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Hallo allemaal.
De afgelopen winter zijn er hier in de om-

geving veel interessante vogels gezien o.a. 
een mooie groep van 600 Toendra Rietgan-
zen die zich zeker een week hebben opge-
houden ten zuiden van de A1. In de jachtha-
ven is een adulte Zeearend gespot en aan de 
overkant van de IJssel in de buurt van de A1 
brug heeft de hele winter een paartje Rood-
borsttapuiten overwinterd. Tijdens een ritje 
rondom Deventer hebben we in één middag 
zowel Watersnippen, Bokjes als Houtsnip-
pen gezien. Fascinerend: drie bijzondere 
leden van één familie zomaar op een mid-
dagje.

Onze wintergasten hebben inmiddels ons 
gebied verlaten en tegen de tijd dat jullie dit 
lezen zijn er al weer zomergasten binnen ko-
men vliegen. Ook kunnen we al een poosje 
genieten van prachtige beelden van “Beleef 
de Lente” met naast onze “eigen” Ooievaars, 
de lievelingen van vorig jaar de Steenuilen 
uit de buurt van Lichtenvoorde. Natuurlijk de 
Oehoes uit Winterswijk, de Boerenzwaluwen 
weer uit de lammerschuur en ik hoop dat 
we dit jaar goede beelden van de IJsvogel 
krijgen. De kleintjes worden vertegenwoor-
digd door de Boomklevers, er is de kolonie 
Purperreigers en als kers op de taart mogen 
we ook meekijken bij de familie Slechtvalk. 
Nu snel door met waar het hier eigenlijk over 
hoort te gaan. Deze IJsvogel staat weer vol 
met van alles en nog wat.

In februari hebben we weer de Boerenkool/
Jaarvergadering gehad. Carol schrijft in deze 
IJsvogel haar laatste jaarverslag. Dankjewel 

voor al je inzet Carol, en Tineke die haar taak 
overneemt heel veel succes!

Onze penningmeester heeft jullie allemaal 
een mailtje gestuurd met daarin het verzoek 
de contributie over te maken, voor een ieder 
die dit vergeten is hierbij nog even een herin-
nering. Nog een berichtje van het bestuur, de 
uitslag van de enquête die gehouden is, zal 
in de vergadering van mei worden bespro-
ken.

Verder vinden jullie in dit nummer gelukkig 
weer een column van een “jeugdige” oude 
columnist uit Noord Holland en ook één van 
de al wat “oudere” nieuwe columnist waarin 
hij ons kennis laat maken met een bijzondere 
gast in onze omgeving.

Op de Junior Vogelclub pagina staat een 
schitterende tekening van een Klapekster 
van Leah, super gedaan Leah!

De nieuwe werkgroep WOP Werkgroep 
Onderzoek en Publicatie laat in deze IJs-
vogel ook van zich horen. Naast onder-
zoeksresultaten vinden jullie in dit nummer 
een opsomming van soorten onderzoek die 
door leden van de vogelwerkgroep worden 
gedaan. Je kunt zien wat er aan kennis en 
kunde nodig is om hieraan mee te werken. 
Kijk eens in het lijstje, er is voor iedereen wel 
iets te vinden om aan mee te werken.

Veel plezier met deze IJsvogel.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Inleiding
Hoewel het Paapje als broedvogel in Ne-

derland sinds 2005 weer iets toe lijkt te ne-
men, blijft het een schaarse verschijning, 
zeker binnen het werkgebied van de Vogel-
werkgroep “De IJsselstreek”. 

Zijn status als broedvogel in het werkge-
bied van de Vogelwerkgroep is onzeker te 
noemen, maar als doortrekker wordt hij in 
bepaalde gebieden regelmatig, zij het in re-
latief kleine aantallen, gesignaleerd. 

Aangezien er inmiddels redelijk wat gege-
vens over deze soort ingevoerd zijn in het 
waarnemingenarchief van de Vogelwerk-
groep (via waarneming.nl), leek het me nuttig 
om deze “rode lijst soort” eens nader onder 
de loep te nemen.

Hiervoor werden de websites van Waarne-
ming.nl, SOVON Vogelonderzoek Nederland 
en Vogelbescherming Nederland geraad-
pleegd.

Historie
Paapjes waren lange tijd gewone broedvo-

gels in landelijk Nederland. Vooral de combi-
natie van structuurrijke gras- en hooilanden 
met ruige overhoekjes, kruidenrijke per-
ceelsranden en her en der een struik volde-
den perfect aan de biotoopeisen. Daarnaast 
kwam de soort voor op duingraslanden en 
uitgestrekte heidevelden. 

Door steeds verdergaande intensivering 
en schaalvergroting van de Nederlandse 
landbouw is de voorkeursbiotoop schaars 
geworden en daardoor is het Paapje in de 
laatste 50 jaar sterk in aantal afgenomen en 
grotendeels teruggedrongen tot natuurgebie-
den. 

In de eerste helft van de vorige eeuw be-
droeg het aantal broedparen nog minstens 
enkele duizenden. Rond 1975 waren hier-
van nog 1250-1750 en anno 2005 circa 250 
paar over (Vogelbescherming Nederland/
SOVON). In voorheen goed bezette streken 
als het rivierengebied, Noord-Brabant, Texel 
en Limburg is de soort uitgesproken schaars 
geworden. De belangrijkste broedgebieden 
zijn nu de Drentse heide en hooilanden en 
de duinstreek.

Na een absoluut dieptepunt in de jaren 
2003-2005 lijkt het aantal broedparen de 
laatste jaren weer licht toe te nemen. 

Foto 1: Paapje man in broedkleed. De structuur-
rijke gevarieerde vegetatie valt op de foto goed 
op. Jitze Terpstra; Lierder- en Molenbroek Zuid 
(01/05/2011)

Waarnemingen patroon landelijk:
Landelijk zijn er op waarneming.nl tot nu 

toe ruim 26.000 waarnemingen ingevoerd 
met een totaal van bijna 63.400 exempla-
ren. Alleen al in 2011 werden er ruim 10.000 
exemplaren genoteerd (bijna 5.000 waarne-
mingen). 

Let wel, iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen invoeren, dus hier zitten ook dubbele 

Voorkomen van het PAAPJE (Saxicola rubetra) binnen 
het werkgebied van Vogelwerkgroep “De IJsselstreek” 
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waarnemingen tussen. Oftewel hetzelfde 
Paapje kan door meerdere waarnemers in-
gevoerd worden, ofwel door eenzelfde teller 
binnen een bepaalde periode meerdere ma-
len “geclaimd” worden. 

Echter, aangezien het om grote aantallen 
waarnemingen gaat, leveren deze gegevens 
een redelijk betrouwbaar beeld op als het 
gaat om het aantalverloop en doortrek gedu-
rende de laatste jaren.

Het landelijke waarnemingen-patroon ver-
toont een duidelijke voorjaarspiek vanaf eind 
april tot half mei maar een nog veel sterkere 
piek in september. De september aantallen 
zijn landelijk ruim twee keer zo hoog als die 
in mei. 

De allereerste Paapjes komen in maart 
aan en degenen met zware vertraging ver-
trekken pas in november. De landelijke “re-
cords” voor aankomst en vertrek staan voor-
lopig op respectievelijk 10 maart 1990 en 
21 november 2009. 

De echte voorhoede van de Paapjes komt 
echter pas rond half april aan en het meren-
deel is voor half oktober al weer vertrokken 
uit Nederland, op weg naar warmere oorden 
in de Sahel regio en tropisch Afrika.

Tussen de twee doortrek-pieken in, vanaf 
half mei tot half augustus zijn de aantallen 
in Nederland relatief laag, aangezien de 
meeste Paapjes dan in de meer noordooste-
lijk gelegen broedgebieden buiten Nederland 
bivakkeren. 

Hoewel Paapjes meestal als individu of in 
kleine groepjes (< 10) worden gemeld, wor-
den er soms ook grotere groepen gezien van 
meer dan 50 exemplaren, met zelfs uitschie-
ters naar 100 exemplaren (Maasvlakte; sep-
tember 2005 en Terschelling; eind augustus 
2007)! 

Waarnemingen binnen werkgebied:
Binnen het werkgebied van de VWG “De 

IJsselstreek” zijn tot nu toe 262 Paapjes ge-

registreerd in het waarnemingen-archief (zie 
tabel 1); een relatief gering aantal vergele-
ken met de landelijke databank. 

Wellicht mag hier de voorzichtige conclu-
sie uit getrokken worden dat de soort hier 
minder doortrekt (en broedt) dan in andere 
delen van het land. Maar het kan natuurlijk 
ook aan een geringere waarnemers-dicht-
heid of zoiets liggen.

Tabel 1: Waarnemingen van Paapje bin-
nen werkgebied Vogelwerkgroep “De IJssel-
streek”

(bron: waarneming.nl)

Maand Waar- 
nemingen

exemplaren

Januari 0 0
Februari 0 0
Maart 0 0
April 14 24
Mei 30 47
Juni 2 3
Juli 1 1
Augustus 8 18
September 54 160
Oktober 5 9
November 0 0
December 0 0

---- -----
Totaal 114 262

Eerste datum 20-04-2008 
Laatste datum 11-10-1991
Grootste aantal 16
Laatste update: 11/11/2011

Hoewel de oudste waarneming uit het 
werkgebied uit 1969 dateert, zijn de meeste 
Paapjes in 2010 en 2011 ingevoerd. Dit be-
tekent niet dat het Paapje nu opeens veel 
algemener is geworden, maar vooral dat er 
nu meer waarnemers hun gegevens invoe-
ren als gevolg van de laagdrempeligheid van 
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“waarneming.nl” en betere bekendheid met 
dit nieuwe medium. 

De meeste waarnemingen betreffen soli-
tairen of kleine groepjes van 2 tot 5 exem-
plaren. Groepen van 10 of meer exempla-
ren worden zelden waargenomen binnen 
het werkgebied; slechts één keer werd een 
groep van 10 genoteerd, één keer een groep 
van 14 en één keer een groep van 16. Al 
deze waarnemingen hebben betrekking op 
één en dezelfde groep die zich dit jaar van 
20-22 september bij de Yperenplas ophield. 

Ondanks de relatief geringe aantallen, 
komt het waarnemingspatroon binnen het 
werkgebied (zie grafiek 1) in grote lijnen 
overeen met het landelijke beeld.

Echter, binnen het werkgebied van de 
VWG lijkt de najaarspiek veel prominenter 
dan de landelijke. Hier trekken in het najaar 
in verhouding bijna vier keer zoveel Paapjes 
door dan in het voorjaar. Landelijk is dit ruim 
twee keer zoveel.

Dit verschil heeft wellicht te maken met 
geografische verschillen in voorjaar- en na-
jaarstrek. Wellicht volgt het Paapje op weg 
naar de broedgebieden een meer westelijke 
route over Nederland en kiest hij op de terug-

weg juist een meer oostelijke baan, waardoor 
in het werkgebied van de VWG in het najaar 
dus relatief meer Paapjes gezien worden. 

Hierbij moet natuurlijk opgemerkt worden 
dat de trend voor het werkgebied op een re-
latief laag aantal is gebaseerd en dus statis-
tisch minder betrouwbaar is.

Verspreiding binnen het werkgebied:
Via de website van waarneming.nl kan 

ook een beeld verkregen worden van de ver-
spreiding van het Paapje over het werkge-
bied. Klik hiervoor op “kaarten” en op “1x1 
kilometer hokken” voor het meest nauwkeu-
rige beeld.

Hierbij valt op dat de meeste waarnemin-
gen gedaan zijn binnen de IJsselvallei, met 
een duidelijke concentratie vanaf Deventer 
tot Zutphen. In de uiterwaarden ten noorden 
van Deventer en de “achterlanden” (gere-
kend vanaf de IJssel) is de verspreiding veel 
onregelmatiger.

De vraag is of deze “voorkeur” van het 
Paapje reëel is of dat dit meer te maken 
heeft met de geografische verspreiding van 
de VWG leden en hun gebiedsvoorkeur. 

