
De
IJsvogel

een uitgave van vogelwerkgroep De IJsselstreek

nr. 66 augustus 2010

Retour IJsvogel

Heyligerstraat 16
7415 ES Deventer



    Vogelwerkgroep 
     “De IJsselstreek”

Kopij voor De IJsvogel nr. 67 uiterlijk aanleveren voor 22 oktober 2010 bij de redactie.
Tekst zonder opmaak aanleveren in Word. Foto’s liefst in origineel formaat.

Bestuur
Voorzitter Wil Kroon, Rozengaardeweg 40
 7416BP Deventer, 0570-622202 
   wil.kroon@home.nl

Penningmeester Hans Blauw, Heyligerstraat 16
 7415 ES Deventer, 0570-628386
   blauw@home.nl

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

Bestuurslid Gerard Bogaert, Dagpauwoog 46
 7423 GT Deventer, 0570-653740
   G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl

Bestuurslid Marcel Hutten, Bronsinklaan 19
 7421 EM Deventer, 0570-510275
   marcelhutten@planet.nl

Bestuurslid Ada de Jager, Atalanta 44
 7423 GB Deventer, 0570- 631712
   ajdejager@home.nl

Colofon
Redactie Gonne Boeters,  
   g.boeters.tuink@home.nl
 Ellen Somhorst,  
   e.somhorst@hotmail.com

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

Verzending Noor Postma,  
   n.postma@12move.nl

Advertenties Herman Hannink, 0570-640872  
   hjhannink@tele2.nl



augustus 2010 1 IJsvogel nr. 66

Inhoudsopgave

Artikelen

Van de redactie Ellen Somhorst 2
Verslag vogelweekend 
NO-Groningen van 7 t/m 9 mei 2010

Jenny Bakker, Frits Hattink
Wessel Slob

4

Verre reizen Wil Kroon 6
Vogelinventarisatie golfclubterrein Diepenveen Herman Roelofs 8
Rolstoelvriendelijk Texel Jaap Bont 10
Ik zie ik zie wat jullie niet …. Jan-Jaap Fleurke 12
Jonge slechtvalken CDL-silo Deventer geringd Gerard Bogaert 14
Kyrgyzstan, na de pauze in maart Ellen Somhorst 16
Overwinteren op de vuilstort, na de pauze april Ellen Somhorst 20
Ruimte voor de rivier Deventer - na de pauze Ellen Somhorst 22
Aries lotgevallen Arie Ooievaar 24
Foto-impressie steenuilenwerkgroep Wil Kroon 26
Oplossing raadselvogel nr. 6 Jeroen Kuipers 28
Even voorstellen… Esther Veldhoen 31
Verslag vogelexcursie Bolwerksweiden Julian Friderichs 32
Terugmelding! Gerard Bogaert 33
Krantenartikel over de raaf 40

Mededelingen

Beste vogelwerkgroep, Gert Ottens 35
Sovon Watervogeltelling 2010-2011 Ellen Somhorst 36
Cursus digitale fotografie 38
Ledenmutaties 38
Van de penningmeester 38
Excursies en activiteiten voor de komende maanden 39

Foto omslag:  Nieuw informatie-bord Ooievaarsdorp ’t Zand Gorssel
  foto; Ellen Somhorst



IJsvogel nr. 66 2 augustus 2010

Ik ben ook wel gek, het is zo’n beetje de 
warmste dag van het jaar en ik zit en stukje 
voor de nieuwe IJsvogel te schrijven. De 
mussen vallen, zoals het spreekwoord zegt, 
dood van het dak.

Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Een 
flinke groep die hier in de buurt genesteld 
hebben doen zich te goed aan alles wat er 
bij mij in de tuin te vinden is. Het staat vol 
met onkruid dus zaad genoeg en beestjes 
in overvloed. Verder zijn ze helemaal verzot 
op de lage bakken water die er al een week 
of wat staan bij gebrek aan een vijvertje of 
andere semi-natuurlijke watervoorziening. 
Gierzwaluwen gieren door de lucht zo tel ik 
er even snel wel veertig. De huiszwaluwen 
laten het vandaag een beetje afweten. Het 
nestje koolmezen (2e leg) heeft mijn tuin in-
middels verlaten en is de wijde wereld inge-
trokken. En de familie heggenmus scharrelt, 
zich wat verstoppend tussen de hoge be-
planting, gezellig rond. Doorzetters zijn het 
die vogels, ik mag helemaal niet zeuren dat 
het warm is.

Ik reken er wel op, weet eigenlijk zeker van 
wel, dat iedereen aan water heeft gedacht in 
grote ondiepe bakken en schalen waaruit ge-
dronken en waarin gepoedeld kan worden.

Nu maar snel verder over deze IJsvogel. 
Julian, één van onze jeugdleden heeft een 
prachtig artikel geschreven over de beleve-
nissen tijdens één van hun excursies, met 
ook een terugmelding van de geringde grutto 
die ze hadden opgemerkt erbij. Heel goed 
van je Julian! Ik ben heel benieuwd naar wat 
de jeugdleden voor een volgende IJsvogel 
gaan inleveren, zo’n verslag is prachtig maar 
met een gedicht, een tekening of wat jullie 
ook bedenken, zijn we ook heel blij. Als ik 
dan toch bij het ringen ben moeten natuurlijk 
ook de jonge slechtvalken genoemd worden 

die onder ruime belangstelling van ringen 
zijn voorzien daar helemaal boven in de 
CDL- toren vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt over de stad en ommelanden. Natuur-
lijk staat er in deze IJsvogel ook een verslag 
van het voorjaarsweekend in Duitsland en 
Noordoost Groningen. Verder heeft onze 
vaste reporter uit Texel zijn 2e column ge-
schreven en omdat dit eiland zo in de smaak 
valt bij dezen en genen heeft een nieuwe 
schrijver ook een verslag van een bijzondere 
reis naar dit eiland gemaakt. Onze voorzitter 
doet verslag van haar verre reis naar China. 
Ooievaars komen in verschillende artikelen 
aan bod. Ook de oplossing van de laatste 
raadselvogel staat er in en ik wil hierbij Je-
roen hartelijk bedanken voor al het werk wat 
hij daar voor verzet heeft. 

Rest mij nog diegenen die nog op vakantie 
gaan een fijne vakantie te wensen. En denk 
er nog even aan om voor de ledenvergade-
ring van september 2-3 vakantie foto’s te 
mailen naar Gerard. Deze foto’s zijn dan een 
mooie illustratie bij de verhalen en ervarin-
gen van deze zomer. Het hoeven geen vo-
gelfoto’s te zijn maar het mag natuurlijk wel. 
Veel plezier met het lezen van deze IJsvogel.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Eindelijk was het weer zover: een vogel-
weekend. Dit keer in de buurt van de Dollard. 
Vrijdagmorgen 7 mei stonden 25 enthousias-
te vogelaars om 9 uur klaar om te vertrekken. 
Alles werd verdeeld over 7 auto’s en daar 
gingen we. De eerste keer dat we meegaan, 
wat staat ons te wachten? 

Via Raalte, Hoogeveen, Emmen reden we 
naar het infocentrum van SBB. in het Sellin-
gerbos. Het was wat miezerig weer, maar dat 
mocht onze pret niet drukken. In het centrum 
werd er koffie gedronken. Er waren zelfs 
enkele enthousiastelingen, Ronald voorop, 
die een uilebal voor een geheime versnape-
ring aanzagen en zich hieraan (hoe bestaat 
het!) tegoed deden. Door een medewerkster 
van SBB. werd inmiddels het e.e.a. over het 
gebied met zijn waardevolle beekdal van 
de Ruiten A verteld. Hierna reden we rich-
ting Ruiten A en hebben daar een heerlijke 
wandeling gemaakt. Het was toen gelukkig 
droog. 

We konden veel vogels waarnemen. Zo 
zagen we de fluiter, boomleeuwerik, boom-
valk, appelvink (roepend in silhouetvlucht) en 
de oeverzwaluw. De wielewaal liet kort van 
zich horen.

Vervolgens reden we door naar Smeerling 
tussen Vlagtwedde en Onstwedde en maak-
ten daar een korte wandeling. Hier werd o.a. 
het paapje opgemerkt, voor sommigen onder 
ons een nieuwe soort.

De koek was die dag echter nog niet op, 
want in de middag bezochten we nog het na-
tuurgebied De Gaast bij Blijham. Onze hoop 
hier de grauwe kiekendief te zien, bleek jam-
mer genoeg vergeefs. Daarentegen spotten 
we enkele bruine kiekendiefen, waarvan de-
terminatie niet altijd even eenvoudig bleek. 

En die discussie hierover maakt zo ’n vogel-
weekend nu juist zo aardig!

Om 18.30 uur kwamen we bij ons Heim in 
Ditzumerverlaat aan. Ieder zocht een slaap-
plekje en er werd direct hard gewerkt in de 
keuken aan ons avondeten. Enkele voge-
laars gingen direct de omgeving verkennen. 
Ze kwamen terug met enthousiaste verhalen 
over een ransuil, door Gerard op gehoor ont-
dekt, die iets verderop in een dennenboom 
zat. De ransuil is vaak gefotografeerd, hij zat 
ook echt te poseren en hield iedereen goed 
in de gaten (leek iedereen goed in de gaten 
te houden?; sliep hij niet?).

De volgende ochtend om 7.30 uur stond 
het ontbijt op tafel en druppelde iedereen 
naar binnen. Na het ontbijt gingen we weer 
op pad. Er was een heel programma. Terug 
naar Nederland en richting de Dollard. Eerst 
de kiekkast bij Nieuw Statenzijl. Het was een 
eindje lopen naar de kiekkast, maar er was 
heel wat te ‘kieken’. Zo troffen we grote aan-
tallen zwarte ruiters (waar dit gebied bekend 
om is) kluten en tureluurs. De blauwborst 
zong vanuit het riet prachtige ingetogen stro-
fen. Uit waarneming bleek dat deze soort niet 
in alle kleedfasen zo ‘n duidelijk blauw draagt. 
Bij de Punt van Reide heerlijk langs de zee 
gewandeld. Enkele keren vloog er een wolk 
(enkele duizenden) rosse grutto’s over; op-
gejaagd door een slechtvalk? Een prachtig 
gezicht. Ook werd daar de telescoop meer-
dere malen neergezet en dan ‘stond er weer 
wat in de lens’. Een leuk tapuitje, dat heerlijk 
rond de stenen hupte en een kneu die zich 
echt liet bekijken. De sprinkhaanzanger liet 
zijn mechanische gesnor horen, nieuw voor 
sommigen, maar wat een bijzonder geluid! 

Verslag vogelweekend NO-Groningen van 7 t/m 9 
mei 2010
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Verder brandganzen, pijlstaarten en lepe-
laars, waarvan met de scoop de kleurringen 
in kaart gebracht konden worden, een leuk 
karweitje om te doen.

