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Hallo allemaal. Hier vóór jullie ligt weer een 
nieuwe IJsvogel waarvan ik de eerste pagina 
weer eens mag vullen met een stukje. Dat 
moet een korte opsomming zijn van wat jullie 
in dit nummer kunnen vinden maar zeker ook 
moet het iets aanlokkelijks en vrolijks hebben 
dat jullie uitnodigt om je direct op dit nummer 
te storten.

Laten we maar eens beginnen met het 
eerste. In deze IJsvogel vinden jullie artike-
len over o.a. de landelijke (en plaatselijke) 
Birdwatchtelling van begin oktober, naar ik 
hoorde nogal een vochtige bezigheid. Piet 
Schermerhorn vertelt in zijn column over de 
Oeverlopers met hun broedpogingen in deze 
omgeving. Wil Gerritse laat in dit nummer ze-
ker 4 keer van zich horen. De Slaapplaatstel-
lingen in het IJsseldal seizoen 2011-2012, de 
resultaten van het Cesproject in Hengforden, 
een leuk stukje over de Mezeninvasie die nu 
in oktober plaatsvindt vanuit het hoge noor-
den en als 4de iets over Oude dieven. De titel 
doet iets vermoeden wat in de sensatiepers 
of zo hoort. Ik was ontzettend nieuwsgierig 
toen ik de titel las en heb gesmuld. Ook de 
jeugd laat van zich zien deze keer. Twan Rie-
sewijk heeft begin dit jaar een prachtige vogel 
op de foto gezet tijdens een excursie naar de 
Bolwerksweide en hij wil die graag met ons 
delen, dankjewel Twan. Natuurlijk heeft Keep 
ook weer aan zijn duim gezogen of waar hij 
ze vandaan haalt en weer voor een prachtige 
limerick gezorgd. Onze columnist uit Noord-
Holland laat ons weten met welke vogel hij 
het liefste zou willen ruilen als hij het voor het 
uitkiezen zou hebben. Natuurlijk staat er nog 
veel meer in deze IJsvogel maar dat kunnen 
jullie vanaf de volgende pagina’s lekker zelf 
gaan bekijken. Veel plezier er vast mee!

Nu wil ik nog verder gaan met een stukje 
over één van mijn lievelingen waar ik het 
al eens eerder over gehad heb. Het wel en 
wee van de Lepelbekstrandlopers waar er 
nog maar heel erg weinig van zijn. Ook dit 
jaar zijn er voor het fokprogramma in Groot-
Brittannië weer eieren uit Rusland gehaald. 
Er zijn in juli 20 eieren verzameld die in 
Slimbridge zijn uitgebroed. Daaruit zijn 17 
jongen geboren die nu lekker rondscharre-
len in hun verblijfsruimtes en vanaf volgend 
jaar voor jonkies moeten gaan zorgen. Op 
de site www.saving-spoon-billed-sandpiper.
com kun je ze volgen. Naast het ophalen van 
eieren voor het fokprogramma is er dit jaar 
ook nog iets anders gedaan voor de lepel-
bekstrandlopers. In Rusland zijn er op een 
plek in de buurt van waar ze broeden 11 eie-
ren onder een beschermde omstandigheden 
uitgebroed. Daaruit zijn 9 jongen geboren 
die goed doorvoed, samen met wat van de 
wilde populatie over is, de wijde wereld zijn 
ingegaan. Ze hebben in ieder geval een be-
tere start gehad dan hun neefjes en nichtjes 
die het heel moeilijk hebben om hun eerste 
paar levensmaanden door te komen. Het is 
met jonge Lepelbekstrandlopers al net zo 
als met jonge Korhanen. Of het bij de Lepel-
bekstrandlopers ook aan het voedsel ligt, is 
nog niet bekend maar er worden in het wild 
maar heel erg weinig jongen groot. Met deze 
9 is de wereldwijde populatie van waarschijn-
lijk minder dan 100 paar weer een heel klein 
stapje verder. Dus een klein beetje zon in 
soms droef en donker vogelland.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Verslag Ochtendtelling Telpost “De Ype-
renplas”: “Regen en nog meer regen”

Het weerbericht voorspelt weinig goeds 
aan de vooravond van de Euro Birdwatch ‘12 
en krijgt helaas helemaal gelijk. Als ik om 6 
uur ‘s ochtends opsta, hoor ik het al regenen. 
Een blik naar buiten en bange voorgevoe-
lens nemen de overhand; het is overal don-
ker, grijs en somber. De buitenthermome-
ter wijst nauwelijks 9 graden aan. Gelukkig 
waait het niet. 

Maar, als ik even later door de regen naar 
de telpost rijd, wordt m’n volhardendheid 
toch al snel beloond; er vliegt een Ransuil 
op uit de berm van de Bolwerksweg. Hij laat 
zich even mooi zien in het schijnsel van de 
koplampen alvorens af te zwenken naar de 
uiterwaarden.

Aangekomen bij de Yperenplas staat er al 
een aantal Duitse vissers te kleumen. Die 
hebben daar de hele nacht doorgebracht; 
sommige mensen zijn dus nog gekker dan 
wij vogelaars.

Al snel is ons telgroepje compleet; Wessel 
Slob, Klaas Spijker, Gerard Bogaert en ikzelf. 
De lucht ziet er nog steeds onheilspellend uit, 
het blijft erg donker en de regen neemt toe 
in intensiteit. Regenpakken worden aange-
trokken, paraplu’s tevoorschijn gehaald. De 
camping stoeltjes blijven in de auto en zullen 
de rest van de ochtend ook niet gebruikt wor-
den. Helaas, dat was toch onze wensdroom: 
lekker lui in je stoeltje het blauwe luchtruim 
afturend, met een bakje koffie binnen hand-
bereik.

In de hoop dat het toch nog zal opklaren, 
proberen we wat telgegevens bij elkaar te 
sprokkelen. Dat valt nog niet mee. Het eer-

Euro Birdwatch 6 oktober 2012

Euro Birdwatch is een sinds 1993 jaarlijks terugkerende internationale simultane vogel-
telling, georganiseerd door BirdLife International. 

In Nederland, waar het evenement gecoördineerd wordt in samenwerking met Vogel-
bescherming, meldden zich dit jaar meer dan 100 vogelwerkgroepen aan, aangevuld 
met een flink aantal officiële trektelposten. Vogelwerkgroep “De IJsselstreek” doet al een 
aantal jaren mee met een telpost aan de zuidzijde van de Yperenplas bij Wilp. 

Uiteindelijk deden de partnerorganisaties van 41 landen mee. Samen zijn er door deze 
landen maar liefst 5.952.713 vogels geteld, waarvan de Zweden er 1.712.706 voor hun 
rekening namen (!). In totaal deden 64.759 vogelaars mee, verspreid over 2.565 tellingen/
activiteiten. 

In Nederland werden in totaal 370.200 vogels geteld, verspreid over 187 soorten. De 
spreeuw staat hierbij aan top, gevolgd door vink, kievit en graspieper. Daarnaast vlogen 
er relatief veel Boerenzwaluwen, Rotganzen, Goudplevieren, Kieviten, Koperwiek, Wul-
pen en ook Lepelaars. Een aantal van de spreekwoordelijke hoogstandjes waren o.a. 
2 Bladkoningen, een Kleinste Jager, 2 Rode Wouwen, 2 Roodhalsganzen, een Reuzen-
stern, een Vorkstaartmeeuw en een Roodkeelpieper.
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ste uur vallen er alleen wat Smienten in op 
de plas, vanwege het loodgrijze regengordijn 
alleen te herkennen aan het kenmerkende 
gefluit. Maar Gerard ziet zowaar nog een IJs-
vogel langs de slenk bij de IJssel.

In het tweede tel-uur begint het dan toch 
iets levendiger te worden. Er vliegen wat groe-
pen Aalscholvers vanuit het noorden naar de 
Weerdse Plas. Een grote groep Spreeuwen 
zit te fourageren op het pas gemaaide gras 
bij de telpost. Zo te horen aan het gekwetter 
zijn ze wel in hun sas met die regen. Verder 
roepen er wat Rietgorsjes, een tweetal Grote 
Zilverreigers komt laag langsvliegen, een To-
renvalk probeert een muis te bemachtigen, er 
wordt een Grote Mantelmeeuw ontdekt en er 
trekt/vliegt zowaar een eenzame Roek over 
naar het westen, vermoedelijk een voedsel-
vlucht. Opeens doemt er een groepje ganzen 
op uit het grijs; jawel de eerste echte trekkers, 
een groepje Kolganzen. Ze vliegen hoog over, 
in een kaarsrechte lijn richting zuidwest, om al 
snel weer te verdwijnen in de laaghangende 
bewolking, vastberaden om nog een flink eind 
door te vliegen.

Het derde uur regent het nog steeds; Wes-
sel (zonder regenkleding) is al helemaal 
doorweekt. De eerste Graspieper wordt ge-
hoord, een groepje Witte Kwikken loopt par-
mantig langs de waterkant. Nu beginnen ook 

de Grauwe Ganzen actief te worden. Som-
migen vliegen met veel kabaal op, anderen 
komen juist weer invallen. Er worden ter-
loops ook nog drie Brandganzen ontdekt. Tot 
twee keer toe vliegt er een groepje Boeren-
zwaluwen over ons heen richting plas. In het 
volgende uur vliegen er minstens 45 exem-
plaren al foeragerend boven de plas. Zij 
blijven daar tot aan het eind van de ochtend 
rondvliegen. Blijkbaar zijn er toch nog insec-
ten te vangen vlak boven het water. Nogal 
verkleumd, besluiten Wessel en ik even op 
te warmen in de auto en met de verwarming 
op 25 graden rijden we even naar de zuid-
westpunt van de Yperenplas in de hoop daar 
de Krooneend en/of Geoorde Fuut te kunnen 
spotten, die hier al weken pleisteren. De Ge-
oorde Fuut laat zich al snel zien, een adult 
in winterkleed. Zoals gebruikelijk zit het dier 
te fourageren tussen een groep Meerkoeten 
die ook altijd op deze plak aanwezig zijn. Af 
en toe wordt een visje verschalkt; een Meer-
koet probeert elke keer het visje af te pak-
ken. Het is opvallend hoe vaak en hoe lang 
het dier onder water zit. Daarom wordt hij 
ook gemakkelijk over het hoofd gezien. Even 
later ontdekken we tussen de Meerkoeten 
ook de Krooneend, die samen met een Slob-
eend druk aan het fourageren is. Helaas zit 
hij (of eigenlijk is het een zij) wat verder weg 
en door de slechte lichtomstandigheden is 

Ik ben niet waterproof Foto Ab Winkelman

Mooie zwarte mantel Foto Ab Winkelman
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de vogel ook niet echt mooi te zien. De auto-
verwarming bevalt goed en we besluiten om 
nog even het ruige hoekje bij de winterdijk te 
onderzoeken. Hier zag ik een paar dagen ge-
leden nog een Paapje met twee Roodborst-
tapuiten. Paapjes trekken vooral door in sep-
tember. Slechts een enkeling blijft hangen tot 
in oktober. Vandaar dat we graag willen zien 
of het beest er nog steeds zit. En jawel, op 
de afgesproken plek, op het witte rasterpaal-
tje, zit een verregend Paapje; het lijkt wel of 
hij al die dagen niet van z’n plek is geweest. 
Hoewel er nog latere oktoberwaarnemingen 
bekend zijn, mag een Paapje op 6 oktober al 
wel als bijzonder beschouwd worden. Helaas 
zijn de Roodborsttapuiten vertrokken, maar 
dat gemis wordt gecompenseerd door een 
jagende Sperwer, die pijlsnel de dijk over-
duikt.

Het vierde uur verandert er weinig in de 
situatie; de regen blijft doorstromen en de 
meeste vogels hebben daar net als wij de 
balen van. Gerard weet desalnietemin een 
tweede Geoorde Fuut te ontdekken. Ver-
der komt er enige opleving als een groepje 
Kneuen in de ruigte langs de oever invalt. 
Af en toe trekt er een graspieper voorbij; 
vreemd genoeg vliegen ze allemaal NNW de 
plas over, je zou ze vanwege de trekrichting 
en constante regen haast uitmaken voor wa-
terpiepers (die komen nu aan in Nederland 
vanuit de Alpen); maar nee, het geluid is on-
miskenbaar van een graspieper.

Als het vijfde en laatste tel-uur is aange-
broken twijfelen we ernstig of we nog wel 
doorgaan tot 12 uur. De regen lijkt nog steeds 
onuitputtelijk. Wessel en Klaas besluiten te 
vertrekken (er zijn nog verstandige mensen); 
Piet en Gerard dralen nog wat na en blijven 
uiteindelijk tegen beter weten in doortellen 
tot het middaguur, om zo de ochtendtelling 
volledig af te kunnen sluiten. En zowaar 

klaart het in het laatste halfuur toch een 
beetje op, we zien opeens zelfs een piep-
klein stukje blauw! Het laatste kwartier is het 
min of meer droog en trekken er in korte tijd 
elf graspiepers over. Vanuit de ruigte langs 
het weggetje beginnen rietgorsjes te roepen, 
verderop beantwoord door een Heggenmus. 
Een putter komt al roepend over en de toren-
valk staat nog steeds biddend boven de dijk. 

En daar moeten we het dan mee doen. 
Klokslag twaalf pakken we in, we hebben het 
wel gezien voor vandaag. ‘s Middags zullen 
Mike Hirschler en Wil Kroon de fakkel over-
nemen.

Concluderend kunnen we stellen dat het 
een verregende ochtend was met nagenoeg 
geen trek. Leuke krenten in de pap waren 
natuurlijk de IJsvogel, Geoorde Fuut, Kroon-
eend en Paapje.

De ironie wil dat het de volgende dag juist 
erg mooi weer werd met veel zon en dat er 
maandagochtend 8 oktober zelfs massale 
trek op gang kwam. Vooral vinken trokken 
die ochtend met honderden over. Een kwar-
tiertje tellen vanuit m’n achtertuin leverde 
aanzienlijk meer trekvogels op dan tijdens 
de vijf uur Euro Birdwatch!

Eigenlijk maakt dat onvoorspelbare het vo-
gelen nu juist leuk. Je weet nooit van tevoren 
wat je gaat zien. Maar bijna altijd zie je wel 
iets leuks. En zelfs in de stromende regen 
kun je nog voor leuke verrassingen komen 
te staan. Zo ontdekte ik vorig jaar om deze 
tijd (12/10/11) op een uitgesproken mieze-
rige dag een Rosse Franjepoot op de plas 
in de Rammelwaard. En wat te denken van 
die regenachtige ochtend van 3 juni dit jaar, 
toen er in een hevige plensbui opeens een 
Roodkopklauwier voor me opvloog.

Piet Schermerhorn

Deventer, 08/10/2012
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In de jaren ne-
gentig waren de 
oud-leden Paul 
Voskamp en Arnold 
Bakker zeer actief 
in het opsporen van 
roofvogelnesten. Ze 
waren vooral geïn-
teresseerd in die van 
de Wespendief, een 
zeer mysterieuze vo-
gel waarvan de nest-
en moeilijk te vinden 
zijn. Zo hebben ze 
vele uren doorge-
bracht in toppen van 
de hoogste sparren 
om met het bepalen 
van de vliegroutes 
van vogels met 
prooi via kruispeil-
ingen de nestlocatie op te sporen. (ze kwa-
men soms rood verbrand weer beneden) Ze 
hebben zo verschillende nesten gevonden 
en in de meeste gevallen werden de jongen 
door Wim Verholt en mij geringd. Dat waren 
geen grote aantallen aangezien ze meestal 
maar 1-2 jongen hebben. Ik heb er dan ook 
nooit een terugmelding van ontvangen, tot 
deze zomer. Op 19 juni werd de ring van een 
mannetje op het nest afgelezen door Wil-
lem van Manen, een Sovon medewerker die 
veel onderzoek doet aan Wespendieven. Het 
nest bevond zich in de buurt van ’t Harde.  
Deze vogel was door mij op 1 augustus 1996 
bij Frieswijk geringd en hij werd dus 15 jaar, 
10 maanden en 18 dagen later levend aan-
getroffen en is dus vijftien keer heen en weer 
naar centraal Afrika gevlogen. De vogel bleef 
bij het beklimmen van de boom gewoon op 

het nest zitten. Willem vertelde dat hij hem 
zo had kunnen pakken als hij dat wilde. Met 
wat draaien kon hij foto’s maken en zo het 
ringnummer aflezen.

Maar dit is nog niet de oudste Wespen- 
dief uit onze regio. Paul Voskamp mailde mij 
dat op het Oostermaet een in 1995 door Wim 
Verholt geringde Wespendief nog steeds 
leeft. Hij (of zij?) broedt al jaren in de buurt 
van Lochem en is in het kader van een te-
lemetrieproject daar al drie maal terug-
gevangen. Het zou dus best mogelijk zijn dat 
we van een van deze oudjes nog iets gaan 
horen alhoewel vijftien- en zestienjarige 
Wespendieven al wel hoogbejaard genoemd 
mogen worden. Dus wie weet.

Wil Gerritse 

Oude dieven.

Wespendief 't Harde Foto Willem van Maanen
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Euro bird watch en uw Bourgondische voorzitter

In de vorige IJsvogel schreef ons zeer 
gewaardeerde buitenlid Jan Jaap Fleurke 
vanuit de kop van Noord Holland over de 
verschillende typen vogelaars. De goede 
lezer heeft ongetwijfeld zichzelf in een type 
herkend. Voor enkelen was dat niet nodig, zij 
werden door de schrijver ingedeeld!

Ik behoorde volgens JJ tot het Bourgon-
dische type. Hoewel ik me daar eigenlijk al-
tijd dikke goedlachse Brabantse mannen bij 
voorstel, klopte de omschrijving wel. Ik hou 
van buiten zijn, een zonnetje is daarbij zeer 
welkom en als er zich dan ook nog een vogel 
in de buurt laat zien, is mijn dag helemaal 
goed. Dat ik erbij werd afgebeeld met een 
fles wijn is louter toeval, toch Jan Jaap? 

In de afgelopen maanden zat ik na te den-
ken over een reactie. In onze club bevinden 
zich inderdaad veel verschillende typen vo-
gelaars. Wellicht nog meer dan JJ kon op-
sommen. Ik zou me zelf b.v. ook een voge-
laar die niet van “de verre stip” houd kunnen 
noemen. 

6 oktober was er Euro bird watchtelling. 
Ik was voor het eerst niet mee naar Texel 
en dus besloot ik die zaterdagmiddag even 
naar de telpost op het Rijkswaterstaatweg-
getje te fietsen. Ik trof een verkleumde Mike 
Hirschler aan. Moederziel alleen en duidelijk 
blij met gezelschap. Hij was er vanaf half 2. 
’s Ochtends waren Klaas Spijker, Wessel 
Slob, Gerard Bogaert en Piet Schermerhorn 
totaal verregend na vijf uur turen huiswaarts 
gekeerd. Mike had op zich genomen die mid-
dag te tellen. 

Ik besloot een poosje te blijven. Het zon-
netje scheen, maar helaas waren er weinig 

vogels te bekennen. We hoorden weliswaar 
een ijsvogel, maar we namen maar aan dat 
die daar thuis hoorde. Ook de meeuwen, de 
eenden en fuut werden niet genoteerd, want 
standvogels. Zelfs de slechtvalk die boven 
ons hoofd cirkelde kreeg geen aantekening, 
want van de silo. Mij zonk de moed in de 
schoenen. De 2 buizerden die uiteindelijk 
boven ons zweefden werden aangemerkt als 
trekvogels, hoewel ze een beetje boven ons 
bleven hangen. We dachten een kiekendief 
te zien, maar die ging de verkeerde kant op. 
Een somber kijkende Duitse visseer vroeg 
waar je een betere stek kon vinden. Ze had-
den nog geen vis gevangen. 

Kijk, dan krijgt de Bourgondische voge-
laar het toch moeilijk. Ik voelde de motivatie 
zakken. Kreeg het hartstikke koud en zelfs 
een sigaartje hielp daar niet bij. Na een uur-
tje hield ik het dan ook voor gezien. Op de 
terugweg kwam ik Suze Beerten tegen. Die 

Ploeg van geweld Foto weidepaaltje
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Meerkoetpoot.

Meerkoeten hebben rare po-
ten. Er zijn meer watervogels 
met dit soort lobben aan de po-
ten. De fuut is er nog zo een en 
de franjepoten heten ook niet 
voor niets zo. Ik heb ooit eens 
gelezen dat de watervogels die 
poten met lobben hebben hun 
tijd ver vooruit zijn. Het schijnt 
dat dit aerodynamisch veel be-
ter is in het water en het zou 
dus zomaar kunnen zijn dat de 
evolutie ervoor gaat zorgen dat 
straks ook al die andere water-
vogels die nu nog poten met 
gesloten zwemvliezen hebben 
tot deze techniek overgaan. 
Waarschijnlijk hebben tegen die 
tijd de futen, de meerkoeten en de franjepoten alweer een volgende vernieuwende uitvinding 
op dit gebied gedaan. Wij zullen dat wel niet meer meemaken. 

Mike Hirschler

fietste toevallig langs de IJssel. Ik heb haar 
meteen naar Mike doorverwezen en hope-
lijk heeft ze hem een poosje gezelschap ge-
houden. Op de Wilhelminabrug zag ik Jaap 
Kloezeman aan de andere kant van de brug 
fietsen. Ondanks het autogeraas begreep ik 
dat hij op weg was naar de telplek. Gelukkig, 
het kwam misschien toch nog goed.

De volgende morgen hoorde ik op de ra-
dio dat er 228.000 vogels waren geteld, be-
duidend minder dan vorig jaar vanwege het 
slechte weer. Ik vrees dat daar geen vogel 
van mij bij is.

In het verslag van Piet Schermerhorn el-
ders in dit nummer kunt u zien dat de och-
tendheren ondanks de regen toch nog heel 

wat hadden geteld en gezien. Een mooiere 
illustratie van de JJ-classificatie kun je je niet 
bedenken. 

In de oktobervergadering heb ik bekend 
gemaakt dat Marcel Hutten en ondergete-
kende aan de beurt zijn om af te treden als 
bestuurslid en voorzitter. Misschien kunnen 
we bij onze zoektocht naar een nieuwe voor-
zitter een profiel opstellen en daarbij de JJ-
termen gebruiken. 

Wil Kroon

p.s. foto gemaakt met de camera op een 
weidepaaltje, je moet toch wat doen. En nog 
verkeerde kleur jas ook, het is wat.
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Nee toch, niet óók in de vogelwerkgroep! 

Niets zo vluchtig als een bestuur……. 
Wat bij ervaren bestuurders in het hoofd 
zit, verdwijnt als zij afscheid nemen. En dat 
betekent dat nieuwe bestuurders/besturen 
steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden. 
Uit het rooster van aftreden blijkt dat in fe-
bruari 2013 opnieuw twee oude rotten uit het 
bestuur vertrekken, tijd om hun kennis tijdig 
af te tappen en op papier te zetten. En dat 
noemen we beleid. Beleid voor vergoedin-
gen, voor het omgaan met eigendommen, 
een huishoudelijk reglement en introductie-
beleid voor nieuwe leden.

Het was de wens van de voorzitter om dit 
soort zaken eens op papier te zetten. Om-
dat het beleid over vergoedingen, het om-
gaan met eigendommen en de introductie 
van nieuwe leden, jullie als leden allemaal 
aangaat, willen we jullie via dit artikel inzicht 
geven. 

Introductie van nieuwe leden
Uit de enquête is gebleken dat nieuwe 

leden zich soms verdwaald voelen en niet 
precies weten wat er allemaal te halen is. 
Daarom hebben we voor nieuwe leden een 
welkomstbrief opgesteld met uitleg van de 
verschillende activiteiten. Verder krijgen 
nieuwe leden een contactpersoon/eerste 
aanspreekpunt waar zij laagdrempelig te-
recht kunnen met vragen.

Eigendommen vogelwerkgroep
De vereniging beschikt over een aantal 

middelen (zoals telescopen met statief en 
waadpakken) ter ondersteuning van de ver-
schillende activiteiten. 

De spullen mogen uitsluitend worden ge-
bruikt voor activiteiten georganiseerd door 
(een van de werkgroepen van) de VWG. 
Leden die de spullen willen gebruiken, kun-
nen het materiaal ophalen bij de beheerder 
daarvan.

De persoon die het attribuut leent, is er-
voor verantwoordelijk dat hier voorzichtig 
mee wordt omgegaan en dat het terug wordt 
bezorgd bij de beheerder binnen de afge-
sproken termijn.

De eigendommen zijn niet verzekerd tegen 
verlies, diefstal of beschadiging!

Vergoedingenbeleid
Door bepaalde activiteiten voor leden te 

vergoeden, willen we stimuleren dat de ken-
nis toeneemt zodat meer leden in staat zijn 
een bijdrage te leveren aan het inventarise-
ren van vogels en aan het meewerken aan 
cursussen. 

Cursussen en ringen
Omdat het monitoren van broedvogels een 

kernactiviteit van de vereniging is, wordt een 
cursus BMP volledig vergoed.

Hoewel we het geen kerntaak vinden, zal 
de vereniging het ringen van vogels toch 
mede ondersteunen omdat dit bijdraagt aan 
de kennis over vogels in het algemeen. Het 
ringen van ooievaars wordt wel tot de kern-
taken gerekend.

Het bestuur heeft besloten om gedurende 
vijf jaar € 800 per jaar beschikbaar te stellen 
voor ringactiviteiten. De besteding wordt be-
oordeeld door Wil Gerritse en Gerard Boere. 
Zij leggen hierover verantwoording af aan de 
penningmeester.

Beleid?



december 2012 11 IJsvogel nr. 73

Kostendeling: brandstof
De brandstofkosten worden afgerekend 

per inzittende per auto tegen € 0.20 per ki-
lometer onafhankelijk van de brandstof waar 
de auto op rijdt.

Nieuwsgierig?
We hebben hier een korte samenvatting 

gegeven van wat het bestuur heeft opge-
steld. Als je de onderliggende stukken, het 
huishoudelijk reglement of een uittreksel van 
de statuten wilt lezen, kun je die opvragen bij 
het secretariaat 

(vwgijsselstreek@gmail.com) 

In de jaarvergadering van februari moe-
ten deze voorstellen door de leden worden 
goedgekeurd.

Bruiloft familie Hietbrink 

Zaterdag 22 oktober waren we als Vogelwerkgroep uitgenodigd bij de receptie van 
Henk en Jannie Hietbrink voor hun 40-jarige bruiloft. Het was een gezellig samenkomen 
in het ons welbekende zaaltje bij de kerk van Gorssel. Van Henk en Jannie kreeg ik een 
bedankje toegestuurd met het verzoek dat in deze IJsvogel te plaatsen.

Lieve familie, vrienden en kennissen
Graag willen wij iedereen langs deze weg

hartelijk bedanken voor de komst,
de vele cadeau’s en de leuke attenties

naar aanleiding van ons

40 JAAR HUWELIJK
We hebben ervan genoten om samen
met u er een feest van te maken.

Nogmaals hartelijk dank.

Jannie+Henk
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Voor het eerst van mij leven zag ik een ijs-
vogel!

Het is eind september. Dit voorjaar gaf ik 
me op voor een maandelijkse excursie en 
vandaag gaat het om ‘gaande trekvogels’. Er 
was een flink gekakel in de schuilhut bij de 
Duursche waarden.

De ijsvogel dus, zo dichtbij, alsof die tak  
expres was neergezet in het uitzicht van de 
hut. Daar kwam hij zich showen en ik dacht 
onmiddellijk aan het gedichtje destijds op ons 
tien guldenbiljet. On-Nederlandse kleuren, 
maar een visje zag ik hem niet opschrokken!

Ook zagen we een flinke kolonie aalschol-
vers met zilverreigers dicht in hun buurt, 
wachtend of er door het gejaag van de aal-
scholvers hier of daar een geschrokken vis 
uit het water kwam gesprongen, hup makke-
lijke prooi!

Een eindje verder langs de kant ook zo’n 
grote witte reiger, breeduit met zijn vleugels: 
om warmte op te doen. De grote reiger blijft 

de winter hier, de kleine is al vertrokken hoor-
de ik van Ronald.

Verder in dit mooie gebied. Het lijkt wel of 
Ronald een paar extra oren en ogen heeft. 
Hij wijst af en toe een vlinder aan en vertelt 
dat veel vlinders ook naar Afrika vliegen in de 
herfst. Nooit geweten en verbazingwekkend!

Piep, piep, zijn het jonge smienten? Of 
meerkoeten, Nee, uiteindelijk ziet Ronald 
het: jonge futen die bedelen om voedsel.

We lopen langs de resten van een oude 
steenfabriek en zien een slechtvalk in de 
buurt van de grote schoorsteen. Ik moet het 
maar geloven want een vogel in de vlucht 
herkennen is te moeilijk voor me. Wat een 
mooi en ruig gebied, we kwamen ook nog 
oog in oog met een kudde kleine en nieuws-
gierige paardjes. Onze gidsen willen ook zo 
graag een visarend zien, ja daar, o nee, het 
is toch een meeuw! Deze vogels zie je vooral 
bij water, de naam zegt het al..

IJsvogel

dolk op wieken in een jasje van kobalt, 
buik oranje…maar de oogwenk ziet 

even maar een blauwe vlam
voor hogere jagers zo blauw als het water; 

voor wie daaronder huist (de voorn, de bliek) 
het grauw oranje van dor blad

totdat de twijg kort neerbuigt, terugveert, 
vleugels vinnen blijken en de dolk 

zich om de schubben schaart, waarvan
de tak straks glinstert, na de slacht wanneer 
het wapen drooggepoetst, de slokop zit en 

schokkend kleur geeft aan de winter

Arie van den Berg
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Maar dan, als we terug lopen, daar, daar, 
een visarend! Ik zie een statig vliegende 
vogel en later, op de foto’s die Appie snel 
schoot, de visarend. Appie zegt: ‘hij heeft  
weinig wit aan kop en borst, een juveniel’. 
Trouwens ook alleen aan het geluid herken 
ik nog weinig ! ‘Hoor dan, daar een heleboel 
puttertjes’.

Over de ijsvogel hoor ik ook nog dat ze wel 
drie nestjes kunnen maken. Het mannetje is 
alweer bezig in de oever als het vrouwtje de 

jongen nog voert. Zijn die uitgevlogen dan 
staat het volgende nest te wachten. Ze kun-
nen makkelijk tien jongen per jaar grootbren-
gen, maar de laatste twee winters bleven er 
amper van deze eenjarigen in leven! 

Nou, toen werd het tijd voor de lijsten en de 
koffie. Ik genoot van deze wandeling in dat 
prachtige gebied, eigenlijk zo dicht bij!

Hannie van den Bovenkamp –van Schie

Met veel geduld gefotografeerd IJsvogel Foto Ab Winkelman
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Eind september was het op het ringsta-
tion van Falsterbo al wel duidelijk dat er een 
enorme invasie van Zwarte mees, Koolmees 
en vooral Pimpelmees aan de gang was. 
Er werden daar trouwens van andere trek-
vogels ook recordaantallen geringd met als 
topper 3426 vogels in 19 soorten op 3 okto-
ber. De Pimpelmees vormde met 2178 vo-
gels de hoofdmoot. Een zeer lage productie 
van boomzaden in vooral zuid-Zweden wordt 
als belangrijkste oorzaak gezien. De mezen 
zijn daar in de winter afhankelijk van. In 2011 
waren er erg veel beukennootjes en hadden 
vooral Pimpelmezen een heel goed broed-
seizoen wat dus heel veel Pimpelmezen op-
leverde.

 Dergelijk monsterscores werden ook op 
andere buitenlandse ringstations gemeld 
zoals die van Helgoland. Ook in ons land 
werden op vele plaatsen enorme aantallen 
mezen gevangen. Zwarte mezen waren eind 
september de voorlopers en op sommige 
ringplekken waren dagvangsten van meer 
dan honderd Zwarte mezen geen uitzonde-
ring. In de eerste weken van oktober kwa-
men de Pimpel- en Koolmezen massaal ons 
land binnen. Vooral langs onze oostgrens 
werden soms honderden mezen per dag ge-
vangen. Het Vogelringstation (VRS) Conings 
in Overdinkel ringde bijvoorbeeld op 15 okto-
ber maar liefst 283 Koolmezen. In ruim een 
week tijd werden er ruim 1200 geringd en dat 
zijn ongekend hoge aantallen. 

Ook in onze omgeving zijn grote aantallen 
mezen gezien en ook geringd. Zo ving Hans 
Vlottes in de Meintjes op 14 oktober 233 
Koolmezen en 33 Pimpels. Voor ringers zijn 
dergelijke grote aantallen een lang gekoes-

terde (maar meestal niet vervulde) wens. Het 
ringen van dergelijke grote aantallen (Pimpel) 
mezen is echter een pijnlijke zaak. Vooral de 
Pimpels hebben in verhouding met Koolme-
zen een enorme kracht in hun snavel en me-
nig ringer zal dan nog vele dagen met zwaar 
gehavende vingers rondgelopen hebben. Mijn 
vingers zijn nog redelijk gaaf omdat van der-
gelijke grote aantallen mezen op Hengforden 
nog geen (merkbare ) sprake is geweest. Dat 
er niet alleen in Scandinavië een gebrek aan 
voedsel is blijkt ook uit het relatief grote aan-
tal mezen met ringen van de ringcentrales in 
Moskou, Litouwen en Letland. Dergelijke in-
vasies zijn een overlevingsstrategie, maar in 
de praktijk zal, afhankelijk van het weerbeeld 
en het voedselaanbod in hun nieuwe overwin-
teringgebieden, het merendeel van de mezen 
de terugreis naar hun geboortegronden niet 
overleven. Doordat er zulke enorm grote aan-
tallen tijdens de hele trekroute zijn geringd, 
zal dat ongetwijfeld een relatief hoog terug-
meldingspercentage opleveren en daarmee 
meer inzicht in de overleving en de versprei-
ding van deze mezen.

Wil G

Een mezeninvasie.

Koolmees, veel aanwezig Foto Ab Winkelman
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Sovon organiseert sinds de winter van 
2009/2010 landelijke tellingen van vogels 
op gemeenschappelijke slaapplaatsen. De 
focus ligt vooral op de Natura 2000 gebie-
den waartoe ook de IJssel behoort. Het is 
van groot belang dat deze slaapplaatsen 
een beschermingsstatus krijgen en daarvoor 
is onderzoek nodig om dit te onderbouwen. 
De IJssel is voor Natura 2000 voor 10 soor-
ten aangewezen voor de slaapplaatsfunctie. 
Naast de slaapplaatsen in de Natura 2000 
gebieden verzamelt Sovon ook die daarbui-
ten. Die worden in deze bijdrage niet behan-
deld. Er zijn zo’n 80 soorten die gebruik ma-
ken van gemeenschappelijke slaapplaatsen. 
Dit betreft vooral watervogels en steltlopers, 
maar meer bekend zijn de vaak grote aantal-
len Spreeuwen die vaak het journaal halen. 

Vanaf de nazomer van 2011 tot en met het 
voorjaar van 2012 werden in ons werkgebied 
op 15 slaapplaatsen tellingen verricht voor 
de Wilde en Kleine zwaan, Knobbelzwaan, 
Kol- en Grauwe gans, Aalscholver, Grote zil-
verreiger, Scholekster, Grutto en Wulp. Van 
elke soort zijn er meerdere telperioden met 
als voorkeur een bepaald weekend. In de 
week ervoor en de week erna mag er ook 
geteld worden. De meeste soorten zijn na-
melijk vrij honkvast op hun slaapplaatsen zo-
dat de kans op dubbeltellingen gering is. Dat 
geeft de tellers tevens voldoende flexibiliteit 
om bijvoorbeeld vanwege weersomstandig-
heden uit te kunnen wijken. Doorgaans kan 
het beste in de avond worden geteld. Maar 
bij grote in het schemer invallende ganzen is 
het lastig om aantallen goed te kunnen be-
palen. Dit geldt des te meer als het meerdere 
soorten betreft. Ganzen kan men het beste 
met zonsopkomst tellen.

Gelukkig is in dit seizoen vrijwel elke slaap-
plaats bij de meeste tellingen geteld. De re-
sultaten daarvan staan in de tabel vermeld. 
Daarbij is het gemiddelde en het maximum 
aantal weergegeven. Gelijke aantallen dui-
den op een eenmalige telling. 

Uit de tabel blijkt duidelijk dat sommige 
gebieden voor verschillende soorten van be-
lang zijn. Aalscholvers en Grote zilverreigers 
hebben een sterke voorkeur voor bomen die 
boven water staan en steltlopers voor open 
water met kale oevers en liever nog met ei-
landjes of plas dras situaties. 

Het is niet verrassend dat de ganzen de 
hoofdmoot vormen en daarvoor zijn de Heng-
forderwaarden het belangrijkste gebied, op 
de voet gevolgd door de Buitenwaarden Wij-
he. Dat is ook de enige plaats waar de Wilde 
zwaan is geteld. Deze soort was deze winter 
slechts in kleine aantallen in ons gebied te 
zien. Van de Kleine zwaan en de Knobbel-
zwaan werden geen waarnemingen inge-
voerd. Van de Aalscholver en de Grote zil-
verreiger werden mooie aantallen geteld. De 
Veenoordplas is favoriet bij Wulp, Grutto en 
Scholekster. Voor deze laatste soort zijn de 
oevers van de Zandweerdplas een bekende 
slaapplek. In het natuurontwikkelingsproject 
in de Welsumerwaarden worden toenemen-
de aantallen steltlopers geteld. Met het uit-
voeren van alle graafwerkzaamheden in het 
kader van Ruimte voor de Rivier zullen in de 
nabije toekomst voor ganzen en steltlopers 
veel meer geschikte slaapplaatsen ontstaan. 
Mits hier voldoende rust is gewaarborgd. Het 
is daarom van belang deze gebieden goed 
te blijven monitoren. We gaan dus gewoon 
door met tellen want het is vaak spannend en 
spectaculair werk.

Vervolg op pagina 21

Slaapplaatstellingen in het IJsseldal seizoen 2011-2012.
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De IJsvogel in kleur door leden

Ab Winkelman

Wintergasten
In het veld

Spreeuw Kramsvogel

Koperwiek
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Wintergasten
op het water

Grote zaagbek vrouw Grote zaagbek man
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De IJsvogel in kleur door leden

Ab Winkelman

Kolganzen
Brilduiker

Brandganzen in Friesland
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Fotografen gezocht
Wie wil de uitdaging aangaan om de IJsvogel van mooie kleurbeelden te voorzien. 

We zoeken dus fotografen die foto’s willen maken van diverse thema’s, bedenk het zelf. 
Thema’s kunnen zijn: steltlopers, roofvogels, vogels in specifieke biotopen, leuke foto-
reportage van een werkgroep, enzovoort.

Wij zijn benieuwd wie de volgende IJsvogel van kleurbeelden gaat voorzien. Ab Win-
kelman heeft de aftrap gedaan. Ab zoekt dus aflossing.
Jaap Bont

Wintergasten
in het bos

Linksboven
Winterkoning

Midden
Boomklever

Linksonder
Pimpelmees

Rechtsboven 
Goudhaan

Rechtsonder 
Kuifmees

IJsvogel 73 20



december 2012 21 IJsvogel nr. 73

Sl
aa

pp
la

at
st

el
lin

ge
n 

in
 h

et
 IJ

ss
el

da
l s

ei
zo

en
 2

01
1-

20
12

A
al

sc
ho

l-
ve

r
G

r.Z
ilv

er
W

ild
e 

zw
aa

n
K

ol
ga

ns
G

r.g
an

s
W

ul
p

S
ch

ol
ek

-
st

er
G

ru
tto

Te
lg

eb
ie

d
ge

m
.-m

ax
.

ge
m

.-m
ax

.
ge

m
.-m

ax
.

ge
m

.-m
ax

.
ge

m
.-m

ax
.

ge
m

.-m
ax

.
ge

m
.-m

ax
.

ge
m

-m
ax

.

B
ui

te
nw

aa
rd

en
 W

ijh
e

10
-2

6
2-

3
3-

8
22

62
-5

00
0

60
-2

80

D
uu

rs
ch

e 
W

aa
rd

en
11

6-
15

6
11

-3
4

32
5-

65
0

12
2-

28
0

R
oe

tw
aa

rd
2-

3
92

5-
27

00
14

6-
28

0
2-

2

W
el

su
m

er
w

aa
rd

en
10

5-
21

0
23

-2
3

29
-5

9
49

-1
03

20
-3

9

K
at

er
st

ed
e 

W
el

su
m

45
0-

45
0

75
-7

5

H
en

gf
or

de
rw

aa
rd

en
40

-9
6

8-
17

37
50

-6
50

0
60

-1
21

O
ss

en
w

aa
rd

15
90

-1
59

0
63

-8
4

Za
nd

w
ee

rd
pl

as
15

0-
16

0

D
ou

w
el

er
ko

lk
52

-8
1

Ve
en

oo
rd

pl
as

14
-1

4
17

3-
28

5
11

7-
18

0
75

-1
80

Te
ug

se
 K

ol
k

2-
2

16
0-

16
0

18
-1

8

Yp
er

en
be

rg
1-

2
2-

5
85

0-
85

0
13

3-
40

0

E
ps

er
w

aa
rd

en
32

-6
4

R
am

m
el

w
aa

rd
45

-8
0

5-
11

?
aa

nw
ez

ig

La
nd

go
ed

 D
or

th
3-

3

Wil je dat een keer mee maken, neem dan 
even contact met me op. De volgende tel-
weekenden zijn:

Ganzen en zwanen: 1 dec. en 19 jan. Grote 
zilverreiger: 22 dec. en 23 febr. Aalscholver: 
12 jan. en 23 mrt. Wulp: 23 febr. Scholekster 
en Grutto: 16 mrt. en 6 april . 

De volgende personen hebben aan deze 
tellingen meegewerkt (volgens opgave So-
von): Gerard Schulten, Gerard Bogaert, Mi-
chel Klemann, Cor Heidenrijk, Klaas Spijker, 
Wessel Slob, Piet Schermerhorn, Adrie Hot-
tinga, Thijs de Vries en Wil Gerritse.  

Wil Gerritse

Vervolg van pagina 16
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Hoe leg je aan niet-vogelaars uit hoe inte-
ressant en leuk vogelen is. Veel mensen om 
mij heen snappen niet wat ik zo leuk vind aan 
het kijken naar en fotograferen van vogels. 
Een jaar of tien geleden ben ik er volledig 
voor gevallen.

Mijn eerste woensdagavond-bijeenkomst 
herinner ik mij nog goed. Veel te vroeg aan-
wezig bij de Ulebelt en daarna ook nog gaan 
zitten op de stoel van de voorzitter, niet een 
goed begin.

Na de aanschaf van een goede verrekijker 
en later mijn eerste camera en lens ben ik er 
steeds meer bedreven in geworden.

Maar jammer genoeg geven mijn collega’s 
noch mijn vrienden veel om de natuur en ze-
ker niet in het vogelen.

Maar terugkomend op de opening van mijn 
column: Ik heb nu een collega die wel geïn-
teresseerd is in de natuur. Hij en zijn vriendin 
gaan regelmatig de natuur in. Ze zijn hele-
maal hotel de botel geraakt van een vos in 
de Amsterdamse Waterleidingsduinen. Op 
dit moment zijn zoogdieren nog steeds favo-
riet, maar ik probeer ze aan het vogelen te 
krijgen. Het gaat met kleine stapjes maar ze 
zijn al in de Oostvaardersplassen geweest 
op zoek naar de zeearend. Tja, als je dan 
moet beginnen met een nieuwe hobby, dan 
kun je het maar gelijk groots aanpakken. Dus 
zijn ze op zoek naar grote roofvogels.

Al pratend vroeg hij mij of ik een favoriete 
vogel had. Toen ik nog in Deventer woonde, 
was ik helemaal verzot op het slechtvalken-
echtpaar op de CDL-toren. Nu ik in Den Hel-
der woon, ben ik verzot geraakt op de zee-
koet. Wat zijn dat toch leuke aandoenlijke 

vogels. Continu duikend en altijd net te ver 
weg voor een goede foto.

Onlangs was er nog een zeldzame broer 
van de normale zeekoet bij Den Helder te vin-
den. De kortbekzeekoet. Deze zeekoet was 
eerst bij Lauwershaven gezien en is in de 
week daarna naar Den Helder gezwommen.

Ik dus op een zondag vroeg met de trein 
naar huis en thuisgekomen meteen mijn fo-
tocamera en verrekijker gepakt en op zoek 
gegaan naar de vogel.

‘s Ochtends was hij nog bij de vuurtoren 
waargenomen, in de uren daarna niet meer. 
Het leek er op dat ik deze mooie vogelsoort 
niet op mijn lijstje zou kunnen bijschrijven. 
Maar dankzij de moderne technologie kon 
ik op mijn telefoon lezen dat de vogel zich 
meer naar de veerboot had verplaatst. Dus 
snel die kant op gefietst en gelukkig heb ik 
hem mooi kunnen bekijken en ook kunnen 
fotograferen.

De dag daarna las ik echter het slechte 
nieuws dat de vogel helaas was overleden. 
De maandagochtend vonden enkele vo-
gelaars de vogel drijvend op de kop in het 
Marsdiep. Ondanks pogingen om het beest 
op te vissen, is dit helaas niet gelukt. We zul-

Ik vogel, jij vogelt en wij vogelen?

Kortbekzeekoet Foto Jan-Jaap Fleurke
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len dus nooit weten waaraan deze zeldzame 
dwaalgast is overleden.

Maar weer terug naar mijn gesprek met 
mijn collega: ik kreeg de vraag of ik als vogel 
zou willen reïncarneren. Deze vraag zette mij 
aan het denken, niet over het reïncarneren 
gedoe, maar als ik moest kiezen welke vogel 
zou ik willen zijn.

Er schoot mij niet meteen een soort binnen 
die ik zou willen zijn. Ik vond het desalniette-
min een leuke vraag en heb er serieus over 
nagedacht. Het is een kwestie van positieve 
en negatieve eigenschappen tegen elkaar 
wegstrepen.

Zelf kwam ik op de volgende eigenschap-
pen uit:

	Geen prooidier, ergens aan de top van de 
voedselketen

	Niet te actief, een beetje vliegen kan wel 
maar niet de hele tijd

	Geen viseter, dat lust ik nu ook niet
	Moet er goed uitzien, geen rare kuif of 

iets dergelijks.

En toen pakte ik maar eens de ANWB vo-
gelgids erbij.

Geen prooidier: dit betekent dat de zang-
vogels en lijsters niet meer meedoen.

Niet te actief: Eenden, ganzen en zwanen 
moeten constant vliegen. zij kunnen of willen 
niet niet zweven op de wind.

Geen viseter: Dus geen visarend of zee-
arend dus.

Moet er goed uitzien: Als je de staart van 
een rode of zwarte wouw bekijkt, lijkt het net 
alsof er in geknipt is dus ook die vallen af.

Uiteindelijk ging het tussen de slechtvalk 
en de buizerd. Geen gemakkelijke beslis-
sing, dat kan ik wel zeggen.

Het is uiteindelijk de buizerd geworden en 
wel om het volgende. De meeste buizerds 
die ik zie, zitten langs de kant van de weg op 
een paaltje te wachten tot er een regenworm 
of muisje langskomt die de moeite waard is 
om te pakken.

Kijk, dat is mijn vogel. Gewoon lekker chil-
len tot er een hapje komt. En mocht ik dan 
toch de tocht naar het zuiden willen aanvan-
gen, dan wacht ik gewoon tot het zonnetje 
voor mooie thermiek zorgt en ga al zwevend 
naar de Costa Brava of zelfs verder.

Het probleem wat een slechtvalk name-
lijk heeft, is dat deze pas gaat jagen als hij 
honger of jongen heeft. Een goed doorvoede 
slechtvalk is te traag om zijn prooien te pak-
ken. Dus eigenlijk heb je dan altijd trek en 
moet je dan gaan jagen, ook met slecht weer.

Een buizerd dus.

Jan-Jaap Fleurke

Buizerd Foto Jan-Jaap Fleurke
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Jeugd IJsvogel
Deze foto van een Gele Kwikstaart werd gemaakt door Twan Riesewijk 
tijdens een Jeugdexcursie naar de Bolwerksweide

Publicaties op onze Website

Op onze website is weer een nieuwe publicatie te downloaden:

1. Broedvogels van het Wechelerveld in 2012
 Dit is een verslag van het broedvogelmonitoring project van alle vogelsoorten 

geschreven door Esther Veldhoen.

Gele Kwikstaart
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Ook dit jaar werd weer in de buurtschap 
Hengforden tussen Olst en Diepenveen het 
ringproject Constant Effort Site (CES) van 
het Vogeltrekstation uitgevoerd. In maximaal 
twaalf tiendaagse perioden moeten er vanaf 
een half uur voor zonsopgang tot 6,5 uur 
daarna met een vaste netopstelling vogels 
worden gevangen. Nadat de vogels geringd 
zijn, worden vleugelmaat, vetgraad, gewicht 
en eventueel de ruiscore bepaald. Deze ge-
gevens (met die van de terugvangsten) wor-
den gebruikt om broedsucces, overleving en 
de dispersie te bepalen. Er zijn ruim 40 CES-
projecten in ons land.

Het landelijk beeld is dat de vangsten op 
de meeste vanglocaties beduidend lager wa-
ren dan in andere jaren. In de tabel is dat 
beeld voor Hengforden ook duidelijk af te 
lezen. Doordat deze CES-plek binnen mijn 
BMP-plot valt, kunnen de broedvogelterrito-
ria in het vanggebied van 2011 en 2012 als 
vergelijking worden gebruikt. Deze zijn in de 
tabel verwerkt en daarbij valt direct op dat 
daar niet de oorzaak gezocht moet worden. 
Het aantal territoria van de 10 meest gering-
de soorten wijkt nauwelijks af van het onder-
zoeksjaar 2011. Het aantal vangdagen was 
11 resp. 10. Omgerekend naar het aantal 
vangdagen blijkt vooral het aantal geringde 
vogels in 2012 aanzienlijk lager te zijn. Op-
vallende achterblijvers zijn Zwartkop, Tjiftjaf, 
Tuinfluiter, Heggenmus, Huis- en Ringmus. 
Van de laatste twee soorten is de oorzaak 
waarschijnlijk het verdwijnen van mijn kippen 
door ziekte. De mussen pikken graag een 
graantje mee (en veertjes voor hun nest). De 
uitwerking van alle CES-projecten door het 
Vogeltrekstation zal meer licht kunnen wer-
pen op dit opmerkelijke jaar.

Terugmeldingen.
Ditmaal weer drie stuks. Een op 21-6-2010 

geringde Tuinfluiter (na 1e jaars) werd op 29-
7-2012 door Hans Vlottes in de Mijntjes bij 
Terwolde teruggevangen. Een op 11-7-2012 
geringde Pimpelmees (1e jaars) werd op 3-9-
2012 ook in de Meintjes in het net aangetrof-
fen. Tenslotte werd op 29-4-12 en op 12-6-11 
in Oud Naarden geringde Tjiftjaf in Hengfor-
den teruggevangen.

Een in het vorige verslag vermelde aanleg 
van een ontsluitingsweg naar twee wonin-
gen is inmiddels gerealiseerd. Er is bedon-
gen dat deze ruim tien meter uit de rand van 
de vanglocatie werd aangelegd en dat er af-
schermende beplanting zal komen. Afwach-
ten wat e.e.a. voor gevolgen heeft voor de 
ringactiviteiten.

Wil Gerritse

Resultaten CES Hengforden 2012

Fitis op een stammetje Foto Ab Winkelman
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Resultaten CES Hengforden 2012

2011 2011 2012 2012
brv.terr. Vers-Terugv brv.terr. Vers-Terugv

houtduif 3 1-0 2 0-0
grote bonte specht 0 0-0 0 0-1
zanglijster 4 5-3 1 8-1
merel 5 11-17 5 10-11
spreeuw 2 1-0 2 2-0
zwartkop 5 78-21 5 46-23
tuinfluiter 4 37-7 4 22-8
grasmus 1 10-1 2 14-2
braamsluiper 1 4-0 1 3-0
spotvogel 1 3-0 1 2-1
fitis 1 19-6 1 6-2
bonte vliegenvanger 2 3-0 0 0-0
tjiftjaf 6 52-8 3 18-7
winterkoning 2 10-10 2 6-8
heggenmus 3 10-6 2 2-0
gekraagde roodstaart 0 2-0 0 2-0
roodborst 2 12-3 0 12-1
kleine karekiet 2 8-0 0 8-1
bosrietzanger 0 2-0 1 2-0
koolmees 3 34-15 4 21-6
pimpelmees 3 15-6 3 19-5
boomkruiper 0 3-0 1 0-0
staartmees 0 0-0 4 1-2
glanskop 0 3-0 0 3-1
vink 4 2-2 3 3-5
kneu 0 0-0 0 0-1
huismus n 43-15 n 17-6
ringmus 9 32-12 7 7-6
putter 0 0-0 1 0-0
goudvink 1 1-0 1 1-0
groenling 0 0-0 1 6-0
geelgors 1 2-0- 1 4-0
rietgors 1 2-1 1 2-0

Totaal 62 404-134 59 247-98

Gemiddeld/vangdag 36.7 - 12.1 24.7 - 9.8
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Voorjaar 2012

Vanaf 21 maart tot 3 juli 2012 hebben Wim 
Visser en ondergetekende in enthousiaste 
samenwerking met een tiental leden onder 
aanvoering van Willem Beelaerts van Blok-
land het broedseizoen van diverse kleine 
(zang)vogels gevolgd, middels de in vroe-
gere jaren opgehangen nestkastjes op de 
golfbaan.

Aangezien we met een ladder en niet met 
een golfclub (een soort ijzeren stok waarmee 
je de bal slaat) de 18 holes (een 400 meter 
grasbaan waarover je telkens de bal pro-
beert te slaan) afliepen, kregen we voor de 
herkenbaar- en veiligheid enkele “vogelaars-
leden” van de club mee, hetgeen bijzonder 
gezellig was en op prijs werd gesteld.

Het was bij de golfclub bekend dat niet alle 
72 kastjes in goede staat waren. Tijdens de 
nestkastencontrole heeft de club een inven-
tarisatie gemaakt van welke kastjes hersteld 
of vervangen moeten worden.

In totaal hebben we negen keer de kastjes 
gecheckt en op 31 mei heeft Wil Gerritse 22 
jonge vogeltjes kunnen ringen.

Hoewel er op 21 maart nog geen eitje was 
gelegd, konden we toch op 3 juli verheugd 
constateren dat er in totaal 303 jonge vogel-

tjes zijn uitgevlogen; zeker een fantastisch 
resultaat, ook al omdat niet alle kastjes bezet 
zijn geweest. 

Hieronder de score:
Uitgevlogen zijn:
168 pimpelmezen

69 koolmezen
37 bonte vliegenvangers
29 boomklevers

Opvallend is het aantal bonte vliegenvan-
gers; een soort die toch niet overal meer ge-
spot wordt. Het geeft ons dan ook een goed 
gevoel dat Wil 18 vliegenvangers en 4 boom-
klevers heeft kunnen ringen.

Inmiddels heeft de gezamenlijke evaluatie 
plaatsgevonden en kunnen we terugkijken 
op een zeer geslaagd project, dat zeker in 
2013 weer zal worden uitgevoerd. Dank voor 
de gastvrijheid en het enthousiasme van de 
Golfclub.

Rest mij nog te vermelden, dat Wim op de 
laatste dag bijna een hole-in-one heeft ge-
slagen op de driving-range (een 200 meter 
oefenbaan met hoog afgeschermd hekwerk.)

Albert Luning

Nestkastenproject Sallandsche Golfclub/ 
Vogelwerkgroep de IJsselstreek

Een Lijster “bes” uit Ellecom,
was, gezien haar leeftijd nogal dom.
Zich niet bewust van ene zonde,
bedreef ze de liefde op een rotonde
en ging ze abrupt het hoekje om.

Keep 



IJsvogel nr. 73 30 december 2012

Inleiding 
De Oeverloper broedt vooral in Scandina-

vië, Ierland en Groot-Brittannië en is in Ne-
derland een recente maar schaarse broed-
vogel. 

Het onregelmatig broeden in Nederland 
ging begin jaren negentig over in jaarlijkse 
broedgevallen. Sinds 1996 namen de aantal-
len geleidelijk toe en momenteel schommelt 
de broedpopulatie tussen de 10 - 15 paar 
(SOVON). Het merendeel van de broedge-
vallen wordt vastgesteld langs de Grote Ri-
vieren, met name Rijn, Waal en Limburgse 
Maas. Langs de IJssel blijven de aantallen 
wat achter.

De Ossenwaard bij Deventer is echter al 
enkele jaren een vaste broedplaats van deze 
soort. 

Het volgende artikel geeft een overzicht 
van wat nu bekend is, gebaseerd op eigen 
waarnemingen uit 2012 en het digitale ar-
chief van waarneming.nl.

De Ossenwaard: een gebiedsbeschrijving
De Ossenwaard, beheerd door de Stich-

ting IJssellandschap, is een natuurgebied 
van ruim 50 hectare groot, gelegen op de lin-
keroever van de IJssel tegenover Deventer, 
net ten noorden van de spoorbrug. 

Bij normale waterstanden bestaat onge-
veer een derde van het gebied uit open water 
(oude rivierarmen). 

De noordoostzijde wordt begrensd door de 
IJssel, die hier nog hoge begroeide kribben 
heeft, met daartussen zandige strandjes. 

Het gebied is ruim 10 jaar geleden “op 
de schop” gegaan, waarbij oude geulen 
verbreed en verdiept zijn, met als doel de 

natuurwaarde te verhogen. Na deze natuur-
technische ingrepen is een extensief begra-
zingsbeheer met Konikpaarden en Heckrun-
deren ingesteld. 

Momenteel kenmerkt het gebied zich door 
een weelderige oeverbegroeiing langs de 
geulen van gele lis, kattenstaart, zeggen en 
andere moerasplanten. Hier en daar komen 
echter slikkige oeverrandjes en eilandjes 
voor. De hogere delen en oeverwallen wor-
den gekenmerkt door een mozaïek van ruige 
dichte begroeiing van braam, distel, brand-
netel, afgewisseld door kleine, kort gehou-
den grazige plekken. Vooral in het westelijk 
gedeelte, langs de winterdijk, komt veel wil-
genstruweel voor. Meer richting IJssel is het 
landschap minder verbost; hier komt wel ver-
spreide meidoornopslag voor.

In het late najaar van 2011 is de wilgen-
opslag langs een aantal oevers flink terug-
gedrongen, waardoor het gebied weer een 
meer open karakter kreeg. 

Het gebied biedt een gunstig biotoop voor 
Oeverlopers. Er is een grote lengte aan oe-
vers aanwezig (geulen en IJssel), waarvan 
de met moerasvegetatie en wilgenopslag 
begroeide delen het potentiële broedbiotoop 
vormen, terwijl de slikranden voor foerageer-
mogelijkheden zorgen.

In 2013 zal een deel van de geulen in het 
kader van het project “Ruimte voor de Rivier” 
aangehaakt worden met de IJssel, om een 
betere doorstroming bij hoogwater te realise-
ren. De verwachting is dat deze maatregelen 
gunstig zullen uitpakken voor de Oeverloper, 
met name het aandeel slikranden zal hier-
door (tijdelijk) toenemen.

Oeverloper (Actitis hypoleucos) als broedvogel in de 
Ossenwaard (Deventer)
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Voorkomen van de Oeverloper binnen het 
werkgebied VWG “De IJsselstreek”

In het digitale archief van waarneming.nl 
zijn binnen het werkgebied van de VWG “De 
IJsselstreek” tot half oktober 2012 maar liefst 
955 waarnemingen ingevoerd met een totaal 
van 2083 exemplaren. Het merendeel van 
deze waarnemingen heeft betrekking op de 
periode van 2006 tot heden. Hieruit ontstaat 
het volgende beeld:

De Oeverloper kan in ons werkgebied in 
alle maanden van het jaar waargenomen 
worden, maar gedurende het winterhalfjaar, 
vanaf half oktober tot en met maart, is het 
een schaarse tot uiterst schaarse verschij-
ning. De meeste Oeverlopers bivakkeren 
dan in tropisch Afrika. 

In april komt de voorjaarstrek op gang en 
nemen de aantallen geleidelijk toe. In mei 
worden verreweg de meeste Oeverlopers 
gezien. Gedurende de maand juni daarente-

gen is de soort weer schaars maar vanaf juli 
(begin van de najaarstrek) wordt hij weer ge-
leidelijk algemener. De najaarspiek wordt in 
augustus bereikt. De najaarstrek vindt echter 
meer gespreid over de tijd plaats, en deze 
piek is dan ook minder uitgesproken als in 
mei. Vanaf half september nemen de aantal-
len weer snel af naar het winterminimum. Dit 
seizoensbeeld komt goed overeen met de 
landelijke trend.

De oeverloper wordt vooral langs de IJssel 
en de geulen en zandgaten in de uiterwaar-
den gesignaleerd maar in kleinere aantallen 
ook langs de grotere weteringen, de Schip-
beek, het Twentekanaal, vijverpartijen en re-
creatieplassen.

Broedbiologie Oeverloper
Oeverlopers zijn gebonden aan zoetwater-

milieus. Meestal nestelen ze langs stromen-
de wateren, maar soms ook bij stilstaande 

Oeverloper gespot
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wateren (afgravingen), op zandige of stenige 
oevers, zowel in open terrein als gebieden 
met enig bos (wilgen etc.). Het nest is altijd 
goed verstopt op wat hoger liggende delen 
tussen opgaande kruiden, boomstronken of 
aanspoelsel. Oeverlopers produceren één 
legsel per jaar, meestal 4 eieren, broedduur 
21-22 dagen. De jongen (nestvlieders) zijn 
na 35-40 dagen vliegvlug en worden door 
beide ouders verzorgd. De eileg vindt plaats 
vanaf begin mei tot half juni.

Het inventariseren van Oeverlopers als 
broedvogel

De Oeverloper is een lastige soort om te 
inventariseren. Baltsende vogels in mei in 
geschikt biotoop kunnen nog goed doortrek-
kers zijn, terwijl de echte broedvogels zich 
gedurende de eileg (mei/juni) juist heel on-
opvallend gedragen. 

Paren met jongen (vooral juni) vliegen 
daarentegen vaak alarmerend in cirkels rond 
de waarnemer. De jongen verschuilen zich 
dan meestal in de oevervegetatie. Fel alar-
merende ouders zijn dus een goede indicatie 
dat er succesvol gebroed is. Families kunnen 
zich echter enkele kilometers van de broed-
plaats verwijderen. 

Het inventariseren wordt verder bemoeilijkt 
doordat vanaf eind juni/begin juli de eerste 
doortrekkers alweer aankomen. Verschil-
lende bezoeken tot half juli aan een gebied 
zijn doorgaans noodzakelijk om een duidelijk 
beeld te krijgen.

Volgens de SOVON criteria moeten er in 
geval van zang en/of balts minimaal 2 waar-
nemingen gedaan zijn binnen de datum-
grenzen 1 juni t/m 30 juni om van een zeker 
broedpaar te mogen spreken. Nestindica-
tieve waarnemingen (broedende vogel, fel 
alarm, pas uitgekomen kuikens) tellen altijd. 

 
 

Oeverloper als broedvogel van de Ossen-
waard

Bovenstaande geeft aan dat de maand juni 
de maand bij uitstek is om Oeverlopers te in-
ventariseren, mede door het vrijwel ontbre-
ken van doortrekkers in deze periode.

In het digitale waarnemingenarchief van 
ons werkgebied staat de teller voor de maand 
juni tot nu toe op 43 waarnemingen, waarvan 
verreweg de meesten (>90%) uit de periode 
2008-2012. Van alle juniwaarnemingen ko-
men er maar liefst 30 uit de Ossenwaard! 

Als we de waarnemingen van de Ossen-
waard op broedindicatie analyseren, kunnen 
we het volgende vaststellen:
2007: 1 vroege juniwaarneming (02/06) zon-
der details. Onduidelijk dus of deze waarne-
ming een territoriale indicatie heeft. Mogelijk 
betrof het hier nog een late doortrekker.
2008: 3 juniwaarnemingen. Dit jaar heeft er 
met zekerheid één paar gebroed; op 13 juni 
wordt er een alarmerende ouder met één 
halfwas kuiken gezien op een kribbe langs 
de IJssel. De andere 2 waarnemingen be-
treffen alarmerende exemplaren langs een 
geul in het noordwestelijk deel van de Os-
senwaard en het lijkt dus waarschijnlijk dat 
er zelfs 2 paar succesvol hebben gebroed.
2009: 2 juniwaarnemingen, beide langs de 
IJssel op dezelfde broedplek als in 2008. 
Geen details bij de waarneming maar een 
broedpaar lijkt aannemelijk.

Foto's Oeverloper Ab Winkelman
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2010: 9 juniwaarnemingen, waarvan 1 ver-
vaagd (helaas). Van de overige 8 waarne-
mingen hebben er 5 betrekking op de IJs-
seloever (broedlocatie 2008), en 3 op de 
geul in het noordwestelijk deel. Op beide lo-
caties zijn alarmerende exemplaren gezien, 
dus 2 succesvolle broedparen lijkt wederom 
aannemelijk.
2011: 3 juniwaarnemingen, nu meer uit het 
centrale en zuidoostelijke gedeelte. Helaas 
hebben de waarnemers geen details door-
gegeven. Echter op 01 en 02 juli worden 
er in het zuidoostelijk deel alarmerende en 
baltsende oeverlopers gesignaleerd. Het lijkt 
daarom aannemelijk dat er ook dit jaar ge-
broed is.
2012: 12 waarnemingen, met broedindica-
ties uit drie verschillende locaties: de noord-
westelijke geul, de IJsseloever met direct 
aangrenzende geul en het centrale deel. 
Zowel langs de IJssel (13 juni) als langs de 
noordwestelijke geul (16 en 29 juni) worden 
ouders met bijna volgroeide jongen ontdekt. 
Interessant is dat zowel op 13 juni als op 
16 juni uitsluitend waarnemingen gedaan 
worden tussen de verschillende deelgebie-
den, op basis waarvan drie broedparen ver-
ondersteld mogen worden. 

Bijzondere waarneming: In de avond van 
16 juni verzamelen 4 jongen zich rond één 
van de oudervogels om te gaan slapen op 
een verlaten meerkoetennest, dat half in het 
water op de oever ligt.

Opvallend is dat in drie gevallen een Oe-
verloperpaar met bijna volgroeide jongen 
rond half juni werden gezien. Ervan uitgaan-
de dat deze jongen zeker 3 weken oud wa-
ren, moet de leg van het eerste ei al plaats 
hebben gevonden in de laatste week van 
april; zeker een week eerder dan in de offici-
ele broedbiologie wordt aangegeven.

 

Conclusies
De Oeverloper is een recente, schaarse 

broedvogel in Nederland. Hoewel de trend 
positief lijkt, broeden er tot nu toe jaarlijks 
niet meer dan 15 paar in ons land (SOVON). 

Sinds 2007 herbergt de Ossenwaard elk 
jaar oeverlopers gedurende het broedsei-
zoen. Vanaf 2008 wordt er vrijwel zeker elk 
jaar gebroed in het gebied. In de periode 
2008-2011 gaat het jaarlijks om 1-2 broed-
gevallen, in 2012 waarschijnlijk zelfs om 
3 broedparen. 

Zowel in 2008 als in 2012 zijn er ouder-
paren met bijna volgroeide kuikens gezien. 
Aangezien de paren met jongen gezien wer-
den op locaties waar eerder in hetzelfde jaar 
ook alarmerende en baltsende exemplaren 
werden waargenomen, gaat het vrijwel zeker 
om lokale gebiedsgebonden broedvogels en 
niet om paren van elders die zich met hun 
jongen hebben verplaatst. 

Op basis van inschatting van leeftijd van 
de kuikens, wordt aangenomen dat er eind 
april al met de eileg wordt gestart, zeker een 
week eerder dan tot nu toe in de literatuur 
beschreven staat.

Met een jaarlijkse bezetting van 1-3 broed-
paren kan de Ossenwaard tot de belangrijke 
broedplaatsen van de Oeverloper gerekend 
worden. 

Elders binnen het werkgebied van de VWG 
“De IJsselstreek” zijn tot op heden geen aan-
wijzingen voor broeden vastgesteld. 

Dankwoord
Een speciaal woord van dank gaat uit naar 

al die mensen die hun oeverloperwaarne-
mingen hebben ingevoerd op waarneming.
nl. Zonder hen had dit artikel had niet ge-
schreven kunnen worden. 

Piet Schermerhorn
Deventer 
12 oktober 2012
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De grote zilverreiger, waar komen ze vandaan?

Het is nog niet zo heel lang geleden dat 
een waarneming van een Grote zilverreiger 
als een hoogtepunt van een vogeltocht werd 
gezien. Tegenwoordig zijn ze op veel plaat-
sen in het winterseizoen soms talrijker dan 
Blauwe reigers. Menigeen vraagt zich dan 
ook af waar deze vogels allemaal vandaan 
komen. Tot voor enkele jaren waren de aan-
tallen zodanig dat het logisch leek te veron-
derstellen dat het onze eigen broedvogels 
betrof. Inmiddels is de winterpopulatie maxi-
maal 2800 vogels en dat kunnen nooit onze 
broedvogels met hun nakomelingen zijn. De 
soort wordt bij de watervogeltellingen en in 
het Bijzondere Soorten Project meegeno-
men en beide tellingen leveren ongeveer 
hetzelfde beeld op. De grote waarde van 
slaapplaatstelling blijkt uit het gegeven dat 
deze ca. 30 % meer Grote zilverreigers op-
leveren dan voornoemde landelijke tellingen. 

De herkomst van al die zillies kan alleen 
maar achterhaald worden door ringonder-
zoek. Een van de dichtstbijzijnde grote ko-
lonies bevind zich in Lac de Grand-Lieu (dé-
partement Loire Atlantique) en van de daar 
geringde vogels zijn enkele terugmeldingen 
in ons land bekend. Maar uit ringmeldingen 
en gegevens van gezenderde vogels lijkt een 
groot deel van onze winterpopulatie uit Oost-
Europa te komen, tot uit Oekraïne toe!

In Limosa jaargang 85 (2012) staat een 
zeer interessant artikel getiteld : De toena-
me van overwinterende Grote Zilverreigers 
in Nederland aan de hand van dagtellingen 
en slaapplaatstellingen, door Olaf Klaassen. 
Grote zilverreigertellingen LIMOSA_852-6_
SO.

Als daar belangstelling voor is, 
stuur dan even een mailtje naar  
wil1gerritse@planet.nl, dan stuur ik de pdf 
daarvan even door.

Wil G.

Grote Zilverreiger Foto Ab Winkelman
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Grote Zilverreiger Foto Ab Winkelman

Sfeerbeeld bij de IJssel Foto Ab Winkelman
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  ajw.winkelman@hotmail.com
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.

15 December Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.30 uur

16 December PTT telling, van 10.00 tot 15.00 uur, voor verdere informatie zie nieuwsbrief, 
 opgeven bij Mike Hirschler

22 December Excursie naar de Rammelwaard, halve dag, vertrek 9.00 uur 

2 Januari Ledenbijeenkomst, na de pauze de jaarlijkse Nieuwjaarsquiz, 
 in elkaar gezet door Harry, Elma, Gerda en Henk

12 Januari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.30 uur

26 Januari Excursie naar de Vreugderijkerwaard en Mastenbroekpolder, 
 dagexcursie, vertrek 9.00 uur

6 Februari Ledenbijeenkomst, we starten om 17.30 uur met eerst 
 de Boerenkoolmovie en daarna de Jaarvergadering

16 Februari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.00 uur

23 Februari Excursie naar Arkemheensepolder bij Nijkerk, dagexcursie, 
 vertrek 8.00 uur

6 Maart Ledenbijeenkomst, na de pauze laat Jeroen Kuypers zijn 
 prachtige natuuropnames zien

16 Maart Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.00 uur

23 Maart Excursie naar de Gorsselse heide, halve dag, vertrek 8.00 uur

3 April Ledenbijeenkomst, na de pauze is er een lezing over de 
 Grauwe Klauwier in het Bargerveen.

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
WOP onderzoek en E. Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com 
publicaties oa tellingen 
Kerkuilen en kolonievogels R. Wijnbergen, 0570-641461
Steenuilenwerkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kleine nestkasten ??
Kwartelkoning en roofvogels W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14 jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: St Vogelasiel Noah Halle, 0314-390027
 E. vd Werf Kampen,  06-22604478

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl
Contactadres: vwgijsselstreek@gmail.com


