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We mogen onszelf feliciteren, we zijn na-
melijk op de landelijke TV geweest zoals jul-
lie natuurlijk allemaal hebben gezien. Voor 
diegene die het toch nog gemist hebben, de 
NCRV heeft in de serie “Natuurlijk Natuur in 
de Stad”, Deventer aan gedaan. Onze nieu-
we jeugd-afdeling is mooi in beeld geweest, 
hoewel het wel uitgebreider had gemogen. 
Er is in Deventer een heleboel natuur te zien 
en daarom kreeg alles maar kort aandacht, 
maar zelfs de slechtvalkjongen werden niet 
vergeten. Onze jeugdafdeling heeft verderop 
in deze IJsvogel een eigen pagina gekregen; 
we zijn erg blij met hun inbreng.

Er staan weer veel verslagen van activitei-
ten in dit nummer, dank hiervoor en ga door 
met insturen! 

De heren van de donderdagploeg laten, 
nog wel in dichtvorm, van zich horen als re-
actie op het artikel van juf Ooievaar uit het 
vorige nummer, waarin ze kritische kantteke-
ningen plaatste bij een zeker bruin flesje. Ik 
heb gemerkt dat juf Ooievaar het ook in dit 
nummer weer aandurft een artikel te schrij-
ven. Ze had natuurlijk het commentaar nog 
niet gezien. Nu maar hopen dat ze bij het 
verschijnen van het volgende nummer niet 
de plaat poetst of alsnog naar het zuiden 
vertrekt.

De oplossing van de raadselvogel wordt 
weer uit de doeken gedaan. Het kost mij 
altijd weer een tijdje puzzelen, goed kijken 
naar de details van de foto en bladeren in 
m’n vogelgids. Na flink wat twijfelen kom ik 
tot een antwoord, dat richting Jeroen gaat. 
En dan het volgende nummer afwachten met 
daarin de uitleg waarom je antwoord goed of 
fout is. Ik begreep van Jeroen dat hij best wat 
meer reacties zou willen ontvangen. Laat je 

niet ontmoedigen door de kreks onder ons. 
Stapjes voor stapje vergaar je meer kennis 
en daardoor misschien ook steeds meer ple-
zier in het kijken naar vogels.

Er staat ook een advertentie in deze IJs-
vogel. Er is namelijk een vacature in het be-
stuur per 1 januari i.v.m. het vertrek van Jan 
Jaap Fleurke naar Texel. Gezocht wordt een 
nieuw aspirant bestuurslid. Je kunt dus een 
jaartje oefenen om te kijken of het je wat lijkt 
om het bestuur vanaf 2011 te gaan verster-
ken. 

Dan wil ik jullie verder nog attenderen op 
het voorjaarsvogelweekend van 2010. Het 
wordt deze keer een buitenlandse reis! We 
bezoeken Noordoost Groningen en logeren 
net over de grens in Duitsland. 

Zoals jullie  verderop zien starten we in 
deze IJsvogel een nieuwe rubriek: “Na de 
pauze” Het zou leuk zijn te horen wat jullie 
hier van vinden. Sowieso is het voor ons als 
nieuwe redactie  leuk feedback te krijgen op 
de IJsvogel. 

Namens de redactie wens ik iedereen heel 
fijne feestdagen en een goed uiteinde. La-
ten we hopen dat 2010 een mooi vogeljaar 
wordt. 

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Ochtendwandeling 
‘Duursche Waarden’ 19 september 2009

In de auto, op weg naar de ‘Duursche 
Waarden’, worden eerst de vakantieverha-
len en vogelwaarnemingen uitgewisseld. Het 
is ook de eerste wandeling na de vakantie. 
Daarna zien we onderweg een zestal grote 
zilverreigers en flinke aantallen zwanen, kie-
vieten, spreeuwen, aalscholvers en meer-
koeten in de trekgaten langs de IJsseldijk. 
We vertellen elkaar dat de herfst er al aan zit 
te komen. Spreeuwen en kievieten vormen 
al weer grote groepen. De avondtrek van 
meeuwen en kraaien/kauwtjes is al weer te 
zien. 

We hopen trekvogels te zullen gaan zien 
vandaag. Dat valt daarna tegen. Het prach-
tige rustige weer nodigt schijnbaar nog geen 
grote aantallen vogels uit om op weg te gaan 
en de route over  ‘Duursche Waarden’ te kie-
zen.

Al wandelend door de ‘Duursche Waarden’ 
geeft Jaap Bont aan dat de ontwikkeling hier 

model staat voor vele andere projecten in 
Nederland op het gebied van natuur- en ri-
vierinrichting. Hij heeft het over dynamische, 
statische en ‘spontane geulen; de rol van de 
schotse hooglanders en shetlandse pony’s; 
proefvakken en het weghalen van wilgenop-
groei. 

De houten uitzichttoren en de steenovens 
zijn door hekken afgeschermd. De kans op 
ongelukken is te groot. De plannen voor 
verbetering zijn er, maar de goedkeurings-
processen duren lang. De bedoeling om 
dit gebied zo aantrekkelijk te maken dat de 
kwartelkoning zou komen nestelen, is (nog) 
niet gehaald. 

In zijn uitleg wordt hij herhaaldelijk onder-
broken door het roepen van namen van ge-
signaleerde vogels. De aandacht van de hele 
groep verlegt zich. Dat heb je met vogelaars, 
maar Jaap weet dat zelf maar al te goed! 

Grauwe Klauwier Foto Ronald Groenink
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We zien veel watervogels zoals, fuut, 
blauwe reiger, grauwe gans, brandgans, 
wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, 
meeuwen, maar ook krakeenden, een kleine 
canadese gans en de eerste teruggekeerde 
smienten.  De torenvalk op de prachtig her-
stelde schoorsteenpijp zit schitterend op zijn 
plankje in de zon en laat zich mooi waarne-
men. Een buizerd zien we overtrekken. In 
de meidoorn, wilgen en populieren horen en 
zien we pimpelmees, koolmees, staartmees, 
merels, gaaien, eksters, mussen, tjiftjaf en fi-
tis. Er is ook alle tijd om aandacht te besteden 
aan planten en vlinders. Er blijken verschil-
lende kenners in de groep te zijn, die mak-
kelijk namen en eigenschappen opsommen.

Als halverwege de ochtend de boterham-
men en koffie te voorschijn komen, hoort en 
ziet Ronald een grauwe klauwier. Het lukt 
hem ook deze te fotograferen. In de open 
gedeelten zien we meer mussen, groenling, 
putter, kneu, paapje en roodborsttapuit. Het 
is heerlijk wandelen langs de IJssel en er 
wordt gezellig gekeuveld en nieuws uitgewis-
seld.  Aan de overkant van de IJssel zien we 
de graafmachines staan die de nieuwe geul 

aan het graven zijn in het kader van ‘ruimte 
voor de rivier’. 

De tijd is te kort om met het bootje door 
de ‘Duursche Waarden’ te varen of langs de 
vogelkijkhut te gaan. Voordat we koffie gaan 
drinken en de soortenlijst invullen, gaan we 
nog wel even bij ‘De Roetwaard’ langs, een 
plas vlak voor de ‘Duursche Waarden’ waar 
we op de heenweg al veel vogels hadden 
zien zitten. De hoop op het zien van steltlo-
pertjes valt in duigen. We zien ze niet, wel 
weer veel kievieten, zwanen, aalscholvers 
en meerkoeten.  

Bij cafe-restaurant Ripperda wordt de wan-
deling met koffie, en voor een enkeling met 
verse appeltaart erbij, afgesloten. 

Kort samengevat was het een prachtige 
zonnige nazomer-zaterdagmorgenwande-
ling, waar Jaap Bont, in zijn rol als vrijwilliger 
bij Staatsbosbeheer, ons op een plezierige 
manier uitleg heeft gegeven over de ontwik-
keling van het gebied.

Albert van Driel

Kleine Geul Duursche Waarden Foto Jaap Bont
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Beste vogelvrienden, er is mij dringend 
opgedragen een verslag te maken van het 
weekend vogels kijken op Texel van 9 t/m 11 
oktober. Ik kon dat natuurlijk niet weigeren en 
heb er mijn vrije tijd maar weer eens voor op-
geofferd. Niet om dit stukje te schrijven maar 
om mee te gaan; een ooievaar heeft daar n.l. 
helemaal niks te zoeken. Verwacht van mij 
geen exacte opsomming van de gespotte 
vogels en nog minder waar we ze gezien 
hebben. Ik beperk me tot een sfeerverslag 
waarbij de dingen die me zijn opgevallen na-
tuurlijk niet onvermeld blijven.

De groep bestaande uit negen mannen en 
negen vrouwen bereikte mooi op tijd de boot 
in Den Helder. Alleen lukt het elk jaar maar 
niet om ook allemaal tegelijk op die boot te 
komen. Er is altijd wel een auto, of camper in 
dit geval, die de boot net niet haalt. Gelukkig 
duurt de overtocht maar kort, maar er wordt 
in dat kwartiertje wel altijd gezorgd voor wat 
spektakel. De vogelwerkgroepleden voeren 
de rond de boot vliegende meeuwen n.l. 
met meegebracht brood. Een nobel streven 
zult u zeggen, maar nee beste mensen, er 
moet ook zo nodig geprobeerd worden die 
arme beesten te vangen. Een meeuw vloog 
zelfs radeloos het trapgat in, het is toch een 
schande en dan natuurlijk ook nog fotogra-
feren hè!!!

Rond de klok van 12 uur kan de groep vol-
daan en compleet naar het eerste vogelkijk-
punt, de favoriete Petten, rijden. Die Petten 
is maar een klein plasje, maar het groepje 
enthousiastelingen kan daar toch zonder 
zich één moment te vervelen, drie kwartier 
door de kijkers turen.  

Opeens was er onrust waar te nemen on-
der m.n. enkele mannelijke vogelaars. Er 
werd gemompeld dat er een Amerikaanse 
goudplevier was waargenomen. De auto’s 
werden gestart en langzaam rijdend werden 
de weilanden afgezocht. Groot was de vol-
doening toen tussen een heleboel goudple-
vieren opeens de Amerikaanse dwaalgast 
werd gesignaleerd. Het blijkt dat je dit beest 
o.a. aan z’n zwarte oksels kunt herkennen. 
Het is mij een raadsel hoe ze hem gevonden 
hebben want hij liep en dan zijn die oksels 
toch niet echt te zien. 

Opnieuw beroering, er was ergens een 
Ross’ Gans gezien. Opnieuw starten en kij-
ken; ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit 
van deze collegavogel gehoord had. Maar ik 
had het kunnen weten, het was Dutch Bir-
dingweekend op Texel en dan wil het aantal 
speciale waarnemingen nog wel eens toene-
men. Ik herinner me een verhaal van vorig 
jaar over een Sperwergrasmus en een Blad-
koninkje. Uit betrouwbare bron heb ik later 
vernomen dat deze beide vogeltjes zwaar 
getraumatiseerd uit dat weekend zijn geko-
men, zo opgejaagd hebben ze zich gevoeld.

Maar goed, terug naar onze dappere voge-
laars uit de IJsselstreek. Ook de Ross’ Gans 
werd  gevonden en zeer tevreden werd tegen 
de avond het kamp opgezet bij camping de 
Robbenjager. Er waren dit jaar meer tenten 
dan ooit, omdat de grote patatcamper van 
Jan ontbrak, maar er is niet geklaagd over 
kou of regen door de tentkampeerders. 

Misschien moet ik het nog even over het 
eten hebben. De waarde van een goede 
maaltijd wordt door iedereen anders opge-
vat. Er was veel aanmaak kant-en- klaarspul, 

Een okselfris weekendje Texel
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en alleen José maakte in haar eentje een 
geheel verantwoorde maaltijd klaar en ook 
bij de grote vrouwentent werd ordentelijk ge-
kookt. ’s Avonds werd nog lang buiten geze-
ten, waarbij de alcohol voor wat extra warmte 
zorgde. Na nog een late avondwandeling 
dook iedereen tevreden in de slaapzak. 

De volgende dag werden de zogenaamde 
“tuintjes” afgezocht. Dit is het terreintje  bij de 
vuurtoren, waar veel kleine vogeltjes te vin-
den zijn. Hijgend komen ze aanvliegen van-
uit Scandinavië en uitgeput vallen ze neer 
in dat gebied;  een eldorado voor onze vo-
gelaars dus. Daarna richting het Wad, waar 
we genoten van het mooie licht en veel, heel 
veel vogels. Eiders, Rotganzen, Oever- en 
strandlopers en ander watergrut. Natuurlijk 
zagen we ook grote rovers overtrekken, want 
vogelaars hebben een scherpe blik, er ont-
gaat ze weinig. 

Wat kan ik verder nog melden. Ik zei al dat 
het Dutch Birding-weekend was. Het bleek 
dat bij de camping een smoelenboek van 

alle Dutch Birders in Nederland beschikbaar 
was.  Daar hebben een aantal vrouwelijke 
vogelaars zich gedurende het weekend in 
verdiept, maar helaas werden geen aantrek-
kelijke types aangetroffen. Onze eigen IJs-
selvogelaars stonden er trouwens niet in. 
Wel zagen we gedurende het weekend re-
gelmatig vogelaars met een bekend hoofd uit 
deze vermakelijke catalogus.

Misschien vraagt u zich inmiddels af waar 
de titel boven dit stukje op slaat. Wel, dat 
heeft te maken met het feit dat het aantal 
gekochte douchemunten dit weekend weer 
verder is gedaald. We gaan er van uit dat al-
leen aantoonbaar is gedoucht door Gerard. 
Voor het douchen van de andere vogelaars, 
zowel de mannelijke als de vrouwelijk, zou ik 
geen vlerk in het vuur durven steken. Waarbij 
maar weer eens gezegd is dat vogelaars het 
niet zo nauw nemen met hun verschoninkjes.

Juffrouw Ooievaar

Foto impressie van Texel zie pagina 38 en 40

cheese

Juffrouw Ooievaar heeft de redactie ge-
vraagd een aanvulling te maken op haar ar-
tikel over Texel. Dit voor diegenen onder ons 
die wel graag willen weten hoeveel en wat 
we allemaal gezien hebben op Texel.

Na overleg komen we op bijna 100 ver-
schillende soorten.

De hier in de buurt niet of veel minder 
voorkomende soorten zullen we melden: 
Rotgans, Ross Gans, Eidereend, Jan-van-
gent, Lepelaar, Geoorde Fuut, Blauwe Kie-
kendief, Havik, Waterral, Kluut, Bontbekple-
vier, Amerikaanse Goudplevier, Goudplevier, 
Zilverplevier, Kanoet, Paarse Strandloper, 
Bonte Strandloper, Watersnip, Rosse Grutto, 
Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Tureluur, 
Steenlopers, Kleine Jager, Grote Mantel-

meeuw, Strandleeuwerik, Oost. Braamslui-
per, Siberische Tjiftjaf, Baardman, Drieteen 
Strandloper.

De redactie
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Met 7 goed gevulde auto’s reden we za-
terdag 24 oktober naar de Oostvaarders-
plassen. De 1e stop bij de Praambult was het 
meteen raak: “ Zeearend !” Weliswaar aan 
de horizon, links, maar 2 flinke bruine vlek-
ken zo te zien: een paartje, naast elkaar, 
gezellig op een boomtak. En 4 telescopen 
boden aan ieder een beter zicht op deze 
grote vogels. Al gauw klonk het: “grote zilver-
reiger rechts.” Lang konden we daar niet bij 
stil staan, want plots ontwaarden we een nog 
niet volwassen zeearend midvoor, op werke-
lijk geringe afstand. We konden heel goed 
de eerste lichtgekleurde veren zien, teken 
van zijn proces naar volwassenwording. Nog 
veel imposanter werd het toen de vogel zijn 
enorme vleugels uit sloeg; met recht komt 
dan de gedachte aan een vliegende deur op. 
Vervolgens vloog hij/zij wat, maar een aan-
tal keren kwam hij/zij ook weer terug. Een 
fantastische 1e kennismaking met deze zeer 
bijzondere vogel.

Voorts zagen we de raaf. Hij/zij vertoonde 
mij bij het gaan verzitten zijn wigvormige 
staart, zodat ik overtuigd was. De holenduif 
en de torenvalk. Het uitgestrekte terrein links 
voor ons was overbezet met edelherten; echt 
heel veel, families zo te zien.

Doorgereden naar het bezoekerscentrum 
van staatsbosbeheer en van daaruit gelopen 
naar vogelhut de Zeearend. Onderweg werd 
onze aandacht getrokken door een man 
met telescoop (of telecamera) vlak voor een 
riethaag: “baardmannetje gehoord”. (Ronald 
zegt:“pingping !”) Enkelen van ons zagen de 
baardman ook en later vloog er een paartje 
elders boven het riet. Ook zagen op onze 
weg terug heel duidelijk een klapekster. En 
weer zagen we zeearenden, kluut, koereiger, 

wintertaling, grote bonte specht en 2 lichtge-
kleurde buizerds.

Vervolgens met de auto’s naar “de over-
kant”. Een, vanwege de wind en hinderlijke 
miezer-regen, korte stop langs de weg le-
verde nog een grote zilverreiger op. Nabij 
Almere-Buiten  was de laatste stop bij een 
uitkijkplek. Vanuit het 2-hoog gelegen kraai-
ennest zagen we weer een grote roedel her-
ten, dit keer uitsluitend bokken. We zagen 
een enorme groep brandganzen op het land; 
onder de dobberende eenden: tafeleend, 
wintertaling, smient, een vlucht slobeenden 
die neerkwam en futen. 3 Vossen, waarvan 
één donkerbruin gekleurd. Even eerder za-
gen we al een mankepoot roodvos.

Toen iedereen verzadigd was van al wat 
we gezien en beleefd hadden, reden de 
7 auto’s na een korte afronding op het par-
keerterrein, weer vlot terug naar Deventer.

Ik had een zeer geslaagde dag met deze 
prachtige excursie. Dank aan de organisato-
ren!

Renée Mees

Excursie naar de Oostvaardersplassen 

Brandganzen Foto Jeroen Kuipers
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06.45; het is nog geheel donker als twee 
vogelaars bepakt en bezakt over een prikkel-
draadafrastering stappen om op weg te gaan 
naar de plek die voor de rest van de dag hun 
telpost zal zijn, in dit geval een plekje langs 
de Baakse Beek in de buurt van Wichmond. 
Op hetzelfde moment zijn door het gehele 
land dergelijke taferelen te aanschouwen, 
onder andere bij Brummen waar zich ook, in 
alle vroegte, enkele vogelaars hebben ver-
zameld om hun posities in te nemen voor die 
dag.

De vogelaars waar het hier om gaat zijn 
leden van onze club die deelnamen aan een 
trektelling in het kader van de Euro Bird-
watch, een initiatief van Bird Life Internatio-
nal en in ons land georganiseerd door Vo-
gelbescherming Nederland. In 35 Europese 
landen werden op hetzelfde moment trekvo-
gels geteld. In ons land gebeurde dat door 
105 vogelwerkgroepen welke zich hadden 
opgesteld langs het NIVON Trekvogelpad, 
een lange afstandswandelroute van 380 km 
dwars door het land van Bergen aan Zee tot 
aan Enschede.

Telpost Baakse Beek,
Hier werd geteld van 07.00 uur t/m 15.00 

uur door Ronald Groenink, Jaap Kloezeman, 
Jaap Bont en ondergetekende. De telpost 
lag tussen de weilanden aan de Broekweg 
(Wichmond), enkele honderden meters van-
af de IJssel, aan de Baakse Beek en in de 
buurt van enkele bosjes met water. 

Telpost Brummen,
Ook hier werd hetzelfde aantal uren ge-

teld en wel door Gerard Bogaert, Jan Jaap 
Fleurke en Ellen Somhorst. Deze telpost was 

gelegen aan de toegangsweg naar het veer-
pontje dat gaat van Brummen naar Bronk-
horst, vlak naast de IJssel. Deze telpost werd 
in de ochtend ook nog bezocht door een 
enthousiaste jeugdgroep die enkele uren 
meetelde. In eerste instantie was er sprake 
van dat het jeugdjournaal hier opnamen zou 
komen maken maar dat is op het laatste mo-
ment niet doorgegaan.