Daarna trokken we weer verder voor onze 
ontmoeting met Ben Koks van de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief. In de galerie met thee-
huis van zijn vrouw in de Reiderwolderpolder 
vertelde hij enthousiast over de grauwe kie-
kendief en het belang van agrarisch natuur-
beheer voor de vogelstand en de grauwe kiek 
in het bijzonder. Ook vertelde hij over Franz, 
een grauwe kiekendief die met een zender-
tje rondvliegt. Franz werd gesignaleerd in de 
Sahel en ook in Marokko. Ben was daar ook 
op dat moment en heeft hem goed kunnen 
waarnemen. Na 4 vliegdagen was Franz al 
terug in Nederland en direct aan het baltsen 
geslagen. Wat een uithoudingsvermogen!  

Per auto volgden we Ben naar een plekje in 
de buurt van Bellingwolde waar we de grauwe 
kiekendief op zijn nest zouden zien. Op de 
weg ernaartoe kwam er al één voorbij vliegen. 
Wie was dat… Jazeker, Franz met zijn zen-
dertje. Vermeldenswaard is dat Gerard, toen 
hij Franz met zijn kijker volgde, een kwartel 
waarnam, die opgeschrikt werd door deze 
grauwe kiekendief. Even eerder was er vanuit 
de auto een zomertortel waargenomen. 

Later op de middag hebben we nog een 
wandeling gemaakt rond de Ennemaborgh 

bij Midwolda. Doordat het regende bleef het 
aantal waarnemingen jammer genoeg be-
perkt. Memorabel was de machtige glijvlucht 
van een slechtvalk, hoog boven alles en ie-
dereen, een spectaculair gezicht.

Onderweg wel veel koolzaadvelden gezien 
waar de gele kwikstaart regelmatig te vinden 
was. Ook zagen we er veel reeën en fazanten.

Vervolgens togen we weer richting Ditzu-
merverlaat. In Ditzum aan de monding van 
de Ems was een leuk restaurant waar we 
’s avonds heerlijk van een buffet genoten 
hebben.

Inmiddels was er bij de ransuil door Ronald 
een tweede (vrouwtje?) in de boom ernaast 
gesignaleerd.

Zondagmorgen stonden we iets later 
op om na het ontbijt alles in te pakken en 
schoon te maken. 

Besloten werd om niet weer terug te ko-
men, maar rustig door Duitsland langs de 
Ems naar het zuiden te rijden. Onderweg 
zouden we wel zien wat we tegenkwamen. 
De eerste stop was bij het Wymeer waar 
een vogelhut (Beobachtungsturm) was. Daar 
scheerden vele zwaluwen over het water. 
Ook lieten onder meer de kleine karekiet, de 
rietzanger en de bosrietzanger goed van zich 
horen. Op de plas zagen we zomertaling en 
geoorde fuut. Verder hoog in de lucht balt-
sende buizerden, halsbrekende toeren uitha-

Watermolen Meppen. Foto Ellen Somhorst

Ransuil vlakbij logeeradres. Foto Ellen Somhorst
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lend. Omdat de gierzwaluwen hier heel laag 
vlogen was hun ware formaat (spanwijdte 
± 42 cm) goed te zien. 

Naar het zuiden toe, waar we o.a.  over een 
militair terrein reden, hoorden we de veld-
leeuwerik lekker bezig. Ook de roodborst-
tapuit deed goed zijn best. Tevens vlogen 
er meerdere koekoeken over, dat was bof-
fen gezien de verborgen leefwijze van deze 
vogel. Enig giswerk ontstond wat betreft het 
vaststellen van de graspieper of boompieper. 
Vaak bleef het bij hun roepjes,  wat het af en 
toe lastig maakte. 

Bij Meppen stopten we bij een watermolen, 
waar we toevallig langskwamen. Zou hier de 
grote gele kwikstaart zitten? Ja hoor, vader en 
moeder kwik waren druk bezig om een jong 
van alles en nog wat te voeren. Ook de zang 
van deze soort viel goed te beluisteren. Ver-

der hield zich er ook nog een bonte vliegen-
vanger op. (Je hebt een goed gehoor Noor!)

Daarna zijn we doorgereden tot dicht bij 
Raalte en hebben daar nog iets gedronken. 
De laatste vogellijsten werden ingevuld. Het 
totaal aantal gespotte vogels (gehoord/ge-
zien) bedroeg 124 soorten. Opmerkelijk feit: 
slechts 2 mezensoorten (kool –en pimpel-
mees). En pas futen toen we weer bijna thuis 
waren!

Het was een gezellig weekend. Het weer 
werkte niet echt mee, maar desondanks heb-
ben we veel gezien.

Organisatoren Heleen en Aart: jullie had-
den alles goed voor elkaar! Bedankt.

Jenny Bakker
Frits Hattink
Wessel Slob

Dit is de mooiste pose. (foto gemaakt door een vriendelijke Duitse dame)



IJsvogel nr. 66 6 augustus 2010

Ik ben al weer een maandje terug van mijn 
reis naar en door China. 

Een onvergetelijke ervaring, ik ben met 
veel indrukken en aardige Chinezen in mijn 
hart teruggekomen. 

Als je als vogelaar een verre reis maakt is 
de eerste vraag van je medevogelaars altijd: 
“heb je nog mooie vogels gezien”? Logisch, 
wij kijken toch meestal met een extra oog 
naar wat er vliegt en in een vreemd land en 
zeker in een ver oord zie je andere vogels 
dan bij ons.

Mijn reis begon in Peking of Beijing. In en 
rondom de hoteltuin fladderden een paar 
zwarte vogels met lange staarten die veel 
kabaal maakten, maar in de stad Beijing heb 
ik verder geen vogel zien vliegen. Ik zag wel 
vogels, maar die zaten in kooitjes die voor 
de huizen of op de balkons hingen. Ik stuitte 
later in een andere noordelijke stad op een 
dierenmarkt en daar werd ik bijna onpasselijk 
van. Ik zag er werkelijk alle soorten zangvo-
gels zoals leeuweriken en zanglijsters en er 
zat zelfs een kleumende blauwborst treurig 
op een stokje blauwborst te zijn. Later ont-
dekte ik dat men de vogeltjes uitlaat in het 
park. Ik heb veel, vooral oudere mannen zien 

lopen met een kooitje dat ze vervolgens in de 
bomen hangen. In groepen zitten ze er dan 
gezellig met elkaar te praten terwijl de vogel-
tjes fluiten. Over andere cultuur gesproken. 
Kennelijk zijn er dus wel vogels, maar ze zijn 
gevangen en misschien wel opgegeten. 

In het Noorden liep ik een aantal dagen 
over de grote muur. Wat een ongelooflijk 
mooi en indrukwekkend monument. Einde-
loos kronkelend loopt die muur door het land-
schap, heuvel op en heuvel af, om elke hoek 
is er weer een nieuw vergezicht. Echt een te 
gekke ervaring, maar, …. geen vogels, nou 
ja, eksters dan. Dat wel en misschien een 
enkel klein fluitertje hier en daar, maar geen 
prachtige zwevende roofvogels. Die zou je 
toch verwachten in zo ’n verlaten landschap.

Ik ben vervolgens naar het Zuiden afge-
zakt. Soms met een auto, soms per trein, 
en ook tijdens deze lange reizen nauwelijks 
vogels gezien. Wel pekingeenden, maar die 
zagen er nogal dood uit; wel lekker trouwens. 
Later hoorde ik van anderen dat het een be-
kend gegeven is dat er in China niet zoveel 
vogels zijn, de reden ben ik niet te weten 
gekomen. Misschien zijn ze opgegeten, of 

Verre reizen

Foto-impressie van Will aalscholvervisser met aalscholvers
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misschien hield Mao niet van vogels en heeft 
hij ze, net als veel mensen gewoon af laten 
knallen.

In het kader van research en onderzoek 
voor de vogelwerkgroep ben ik nog wel met 
een aalscholvervisser mee geweest. Zo ’n 
man heeft 10 getrainde aalscholvers op z ’n 
roeiboot zitten. Hij bindt ze elke morgen een 
strak touw om de hals en dan roeit hij het 
meer op. Vervolgens maakt hij ze los op 
en gooit ze in het meer. De kop is daar een 
prima handvat voor, met een grote zwieper 
gaan ze overboord. Die stomme beesten be-
ginnen meteen fanatiek te vissen en ja hoor, 
binnen no time hebben ze een knoepert van 

een vis te pakken. Maar het schepnet van de 
baas haalt ze handig met vis en al binnen-
boord en het touwtje voorkomt dat ze de vis 
gauw naar binnen werken. Een spierinkje is 
het loon, waarna ze met een zwiep weer over 
boord gaan. Wel spectaculair om er met je 
neus boven op te zitten en te zien hoe die 
beesten als groepje jagen. Deze manier van 
vissen is een eeuwenoude traditie die nu 
vooral voor de toeristen in stand wordt ge-
houden. Het schijnt dat je die aalscholvers er 
nog behoorlijk voor moet trainen. Stom van 
die beesten dat ze zich uiteindelijk weer aan 
boord laten lokken met een visje. Daar wor-
den ze meteen weer vastgezet, en mogen ze 
zich laten drogen tot de volgende ronde.

Tja, wie verre reizen doet kan veel vertel-
len. Dat kan ik ook wel, maar niet over vo-
gels. Ik vrees dat ik in China alleen ongeluk-
kige, en dode vogels heb gezien, hoewel die 
aalscholvers er niet slecht uitzagen. Ik zal 
een paar fotootjes laten zien op de septem-
berbijeenkomst als bewijs van mijn gewel-
dige vogelervaringen.

Wil Kroon
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Op zaterdag 24 april jl. hebben we op aan-
vraag van de club een vogelinventarisatie 
gedaan op het golfterrein van de Sallandse 
Golfclub.

Het is een landelijke aangelegenheid van 
alle participerende golfclubs.

 
Het weer was prachtig; onbewolkt, vrijwel 

windstil, temperatuur ongeveer 1 graad Cel-
sius. 

Zo’n 12 enthousiaste golfclubleden waren 
om 06.00 uur ‘s morgens aanwezig om mee 
te doen. 

Om ongeveer 08.30 uur waren we weer 
terug bij het clubhuis.

Op de “greens” was een bevroren laagje 
duidelijk zichtbaar. Vanwege de lage tempe-
ratuur misschien, of toch wat weinig vogel-
activiteiten?

Een paar “vraagteken” waarnemingen; 
zingende wielewaal en een wulp, beide in de 
oostelijke richting.

Na afloop werden we opnieuw weer prima 
verwend met een uitstekend ontbijt. Hiervoor 

natuurlijk hartelijk dank aan de golfclub na-
mens Vogelwerkgroep IJsselstreek. 

Bovendien werd ons nog een envelop met 
inhoud voor onze penningmeester overhan-
digd. We hebben ons min of meer bereid ver-
klaard om het volgend jaar weer ons steentje 
bij te dragen.

Namens, Gerrie Roetert, Martine Nijkamp, 
en opgetekend door:

Herman Roelofs

Vogelinventarisatie golfclubterrein Diepenveen

Hierna een lijst van de waargenomen vogels:

Grauwe Gans Heggenmus Glanskop Zwarte Kraai
Nijlgans Roodborst Kuifmees Vink
Buizerd Merel Pimpelmees Groenling
Meerkoet Zanglijster Koolmees Scholekster
Grote Lijster Boomklever Houtduif Tuinfluiter
Boomkruiper Groene Specht Zwartkop Spreeuw
Grote Bonte Specht Fitis Gaai Witte Kwikstaart
Tjiftjaf Ekster Winterkoning Goudhaan
Kauw
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Je wilt vogelen op Texel en je zit in een 
rolstoel, kan dat? Ja, dat kan. 

Dit is een reisverslag van Willemien en 
Jaap Bont. 

We hadden in de planning om in de eer-
ste week van Januari 2010 drie dagen naar 
Texel te gaan om hopelijk in de sneeuw te 
kunnen vogelen. Maar op de zo bleek later, 
fatale 2e kerstdag liep Willemien een gecom-
pliceerde dubbele beenbreuk op. Gelukkig 
konden we de hotelovernachtingen in Den 
Burg verzetten naar maart. Het hield wel in 
dat de rolstoel mee moest, want hele einden 
lopen op krukken, dat gaat niet.

We hadden de boot van 12.30 uur, dus 
13.00 uur reden we Texel op. Wat doe je dan 
als “ervaren” vogelaar uit Deventer, lid van 
de vogelwerkgroep de IJsselstreek? Je gaat 
dan eerst naar de Mokbaai. Het is daar altijd 
raak om interessante vogels te zien. Wille-
mien had al op het internet via Google gezien 
dat ze met de rolstoel vanaf de Mokbaai naar 
een uitzichtpunt geduwd kon worden. Dus 
Jaap… zet hem op (puf puf puf).

 Uitzichtpunt bij de Mokbaai.

We gingen richting De Koog via Den Hoorn. 
Hierbij kom je ook langs De Petten, een mooi 

gebiedje, heel druk met kokmeeuwen op ei-
landjes. Kluten waren ook aanwezig.

Een drukte van jewelste.

Wat we verder zagen bij de Mokbaai en 
de Petten waren: smient, tafeleend, rotgans, 
grauwe gans, wulp, tureluur en aalscholver.

Dag 2 op Texel ging langs de Wadkant 
vanaf de Oude Schans richting vuurtoren. 
Wat bijzonder leuk was dat er al weer lam-
metjes rondliepen in de weilanden met tuin-
wallen.

Richting de Schoren kom je langs heel 
veel leuke vogelplekken binnendijks. Diverse 
keren gestopt, dus voor een rolstoelgebrui-
ker goed te doen.

Rolstoelvriendelijk Texel
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Schapen en lammetjes komen niks te kort.

Bij de Schoren geparkeerd. Jammer, zij 
kon niet de hoge trap op. We hadden hier op 
gerekend. Een boek bracht uitkomst want je 
kunt zomaar een uur wegblijven bij de Scho-
ren. Wat een bijzondere waarneming was 
dat ik wel 150 kluten heb geteld, dat vond 
ikzelf bijzonder.

Waarnemingen waren verder steenloper, 
bontbekplevier, strandloper, grutto, wulp, 
kievit, rotgans, tureluur, smient, torenvalk, 
spreeuw, grauwe gans, scholekster, man-
telmeeuw, kokmeeuw, stormmeeuw, zilver-
meeuw en graspieper.

Via De Coksdorp naar de vuurtoren kopjes 
koffie bij de strandtent. Auto zo geparkeerd 
dat Willemien over de zee kon kijken en ik 
weer een uurtje over strand lopen.

Toen naar  ̶̶  nu komt het  ̶̶  strandtent de 
Krim. Daar kun je n.l. strandrolstoelen lenen 

van de gemeente Texel. Deze strandrolstoe-
len zijn volledig van plastic buis met heel 
dikke wielen.

  
Van de strandtent naar het strand ging nog 

wel, gewoon over het harde zand lopen. Je 
hebt geen draaibare voorwielen dus je moet 
voor bochten maken hard werken. Maar 
toen terug naar de strandtent omhoog, mul 
zand dat lukte voor geen meter. Een aardige 
Duitse jonge man wilde ons wel omhoog hel-
pen. Een welverdiend kopje thee ging er in 
als thee.

Op de terugweg naar Den Burg langs de 
Slufter was het volledig eb en hebben we 
weinig kunnen waarnemen.

De derde dag hadden we besloten om 
over de afsluitdijk door Friesland (Gaaster-
land) te crossen. Het is een goed tijdstip 
om Friesland aan te doen om te vogelen in 
maart. Leuke waarnemingen gedaan: brildui-
ker, brandgans (duizenden), grauwe gans, 
wulp, nijlgans, kuifeend, smient, aalscholver, 
noordse nachtegaal en nachtegaal.

Dit artikel ging dus over Texel dat dus rol-
stoelvriendelijk is. Willemien heeft na weken 
thuis te hebben gezeten genoten eens lekker 
uit te waaien op Texel.

Jaap Bont

Het is een zeer goede service van de gemeente Texel om op meerder plekken strandrolstoelen te stal-
len.
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Na de eerste aflevering van mijn column, 
waarin ik heel veel te vertellen had, blijft het 
nu bij 1 kantje. Veel gewerkt en maar weinig 
gevogeld, helaas.

En als ik dan actief aan het vogelen was, 
dan was dat in de omgeving van Deventer en 
niet op Texel. 

Dat ik in Deventer op de valreep de mid-
delste bonte spechten van Dorth heb kunnen 
aanschouwen, doet mijn vogelhart nog snel-
ler slaan. De middelste bonte specht stond 
namelijk hoog op mijn “ schaamlijstje”.

Want ook al staat het pijltje van “waarne-
ming.nl “ precies aangegeven, ze dan nog 
vinden kan moeilijk zijn.

Uiteindelijk heb ik ze dan toch gespot en 
ze mooi kunnen bekijken. 

Voor wie het wil weten: bovenaan mijn 
lijstje staat de rode wouw. Als je zoals ik veel 
wandelt en fietst moet je die als vogelaar ei-
genlijk al lang gezien hebben. Maar ach de 
wouw komt vanzelf wel, hij/zij wordt ook op 
Texel wel gezien.

De mooiste waarneming van de laatste 
paar weken is de Brilzeeëend. 

Deze Noordamerikaanse zeeëend zit al 
een tijdje of in de Mokbaai, of op één van 
de Horstmeertjes. Uiteraard ben ik de vogel 
gaan bekijken en fotograferen maar dat viel 
toch wel tegen. Ik ben er na mijn werk met 
een fiets van mijn collega heen gefietst en 
heb de vogel alleen maar slapend kunnen 
aanschouwen. Maar ja hij telt wel mee op 
mijn levenslijst op waarneming.nl

En als we het toch over fietsen hebben. 
Eindelijk heb ik een nieuwe fiets gekocht. En 
die ga ik stallen op Texel zodat ik meer van 
het mooie eiland kan gaan zien en ook kan 
gaan “twitchen”.

Ik zie ik zie wat jullie niet ….

Vleeskleurige DuinorchisBrilzeeëend
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Twitchen betekent dat ik na een melding 
van een bijzondere soort er zo snel mogelijk 
heenga om deze soort te scoren en die te 
fotograferen. Daarna maak ik er melding van 
in mijn column.

Wat mij is opgevallen in mijn zoektocht 
naar orchideeën is dat deze heel erg klein 
zijn. De meeste zijn niet groter dan 10 cen-
timeter. Dat zou best eens kunnen komen 
door het koude voorjaar wat we hebben ge-
had. Maandag 24 mei, 2e Pinksterdag heb ik 
op zoek naar orchideeën een wandeling ge-
maakt rondom een van de Horstmeertjes. Ze 
stonden er wel maar ze waren of heel klein 
of alleen nog maar bladontplooiing zonder 
bloemen. De soort die ik veel tegenkwam is 
de Vleeskleurige Duinorchis. Dit is een on-
dersoort van de Vleeskleurig Orchis. Ik dacht 
eerst met een “gewone” Vleeskleurige Or-
chis te maken te hebben maar werd al snel 
verbeterd op waareming.nl.

We zullen wel zien wat we de komende 
twee maanden te zien krijgen op Texel en 
dan kunnen jullie er in mijn column weer 
over lezen. Ik zal voor het jaarlijkse uitje van 
de VWG naar Texel wat mooie gebieden en 
plekken opsporen, zodat deze dan kunnen 
worden bezocht.

Zelf zal ik er dit jaar niet bij zijn in verband 
met de 35- jarige trouwdag van mijn ouders 
dat zelfde weekend.

Gegroet en tot horens/ziens. 

Jan-Jaap Fleurke

Wat op deze foto wit is, is in het echt gedeeltelijk oranje, maar dat komt helaas niet over.

Limerick

Ranzig

Een ransuil in Ditzumerverlaat,
gooide dagelijks z’n vuile was op de 
straat.
Zijn vrouw sprak wel overwogen,
dit zal ik gedogen,
Zolang het niet over ons nachtleven 
gaat.

Keep
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Hemelen
Op Hemelvaartsdag 13 mei 2010, gingen 

we een aardig stukje (50 m) hemelwaarts.
Boven op de CDL-silo werden ook dit jaar 

door Jan van Dijk de jonge slechtvalken ge-
ringd. Nadat op de bijeenkomst van de VGW 
de dag ervoor fotografen/vogelaars getipt 
waren om het rondvliegend slechtvalkenpaar 
tijdens het ringen van de jongen te komen 
fotograferen, was er ook opmerkelijk veel be-
langstelling van niet-fotografen. Volgend jaar 
moeten we maar een tribune bouwen. 

Het broeden was dit jaar bijzonder goed te 
volgen. 

De heer Nijhof, beheerder van de toren, 
leeft bijzonder mee met het slechtvalken-
paar. Zo plaatste hij eerder beneden in de 
toren een monitor die was verbonden met de 
webcam in de valkenkast. Zo kon hij de data 
van leggen en uitkomen van de eieren door-
geven aan de ringer.

Dit jaar maakte hij een gat in de buitendeur 
van de silo om daarin de monitor te monte-
ren, zodat nu iedereen een kijkje in de kast 
kan nemen. 

Wij zijn erg blij met deze service. 

Volle kropjes
In 2006 waren er geen jongen; in 2007 

1 jong, 2008 1 jong, 2009 3 jongen. 
Nu in 2010 zijn er maar liefst 4 jongen, 

3 mannetjes en 1 vrouw.
Het geslacht van de jongen moet worden 

bepaald omdat volwassen vrouwtjes een 
stuk groter zijn dan de mannetjes en dus een 
andere maat ring om krijgen. 

Door onderbeen, gestrekte poot van teen-
nagel tot teennagel, vleugellengte en der-
gelijke te meten kan het geslacht bepaald 
worden. 