Ik neig naar het laatste; de uiterwaarden bij 
Olst, Wijhe en Herxen lijken qua biotoop niet 

Grafiek 1: Waarnemingspatroon Paapje binnen werkgebied Vogelwerkgroep “De IJssel-
streek” (bron: waarneming.nl)

X as:  Maanden
Y as:  Aantallen
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minder aantrekkelijk dan die tussen Deventer 
en Zutphen. Eerder het tegenovergestelde. 

Een duidelijk antwoord kan alleen ver-
kregen worden door in de komende jaren 
gerichter naar Paapjes te speuren met een 
focus op de “blanco” of “bijna blanco” gebie-
den. 

Broeden in ons werkgebied?
Volgens de laatste SOVON criteria voor 

het inventariseren van broedvogels mag een 
waarneming van een Paapje pas als broed-
geval beschouwd worden als er minimaal 
één territorium- of nest indicerende waarne-
ming is gedaan tussen 15 mei en 30 juni of 
indien er twee waarnemingen zijn gedaan 
van een broedpaar of een adult in een ge-
schikte broedbiotoop binnen de datumgren-
zen 1 juni tot 20 juli. 

Op basis van deze criteria en de waarne-
mingen uit het VWG-archief indiceert één 
waarneming in ieder geval een recent broed-
paar. Het gaat hier om een zingend/baltsend 
exemplaar bij de Oude IJssel op 2 juni 2010 
(Rick Karsenbarg). 

Verder duidt de waarneming van een foe-
ragerende juveniel bij de Yperenplas op 7 juli 
2007 (Arnoud Wilbrink) dat daar mogelijk in 
de omgeving een broedpaar succesvol heeft 
gebroed.

Ook de waarneming van 21 mei 2010 (Si-
mon Plat) in het Lierder- en Molenbroek-Zuid 
zou kunnen duiden op een broedpaar.

Het lijkt dus aannemelijk dat er af en toe 
Paapjes binnen het VWG-werkgebied broe-
den, maar in zeer geringe aantallen en wel-
licht niet elk jaar. 

Het is dan ook aan te bevelen om in 2012 
eens extra goed op Paapjes te letten, zeker 
omdat deze soort als broedvogel in de “IJs-
selstreek” als vrijwel uitgestorven geldt. 

Met name Paapjes vanaf half mei moeten 
als potentiële broedvogels beschouwd wor-

den (zie richtlijnen SOVON) en zijn een extra 
veldbezoek waard om ze met zekerheid als 
broedpaar vast te kunnen stellen.

Persoonlijk verwacht ik dat we als VWG 
met wat extra speur- en zoekwerk in 2012 
zeker 2-3 broedparen moeten kunnen vast-
stellen.

Om deze goed te kunnen documenteren, 
is het bijzonder waardevol als iedereen zijn 
of haar waarnemingen doorgeeft op “waar-
neming.nl” of direct naar ondergetekende. 
Gaarne ook extra informatie vermelden, zo-
als zang, balts, transport van nestmateriaal 
of voedsel, biotoopvoorkeur etc.

Laten we hopen dat de landelijk geconsta-
teerde positieve trend doorzet en dat we het 
Paapje binnenkort weer tot de vaste broed-
vogels van “de IJsselstreek” kunnen reke-
nen.

Dankwoord:
Met dank aan Esther Veldhoen voor het kri-

tisch doornemen en verbeteren van de eerste 
en tweede draft, aan de fotografen J.Terpstra 
en J.W.Hofstede voor het ter beschikking stel-
len van deze prachtige foto’s en verder aan 
alle leden die hun waarnemingen van Paap-
jes doorgaven op waarneming.nl

Piet Schermerhorn
Deventer, 21/11/2011

Foto 2: Paapje vrouw in broedkleed kleed; 
J.W.Hofstede, Yperenplas (10/05/2011)
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1. Leden- en donateurbestand/samenstel-
ling bestuur

Per 1 februari 2012 heeft Vogelwerkgroep 
“De IJsselstreek” 116 leden, 13 jeugdleden 
en 74 donateurs. Het ledenbestand is sta-
biel, ondanks een ogenschijnlijke teruggang 
ten opzichte van 2010 (125 leden). Dit wordt 
veroorzaakt door een opschoning, die in het 
laatste kwartaal van 2011 heeft plaatsgevon-
den. Uw penningmeester had een lijst met 
niet-betalers, die vervolgens is nagebeld 
door Marcel Hutten. Een hele klus, waarna 
uiteindelijk een “gezonde” ledenlijst te voor-
schijn kwam. Dank aan Hans en zeker aan 
Marcel. 

Bestuurlijk waren er 2011 weinig ontwik-
kelingen. Wil Gerritse draaide het hele jaar 
mee als aspirant-bestuurslid, was al gewel-
dig actief en zal na vanavond officieel lid 
van uw bestuur zijn. Het bestuur is hiermee 
op “sterkte” en er is dan ook besloten geen 
nieuw aspirant-lid te werven.

Wel gaf uw secretaris aan haar functie te 
willen neerleggen met ingang van 1 februari 
2012.

2. Ooievaarsbuitenstation ’t Zand

2.1. Algemeen
In 2008 heeft de Ooievaarscommissie een 

lijn uitgestippeld betreffende de afbouw van 
het station, het hiermee parallellopend voer-
beleid en het biotoopverbeteringsproject. 
Deze beleidslijn is in 2011 verder naar tevre-
denheid voortgezet.

2.2 Aantallen en resultaten
Eind 2011/begin 2012 is het aantal nest-

palen op het station teruggebracht tot 3 (- 2). 
Hierop hebben 3 paartjes gebroed, waarvan 
5 jongen zijn uitgevlogen. Voor het eerst in 
jaren een slecht resultaat op ’t Zand.

Uiteindelijk zal op het voormalige buiten-
station 1 paal overblijven, dit op verzoek van 
de familie Verholt. Wij praten dan over eind 
2013.

In totaal hebben in de IJsselvallei in 2011 
zo'n 100 paartjes gebroed, die zo'n 200 jon-
gen hebben grootgebracht. 

2.3 Het beheer
In het beheer van het buitenstation vond 

in 2011 geen wijziging plaats. De Ooievaars-
commissie blijft beschikken over 1 diep-
vrieskist. Alleen in strenge winters wordt er 
bijgevoerd, wat in de winter van 2010/2011 
natuurlijk het geval was, evenals in de winter 
daarvoor.

De Donderdagploeg is immer actief en zal 
eveneens op ’t Zand aanwezig blijven tot 
eind 2013 als het project definitief stopt.

2.4. Afbouw
De afbouw van het station verloopt volgens 

plan: zie punt 2.2 Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt met de fam. Verholt over de verdere 
afbouw van het station.

2.5 Biotoopverbetering
Inmiddels is 1 plas-dras poel gerealiseerd. 

Veel tijd en aandacht is besteed aan de rea-
lisering van plas-dras in de Ravenswaarden. 
Doordat verschillende partijen bij de goed-
keuring en uitvoering van het plan betrokken 
zijn en de procedures daardoor ingewikkeld 

JAARVERSLAG VWG “DE IJSSELSTREEK” OVER HET 
JAAR 2011
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en langdurig, is het plan nog niet gereali-
seerd. Wel ligt er inmiddels een definitieve 
en door alle partijen ondertekende intentie-
verklaring. Deze verklaring is opgestuurd 
naar Vogelbescherming Nederland.

Ook vond er weer intensief monotoring 
plaats langs 4 routes in het projectgebied. 
De data worden geregistreerd volgens het 
Sovon-protocol en verwerkt. De resultaten 
van 2010 zijn inmiddels in een rapport van 
Sovon gepubliceerd.

3. Cursussen/jeugdcursus

In de maanden januari/februari en deels in 
maart 2011 werd de cursus “Overwinterende 
vogels in de IJsselstreek” gegeven.

Vanaf maart 2011 werd de cursus “Vogels 
kijken voor beginners” gehouden. De locatie 
voor de beide cursussen was ook ditmaal De 
Ulebelt. 

Vanuit deze cursussen hebben zich een 
aantal nieuwe leden aangemeld, een leuk 
nevenverschijnsel voor al onze cursusin-
spanningen.

In 2012 wordt weer de jaarcursus georga-
niseerd voor cursisten die door willen gaan.

De cursus start in deze maand (februari) 
en eindigt op 11 december 2012. 

In 2011 werd er geen cursus georgani-
seerd voor de junioren, maar liepen de ex-
cursies voor de jeugd gewoon door. Het is 
de bedoeling in 2012 weer een juniorcursus 
te organiseren en zodoende te trachten onze 
jeugdclub verder uit te bouwen. Een van uw 
bestuursleden bezocht recent een jeugdbij-
eenkomst. Wat opviel is het enthousiasme 
van de leiding en de betrokkenheid van de 
ouders. Leuk om te ervaren. 

4. Voor- en najaarsweekend Schiermon-
nikoog/Texel

Op 6, 7 en 8 mei 2011 ging een groep van 
28 personen naar Schiermonnikoog voor het 
traditionele Voorjaarsweekend. En wat een 
prachtig weekend werd het, mede door het 
uitzonderlijk mooie voorjaarsweer. Ook voor 
dit weekend namen Aart Evers en Heleen 
Jonker de organisatie op zich en stelden zij 
een mooi programma samen. Dank, dank 
hiervoor.

Er werd fanatiek gefietst en gevogeld. Za-
terdag konden we met de hele groep in de 
tuin van het restaurant eten en veel te snel 
was het zondagmiddag. Tijd om huiswaarts 
te gaan, maar niet voordat Aart en Heleen 
toezegden ook in 2012 het Voorjaarsweek-
end te willen organiseren (Zeeland werd 
unaniem als reisdoel gekozen). Zouden ze 
er ooit nog vanaf komen?

Op 31 september, 1 en 2 oktober 2011 ging 
een groep naar Texel. Ook nu weer koos een 
aantal mensen voor een huisje, hetgeen een 
leuke formule lijkt voor degenen die minder 
makkelijk kamperen. Ook dit werd een gezel-
lig weekend met de nodige vogelsoorten en 
prima weer. En dat kennen we wel anders!!! 
Nu was het warm, windstil en daardoor toch 
enigszins “vogelarm”.

Nieuw in 2012 is een reis van een week 
naar de Elbe om aldaar te vogelen met een 
groep. Initiatief daartoe nam ons bestuurslid 
Wil Gerritse. De animo is groot en het maxi-
male aantal deelnemers snel bereikt.

5. Vogeltellingen

In 2011 heeft een BMP op de Kranenkamp 
in Wesepe plaatsgevonden. Gecombineerd 
hiermee volgden een aantal deelnemers de 
BMP-cursus van Sovon. Het bleek een pit-

Lees verder op pagina 10
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tige cursus die uiteindelijk met een diploma 
werd afgesloten door 4 leden van onze Vo-
gelwerkgroep, t.w. Esther Veldhoen, Tim van 
Alen, Wessel Slob en Ellen Somhorst.

Op 1 oktober 2011 vond de trekvogeltelling 
Euro Bird Watch weer plaats. Het blijft onge-
lukkig dat dit gebeuren altijd samenvalt met 
ons Najaarsweekend op Texel. Wij deden in 
2011 dan ook niet mee.

Ook de watervogeltellingen en de slaap-
plaatstellingen vonden in 2011 opvolging.

In 2011 zijn 3 leden van onze Vogelwerk-
groep begonnen aan hun opleiding tot ge-
certificeerd vogelringer. Het gaat om Jeroen 
Kuipers, Gerard Bogaert en Wouter Boere.  
In een later stadium zal Ronald Groenink 
aanhaken. Ronald heeft al wel ringcertifica-
tie voor de ooievaars. De opleiding wordt 
verzorgd door dr. Gerard Boere en ons be-
stuurslid Wil Gerritse. 

6. Excursies en na-de-pauzeprogramma’s

De nodige excursies werden in 2011 geor-
ganiseerd. Een van de leukste excursies was 
de gecombineerde excursie met de jeugdle-
den naar de Oostvaardersplassen in februari 
2011. In november vond een extra excursie 
plaats naar Duitsland voor de kraanvogels. 
Na afloop werd er heerlijk gegeten in een 
schnitzelparadijs, ja, ja.

Het na-de-pauzeprogramma van de leden-
avonden werd weer gedeeltelijk verzorgd 
door eigen leden met geslaagde presenta-
ties. Ook werden weer een aantal keren gas-
ten van buitenaf uitgenodigd.

7. Samenwerking De Ulebelt

Ook in 2011 werd samengewerkt met 
De Ulebelt (Boomfeest, Jonge dierendag, 
Oogstfeest, Nacht van de Nacht). 

Daarnaast worden de door ons georgani-
seerde cursussen op de Ulebelt gegeven.

Wat opviel is dat de organisatie van het 
Oogstfeest een andere opzet kende, die ze-
ker niet bij een ieder in de smaak viel (o.a. 
werd entreegeld gevraagd). Daarnaast werd 
het Midwinterfeest verplaatst naar 2e Kerst-
dag. Wij vonden uiteindelijk geen mensen 
bereid hieraan deel te nemen.

De Ulebelt vroeg ons tevens om een bij-
drage te leveren aan te organiseren jeugdac-
tiviteiten in 2012 (tweemaal).

De coördinatie van de gezamenlijke Ule-
belt-activiteiten werd op zich genomen door 
Regien Vocks.

Ten behoeve van deze activiteiten behoef-
de onze kraam een flinke opknapbeurt. O.a. 
onze voorzitter Wil Kroom bemoeide zich 
daarmee en wij beschikken nu dan ook weer 
over een representatieve “gepimpte” kraam.

Ook in 2012 zullen gezamenlijke activitei-
ten plaatsvinden. De data zijn inmiddels be-
kend. Het bestuur zal een gesprek aangaan 
met De Ulebelt over de samenwerking en 
onze bevindingen daarin.

Er zijn wat twijfels of De Ulebelt nog steeds 
de geschikte locatie is voor onze woensdag-
avondbijeenkomsten. Gezien de grote op-
komst van de laatste tijd is de ruimte aan de 
krappe kant. Voorzichtig wordt uitgekeken 
naar alternatieven.

8.Werkgroepen

Onze werkgroepen waren ook in 2011 ac-
tief. Er is een nieuwe werkgroep in oprichting, 
nl. de Werkgroep Observatie en Publicatie 
(WOP). Op 24 januari jl. vond een eerste bij-
eenkomst plaats. Aan deze werkgroep gaan 
in ieder geval deelnemen: Wil Gerritse, Piet 
Schermerhorn, Esther Veldhoen.
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9. Communicatie

Van “De IJsvogel” verschenen in 2011 op-
nieuw 3 edities en wel in april, augustus en 
december 2011 

Daarnaast verscheen voor de snelle en ac-
tuele informatie negenmaal de Elektronische 
Nieuwsbrief. Ook de website is en blijft een 
mooi communicatiemiddel.

10. Ten slotte

2011 Was wederom een goed jaar voor 
onze vereniging. Wij groeien en bloeien. Er 
zijn mooie initiatieven: vorming nieuwe werk-
groep, opleiding vogelringers, verdere voort-

gang biotoopverbeteringsproject, verzoek tot 
ondersteuning bij de uitgave van een nieuwe 
broedvogel/wintergasten atlas van Sovon.

Ook werd er een verzoek gedaan om een 
permanente expositie over de ooievaar in te 
richten in het nieuwe Info Centrum in Den 
Nul. Hier wordt door een aantal mensen uit-
voering aan gegeven.

Rest het uw secretaris de leden een goed, 
vogelrijk, actief, maar bovenal gezond jaar 
toe te wensen.

Deventer, 1 februari 2012 

Carol de la Bey, secretaris

Grutto Adri de Groot (vogeldagboek)
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Het regende de vrijdag ervoor al bijna de 
hele dag. Dan heb je het water al helemaal in 
je systeem zitten en denk je dat die excursie 
morgen echt niet leuk zal zijn. Vrijdagavond 
aarzel ik of ik me af zal melden.

Ik doe het niet en ook zaterdagmorgen trek 
ik toch m’n vogelkleren aan (oud, warm en 
niet opvallend). Ik kan m’n regenbroek niet 
vinden en besluit bijna alsnog Appie te bel-
len.

Iets in me laat me op de fiets stappen en 
naar de Tropische Landbouwschool trappen.

Daar staan tot mijn verbazing al een aantal 
mensen. Loes, helemaal uit Gorssel komen 
fietsen en Jolien, uit Twello, ik schaam me 
voor m’n getutter. In totaal hebben 14 men-
sen de regen getrotseerd.

Bij de Bolwerk helaas geen IJsvogel, maar 
een eindje verderop wel wat Brilduikers. 
Verder de normale soorten als Kuifeenden, 
veel Smienten en Meerkoeten. Het miezert, 
kijkers en brillen beslaan, we gaan gewoon 
door en spreken elkaar moed in.

Bij Voorst rijden we opnieuw de uiterwaar-
den in. Bij het Van der Feltzgemaaltje par-
keren we en lopen we de Rammelerwaard 
in. Het is droog en heerlijk weer. Dit is mijn 
favoriete stukje IJssel. Ik kom er Jeroen uit 
Zutphen nogal eens tegen en ik tref er ook 
regelmatig andere vogelaars aan. 

We zien heel wat Ooievaars. Je kunt de 
boomnesten aan de overkant goed zien. Ro-
nald weet soms de ringnummers te noemen. 
De afhangende schouder is nr. …. Een grote 
Zilverreiger wiekt statig voorbij en een vlucht 
Nonnetjes presenteert zich.

Na een kleine stemming besluit de meer-
derheid dat we Brummen voor een andere 
keer bewaren. Op naar de koffie.

Als we terug rijden hebben we in de auto 
van Hans geluk. Wij rijden voorop en zien 
een gemengde groep Putters en Sijzen pre-
cies voor onze auto heen en weer vliegen 
tussen de plassen en de bomen. Opeens 
zijn ze weg. We denken een Havik te zien 
die snel voorbij schiet. 

In het kader van de klantenbinding be-
sluiten we koffie te drinken bij Bakker Bril in 
Voorst. Zijn advertentie staat elk jaar in onze 
IJsvogel. Ondanks een haperende koffiema-
chine smaakt het goed en menigeen bezwijkt 
voor het appelgebak of een andere lekker 
vers baksel. We zijn weer lekker warm als 
we terug-rijden langs de IJssel. 

Het toetje is het inmiddels traditionele 
rondje achter de Appelboer. Daar hebben we 
al 3 jaar een Blauwe Kiekendief gezien. En 
yes, ook nu zien we er een. Een juv. man-
netje wiekt elegant boven de akkers. We zien 
duidelijk de lichte stuit. Hoe is het mogelijk 
dat die beesten hier elke winter terugkomen. 

Voldaan stap ik om half een weer op de 
fiets. We hebben al met al toch heel wat ge-
zien, en het was af en toe nog droog ook. 
Bovendien was het bar gezellig om samen 
de elementen te trotseren, bij te kletsen (ja 
dat hoort er ook bij hoor) en met elkaar van 
vogels te genieten.

Nooit meer tutten Kroon!

Wil 

21 januari, ingelaste excursie langs de Bolwerk rich-
ting Brummen 
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Op 3 juli 2011 zijn we met de Junior Vogel-
Club op excursie geweest om stadsvogels te 
zoeken. Toen hebben we ook bij de vogel-
kolonie op het platte dak van Impress op het 
industrieterrein van Deventer gekeken. Daar 
broeden Visdieven, Kokmeeuwen en sinds 
enkele jaren ook Kleine mantelmeeuwen.

Op het dak van een naburig bedrijf za-
ten drie volwassen Kleine mantelmeeuwen, 
waarvan eentje een zwarte plastic kleurring 
om een poot had zitten. Om de andere poot 
zit nog een kleiner metalen ringetje. Gerard 
heeft met de telescoop het nummer afge-
lezen (zwart S9) en de waarneming door-

gemaild aan de ringer, die te vinden is via 
een speciale website (cr-birding.be). Al snel 
kreeg hij een mail terug. Het bleek dat deze 
vogel al een hele reis achter de rug had en 
eigenlijk nog niet helemaal volwassen was.

Omdat de waarnemingen die tot nu toe ge-
daan zijn van deze meeuw een heel typisch 
beeld geven van het leven van de soort, heb 
ik er wat achtergronden bij verzameld en er 
een verhaaltje van gemaakt. En omdat deze 
vogel bij de Impress rondhing, is het best 
mogelijk dat hij of zij er ooit zal gaan broe-
den, en dan is het een leuke vogel om in de 
gaten te houden.

Het verhaal begint op 4 juli 2009 op het 
terrein van Shell Moerdijk, Zuid Holland. Dan 
wordt de enkele weken oude vogel opgepakt 
en geringd door Roland-Jan Buijs. Hij laat de 
vogel (die nog niet kan vliegen) weer los in 
de kolonie. Twee weken later is de meeuw 
nog steeds in de buurt, want ene Hans Ke-
ijser leest de ring af als de vogel in het bag-
gerdepot bij Numansdorp in het Hollands 
Diep verblijft; slechts enkele kilometers van 
de broedkolonie.

ZWART S9; een reislustige mantelmeeuw

Foto: Maarten van Kleinwee
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Daarna is de vogel maandenlang 

niet meer gezien. Na het broedseizoen 
vertrekken Kleine mantelmeeuwen richting 

zee, om grotendeels tussen augustus en 
oktober af te zakken naar de kustgebieden 
tussen Frankrijk en Mauretanië. Sommige 
vliegen verder door, zelfs tot aan de Golf van 
Guinée, bij Nigeria. Op 22 november 2009 
wordt onze Kleine mantelmeeuw pas weer 
gezien; op het strand van Zarautz. Dat is 
een plaatsje bij San Sebastian, in Basken-
land. Dat ligt zo’n 1000 kilometer van Moer-
dijk! Het kan zijn dat de vogel er overwinterd 
heeft, maar het is ook mogelijk dat de jonge 
meeuw op doortocht was naar zuidelijker 
oorden.

In november van het eerste kalenderjaar 
van een Kleine mantel is het verenkleed nog 
bruin met zwart. Niets doet vermoeden dat 
er over twee jaar een imposante zwartgrijs-
met-witte meeuw van kan komen. Pas aan 
het einde van de tweede zomer (na de eerste 
verjaardag) wordt hier iets van zichtbaar; de 
kop, borst en buik ruien naar een spikkelig 
wit, en een deel van de vleugelveren krijgen 
de kenmerkende zwartgrijze mantelmeeu-
wenkleur. Dergelijke onvolwassen vogels 
verblijven in groepen met andere niet-broe-
dende meeuwen op plekken met veel voed-
sel. Al die tijd wordt onze vogel niet meer 
gezien.

Pas in de derde zomer ( na 
twee trips langs zuidelijke kusten) 
ziet de vogel eruit als een volwassen 
meeuw. Zo ook onze meeuw Zwart S9, die 
wij op 3 juli 2011 op het industrieterrein zien. 
Een oplettende waarnemer ziet nog wat spo-
ren van de onvolwassen kleden, maar dat is 
ons niet opgevallen. In principe is de vogel in 
de derde zomer in staat om te gaan broeden. 
Onze vogel stond echter wat te lummelen op 
het dak, waardoor het niet aannemelijk is dat 
er sprake is geweest van gezinsuitbreiding. 
Papa en mama zorgen samen voor de jon-
gen, en lummelen is er dan niet bij. De kans 
is aanwezig dat de vogel zich aangetrokken 
voelde tot de kolonie, maar nog geen partner 
had gevonden. Zoals een goede Kleine man-
tel betaamt is de meeuw in de nazomer weer 
vertrokken naar de Atlantische kusten en 
werd daar op 29 november alweer gezien op 
het strand van Olonnes-sur-mer, Frankrijk.

Door de vijf gedane waarnemingen van 
deze meeuw wordt een goed beeld ge-
schetst van de levenscyclus van de Kleine 
mantelmeeuw. Ware het niet dat dit verhaal 
nog een staartje moet krijgen. Het leven van 
deze meeuw begint pas net. Nu ik dit schrijf 
stel ik me voor dat onze meeuw nu de nacht 
doorbrengt op het dak van een loods in een 
haven in Bretagne, samen met een groot 
aantal andere jonge en volwassen Neder-
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landse mantelmeeuwen. Het verenpak heeft 
nu alle kenmerken van een adulte vogel, 
en de poten zijn ook al geel geworden. Bin-
nenkort begint de trek terug naar Nederland. 
Vanaf maart 2012 is de vogel helemaal in 
volwassen broedkleed en klaar om een part-
ner aan de haak te slaan. Hopelijk zien we 
Zwart-S9 dit jaar weer bij de Impress. We 
gaan er op letten!

Mark Hoksberg 

(met dank aan de ringer; Roland-Jan Buijs)

Lijkt het je leuk om zelf eens geringde vogels op te sporen? Ga dan eens kijken in 
het park bij de watertoren in Deventer. Er overwintert een grote groep Kokmeeuwen en 
Stormmeeuwen, waarvan er tientallen zijn gekleurringd. Het zijn broedvogels uit Noord- 
en Oost-Europa. Van sommige vogels is bekend waar ze precies geboren zijn of waar 
ze broeden. Van sommige vogels is een indrukwekkende reeks waarnemingen opge-
bouwd, die soms teruggaan tot voor 2000. De plastic ringen zijn (na het voeren van wat 
brood op het gras bij de vijver) met een verrekijker gemakkelijk af te lezen. De gegevens 
kun je sturen naar f.majoor5@upcmail.nl, die je de geschiedenis van de waargenomen 
meeuw zal terugmailen. Erg leuk om te doen; om niet te zeggen verslavend!
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Hebben ze mij ook geteld met 
de tuinvogel telling?

Hen fazant past niet in het vogelhuisje.

Foto's Jaap Bont

Ook een leuke tuinvogel, pimpelmees
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Inleiding
Het Vogeltrekstation is in 1994 gestart 

met het Constant Effort Site project en daar 
doen nu ruim 40 vogelringers aan mee. In de 
buurtschap Hengforden (tussen Diepenveen 
en Olst) is in 1999 begonnen met deelname 
aan dit project.

Doelstelling
Het doel van het Constant Effort Site 

(CES) project is het verzamelen van in-
formatie die bijdraagt tot het verklaren 
van veranderingen in vogelpopulaties. 
Deze informatie wordt in een speciaal 
meerjarig vogelringproject met behulp 
van vaste mistnetopstellingen tijdens het 
broedseizoen verzameld. De speerpun-
ten van het CES project zijn monitoring, 
reproductie en overleving. Informatie 
over de hoeveelheden uitgevlogen jon-
gen wordt verkregen uit de verhouding 
van de gevangen volwassen en jonge 
vogels in de loop van het zomerseizoen. 
Her vangsten van geringde vogels in 
opeenvolgende onderzoek jaren geven 
informatie over de jaarlijkse overleving.

De CES-locaties liggen voornamelijk in 
rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door 
de vangsten in de verschillende gebieden 
te vergelijken kan ook een relatie tussen bi-
otoop en populatie worden verkregen. Het 
CES-project verschaft aanvullende informa-
tie op verschillende nationale en Europese 
vogelonderzoeksprojecten zoals broedvo-
gelinventarisaties, nestkaartproject en ring-
onderzoek aan trekvogels.

Methode
Tussen half april en half augustus wordt 

er in een vaste opstelling van mistnetten in 
twaalf perioden van 10 dagen vanaf een half 
uur voor zonsopkomst tot zes uur daarna 
vogels gevangen. Van de gevangen vogels 
worden nadat ze zijn voorzien van een ring, 
de soort, leeftijd en geslacht bepaald. Ver-
der worden enkele biometrische gegevens 
verzameld zoals vleugellengte en vetgraad. 
Voor de geslachtsbepaling is de vorm van de 
cloaca en de aanwezigheid van een broed-
vlek een nuttig hulpmiddel. Om de vangom-
standigheden zo gelijk mogelijk te houden, 
moet er naast een vaste netopstelling ook 
een jaarlijks onderhoud aan het vangterrein 
gedaan worden. Snelgroeiende bomen en 
struiken dienen dan regelmatig gesnoeid te 
worden. Gelukkig krijg ik daarbij de laatste 
jaren hulp van de noeste werkers van de 
donderdagploeg, waarvoor hulde.

De vang plek.
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid 

dat mijn vangplek dichtbij huis ligt. Sterker 
nog, net 1 staat in mijn tuin. De netten 2 t/m 
10 staan in een houtwal langs een dichtge-
groeide brede spoorsloot. Verder staan er in 
een ca. 30 jaar oud loofbos langs de Zand-
wetering nog drie netten. In totaal wordt er 
met ca. 100 meter net gevangen.

De resultaten in 2011
In de een na laatste ringperiode werd er 

niet gevangen. Weersomstandigheden en 
vakantie waren daarvan de oorzaak. Des-
ondanks was 2011 met een totaal van 535 
gevangen vogels best een redelijk jaar te 
noemen. Van deze 535 gevangen vogels 
werden er 371 geringd en de terugvangsten 

Het CES-project Hengforden in 2011
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bedroegen 134. Dit aantal bestaat voor een 
groot deel uit de in deze CES periode ge-
ringde vogels, voor een klein deel uit buiten 
de CES ronden in 2011 geringde exemplaren 
en in een aantal gevallen om in voorgaande 
jaren geringde vogels die vrijwel uitsluitend 
in mijn tuin werden gevangen.

In figuur 1 is het seizoenpatroon goed 
zichtbaar. In de eerste ronden worden de 
standvogels gevangen en is er ook een effect 
van doortrekkers. Daarna dalen de aantal-
len van vangsten van zowel die van de vers 
geringde vogels als die van de hervangsten. 
Een groot deel daarvan zit tenslotte op het 
nest. In juni zien we duidelijk het effect van 
uitgevlogen jongen die dan kennelijk al snel 
het vanggebied verlaten. Het aandeel terug 
vangsten blijft op een redelijk gelijk niveau en 
ook dat duidt op het verlaten van het vang-
terrein, want dat zullen vooral standvogels te 
zijn.

Terugmeldingen.
Hoewel het project zich vooral richt op de 

broedresultaten, is het uitzwerven (dispersie) 
van vooral de jonge vogels ook een onder-
zoeksdoel. Dergelijke kleine vogels worden 

echter maar zelden teruggemeld en in de 
meeste gevallen zijn ze dan dood (raam- of 
verkeersslachtoffers, katten). De kans op 
meldingen van levende vogels betreft vrijwel 
uitsluitend terugvangsten van andere rin-
gers. De dichtstbijzijnde vaste ringlocatie is 
het CES-project van Hans Vlottes in de Mijn-
tjes ten noorden van Terwolde. De afstand 
tot beide CES-plekken bedraagt hemels-
breed 3 kilometer. We blijken over en weer 
regelmatig vogels van elkaar teug te vangen. 
In 2011 werd er één in de Mijntjes geringde 
vogel door mij teruggevangen.

Het betrof een Zwartkop. Geringd in de 
Mijntjes op 25-06-2011 als 1e kalenderjaar 
(1kj) Geslacht onbekend. Teruggevangen in 
Hengforden op 30-6-2011.

In de Mijntjes werd een in Hengforden 
op 31-7-2010 geringde Goudvink man (1kj) 
tweemaal terug gevangen en wel op 2 en 
27 juli 2011. Een op 30-6-2011 geringde 
Zwartkop man (1kj) werd op 28-8 in de net-
ten in de Mijntjes aangetroffen.

Een op 21-5-2010 geringde Heggenmus 
werd op 12-8-2011 in Olst als Huismus dood 
teruggemeld. (kat).
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De CES-locaties in de toekomst.
Het Waterschap Groot Salland zal in 

2012 ca. 0.8 ha van het weiland tussen de 
spoorsloot en het bosje langs de Zandwe-
tering afgraven als retentiegebied. Bij zeer 
veel neerslag zal dit deel tijdelijk als overloop 
voor de Zandwetering gaan dienen. Boven-
dien worden er twee grote poelen gegraven 
en komt er door het hele perceel een vistrap 
te liggen. De planning is ook dat er aan de 
zijde van de spoorsloot een ontsluitingsweg 
komt voor de twee achter het perceel gele-
gen woningen. Het definitieve inrichtingsplan 
is nog niet bekend en met eigenaar Staats-
bosbeheer zijn nog geen afspraken over het 
beheer gemaakt. Hoewel de maatregelen 
buiten de broed- en vanglocaties worden 

uitgevoerd, zal een te sterke verruiging mo-
gelijk gevolgen hebben voor het voortzetten 
van dit CES-project. Mogelijk dat op termijn 
hier een andere netopstelling en dus een an-
der CES-project opgestart moet worden, met 
als gevolg dat er eerst 4 jaar geringd moet 
worden voordat de gegevens statistisch 
bruikbaar zijn. De toekomst zal het uitwijzen. 
Voordeel is al wel dat dit weiland een veel 
hogere natuurwaarde zal krijgen, met wel-
licht ook gunstige condities voor het vangen 
van steltlopers.

Olst, 2-2-2012

Wil Gerritse

Twee jaar Vogelringstation Hengforden

Inleiding
De naam Hengforden heeft betrekking op 

de gelijknamige buurtschap, dat ligt tussen 
de Boskamp en Diepenveen in de gemeente 
Olst-Wijhe. De voormalige Hengforderschool 
ligt vrij centraal in dat gebied en in de naast-
gelegen bovenmeesterwoning is de uitvals-
basis. In de ruime tuin en in de directe omge-
ving zijn goede mogelijkheden om vogels te 
vangen en vooral de spoorsloot met de aan-
liggende begroeiing werkt voor veel vogels 
als een doortrekroute. Het is dan ook een 
prima locatie gebleken voor een Constant 
Effort Site (CES) Voor verslag daarover zie 
verder in deze IJsvogel. Buiten de CES-pe-
rioden worden er ook vogels geringd, o.a. in 
nestkasten voor zowel kleine als grote holen-
broeders zoals steen- en kerkuilen.

Resultaten
In rechter overzicht zijn de resultaten 

weergegeven uit de jaren 2010 en 2011 en in 
de tabel zijn de vogels die in het CES-project 
zijn geringd apart vermeld.

Uit deze lijst zijn op zich niet zoveel conclu-
sies te trekken. Het aantal geringde vogels 
is immers sterk afhankelijk van de vangin-
spanningen. Het aantal vangdagen (en uren) 
en gebruikte netten is met uitzondering van 
het CES-project sterk variabel. Ook het ge-
bruik van lokgeluiden kunnen de vangsten 
sterk beïnvloeden. Zo werd er in 2011 rela-
tief meer gebruik gemaakt van het geluid van 
Vink en Zwartkop, waardoor er opmerkelijk 
meer van zijn geringd. Verder valt op dat er 
in 2011 aanzienlijk meer Huismussen zijn 
geringd, zowel in CES-verband als daarbui-
ten. Voor een deel is dit het gevolg van meer 
vangdagen bij voerplaatsen in de winter.
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Totaallijst ringonderzoek 2010 en 2011 door Wil Gerritse (102)
2010 2010

Soort pull. volgr. CES Totaal pull. volgr. CES Totaal

Boerenzwaluw 1 1 6 6
Bonte vliegenvanger 30 3 33
Boomklever 2 1 3
Boomkruiper 1 1 2 2 2 4
Bosrietzanger 2 2
Braamsluiper 3 3 4 4
Fitis 15 15 19 19
Gaai 1 1
Geelgors 1 1 3 2 5
Gekr. Roodstaart 5 5 1 2 3
Glanskop 3 4 7 1 3 4
Goudhaan 4 4
Goudvink 11 1 12 20 1 21
Grasmus 1 12 13 10 10
Groenling 1 1 2 4 4
Grote bonte specht 1 1 1 1
Heggenmus 8 12 20 8 10 18
Houtduif 1 1
Huismus 29 18 47 88 43 131
Kleine karekiet 1 7 8 8 8
Koolmees 63 47 110 10 56 34 100
Matkop 1 1
Merel 17 15 32 5 6 13 24
Pimpelmees 35 64 66 165 11 61 15 87
Putter 1 1
Rietgors 3 3 3 2 5
Ringmus 33 41 32 106 50 70 32 152
Roodborst 17 16 33 24 11 35
Sperwer 1 1
Spotvogel 3 3
Spreeuw 5 9 2 16
Staartmees 5 4 9 9 9
Steenuil 11 11 17 1 18
Tjiftjaf 22 57 79 9 52 61
Tuinfluiter 4 29 33 8 36 44
Vink 24 5 29 89 2 91
Vuurgoudhaan 1 1 1 1
Winterkoning 1 15 16 12 10 22
Zanglijster 7 19 26 3 5 8
Zwarte mees 1 1
Zwartkop 31 70 101 77 78 155

Totaal 73 360 456 889 118 567 405 1090

pull. volgr. CES Totaal pull. volgr. CES Totaal

Terugmeldingen.
Er werden weer twee Koolmezen uit de 

Mijntjes terug gevangen, waarvan er één 
bijna zes jaar oud was. Een Merel die op 18-
11-2008 in de Duursche Waarden werd ge-
vangen, bleek op 2-11-2008 als vrouw 1kj op 
het Ringstation Blaavand in Denemarken ge-

ringd te zijn. Het duurde ruim twee jaar voor-
dat de gegevens hiervan binnenkwamen. 
Verder nog twee Kerkuilen en een Knob-
belzwaan die op korte afstand en in relatief 
korte tijd werden teruggemeld.

Wil Gerritse
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Wat vooraf ging
In het aprilnummer van 2010 hebben wij, 

de ooievaarscommissie, aangegeven hoe de 
afbouw van het ooievaarsdorp ’t Zand staps-
gewijs gaat plaatsvinden.

In samenwerking met Vogelbescherming 
Nederland hebben we afgesproken, om in 
vijf jaar de afbouw te voltooien.

We zijn nu ruim over de helft en het be-
oogde doel om in 2013 stoppen verloopt 
voorspoedig.

In het decembernummer van datzelfde 
jaar zijn we ingegaan om de nog aanwezige 
projectooievaars te laten wennen aan het feit 
dat het aangeboden voer (eendagskuikens) 
niet meer een vanzelfsprekendheid is. Ook 
de hoeveelheid is langzaam maar zeker af-
gebouwd.

Alleen in enkele wintermaanden van 
2010/2011 is er nog wat bijgevoerd.

Ook werd in hetzelfde artikel even aan-
dacht besteed aan de plannen tot biotoop-
verbetering in de IJsselvallei maar ook daar-
buiten. (zie verder in dit artikel).

Afbouw 2011
In enkele wat strenge wintermaanden van 

het afgelopen jaar werd er om de dag nog 
wat bijgevoerd. Gemiddeld werden er bij de 
voerplek 20 ooievaars geteld die ook daad-
werkelijk het voer tot zich namen.

Op 11 februari 2011 meldden zich de eer-
ste wilde ooievaars en hielden zich op bij de 
voerplek, maar ze werden geweerd door de 
projectooievaars en soms werden ze tot ver 
buiten het voergebied achternagezeten.

Eind maart is er voor het laatst gevoerd 
nadat bleek dat er zich steeds minder projec-
tooievaars lieten zien.

Ook de rest van het jaar 2011 is er niet 
meer gevoerd en ook nadat de wilde ooie-
vaars naar het zuiden waren vertrokken zijn 
er geen projectooievaars meer gesignaleerd.

Ook nu met het zachte weer van de laatste 
tijd zijn de ooievaars maar af en toe aanwe-
zig in de buurt van het ooievaarsstation en 
houden zich voornamelijk op in de nabijheid 
van de IJssel en de uiterwaarden. Door het 
milde winterweer is er voldoende natuurlijk 
voedsel beschikbaar.

Ook worden ze regelmatig gespot op de 
stortplaats van Zutphen, die binnen enkele 
maanden geruimd zal zijn.

We zijn benieuwd hoe de overgebleven 
projectparen (5) het dit jaar zullen doen en/
of ze nog compleet zullen zijn. Als op zeker 
moment blijkt dat een partner wegvalt, halen 
wij het nest binnen de omheining weg. Uit-
eindelijk zullen er 3 nesten overblijven en als 
het aan derden ligt verdwijnen ze misschien 
wel allemaal. De toekomst zal het leren.

Biotoopverbetering
In het afgelopen jaar heeft de ooievaars-

commissie veel aandacht besteed aan het 
buitengebied, dit alles in het kader van het 
”Biotoopverbeteringsplan”. Gekeken is wat 
voor gebieden in aanmerking komen voor 
een nestpaal dan wel voor het aanbrengen 
van een plas- drasgebied.

In de afgelopen jaren is in eerste instantie 
gekeken naar gebieden binnen de grenzen 
van oud- gemeente Gorssel, die ook daad-
werkelijk hiervoor in aanmerking kwamen. 
Een mooi resultaat is te noemen nabij de Wip-
pert in het NO van de oude gemeente, waar 
zowel een poel als nestpaal zijn gerealiseerd.

Ook is de commissie drukdoende om in sa-
menwerking met andere organisaties in 2012 

Afbouw ooievaarsstation ’t Zand - deel 3
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een groot dras- plasgebied aan te leggen in 
de uiterwaarden nabij de Ravensweerdsweg 
te Gorssel.

Om dit plan te verwezenlijken zal zoals 
een gezegde al aangeeft, nog heel wat water 
door de IJssel moeten stromen.

Als nieuw doel heeft de commissie zich 
gesteld om haar werkgebied uit te breiden 
en zo de gehele gemeente Lochem tot haar 
werkgebied te maken.

Ook hier zal men het gebied vooraf gaan 
monitoren om te kunnen bepalen of er in 
deze streek een toekomst ligt voor de ooie-
vaar, maar ook of deze een bijdrage kan le-
veren aan de natuur in al zijn facetten.

In een volgende editie zullen wij u hierover 
verder informeren.

Namens de ooievaarscommissie,
Henk Hietbrink.

Nijmegen, 26 januari 2012

2012, het Jaar van de Klauwieren 
2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uit-

geroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang staan zowel de Klapekster (win-
tergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel) centraal. Voor de Grauwe Klauwier is ook 
Stichting Bargerveen betrokken als partner. 

Waarom een Jaar van de Klauwieren?
Is het Jaar van de Klauwieren nodig, die soorten worden toch al goed gevolgd? Ja, 

maar met wat extra inspanning valt nog veel te winnen. Zo is de Grauwe Klauwier bezig 
met een herovering van Nederland. Iets dat deels ongemerkt gaat, want de soort is lastig 
te inventariseren. Door op meer plekken gericht te kijken naar Grauwe Klauwieren én 
hun leefomgeving, kan de uitbreiding beter worden vastgelegd en verklaard. Bovendien 
kunnen terreinbeheerders dan adviezen op maat krijgen om een verder herstel van de 
Nederlandse populatie mogelijk te maken. 

De Klapekster is verdwenen als broedvogel maar vermoedelijk licht toenemend als 
overwinteraar. Heeft dat van doen met bijvoorbeeld terreinbeheer (begrazing) of niet? 
Hoeveel Klapeksters overwinteren in Nederland en wat is hun habitatvoorkeur, met name 
in relatie tot terreinbeheer?

Wat gaan we doen in 2012?
- Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van de Grauwe Klauwier in po-

tentieel geschikte gebieden, met extra aandacht voor het aflezen van kleurringen. 
- Twee landelijke simultaantellingen voor Klapeksters in de winter van 2012/13 in sa-

menwerking met Waarneming.nl. 
- Voor zowel Grauwe Klauwier als Klapekster zullen we de tellers aanvullende vragen 

stellen over habitat en terreinbeheer op locaties met broed- resp. winterterritoria.
-  Ook zullen er speciale klauwierenexcursies en -lezingen georganiseerd worden om 

zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze schitterende vogelsoorten.

SOVON, Vogelbescherming Nederland



IJsvogel nr. 71 26 april 2012

Half november 2011 kwam ik op het spoor 
van een oude Engelse vogelring en het lukte 
zonder veel moeite om alsnog, na bijna 50 
jaar, de gegevens door te geven aan de vin-
der. Dat ging als volgt: Voor de verschillende 
ringactiviteiten zijn wij nog steeds op zoek 
naar een goede vaste plek voor het zogehe-
ten Constant Effort Site project. De huidige 
plek op een terrein van de Stichting Oude en 
Nieuwe Gasthuis is voorlopig goed te gebrui-
ken, maar is niet helemaal ideaal. Om verder 
te zoeken heb ik onlangs overleg gehad met 
Frans Jan Silvold, directeur van de beelden-
tuin ’Klein Dennenbosch’ in Eefde. Hij is als, 
zeer weidelijk, jager nauw betrokken bij de 
Wildbeheerseenheid die op het grondgebied 
van de gemeente Lochem actief is. Zijn ter-
reinkennis kon wel eens goed van pas ko-
men. Uiteraard kwam het gesprek ook op het 
ringen zelf. Hij vertelde dat hij als jongen, nu 
ruim 50 jaar geleden, in de tuin van ‘Klein 
Dennenbosch ‘ een dode merel had gevon-
den met een Engelse ring. Hij had de gege-
vens opgestuurd naar het British Museum in 
Londen, maar nooit meer iets gehoord. Hij 
haalde zijn oude map met de jachtcursus te 
voorschijn en daar zat de goed leesbare ring 
nog opgeplakt (zie foto; bovenste ring), sa-
men met die van een kraai uit Litouwen. Van 
de kraai had hij de gegevens wel gekregen 
maar dus niet van de merel.

Nu ken ik het hoofd van de Engelse ring-
centrale, Jacquie Clark, goed en ik heb haar 
diezelfde avond een e-mail gestuurd met de 
gegevens. De volgende morgen had ik al 
antwoord terug: de ring was nooit als terug-
melding geregistreerd, maar in 1964 omge-
legd bij een merel. De brief van de toen nog 

jonge Frans Jan moet dus in het ongerede 
zijn geraakt.

Ik heb via de website van EURING de ge-
gevens ingevoerd en inmiddels de complete 
informatie ontvangen: 

CB05599: geringd op 15 oktober 1964 
als 1ste jaar man merel in Holme-next-
the Sea (Bird Observatory), Norfolk, 
Engeland. Gevonden: najaar 1965 in 
Eefde, tuin ‘Klein dennenbosch’ en toen 
ook als man merel gedetermineerd; 
exacte datum niet meer bekend.Frans 
Jan Silvold is in elk geval zeer tevreden 
dat hij na 47 jaar alsnog de informatie 
heeft ontvangen!

Gerard Boere

Oude Engelse vogelring toch nog geïdentificeerd!
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Hallo Ellen is er al kopij,

Ja, dat is meestal de eerste kreet richting 
Ellen van mij om weer met een nieuwe IJsvo-
gel aan de slag te gaan. Die kreet is meestal 
op een vergadering of bij de maandelijkse 
watervogeltelling. Als ik een IJsvogel af heb 
en hij op een clubavond uitgereikt wordt, ga 
ik vlot daarna de nieuwe IJsvogel alweer 
voorbereiden. 

De voorbereiding houdt in dat ik een map-
pen structuur gereedzet. Voor de kopij, op-
maak, beeld en de pdf en ook nog een mappen 
structuur binnen die mappen. Dit alles om een 
geordend geheel te hebben zodat je niets kwijt 
raakt. Je zou het niet zeggen maar de IJsvo-
gel 70 bestaat uit 121 bestanden. Bestanden 
zijn: worddocumenten, beeld (tiff, jpeg, meest 
in RGB formaat), pdf’s (van bv. grafieken die 
voorbereid zijn). Binnen de map opmaak zet 
ik twee documenten klaar, een nieuwe omslag 
4 pagina’s, hierbij plaats ik nieuwe uitgave nr. 
en maand van uitkomst en mogelijk wijzigingen 
in het colofon plus het binnenwerk waar alle ar-
tikelen in komen te staan.