 
Bij deze telling ging het erom om alle vo-

gels die langs/ of overvlogen per uur te no-
teren. Twee keer die dag werd er door VBN 
Nederland contact opgenomen met de tel-
posten om de resultaten tot dan toe door te 
geven zodat zij alvast een tussenbalans kon-
den opmaken. 

Ondanks dat de telposten hemelsbreed 
slechts 4,2 km uit elkaar lagen is er toch een 
duidelijk verschil te zien in de waargenomen 
soorten en aantallen. Verschillen in lokale 
omstandigheden zijn hiervan de oorzaak en 
vooral de aanwezigheid van enkele grote 
plassen leverde vooral bij Wichmond grotere 
aantallen Grauwe Ganzen en Aalscholvers 
op. Heel opmerkelijk is het aantal Grote Zil-
verreigers bij Wichmond, veroorzaakt door 
vliegbewegingen tussen, een tot dan toe 
onbekende slaapplaats op een nabijgele-
gen landgoed en de den Elterplas aan de 
overkant van de IJssel. Het precieze aantal 
is moeilijk te zeggen door het heen en weer 
vliegen maar het minimum aantal is zeker 
31 vogels. Het was dan ook een opmerkelijk 
begin van de teldag toen in het eerste licht 
een groep van 23 Grote Zilverreigers vanuit 
het bos naar de IJssel vertrok. In het 4e uur 
kwam een groep van 25 vogels teruggevlo-
gen gevolgd door 2 vogels in het 5e uur en 

Trektelling zaterdag 03-10-2009



IJsvogel nr. 64 10 december 2009

Brummen   Wichmond  
     

Spreeuw 693  Grauwe Gans 624

Kievit 539  Aalscholver 114

Grauwe Gans 382  Spreeuw 108

Graspieper 41  Vink 101

Houtduif 40  Graspieper 87

Vink 38  Houtduif 69

Kneu 35  Grote Zilverreiger 64

Aalscholver 28  Kokmeeuw 62

Witte Kwikstaart 24  Kievit 36

Zwarte Kraai 18  Kneu 33

Boerenzwaluw 17  Nijlgans 23

Wintertaling 8  Holenduif 22

Kokmeeuw 7  Witte Kwikstaart 16

Nijlgans 5  Gaai 8

Wilde eend 5  Koperwiek 5

Grote Zilverreiger 4  Watersnip 4

Holenduif 4  Boerenzwaluw 3

Koolmees 4  Sperwer 3

Ringmus 4  Kolgans 2
Groenling 3  Wulp 2
Pimpelmees 3  Zanglijster 2
Blauwe Reiger 2  Buizerd 1
Kolgans 2  Grote Gele Kwik 1
Rietgors 2  Grote Lijster 1
Smient 2  Heggemus 1
Sperwer 2  Slechtvalk 1
Torenvalk 2  Veldleeuwerik 1
Zilvermeeuw 2    
Boomvalk 1    
Grote Lijster 1    
IJsvogel 1    
Koperwiek 1    
Stormmeeuw 1    
Tjiftjaf 1    
     
34 soorten 1922  27 soorten 1394
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4 vogels in het 6e uur. Ook in het 7e en 8e 
uur werden vogels geteld, achtereenvolgens 
7 en 3 maar deze vlogen weer richting IJs-
sel. Waarnemingen van een groep van 50 
Grote Zilverreigers in de uiterwaarden bij 
Doesburg doen vermoeden dat het aantal in 
onze omgeving zeker meer dan 31 bedraagt 
en tellingen bij slaapplaatsen kan hier hope-
lijk komende tijd meer uitsluitsel over geven, 
feit is dat de Grote Zilverreiger een steeds 
algemenere en gewone verschijning aan het 
worden is in de omgeving van Zutphen. Lan-
delijk werden 172 Grote Zilverreigers gemeld 
tijdens de Euro Bird Watch.

 
In de tabel hiernaast staan de totalen voor 

beide telposten in volgorde van waargeno-
men aantal:

Leuke soorten in deze lijsten zijn; de al 
eerder genoemde Grote Zilverreiger, Boom-
valk, Slechtvalk, IJsvogel, Grote Gele Kwik-
staart, Grote Lijster. Watersnip en toch nog 
20 Boerenzwaluwen.

Als we uit deze lijst een top 10 zouden sa-
menstellen dan zien we per telpost duidelijke 
verschillen. Zo staan Spreeuw en Grauwe 
Gans op beide telposten in de top 3, op de 
eerste of de derde plaats, terwijl de tweede 
plek wordt ingenomen door de Kievit of de 
Aalscholver. 8 soorten staan op beide tel-

posten in de top 10 terwijl in Brummen Witte 
Kwikstaart en Zwarte Kraai en bij Wichmond 
Kokmeeuw en Grote Zilverreiger een plekje 
veroverde bij de eerste 10 van de ranglijst. 

Een top 10 van de opgetelde resultaten op 
beide telposten ziet er als volgt uit;

Grauwe Gans 1006
Spreeuw 801
Kievit 575
Aalscholver 142
Vink 139
Graspieper 128
Houtduif 109
Kokmeeuw 69
Kneu 68
Grote Zilverreiger 68

Opmerkelijk is het zeer lage aantal van en-
kele “echte trekvogels” die je in deze tijd van 
het jaar wel mag verwachten zoals Zanglijs-
ter (2), Koperwiek (6) en Veldleeuwerik (1) 
De harde wind en slechte weersomstandig-
heden in het noorden zijn hier debet aan. Vo-
gels blijven hier hangen en durven de tocht 
naar het zuiden nog niet aan zolang het weer 
daar niet beter wordt. Een goed voorbeeld 
is de Vink waarvan er op 2 oktober 21.000 
bij Falsterbo (Zweden) langstrokken, een 
behoorlijk aantal maar niets in vergelijking 
met de 445.000 die vorig jaar de dag voor de 
Birdwatch vanaf Falsterbo naar het zuiden 
vertrokken.Het weer is een bepalende factor 
voor een goede trek of niet. Deelnemers aan 
het texelweekend van een week later heb-
ben dat ook kunnen ervaren, toen het weer 
ten noorden van Nederland goed werd en er 
een constante stroom van vele duizenden 
Zanglijsters en honderden Koperwieken over 
het eiland trok.

Meester teller Jaap Kloezeman
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Bepalend voor het aantal vogels dat langs-
trekt is ook het tijdstip van de dag, waarbij 

de eerste ochtenduren meestal de beste trek 
opleveren. Tijdens deze uren worden dan 
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grafiek 1; totalen per uur. De opmerkelijke piek in het 6e uur bij telpost Brummen werd veroorzaakt door 
een groep van 601 Spreeuwen.

Overvliegende Grote Zilverreigers Foto Jeroen Kuipers
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ook de meeste vogels waargenomen en in 
de grafiek van pag. 12 zijn de totalen per 
uur van de twee telposten weergegeven. De 
grafiek geeft een totaalbeeld van alle vogels, 
dus ook de Ganzen, Aalscholvers en Kievi-
ten die ik, alhoewel ze zeker trekvogel kun-
nen zijn, hier beschouw als lokale vogels die 
van en naar hun slaap- en foerageerplaatsen 
pendelen.

Als we kijken naar drie echte trekvogels 
die ook elk jaar weer in de top 10 van meest 
waargenomen soorten staan dan is het beeld 
als volgt; zie grafiek 2

Overige gegevens
In totaal werden deze dag in Nederland 

145.450 vogels geteld verdeeld over 177 
soorten

De top 10 van deze dag staat hiernaast en 
7 soorten uit onze eigen top 10 zijn ook lan-
delijk het meest gezien.

01. Spreeuw   34.198
02. Kokmeeuw  16.244
03. Grauwe gans  11.371
04. Scholekster  10.183
05. Kievit  7.465
06. Vink  7.023
07. Graspieper  7.371
08. Bergeend  5.710
09. Wulp  4.366
10. Houtduif  4.171

Op Europees niveau kwam het aantallen 
getelde vogels op 2.640.944 met als kop-
loper Rusland met 900.000 vogels. De Eu-
ropese top drie bestond uit 1. Spreeuw, 2. 
Wilde Eend en 3. Meerkoet 

Tot slot wil ik alle tellers bedanken voor hun 
inzet en de gezelligheid op de telpost. Ik kan 
alleen spreken voor de telpost Wichmond, 
waar tijdens de rustige uurtjes de nodige li-
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mericks werden voorgedragen door Jaap 
Kloezeman en er met gezamenlijke inspan-
ning ook nog wel enkele werden bedacht, 
welke helaas niet voor publicatie geschikt 
zijn. Uit verhalen van de deelnemers op tel-
post Brummen mag ik concluderen dat ook 
daar de sfeer prima was en dat we ondanks 
de magere aantallen toch kunnen spreken 
van een geslaagde dag.

Jeroen Kuipers

Literatuur:

http://www.vogelbescherming.nl/actueel/
campagnes__acties/born_to_travel_/resul-
taten_euro_birdwatch

Aktiefoto aan de IJssel 
Foto Jaap Bont

Aktiefoto aan de Baakse Beek
Foto Jaap Bont
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Op de foto een wat ineengedoken vogel 
met lichtgekleurde poten, een spitse snavel, 
gestreepte rug en gestreepte onderdelen, 
een Graspieper misschien? Alhoewel de klei-
nere piepers zeker enige gelijkenis kunnen 
vertonen met de afgebeelde vogel zijn deze 
makkelijk uit te sluiten door het feit dat deze 
vogel een duidelijke lange handpenprojectie 
heeft, iets dat piepers niet hebben doordat de 
handpennen bij een dichtgevouwen vleugel 
geheel onder de tertials verdwijnen. Alleen 
Petsjorapieper vertoond een korte handpen-
projectie. Voor de duidelijkheid; de handpen-
projectie is dat gedeelte van de handpennen 
dat voorbij de tertials uitsteekt, in dit geval 
dus het stuk van de vleugelpunt dat voorbij 
de twee grote langwerpige donkere veren op 
de rug uitsteekt. Andere vogels met duidelijk 
gestreepte boven en onderdelen zijn de gor-
zen maar deze zijn eenvoudig uit te sluiten 
op basis van de snavelvorm welke bij deze 
groep kort en driehoekig is en door de kop-
tekening die bij de meeste gorzen bestaat 
uit een wenkbrauwstreep, mondstreep en 
baardstreep. Ook hebben de meeste gorzen 
geen duidelijke strepen op de onderstaart-
dekveren, alleen Geelgors en Cirlgors heb-
ben daar een fijne tekening,  terwijl deze bij 
onze vogel juist duidelijk aanwezig zijn. Een 
vogel uit de familie van de vinken dan? Een 
deel is wederom uit te sluiten aan de hand 
van de snavelvorm of de ongetekende on-
derdelen, maar een behoorlijk deel van deze 
familie vertoond duidelijke getekende on-
der- en bovendelen zoals Frater, Barmsijs, 
Europese Kanarie en Sijs. De eerste drie 
zijn echter veel compactere vogels als onze 
raadselvogel met een veel korte snavel en 
korter op de poten. 

De Sijs heeft wel een wat langere spitse 
snavel en juveniele Sijs werd 1 keer ge-
noemd als oplossing. Kennen de meeste 
mensen de Sijs als een opvallend geelzwarte 
vogel een juveniel is vrij egaal grijs gekleurd, 
heeft duidelijke strepen op de onderdelen, 
zwarte vleugeldekveren met lichte toppen en 
lichte randen langs de hand- en armpennen 
waardoor er een licht vleugelpaneel ontstaat. 
Kenmerken die we allemaal terugvinden op 
onze raadselvogel ware het niet dat het alge-
hele voorkomen niet direct aan een Sijs doet 
denken. Kijken we nog eens goed naar de 
foto dan zien we dat de snavel toch wel vrij 
lang is met een duidelijke donkere bovenhelft 
en een ondersnavelbasis die veel lichter is, 
iets dat niet past op Sijs, ook ontbreekt een 
lichte bases van de staartzijde.

Als we ons even concentreren op de sna-
vel; vrij lang, spits met een donkere boven-
helft en een lichte basis en we pakken het 
vogelboek er weer bij, dan blijven er niet 
veel soorten over. Koperwiek vertoond wellis 
waar een hele duidelijke gele ondersnavel-
basis maar deze is door jizz en koppatroon 
gelijk uit te sluiten en eigenlijk komt er maar 
één vogel in aanmerking en dat is de Alpen-
heggenmus. De snavel in combinatie met de 
vrij grove streping op de onderdelen welke 
roodbruin is, de zwarte vleugeldekveren 
met witte toppen en het lichte vleugelpaneel 
passen alleen op deze soort. En het lichte 
keeltje met zwarte stippen dan? Ook dat is 
te zien op de foto, wellis waar enigszins ver-
stopt door de houding van de kop maar er is 
enige tekening op de keel te zien. Op de ex-
tra geplaatste foto is dit kenmerk veel beter 
te zien en is de identificatie geen probleem 
meer.  Heggenmus werd 1 keer genoemd als 
oplossing en dat was dus zeker in de goede 

Oplossing raadselvogel nr. 4, opgave 5
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richting maar de lichte snavelbasis, geban-
deerde keel en zwarte dekveren met witte 
toppen sluiten deze soort uit.

6 mensen leverde een oplossing in waar-
van drie goed, de andere foute oplossing 
was juveniele spreeuw. Deze heeft echter 
een geheel donkere snavel en geen strepen 
op de bovendelen. Iets later in het seizoen, 
als de Spreeuw ruit naar 1e winter komt er 
wel een patroon van vlekken op de boven 
en onderdelen maar deze bestaan uit zwarte 
veren met witte stippen, net het omgekeerde 
van onze raadselvogel.

De Alpenheggenmus is een soort uit het 
hooggebergte tussen de 1800 en 3000 meter 

en is voornamelijk standvogel. Deze vogel 
was echter de weg kwijt en werd gedurende 
drie dagen gezien op een kuilvoerbult bij Ei-
bergen en betrof het vijfde geval voor Neder-
land. De foto is gemaakt op 28-04-2009 door 
Jeroen Kuipers.

Nieuwe opgave
Hierbij ook weer een nieuwe raadselvogel 

dus doe je best !

Stuur je antwoord naar jkuipers01@gmail.
com of lever je antwoord in op één van de 
bijeenkomsten

Nieuwe opgave.
Hierboven staat raadselvogel 5 afgebeeld. Succes en blijf de oplossingen insturen
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Tu, tu, tu, tu wat lees ik nu…

Hooggeachte Vogelvrienden,

Elke actieve vogelaar kent onze juffrouw Ooievaar.
Die, naast haar goede leiderschap, best wel in is voor een grap.
Maar dit keer ging ze wel te ver, wilde verhalen her en der.
Laatst kwam ze op haar hoge poten, een bezoek brengen aan haar soortgenoten.
Om tevens argeloze knutselheren, stiekem te bespioneren.
En na het strijken met wat veren, gezellig mee te consumeren.
Waarom daarna dan al die roddelpraat, als in de story over straat.
‘t Hok van onze nijvere ploeg te vergelijken met een kroeg.
Ze zet ons hiermee wel voor paal, zijn er kapot van allemaal.
Door in ‘t lijfblad uit het nest te kleppen, een ongunstig broedklimaat te scheppen.
Waarom dit toch in deze trant, wat was er werkelijk aan de hand?
Er was er simpelweg een jarig, dus Uw conclusie erg voorbarig.
Het beste middel tegen stress, is appeltaart en bruine fles.
Foerageert U met Uw ongeringde stelten in ‘t vervolg maar op de vuilnisbelten.
Wij als milde ploeggenoten hebben unaniem besloten.
Het zaakje nog eens goed bekeken, de vlerken over ‘t hart gestreken.
U deze keer maar te vergeven, want zo is het vogelleven.
Een prikje hier een duwtje daar, dat houdt de snavel scherp nietwaar.

De Donderdagploeg

Jufrouw Ooievaar 
op werkbezoek
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Na een natte vrijdag gaan we zaterdag 
16 mei onder een blauwe hemel en met een 
lekker briesje de Oostermaet verkennen. 
We zijn met 22 personen, dus we splitsen in 
2 groepjes, die in tegengestelde richting van-
af de Koerkamp het bos in gaan. Het terrein 
is 7 ha groot, wordt doorkruist door veel bos-
paden en een slenk, dus sommigen van ons 
vragen zich af, of we niet zullen verdwalen. 
Niets daarvan, de 4 gidsen, Arnold, Gerard, 
Herman en Jaap leiden ons feilloos door dit 
prachtige bos.

Hier volgen wat dingen die we hoorden 
en zagen. Om te beginnen een putter op 
het dak van de Koerkamp. Daarna, in het 
bos, was op meerdere plaatsen heel duide-
lijk de zang van een goudhaantje te horen. 
Een goudvink liet zich even zien. Dan was 
er nog een vogeltje dat een bijzonder mooi 
liedje liet klinken, ik dacht dat het de zwart-
kop was. Natuurlijk overal het geluid van vin-
ken. Er is hard gewerkt in het bos: er lagen 
veel takken, er waren dode bomen blijven 
staan (noodzakelijk modern bosbeheer) en 
er lagen eindeloos veel stapels afgezaagde 
stammen langs de paden, die een heerlijke 
harsgeur verspreidden.

Arnold wees ons op de nestholte van een 
specht in een hoge beuk, die gekraakt was 
door een kauw. Ik wist niet beter of kauwen 
bouwen zelf hun nest in een boom, net als 
kraaien en roeken. “Welnee” zei Arnold, “ze 
zijn gewoon lui”. “Nee, ze zijn gewoon slim” 
merkte iemand op. Ik dacht: ze zijn lui én 
slim, dat zien we in de mensenwereld toch 
ook wel eens, vooral bij types die hoog in de 
boom zitten? Er was trouwens ook een slim 
kievitenpaar, ze hadden hun nest gelegd op 
een pas ingezaaide akker, dus daar zal voor-
lopig geen maaimachine overheen gaan.

Spechten waren er wel, maar heel weinig, 
zeker i.v.m. het lawaai van de boswerkers.

Nog een leuk ezelsbruggetje van Arnold, 
toen een grote lijster zich liet horen: “het is 
net een droevige merel, ze zijn vaak op een 
kerkhof te horen”. Verder wees hij ons op de 
nestkast voor een bosuil, een langwerpige 
“pijpkast”. Er waren 2 roofvogels die hoog in 
de lucht vlogen. Ze leken verschillend, maar 
dat bleek niet zo te zijn: het waren 2 buizerds, 
waarvan de ene soms een tijdje stil hing en 
de ander aan het abseilen was. In totaal heb-
ben we 42 soorten geteld, een mooie score, 
vooral dank zij de kennis en de geoefende 
oren en ogen van onze gidsen natuurlijk!

De slenk is pas geschoond: één oever is 
vrij steil, de andere glooiend, zodat de die-
ren gemakkelijk in en uit het water kunnen 
stappen. Er groeit nu nog niets, maar dat zal 
volgend jaar wel beter zijn. Rest mij nog even 
te vermelden dat er hele rijen met bloeiende 
rhododendrons stonden, zowel langs bos-
paden als aan de randen van een weiland.  
Sommige waren wel een meter of 5 hoog en 
alle prachtig paars, te gek!

En tot slot: de koffie/thee op het Koer-
kampterras smaakten opperbest.  

Gonnie Bikker

Een gouden ochtend

Torenvalk
Wim Verholt
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Het “na de pauze” programma van onze 
septembervergadering bestond uit het met 
elkaar delen van dat wat er deze zomer in de 
vakantie is voorgevallen. Iedereen had het 
verzoek gekregen een paar foto’s naar Ge-
rard te mailen, die er vervolgens een mooie 
compilatie van maakte. Uiteraard moest ie-
dereen wel zijn/haar eigen foto’s toelichten 
en zo maakten we die avond een reis “all 
over the World”.

Onze voorzitter mocht de spits afbijten. Ze 
is naar Duitsland geweest, heel sportief op de 
fiets, Zij laat plaatjes zien van een van haar 
campings, een depri -plek waar vooral Pool-
se arbeiders bivakkeerden. ’s Nachts werd ze 
er ook nog uit de slaap gehouden door het 
keffende geluid van padden. Daar zou haar 
alter ego, juffrouw Ooievaar, toch eigenlijk 
geen problemen mee moeten hebben. 

Een collega-vogelaar zag in de Pyreneeën 
vale gieren en liep tot aan de kuiten door de 
orchideeën in het het Bois de Vasse.

Iemand reisde naar Zweden via Gotland 
met “moeder de vrouw op de trekhaak”. Hij 
zag fluiters en withals vliegenvangers die zo 
snel vlogen dat hij ze alleen maar bewogen 
op de kiek kon krijgen. Tja, er kunnen ook 
andere oorzaken zijn voor bewogen beelden.

Terug naar ons eigen land, waar een jeug-
dige vogelaar, zoon van, een prachtige grau-
we klauwier ontdekte op een plek waar geen 
enkele volwassen vogelaar ter plekke hem 
ooit gevonden had. Ze moesten de officiële 
waarneming erkennen en dat leverde de trot-
se moeder een goed verhaal op tijdens onze 
fotomarathon.

Van daar trokken we de prachtige bin-
nenlanden van Bolivia in Zuid Amerika in. 
We zagen foto’s van aapjes, maar vooral de 
enorme Andes-condor, van bovenaf gefoto-
grafeerd, maakte indruk.  

De maker van de fotocompilatie bleef in 
de buurt van Deventer. Hij maakte met veel 
geduld een filmpje op Dorth. Te zien zijn 
beelden van een steenmarter, een das en 
een enkele passerende ree. De film is op-
genomen in de avondschemering door een 
bewegingloze filmer die muggen, kou en re-
gen trotseerde. Hij had de opgenomen uren 
film tot groot genoegen van de aanwezigen, 
verassend en spannend gemonteerd; kan zo 
door voor een Oscar.

Er werd veel gefietst deze zomer. Iemand 
ging naar Denemarken en Noord Duitsland 
en kreeg daar een mooie relatie met een 
snoezige jonge zwarte roodstaart in de ven-
sterbank van de hotelkamer. 

Door naar Noorwegen met een grote 
groep lepelaars die het deze zomer dus flink 
noordelijk hadden gezocht.

We daalden daarna weer af naar het zui-
den en kwamen in Frankrijk terecht waar het 
een heel goed pruimenjaar was. Een draai-
hals werd en detail getoond. Dit belooft een 
heleboel moois voor “na de pauze” van de-
cember.

Iemand anders trok helemaal naar Cana-
da. Prachtige spiegelende bergen in blauw 
groene bergmeren en Ospray’s die het 
moesten doen met een pallet op een paal als 
nest. Dat is weer eens wat anders dan onze 
fraai geconstrueerde ooievaarsnesten. Deze 
fotograaf wist met behoud van het vege lijf 
ook nog jonge beren op de kiek te zetten.

Weer terug in Nederland, gaan we via een 
kaasjeskruid- dikkopje in Zuid Limburg naar 
plaatjes van Texel. De fotograaf vertelde tus-
sen neus en lippen door dat hij zijn zomer-
vakantie heeft gebruikt om daar een nieuwe 
baan te zoeken en te vinden! Gefeliciteerd 
JJ. We zullen je na januari moeten missen, 
maar hopelijk blijf je lange afstandslid en 

Kiekjes kiek’n “Na de pauze”
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krijgen we d.m.v. een snelle verbinding door 
met wat er op Texel gedurende het jaar aan 
bijzonderheden wordt waargenomen.

En weer zitten we in de Pyreneeën en 
komen vriendin, een gentiaan, (volgens de 
aanwezigen een torenslang), alpen sneeuw-
hoen en nog veel meer moois voorbij. Ook 
dit belooft weer een heleboel voor de “na de 
pauze” van oktober.

Nu ben ik aan de beurt. Maar die beurt laat 
ik in dit stukje even voorbij gaan. Mijn reisge-
noot heeft mij namelijk uitgebreid op de kiek 
gezet zoals jullie verderop kunnen lezen.

Onze ex-voorzitter heeft gewoon foto’s 
meegebracht van zijn werk. Met zulk werk is 
het  iedere dag vakantie, behalve natuurlijk 
als hij achter zijn bureau zit te ploeteren. We 
zien plaatjes van 2 jonge zwarte wouwen, 
waarschijnlijk de eerste die in Nederland zijn 
geringd. Ze houden zich gewoon dood in zijn 
handen, gelukkig maar, dat scheelt weer een 
paar vingers.

We krijgen twee foto’s te zien van iemand 
die in eigen land wat heeft geoefend met 
een nieuw fototoestel. Het eerste beeld is 
onscherp, maar ziedaar, het tweede is haar-
scherp, dus snel geleerd, wat verwachtingen 
schept voor de toekomst. Ze heeft op vakan-
tie in Tsjechië ook nog beter gelukte foto’s 
gemaakt, maar die waren niet voor vertoning 
beschikbaar. 

En dan gaan we een heel stuk oostelijker, 
naar Kyrgystan. Normaal maakt deze foto-
graaf niet zoveel mensenplaatjes, maar op 
dit serietje waren opvallend veel mensen te 
zien. Of dat komt omdat ik een van de mede-
reizigers was weet ik niet. Ondergetekende 
kwam zichzelf wel in diverse soms niet al te 
voordelige houdingen tegen. Maar geluk-
kig is er ook een plaatje van een Ibisbill. Of 
deze met een druppel aan zijn/haar snavel 
nu de mooiste was van de 400 plaatjes die 
er alleen al van deze vogel zijn geschoten, 
kunnen we in het volgende jaar en keertje 

vaststellen. Dan krijgen we ook de andere 
(zeldzame) vogels van deze reis te zien.

 We gingen voor de tweede keer die avond 
naar Texel. Hier was de nestor van onze vo-
gelwerkgroep met vrouw en hond geweest. 
Achtereenvolgens komen een insectenflat, 
een dobberend zeehondje en natuurlijk een 
schapenboet voorbij.

Nu is Drenthe aan de beurt. Met een wel 
heel erg bloedig en wreed gevecht. We zien 
in meerdere plaatjes het verzuipen van een 
meerkoet door een bruine kiekendief. Op de 
een of andere manier toch niet zo erg omdat 
meerkoeten zelf ook niet zulke lieverdjes zijn. 
Na het verzuipen probeert de kiekendief met 
de prooi weg te komen, maar de meerkoet 
was te zwaar. Dan maar ter plekke plukken. 
Helaas, de natuur is hard, want de dader 
wordt weggejaagd  door een net iets sterker 
exemplaar dat er met de buit vandoor gaat.

We bleven in Nederland en kregen een 
schitterende reportage “lange zomer avon-
den” voor geschoteld met het bruin en ica-
rusblauwtje in zwoel en idyllisch tegenlicht. 

We hebben in onze gelederen een hele-
boel fantastisch goede fotografen valt mij 
weer eens  op, maar dat wist ik eigenlijk wel. 

Als laatste kwam de Gorsselse heide in 
beeld. Die is eind augustus overgegaan van 
het ministerie van Defensie via het ministerie 
van LNV naar Stichting IJssellandschap. De 
bedoeling is dat het terrein weer wordt terug-
gebracht in de oude staat. Herman Roelofs 
gebruikte deze gelegenheid om een geïn-
spireerde oproep te doen de handen uit de 
mouwen te steken en mee te werken met de 
Natuurwerkgroep Gorssel. Dus voor ieder-
een die dit stukje leest: neem contact op met 
Herman Roelofs over het hoe en wanneer, 
alle hulp is welkom.

Al met al weer een leuke avond en een goed 
begin van hopelijk weer een fijn vogeljaar.

Ellen Somhorst
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Na de pauze “Rottumeroog”

Op een druk bewoond eiland

Vanavond vertelt Mark Hoksberg over zijn 
verblijf op Rottumeroog. Hij is daar in 2008 
samen met een collega van april tot half au-
gustus geweest.

Mark begint zijn verhaal, doorspekt met 
foto’s, door te vertellen dat je voor zo’n ver-
blijf gewoon moet solliciteren bij Staatsbos-
beheer, dus voor wie wil, goed de adverten-
tierubrieken door kijken.

We krijgen eerst een lesje aardrijkskunde 
waarin Mark vertelt hoe het eiland eruit ziet. 

Eén grote kwelder in het midden met aan 
de noordkant een aangelegde duinenrij die 
inmiddels is doorgestoken. Daardoor merk je 
dat het eiland weer terug wordt gegeven aan 
de natuur en dat het zich mag ontwikkelen 
zoals de stromingen en de wind in en boven 
de Waddenzee laten gebeuren. De zuidkant 
van het eiland wordt beschermd door een 
natuurlijke duinenrij. Verder hoort een los-
staand duineilandje “het Zuiderduin” er ook 
nog bij.

De heren werden gehuisvest in 2 gescha-
kelde directieketen voorzien van het hoogst-
noodzakelijke: een schuur met trekker, een 
uitkijktoren en héél belangrijk, een poepdoos. 

Op Rottumeroog staat verder het giet-
ijzeren onderstel van een oud lichthuis “de 
Kaap”. Op het dak van directieketen liggen 
zonnepanelen voor de broodnodige energie, 
stroom.

Weer andere energie, eten en drinken 
moet worden aangevoerd per schip, zoet 
water is er niet op het eiland.

Nog weer andere energie, levensenergie, 
is er volgens mij voldoende te putten uit alles 
wat je om je heen in de natuur ziet gebeuren 
en ontstaan.

Het eiland is één grote meeuwenkolonie, 
ze broeden overal om je heen, vertelt Mark. 
Bij hoog water moet je dus “thuisblijven” om 
te voorkomen dat je al het prille gezinsleven 
dat daar ontstaat niet verstoort.

Er moest naast overleven natuurlijk nog 
wel het een en het ander worden gedaan. 

Zo waren er 2 taken. Eén ervan was toe-
zicht houden. 

Rottumeroog is voor iedereen verboden 
terrein. Je droog laten vallen op het wad mag 
gedurende een deel van het jaar, maar uit je 
bootje stappen is ten strengste verboden. Je 
verstoort er alles mee. Mark en zijn collega 
waren druk met het wegsturen van plezier-
vaart. Ook veel te laag overkomende vlieg-
tuigen werden doorgegeven aan de daarvoor 
bedoelde instanties. Die dan weer voor de 
eventuele bekeuringen zorgen. 

De andere taak is tellingen doen. 
Officieel wordt er 1 x per 14 dagen een 

hoogwatertelling gedaan. Je bij laag water 
met telescoop en lieslaarzen aan ergens op 
een plaat laten afzetten en dan maar wach-
ten tot het eerst hoog water wordt en alles 
weer bij elkaar komt. En dan sta je daar mid-
den in de Waddenzee met al dat water om 
je heen dat alsmaar verder omhoog komt, te 
hopen dat het zo’n beetje 6 uur later weer 
zover gezakt is dat je niet al te nat (meestal 
dus wel) weer op je basisstation aankomt. 
Met natuurlijk een schat aan gegevens. 

Naast de officiële telling wordt er natuurlijk 
ieder moment van de dag gekeken, genoten, 
bewonderd en geteld. 

Naast deze 2 taken is er ook een maat-
schappelijke taak nl. het verzamelen en be-
antwoorden van flessenpost. 
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Veel post kwam van de buureilanden van 
kinderen die daar op vakantie waren. Maar 
één brief sprong er volgens Mark wel uit. Die 
bleek in 2004 “gepost” door een Hongaar 
van het veer van Dover naar Calais.  Vier 
jaar dobberen in de Noordzee duurde het 
voordat de fles op Rottumeroog aanspoelde. 
Natuurlijk kreeg deze Hongaar en ook de 
meeste kinderen bericht terug dat hun post 
was aangekomen met daarbij natuurlijk het 
waar en het wanneer.

Daarna kwamen nog de mooie plaatjes en 
de sterke en soms heel droevige verhalen 
langs.

Bruinrode heidelibellen, die soms met hon-
derden verschenen. 

Sierlijk vetmuur ook wel Krielparnassia ge-
noemd.

Een ree dat helemaal vanaf het vaste land 
is komen lopen en zwemmen. Wel dom om 
naar een eiland te komen zonder zoet water. 
Als je eenmaal aan dat zoute Waddenzee-
water begint, loopt het niet goed met je af. 

Snoezige zeehondjes, zowel grijze als ge-
wone, waarvan een aantal baby’s (huilers) bij 
de zeehondenopvang terecht waren geko-
men. Sommige daarvan hadden hun moeder 
weer teruggevonden en weer andere waren 
terechtgekomen in de maag van waarschijn-
lijk meeuwen. 

Grauwe ganzen broeden er ook op het ei-
land en pa en moe gans gaan zo gauw de 
jonkies er zijn gelijk met ze naar zee om te 
vertrekken naar een ander eiland, of naar 
het vaste land voor het hoogstnoodzakelijke 
zoete water. 

Het allermooiste verhaal gaat over strand-
plevieren. Hiervan broeden ongeveer 300 
broedparen in Nederland. 

Op Rottumeroog verscheen ook een paar-
tje dat hun nestje maakte op ongeveer de 
hoogwaterlijn. En ja hoor, na dagenlang van 
niet zulk hoog water kwam het er natuurlijk 
weer een keertje van dat het water hoger 

was dan gemiddeld. Eerst werd het nest be-
schermd door er een flink vat zonder bodem 
omheen te zetten. Maar iedereen die wel 
eens zeekastelen heeft gebouwd weet hoe 
dat gaat. Je kunt de zee maar tot een bepaal-
de hoogte tegenhouden, dus na een poosje 
dreef het nestje in de emmer. Snel werden 
de eitjes in een stinkende oude sok gedaan, 
en toen het water weer gezakt was, terugge-
legd in het weer wat opgedroogde nestje. En 
zowaar, pa en moe plevier kwamen er weer 
aan en werd er nijver doorgebroed. Maar o 
wee de volgende morgen. Er was die nacht 
een nog hoger tijverschil geweest en alles 
was verdwenen. De ouders strandplevier 
zijn op zoiets wel ingespeeld, want ze probe-
ren het zo nog een paar keer weer datzelfde 
broedseizoen. Een iets hoger plekje de vol-
gende keer, of iets rustiger weer en dan gaat 
het wel goed. 

Er komen nog een aantal foto’s van zons-
ondergangen, en Mark eindigt zijn verhaal 
door te vertellen dat hij blij was na zo’n lan-
ge periode weer thuis te zijn en zijn sociale 
contacten weer aan te knopen. Een gewone 
baan op kantoor is toch maar wat gewoon-
tjes. Wie weet lokt het avontuur weer eens.

Ellen Somhorst

kokmeeuw
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Op verzoek van de gemeente Deventer 
heeft de broedvogeltelling van 2009 plaats 
gevonden in het Nieuwe Plantsoen. Voor 
velen een bekend gebied maar wat er aan 
broedvogels zit kon niemand zeggen.

Ook mij leek het een mooie plek om te tel-
len. Een opgeknapt park binnen de bebouw-
de kom van Deventer.

De telling werd gehouden aan de hand 
van de BMP-regels die zijn opgesteld door 
de SOVON. Dit betekende dat er 8 bezoe-
ken zijn geweest rondom zonsopgang en 2 
avondbezoeken.

De verwachtingen:
Al enkele jaren heb ik mij afgevraagd wat 

er allemaal broedt in het plantsoen. Een park 
in  Deventer, wat kan daar nu broeden?

Uiteraard zullen er soorten broeden als 
winterkoning, zwartkop, koolmees, roodborst 
en boomklever.

Maar zouden er ook soorten zijn die we 
niet zo snel in een stad verwachten? Een 
sperwer zou zich er kunnen vestigen. Sper-
wers worden steeds meer broedend binnen 
de bebouwde kom waargenomen.

Maar ook een buizerd, bonte vliegenvan-
ger of appelvink zouden op de lijst kunnen 
voorkomen.

De voorbereiding:
Zoals altijd is het begin moeilijk. Door 

mijn enthousiasme was ik vergeten dat ook 
Gonne Boeters zich had aangemeld om te 
helpen. Samen hebben we een verkennings-
ronde gelopen. Het was een regenachtige 
middag maar we kregen wel waar voor ons 
geld. In het perceel langs het spoor zagen 
wij een buizerd wegvliegen. Zou deze in het 
gebied broeden?

Wat ons meteen opviel is dat het gebied 
enorm divers is aan begroeiing. Van bijna 
kale grond onder de roekenkolonie tot een 
kruidlaag van 2 meter nabij de watertoren. 
Vooral deze verscheidenheid aan structuur 
zou het aantal soorten kunnen doen oplopen.

De uitvoering:
8 Ochtendbezoeken en 2 avondbezoeken 

stonden op het programma. Gelukkig was er 
bij het merendeel van deze bezoeken een 
kenner aanwezig, die met zijn of haar erva-
ring de soorten wist te determineren. Ken-
ners u weet wie u bent: Bedankt!

Wat mij opviel is dat het voorjaar erg nat 
geweest is, paraplu’s waren geen overbo-
dige luxe.

Broedvogeltelling van het Nieuwe Plantsoen in 2009
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Door een fout van mij waren de tijden niet 
goed. Ik had geen rekening gehouden met 
de zomertijd die halverwege de telling inge-
voerd werd. Na een extra e-mail zijn de goe-
de tijden toch bij iedereen aangekomen. Het 
enige nadeel was dat ik er wel elke ochtend 
een uur eerder moest zijn. En dan komen er 
toch wel rare wezens langs, van feestvieren-
de voetbalsupporters tot een straal bezopen 
café bezoeker die een bankje koos om zijn 
roes uit te slapen.

Conclusie:
Een conclusie aan het einde maken is niet 

altijd even gemakkelijk. Ook in dit geval niet. 
We hebben een hele mooie inventaris kunnen 
maken met daarbij een mooie soortenlijst.

Er zijn wel enkele bijzonderheden. Ten 
eerste is er ‘s ochtends enkele malen een 
bosuil gehoord. Nu was het al bekend dat 
deze gebroed heeft in de omgeving van de 
watertoren maar het geluid van de uil kwam 
uit de omgeving van de roekenkolonie.

De top 5 van de broedvogels is als volgt: 
#1)
1: Winterkoning  19
2: Roodborst  19
3: Merel   14
4: Boomkruiper  12
5: Koolmees  11

Het aantal winterkoningen en roodborsten 
is nagenoeg gelijk. Op enige afstand gevolgd 
door de merel. 

Er zijn in mijn ogen wel enkele opvallende 
zaken.

* Bijna alle territoria van de zwartkop zijn te 
vinden ten zuiden van de Ceintuurbaan
* Er zijn nauwelijks territoria van de heggen-
mus gevonden.

* De roekenkolonie zorgt voor een vermin-
dering van territoria aldaar. Ook is daar de  
onderbegroeiing bijna geheel afwezig.

#1) bij het ter perse gaan van deze IJsvo-
gel waren nog niet alle inventariskaarten ver-
werkt. Maar waarschijnlijk gaat er aan de top 
5 niet veel veranderen.

Opvallende waarnemingen:
Tijdens de ronde van 23 mei hebben Ger-

rie Roetert en ondergetekende enkele ree-
ensporen gevonden. Deze bevonden zich op 
het zandpad achter de watertoren.

Het is mooi om te zien dat ook groter wild 
zover de stad in komt. Vermoedelijk is de ree 
via de spoorlijn bij het park gekomen.

Verder hebben wij weinig activiteiten kun-
nen waarnemen van andere zoogdieren. 
Een eekhoorn is nog wel waargenomen 
maar daar bleef het dan ook bij.

Mijn dank gaat uit naar Gonne Boeters 
voor haar hulp en naar de kenners voor hun 
luisterend oor.

Jan-Jaap Fleurke

Foto’s Jan-Jaap Fleurke
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Jeugd IJsvogel
Fietsexcursie Wilpse klei

Zondag 1 november, het weer is nogal nevelig en kil. Nog voor negenen, niet iedereen is 
al aanwezig, de eerste waarneming al in de kijker. Een, door de mist helaas wat vage maar 
toch nog mooie, ijsvogel bij de Bolwerksmolen.  

Met elf kinderen, waaronder 2 nieuwe dames, gingen we even later op pad, richting A1. Door de lage 
waterstand en de mist zagen we helaas niet al te veel vogels, maar dat mocht de pret niet drukken. Het 
roodborstje trok zich weinig van de weersomstandigheden aan en liet zijn vrolijk deuntje horen. Een 
aantal kinderen struinden lekker over het land, terwijl Mark de overgeblevenen liet kennismaken met 
een eetbaar plantje. Een enkeling was zo dapper om daadwerkelijk te proeven, wat hilarische gekke 
bekken opleverde. Tja, eetbaar wil nog niet zeggen dat het ook lekker smaakt.

Dankzij het schelle fluiten van Gerard kregen we de groep weer bij elkaar en konden we onze weg 
vervolgen.  Verderop zien we grauwe ganzen, kolganzen, smienten, krakeenden en kuifeenden. Naast 
een kennismaking met verschillende vogels, maakt een van de nieuwe meiden wat minder plezierig 
kennis met het wegdek. Uitgegleden in een dikke bladerhoop. Omdat het met die natte broek en koude 
wind wel erg koud is, leent een van de jongens haar zijn regenbroek. Het weerhoudt de rest er niet van 
heen en weer te crossen op hun fietsen. Gelukkig zonder verdere valpartijen.

Bij het weggetje van Rijkswaterstaat wordt driftig gezocht naar uilenballen, die vervolgens uitge-
plozen en gedetermineerd worden. De schedeltjes wel te verstaan. Ook wordt er een dode spitsmuis 
gevonden, die lusten de roofvogels en uilen niet legt Mark uit.

Aan het einde van het weggetje wordt gepauzeerd 
met limo en een traktatie van een jarige begeleider. 
Zodra de kinderen het op hebben vliegen ze naar de 
verspreid zittende vissers aan de waterkant. Een van 
hen haalt net een blei uit het water, wat inspiratie is tot een vrolijk 
liedje.

Al zingend wordt de terugweg aanvaard met een opklarend zicht.

Noor Postma
Tekening is een gans 
van Tije Scholten.
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Vogelwerkgroep 
IJsselstreek 

 en 
de Ulebelt

organiseren in het voorjaar van 2010 
een korte cursus

VOGELS KIJKEN 
voor beginners

Tijdens 3 dinsdagavonden maken we u aan de hand van o.a. 
beelden en vogelgeluiden wegwijs in de vogelwereld. Vervolgens 
brengen we het geleerde in de praktijk tijdens 3 excursies in de 
omgeving van Deventer. De cursus is bedoeld voor beginnende 
vogelaars, terwijl ook natuurliefhebbers die al iets meer van vogels 
af weten op de cursus nog veel kunnen leren. De cursus bestaat uit:

Data: 3 dinsdagavonden 19.30- 21.30 uur 
op 23 maart, 20 april, 11 mei. 

 3 excursies op zaterdagmorgen:   
10 april, 24 april, 30 mei. 

Kosten: € 50,-- incl. vogelzakgids en 
cursusboek

Aanmelden: ’s avonds tussen 20.00-21.00  uur 
op  0570-532262 of 

 per mail:  
vogelwerkgroepvwg@gmail.com
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In de laatste vergadering van de VWG op 7 
oktober ’09  is het tijdstip voor het weekend in 
2010 vastgesteld op 7 t/m 9 mei en de keuze 
van het gebied gevallen op NO Groningen.

De accommodatie.
Wij hebben een voor ons gevoel heel ge-

schikte accommodatie in Duitsland gevonden.
Het groepshuis ligt in Pogum op een 

steenworp afstand van de Ems, 4 km van de 
Dollard (Grens Groningen 20 km, Jemgum 
8 km)  met een tuin om het huis.

Zie ook: www.hinloopen.nl/du262.html

Het huis heeft ruimte voor 15-38 personen, 
maar er is een optie genomen voor 25 per-
sonen. Bij een deelname van 25 personen 
bedragen de verblijfkosten rond de € 35 per 
persoon. 

Bijkomende kosten zijn voor vervoer en de 
verzorging van de “inwendige mens”. Voor-
gaande keren kookten we de eerste avond 
ons eigen potje en gingen we de tweede 
keer met elkaar uit eten. Vanwege 
de duurdere accommodatie en de 
hogere reiskosten is het te overwe-
gen twee avonden zelf te koken.

Het programma.
Gerard Bogaert heeft bij een 

kennis, die NO Groningen op vo-
gelgebied goed kent, geïnformeerd 
naar interessante plaatsen om dat 
weekend te bezoeken. 

Die zijn er voldoende, zoals uit 
de volgende opsomming blijkt:
- Bij de Dollard: Schuilhut Nieuw 

Statenzijl (bij hoogwater), 
 Polder Breebaart + punt van 

Reide.
- Eemshaven.

- Van Sellingen naar Winschoten: beekje 
Ruiten Aa, bossen Sellingen, Bourtange, 
Ter Wupping Vlagtwedde/Onstwedde, 
Veenhuizerstukken.

- Duitsland: Het Emsdal bij Papenburch.
- Midwolda: Ennemaborgh, Observatie-

scherm “de Tjamme” bij Finsterwolde.

Opgave voor deelname.
Vanwege ervaringen uit eerdere weekends 

is de groepsgrootte op ongeveer 25 perso-
nen vastgesteld.  Geef je dus snel op!

Door €35,-- over te maken op rek.nr. 
1462.09.125  t.n.v.  A. Evers, Lettele onder 
vermelding van “vogelweekend 2010”. 

De kosten van het eten en de benzine ver-
rekenen we aan het eind van het weekend.

Het wordt, als vanouds, vast weer heel ge-
zellig.

Heleen Jonker en Aart Evers.

VOORJAARS VOGELWEEKEND 2010
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Inleiding
In de IJsselstreek, het midden-IJsselge-

bied tussen Wijhe en Dieren, zijn de afgelo-
pen winters 

de hier gebleven Ooievaars geteld en af-
gelezen. De meeste Ooievaars (ca. 75%) 
zaten bij het buitenstation te Gorssel. Ook 

werd weer bij de bekende buitennesten over-
winterd.

Voor de oorzaken van het overwinteren, 
zie het verslag in de IJsvogel nr. 44, mei 
2003. De laatste jaren blijft het aantal over-
winteraars stabiel, hoewel de afgelopen win-
ter een afname laat zien.

Overwinterende Ooievaars in de IJsselstreek gedu-
rende 2006-2009

Ooievaars overwinterend bij het Ooievaarsbuitenstation:
Ringnummer nest 06/07 07/08 08/09
Rheine Obs 1 x x x
487 Obs 7 x x x
397 Obs 3 x x x
1961 Obs 3 x x A
724 Obs 4 x x x
815 Obs 4 x x x
667 Obs 5 x x x
1291 Obs 5 x x x
664 Appelboom 2 x x x
869 Appelboom 2 x x x
3179 Laan van Eschede x x x
Ongeringd Obs 7 x x x
Ongeringd ?? ? x x
410 Obs 8 x x x
425 Obs8 x x +
2628 Kwekerij x x x
3953 Obs 2 x x x
2200 Boschloo x x x
429 Kolkweg x x +
Helgpland 828P Kolkweg x x x
1684 Valkeweg ? x ?
1154 Graansilo x x x
521 Graansilo x x x
388 Kerk Voorst x x x
392 Kerk Voorst x x x
985 Steenfabriek x x x
636 Steenfabriek x x x
Brux. M 5798 Plankendael (B) x x x
Paris P 4603 Kwekerij ? x x
6842 ?? ? ? x
876 ?? x ? ?
Totaal Obs 27 29 26
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Resultaten
? = onbekend, niet in de IJsselstreek aan-

wezig
Obs = Ooievaarsbuitenstation

+ = overleden
A = afgevoerd
X = afgelezen, aanwezig

Bijzonderheden
Ooievaar 429 (Kolkweg) is tijdens het broed-

seizoen verongelukt (doodgereden!!!), 1961 
nest Obs 3 was gewond aan de vleugel (ge-
vechten in het broedseizoen) en is afgevoerd 
naar Diergaarde Blijdorp en 425 nest Obs 8 is 
in januari dood in het buitenstation gevonden.

Af en toe werden er 4-5 Ooievaars in de 
winter meer bij het buitenstation geteld (ech-
ter niet afgelezen), mogelijk zijn dit vogels 
die bij de buitennesten (o.a. Klarenbeek en 
Tonden 1) gemist werden in de winter.

Conclusie
Het aantal overwinterende Ooievaars 

toont een lichte daling, zowel bij het buiten-
station als de buitennesten is licht gedaald. 
Wordt vervolgd.

Overwinterend bij de buitennesten:
Ringnummer nest 06/07 07/08 08/09
1418 Hall x x x
Ongeringd Hall x x x
Ongeringd Olst x x x
Ongeringd Olst x x x
819 Voorsterklei x x x
491 Voorsterklei x x x
3481 Klarenbeek x x ?
4211 Marle/Vorchten x x x
3256 Tonden 1 x x ?
Ongeringd Tonden 1 x x ?
Helgpland 942B Herxen x x x
5377 Herxen ? x x
Totaal buitennesten 11 12 9

06/07 07/08 08/09

Totaal IJsselstreek: 38 41 35

Ronald Groenink, Langenbergerweg 7, 
7437 PW Bathmen (06-51095815).

Limerick 

Een smerige rotgans uit Ommen,
die was op een soepgans geklom-
men.
Hij zei, ’t deugd niet wat ik doe,
maar ik ben er aan toe.
Zij zei, ik hou me gewoon van de 
domme.

Keep.
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Zondag 20 september was het net als 
alle andere keren, weer mooi weer op het 
oogstfeest. Het terrein was vernieuwd en het 
Gooikerspark begint zijn vorm te krijgen. De 
vogelwerkgroep was al vroeg aanwezig om 
het ooievaarsnest op de schuur te repare-
ren. De handige jongens zijn Ronald, Jaap 
K en Jacques, zij hebben het nest voor de 
ooievaars weer aantrekkelijk gemaakt met 
takken en echte paardenmest.

Dit keer was onze stand niet 2 meter, maar 
4 meter lang. Deze lengte hadden we zeker 
nodig om al het materiaal een mooie plaats 
te geven. Vooral de steenuilen en ooievaars 
kregen veel aandacht. Ook de jeugdafde-

ling was goed aanwezig, met het onovertrof-
fen elektrospel konden we de aandacht van 
veel kinderen trekken. Deze keer konden de 
kinderen de juiste vogels zoeken van de 6 
verschillende veren. Onze verse jeugdleden 
hielpen om de beurt in de stand. De wethou-
der hing voor de gierzwaluwen een nestkast 
aan de grote,nieuwe kapschuur. 

Onze oogst bestond uit veel belangstel-
ling, zeker voor de jeugdgroep.

Alle vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor 
hun inzet.

Gerard Bogaert

Het Oogstfeest

3 Februari is het zover, “De Boerenkool Movie” staat weer op het programma.

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd vanaf  
18.00 uur in het milieucentrum de Ulebelt. 
Onder het kijken van de film “Microcosmos” 
gaan we genieten van een bord vol boeren-
kool met een kuiltje voor de jus en een stuk 

worst. Geef je even op voor 2 februari bij 
Carol, cdelabey@concepts.nl dit i.v.m. met 
de in te kopen hoeveelheden worst etc. Om 
20.00 uur is er aansluitend jaarvergadering.

Aspirant bestuurslid gevraagd

Het bestuur stelt de vereniging voor in het 
komende jaar in dezelfde samenstelling door 
te gaan. Dat betekent dat er alleen een nieuw 
aspirant bestuurslid wordt gezocht. Jan Jaap 
Fleurke gaat ons helaas verlaten. Hij krijgt 
een baan op Texel, de bofkont, en daarmee 
komt een einde aan zijn Deventer jaren.

Een aspirant bestuurslid moet bereid zijn:
- de bestuursvergaderingen bij te wonen. 

Hij of zij heeft geen beslissingsbevoegd-
heid;

- gewoon net als de andere bestuursleden 
mee te denken en te praten over beleid;

- eventuele problemen helpen oplossen;
- eventuele klussen oppakken.

Als aspirant bestuurslid kun je een jaartje 
meelopen voor je definitief beslist bestuurslid 
te worden. 

Het bestuur vergadert als het nodig is, 
maar tenminste 8 á 9 keer per jaar. 

Wil je meer informatie alvorens je aan te 
melden schroom dan niet te bellen (622202)

 
Namens het bestuur, 
Wil Kroon
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Beste allen,

Mijn naam is Erwin van Maanen en ik werk 
als vrijwilliger voor de Zoogdierenvereniging 
en Zoogdierenwerkgroep Overijssel, waar-
onder de Werkgroep Kleine Marterachtigen 
(WKM).

Momenteel ben ik voor de WKM een mo-
nitoring aan het opzetten. We zijn zeer be-
nieuwd naar het voorkomen en de populatie 
ontwikkelingen van wezel, hermelijn en bun-
zing in Nederland. Deze soorten zijn sterk 
onderbelicht en onlangs op de Rode Lijst ge-
zet. In Duitsland is bijvoorbeeld bekend dat 
het niet zo goed gaat. Ook in Deventer en 
omgeving is het nuttig om te weten hoe het 
deze soorten vergaat en waar ze voorkomen. 
Daarom mijn vraag om jullie waarnemingen 
van deze soorten aan mij door te geven. Ook 
in waarnemingen van steenmarter (ivm een 
al lopend onderzoek) en boommarter (waar-
schijnlijk voorkomend bij Deventer, en deze 
soort ben ik op het spoor, zie foto door Erwin 
van Maanen) ben ik geïnteresseerd.

Met dank en groet,
Erwin van Maanen
Tel 0570-614176
E-mail: e.v.m.shaman@home.nl

Kijk dáár gaat hij, Foto Jeroen Kuipers
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Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Mw. S. Weber, 0575-842148,  s.weber32@chello.nl
Mw. M. Stijntjes, 0570-858135,  marieke.stijntjes@prorail.nl
Hr. H.W. Roelofs, 0570-635678,  hwroelofs@home.nl
Hr. A. Jeurnink, 0570-653267, 06-27507518,  ajeurnink@home.nl

Mailwijziging:
Albert Winkelman,  albert.jw@ziggo.nl

Jeugd afdeling:
Casper van Hal,  yvonnevanhal@gmail.com  
Cas Vet,  weeskindeke@hotmail.com 
Gerton Visser,  jan-silvia@kpnplanet.nl 
Julian Friederichs,  julian.friederichs@gmail.com 
Sterre Meijer,  sterka@hetnet.nl 
Karlijn Meijer,  sterka@hetnet.nl 
Leah de Meijer,  martin@demeijer.com 
Bob Dubbe,  edwinireendubbe@home.nl 
Jelle Bolink,  jtissingh@kpnplanet.nl 
Maarten Dorland,  edorland@home.nl 
Perry Jansen,  ropeka@concepts.nl 
Robin Jansen,  ropeka@concepts.nl 

Grote mantel meeuw, Foto Jeroen Kuipers
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Watervogeltelling Sovon

Er is vanuit Sovon de vraag gekomen of 
we een vrij gekomen tel gebied voor de Wa-
terVogelTelling willen gaan tellen. In overleg 
is besloten dit te gaan doen. Het gaat om het 
gebied, spoorbrug Deventer tot aan het pont-
je in Gorssel, de Deventer kant van de IJssel. 
We tellen op vaste data, halverwege iedere 
maand, meestal op een zaterdag, gedurende 
8 maanden per jaar, van september tot en 
met april. De bedoeling is intern daar men-
sen voor op te leiden. Gerard Bogaert is de 
opleider. We zijn al van start gegaan in no-
vember. De eerst volgende teldag is zondag 
13 december, om 10.30 uur bij de spoorburg 
in Deventer. Iedereen die interesse heeft is 

welkom. We 
gaan met 
de fiets rich-
ting Gorssel. 
The more 
the merrier, 
of wel (een 
beetje vrije 
v e r t a l i n g ) 
hoe groter 
de groep is, 
hoe minder 
de druk is op 
individuele personen, dit gaat namelijk een 
langer lopend project worden.

Meer informatie volgt.

De redactie 

Veerpont Texel, Foto Jeroen Kuipers
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Weekend Texel

Ross gans gespot
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden

Aanmelden bij:
Jan Gerritsen:   tel: 0570-513201,  :  jandetukker@tele2.nl
Ronald Groenink :  tel: 06-51095815,  :  ronald.shikra@hetnet.nl
   

Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 
0,20 eurocent per kilometer.
_____________________________________________________________________

December 2 Ledenbijeenkomst, begint om 20.00 uur: Gerard Boere vertelt over 
vogel ringwerk in Frankrijk.

December 13 Sovon WaterVogeltelling, start 10.30 uur vanaf de spoorbrug in De-
venter met fiets naar het pontje in Gorssel

Januari 6 Ledenbijeenkomst, na de pauze Vogelquiz gemaakt door Ronald en 
Jeroen.

Januari 9 Fietsexcursie, Bolwerkersweiden en Yperenbergplas, vertrek 8.30 
uur IJsselhotel

Februari 3 Boerenkoolmovie “Microkosmos”, aansluitend jaarvergadering

Februari 6 Ganzenexcursie, Friesland, een autoexc. die de hele dag duurt, 
vertrektijd 8.00 uur vanaf Mercure/McDonald’s, opgave verplicht.

Maart 3 Ledenbijeenkomst, ivm gemeenteraadsverkiezingen, deze keer in 
de zaal bij de Ichtuskerk Holterweg 108 Colmschate, na de pauze 
foto’s Kyrgistan door Ronald Groenink 

Maart 6 Douwelerkolk, wandelexcursie, vertrek 8.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij Het Stormink, schuin to het politiebureau

April 3 Dorth, wandelexcursie, vertrek 8.00 uur parkeerplaats Kasteelweg 
Kring van Dorth

April 7 Ledenbijeenkomst, Frank Majoor van Sovon komt vertellen over het 
onderzoek aan de gezenderde ooievaars van ’t Zand.

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen 
die bovenaan dit overzicht staan. Vertel bij aanmelden altijd of je beschikt over vervoer, 
of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen rijden. Opgeven kan tot 2 dagen 
voor aanvang van excursie, dit in verband met het plannen van het vervoer. Indien men 
zich later aanmeld kan het zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor je vervoer tijdens 
de excursie.
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Weekend Texel

Foto’s Jeroen Kuipers

Blauwe Kiekendief bij de Schorren



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

De vogelwerkgroep is in 1967 opgericht en heeft haar werkgebied in de ge-
meenten Wijhe, Olst, Deventer, Diepenveen, Warnsveld, Gorssel en Zutphen.

Contributie:   leden:    € 14,- 
    Donateurs:  € 15,-  (minimaal)

Lid worden ?   Carol de la Bey, Derck Danielslaan 1
    7425 NT Deventer, 0570-652547
     cdelabey@concepts.nl

Donateur worden ?  Carol de la Bey, Derck Danielslaan 1
    7425 NT Deventer, 0570-652547
     cdelabey@concepts.nl

Contactpersonen:

Ooievaarstation Henk Hietbrink, 0575-491992

Kerkuil, kolonievogels Rene Wijnbergen, 0570-641461

Kleine nestkasten Herman Roelofs, 0575-493342

Kwartelkoning, roofvogels Arnold Bakker, 06-23817241

Sovon contactpersoon Gerard Bogaert,  
 G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl

Tijdschriftenarchief R. Groenink, 06-51095815

Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com

Kopij IJsvogel G. Boeters, g.boeters.tuink@home.nl 

Redactie IJsvogel: G. Boeters, M. Hutten, J. Bont, N. Postma,  
 E. Somhorst.

DTP-Opmaak IJsvogel Jaap Bont, Willemienbont@hotmail.com

ABN-AMRO bank : rekeningnummer 47.03.87.297 
t.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”

 
Internetsite:  www.vwg-deijsselstreek.nl