Ook wordt de krop opgemeten om te kij-
ken of ze goed gevoerd worden. De kropjes 
bleken goed vol te zitten! De leeftijd van de 
jongen wordt verklapt door lengte van de ve-
ren uit de schacht. De leeftijd is per jong ver-
schillend, omdat het vrouwtje vanaf het 1e of 
het 2e ei begint met broeden.

Naast de metalen ring krijgen de jongen 
een kleurring. Dit is een oranje ring met grote 
inscriptie: voor de mannetjes is dit ST, SU 
en SV (de laatste zijn mooie initialen voor 
een SlechtValk, en beter dan de SS van een 
mannetje uit Markelo)

Het vrouwtje kreeg de letters KM in de 
kleurring.

Op de toren werden de plukplaatsen nog 
geïnspecteerd op ringen en bijzondere soor-
ten. De ringen waren natuurlijk van duiven 
en doen nu dienst in een steeds langer wor-
dende ketting van Jan. Naast duiven werden 
er restanten gevonden van Houtsnip, Grutto, 
Tureluur, Kievit en Kokmeeuw.

Het was weer een genoegen om de droge 
humor van Jan van Dijk te horen bezigen.

Gerard Bogaert

Jonge slechtvalken CDL-silo Deventer geringd

Foto Ab Winkelman
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Ik heb me verheugd op vanavond. We gaan 
vakantiefoto’s kijken van Ronald uit “Verweg-
gistan”, de vakantie naar Kyrgyzstan. Ik ben 
zelf mee geweest en eigenlijk ontzettend be-
nieuwd naar Ronalds foto’s; eens zien hoe 
een vakantie die je zelf hebt meegemaakt er 
door de ogen van iemand anders uit ziet.

Ik speel met dit verslag een beetje vals: 
ik vertel namelijk niet echt Ronalds verhaal, 
maar eigenlijk dat van mij aan de hand van 
Ronald’s foto’s en een paar van mijzelf.

Ronald begint het verhaal door te vertellen 
dat Kyrgyzstan bijna 200.000 km² groot is en 
op gemiddeld 2750 meter hoogte ligt met en-
kele uitschieters tot bijna 7500 meter. 

De vakantie begint op Heatrow in de re-
gen. Na een lange zit landden we om een uur 
of vier ’s ochtends op Manas Airport bij Bish-
kek, de hoofdstad. Daar is het heerlijk warm 
(heet). De eerste dag loopt de temperatuur 
op tot boven 40ºC.

Na een ontbijtje en een paar uurtjes plat 
te zijn gegaan, vertrekken we tegen koffietijd 
op pad naar voormalige visvijvers. Ronald 
laat achtereenvolgens een Kleine Klapek-
ster, een Woudaapje, een IJsvogel en een 
Indische Karekiet zien. Die laatste klinkt zo 
ongeveer als de Grote Karekiet bij ons en hij 
lijkt er ook sprekend op. De Indische zat ech-
ter alleen in een boom te zingen en dat doen 
onze Grote Karekieten niet zo vaak.  Na de 
lunch gaat het verder met Hop, Kardinaals-
mantel een prachtige grote, oranje vlinder die 
we deze weken nog veel vaker zien en een 
Azuurmees, de pimpelmees van Kyrgyzstan. 
Na weer een stukje met de auto komen we 

bij een hoge steile zandwand waar Scharre-
laar en Bijeneter broeden en af en aan vlie-
gen. De volgende dag staan we vroeg op en 
direct als we het hotel uit komen zitten in een 
boom al een Turkestaanse Klauwier met jong 
op ons te wachten. We gaan vandaag naar 
het Ala Archa Natuurpark ten zuiden van Bis-
hkek. Onderweg zien we een schitterende 
Steenarend zeilend over de toppen van de 
bergen. Op een gegeven ogenblik landt hij 
en met het blote oog lijkt hij verdwenen. Met 
de telescoop is hij weer te ontdekken. Een 
heel stuk lager, meer op ooghoogte, vliegt 
een zwartwitte Spireazwever. (Als jullie tij-
dens het lezen van dit stuk zo nu en dan een 
naam van een beest tegenkomen die je niet 
als vogel herkent dan heb je veel kans dat 
het een vlinder is, Ronald doet ten slotte in 
beide). We rijden nog een stukje verder het 
park in en verlaten onze bus voor een prach-
tige wandeling. Gelijk al bij een van de eerste 
grote sparren zit zomaar een vogel waar Ro-
nald nog nooit van gehoord heeft: de Spar-
renmees, een bruinig meesje iets tussen een 
zwarte-, mat/glanskop-, en bruinkopmees in. 
Een Roodmus laat zijn please to meet you-
deuntje horen, iets verderop zit een Roze 
Roodmus. Totaal komen er in Kyrgyzstan 
4 verschillende roodmussen voor. Iets ver-
der in dezelfde soort bomen zit misschien 
wel het hoogtepunt van de dag: een zwarte 
roodstaart met een ouderwets babyblauw 
petje ofwel een Blauwkruin Roodstaart. Zijn 
kruintje heeft echt een voor de dierenwereld 
opmerkelijke kleur blauw. We lunchen aan 
een snelstromend beekje en daar vinden we 
nog een grote “mannetjes” merel met een 
donkerblauwe gloed op de vleugels. Het is 
een Chinese Fluitlijster. Hij of zij vliegt steeds 
heen en weer met beestjes in de bek. Ieder-

Kyrgyzstan, na de pauze in maart
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een op zoek dus. Inderdaad op de helling 
aan de overkant, vinden we een nest waar 3 
hongerige kleintjes bijna uitbungelen. 

De volgende ochtend verlaten we de 
hoofdstad Bishkek en gaan oost- noordoost 
langs de Kemin rivier. We zien behalve een 
heleboel andere vogels een Vorkstaartple-
vier en veel Maskerkwikstaarten (zeg maar 
de witte kwikstaart bij ons). Nu voeg ik in 
Ronalds verhaal even een clandestien stukje 
van mijzelf in. 

Vandaag doen we namelijk ook het enige 
cultuuruitstapje van deze reis. We bekijken 
en beklimmen de Burana Tower, een op-
nieuw opgebouwde minaret van de stad 
Balasagun uit de 10e eeuw. Van de stad is 
niets meer over en de minaret staat midden 
in landbouwgebied. 

Wat ik nog even kwijt wil is dat Ronald op 
vakantie precies dezelfde is als hier in Ne-
derland. Hij praat, doet en ziet er precies het-
zelfde uit als waar dan ook. Zie foto.

Tijdens de lunch worden we getrakteerd 
op een Grote Rotsklever en een prachtige 
Blauwe Rotslijster. En als we op ons volgen-
de logeeradres aankomen, wachten Grauwe 
Gors, Bruinkop Gors en Grote Vos op ons. 

De volgende dag houden we ons op in het 
gebied om Ashu. We zien Koekoek, Grijs-
kopputter, Bonte Tapuit en nog veel meer. De 
reis gaat weer verder. Ten noorden van het 
grote Issyk Kul meer zien we prachtige ge-
schilderde houten Russische huizen (bij de 
Gamma’s in dit land verkopen ze alleen maar 
witte en knalblauwe verf). Op een strandje 
aan het meer vliegen Koninginnepages die 
zich tegoed doen aan de mineralen in koei-
enkeutels. Aan de oostkant van het meer 
zien we Russische roek met een ontzettend 
grote snavel en nog veel spannender Sper-
wergrasmussen in vol zomerkleed met oog-
ring en al.

We verruilen de Mercedesbus voor een 
echte Russische Kamaztruc en rijden de 
bergen in richting May Saz. Boven op een 
pas, op bijna 4000 meter hoogte wordt er ge-
luncht. Het is juli en het zou eigenlijk volop 
zomer moeten zijn, maar boven op de pas 
eten we de lunch in een sneeuwstorm, lek-
ker buiten en hagelkorrels laten de hete thee 
binnen de kortste keren afkoelen. Aan de 
andere kant van de pas weer naar beneden, 
komen we in een gebied langs een mean-
derende rivier met grote pebbles (keien) er-
naast. Er vliegen, zwemmen en duiken echte 
wilde Casarca’s. En dan als hoogtepunt van 
de dag en zeker van Ronalds hele vakantie 
zien we een Ibisbill. De heren fotografen dui-

Ronald in z,n speciale vakantie outfit.

Bijzondere flora, is daar ook oog voor?
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ken de helling af en bijna de rivier in. Ik mag 
boven blijven met het lokgeluidje. Het geluid 
van een Ibisbill lijkt veel op een Regenwulp. 
In een half uurtje tijd worden een heleboel fo-
to’s gemaakt, wel 400 per fotograaf. Zie foto.

In de May Saz vallei zien we o.a. Citroenk-
wikstaart, een andere dan die bij ons een 
enkele keer langskomt. Deze hebben een 
zwarte rug en dito vleugels. We slapen van-
nacht in een tentenkamp dat netjes voor ons 
wordt opgezet door de kok, de chauffeur en 
het manusje van alles. De volgende ochtend 
voor het ontbijt al een Bruine Heggenmus. 
De Zwartkeel Heggenmus die in de rest van 
het land veel voorkomt zie je hier op deze 
hoogte niet meer. We wandelen de hele dag 
rond in de May Saz vallei en zien o.a. een 
Zwarte Roodstaart die ontzettend lijkt op 
de Gekraagde Roodstaart in Nederland. Er 
vliegen Ibisbills over, en in een zijvallei zit-
ten hele troepen Klipduiven. We verlaten de 
May Saz vallei over dezelfde weg als we er 
kwamen. Onderweg komen we Roodvoor-

hoofdkanarie, Witbuikwaterspreeuw en Wa-
terpieper tegen. Boven op de pas zoeken 
en vinden we de Witkruinroodstaart en weer 
verder naar beneden een Apollovlinder. We 
komen weer in de bewoonde wereld aan 
en ruilen de Kamaztruc in voor de Merce-
desbus. We rijden verder ten zuiden van 
het Issyk Kul meer naar onze volgende be-
stemming. Het landschap is hier weer heel 
anders. We rijden naar een droge een beetje 
“wadi” achtige rivierkloof. Een Monniksgier 
heeft op 5 meter hoogte in de wand zijn nest 
gebouwd. Hij of zij vliegt gezellig een paar 
keer over. Dichter bij het Issyk Kul meer zien 
we een heleboel, wel duizenden oeverzwa-
luwen. Hiertussen vliegen ook Russische 
Oeverzwaluwen die heel erg lijken op de 
Oeverzwaluwen bij ons, maar ze maken een 
heel ander geluid. Luisteren naar afwijkend 
geluid en dan maar zoeken uit welke keel 
dat geluid komt dan heb je een Russische 
te pakken. We rijden al ruim een week langs 
kerkhoven waarop i.p.v. een grafsteen de ge-
raamtes van de traditionele yurten staan. We 

Indruk van de 
ruimte. Yurt op 
de achtergrond.

Foto’s  
Ellen Somhorst
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stoppen en bekijken ze van dichtbij. Een vol-
gende stop levert een Mongoolse Buizerd op 
en een stukje verder een Syke’s Spotvogel. 
De volgende ochtend is het weer inpakken 
en verder trekken. We komen door een kloof 
die ter plekke een nieuwe naam krijgt: “Gie-
renkloof”, want in een half uurtje tijd vliegen 
er massa’s, zowel Monniksgier als de van 
onder gezien prachtig witte Himalaya Gier. 
Verder natuurlijk ook Steenarend. We zijn 
op weg naar het Son Kul meer dat op 3500 
meter hoogte ligt. Het is onze verblijfplaats 
voor 2 nachten. We slapen er in traditionele 
yurten, een grote ronde tent van schapenwol 
gemaakt waar je gezellig en ruim met zijn 
vieren naast elkaar kunt liggen. In de vallei 
waar dit meer ligt zien we o.a. Sneeuwvinken 
die er hun nestje hebben. In het halve uurtje 
dat we er zitten te kijken, voeden zij de jon-
gen 15 keer vaker dan de Witkruinroodstaart 
die hoger op de rotsen zijn nestje heeft. Ver-
der vliegt er Strandleeuwerik, niet zo geel 
als de Nederlandse en met een ander mo-
del zwarte vlek als befje. Edelweiss bloeit er 
prachtig en de Veldleeuwerik laat zien hoe 
mooi die is. De schapen in de vallei worden 
’s avonds bij elkaar gedreven in een kraal. 
Daar ontstaat na een aantal weken een heer-
lijke laag stront die weer gedroogd wordt en 
dient als brandstof om de Yurt zonodig warm 
te houden en ons maaltje te koken. De vol-
gende ochtend is de wereld helemaal wit. 
Het heeft gesneeuwd vannacht.  Daar waar 
de zon komt is het witte poeder wel een keer-
tje weg maar de stukken die in de schaduw 
blijven zijn pas aan het einde van de dag 
weer ontdooid. Ook vandaag wandelen we 
door deze prachtige vallei met Citroenkwik-
staart Calcarata, Reuzenzwartkopmeeuw en 
een Boomvalk die we pas na een hele tijd 
kunnen determineren op deze, al lang boom-
loze hoogte. Ronald vindt nu dat hij een foto 
van mij moet laten zien waarop ik een uiltje 
knap. Dat biedt voor mij natuurlijk ook de mo-

gelijkheid om hier foto’s van Ronald te plaat-
sen waar op hij door een net te diep riviertje 
waadt en even later zijn schoenen uit trekt 
om ze leeg te laten lopen om de hele middag 
verder te lopen zompen met natte voeten. En 
nog is de koek niet op. We zien Mongoolse 
Plevier en Temminck’s Strandloper die al 
weer op trek zijn naar hun overwintergebied 
en het Son Kul meer aan doen om even bij te 
tanken voor de lange reis. Ronald sluit deze 
avond af met foto’s van de binnenkant van 
onze yurt, waar Guus ligt bij te komen van 
hoogteziekte en van het diner op de grond 
met de benen onder heel lage tafeltjes. Een 
hele opgave voor mannen met lange benen. 
Toch nog een geluk dat ik maar 164 cm kort 
ben. De volgende morgen vertrekken we te-
rug naar de hoofdstad voor onze vlucht terug 
naar Nederland. Onderweg, net voor het ver-
laten van de Son Kul vallei komen we nog 
langs een grote groep Yak’s die natuurlijk 
door iedereen nog op de foto worden gezet. 
Voor geïnteresseerden: kijk op www.centra-
lasiabirding.com voor meer informatie waar 
o.a. ook ons uitgebreide reisverslag staat.

Ik heb, en jullie hopelijk ook, vanavond 
ontzettend genoten, maar ik merkte dat ik 
met de auto vanuit Colmschate ineens thuis 
was. Onderweg de hele vakantie nogmaals 
gedaan, en gereden op de automatische pi-
loot. Brr!

Ellen Somhorst



IJsvogel nr. 66 20 augustus 2010

Vanavond is Frank Majoor van Sovon onze 
“na de pauze” gast. Hij komt vertellen over 
het ooievaarproject en over hoe het onze 
gezenderde ooievaars vergaan is in 2009 en 
2010.

Hij begint zijn verhaal door te vertellen dat 
hij bij Sovon werkt. ’s Zomers doet hij veld-
werk en in de winter ondersteunend werk. 
Het liefst werkt hij in de praktijk met vogels 
en laat het wetenschappelijke werk aan an-
dere collega’s over.

In 2008 waren er ongeveer 700 broedpa-
ren ooievaars in Nederland. Het herintroduc-
tieproject dat in 1981 op ’t Zand het licht zag, 
is hiermee geslaagd te noemen. 

Een belangrijke vraag van het ooievaar-
project is hoe zelfstandig de ooievaars ei-
genlijk zijn, en waarmee kunnen we ze voor 
ons gebied op de lange termijn behouden. 
Dat betekent dus dat de focus ligt op biotoo-
pherstel.

Sovon wil graag weten: Hoe het terreinge-
bruik van de ooievaars is, hoe dat mogelijk in 
de broedperiode en nog later in de opgroei-
periode van de kuikens verandert?

Sovon is in samenwerking met de Univer-
siteit van Amsterdam (die onderzoek doen 
naar GPS -zenders) een zenderonderzoek 
begonnen. Het systeem werkt met een GPS- 
logger die heel nauwkeurig de plek waar de 
ooievaar zich bevindt registreert. Iedere keer 
als de ooievaar zich in de buurt van de ont-
vanger begeeft, wordt alle opgeslagen infor-
matie doorgegeven. De GPS-loggers werken 
op zonne-energie. 

De gevonden locaties worden vergeleken 
met het “landgebruik” en zo kun je zien voor 
welke terreinen en welke activiteiten op die 
terreinen de ooievaars de voorkeur hebben.

Door de donderdagploeg werd een vang-
kooi gebouwd. Met veel moeite, tijd en een 
heleboel geluk zijn er 3 ooievaars gevangen 
en van een zender voorzien. Heel origineel 
gaan deze ooievaars- totdat ze de zender 
verliezen- door het leven als nr. 100, nr. 101 
en AETP. Voor een volgende sessie zende-
ren zou er in plaats van deze nummers een 
echte naam aan de ooievaars gegeven moe-
ten worden, dan kun je zeggen; “kijk daar 
vliegt Lodewijk of Marijke”, dat maakt het 
veel persoonlijker. Maar misschien is dat te 
menselijk en moet het meer wetenschappe-
lijk aangepakt worden?

Sinds het plaatsen van de ontvanger zijn 
er het hele broedseizoen een heleboel ge-
gevens binnengestroomd. Op onze website 
en die van Sovon kun je kaarten vinden met 
daarop in gekleurde stippen de locaties waar 
de ooievaars zich hebben opgehouden.

Bij Sovon zijn ze de afgelopen winter al 
druk bezig geweest met het interpreteren 
van deze gegevens. Eerst moesten de ge-
gevens geschoond worden. Alle nest- en 
nachtgegevens moesten er bijvoorbeeld uit. 
Het ging in dit geval om de foerageerlocaties.

De eerste voorzichtige conclusies uit 
dit onderzoek zijn:

- Niet broedende ooievaars foerageren 
vooral op blijvend grasland en overig 
cultuurlandschap.

- Wanneer de eieren gelegd zijn voor-
dat er kuikentjes zijn, foerageren de 
ooievaars het liefst op weiland en blij-
vend grasland.

- Tijdens het begin van de kuikenfase 
foerageren de ooievaars vooral op 
gebieden met blijvend grasland, ge-

Overwinteren op de vuilstort, na de pauze april
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bieden met tijdelijk grasland en op triti-
cale (een soort tarwe) velden.

- Wanneer de kuikenfase op zijn eind 
loopt foerageren de ouderooievaars 
het meest op natuurlijk grasland en 
blijvend grasland.

Het onderzoek wordt dit jaar (2010) ver-
volgd. Ook heeft Sovon ons gevraagd of we 
een bijdrage willen leveren aan nieuwe on-
derzoeken. 

Dan komt Frank aan bij het gedeelte van 
de avond waar ik het meest naar heb uitge-
keken: Waar zijn “onze” ooievaars deze win-
ter geweest?

Sinds mijn “van de redactiestukje” in ok-
tober (nr. 63), was ik al verschrikkelijk be-
nieuwd naar de winterverblijfplaats van de 
ooievaars en wat ze daar allemaal hebben 
meegemaakt. De spanning stijgt dus ten top.

18 augustus zijn de ooievaars richting het 
zuiden vertrokken.

Nr. 100 is rechts om Parijs heengevlogen 
en via Bordeaux en Biarritz (bij de Extrema-
duragangers wel bekend) in 3 dagen heel 
Frankrijk overgestoken. Nog een dag of wat 
verder door Spanje is hij of zij op de winter-
bestemming aangekomen. 

Maar waar is deze prachtige idyllische win-
terbestemming dan? De naam klinkt nog wel: 
Rivas vacia Madrid, maar als je dan hoort dat 
het de grote vuilstort bij Madrid is. 

Ik had toch eigenlijk een hogere dunk van 
“onze” ooivaars. Maar ja, wat maakt het uit 
als je daar de hele winter je natje en je droog-
je bij elkaar kunt scharrelen. Menige rat en 
ander ongedierte is vast in de ooivaarsmaag 
verdwenen. Op 20 februari wordt de reis 
naar Nederland weer ingezet met een rustig 
gangetje op de heenweg. Ik denk dat hij/zij 
onderweg goed naar Erwin Krol heeft geke-
ken: sneeuw en ijs rond de IJssel dus haast 
is niet nodig. Via een iets andere route door 

Frankrijk, langs de Atlantische kust en links 
om Parijs heen naar Gorssel. 

Toen de logger voor het eerst afgelezen 
werd stroomden er 71.000 datapunten binnen. 
Hiermee moet deze ooievaar het absolute re-
cord van alle GPS- loggers bij alle vogels ter 
wereld hebben gezet. En dat alleen al doordat 
het zo heerlijk zonnig en warm in Spanje was 
met dus veel energie in de zonnecel.

Nr. 101 is niet zo ver van huis geweest. 
Deze is eigenlijk de hele winter in Nederland 
geweest met een enkel uitstapje naar Duits-
land. Hij/zij heeft veel in de buurt van Gors-
sel gezeten, en heeft zich heel goed gered 
deze barre winter want nooit door de kuiken-
voeders op het station gezien voor een mak-
kelijk kuikentje. Nr.101 heeft wel een aantal 
uitstapjes gemaakt naar de Ooipolder bij 
Nijmegen. Ook vanuit Nijmegen in een paar 
dagen op en neer naar Zaltbommel. Van-
uit Gorssel via Deventer en Zwolle naar de 
Randmeren bij Nunspeet. Het is door het feit 
dat de zon in Nederland veel minder schijnt 
dan in Spanje heel logisch dat er van deze 
ooievaar veel minder datagegevens zijn op-
geslagen dan van nr. 100.

De ooivaar met code AETP is tot nu toe in 
Gorssel nog niet weer teruggezien. We mo-
gen natuurlijk hopen dat hij of zij ergens een 
heerlijk plekje heeft gevonden en daar lekker 
verder leeft. Maar ja, het leven van een ooi-
evaar gaat ook niet altijd over rozen. Het kan 
natuurlijk best zijn dat er ergens in Frankrijk 
elektriciteitkabels in de weg hebben gehan-
gen. Een ander ongeluk kan natuurlijk ook, 
om van ziekte en andere ellende al helemaal 
niet te spreken. Laten we het maar houden 
op “en hij/zij leefde nog lang en gelukkig”. Zo, 
nu kan ik mooi eindigen met het verhaaltje 
van de olifant met de lange snuit…

Frank Majoor was hiermee namelijk aan 
het einde van zijn ooievaarverhaal.  

Ellen Somhorst
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Vanavond 12 mei is Wim van Vilsteren, 
omgevingsmanager van Waterschap Veluwe 
uitgenodigd om te vertellen over het lande-
lijke project “Ruimte voor de rivier” en de be-
tekenis daarvan voor Deventer en omgeving.

Hij heeft een prachtige kaart meegebracht 
waar de uit te voeren werkzaamheden per 
gebied op staan vermeld.

De aanleiding voor deze plannen, ligt (na-
tuurlijk) in de klimaatsveranderingen: De 
temperaturen stijgen. Er wordt in de zomer 
en winter heviger en meer neerslag verwacht 
en de zeespiegel zal stijgen.

Deventer staat met haar voeten in de IJs-
sel en om die voeten niet al te nat te laten 
worden, moet er iets gebeuren.

De maatregelen die in “Ruimte voor 
de rivier” landelijk genomen worden 
bestaan uit:
- uiterwaarden vergraven
- zomerbed verdiepen
- extra berging in de uiterwaarden
- dijken verleggen
- kribben verlagen
- hoogwatergeulen aanleggen
- obstakels verwijderen  
 (bijv. brughoofden)
- dijken verbeteren /verhogen

Voor de omgeving van Deventer is vooral 
gekozen voor het vergraven van de uiter-
waarden; het maken en verbeteren van nieu-
we en bestaande geulen en hanken en het 
uitdiepen van de uiterwaarden.

Als je van noord naar zuid de IJssel op 
gaat kom je achtereenvolgens de gebieden 
tegen waarvoor in het kader van “Ruimte 
voor de rivier” bovengenoemde plannen zijn 
gemaakt.

De Hengforderwaarden ter hoogte van 
de Haere is al een prachtig gebied met veel 
waterberging, hier wordt niet zoveel meer 
gedaan dan een het leggen van een nieuwe 
aantakking met de IJssel, waardoor een snel-
lere doorstroming van water zal ontstaan.

De Munnikenhank in de Randerwaarden 
wordt verbreed en verdiept.

De terp waar het boerenbedrijf van de heer 
Brouwer op staat, wordt versterkt. Het boe-
renbedrijf blijft bestaan.

In de Keizers- en Stobbenwaarden wordt 
de biologische veehouderij “de Natuurderij” 
ontwikkeld. Roodbonte koeien zullen de ui-
terwaarden kort houden. Daarnaast komen 
er akkergronden met vlas en granen op de 
wat hoger gelegen stukken en naast het boe-
renbedrijf komt er ook een voor het publiek 
toegankelijk deel. 

De oude lage dijkjes dwars op de IJssel 
zoals die er nu nog zijn, worden weggehaald. 

In de lager gelegen gedeelten zullen bo-
men en struiken worden verwijderd om meer 
doorstroming te krijgen.

De Zandweerdplas met jachthaven wordt 
vergroot. Er komt een nieuwe accommodatie 
voor de watersportverenigingen van Deven-
ter. Ter hoogte van de waterzuivering zal een 
vergrote hank komen om stil watergebied 
voor watersporters te creëren.

Er wordt nog gezocht naar een goede plek 
voor de hengelsportverenigingen.

We steken de IJssel over en belanden in 
de Ossenwaard. Hier komt een lange hank 
met een trekveer en verschillende brugge-
tjes, zodat je toch nog door het terrein kunt 
wandelen. Een idee van ons is om daar nu 
eindelijk eens een “hufterproef” vogelkijkhut 
te realiseren. 

Ruimte voor de rivier Deventer - na de pauze
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Het Worpplantsoen blijft natuurlijk bestaan 
en het IJsselhotel komt nog mooier aan het 
water te liggen doordat de IJssel hier breder 
wordt uitgegraven. Ook het pontje mag heen 
en weer blijven varen. Rederij Eureka krijgt 
een nieuwe ligplaats aan de overkant bij het 
Pothoofd en een plek in de haven.

De plas bij de Bolwerksmolen krijgt een 
nieuwe, wat meer naar het noorden gelegen 
vliet en zo een natuurlijker aansluiting op de 
IJssel.

De Bolwerksplas wordt vergroot. Daarvoor 
zal het oeverzwaluwwandje moeten wijken. 
Het is wel de bedoeling dat de zanderige 
oeverwallen langs de IJssel blijven bestaan 
of nieuw ontwikkeld gaan worden waardoor 
er voor de oeverzwaluwen andere en mis-
schien wel betere plekken komen om hun 
lange legpijpen te maken en deze vogel in 
ons gebied behouden blijft.

Wim vertelt dat er tussen 6 mei en 16 juni 
nog diverse voorstellen voor inspraak moge-
lijk zijn. 

Tegen de tijd dat jullie dit lezen is die perio-
de alweer voorbij, maar is er door een aantal 
leden uit onze vereniging intussen hard ge-
werkt om het project nog vogelvriendelijker 
te maken.

Ter voorbereiding op de voorgenomen 
werkzaamheden wordt nu al archeologisch 
onderzoek gedaan, worden explosieven ver-
wijderd en kabels en leidingen verplaatst. 

De bedoeling is dat de werkzaamheden in 
de 2e helft van 2011 zullen aanvangen en dat 
deze in 2015 zijn afgerond.

Het hele project rond Deventer is begroot 
op 90 miljoen euro. 

Onze penningmeester berekent even heel 
snel dat dat ongeveer 30 euro per m3 te ver-
plaatsen grond zal zijn.

Als kers op de taart sluit Wim af met een 
virtueel filmpje waarin we vanaf de Bol-
werksplas over het gebied vliegen. Eerst in 
noordelijke richting en met een mooie bocht 
weer terug langs de stad. Tijdens dit vliegen 
zie je de waterstanden almaar wisselen van 
uitzonderlijk laag water via alle vormen van 
gewoon naar dagen met extreem hoog water 
en weer terug naar een veel lager peil. Het 
geeft een prachtige impressie over hoe het 
gaat worden. 

We zullen het een aantal jaren met veel 
modder en werkzaamheden in ons gebied 
moeten doen, maar dan wordt het ook weer 
wat. In de tussentijd zullen er een heleboel 
vogels langs en aan komen vliegen die hun 
voordeel doen bij de werkzaamheden die op 
zo’n grote schaal zullen worden uitgevoerd.

Ellen Somhorst

De nieuwe situatie vanaf de Bolwerkplas tot voorbij 
de Zandweerdplas, de Keizers- en Stobbenwaar-
den en Hengforderwaarden.
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Wil me even voorstellen: Ik ben Arie ooie-
vaar en ben sinds kort bezenderd.

Het schijnt zo te zijn dat men meer over 
ons ooievaars wenst te weten en er is zo 
waar een heuse werkgroep opgericht om dit 
voor elkaar te krijgen. En natuurlijk mijn zen-
dertje hè, dat is digitaal en geeft precies aan 
waar ik ben, wat ik doe, wat ik pik en slik en 
met wie ik het doe. Nou ja je kunt het zo gek 
niet bedenken of ze weten het van je.

Dat groepie o.l.v. ringer Ronald zie ik ook 
elke week langsrijden met van die kijkers en 
stethoscopen en maar koekeloeren en soms 

gillen ze ook als we met zijn allen staan te 
dineren. 

Was het altijd lekker relaxed bij Gerrie en 
Wim, nu is het met de rust gedaan. Ik kan me 
ook helemaal niet meer op de rug krabben, 
want dat ding zit in de weg.

Ik heb het er laatst nog met mijn vrienden 
over gehad, maar die vinden dat ik niet moet 
zeuren. Het is voor onze bestwil zo zeiden 

ze. We schijnen met te veel te zijn en ze wil-
len dat we ons eigen hachie redden. 

Over Wim en Gerrie gesproken. Zij hebben 
laatst nog een doek weggehaald voor het 
bord waar alle geldschieters op staan die het 
gedachtengoed van verzelfstandiging onder-
steunen. Ik denk dat pa en ma, zo mag ik ze 
denk ik wel noemen, het wel lastig vinden, 
want uiteindelijk hebben ze ons hier altijd 
zeer verwend. 

Ter ere van die onthulling was het natuur-
lijk weer drinken hè net als toen we 40 jaar 
bestonden en ze ook zo druk op ons plekje 
bezig waren.

Voor de onthulling was er een hele avond 
aan ons gewijd in Gorssel in het dorpshuis; 
we waren zo belangrijk dat er zelfs pers bij 

Aries lotgevallen

Nou hoe vinden jullie het bord?

Het staat er allemaal duidelijk op.
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was en iemand van de vogelbescherming. 
Trots heeft de werkgroep allerlei dingen ver-
teld over de plannen die ze met ons hebben. 
Uitbreiding van plas en dras na onderzoek, 
waar we zitten en wat we doen. Als je dat 
privacy noemt dan ben je toch wel gesjoch-
ten. Ik vind een kuikentje minder echt niet zo 
erg maar dat ik geen scheet meer kan laten 

zonder dat dit wordt gemonitord zoals ze dat 
zo deftig zeggen gaat me wel wat ver.

Omdat elk nadeel ook zijn voordeel heb, 
besluit ik hier maar mee.

Achter de poel heb ik nog een zendercom-
paan getroffen. Ze heet Bep. 

Omdat zij in Madrid, waar ik zoals jullie wel 
zullen weten ook wel eens kom, over een lot-
genoot in Nederland had gehoord, heeft zij 
het erop gewaagd met een stelletje ringloze 
vrienden naar Gorssel te vliegen. Daar heb ik 
haar voor het eerst gezien. Ik vind haar lief.

Arie Ooievaar

Ik heb ook nog wat te zeggen aldus Henk.

Informatie ten overvloede

Kleine foto’s Ab Winkelman
Grote foto Ellen Somhorst
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Foto-impressie steenuilenwerkgroep

De Steenuilen werkgroep is niet voor een 
kleintje vervaard. Ze klimmen in bomen, hou-
den paarden in bedwang, alles in het belang 
van de steenuil.
Wil Kroon



IJsvogel nr. 66 28 augustus 2010

In de laatst verschenen IJsvogel stond 
alweer de laatste opgave uit de rubriek ‘de 
raadselvogel’ en met de oplossing van deze 
vogel komt er een eind aan deze reeks van 6 
vraagstukken. Wie hebben er allemaal mee-
gedaan en wie had er de meeste goed? Aan 
het eind van dit stukje zullen we het weten 
maar nu eerst maar eens naar de oplossing 
van raadselvogel nummer 6.

Dit keer een vogeltje ergens langs de kust, 
te zien aan het zeewier op de stenen. Een 
klein vogeltje met een opvallend lichte buik 
en borst, een lichte wenkbrauwstreep en een 
stevige lichte snavel. De bovenkant van de 
kop is donker en op de oorstreek (net achter 
en schuin onder het oog) is ook een donkere 
vlek zichtbaar terwijl er op de vleugel tussen 
de donkere grote dekveren juist een grote 
witte vlek zichtbaar is. De poten zijn donker 
gekleurd en doordat de vleugels wat afhan-
gen is te zien dat de staartzijden licht zijn 
evenals de stuit.

Door de combinatie van korte donkere po-
tjes en de wat dikke, stevige snavel  en lichte 
staartzijden komen we al snel bij de vinken 
of de gorzen terecht. Bij de vinken zijn er 
meerdere kandidaten met ongetekende on-
derdelen, gestreepte bovendelen en een 
lichte snavel maar er is zijn er eigenlijk geen 
met de juiste combinatie van kenmerken. De 
enige vink met veel wit op de onderdelen en 
in de vleugel is de Sneeuwvink Montifringilla 
nivalis, maar deze heeft geen lichte wenk-
brauwstreep en een egaal grijzige kop in alle 
kleden met een egaal bruingrijzige rug.

Bij de gorzen is het eigenlijk ook al snel 
een duidelijke zaak. De meeste gorzen heb-
ben strepen op de onderdelen en wanneer 

ze dat niet hebben zijn de onderdelen niet wit 
gekleurd. Verder is er maar 1 gors met een 
groot wit vleugelveld en dat is precies de vo-
gel die we zoeken, namelijk de Sneeuwgors 
plectrophenax nivalis. 

Deze laatste raadselvogel was eigenlijk 
een hele makkelijke en als je zo door het 
vogelboekje heen bladert kom je niet veel 
soorten tegen met zulke lichte onderdelen en 
een groot licht veld in de vleugel, Witvleugel-
leeuwerik Melanocorypha leucoptera, alleen 
wit in de armpennen en lichte poten. Bonte 
Vliegenvanger Ficedula hypoleuca en ver-
wante soorten hebben wel wit in de vleugel 
en op de onderdelen maar zien er qua “jizz” 
natuurlijk heel anders uit en zullen niet gauw 
op een steen aan de kust gezien worden. Bij 
de mussen hebben we nog de Woestijnmus 
Passer simplex, welke ook erg licht gekleurd 
is en die een groot licht vleugelveld vertoont 
maar bij deze soort zijn de bovendelen egaal 
grijsbruin en mist de wenkbrauwstreep.

Alle vier de inzenders hadden deze soort 
dan ook goed op naam gebracht en twee in-
zenders meende ook te weten in welk kleed 
de vogel zich bevond. 1 inzender vermeldde 
erbij ‘vrouw in zomerkleed’ en de andere 
vermeldde erbij dat het ging om een ‘man in 
winterkleed’

Omdat de oplossing vrij eenvoudig was is 
het wel interessant om hier even verder op in 
te gaan. Een vrouw in zomerkleed vertoont 
inderdaad een grijsbruine bovenkop met een 
donkere vlek op de oorstreek en wat teke-
ning op de zijborst maar…… heeft in zomer-
kleed een donkere snavel! Tja, het zit hem 
in de details mensen. Mannetje winterkleed 
dan? Bij deze is de witte vlek doorgaans 

Oplossing raadselvogel nr. 6
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duidelijker en groter en zijn ook de hand-
dekveren (nog net zichtbaar onder de witte 
vlek bij de vogel op de foto) wit met een don-
kere punt terwijl deze bij onze raadselvogel 
geheel donker zijn! Dus ook geen mannetje 
in winterkleed maar een combinatie van de 
twee antwoorden, namelijk een vrouwtje in 
winterkleed. 

En zo werd het toch nog een beetje moei-
lijk maar het ging om de soort en die is door 
iedereen goed beantwoord dus allemaal 
2 punten.. Over punten gesproken, wie heeft 
er de meeste gescoord en dus de meeste 
goede antwoorden gegeven. Laat ik begin-
nen de deelnemers te bedanken voor hun 
bijdrage, in alfabetische volgorde van de 
voornamen zijn dat:  

Ellen Somhorst, Erwin Ruessink, Gerard 
Bogaert, Hans Stempher, Herman Hannink, 
Jaap Kloezeman, Jaqcues Blaauw, Jan Jaap 
Fleurke, Klaas Spijker, Mark Hoksberg, Mar-
tine Nijkamp, Noor Postma, Stephan van der 
Voort, Tink Uijldert en Wessel Slob.

Bij het geven van de punten waren er 
2 punten te verdienen voor de goede soort 
en 1 punt voor een oplossing binnen het juis-
te geslacht (genus). In totaal waren er dus 
maximaal 12 punten te verdien indien je alle 
keren mee had gedaan en alles goed had. 
Slechts twee deelnemers hebben elke keer 
een oplossing ingestuurd, terwijl anderen 
slecht enkele keren een oplossing gaven of 
zelfs maar 1 keer. Hieronder staat een over-
zicht van de deelnemers met het aantal ke-
ren dat zij een oplossing ingestuurd hebben 
en het aantal punten dat zij behaald hebben.

Uit dit lijstje blijkt dat we een gedeelde eer-
ste plaats hebben en laten dat nu ook de men-
sen zijn die tijdens de januari quiz ook al zulke 
goede zaken deden en met de prijzen naar 
huis gingen. Ellen en Gerard gefeliciteerd!

Nu zijn er aan deze competitie geen prij-
zen verbonden maar enige roem (eeuwige 
roem gaat me iets te ver) binnen de vereni-
ging zal hun deel zijn.

Competitie was dan ook niet de reden om 
de raadselvogel weer eens uit de kast te ha-
len. De opzet was om iedereen eens kritisch 
te laten kijken naar een afbeelding van een 
vogel en aan het denken te zetten over wat 
zie ik nu eigenlijk en hoe kan ik dit vertalen 
naar een goede determinatie. Goed en kri-
tisch observeren is het begin van vogels kij-
ken en het uitsluiten van soorten om tot de 
juiste te komen zal meer dan eens voorko-
men in het veld. Dus pak die kijker en ga het 
veld in, lekker oefenen, dat is tenslotte veel 
leuker dan naar zo’n vreemde vogel te kijken 
op een zwart - wit plaatje!

Iedereen bedankt en wellicht tot een vol-
gende ronde?

Jeroen Kuipers

Naam inzendingen punten

Ellen Somhorst 6 12 
Erwin Ruessink 1   0
Gerard Bogaert 6 12
Hans Stempher 1   2
Herman Hannink 2   1
Jaap Kloezeman 3   3
Jacques Blaauw 1   2
Jan Jaap Fleurke 3   5
Klaas Spijker 1   2
Mark Hoksberg 1   2
Martine Nijkamp 4   4
Noor Postma 3   5
Stephan van der Voort 1   2
Tink Uijldert 2   3
Wessel Slob 2   4
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Mijn naam is Esther Veldhoen, ik 
ben 22 jaar en woon in Deventer. Ik 
studeer aan het Van Hall Instituut in 
Leeuwarden. Daar volg ik de oplei-
ding Diermanagement met als speci-
alisatie Wildlife. 

Momenteel loop ik stage bij Tauw 
advies- en ingenieursbureau te De-
venter. Daar hou ik me zoal bezig met 
wet- en regelgeving, natuurtoetsen 
en natuurbeheer. Allemaal zeer inte-
ressant en leerzaam. In november zal 
ik daarom een presentatie geven over 
wet- en regelgeving om veel voorko-
mende termen zoals Natura 2000, 
Ecologische Hoofdstructuur en Flora- 
en Faunawet toe te lichten.

 
Van jongs af aan ben ik altijd wel 

bezig geweest met vogels. Vooral 
mijn vader maakte me altijd opmerk-
zaam op een buizerd op een paaltje 
langs de weg, of we keken samen in 
een nestkastje van een koolmees in 
de tuin. Zo is mijn liefde voor vogels 
langzaam ontstaan. 

Inmiddels zie ik vogels niet alleen 
meer als onze gevederde vrien-
den. Vogels zijn namelijk belangrijke 
graadmeters voor de kwaliteit van 
een natuurgebied. Immers, vogels 
kunnen zich makkelijker van het ene 
gebied naar het andere begeven, dus 
als het gebied maar voldoende kwa-

liteit heeft, is het slechts een kwestie 
van wachten tot de eerste (bijzon-
dere) vogels er zijn. Dit geeft direct 
weer een link naar mijn opleiding en 
toekomstig werkveld.

Daarom ben ik sinds mei dit jaar lid 
geworden van de Vogelwerkgroep De 
IJsselstreek. Immers, wat is er nou 
leuker dan om te weten hoe het met 
de natuur en vogels in je eigen leef-
omgeving gesteld staat?!

Esther Veldhoen

Even voorstellen…

Gierzwaluw
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Jeugd IJsvogel

Op zondag 18 april zijn wij met de vogelclub op 
excursie geweest.

We begonnen om 9 uur van af de molen bij de 
IJssel.

Dus wij fietsen richting de A1.
Daarna waren er ongewacht 4 bergeenden op 

een rij.
En toen waren we een stukje veder en had ik 

lekke band maar hij is weer met een glimlach op 
gepompt en toe trok Gerton aan zijn ventiel en dus 
was ie kwijt dus wij gingen zoeken en tijdens kwam 
er een reiger aan gevlogen.

En een stukje veder hadden Gerton en ik een ei 
van een eend gevonden en daarna ook nog kievit-
nesten gevonden. 

Later kwamen we bij de IJssel en toe had Sterre 
een mobieltje gevonden.

Dus Mark was aan het bellen om het mobieltje 
terug te geven maar de eigenaar woonde hele-
maal in Almelo.

Dus wij gingen alle nummers bellen maar wij 
gingen toch weg uiteindelijk weer veder. 

Daarna zagen we een heleboel grutto maar een 
grutto die was geringd.

We gingen veder met de fiets naar een meer 
daar zagen we 8 krakeenden en 4 slobeenden en 
2 zomertalingen.

Bij het meer hebben we pauze gehouden om 
iets te eten en te drinken.

Naar de pauze zijn we veder gefietst op zoek 
naar een steenuil maar helaas hebben we deze 
niet gezien wel zagen we een tureluur.

Op de terug weg kwamen we de man tegen van 
het mobieltje hij was heel erg blij met zijn mobiel. 

 
Veder hebben we de volgende vogels gezien:

Knobbelzwannen
Gele kwikstaart 
Tureluur
Scholeksters
Kuifeend 
Gierzwaluw
Visdief 
Sperwer
Ooievaar 
Slobeend 
Wulp 
Houtduif 
Fuut 
Rietgors

Het was een geslaagde excursie voor ons al-
lemaal. 
Gemaakt door Julian Friderichs

Verslag vogelexcursie 
Bolwerksweiden

Fuut
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Jeugd IJsvogel
 Terugmelding!

Met de jeugd zagen we 18 april j.l. op de Bolwerksweiden een gekleurringde
Grutto. WG-LGf , dit betekent links van boven naar beneden Wit Groen en rechts Lime (licht groen) 

en Groen met een vlag. De grutto verblijft in de winter in het estuarium van de Taag in het westen van 
Portugal. Nog niet eerder was de vogel buiten Portugal waargenomen. De ringers waren erg blij met 
onze waarneming (zie originele terugmelding hieronder)

Please find below the updated life-story of WG-LGflag, ringed as an adult male (details on the 
first line) and recorded since at:

11.11.08 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
13.11.08 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
04.01.09 Barreiro South, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
11.01.09 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
18.02.09 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
25.11.09 Seixal, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
29.11.09 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
15.01.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
18.01.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
20.01.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
21.01.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
27.01.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
27.01.10 Seixal Tank, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
03.02.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
11.02.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
17.02.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
02.03.10 Seixal Roost, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
05.03.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
09.03.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
12.03.10 Barreiro, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
18.04.10 Bolwerksweiden, Steenenkamer, Overijssel, C Neth

It’s the first international record for this godwit.

Gerard Bogaert
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Op zaterdag 2 oktober is het weer zover, 
BirdLife International organiseert dan de 
Euro Birdwatch 2010. Zoals de naam al aan 
geeft is het een Europese aangelegenheid, 
waar de meeste andere Europese BirdLife-
partners aan meedoen. Zoals gebruikelijk is 
de organisatie in ons land weer in handen 
van Vogelbescherming. De Europese coördi-
natie van het evenement gebeurt door onze 
Slowaakse BirdLife-partner SOS.

Het idee is dat iedere deelnemende vo-
gelwerkgroep/vrijwilligersgroep in Europa 
tijdens de birdwatch een speciale poster (of 
iets dergelijks) krijgt met een oproep aan de 
wereldleiders die twee weken later bij elkaar 
komen. Hoe dat precies gaat worden geor-
ganiseerd is op dit moment nog niet duidelijk, 
maar daarover in een volgend bericht meer.

Daarnaast zullen de resultaten van de 
birdwatch worden gebruikt om bij de Euro-
pese Commissaris met natuurbeleid in zijn 
portefeuille. Daarvoor vraagt BirdLife aan 
Vogelbescherming om een korte videoclip te 
maken over de birdwatch. Alle filmpjes van 
de deelnemende BirdLife-partners zullen dan 
worden gebruikt om een film te maken die 
wordt gepresenteerd aan Euro-commissaris 
Potočnik na de EuroBirdwatch, maar vóór 
de COP-CBD. Ook hierover (en jullie evt. rol 
daarin) worden jullie later nog geïnformeerd.

Telwijze
Hoewel de opzet van vorig (een tellint 

dwars door Nederland) leuk en interessant 
was en bovendien in zijn opzet geslaagd, 
willen we dit jaar weer een ‘gewone’ telling 
organiseren met telposten verspreid over het 
land. 

Tenslotte
Hopelijk doen ook dit jaar weer veel vogel-

werkgroepen mee. Van het verslag van de 
WorldBirdwatch 2009 (alleen digitaal) en ook 
van de voorgaande edities zijn nog exempla-
ren beschikbaar. Voor vogelwerkgroepen die 
eerder niet mee konden doen, of zelfs nog 
onbekend zijn met dit fenomeen, is het zeker 
leuk deze verslagen eens te lezen. 

 
Met vriendelijke groet en hopend op een 

plezierige samenwerking,
 

Gert Ottens
Vogelbescherming Nederland
E-mail: gert.ottens@vogelbescherming.nl

Beste vogelwerkgroep,
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Het nieuwe seizoen Watervogeltelling gaat 
in september weer van start. In verband met 
de verhuizing van Gerard naar Vorden zal 
iemand anders deze taak op zich moeten 
nemen. Totdat die persoon is gevonden wil ik 
deze telling wel coördineren. Voor het tellen 
zijn we natuurlijk op zoek naar hulpploegen.

Ik wil jullie hierbij vast uitnodigen om mee 
te komen tellen. Even de feiten op een rijtje. 
De telling is gedurende de wintermaanden 
van september tot en met april. Meestal op 
een zaterdag een enkele keer op een zon-
dag. Het gebied dat we tellen loopt van af 
de Spoorbrug in Deventer tot aan het pontje 
van Gorssel. We tellen met de fiets omdat 
je het terrein niet helemaal met de auto kunt 
overzien. We tellen ’s ochtends en starten in 
het begin van het telseizoen om 9.00 uur. Als 
de dagen korter worden beginnen we wat la-
ter. Het tellen duurt maximaal een halve dag, 
afhankelijk natuurlijk van hoeveel er te zien 
is. Als pre voor deze telling kan ik jullie nog 
melden dat er op dagen met extreme weers-
omstandigheden er ongeveer halverwege de 
telling koek en zopie is met heerlijke warme 
chocolademelk. Voor de hoge nood kunnen 
we gebruik maken van een keurig verzorgd 
toilet. Het hele vorige seizoen hebben we 
volgens mij niet één zaterdag gehad waarop 
het heeft geregend. Onder aan dit artikel vind 
je de data voor de telling van het komende 
seizoen. In de loop van het jaar zul je ze ook 
kunnen vinden in de Nieuwsbrief en natuur-
lijk op de Website-agenda en achter in de 
IJsvogel bij Excursies en activiteiten voor de 
komende maanden. Iedereen is hierbij van 
harte uitgenodigd om mee te komen tellen. 
In de volgende IJsvogel komt een verslag 
over de Watervogeltelling van het seizoen 

2009-2010. 
M i s s c h i e n 
lukt het ook 
nog wel om 
één van de 
heren, die 
de overkant 
van de IJs-
sel tot Zwolle 
tellen zo gek 
te krijgen om 
iets over hun 
telgebied vertellen. Behalve een heleboel 
ganzen en eenden zien we de meest bij-
zondere vogels. We hebben bijvoorbeeld op 
een zaterdag ergens begin dit jaar zomaar 
een Roerdomp zien landen in het riet en een 
kwartiertje later op de terugweg naar Deven-
ter kwam hij nog een keertje over.

De data:
18 september 2010, 9.00 uur 
16 oktober 2010, 10.00 uur 
13 november 2010, 10.00 uur 
18 december 2010, 10.30 uur 
15 januari 2011, 10.30 uur 
12 februari 2011, 10.00 uur 
12 maart 2011, 10.00 uur
16 april 2011, 9.00 uur bij de spoor-

brug aan de IJssel

Ellen Somhorst

Sovon Watervogeltelling 2010-2011
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Cursus digitale fotografie

Het bestuur vond het aanbod, gezien de belangstelling, te kostbaar worden.

De cursus gaat daarom nu nog niet door. Wel proberen we de mogelijkheden van inlei-
ders uit de buurt te polsen.

Het bestuur

Leden mutaties

Nieuwe leden:
Hanneke Evink, Postbus 712 7400 AS Deventer, 8 info@hanneke-evink.nl
Marcel Bauer, Kilstraat 72 7417 CE Deventer, 8 marcelbauer@hetnet.nl
Esther Veldhoen, Kievit 68 7423 DD Deventer,  8 estherveldhoen@gmail.com
Albert Luning, Molenweg 16 7213 XG Gorssel,  8 luni-1@kpnplnet.nl

Mailadres wijziging:
Gerrie Roetert 8 gerrieroetert@xs4all.nl 

Van de penningmeester

Heeft U de contributie voor 2010 nog niet voldaan? Gaarne het bedrag van € 14.=  over-
maken naar rekeningnummer 470387297 t.n.v.  VWG “De IJsselstreek” o.v.v. Contributie 
2010. Bij voorkeur via internet bankieren, of anders met toegezonden acceptgirokaart.

oeverzwaluw
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden

Aanmelden bij:
Ab Winkelman: tel: 06-54687851, 8 albert.jw@ziggo.nl
Ronald Groenink: tel: 06-51095815, 8 ronald.shikra@hetnet.nl   

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

September 1 Ledenbijeenkomst, graag van iedereen 2 foto’s om de vakantie ervaringen te il-
lustreren. Svp. mailen naar G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl 

September 11 Diependal, Hijkerveld, auto-exc. duurt de hele dag, vertrektijd 7.00 uur vanaf 
Mercure-MacDonalds, opgave verplicht.

September 18 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje in 
Gorssel, vertrek 9.00 uur 

September 19 Oogstfeest de Ulebelt 

Oktober 2 Euro birdwatch 2010, zie voor verdere informatie; Website VWG en Nieuwsbrief 
VWG

Oktober 6 Ledenbijeenkomst, Leden die in april naar Extremadura zijn geweest vertellen 
hun ervaringen.

Oktober 8-9-10 Texel weekend, organisatie Ada de Jager ajdejager@home.nl

Oktober 16 Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 

Oktober 23 Zeevogels, Zuidpier IJmuiden en Hondsbossche zeewering, autoexc. duurt de 
hele dag, vertrek 7.00 uur vanaf Mercure-MacDonalds, opgave verplicht.

Oktober 30 Nacht van de nacht Ulebelt

November 3 Ledenbijeenkomst, Esther Veldhoen vertelt over wet- en regelgeving en onze 
vogels

November 6 Oostvaardersplassen en Flevopolder, auto-exc die de hele dag duurt vertrek 7.00 
uur vanaf Mercure-MacDonalds, opgave verplicht

November 13 Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 

November 27 Landelijke Sovon dag

December 1 Ledenbijeenkomst, Roofvogeldeterminatie en waarnemingen doorgeven. 

December 11 Wandelexcursie Ossewaarden, 8.30uur vertrek vanaf het IJsselhotel

December 18 Watervogeltelling, vertrek 10.30 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 

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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Krantenartikel ingezonden door Mike Hirschler 

Krantenartikel over de raaf



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezighoud met de bescherming van vogels in het IJsselgebied tus-
sen Wijhe en Zutphen. 

De activiteiten van de werkgroep bestaan o.m. uit cursussen, nestkastonder-
houd, beheer van Ooievaarsbuitenstation ’t Zand in Gorssel, inventarisaties en 
tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisaties. 

Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt (Maatmansweg 3). 
Ook zijn er maandelijkse excursies.

Lid of donateur worden: 
bel of mail  C. de la Bey,  0570-652547,  cdelabey@concepts.nl

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

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

Contactpersonen: 
Ooievaarstation H. Hietbrink, 0575-491992
Kerkuilen, kolonievogels R. Wijnbergen, 0570-641461
Steenuilen werkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kleine nestkasten H. Roelofs, 0575-493342
Kwartelkoning, roofvogels A. Bakker, 06-23817241
Sovon contactpersoon G. Bogaert, G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl
Tijdschriftenarchief R. Groenink, 06-51095815
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E.Somhorts, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: Vogelopvang Brummen 0575-562554

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl


