Maar
de nestboom, een oude kwijnende populier,  waaide
om. Daarbij bleef de kroon met het horst half in een
buurboom hangen. Het nest bleek van solide makelij
en was nauwelijks beschadigd. Wel bevond het zich
nu in een scheve positie en op slechts vier meter
boven de grond. Daarvoor zat het op een veilige
hoogte van zo’n 15 meter. Ik ging er dan ook voet
stoots vanuit dat het stel een ander nest zou bouwen.
Bomen genoeg in de directe omgeving.
 

Maar in de natuur is niets vanzelfsprekend, er zijn altijd
verrassingen. Dat bleek ook nu. Begin maart zag ik
het paar al bij hun oude nest rondhangen, er werden
zelfs verse takken aangesleept. Ik nam het eerst niet
echt serieus, een soort van rouwverwerking bedacht
ik. Maar bij een tweede bezoek was het horst flink
gerestaureerd en zeker 50 cm opgehoogd om weer
een horizontale positie te verkrijgen. Toen realiseerde
ik me dat ze echt van plan waren om daar, tegen
beter weten in, weer te gaan broeden. Toch kon ik
het me nog haast niet voorstellen. Echter, korte tijd
later bleek het onwaarschijnlijke waarheid te worden.
In april zat er een buizerd op het nest te broeden en
op 15 mei zag ik de eerste twee donskoppies boven
de nestrand verschijnen. Te zien aan de krijtvlekken
onder het horst wisten ze al hoe ze over de nestrand

heen moeten poepen.
 

Op 30 mei ben ik nog eens wezen kijken hoe het met
de jonge buizerds gaat.  Beiden blijken flink gegroeid
en staan hoog op het nest nieuwsgierig de omgeving
te verkennen. Het oudste jong is al volledig in juveniel
kleed, de benjamin heeft nog een klein beetje dons
op de kop. Terwijl ik foto’s sta te nemen, drukt het
jongste jong zich plotseling plat op het nest, terwijl de
oudste verschrikt de kop omhoog draait. De oorzaak:
een overvliegende havik. Daar kun je als jonge bui
zerd maar beter voor uitkijken, zeker als de ouders
afwezig zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat een
havik een bijna vliegvlugge buizerd van het nest plukt.
Gelukkig sta ik als beschermengel bij het nest en de
havik vliegt door. Nu maar hopen dat de half verrotte
stam van de nestboom niet net voor het uitvliegen
doormidden breekt. Het leven van jonge buizerds is
vol risico’s.
 
Piet Schermerhorn
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Informatie Vogelwerkgroep "De IJsselstreek"
 
Vogelwerkgroep  “De IJsselstreek” is een actieve vrijwilligersorganiatie,
die zich sinds 1967 bezig houdt met de bescherming van vogels in het
IJsselgebied tussen Wijhe en Zutphen.
De activiteiten van de werkgroep bestaan onder meer uit cursussen,
nestkast onderhoud, inventarisaties en tellingen van soorten en
speciale gebiedsinventarisaties.
Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt,
Maatmansweg 3 7425 NC Deventer. (niet in de maanden juli en augustus!).
Ook zijn er maandelijkse excursies.
 
Lid worden:
 
Mail Tineke Hirschler,  vwgijsselstreek@gmail.com
 
Contributie:      Leden  € 14,--
 
ABN-AMRO bank: rekeningnummer IBAN NL28ABNA0470387297
 t.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”
 
 
Contactpersonen:
Informatie ooievaars:                      H. Hietbrink, 0575-491992
WOP onderzoek en
Publicaties o.a. tellingen                 E. Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com
Kolonievogels                                   P. Schermerhorn, pschermerhorn@concepts.nl
Steenuilenwerkgroep:                     K. Spijker, 0570-643600
Kwartelkoning en roofvogels:         W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen:                              J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14jaar:           M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling:                           E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com
Invulling programma
ledenavond:                                    H. Dijkerman, harry-dijkerman@zonnet.nl
 
Gewonde vogels:                            St Vogelasiel Noah, Halle, 0314-390027
                                                          E. vd Werf, Kampen, 06-22604478
 
 
Internetsite:            www.vwg-deijsselstreek.nl
Contactadres:       vwgijsselstreek@gmail.com
 
Inleveren kopij voor volgende editie (Nr. 82) van de IJsvogel voor 15 oktober 2015 bij Ellen Somhorst.
Tekst zonder opmaak aanleveren in Word!   Foto's liefst in orgineel formaat. Minimaal 2,5 Mb groot.
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Excursies en activiteiten
2  september: Ledenvergadering .  Diapresentatie vakantie foto’s gemaakt door leden VWG.
 
12 september:  Watervogeltelling.  9 uur verzamelen .
 
26 september:  Excursie naar de Duursche waarden   vertrek 8.00 uur.
 
2-4 oktober: Texelweekend, de organisatie is deze keer in handen van Ronald Groenink,     
ronald.shikra@hetnet.nl voor aanmelding en informatie.
 
7 oktober: Ledenvergadering.  Lezing verzorgd door Jeroen Kuipers over Ganzen.
 
17 oktober: Watervogeltelling.  10 uur verzamelen.
 
24 oktober: Excursie naar de Borkeld, de Friezenberg e.o. halve dagexcursie, vertrek 8.00 uur.
 
4 november:  Ledenvergadering.  Lezing verzorgd door Mike Hirschler over Tarifavakantie
 
7 november: Excursie naar de Kraanvogels rondom Diepholz, dagexcursie, vertrek 7.00 uur.
 
14 november: Watervogeltelling. 10 uur verzamelen.
 
2 december: Ledenvergadering.  Lezing verzorgd door Harold van de Meer over de Grauwe Kiekendief.
 
12 december: Watervogeltelling. 10:30 uur verzamelen.
 
19 december: Excursie naar de Oostermaet bij Lettele  halve dag excursie, vertrek 8.00 uur.
 
Watervogeltelling is altijd met de fiets vanaf de  spoorbrug in Deventer naar het het pontje bij Gorssel
 
Aanmelden excursies bij:
 
Ab Winkelman:   06-54687851;   ajw.winkelman@hotmail.com
Ronald Groenink:  06-51095815  ronald.shikra@hetnet.nl
Harry Dijkerman:  06-22379074   harry-dijkerman@zonnet.nl
 
Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 0,20 cent per kilometer!
Vertrek excursies bij de voormalige Tropische Landbouwschool, hoek Centuurbaan – Brinkgreverweg.
 
Belangrijk: Voor alle excursies graag tijdig opgeven (tot 2 dagen voor excursie) bij bovenstaande personen.
Vermeld altijd of je beschikt over vervoer, of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen of dat je met
iemand anders wilt meerijden.
 
 