Het binnenwerk moet altijd 
deelbaar door 4 zijn bv. 28, 
32, 36 enz. anders is het niet 
te printen. Met een nieuw 
jaar krijg je mogelijk nieuw 
te plaatsen advertenties 
of adverteerders die niet 
meer leveren. Die adver-
tentie pagina’s plaats ik 
in het binnenwerk. In 
een vroeg stadium 
is het wenselijk dat 
ik van Ellen alvast 
artikelen krijg met 
pittige tabellen, het is 
een kunst om tabellen uit Word 

of Excel mooi binnen de zetspiegel van de 
IJsvogel te krijgen en die dan ook prettig lees-
baar te maken. Ook prettig is het in een vroeg 
stadium het beeldmateriaal te krijgen, dat ik 
het liefst los per e-mail geleverd wil hebben. 

Beelden
Beelden nooit in word documenten leve-

ren, de kwaliteit is dan bijzonder slecht. Beel-
den ga ik omzetten naar zwart-wit en beoor-
delen op kwaliteit zoals: scherpte, contrast 
meestal de beelden verkleinen dit betekent 
dat ik rekening houd met het totale aantal 
mb’s van de opmaak. Wanneer je maar raak 
doet, kun je een zwaar pdf-bestand hebben 
van de IJsvogel. Deze is dan niet te verzen-
den per e-mail voor de controle slagen door 
de redactie. 

Ellen stuurt mij dan e-mail met totaal lijst 
van de te verwachten documenten plus de 
geredigeerde Word-bestanden. Hierbij maak 
ik een splitsing tussen de artikelen en de me-
dedelingen. 

Opmaak
Is alles voorbereid dan kan de 

opmaak beginnen. Aller-
eerst de redactie-pagina 

(of in een later stadium), dan 
de artikelen die de leden heb-

ben geleverd met de beelden 
erbij, fotobijschriften bedenk 

ik er meetal bij. Nogmaals de 
opmaak van de IJsvogel is altijd 

leuker als er bij de artikelen beel-
den geleverd zijn, het is zo eenvou-

dig je digitale camera mee te nemen 
met club activiteiten. De advertentie-

pagina’s een beetje logisch verdelen. 
Zijn er in een eerder stadium tabellen 
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geleverd die ik dan voorbereid heb, dan heb 
ik die artikelen vlot klaar. De mededelingen 
moeten ook geplaatst worden op het eind. De 
bedoeling is dat de opmaak een beetje luch-
tig is, dat bevordert de leesbaarheid. Is alles 
opgemaakt, dan kan ik de inhoudsopgave ge-
nereren uit het binnenwerk. Zoals eerder ge-
zegd: de opmaak moet totaal deelbaar door 
4 zijn. Waar ik op let is dat je geen vreemde 
afbrekingen heb of dubbele spaties en dat de 
leestekens niet weggevallen zijn. Uiteindelijk 
ga ik pdf’s maken van de omslag en binnen-
werk. Ik maak hier één geheel van en deze 
pdf stuur ik dan per e-mail naar Ellen om een 
controle-slag te doen (je bent altijd blind voor 
je eigen werk, iemand anders laten controle-
ren is noodzakelijk). Meestal valt het mee wat 
gecorrigeerd moet worden. Ik ga dus aan de 
slag om te corrigeren en maak nieuwe defini-
tieve pdf’s, één van de omslag en één van het 
binnenwerk, de omslag wordt op dikker papier 
geprint dan het binnenwerk, we noemen dat 
het grams gewicht van het papier. Deze pdf’s 
zet ik op een USB-stick en ga er mee naar het 
copy-house. Ik geef hierbij dan door hoeveel 
er geprint kunnen worden, meestal 15 meer 
dan het ledentotaal (om weg te geven aan 
relaties).

Noor krijgt een e-mail van het copy-house 
dat de IJsvogels geprint zijn en dat ze die 
kan ophalen Noor zorgt voor de adreswik-
kels en verzending en ze brengt de IJsvogels 
naar de ledenbijeenkomst. De rekening gaat 
naar de penningmeester Hans.

De software die ik gebruik om de  
IJsvogel op te maken:
Microsoft Word;
Microsoft Excel;
Adobe Indesign;
Adobe Photoshop;
Adobe Acrobat;
Adobe Illustrator

Wanneer de IJsvogel aan de leden is uit-
gereikt ga ik een IJsvogel gereed maken 
voor de website van de vogelwerkgroep. Ik 
maak een pdf van de IJsvogel zonder de 
advertentiepagina´s, het binnenwerk wordt 
in de omslag gezet. Deze mail ik naar Jeroen 
Kuipers en die zorgt er voor dat de laatste 
IJsvogel in de website komt.

Gemiddeld genomen kost het, om een 
mooie uitgave van de IJsvogel te maken 
van zeg maar 40 pagina’s, wel drie werk-
dagen per editie aan tijd. In de winterdag is 
het leuk te doen moet ik wel zeggen en als 
het mooi weer is in de zomer dan denk bij 
mij zelf ……… .

Jaap Bont

Limerick

Een Gierzwaluw uit Noord Schar-
wouw,
vierde de verjaardag van zijn vrouw
met veel jenever en veel bier.
Ging met haar zuster aan de zwier.
Maar toen liep het ook gierend uit de 
klauw.

Keep

Ledenmutaties

Mailwijziging:

Piet Schermerhorn 
 pschermerhorn@concepts.nl
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Om maar meteen een misverstand uit de 
weg te ruimen, het gaat hier om slaapplaat-
sen van vogels. SOVON is al een paar jaar 
bezig om deze slaapplaatsen in kaart te bren-
gen en geteld te krijgen, in het bijzonder in de 
beschermde Natura 2000 gebieden zoals de 
IJsseluiterwaarden. Het gaat in ons werkge-
bied vooral om Ganzen, Aalscholvers, Grote 
Zilverreigers en soms Scholeksters. Een 
dergelijke telling is niet moeilijk mede door-
dat deze grotendeels in het winterhalfjaar ge-
pland zijn. Men hoeft er dus niet vroeg voor 
uit de veren en het wordt daardoor ook geen 
latertje. Slaapplaatsen zijn voor vogels van 
groot belang omdat ze daar relatief veilig zijn 
en dat er informatie uitgewisseld wordt over 
gunstige voedselgebieden. Om eraan mee te 
doen hoef je geen bijzondere vogelkennis te 
bezitten, want wie kent geen Grote Zilverrei-
ger of een Scholekster? Het levert vaak hele 
mooie momenten op, zoals bij een telling van 
Grote Zilverreigers in de Duursche Waarden 
op  ……………… Bij aankomst in de obser-
vatiehut zaten er al acht tegenover de hut 
rustig langs de oever te wachten. Omdat ik 
niet zeker wist of hier ook de slaapplaats 
was, ben ik naar de geul bij de steenfabriek 
gereden. Daar was vorig jaar een voorver-
zamelplaats (vvp) en ook hier zaten acht Zil-
lies, die na een tijdje richting observatiehut 
vlogen. Daar weer aangekomen bleken er al 
21 te zitten waarvan sommigen nog een 
avondmaaltje aan het opschar-
relen waren. Het was intussen 
al aan het schemeren met 
richting steenfabriek een 
prachtige ondergaande 
zon. In dat licht kwamen 
regelmatig Zilverreigers 
aanvliegen, soms in een rustige glijvlucht, 

soms vanaf een flinke hoogte zodat ze en-
kele flinke slagen moesten maken om een 
rustige landing te krijgen. Even later was de 
groep aangegroeid tot 34 exemplaren die om 
tien over half acht ineens vrijwel geruisloos 
als één groep opstegen en neerstreken in 
het wilgenstruweel aan de overkant van de 
geul. En dat tegen het licht van een vuurrode 
ondergaande zon. Het leken wel Flamingo’s, 
wat een schouwspel!De volgende telling van 
Grote Zilverreigers was op 11 december. In 
de Duursche Waarden en op heel Fortmond 
was geen zilverreiger te zien en daarom te-
gen schemer maar gauw naar de Hengfor-
derwaarden gereden. In het noordelijk deel 
waren geen Zillies te zien, maar in de Aal-
scholverkolonie bij de observatiehut zaten er 
al enkele. Dat werden er tenslotte 17, geen 
groot aantal maar het bijzondere van deze 
telling was de aanwezigheid van een Bever! 
Deze scharrelde rond in de buurt van de hut, 
maar het was al te donker om hem goed te 
zien. Wel was af en toe wat gekraak van tak-
ken te horen, maar het werd pas goed duide-
lijk dat hier een Bever bezig was toen ik de 
hut verliet. Hij (of 
zij, ze hebben hier 
jongen gehad) 
had me gehoord 
en met een 
l u i d e 

Kicken bij slaapplaatsen.

Lees verder op pagina 30
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klap van de staart liet ie duidelijk merken 
daar niet blij mee te zijn.. Ik daarentegen wel, 
want zo vaak krijg je niet de kans om van 
zo dichtbij een Bever mee te maken. Althans 
(nog?) niet in ons land. Behalve slaapplaat-
sen van Grote Zilverreigers, worden ook die 
van Ganzen geteld en die zijn er genoeg in 
onze regio. Ganzenslaapplaatsen kun je het 
best bij het ochtendgloren tellen. Voordat ze 
in grote groepen naar hun foerageergebie-
den vertrekken is al het voldoende licht om 
ze goed te tellen. Veel spectaculairder is het 
tellen van de invallende Ganzen in de avond-
schemer zoals op…. In de Hengforderwaar-
den. Vanaf mijn huis kon ik horen dat daar 

een slaapplaats was, maar de vraag was van 
hoeveel. Vanaf de defensiewerken kon de 
plas mooi overzien worden en algauw kwa-
men de eerste groepjes Kolganzen binnen-
vliegen. Pas toen het echt goed schemerig 
werd, kwam de massa uit het noorden aan-
zetten. Vele duizenden Kolganzen kwamen 
op 20-30 meter boven m’n hoofd aanvliegen 
en dat was een enorm kabaal en een specta-
culair gezicht. Ik telde er ruim 7000, voorna-
melijk Kolganzen die waarschijnlijk voor het 
grootste deel van de Olsterwaarden afkom-
stig waren. Dit waren drie ervaringen.

Wil Gerritsen

Keuzes!

Hallo lezers, terug van weg geweest. Deze 
uitgave van de IJsvogel heb ik weer de tijd 
genomen en gevonden om een column te 
schrijven. De titel van deze is: Keuzes!

Voor de vorige twee uitgaves van De IJs-
vogel heb ik geen column geschreven, dit 
kwam omdat ik gestopt ben met werken voor 
de gemeente Texel. Hierdoor lag mijn leven 
eventjes op een dwaalspoor maar nu dit alle-
maal achter de rug is, ben ik weer in rustiger 
vaarwater en neem ik ook weer meer de tijd 
om te vogelen. 

Laat ik maar meteen beginnen met, denk 
ik, mijn grootste misser aller tijden als voge-
laar. Tot twee maal toe heb ik op 31 oktober 
de keuze gemaakt om niet de duinen in te 
gaan maar voor het bos te kiezen. Want er 
zou eens een mooie paddenstoel staan.

Voor een ieder voor wie 31 oktober 2011 
niets zegt: de Langstaart Klauwier bracht 
een bezoekje aan Nederland. En wel onge-
veer een kilometer ten zuiden waar ik op dat 
moment koos om het bos in te gaan.

Over keuzes gesproken! Ik heb er die 
nacht zelfs slecht van geslapen, dit was ver-
moedelijke de enige kans om deze mooie 
vogel in Nederland te kunnen bewonderen. 
Ik ben er de dagen erna nog wel geweest 
uiteraard maar helaas de vogel is niet weer 
gezien. Wat maak ik soms toch rare keuzes.

Omdat er alweer twee uitgaves van De IJs-
vogel zijn, ben ik aan het zoeken geweest in 
mijn foto-bestanden om te kijken wat ik ei-

zeekoet

Lees verder op pagina 32
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genlijk allemaal gedaan heb het afgelopen 
half jaar. Twee zaken springen er torenhoog 
bovenuit.

1: ik heb een nieuwe favoriete vogelsoort.
2: als je maar vaak genoeg het veld in 

gaat kun je, voor mijn doen, schitteren-
de foto’s maken.

Laat ik met punt 1 beginnen: Zeekoet. 
Jaren terug heb ik tijdens mijn eerste Texel-
weekend een zeekoet van dichtbij mogen 
gezichten. Het was een olie/paraffine slacht-
offer die door Arnold gevangen werd maar 
helaas later bij Ecomare alsnog is overleden.

Maar nog nooit had ik een zeekoet in het 
wild gezien. Tot enkele maanden geleden ik 
ze tegen kwam vlak bij mijn huis langs de 
zeedijk bij Den Helder. Er zaten er die dag 
zelfs drie en ze waren aan het foerageren in 
het uitstromende water van de waddenzee. 
Ik was op slag overdonderd door deze kleine 
zwart-witte zeevogels. Liggend plat op de 
buik telkens weer onderduikend. En ook al 
was er nog ruim 30 meter tussen de zeekoet 
en mij in, ze verloren mij niet uit het oog.

Helemaal super om 
ze bezig te zien. Elke 
keer als ik ga fietsen 
zorg ik dat ik via de 
zeedijk heen- of te-
rugfiets om te kijken 
of ze er weer zitten.

Punt twee is voor 
een doorgewin-
terde vogelaar oud 
nieuws. Als je veel 
het veld in gaat, is 
de kans ook groter 
dat je iets moois te-
gen komt. Met deze 
gedachte heb ik 
mijn aandacht het 
afgelopen najaar 

vooral gericht op de tuintjes op Texel. De 
tuintjes is een gebied in de buurt bij de Vuur-
toren op de noordpunt van Texel. De tuintjes 
bestaan uit enkele vochtige wei(gras)landen 
met daarom heen struwelen van duindoorns 
en bramen. Voor vele trekvogels zijn deze 
tuintjes de eerste mogelijkheid om weer op 
krachten te komen en een hapje te eten. Dit 
najaar hebben mijn bezoeken aan deze tuin-
tjes mij twee compleet nieuwe soorten opge-
leverd. De Aziatische Roodborsttapuit en de 
Pallas’ Boszanger. Maar ook kwam ik er met 
grote regelmaat Blauwe Kiekendieven tegen. 
Met op een mooie na zomerdag deze plaat 
als resultaat.

Zoals te zien is dit vrouwtje geringd. Navraag 
op het forum van Waarneming.nl leverde de 
volgende informatie op. Het is een vrouwtje 
dat op 22 juni 2005 op Terschelling geringd is. 
Daarmee is het dus een dame op leeftijd.

Vogelse allemaal en voor een ieder die 
meegaat met het voorjaarsweekend in Zee-
land tot dan.

Jan-Jaap

Blauwe Kiekendief Foto's Jan-Jaap Fleurke 
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Projectenoverzicht 2012

Inleiding
Om meer structuur en overzicht in de vele 

activiteiten van de Vogelwerkgroep te bren-
gen, is in januari de Werkgroep Onderzoek 
en Publicaties (WOP) ingesteld. Voor de 
meeste activiteiten zijn coördinatoren aange-
steld. De leden en andere belanghebbenden 
hebben nu een overzicht van onze lopende 
projecten en worden dan ook uitdrukkelijk uit-
genodigd om zich ergens bij aan te sluiten. 
Nadere informaties zijn bij de coördinatoren 
in te winnen.

BMP - Broedvogel Monitoring Project

Algemeen:
Het BMP is een project van Sovon en kent 

vijf deelprojecten die ieder een eigen selectie 
van soorten afdekken:

- BMP Alle soorten (BMP A)
- BMP Bijzondere soorten (B)
- BMP Zeldzame soorten (Z)
- BMP Weide- en akkervogels (W)
- BMP Roofvogels (R)
Binnen de vogelwerkgroep is de BMP A 

de meest uitgevoerde, daarom zullen onder-
staande beschrijvingen zich op dit onderdeel 
richten.

Uitvoering:
Afhankelijk van de habitat worden in het 

broedseizoen 2 tot 12 bezoeken aan een op 
kaart vastgelegd telgebied gebracht. Dat ge-
beurt vooral in de (vroege) ochtend, maar ook 
’s nachts.

Gebied:
Natuurgebieden van St. IJssellandschap, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
andere terrein beherende organisaties. 

Tijdsbestek: 
Ongeveer 2,5 tot 4 uur per telling.

Methode: 
Het BMP werkt volgens de in de Sovon 

broedvogelhandleiding beschreven metho-
diek. Uitgangspunt is het tellen van territoria. 
Notities van alle bezoeken worden gecombi-
neerd en volgens vaste regels (digitaal) om-
gezet in het aantal territoria.

Kennisniveau: 
Gevorderd, kennis van geluiden en gedrag 

van broedvogels is vereist. Natuurlijk zijn er 
mogelijkheden om eens mee te lopen. Hoofd-
teller heeft kennis van de geluiden en gedrag 
van broedvogels en zorgt voor de notering op 
de veldkaarten. Daarnaast draagt de hoofd-
teller zorg voor de digitale verwerking van de 
tellingen.

Doelstelling:
Inzicht krijgen in de aantalsontwikkeling 

van vrijwel alle vogelsoorten, van de meest 
algemene tot de zeldzaamste.

Publicatie: 
In apart rapport. Telgegevens worden door-

gestuurd naar Sovon.

Coördinator:
Esther Veldhoen, estherveldhoen@gmail.

com , tel: 06-13944436

BMP-projecten in 2012
Wechelerveld, gemeente Deventer. Hoofd-

teller: Wessel Slob.
Landgoed Dorth, gemeente Lochem. 

Hoofdteller: Piet Schermerhorn.
Veenoordplas, Teugse kolk en Bolwerks-

plas, gemeente Deventer. Hoofdteller: Piet 
Schermerhorn.

Hengforden, gemeente Olst-Wijhe. Hoofd-
teller: Wil Gerritse.

Werkgroep Onderzoek en Publicaties (VWG IJssel-
streek)
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MUS - Meetnet Urbane Soorten

Uitvoering:
Het betreft een Sovon-project met in totaal 

3 telrondes per seizoen tussen 1 en 30 april, 
tussen 15 mei en 15 Juni en tussen 15 juni 
en 15 juli.

Gebied:
Stedelijk gebied per postcodegebied.

Tijdsbestek:
Ongeveer 1,5 uur per telling.

Methode:
Op elk telpunt tel je gedurende exact vijf 

minuten alle individuele vogels die je ziet of 
hoort en die een binding hebben met het ter-
rein. De eerste twee tellingen vallen in de 
ochtenduren (van zonsopgang tot maximaal 
twee uur daarna), de derde telling vindt plaats 
in de avond om vooral Gierzwaluwen en an-
dere avond actieve soorten te registreren. De 
uiteindelijke tel datum kies je zelf, voorwaar-
de is alleen dat het in deze periodes valt.

Kennisniveau:
Laag; Ekster, Gierzwaluw, Groenling, Heg-

genmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Kool-
mees, Meerkoet, Merel, Pimpelmees, Rood-
borst, Soepeend, Spreeuw, Stadsduif, Tjiftjaf, 
Tuinfluiter, Turkse Tortel, Vink, Wilde Eend, 
Winterkoning, Zanglijster, Zwarte Kraai en 
Zwartkop zijn in Nederland de meest algeme-
ne stadsvogels; kennis van deze soorten is 
dus minimaal vereist. Er is een internetcursus 
beschikbaar.

Doelstelling:
Het meetnet MUS heeft de volgende doel-

stellingen: (1) de aantalsontwikkeling volgen 
van alle gebieden vastleggen, en (2) dicht-
heidscijfers van broedvogels in stedelijke ge-
bieden verzamelen. 

Publicatie:
Via Sovon in de MUS-nieuwsbrief. Ervarin-

gen onderling uitwisselingen.

Coördinator: Esther Veldhoen, estherveld-
hoen@gmail.com , tel: 06-13944436.

Deelnemers in 2012: Marcel Hutten.

Broedvogelinventarisatie Geelgors

Uitvoering:
begin april t/m 20 juli 2012.

Gebied:
gehele gemeente Deventer.

Methode:
In de ochtend, namiddag of avond te voet 

of per fiets, 1-3 maal gebied bezoeken. Zin-
gende mannetjes, alarmerende vogels en 
nest indicerend gedrag (nestbouw, voedsel 
transport) op kaart intekenen.

Kennisniveau:
Laag. Kaartlezen wel belangrijk voor aan-

geven juiste locatie.

Doelstelling:
gemeente dekkend overzicht van kritische 

soort. (Sub-)kerngebieden mogelijk te onder-
steunen met beheersmaatregelen.

Publicatie:
De IJsvogel (samenvatting). Vogels van 

Overijssel. Avifauna van Deventer.

Organisatie:
VWG IJsselstreek

Coördinator:
Wil Gerritse. wil1gerritse@planet.nl. Tel. 

0570-591983 / 0647912291.
Deelnemers in 2012: Anton Koot, Wil Ger-

ritse, Piet Schermerhorn.

Slaapplaatstellingen

Uitvoering:
Elk winterhalfjaar en vroege voorjaar.

Gebied:
Vooral de IJsseluiterwaarden en enkele 

binnendijkse waterrijke gebieden.
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Methode:
 Slaapplaatsen zoeken en tellen is een 

van de spannendste aangelegenheden als 
het gaat om vogels kijken. Voor de meeste 
soorten moet je in de late middag (‘s win-
ters) of ‘s avonds (voorjaar) op pad. Tijdens 
een telling sta je op een strategisch punt met 
overzicht en noteer je binnenvliegende vo-
gels. Je gaat door tot het helemaal donker 
is want sommige vogels druppelen nog laat 
binnen, of vertrekken op het laatste moment 
nog naar de definitieve slaapplaats. Ganzen 
zijn extreem laat en komen pas binnen als 
het al lang en breed donker is. Die moeten 
dan ook ’s ochtends geteld worden, tijdens 
het uitvliegen. De werkwijze in het veld staat 
beschreven in een speciale handleiding van 
Sovon. Tellers kunnen zich bij SOVON of de 
coördinator aanmelden als (mede) teller van 
bekende of potentiële slaapplaatsen.

Kennisniveau:
Vrij laag. Kennis van de algemene ganzen-

soorten, Grote zilverreiger, Aalscholver, Wulp 
en Scholekster is voldoende. Ervaring in het 
tellen/schatten van soms grote groepen vo-
gels wel gewenst, maar met deze tellingen 
kunnen daar goede ervaringen mee worden 
opgedaan.

Doelstelling:
Inzicht geven in het belang van slaap-

plaatsen, vooral die in beschermde gebieden 
(Natura 2000), zodat deze slaapplaatsen be-
schermd kunnen worden of blijven.

Publicatie:
Nieuwsbrieven en rapporten van SOVON 

en samenvattingen in De IJsvogel.

Organisatie:
Landelijk; SOVON en VWG IJsselstreek in 

werkgebied.

Tel data:
De tel data tot het voorjaar zijn: 25-2; grote 

zilverreiger en wulp. 17-2; scholekster. 24-3; 
aalscholver.7-4; scholekster. Men mag een 
week voor en een week na deze data ook tel-
len.

Coördinator: 
Wil Gerritse. wil1gerritse@planet.nl. Tel. 

0570-591983 / 0647912291.

Watervogeltellingen,

Uitvoering:
september t/m april, op een zaterdag het 

dichtst bij de 15e van de maand.

Methode:
Alle watervogels en enkele bijzondere 

soorten tellen en doorgeven aan Sovon.

Kennisniveau:
redelijk veel, je kunt echter altijd meedoen, 

ook met een lager niveau, want er zijn altijd 
“makkelijke” vogels te tellen.

Doelstelling:
Aantalsontwikkelingen van watervogels 

bijhouden. Veranderingen in aantallen geven 
goed de veranderingen in de ecologische 
toestand van de wetlands aan.

Publicatie:
Jaarverslag Watervogels in Nederland So-

von, artikel in IJsvogel.

Organisatie:
Sovon.

Coördinator:
Ellen Somhorst, e.somhorst@hotmail.com 

telnr: 06-20460513
Voor Deventer – Zwolle (westoever) René 

Wijnbergen,
Voor Deventer – Zwolle (oostoever) Wil 

Gerritse.
Voor Deventer- pontje Gorssel. Ellen Som-

horst.

 Punt Traject Telling - PTT

Uitvoering:
eenmaal in de periode 15 t/m 31 december

Gebied:
in ons werkgebied kan men zelf routes in 

verschillende biotopen vastleggen. Een route 
kan goed als excursievorm worden gedaan.
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Methode:
 elk jaar dezelfde route afleggen en op 20 

vaste telpunten op die route gedurende exact 
vijf minuten alle vogels tellen, inclusief over-
vliegende vogels.

Kennisniveau:
gevorderd. Kennis van geluiden ook nodig.

Doelstelling:
vastleggen aantal ontwikkeling en ver-

spreiding van in ons land doortrekkende en/
of overwinterende vogels

Publicatie:
IJsvogel (samenvatting) Vogels van Over-

ijssel. Avifauna van Deventer en ook in die 
van SOVON.

Organisatie:
SOVON en VWG IJsselstreek

Coördinator:
Mike Hirschler, m.hirschler@hotmail.com 

en 06-53617871
Bestaande routes
Rammelwaard. Teller: Mike Hirschler
Hengforden. In 2012 wordt de oude route 

weer opgepakt. Teller: Wil Gerritse

Broedvogelinventarisatie Middelste Bonte 
Specht

Uitvoering:
1 maart t/m 20 juni 2012.
Gebied:
Gehele werkgebied VWG.

Methode: 
Bij voorkeur in de (vroege) ochtend, bij droog 

en rustig weer (bij voorkeur met een zonnetje) 
Roepende vogels, paartjes, nest indicerende 
vogels, eventuele jongen intekenen op kaart. 
Minimaal 2 ( liefst meer) waarnemingen nodig 
waarvan minimaal 1 waarneming binnen de 
hierboven genoemde datumgrenzen. Grootste 
activiteit vogels van half februari tot half april 
(paarvorming eind maart/begin april). Jongen 
vanaf eind mei tot half juni.

Kennisniveau:
Kennis van het geluid en de herkenning 

van diverse soorten spechten belangrijk. Ook 
later in het seizoen jonge Grote Bonte Spech-
ten kunnen uitsluiten. Kaartlezen belangrijk 
voor aangeven juiste locatie.

Doelstelling:
Werkgebied dekkend overzicht verkrijgen 

in het voorkomen van deze zeldzame soort 
en zo meehelpen de landelijke opmars van 
deze soort in kaart te brengen.

Publicatie:
IJsvogel, Avifauna van Deventer.

Organisatie:
VWG IJsselstreek

Coördinator:
Jeroen kuipers. Jeroenkuipers72@gmail.

com Tel. 0575-530059/06-57731471
Ondersteunende middelen:
Kaartmateriaal met daarop de meest ge-

schikte bosgebieden voor deze soort. Het is 
dus niet nodig elk bosje uit te kammen. Inven-
tarisatiehandleiding met daarop de belang-
rijkste aandachtspunten en methoden Geluid 
in MP 3 formaat (zelf zorgen voor afspeelap-
paratuur)

Kolonievogels

Uitvoering:
Broedseizoen van maart t/m juni.

Gebied:
Gehele werkgebied VWG.

Methode:
Lokaliseren en tellen van kolonies van: 

Roek, Blauwe Reiger, Aalscholver, Visdief, 
Gierzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw.

Kennisniveau:
Laag. Voor Gierzwaluw kennis van gedrag 

en tijdstip tellen.

Doelstelling:
Landelijk beeld populatie en lokaal voor be-

schermingsmaatregelen bij bouw en restau-
ratie van gebouwen.
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Publicatie:
SOVON, de IJsvogel en Avifauna Deven-

ter.

Organisatie:
VWG IJsselstreek en SOVON.
Coördinatie:
Vacant.

Nestkasten

Uitvoering:
Gehele jaar, maar nadruk op broedseizoen.

Gebied:
Kleine kasten; route in Frieswijk (coördina-

tor Jaap Kloezeman) Landgoed Dorth (coör-
dinator Wout Boere), Golfbaan Diepenveen 
(coördinator Albert Luning en/of Wim Visser) 
Steenuilenkasten. Coördinatoren: Klaas Spij-
ker en Jaap Kloezeman.

Kerkuilenkasten. Coördinator: René Wijn-
bergen

Methode:
Tijdens broedseizoen enkele malen kasten 

controleren en broedresultaten noteren. Zo 
mogelijk nummers van geringde vogels afle-
zen. In de winter zo mogelijk avondcontrole 
i.s.m. ringvergunninghouder. Na de broedtijd 
schoonmaken en onderhoud nestkasten.

Kennisniveau:
Vrij laag. Ervaring met nestkastcontrole ge-

wenst.

Doelstelling:
Landelijke databank van SOVON, STONE en 

Vogeltrekstation. Kennis van vooral van broed-
locaties van uilen van belang voor bescherming 
van nestplaatsen en foerageergebied.

Publicatie:
De IJsvogel.

Organisatie:
VWG IJsselstreek en SOVON.

Coordinator:
Vacant.  

Constant Effort Site (CES)

Uitvoering:
van half april t/m half augustus.

Gebied:
Hengforden (ringer: Wil Gerritse). Land-

goed de Voorst. (ringer: Gerard Boere) Te-
vens opleidingsplek voor Gerard Bogaert, 
Wout Boere, Jeroen Kuipers en Ronald 
Groenink.

Methode: In 12 periodes van 10 dagen van-
af een half uur voor zonsopkomst tot zes uur 
hierna. Met een vaste mistnetopstelling alle 
gevangen vogels, meten, wegen en ringen.

Kennisniveau:
Hoog. Soortenkennis en bepalen van leef-

tijd en geslacht nodig voor verkrijgen ringver-
gunning.

Doelstelling:
Het doel van het Constant Effort Site (CES) 

project is het verzamelen van informatie die 
bijdraagt tot het klaren van veranderingen 
in vogelpopulaties. Deze informatie wordt in 
een speciaal meerjarig vogellringproject met 
behulp van vaste mistnetopstellingen tijdens 
het broedseizoen verzameld. De speerpun-
ten van het CES project zijn monitoring re-
productie en overleving. Informatie over de 
hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt ver-
kregen uit de verhouding van de gevangen 
volwassen en jonge vogels in de loop van 
het zomerseizoen. Hervangsten van geringd 
vogels in opeenvolgende onderzoek jaren 
geven informatie over de jaarlijkse overleving

Publicatie:
In de IJsvogel en in rapporten Vogeltrek-

station.

Organisatie:
Vogeltrekstation Wageningen en VWG IJs-

selstreek.

Coördinator:
Gerard Boere. gcboere@planet.nl. Telnr. 

0575 493644.
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Ring-MUS

Uitvoering:
Gehele jaar.

Gebied:
Bebouwde kommen. Er is een locatie bij 

zowel Wout als Gerard Boere, dus resp. Eef-
de en Gorssel.

Methode:
Minstens tweemaal per maand op een vas-

te locatie en netopstelling alle vogels ringen 
en Huismussen voorzien van een kleurring-
combinatie.

Doelstelling:
Ring-MUS is een monitoring programma 

speciaal gericht op het verkrijgen van demo-
grafische gegevens van vogels uit het stede-
lijk milieu. Binnen het project worden gege-
vens verzameld over reproductie, overleving 
en conditie van vogels van het stedelijk milieu 
middels het vangen en (kleur) ringen van vo-
gels.

Publicatie:
De IJsvogel en publicaties van het Vogel-

trekstation.

Organisatie:
Vogeltrekstation en VWG IJsselstreek.

Coördinatie:
Gerard Boere. gcboere@planet.nl. Telnr. 

0575 493644.

Ooievaar monitoring en biotoop herstel-
plan

Uitvoering:
Gehele jaar.

Gebied:
Werkgebied VWG, met accent op omge-

ving Gorssel.

Methode:
1. Wekelijkse monitoring leefgebied gebruik. 

In de periode 15 april - 15 juli worden drie 
routes gereden. Dit gebeurt 1 keer per 
week waarbij op een formulier en op een 

kaart wordt bijgehouden waar en hoeveel 
ooievaars er foerageren en wat voor per-
ceel ze gebruiken.

2. Monitoring voedselafhankelijkheid. Mi-
nimaal 2 keer per week wordt gekeken 
welke ooievaars gebruik maken van het 
bijvoeren. Belangrijk hierbij is het vlot en 
goed kunnen aflezen van ringen.

3. Foerageergedrag. Op de drie verschil-
lende routes wordt per route van 3 ver-
schillende ooievaars het foerageergedrag 
genoteerd, gedurende 10 minuten per 
ooievaar. Ook het aantal stappen moet 
worden geteld dus dit onderzoek kan het 
best in groepjes van twee worden ge-
daan. 

4. Zenderonderzoek (SOVON). Dit jaar is 
er geen geld om nieuwe ooievaars van 
een zender te voorzien. Het uitlezen van 
de reeds gezenderde ooievaars gaat wel 
door. Begin maart 2011 zijn 2 van de 3 
ooievaars met een zender weer terugge-
zien in het gebied dus nu is het wachten 
op de resultaten van het uitlezen.

5. Ringen van nestjongen.

Doelstelling:
Inzicht krijgen in kwaliteit van het IJssel dal 

als biotoop voor ooievaars en het zo moge-
lijk verbeteren daarvan. In beeld brengen van 
foerageer- en trekroutes.

Publicatie:
in extern jaarverslag, in rapportage van 

SOVON en Vogelbescherming en in de IJs-
vogel.

Organisatie:
VWG IJsselstreek, SOVON, Vogelbescher-

ming en Vogeltrekstation.

Coördinatie:
Ronald Groenink ronald.shikra@hetnet.nl 

en Jeroen Kuipers Jeroenkuipers72@gmail.
com.
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  albert.jw@ziggo.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.

Voortaan vertrekken we, tenzij anders vermeld, voor alle excursies vanaf de voormalige Tropi-
sche Landbouwschool, hoek Centuurbaan, Brinkgreverweg.

April 9 Jonge Dierendag, de Ulebelt

April 14 Watervogeltelling, de laatste keer dit seizoen met de fiets vanaf de Spoorbrug in 
 Deventer naar het pontje in Gorssel, vertrek 9.00 uur

April 21 Korhoenders en andere heidebewoners, de Holterberg, vroege ochtend 
 wandeling, 5.15 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

 
 Donateurs- en Ledenmiddag, staat voor beiden open, We praten iedereen bij  

 over de laatste ontwikkelingen en maken een auto excursie langs boomnesten  
 en een aangelegde poel. Plaats Tramstation in Gorssel 14.00 uur aanmelden bij  
 Wil Kroon wil.kroon@home.nl

April 27-29 Voorjaarsweekend Zeeland

Mei 2 Ledenbijeenkomst, Na de pauze vertelt Jaap Bont over "Sporen van de IJssel".

Mei 12 De eerste zang in het bos, Landgoed Oostermaet bij Lettele, wandelexcursie, 
 vertrek 8.00 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

Mei 17 Hemelvaartsdagexcursie, publieksexcursie, vertrek 7.00 uur sportvelden bij de 
 Douwelerkolk

Juni 6 Ledenbijeenkomst, Na de pauze op zoek naar de Kwartelkoning of iets anders 
 leuks in de omgeving van Deventer

Juni 23 Vogels van het veengebied, Barcherveen Drenthe, dagexcursie, 
 vertrek 7.00 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

September 5 Ledenbijeenkomst, op dit moment is nog niet bekend waarmee we het 
 Na de pauze programma gaan vullen

September 15 Watervogeltelling, de eerste telling van het nieuwe seizoen met de fiets vanaf 
 de Spoorbrug Deventer naar het pontje in Gorssel, vertrek 9.00 uur

September 22 Gaande trekvogels, Duursche waarden bij Olst, ochtendwandeling, 
 vertrek 8.30 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen die boven-
aan 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.



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezighoudt met de bescherming van vogels in het IJsselgebied 
tussen 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: 
Mail Tineke Hirschler,   vwgijsselstreek@gmail.com

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 W. Gerritse, 0570-591983
Tijdschriftenarchief R. Groenink, 06-51095815
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: Vogelopvang Brummen 0575-562554

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl




