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Hier voor jullie weer een spiksplinternieu-
we IJsvogel boordevol leuke en interessante 
artikelen. Piet schrijft over dode Schapen en 
waarschijnlijk al broedende Raven. Gijs heeft 
namens de Junior Vogelclub een verslag ge-
schreven over de excursie naar de Oostvaar-
dersplassen. Het gaat over burlende Herten 
en nog veel meer moois, dankjewel Gijs, heel 
goed gedaan. Natuurlijk vinden jullie in deze 
1ste IJsvogel van 2013 het jaarverslag van het 
afgelopen jaar. Deze keer in gewoon “proza” 
en niet in dichtvorm zoals onze secretaris het 
tijdens de jaarvergadering heeft voorgedra-
gen. Ook de ooievaars worden in dit nummer 
niet overgeslagen. Er is eind vorig jaar heel 
officieel een start gemaakt met het biotoop-
verbeteringsplan in de Ravenswaarden. De 
voorzitter doet verslag van deze dag. Verder 
vinden jullie hier nog een kort verslag van 
de verrassende Nieuwjaarsquiz van dit jaar. 
Natuurlijk staan achterin dit nummer weer 
de Excursies en andere Activiteiten van de 
Vogelwerkgroep voor de komende maanden. 
Dit is maar een kleine opsomming, er staat 
nog veel meer in dit nummer.

Hoe nu een brug gemaakt naar het andere 
deel van dit inleidende stukje van deze IJsvo-
gel? Gewoon maar plompverloren beginnen 
is natuurlijk ook een manier. In de krant en 
via andere nieuwsverstrekkers horen en zien 
we dat het hopeloos gaat met de economie. 
Overal vallen ontslagen en worden contrac-
ten niet verlengd. Overal is het kommer en 
kwel. De afgelopen week zat ik tijdens een 
verjaardag gezellig uit het raam in een tuin 
te kijken, onder het genot van een gebakje 
en een kopje thee. En ik zag dat het in de 
“vogeleconomie” nog wel goed gaat. Er was 
een paartje Eksters bezig met de bouw van 

een prachtige nieuwe koepelvormige wo-
ning. Ze hadden, ik denk bij de plaatselijke 
“Vogelbouwmarkt”, een heleboel takken ge-
haald die met veel gevoel voor architectuur 
in elkaar gevlochten werden. Daarbij waren 
ze ook nog gekleed volgens de nieuwste Ek-
stermode, prachtig zwart-wit, met een kleur-
rijke blauw-groene staart. Heel wat anders 
dan ons mensen in een oude spijkerbroek 
met verfvlekken. Ze hadden wel een voor 
mij beetje raar plekje uitgezocht. Ze hebben 
gekozen voor een uit de krachten gegroeide 
kerstspar, ik zie normaal Eksters bouwen in 
loofbomen met dan nog kale takken. Ik heb 
nog erg veel te leren, zo bijzonder zal het wel 
niet zijn. Dit is alleen nog maar één paartje 
Eksters, Bosuilen hebben nu in maart waar-
schijnlijk al jongen. De rest van de vogels 
gaat ook al snel beginnen met nestbouw. 
Sommige zullen kiezen voor een nestkastje, 
dan ben je snel klaar met de buitenkant maar 
de stoffering aan de binnenkant moet bij alle-
maal gebeuren. En dan nog weer ietsje later 
dit jaar komen alle zomergasten terug vanuit 
het zuiden, en ook die hebben allemaal een 
“woning” nodig. Nee, met die ” vogelecono-
mie” zit het volgens mij wel snor.

Veel leesplezier met deze IJsvogel en nog 
veel belangrijker, trek naar buiten en geniet 
van alles wat er daar te zien en te horen is.

Ellen Somhorst

Hallo allemaal
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Inleiding: Zoals al zoveel jaren start er in 
september 2011 weer het nieuwe Watervo-
geltelseizoen. Er wordt in samenwerking met 
Sovon gedurende de maanden september 
tot en met april in ieder geval alle watervo-
gels geteld. Deze telling heeft een landelijke 
dekking. Onze vogelwerkgroep neemt met 
drie groepen deel, waarvan twee groepen al 
ongeveer 40 jaar tellen. Ten noorden van De-
venter worden zowel de oost- als de westoe-
ver van de IJssel geteld, vanaf de spoor-
brug Deventer tot aan de oude brug Hattem 
Zwolle. Aan de zuidkant van Deventer tellen 
wij alleen de oostoever, vanaf de spoorbrug 
Deventer tot aan het pontje bij Gorssel. De 
overkant, westoever, wordt door iemand an-
ders geteld.

Al die maanden tellen over al deze kilo-
meters IJsseloever heeft een heleboel gege-
vens opgeleverd waar ze bij Sovon heel hard 
mee aan het werk zijn om een mooi verslag 
van te maken. Daarin zijn straks de trends, 
de uitschieters en de bijzondere waarnemin-
gen te lezen. Waarschijnlijk wordt het verslag 
in 2013 gepubliceerd en is dan voor de geïn-
teresseerden zowel digitaal als op de Sovon 
Website te lezen. Mocht je een gedrukte ver-
sie willen hebben, dan kun je die bij Sovon 
bestellen. En hij is een maandje of zo nadat 
hij is gepubliceerd ook vast wel bij de tellers 
van de vereniging te leen.

Ik kan dit verslag natuurlijk niet beëindigen 
zonder een lijstje getallen. Het wordt niet de 
totaaluitdraai van wat er gedurende 8 maan-
den aan beide kanten van de IJsseloever 
gezien is maar een klein uittreksel eruit met 
maar een paar van de meest bekende water-
vogels die in de gebieden waargenomen zijn. 
Ik heb me beperkt tot de maanden maart en 
april van 2012. 

Deze getallen zijn afgerond. Je kunt er na-
tuurlijk geen conclusies uit trekken. Die laat ik 
ook aan de wetenschappers bij Sovon over. 
Wat je natuurlijk wel kunt zien, is dat in april 
de laatste wintergasten echt zijn vertrokken 
en van een aantal vogels waar je er meer 
van zou verwachten kun je met een redelijke 
zekerheid zeggen dat ze druk bezig zijn met 
voor nakomelingen te zorgen en zich daarom 
verstoppen. Bij vogels waarbij de aantallen 
oplopen merk je dat het zomergasten zijn die 
het in maart nog veel te koud bij ons vonden 
en die vanaf april in grotere aantallen onze 
gebieden komen bezoeken.

Wat ik als laatste bij dit korte verslagje nog 
even wil melden is dat er in de maand okto-
ber 2011 een toch voor ons gebied bijzon-
dere vogelsoort gezien is bij de Teugse- en 
Veenoordskolken. Het was een Gestreepte 
Strandloper, zoek hem maar eens op in je 
vogelboek. Het is een Amerikaanse steltloper 
die zeldzaam maar wel met enige regelmaat 
ook te zien is in Nederland meestal geduren-
de maanden mei tot november. Heerlijk om 
zoiets te zien in je eigen “achtertuin” en geluk-
kig dat je dan een “echte” vogelaar bij je hebt!

Ellen Somhorst

Watervogeltelling 2011-2012

Vogelsoort Maart 2012 April 2012
Ooievaar 25 30
Wilde Zwaan 15 0
Kolgans 16000 100
Grauwe gans 2000 1400
Brandgans 600 100
Smient 2400 100
Krakeend 100 130
Kievit 200 200
Grutto 30 200
IJslandse Grutto 10 0
Wulp 100 20
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Op maandag 22 oktober werd een begin 
gemaakt met het uitgraven van een oude 
slenk in het kader van het plan biotoopver-
betering.

Ik denk dat het misschien wel 10 jaar gele-
den is dat Herman Roelofs ons op een leden-
avond vertelde over die slenk. Het plan was 

samen met de boeren die slenk uitgraven en 
de klei gebruiken voor het herstel van de (zo-
mer)kaden/dijken.

In de afgelopen jaren is er met taai door-
zettingsvermogen door de Uiterwaarden 
Commissie, waar onze ooievaarscommissie 
deel van uitmaakt, intensief onderhandeld 

Eindelijk, de eerste spa de grond in
 

Groot materieel

Anne Stortelder in de bloemetjes gezet

Anne Stortelder verricht officieël woordje
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met de Gemeente Lochem,  ANV Onderholt 
en SBB en Rijkswaterstaat. Henk Hietbrink, 
Gerard Broere, Ronald Groenink, Hans 
Blaauw en Herman Roelofs vormen samen 
de Ooievaarsclub. Begin oktober kwam het 
groene licht. Financiën rond en vergunnin-
gen verleend!

De eerste hap werd op die fraaie najaars-
morgen in oktober door gemeenteambtenaar 
Anne Stortelder deskundig uit de aarde ge-
schept, waarna we met veel plezier genoten 
van koffie en gebak.

 
Wil Kroon

Officiële handeling

Henk kan goed poseren
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Eerste atlasindrukken uit Overijssel

Het eerste wintergedeelte van de Vogelat-
las is achter de rug. De eerste kilometerhok-
ken en atlasblokken zijn geteld en er zijn al 
allerlei leuke soorten genoteerd tijdens deze 
eerste telperiode.

Het eerste jaar al Pestvogels.
Kolgans, Stormmeeuw, Sijs en Spreeuw 

zijn tot nu toe de meest getelde soorten in 
West-Overijssel tijdens deze eerste winter-
periode. Prachtig ook dat we tijdens deze 
eerste telperiode, het begin van de Vogel-
atlas, meteen al Pestvogels mogen verwel-
komen. Wat een soort om mee te beginnen! 
We zijn benieuwd naar de uiteindelijke ver-
spreiding van de overwinterende Pestvogels 
in ons gebied. De landelijke verspreiding dijt 
momenteel steeds iets meer naar het oosten 
uit, dus wees alert op deze prachtige inva-
sieve soort uit het noorden.

Mooie aantallen Waterpiepers.
En hoe zal de Middelste Bonte Specht het 

doen in ons mooie stukje Overijssel? Ook 
naar het westen toe worden steeds meer 
exemplaren gezien. We zijn benieuwd hoe 
snel de uitbreiding dit jaar weer zal verlopen. 
Ook opvallend is de mooie hoeveelheid Wa-
terpiepers die in de kop van Overijssel ge-
zien wordt! Wat een prachtige buitenkans om 
vogels te mogen tellen voor de vogelatlas.

Ronnie Hullegie, Atlas-DC Overijssel-West

De Vogelbescherming heeft een Top 10 
soortenlijst voor de 1e telronde, 1-12-2012 
tot 15-1-2013 gemaakt.

Het gaat hier om 615 atlasblokken (5 bij 
5 km) verdeeld over het hele land.

Vogelatlas

Vogelsoort Aantal blokken waarin waargenomen
Zwarte Kraai 576
Merel 572
Koolmees 567
Buizerd 560
Vink 557
Ekster 553
Houtduif 544
Pimpelmees 539
Kauw 537
Wilde Eend 535
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Voorwoord bestuur
Het bestuur kijkt terug op een goed jaar. 

Zowel voor wat betreft de activiteiten als voor 
wat betreft de financiën. Het bestuur kreeg 
per 1 februari twee nieuwe leden: Wil Ger-
ritse en Tineke Hirschler. Per 6 februari 2013 
treedt Marcel Hutten terug en zal een nieuw 
bestuurslid worden gekozen. De voorzitter 
en penningmeester treden per februari 2014 
terug. Er heeft zich al een nieuwe kandidaat-
voorzitter gemeld.

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar 
onder andere beziggehouden met het ont-
wikkelen en op papier zetten van beleid zo-
dat voor iedereen duidelijk is hoe bepaalde 
zaken, zoals vergoedingen en bezittingen, 
geregeld zijn. 

De vereniging is stabiel in omvang en heeft 
dit jaar enkele nieuwe, jonge(re) leden mo-
gen verwelkomen. Het is verheugend dat 
er, mede door de jeugd- en jaarcursussen, 
nieuwe aanwas is van leden, hoewel zich 
ook nieuwe leden meldden die ons hebben 
gevonden via de website.

Per 1 februari 2013 heeft Vogelwerkgroep 
“De IJsselstreek” 121 leden en 55 donateurs. 

Het bestuur is blij dat de nieuwgestarte 
werkgroep WOP, zeer succesvol is. De werk-
groep coördineert alle (tel- en inventarisatie)
activiteiten en initieert vele nieuwe activitei-
ten. Een meerwaarde voor onze club waar-
door nog meer leden worden gestimuleerd 
om actief mee te doen. 

Ooievaarsbuitenstation ’t Zand 

Algemeen
In 2008 heeft de Ooievaarscommissie een 

lijn uitgestippeld betreffende de afbouw van 

het station, het hiermee parallel lopend voer-
beleid en het biotoopverbeteringsproject. 
Deze beleidslijn is in 2012 verder naar tevre-
denheid voortgezet.

Aantallen en resultaten
Eind 2012 is het aantal nestpalen vermin-

derd tot 2 (-1). Er hebben 2 paartjes gebroed 
doch voor het eerst sinds 1983 zijn er geen 
jongen uitgevlogen.

In totaal hebben in de IJsselvallei in 2012 
107 broedpaartjes gebroed, die 140 jongen 
grootbrachten.

Beheer
In februari is twee weken bijgevoerd tij-

dens streng winterweer.

Afbouw
De afbouw van het station verloopt vol-

gens plan: zie punt 2.1. Er zijn duidelijke 
afspraken gemaakt met de familie Verholt jr. 
over de verdere afbouw van het station.

Biotoopverbetering
Inmiddels zijn 2 plas-draspoelen met nest-

paal (Dorth en Wippert) gerealiseerd en is 
begin november eindelijk ook de plas-drasaf-
graving in de Ravenswaarden gerealiseerd.

De monitoring van foeragerende ooievaars 
vond in 2012 langs 6 routes plaats (2 nieuwe 
routes bij Lochem), dit omdat het projectge-
bied naar de gehele gemeente Lochem is 
uitgebreid.

Cursussen 
In januari 2012 startte de zogenaamde 

Jaarcursus. Een aanbod aan cursisten van 
de cursussen van de afgelopen 3 jaar. Ze 
mogen maandelijks mee met de excursies 

JAARVERSLAG 2012 VWG IJSSELSTREEK
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en krijgen op die manier meer ervaring in het 
kijken naar vogels. Vanuit deze cursus heeft 
zich een aantal nieuwe leden aangemeld, 
een leuk nevenverschijnsel voor al onze cur-
susinspanningen.

Vanaf maart 2012 werd de cursus “Vogels 
kijken voor beginners” gehouden. De locatie 
was ook ditmaal De Ulebelt. 

Jeugd 
In 2012 is er weer een jeugdcursus ge-

weest. Er was meer dan genoeg animo, we 
hebben zelfs nee moeten verkopen. Tijdens 
de cursusavonden zat het Uilennest op de 
Ulebelt tjokvol. Opnieuw waren er weer en-
thousiaste kinderen bij waaronder zelfs een 
vogelfotograaf in de dop. Uit deze cursisten 
is ook weer een aantal lid geworden van de 
junior vogelclub. Aangezien er van de oude-
ren een aantal heeft opgezegd, is de groeps-
grootte ongeveer gelijk gebleven.

WOP (Werkgroep Onderzoek en Publica-
tie)

In 2012 is deze nieuwe werkgroep van 
start gegaan. Vanwege de vele door hen 
ontplooide activiteiten maken zij een eigen 
jaarverslag. Het is mooi dat deze nieuwe 
werkgroep tot stand is gekomen en dat het 
onderzoek en de monitoring een extra boost 
hebben gekregen. 

Ringactiviteiten
Het vogelringwerk van de VWG bestond 

in 2012 uit een aantal activiteiten. Het ringen 
van jonge ooievaars werd gecontinueerd 
door Ronald Groenink en ook Jeroen Kui-
pers heeft daarvoor nu een vergunning. Wil 
Gerritse continueerde zijn CES- en andere 
activiteiten en assisteerde bij de opleiding. 
Gerard Boere en Wout Boere leiden Gerard 
Bogaert en Jeroen Kuipers op tot ringer en 
zij vangen op een terrein van het ONG in 
Almen. Zij beheren ook formele Ring-MUS 

projecten in Gorssel, Eefde en Vorden. Bij 
het nestkastenproject op Dorth worden de 
jongen geringd (in het broedseizoen) en de 
in de kastjes slapende vogels in het winter-
seizoen. Van het ringwerk en het nestkasten-
werk op Dorth zijn aparte verslagen beschik-
baar.

Excursies en ledenavonden
Het maandelijkse excursieprogramma van 

halve of hele dagen kende een goede deel-
name. Dit jaar gingen ook de jaarcursisten 
mee op de excursies.

Onze vaste excursie met Hemelvaart 
hebben we in 2012 op verzoek van vogel-
bescherming opgenomen in hun landelijke 
vogelweek. Daardoor was de excursie zeer 
druk bezocht (bijna 70 deelnemers). Hoewel 
het fijn is dat zoveel mensen belangstelling 
toonden, is het door de te grote aantallen niet 
voor herhaling vatbaar. In 2013 kondigen we 
deze publieksexcursie weer via de gewone 
kanalen aan.

De ledenavonden worden door gemiddeld 
25-30 leden bezocht. Het programma na de 
pauze werd deels door eigen leden verzorgd 
en deels door sprekers van buitenaf. 

Voor- en najaarsweekend Zeeland/Texel – 
voorjaarsweek aan de Elbe

Op 27, 28 en 29 april 2012 ging een 
groep van rond de 23 personen naar Burgh 
Haamstede voor het traditionele Voorjaars-
weekend. Het was een uitgesproken nat en 
koud weekend. Ook voor dit weekend namen 
Aart Evers en Heleen Jonker de organisatie 
op zich en stelden zij een mooi programma 
samen. Voor Aart was dit de laatste keer dat 
hij het weekend mede organiseerde. Vanaf 
deze plek nogmaals dank aan Aart voor zijn 
inzet.

Op 5, 6 en 7 oktober 2012 ging een groep 
naar Texel. Een deel huurde een huisje/B&B 
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en het grootste deel trotseerde de weers-
voorspellingen op de camping. Maar de voor-
spellingen bleken gelukkig beter uit te komen 
dan verwacht zodat het een beter weekend 
werd dan het voorjaarsweekend in Zeeland. 
De zwarte ooievaar en de kleine vliegenvan-
ger maakten het weekend ‘af’.

In mei gingen we met 14 leden en 2 ‘aan-
hang’ een week naar het Biosphärenreservat 
aan de Elbe. Deze week werd uitstekend ge-
organiseerd door Wil Gerritse die vanuit zijn 
werk contacten had in dat gebied. Het groot-
ste deel zat op de camping en een deel in 
een nabijgelegen huisje. Het was qua weer 
een prachtige week waarin veel van onze 
sportiviteit werd gevraagd. Vroeg op, voor de 
‘dauwwandeling’ en dan vrijwel de hele dag 
op de fiets om het gebied te doorkruisen. Als 
toef op de taart werden we een dag gastvrij 
onthaald bij het ooievaarsstation in het dorp 
Rühstädt (foto).

Communicatie
Van ons blad de “De IJsvogel” verschenen 

in 2012 opnieuw 3 edities in april, september 
en december. 

De vogelwerkgroep is een echte werk-
groep. Dat betekent dat veel leden op ver-
schillende terreinen actief zijn. Ieder op een 
gebied waar zijn of haar kennis of interesse 
ligt. Een speciaal woord van dank op deze 
plek voor de inzet van Herman Hannink, die 
het opnieuw lukte om adverteerders te vin-
den voor de IJsvogel. Volgend jaar draagt hij 
het stokje hiervoor over.

Maandelijks mailde het bestuur ook in 
2012 een Elektronische Nieuwsbrief (m.u.v. 
de zomer).

De website is en blijft een mooi commu-
nicatiemiddel en wordt goed actueel gehou-
den. Een hele prestatie!

Overige zaken
Enkele leden van de VWG hielpen om een 

permanente ooievaarsexpositie in te richten 
in het bezoekerscentrum in den Nul. Een 
mooie symbolische afsluiting van het ooie-
vaarsproject. 

Vooruitblik
Er staan in 2013 verder weer de nodige 

traditionele activiteiten op het programma. De 
excursiecommissie heeft, op basis van pro-
gramma’s van andere werkgroepen, een paar 
nieuwe excursiebestemmingen geselecteerd. 

We gaan komend jaar veel doen aan tellin-
gen in het kader van het Atlasproject van So-
von en er zal weer een aantal BMP-tellingen 
plaatsvinden.

We zijn opnieuw gevraagd in november de 
Overijsselse vogelaarsdag te organiseren.

We voeren gesprekken met de Agrarische 
Natuurvereniging Salland en met de St. IJs-
sellandschap over mogelijke samenwerking 
in het kader van akkerrandenbeheer. Doel is 
de aanwezigheid van o.a. Geelgors en Pa-
trijs en vele andere soorten terug te krijgen in 
onze streek. 2013 is tenslotte uitgeroepen tot 
het jaar van de Patrijs.

Eind 2013 sluiten we het Ooievaarsproject 
af en daarmee houdt ook het fenomeen do-
nateurs op te bestaan. Er valt dan een bron 
van inkomsten weg en mede daarom heeft 
het bestuur besloten in 2013 een meerjaren 
financiële planning op te stellen zodat we 
niet voor verrassingen komen te staan. 

Het bestuur denkt nog na, in nauwe af-
stemming met de ooievaarswerkgroep, op 
welke wijze wij dit gedenkwaardige moment 
vorm zullen geven. De basis van ons be-
staan houdt op te bestaan maar we zijn en 
blijven springlevend! 

Bestuur VWG IJsselstreek
Februari 2013
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Groep mooi poserend bij het ooievaarsstation in het dorp Rühstädt

Bericht van de penningmeester
CONTRIBUTIE 2013

De contributie voor de VWG voor 2013 bedraagt ook dit jaar € 14,-. Indien 
U de contributie nog niet heeft voldaan verzoek ik U vriendelijk het bedrag 
z.s.m. over te maken naar rek.nr.: 470387297 t.n.v. VWG De IJsselstreek 
o.v.v. Contributie 2013.

Hartelijk dank, de penningmeester
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Dat de buurtschap Hengforden (tussen 
Olst en Diepenveen) een zeer rijk Geelgor-
zengebied is, mag ondertussen wel bekend 
zijn. Tijdens het ringen vang ik er hier elk jaar 
dan ook wel een paar maar nooit méér. Tot 
dit jaar. Op 10 februari stond de teller al op 
30 en dat is erg veel want dat is bijvoorbeeld 
ruim 15 % van de Geelgorzen welke in 2011 
in heel ons land geringd zijn! En dat met twee 
netjes in mijn tuin.

Er is ook een Geelgors teruggevangen die 
ik vorig jaar mei in mijn CES-project geringd 
heb. Daarvan is nu dus wel zeker dat deze 
hier ook overwintert. Zoiets is alleen vast te 
stellen als je een dergelijke geringde vogel in 
de hand hebt door terugvangst of als dood 
gevonden.

Vooral om de verspreiding van de Geel-
gors in ons werkgebied beter in beeld te 
kunnen krijgen, is daarom contact gezocht 
met het Vogeltrekstation met het verzoek om 
kleurringen te mogen gebruiken en dat was 
direct akkoord. Alleen in Zuid-Limburg wor-
den genoeg Geelgorzen geringd om dat zin-
vol te doen zijn. Daarmee is een RAS-project 
Geelgors opgestart. Het Retrapping Adults 
for Survival (RAS)-project is een ringproject 
van het Vogeltrekstation dat zich specifiek 
richt op het meten van de overleving van 
Nederlandse broedvogels. Het doel van het 
project is om zoveel mogelijk terugvangsten 
of waarnemingen van één vogelsoort binnen 
een vastomlijnd gebied te verzamelen, die 
het mogelijk maken om de overlevingskan-
sen van een reeks van vogels te volgen. Dit 
project van het Vogeltrekstation dient vooral 
om de overleving, plaatstrouw en dispersie 
vast te stellen. 

Sindsdien zijn er al 24 Geelgorzen van 
kleurringen voorzien, waarvan 12 mannetjes 
en hiervan is de kans op terugmeldingen het 

grootst (stand op 22 febr.). Alle vogels heb-
ben aan de linkerpoot een kleurring boven 
de aluminiumring van het Vogeltrekstation 
en aan de rechterpoot twee kleurringen. De 
kleuren die gebruikt worden zijn: rood, wit, 
lichtgroen (turquoise) en donkerblauw.

Aan eenieder dus het dringende verzoek 
de komende jaren extra te letten op Geelgor-
zen met kleurringen. Vooral bij de veelvuldig 
zingende mannetjes zijn ze goed op te mer-
ken. Met een goede kijker of telescoop zijn 
die ringen dan ook niet moeilijk af te lezen.

Ook bij waarnemingen van geringde Geel-
gorzen (de aluminiumring van het Vogeltrek-
station is vaak nog wel te zien) graag deze 
waarneming doorgeven. Dat kan aan mij of 
door een melding te doen op Waarneming.nl. 
Mocht je geen kans zien de kleuringcombina-
tie met zekerheid af te lezen, dan graag ook 
even een melding. Een ander kan dan wellicht 
met een telescoop de combinatie aflezen.

Het is vooral voor degenen die vorig jaar 
hebben meegedaan met de inventarisatie 
in Deventer een uitdaging om hun gebied 
nog eens te bezoeken om te zien of er ge-
kleurringde Geelgorzen aanwezig zijn. Maar 
waarschijnlijk is de grootste kans om ge-
kleurringde Geelgorzen tegen te komen de 
landgoederenzone ten noorden en oosten 
van Deventer met als “hotspot” het landgoed 
’t Nijendal van Staatsbosbeheer. Daar zit-
ten ongeveer evenveel Geelgorzen als in de 
hele gemeente Deventer!

We hopen met dit project meer te weten te 
komen over de verspreiding in de broedtijd 
en in de winter en in de overleving van deze 
Geelgorzenpopulatie in ons werkgebied.

Ik hoop op veel meldingen!

Wil Gerritse
(wil1gerritse@planet.nl of 0647912291

Let op gekleurringde Geelgorzen !!
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Vogelvoer voor Sperwers

Sperwer met prooi foto Gonne Boeters

Tijdens de afgelopen Overijsselse Voge-
laarsdag werd er een nogal gruwelijk maar 
ook erg interessant rekensommetje aan de 
aanwezigen uitgelegd. Hier volgt de strek-
king van het verhaal.

Op de Engelse Wikipediasite staat het 
volgende: “During one year, a pair of Euras-
ian Sparrow hawks could take 2.200 House 
Sparrows, 600 Common Blackbirds and 110 
Wood Pigeons.

Met andere woorden: één paar Sperwers 
eet per jaar 2200 mussen, 600 Merels en 
110 Houtduiven. En dit is minimaal zullen we 
maar even voor het gemak aannemen.

één Mus weegt gemiddeld 30 gram
één Merel weegt gemiddeld 100 gram
één Houtduif weegt gemiddeld 450 gram

Dat betekent: (2200x300) + (600x100) +  
(110x450) = 175500 gram Dat is dus per jaar 
175,5 kilo aan voer.

Sperwer vliegbeeld 
Foto Ab Winkelman

Op de website van Sovon en de Vogelbe-
scherming staat dat er tussen de 4000 en 
5000 broedparen zijn in 2000. Maar laten we 
uitgaan van 4500 broedparen.

Dat betekent dat er per jaar 4500 x 175,5 = 
789750 kilo vogels gevreten word. Dat is dus 
bijna 800 ton! Van de 800 ton is ongeveer 
37% mus.

Met dank aan de oplettendheid van Wil 
Kroon en Jan Jaap Fleurke



De IJsvogel in kleur door leden

Elma Vonk en Harry Dijkerman

Lente  
in het Land

Jonge Aalscholver Grutto

KievitBlauwe Reiger met kuif
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Moeders 
op de uitkijk

Familie Fuut met jong Al zelf op pad
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Jonge Kievit Meerkoet en jong

Nijlgans met jong
Tureluur met jong
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Lente  
in het Land

Staartmees

Jonge Witte kwik

Vink

Boeren zwaluw

Bonte vliegenvangerWaterspreeuw
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Om 20.00 uur verzamelen we bij de Linde-
boom in Schalkhaar, vol verwachting wat 
de Nieuwjaarsquiz ons dit nieuwe jaar gaat 
brengen. De organisatie is in handen van 
Gerda Buyzer, Elma Vonk, Harry Dijkerhoek 
en Henk Hietbrink.

Iedereen wordt ontvangen met een kopje 
koffie of thee en een overheerlijk koekje. Na 
het uitwisselen van alle goede wensen voor 
het nieuwe jaar neemt Henk het woord. Hij 
vertelt geheel op zijn eigen wijze met een 
heleboel woorden dat we over een paar 
minuten naar beneden mogen komen voor 
de “quiz”. Iedereen is supernieuwsgierig 
en staat te popelen om de trap af te dalen. 
Daar vinden we een zaal die in groepjes is 
verdeeld. Vóór elk groepje een prachtige vo-
gel van het soort dat niet meer wegvliegt, om 
de vogels heen tafels waarop we schilders-
linnen en verf vinden.

Het organisatieteam vertelt dat ze het dit 
jaar eens helemaal anders aanpakken. We 
mogen in plaats van onmogelijke vragen 
over vogels te beantwoorden ons artistiek 
met vogels gaan bezighouden.

Iedereen zoekt 
zijn plaatsje en be-
gint met meer of 
minder enthousi-
asme aan de op-
dracht. De echte ar-
tistiekelingen gaan 
stil aan het werk. 
De mindere goden 
vragen, moppe-
ren en zetten heel 
voorzichtig een 
beetje verf op 

het doek. Na an-
derhalf uur hard 
dóórwerken, ver-
schijnen er overal 
kleurrijke schilde 
rijen. De keur-
meesters hebben 

de hele avond rondgelopen tussen alle 
werkenden en ze mogen nu diep nadenken 
en overleggen wie de mooiste vogel heeft 
geproduceerd. Als eerste wordt er een poe-
delprijs uitgereikt aan Mike die zijn doek 
niet groot genoeg had voor een Fazant, de  
staart staat in twee stukken op het doek. De 3e 
prijs is voor ons jongste volwassen lid Reinier 

met een prachtige 
Steenuil. De 2e 
prijs is voor Jeroen 
met een schitter-
ende Fazant die 
prima op het doek 
paste. De 1e prijs 
is voor Gerard met 

een Bosuil die twinkeltjes in zijn of haar ogen 
heeft gekregen.

Na het opruimen van alle spullen en een 
welverdiend drankje bedanken we het organ-
isatiecomité voor zijn inzet en uitvoering van 
deze nieuwe vorm van de Nieuwjaarsquiz. 
Leuk om eens een keer op een heel andere 
manier met vogels bezig te zijn!

Willen jullie een aantal van de gepro-
duceerde doeken bewonderen, ze worden 
tentoongesteld in de schuur van de don-
derdagploeg. Over de toegangsprijs van de 
tentoonstelling is vast met de donderdag-
ploeg iets te regelen. 
Ellen Somhorst

Nieuwjaarsquiz 2-1-2013
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Jeugd IJsvogel
We begonnen de dag met verzamelen, 

tijdens het wachten hebben we veel van 
trekvogels geleerd van Mark. Daarna zijn 
we gaan rijden, onderweg zagen we nog 
drie buizerds, even later stopten we bij een 
uitkijkpunt, vanaf daar zagen we een stuk of 
honderd Edelherten waarvan ongeveer tien 
de hele tijd aan het burlen (vrouwtjes lokken 
door een soort van boerend geluid te maken.) 
waren. We deden nog een wedstrijdje wie het 
het best kon nadoen, maar niemand kon het 
zo goed als de herten. Daarna zijn we gaan 
rijden naar de plek waar je door het gebied 
kon lopen, daar hebben we heel veel eenden 
en zilver/blauwe reigers gezien en het burlen 
van heel dichtbij gehoord. Toen zijn we naar 
het informatiecentrum gegaan en aten wat. 
Opeens kwam er een man die ik wel eens 
op foto’s heb gezien maar de naam niet wist, 

en opeens zei Noor: dat is Nico de Haan, de 
vogelaar van Nederland! Iedereen was ver-
baasd want wie kon nou zeggen dat hij Nico 
de Haan heeft gezien! Alleen niemand durfde 
hem te vragen om met hem op de foto te 
gaan. Even later waren we in uitkijkpost “de 
Zeearend” en Mark zei dat hij hier de vos zou 
hopen te zien die hij nu al drie jaar heeft be-
loofd, en opeens zei Nico de Haan: “daar! een 
vos!” Iedereen stopte met kijken naar de vo-
gels en zette de telescoop op de vos. De vos 
merkte het natuurlijk niet en liep rustig door. 
Even later had iedereen de vos wel gezien en 
ging weer naar de vogels kijken. Toen we te-
rug liepen zag Mark een sterrenschot op een 
tak liggen, en hij legde uit dat een bunzing of 
een reiger waarschijnlijk een zwangere kikker 
heeft opgegeten maar de kikkerdril die er in 
zat heeft hij/zij uit gespuugd, vroeger dach-
ten mensen dat dit uit de hemel kwam vallen, 
vandaar de naam. Even later zagen we iets 
wat best wel bijzonder is, namelijk een jong 
meerkoetje die aan de rand van het water 
zat en waar je vanaf een halve meter afstand 
naar kon kijken. Daarna zijn we nog naar een 
ander uitkijkpunt gegaan en daar zagen we 
nog twee raven en veel edelherten. Het was 
een leuke dag!

Gijs de Haan.

Junior vogelexcursie Oostvaardersplassen.

Burlende Edelhert dus
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Er kwamen 34 leden af op onze traditio-
nele boerenkoolmaaltijd. Ooit ontstaan toen 
we een lange natuurfilm wilden draaien en 
inmiddels een vast onderdeel van onze jaar-
vergadering. 

Dit keer draaiden we heel gewaagd geen 
natuurfilm maar op aanraden van Jan Jaap 
Fleurke, ons lid op afstand uit Noord Holland, 
een speelfilm, “The big year”. Een film die 
vooral over vogelaars gaat hoewel er natuur-
lijk ook vogels te zien waren. 

Een aantal leden herkende zich in de spe-
lers hoewel het zeer de vraag is of ze er wat 
van leerden. De hoofdrolspeler, een fana-
tieke vogelaar, die zelfs zijn huwelijksgeluk 
verspeelde voor de wedstrijd zoveel mogelijk 
vogels te zien in één jaar, was niet echt ge-
lukkig aan het eind van de film. 

Overigens was de boerenkool weer voor-
treffelijk. Er waren veel schillers, kokers en 
stampers actief geweest, maar Marcel Hut-
ten kreeg extra veel dank voor het coördine-
ren en de inkoop.

De officiële jaarvergadering 
begon rond de klok van 8 uur. Onze nieu-

we secretaris, Tineke Hirschler, las een kort 

jaarverslag voor in dichtvorm. Het formele 
jaarverslag vindt u in deze IJsvogel.

Hoewel u het misschien niet gemerkt heeft, 
hebben we bijna 3 maanden nauwelijks een 
penningmeester gehad. Hans Blauw zat veel 
in het buitenland, dus het financiële verslag 
was nog niet helemaal klaar. De kascommis-
sie had nog niet gecontroleerd, maar zal dit 
voor de maartvergadering alsnog doen. Wel 
gaf Hans alvast een overzicht van de voor-
lopige jaarrekening. We zitten in de plus dus 
de crisis heeft nog geen vat op ons.

Bestuurswisseling
Daarna volgt de bestuurswisseling. Schei-

dend bestuurslid Marcel Hutten werd toege-
sproken. Hij is vier jaar bestuurslid geweest 
en heeft vooral op de achtergrond geope-
reerd. Hij was bv. de beller naar donateurs 
en leden die de contributie niet betaalden. 
Hoewel ze het niet van plan waren en de 
maskers ontbraken, konden Juffrouw ooie-
vaar en Isodora paradijsvogel zich spontaan 
voorstellen hoe zo’n telefoontje mogelijk 
gegaan is. Overigens zegde Marcel toe de 
boerenkoolmaaltijd voor ons te blijven coör-
dineren.

Henk Hietbrink werd met 
unanieme instemming aan-
gesteld als aspirant be-
stuurslid en voorzitter in spe.  

Vervolg op pagina 30

Verslag Boerenkoolmovie en Algemene ledenjaar-
vergadering, d.d. 5 februari 2013

Nieuw in bestuur: links Henk Hiet-
brink aspirant bestuurslid en 
voorzitter in spe en Harrie Dij-
kerman rechts.
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Inleiding
Ik onderzoek dit jaar het blok 27-55 op 

winter- en broedvogels voor het vogelatlas-
project van SOVON. Terwolde en Nijbroek 
vormen de belangrijkste woonkernen in dit 
onderzoeksgebied. Een groot deel van het 
blok wordt gekenmerkt door (van oorsprong) 
natte en open graslandgebieden met veel 
sloten en weteringen, hier en daar een “land-
schappelijke beplanting” en verspreide boer-
derijen. De IJsseluiterwaarden van Terwolde 
horen ook bij het blok.

Afgezien van de uiterwaarden lokt het ge-
bied maar weinig vogelaars en gegevens 
over de avifauna zijn dan ook schaars. 

Zelf kwam ik ook zelden in dit ogenschijn-
lijk onaantrekkelijke vogelgebied. Daarmee 
komen we meteen op één van de voordelen 
van het atlasproject: het stimuleert je om ook 
eens gebieden te bezoeken die niet tot de 
“hotspots” behoren. En omdat er zo weinig 
over deze gebieden bekend is, kun je al snel 
een “primeur” scoren. 

Zo heb ik in korte tijd toch 84 soorten uit 
deze agrarische steppe weten te “peuteren”, 
waaronder meerdere leuke soorten zoals 
Wilde en Kleine Zwanen, relatief veel Toen-
dra Rietganzen tijdens de vorstperiode, Wit-
gatjes langs de weteringen, een Grote Gele 
Kwik, een tweetal Barmsijzen, een clubje 
Patrijzen en natuurlijk de Grote Zilverreigers, 
die met minstens 4-5 exemplaren vrijwel al-
tijd een “acte de présence” opvoeren.

Maar de Raaf stond tot voor kort nog niet 
op mijn soortenlijst. 

Daarover in het volgende meer. Eerst over 
een bijzondere waarneming, daarna nog wat 
algemene informatie over het voorkomen in 
ons werkgebied.

De Raaf: soort no. 84 voor atlasblok  
27-55

Toen ik zaterdag 9 februari vanaf Nijbroek 
zuidwaarts richting één van m’n “Gouden 
Grid” hokken reed, viel mijn oog op een grote 
groep kraaien in een weiland. In eerste in-
stantie nam ik aan dat het zwarte kraaien 
waren. Normaal stopt daar geen enkele vo-
gelaar voor, maar ik heb een “teltik” en deze 
relatief grote groep intrigeerde me. Boven-
dien wil Sovon ook een aantalschatting per 
soort.

Dus toch maar even de auto in de mod-
derige berm gezet. Met het opendraaien van 
het raampje wist ik dat ik er goed aan had 
gedaan te stoppen. Ten eerste viel me met-
een op dat de “kraaien” er niet voor de ge-
zelligheid zaten, want achter in de wei lagen 
twee verse schapenkarkassen (…). En vrij-
wel tegelijkertijd hoorde ik het diepe gekras 
van de Raaf. Na enig tellen en turen kwam ik 
op zeker 18 Raven (!), samen met een 10-tal 
Zwarte Kraaien. Een tweetal Raven zat fana-
tiek de bevroren schapenogen uit te pikken, 
drie anderen hadden het juist op het achter-
werk gemunt. De rest van de groep zat van-
uit een hoge boom likkebaardend toe te kij-
ken. Helaas speelde dit schouwspel zich op 
enige afstand af, zodat ik geen spannende 
foto’s bij dit artikel kan plaatsen.

Ik weet niet waar ik me meer over verbaas-
de: de dode schapen, de Raven of de com-
binatie van beide. Het beeld van een grote 
groep aaseters op een karkas kende ik tot nu 
toe alleen vanuit het verre buitenland. Maar 
in het zo op en top opgeruimde Nederland is 
dood vee in de wei toch wel het laatste wat 
je verwacht. 

Raven en dode schapen

Piet Schermerhorn, 11/02/2013
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Naar wat zich hier de nacht tevoren heeft 
afgespeeld kan ik alleen maar gissen. Was 
deze moordpartij het werk van malafide per-
sonen die hun illegale wapens eens wilden 
uitproberen of zijn hier stropende honden in 
het spel geweest? Of hebben we hier mis-
schien te maken gehad met een heimelijke 
voorloper van de oprukkende wolvenhordes 
uit Duitsland? 

Opmerkelijk is wel dat de Raaf, die ik 
daarvoor nog niet in het gebied had waar-
genomen, daar zo snel op reageert. Hoe 
ontdekken ze dit zo vlug en hoe geven ze 
deze informatie aan elkaar door? Mobiele te-
lefoons hebben ze niet! 

Misschien zitten er in deze open agrari-
sche landschappen, vrijwel grenzend aan 
het Veluwe massief, toch wel meer Raven 
dan we denken. Ik vermoed dat ze ook vaak 
over het hoofd gezien of voor Zwarte Kraai 
uitgemaakt worden. Ik moet zelf ook beken-
nen dat als ze aan de grond zitten en niet 
krassen, het onderscheid tussen Zwarte 
Kraai en Raaf niet overduidelijk is, tenzij bei-
den naast elkaar staan, dan valt het verschil 
in grootte meteen op.

Later op de ochtend, tijdens de Gouden-
Grid telling, vloog er tot drie keer toe een luid 
roepende Raaf over. Het blijven indrukwek-
kende dieren. 

Na de telling reed ik uit nieuwsgierigheid 
nog even terug naar de “plek des onheils” en 
zag al meteen twee politiewagens in de berm 
staan. Een groepje dienders stond verslagen 
naar de dode schapen te staren en foto’s te 
maken. Om me niet verdacht te maken ben 
ik maar doorgereden; de raven waren toch al 
vertrokken. 

De volgende dag was alles netjes opge-
ruimd en opgepoetst, zelfs geen plukje wol 
meer te bekennen! Lang leve de properheid, 
maar wel erg jammer voor de Raven.

 Voorkomen in ons werkgebied 
Binnen het werkgebied van de VWG “De 

IJsselstreek” zijn tot nu toe 149 waarnemin-
gen met een totaal van 241 ex. geregistreerd 
op waarneming.nl. De laatste 5 jaar werden 
er gemiddeld 22 waarnemingen per jaar in-
gevoerd, hetgeen aangeeft dat de Raaf nog 
geen alledaagse verschijning is binnen ons 
werkgebied. 

De meeste waarnemingen betreffen een-
lingen of tweetallen, maar met een zekere 
regelmaat worden ook kleine (familie)groep-
jes van 4-5 exemplaren gesignaleerd. Grote 
wintergroepen zoals bij Nijbroek zijn tot nu 
toe nooit vastgesteld. 

De soort kan het hele jaar door waargeno-
men worden, met een duidelijke piek in mei 

Kleine raven al flinke jongens  foto's Ab Winkelman
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en oktober en een dal in juni. Oktober valt 
wellicht samen met zwerfbewegingen en de 
piek in mei wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door luidruchtige familiegroepjes met pas uit-
gevlogen jongen.

De Raaf komt vrij egaal verspreid over 
ons werkgebied voor en kan in diverse land-
schapstypen waargenomen worden, zowel 
in beboste gebieden als in uiterwaarden en 
open agrarische landschappen. 

De soort is al jaren een vaste broedvogel 
in de bossen tussen Wesepe en Schalkhaar. 
Ook bij Vorden, in het uitgestrekte boscom-
plex van Het Waliën, Velhorst en Groote 
Veld, wordt jaarlijks gebroed (info VWG NW-
Achterhoek). Gezien het heimelijke gedrag 
gedurende de broedperiode moet broeden 
elders in ons werkgebied zeker niet uitgeslo-
ten worden. Te denken valt aan de bossen 
bij Gorssel, de landgoedgordel tussen Die-
penveen en Olst, het boscomplex ten zuiden 
van Bussloo en het landgoed Voorstonden 
bij Empe. Ook uit het gebied tussen Windes-
heim en Wijhe worden opvallend vaak Raven 
gemeld. Al met al zou de broedvogelpopu-
latie in ons werkgebied wel eens 4-5 paar 
kunnen bedragen. Dit wordt min of meer be-
vestigd door het verspreidingskaartje uit de 
broedvogelatlas van 1998-2000.

Landelijke trend
De Raaf stierf begin vorige eeuw uit als 

broedvogel in Nederland, maar vanaf 1969 
werd een succesvol herintroductieprogram-
ma op de Veluwe gestart. Tien jaar later 
broedden er al 10 paren in het wild in de 
uitgestrekte bossen van de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. Na een kleine inzin-
king nam dit aantal vrij snel toe tot een hoog-
tepunt in 1996 toen 114 bezette territoria 
werden geteld. Gedurende de atlasperiode 
1998-2000 werd de populatie geschat op 
90-100 territoriumhoudende paren. Volgens 
de broedvogelindex van Sovon blijven de 

aantallen vanaf 2000 tot 2010 redelijk stabiel 
op 75 – 90 broedparen. Hoe de aantallen nu 
liggen, moet het nieuwe atlasonderzoek uit 
gaan wijzen, maar ik verwacht dat de aantal-
len buiten de kerngebieden (Veluwe/Utrecht-
se Heuvelrug) licht zijn toegenomen. 

Inventariseren van Raven
Territoria zijn het hele jaar bezet. Het 

gros van de Raven begint al in februari met 
de eileg en vliegvlugge jongen kunnen al 
waargenomen worden vanaf half april. Fami-
lies blijven na het uitvliegen nog geruime tijd 
bij elkaar. Hoewel de baltsvluchten en roep 
van de Raaf wel opvallen, blijft het vaststellen 
van exacte aantallen en broedlocaties lastig 
omdat ze er grote territoria op nahouden en 
omdat niet-geslachtsrijpe beesten ook balts 
kunnen vertonen. Hierdoor kunnen gemak-
kelijk dubbeltellingen optreden. Nesten wor-
den vaak gevonden in oude grove dennen in 
open bospercelen en zijn meestal gevoerd 
met schapenwol. Ook Raven ruimen graag 
op, net als de gemiddelde Nederlander.

Nawoord
Het broedseizoen van de Raaf is al begon-

nen als u dit leest. Waarschijnlijk zitten ze 
nu vast op de eieren of hebben ze al kleine 
jongen en zullen zich erg heimelijk gedragen. 
Maar als de jongen eenmaal uitvliegen, wor-
den ze weer veel luidruchtiger. Het zou leuk 
zijn als we als vogelwerkgroep, ook in het 
kader van het atlasproject, eens proberen 
om het aantal broedparen in ons werkgebied 
duidelijk in kaart te brengen. Ik houd me aan-
bevolen voor alle broedindicatieve- en terri-
toriale waarnemingen. Dan kan de redactie 
van de IJsvogel over enige tijd een vervol-
gartikel over deze tot de verbeelding sprek-
ende vogel tegemoet zien.

Met dank aan Jeroen Kuipers voor het 
leveren van feedback.
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Het is voor een beginnende vogelaar een 
hele klus om al die geluiden te leren. Vooral 
als je daar op wat oudere leeftijd mee begint, 
schijnt dat extra lastig te zijn. Gelukkig is er 
tegenwoordig een hele reeks hulpmiddelen 
om die kennis onder de knie te krijgen. Want 
het is natuurlijk best frustrerend om een vo-
gel te horen en niet te weten welke soort dat 
is. Voor veel vogelaars is dat dan ook een 
(begrijpelijke) belemmering om (broed)vo-
gels te inventariseren.

Op internet is natuurlijk al veel te vinden 
en hieronder volgt een opsomming van wat 
dat bij mij opleverde en wat me de moeite 
waard leek.

	Vogels kijken is geluk, door Nico de 
Haan. Boekje en CD met 114 soorten, 
€19,95.

	Vroege vogelzang, VARA/Nico de Haan. 
Op deze vier CD’s zijn de geluiden 
van bekende vogels, die u bij u in de 
buurt kunt tegenkomen, opgenomen. 
Op deel 1 staan de tuinvogels rond-
om het huis. Op deel 2 hoort u de be-
kende vogels van bos, hei of in de 
wei. Op deel 3 hoort u de geluiden van 
allerlei vogels van plas en moeras. 
Op deel 4 hoort u de geluiden van 
de vogels van wad, duin en kust. 
Met gesproken tekst van vogelexpert 
Nico de Haan, ambassadeur van Vo-
gelbescherming, in samenwerking met 
Vroege Vogels (VARA Radio 1). De CD’s 
zijn ook apart te bestellen. Hele set ca. 
€ 40,-.

	Vogelzang en Tuintips, Nico de Haan, 
met illustraties van Marjolein Bastin. Onli-
ne cursus met 36 weken een les met een 
tuintip, € 95,-. Leden Vogelbescherming 
€ 85,-. Er kan een proefles aangevraagd 
worden.

	Vogelzang in beeld, D. de Vos. KNNV uit-
geverij. Slechts 15 soorten.

	Vogelzang van Nederland, Dick de Vos 
en Luc de Meersman. KNNV Uitgeverij, 
ISBN 9789050113748, € 27,95. Incl. CD 
met 99 geluiden.

	Online vogelcursus, Vogelbescherming. 
Via deze cursus komt u alles te weten 
over 24 verschillende vogels. In 8 les-
sen met ieder 3 vogelsoorten herkent u 
ze binnen no time. U krijgt meer inzicht 
in hun gedrag en leefwijzen. De cursus 
volgt u waar en wanneer u wilt, in uw ei-
gen tempo. De prijs is slechts € 7,95 en u 
steunt hiermee direct Vogelbescherming 
Nederland.

	Vogel Top 100. VARA/Vroege vogels. 
Dubbel CD met boekje.

	Tuinvogelzang, Vogelbescherming/VARA 
Vroege vogels. Boek en CD met 60 soor-
ten.

	Vogelzang door Jan Pedersen en Lars 
Svenson. Uitgeverij Tirion. Een leuke 
combinatie van een boek met daarin een 
geluidsbox met 150 Europese vogels. 
Kijk en lees en hoor met één druk op de 
knop hun geluid. Het is een fraai boek-
werk maar wel groot om het veld mee 

VOGELGELUIDEN LEREN HERKENNEN
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in te nemen. Bovendien zijn sommige 
geluidsfragmenten vrij kort en zijn er de 
soorten opgenomen die in Scandinavië 
broeden, € 31,45.

	Thuis in het veld, een oefensite van So-
von. (http:/thuisinhetveld.sovon.nl) Een 
goede manier om jouw kennis te checken 
voor zowel beginners als gevorderden. 
Het betreft buitenopnamen in verschillen-
de, zelf te kiezen omgevingen en dat is 
zowel natuurlijk alsook best wel eens las-
tig. Maar het is tenslotte een oefensite. 
Jammer is wel dat er maar een beperkt 
aantal soorten op staat, zo ontbreekt bij-
voorbeeld de Zwartkop en de Matkop.

Voor in het veld zijn er in deze moderne 
tijd met Smartphones, iPads etc. diverse mo-
gelijkheden om apps te downloaden. Vaak 
kunnen daarbij ook afbeeldingen bekeken 
worden en wordt er achtergrondinformatie 
gegeven of kan met testjes de kennis ge-
toetst worden. Er zijn zelfs programma’s in 
ontwikkeling waarbij je met een smartphone 
een geluid kunt opnemen en je dan direct 
hoort welke soort dat is. Maar dat is nog even 
toekomstmuziek.

Op internet kon ik de volgende sites vinden: 
Tjilp (voor i-tunes, Apple) en Birdsounds.nl. 
Deze Nederlandse site biedt CD en MP3 ge-

luidencollecties aan vogelliefhebbers. Voor 
bijna alle landen van de wereld hebben zij 
een verzameling geluiden en/of beelden. 
Birdsounds heeft de vogelgeluiden voor de 
vogelaar verzameld in handzame collecties. 
Deze kunnen gemakkelijk gebruikt worden 
op mobiele telefoons, Android, iPhone, iPod, 
iPad, tablets, MP3-spelers en computers.

Als beginneling moet je niet teveel hooi op 
je vork nemen. Ga eerst na hoeveel soorten 
je al kent en check dat eventueel. Je zult 
zien dat dat resultaat best mee zal vallen. Ga 
daarna verder met soorten die in jouw om-
geving voorkomen en algemeen zijn of die 
je daar verwacht. Handig is om dan met die 
soorten te starten die al vroeg in het voorjaar 
beginnen te zingen zodat je die mogelijk al 
onder de knie hebt als de zomergasten ar-
riveren. Het werkt beter als je een zingende 
vogel ook goed kunt zien, dat blijft beter 
“hangen”. Ook is het handig “ezelsbrugge-
tjes” te gebruiken. Je kunt die zelf verzinnen 
of gebruik maken van tips uit boeken of uit 
bovengenoemde CD’s. Vooral Nico de Haan 
werkt daar veel mee. Verder is het uiteraard 
handig om met andere, meer ervaren voge-
laars op pad te gaan.

Succes !

Wil Gerritse

Ingezonden door Mike Hirschler
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Weet ie nog, hoe’j op een goeie dag ,
Deur de ooievaar werden thuus ebracht?
De luier um zien lange nekke,
Landen hee bie oe op ’t hekke.

Hee werd wel eerst heel goed bekeken.
’t Vleegschema slim vergeleken.
Woor hee wezen mos, of hee dat wist?
Hee vlög zelfs deur de dikste mist.

De oppervaar, erg groot en wies,
Dee let döörop en is precies.
Veur een een voudige oldepaar,
Stuurt hee de witte ooievaar.

Veur ambachtsluu of volk met geld,
Hef hee het zich anders veur-esteld.
Een schöönbek of een zadelbek,
Is bie disse luu ook erg in trek.

Een kind van een vroom en old geslacht,
Wöd weer deur een andren thuus ebracht.
Dan geet de vogel nimmerzat,
Stijlvol en humorloos op pad.

Moar bin ie bruun gekleurd of zwat,
Een andre eiber geet op pad.
Een zwatnekke wöd dan uut-erust,
Dee vlog op de Afrikaanse kust.

Zelfs al bin ie pas geboren,
Stands-verschil geet nooit verloren.

Gedicht gemaakt door:

Mw. Groenink

De ooievaar.
Afsluiting Ooievaarsproject in stijl 

Dit jaar komt er een definitief einde aan het 
Ooievaarsproject van onze vereniging.

Officieel sluiten we het aan het eind van 
het jaar af, maar het leek ons leuk dat voor 
de eigen leden al in de vergadering van 5 juni 
te doen. Immers dan kunnen we het in het 
gezelschap van de ooievaars zelf doen.

In plaats van de gebruikelijke excursie “Op 
zoek naar de kwartelkoning”, dit keer dus 
een excursie.

“In het spoor van de ooievaar"

De leden van de ooievaarscommissie zul-
len een mooie route voor ons uitstippelen, 
zodat we zoveel mogelijk nesten rondom 
’t Zand te zien krijgen. 

We starten niet zoals gebruikelijk, met 
eerst een uurtje vergaderen, maar vertrek-
ken om half 8 vanaf begin Ravensweerdse-
weg, bij restaurant Het Elfuur, 1e kruispunt in 
Gorssel. Mensen die willen fietsen verzame-
len om 7 uur hoek Ceintuurbaan.

 We eindigen in Café de Hoek in Gorssel, 
alwaar we met een hapje het glas zullen hef-
fen op het grote succes van de herintroductie 
van de ooievaar en ons aandeel daarin.

5 juni laatste vergadering 
voor de zomer

Vervolg van pagina 22

Vervolgens volgde voor het eerst in jaren, 
een echte schriftelijke stemming omdat er 
twee kandidaten waren voor de vacature 
van Marcel. De strijd ging tussen Jeroen Kui-
per en Harrie Dijkerman. Uitslag stemming: 
totaal 34 stemmen uitgebracht waarvan 18 
voor Harrie en 13 voor Jeroen en 3 onthou-
dingen. 
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LIEFDELOOS
Een Pekingeend uit Taiwan,
Legde het met een “Kokmeeuw” an.
Maar ging in de kortste keren
onvrijwillig uit de veren
en sudderde weldra in de pan.

Keep

Mededelingen
– De voorzitter bedankte Herman Hannink 

die stopt met het werven van adverteer-
ders voor de IJsvogel. Herman was hier 
jaren verantwoordelijk voor.

– Wil Gerritse en Wil kroon hebben een 
gesprek gevoerd met het ANV (Agrari-
sche Natuurvereniging Salland) o.a. over 
akkerranden en de geelgors. Bij toeval 
bleek dat iemand van IVN Wijhe ze had 
benaderd voor een akkerrandenproject in 
het kader van het jaar van de Patrijs. In-
middels zijn er al vervolggesprekken ge-
weest en heeft de vogelwerkgroep zich 
aangesloten bij een subsidieaanvraag 
om een concreet plan te realiseren. U 
hoort hier meer over.

– Ook was er een gesprek met de Stich-
ting IJssellandschap. Zij zijn erg tevre-
den over het inventarisatiewerk door de 
VWG. Met hen is ook gesproken over 
hun medewerking aan de Overijsselse 
vogelaarsdag die wij dit jaar organiseren 
en een mogelijke werkschuur voor onze 
donderdagploeg.

Rondvraag
– De tellingen in het kader van de broedvo-

gelatlas lopen goed, maar het blijkt veel 
werk! 

– Datum Texelweekend wordt ter plekke 
vastgesteld: 27, 28 en 29 september. Het 
nieuwe bestuurslid Harrie Dijkerman zal 
het organiseren. Men kan zich t.z.t. dus 
bij hem aanmelden.

Na deze marathonbijeenkomst keerde ie-
der tevreden en voldaan huiswaarts, althans, 
daar ga ik maar van uit.

Wil Kroon

Juveniel witte kwikstaart Foto Elma Vonk
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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.

28 april Excursie naar de Vloeivelden de Krim bij Hardenberg en het Engbertsdijkveen, 
 dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

1 mei Ledenvergadering, Na de pauze gaat Jeroen ons alles leren over  
 Waarneming.nl , zodat ook de digibeten onder ons hun eigen waarnemingen 
 kunnen gaan invoeren wat dan weer ten goede komt aan ons allemaal.

25 mei Excursie naar de Weerribben en Rottige Meente, omgeving Wolvega, 
 dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

5 juni Ledenvergadering; zie bericht pagina 30.

29 juni Excursie naar Veenweidegebied de Wilck, omgeving Hazerswoude,  
 dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

24 augustus extra ingelaste Excursie naar het Lauwersmeer, dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

4 september Ledenvergadering, Na de pauze gaan we vakantie foto’s kijken.  
 Iedereen wordt uitgenodigd enkele foto’s (max. 5) in te leveren bij Gerard, 
 G.Bogaert@ettyhillesumcollege.nl Graag voor 28 augustus. Het mogen  
 natuurlijk foto’s van waargenomen vogels zijn, maar ook vakantiekiekjes zijn  
 welkom. Gerard maakt er een presentatie van waarbij je zelf kort iets over je  
 zomeravonturen kunt vertellen.

14 september Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug  
 Deventer naar het pontje in Gorssel, vertrek 09.00 uur

21 september Excursie naar de Blauwe Kamer, omgeving van Rhenen,  
 driekwart dagexcursie, vertrek 8.30 uur.

27-29 september Texelweekend, de organisatie is in handen van Harry Dijkerman,  
 harry-dijkerman@zonnet.nl 

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 
Kolonievogels P. Schermerhorn pschermerhorn@concepts.nl
Steenuilenwerkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kwartelkoning en roofvogels W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14 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


