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Foto omslag:  Ooievaars op het nest aan de Kolkweg in Gorssel
  foto; Jeroen Kuipers



ondertekend is.
Eén van die punten luidt: “Voor de gehele 
duur van het gebruik, gekoppeld aan de uit-
komsten van het plan van afbouw van het 
ooievaarsstation, zal de VWG vanaf het jaar 
2009 aan Paul Verholt een bedrag van € 
1000 per jaar verschuldigd zijn.”
Omdat Wim Verholt de verzorging uit han-
den moest geven is zijn taak grotendeels 
over genomen door Henk Hietbrink. Hij zorgt 
gedurende de week voor de bijvoedering. Al-
leen op zondag neemt de buurman het van 
hem over. Heel hartelijk dank voor al je tijd 
en moeite!
De donderdagploeg was in stilte steeds we-
kelijks actief met het verrichten van alle voor-
komende werkzaamheden. Jacques Blaauw, 
Wout Boere, Herman Hannink, Jaap Kloeze-
man, Klaas Spijker en Ted Slinger, ook jullie 
van harte bedankt!

2.3 Afbouw van het station
Omdat het ooievaarsbestand in Nederland 
met meer dan 500 paar weer terug is op het 
niveau van de jaren 30 en nog steeds toe-
neemt, hebben wij in lijn met het landelijk 
beleid besloten ook ons ooievaarsstation ge-
leidelijk af te bouwen.
De nu nog aanwezige “projectooievaars” 
(nog 27 vogels?) raken met ruim 25 jaar op 
leeftijd. De vitaliteit neemt af. Broedresulta-
ten dalen en de ooievaars gaan gebreken 
vertonen.
Besloten is dat, zodra van een paartje projec-
tooievaars er één komt te overlijden dan wel 
niet meer tot broeden komt, 1 paal met nest 
en al van het station verwijderd wordt. Zo-
doende kunnen er van de 10 oorspronkelijke 
palen nu al 2 worden weggehaald. Uiteinde-
lijk is het de bedoeling dat er over 5 jaar nog 
hooguit 3 nesten op het station over zijn.
De oude broedkooien zijn intussen al afge-
broken. 
Ook het voeren wordt in de komende 5 jaar 
volgens een vast schema afgebouwd. De 
voerplek wordt daarbij aangepast, steeds 
verder weg van het station, om de binding 
met het station stapje voor stapje kleiner te 
maken.
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JAARVERSLAG VWG DE IJSSEL-
STREEK 2008-2009

1.Leden- en donateurbestand, samenstel-
ling bestuur
Het leden- en donateurbestand zijn om en 
nabij op hetzelfde niveau gebleven. Het le-
dental steeg licht van 120 naar 125 leden. 
Het aantal donateurs bleef stabiel rond de 
160 personen. We zitten wel met behoorlijk 
wat achterstallige betalingen. De nieuwe 
penningmeester is bezig om dat op te scho-
nen. Iets wat m.n. het aantal donateurs wat 
kan verminderen.
Onze voorzitter Arnold Bakker gaat het be-
stuur verlaten. Hij zit sinds 13 jaar in het be-
stuur. Daarvan heeft hij 8 jaar de functie van 
voorzitter met grote toewijding vervuld. Wij 
zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. 
Gelukkig hebben we zijn opvolging weer 
voor een jaar veilig weten te stellen. Ook de 
secretaris verlaat na 3 jaar het bestuursto-
neel en zal worden opgevolgd door Carol de 
la Bey. 

2. Ooievaarsdorp
2.1 Resultaten
Rond het ooievaarsstation werden 33 nesten 
gevolgd en in het buitengebeid 36 nesten. 
Met een totaal van 74 bezette nesten zijn dit 
weer 14 nesten meer dan in 2007. Er vlogen 
in totaal 111 jongen uit (1,6 per nest). Verge-
leken met 2007 waren dat er 23 meer dan uit 
de 58 toen bezette nesten. Dit zijn aantallen 
die in principe goed zijn voor een stabiele en 
zelfs nog uitbreidende populatie in de IJssel-
vallei. Ronald Groenink kreeg zijn langver-
wachte ringvergunning, wat tijd ook tijd werd. 
Ronald dank voor je inzet en alle klimwerk.

2.2 Beheer ooievaarsstation
Omdat Paul Verholt, nadat hij huis en terrein 
op erfpachtbasis van het Gelders landschap 
had overgenomen en de woning op het sta-
tion betrok, zijn er met hem duidelijke afspra-
ken over het gebruik en het beheer ervan 
gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een pro-
tocol, dat op 25-6-2008 door beide partijen 



Vogelbescher-
ming ingediend 
en zal nog deze 
maand op ba-
sis van inhoud, 
haalbaarheid en 
fi nanciering met 
hen en SOVON 
worden doorge-
sproken.
Ook heeft Vo-
gelbescherming 
ons gevraagd 
mee te werken 
aan een onder-
zoek, waarbij 6 
ooievaars wor-
den voorzien 

van zenders om hun fourageergedrag te on-
derzoeken.
De uitvoering van het volledige plan zal de 
komende jaren veel energie van de leden 
vragen, zoals het verzamelen en uitwerken 
van de diverse gegevens (de monitoring). Er 
zal in de komende jaren dan ook regelma-
tig een beroep op de leden worden gedaan 
om daaraan mee te werken. Op deze manier 
blijven we, na de succesvolle herintroductie 
van de ooievaar, er ook voor zorgen dat dit 
op een natuurlijke manier verder wordt uit-
gebouwd in onze eigen regio en daarbuiten. 
Daarbij ziet Vogelbescherming de biotoop-
verbetering onze VWG als een “pilot” voor 
alle andere af te bouwen buitenstations.

3. Cursussen
25 jaar geleden heeft Herman Roelofs de 
spits afgebeten met de eerste vogelcursus 
voor beginners. Al snel bijgestaan door Ro-
nald Groenink, Wil Kroon en Albert Winkel-
man.
Later kwamen er de jaarcursus en de cursus 
voor overwinterende vogels bij. Inmiddels 
zijn Gerard Bogaert en Tink Uijldert ook tot 
het cursusteam toegetreden en is het cur-
susmateriaal  gedigitaliseerd. Zelfs uit Kam-
pen kwam dit jaar vraag naar ons materiaal. 
Zij gaan er nu pas mee beginnen. Het team 
nam na 25 jaar een sabbatjaar. Terecht en 
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2.4. Biotoopverbetering
De afbouw van het station willen we gepaard 
laten gaan met een zodanige biotoopverbe-
tering voor de ooievaars binnen de oude ge-
meente Gorssel, dat het totaal aantal bezette 
nesten (30) in dit gebied gelijk blijft. 
De ooievaarscommissie, bestaande uit Ge-
rard Boere, Ronald Groenink, Henk Hiet-
brink, Jeroen Kuipers en Herman Roelofs, 
heeft vanaf vorig jaar zomer in nauwe sa-
menspraak met Vogelbescherming, intensief 
gewerkt aan het opstellen van een biotoop-
verbeteringsplan voor dit gebied. Een gevari-
eerd gebied met diverse beekdalen en uiter-
waarden, dat met medewerking van derden 
en soms minimale aanpassingen en voorzie-
ningen geschikter gemaakt kan worden voor 
de habitat van de wilde ooievaar.
Het plan is vorig jaar november bij Vogel-
bescherming ingediend om voor subsidie 
in aanmerking te komen, en in opzet goed 
bevonden. Intussen is de beschrijving van 
de bestaande situatie verder uitgewerkt met 
een analyse van alle beschikbare gegevens. 
Verder zijn er gesprekken gevoerd, dan wel 
belegd met de gemeente Lochem en diverse 
beherende instanties, zoals het Waterschap, 
SBB, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat 
om beter zicht te krijgen op de daadwerkelijke 
mogelijkheden binnen het gebied. Een her-
schreven plan is begin februari jl. opnieuw bij 
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excursie naar Texel, heeft de VWG niet mee-
gedaan aan de World Birdwatch dag van 4 
oktober.

6. 8ste Overijsselse Vogelaarsdag
Een groep enthousiaste leden heeft onder 
leiding van Gerard Bogaert namens onze 
VWG de 8ste Overijsselse Vogelaarsdag 
georganiseerd. Het werd een zeer geslaagd 
evenement waar ca. 140 bezoekers en be-
langstellenden op af kwamen. Wil Kroon 
was dagvoorzitter. Zij gaf een enthousiaste 
uiteenzetting van onze activiteiten. Ronald 
Groenink nam de aanwezigen mee door de 
25- jarige geschiedenis van ons ooievaars-
station, en gaf een toelichting op onze plan-
nen voor de biotoopverbetering.
Daarnaast werden inleidingen verzorgd over 
zenderonderzoek bij kwartelkoningen, na-
tuurontwikkeling in de Duursche waarden, 
slechtvalken in Overijssel en hoe ganzenpo-
pulaties zich opbouwen.
Na de lunch waren er excursies naar de 

Duursche waarden en 
werd de ijsvogelfilm ver-
toond.
Erg in de smaak viel de 
vogelquiz waarbij me-
nigeen menigmaal op de 
verkeerde vogel wedde. 
Al met al een prima ge-
organiseerde dag, die 
dank zij de sponsoring 
van de gemeente Deven-
ter en Staatsbosbeheer 
ook nog budgetneutraal 
kon worden afgesloten. 
Dank aan alle andere 
organisatoren van die 
dag als, Noor, Jan-Jaap, 

Jaap Bont, Erwin en Jeroen.

7. Excursies
Zo ongeveer elke maand stond er een ex-
cursie op het programma. In de eerste helft 
van het jaar gingen we naar de Ooypolder, 
het Lauwersmeer en zelfs twee keer richting 
Kampen. In het najaar stonden de Flevopol-
der, de Duursche en Ossenwaarden en de 
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hulde voor jullie inzet door al de jaren. Hiep, 
hiep, hoera!

4. Voor- en najaarsweekend
In het weekend van 11 t/m 13 april trokken 
we met een groep van 26 leden naar Helana-
veen om met de daar gelegen Peelgebieden 
nader kennis te maken. Zowel op de heen- 
als de terugweg deden we interessante ge-
bieden aan zoals “De Hamert” en het Leudal.
Er werden 87 verschillende soorten waarge-
nomen, waaronder natuurlijk de blauwborst, 
maar ook de visarend vloog over en kregen 
we een ware vliegshow van de grote gele 
kwik te zien.
Het najaarsweekend ging gewoontegetrouw 
weer naar Texel. 
5. Vogeltellingen
Onder leiding van Gerard Bogaert is een 
broedvogeltelling van het gebied in en rond 
de Douwelerkolk uitgevoerd. Het is een leuk, 
gevarieerd gebied met 64 soorten. Veel gan-
zen, blauwe reigers, roeken en ijsvogels. 

De nachtegaal was er weer en de zanglijs-
ters deden het goed. Wat minder was het 
gesteld met fazant, bonte specht, kleine ka-
rekiet, matkop en rietgors.
Ronald Groenink heeft de directe omgeving 
van het zandgat in de Ravenswaarden op 
zangvogels geïnventariseerd. Dat spekte de 
kas met € 500.Door gebrek aan belangstel-
ling, mede vanwege het samenvallen met de 



website met een nieuwe naam, waarschijnlijk 
vwg-deijsselstreek.nl.
De webruimte zal ook meer opslagruimte 
bieden voor o.a een fotoalbum, weblog, da-
tabases en forums. De site wordt daardoor 
interactiever en aantrekkelijker voor een gro-
ter publiek.
   
11. Tenslotte
Als je alles zo weer op een rijtje zet blijkt er 
toch weer heel veel gebeurd te zijn. Het is 
dan ook zeer terecht dat we voor de vrijwil-
ligersprijs genomineerd werden. Jammer dat 
we niet in de prijzen vielen. Nogmaals allen 
heel hartelijk bedankt voor de  medewerking. 
Met z`n allen kunnen we veel. Mij is daarbij 
vooral opgevallen hoe we in werkgroepen el-
kaar aanvullen vanuit ervaringen in andere 
en vaak zeer uiteenlopende werk- en inte-
ressevelden. Eén ding hebben we daarbij 
gemeen en dat is onze belangstelling voor 
de vogels. Dat is het cement dat ons bindt en 
dat moeten we zo houden.

Aart Evers

Kerkuil. tekening; Wim Verholt
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IJssel bij Herxen op het programma. Wat er 
allemaal gezien werd, en hoe gezellig het al-
lemaal was, valt terug te lezen in de prachtig 
geschreven verslagen in onze IJsvogel.

8. Samenwerking met het milieucentrum
We deden als vanouds mee met de boom-
plantdag en het oogstfeest. Ook met de nacht 
van de nacht. Helaas was er weer geen uil 
die van zich liet horen. Om de samenwer-
king weer wat beter op elkaar af te stemmen 
heeft zeer recent overleg plaatsgehad met 
het milieucentrum. Tijdens dit overleg zijn er 
opnieuw afspraken vastgelegd. 

9. Werkgroepen
Er waren diverse werkgroepen actief. Hun 
resultaten zijn in de IJsvogel te lezen. Vooral 
2007 bleek een uitzonderlijk goed jaar voor 
de kerkuilen te zijn geweest. De steenuilen 
echter, hebben het in onze contreien moei-
lijk. Ze verdienen onze zorg!
Het mannetje slechtvalk verwisselde zo on-
geveer tijdens het broedseizoen nog van 
vrouw.
Gelukkig werd er ook nog net op tijd een ei 
gelegd waaruit later een jonge dame slecht-
valk kroop. Onder het toeziend oog van Ge-
rard Bogaert kreeg zij op 12 juni een pracht-
ring om haar poot geschoven.

10. Verenigingsblad en de website
Ook dit jaar verscheen het verenigingsblad 
“De IJsvogel” 3 maal. Het septembernum-
mer (60) kreeg een nieuwe lay-out met o.a. 
een opbouw in twee kolommen, meer foto’s 
en een kaft in kleur. De reacties waren alom 
positief.
Er waren veel enthousiaste verslagen te 
lezen over de diverse excursies en resulta-
ten van werkgroepen. Tijdschriftpublicaties 
werden afgewisseld met waarnemingen van 
zeldzame en bijzonder soorten en medede-
lingen over bijenkomsten, excursies en an-
dere activiteiten.
Degene die meer wil weten of meer recente 
informatie zoekt kan terecht op onze website, 
die trouwens ook op punt staat om aangepast 
te worden. Er komt een beter toegankelijker 



luk gebeurd op de dijk Enkhuizen - Lelystad. 
Wat zullen we doen, via de afsluitdijk rijden 
of eerst even via de Oostvaardersplassen en 
straks kijken of de file opgelost is. Er wordt 
voor het tweede plan gekozen. Daar zien we 
o.a. Lepelaars, Baardmannetjes, Zeearend

            Lepelaar, Oostvaardersplassen. 
Foto; Jeroen Kuipers

en Goudknopjes (is een plantje). We hebben 
alvast een voorinspectie gedaan  voor de ex-
cursie van 25 oktober. Na een bakje koffie 
gaan we nu toch echt op weg naar Texel. Als 
ik zo door ga, blijft er nog maar erg weinig 
ruimte over voor dat waar het in dit stukje 
over moet gaan: De vogels op Texel. 

In de haven van Den Helder begint het feest 
al met een Eidereend en Grote- en Kleine Ja-
ger. Tijdens de overtocht naar Texel worden 
we begeleid door allerlei meeuwen in diverse 
stadia van ontwikkeling. We doen op Texel 
aangekomen als eerste de Petten, de Geul 
en de Mokbaai aan, waar we begroet worden 
door Dodaars, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, 
Bergeend, Krakeend, Scholekster, Kluut, 
Bontbekplevier, Rosse Grutto, Kanoet, Wulp, 
Tureluur, Steenlopers, Nijlgans, Grote- en 
Kleine Zilverreiger en nog veel meer moois. 
Na getalm en getreuzel -wat is het hier prach-
tig, het is dat het zo in een uithoek ligt, maar 
anders zou je gaan denken aan verhuizen- 
toch maar verder richting camping. Het wordt 
alsmaar dreigender wat de regen betreft. Als 
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 Najaarsweekend Texel oktober 
2008

Tegen de tijd dat jullie dit stukje lezen is het 
natuurlijk al lang voorjaar, misschien zo nu 
en dan wel 20°C en kwettert, trilt en 
fluit het in de bosjes, boven weilan-
den en tussen de huizen. De eer-
ste jongelingen van dit jaar vliegen 
misschien al wel. Je kunt je vast 
niet meer voorstellen hoe het hier, 
nu ik met dit stukje bezig ben, is. 
Boven een prachtig wit Deventer, 
de afgelopen nacht was het -10°C, 
zijn er alleen nog maar hongerige 
meeuwen in de lucht. Ze scheren 
over de huizen op zoek naar een 
hapje en geven zo nu en dan een 
kreet: “Aan de kant ik kom eraan”,  
“ Afblijven, dat is van mij!”. Als ik 
mijn ogen dicht doe, en me iets ander weer 
voorstel, heeft het toch heel ver weg, een 
beetje wat van Texel, waar het in dit stukje 
over moet gaan. 

De jaarlijkse expeditie van de vogelwerk-
groep naar Texel is voor 2008 gepland op 
3, 4 en 5 oktober en begint eigenlijk al de 
woensdagavond ervoor tijdens de pauze 
van de maandelijkse vergadering met een 
discussie. Er wordt slecht weer voorspeld. 
De voors en tegens worden in stelling ge-
bracht, gaan we wel of gaan we niet. Er is 
een hoofdelijke stemming voor nodig, maar 
dan is de kogel door de kerk. Jippie we gaan! 
Jullie snappen al wel bij welk kamp ik hoor. 
Op vrijdagochtend na de vergadering is het 
verzamelen op de bekende plek langs de A1. 
Alle bagage wordt overgepakt naar een auto 
die nog ruimte heeft. De plekken in de auto 
verdeeld, de route nog even doorgesproken, 
afscheidgenomen van de achterblijvers, en 
daar gaan we dan op weg naar een vogelrijk 
weekend. Tot aan het einde van de Flevopol-
der gaat het prima, maar dan ineens staat al-
les stil en na ongeveer 5 minuten kijken naar 
uitlaatgassen die om ons heen opstijgen, 
besluiten we om te draaien. Er is een onge-



genoemd zijn zagen we nog veel meer, on-
der andere: Roodhalsfuut, Lepelaar, Water-
ral, Goud- en Zilverplevier, Drieteenstrandlo
per, Boerenzwaluw – de allerlaatste van dit 
jaar , Koperwiek, Kramsvogel, Krooneend, 
Tafeleend, Bruine- en Blauwe Kiekendief, 
Sperwer, Smelleken, Slechtvalk, Bonte 
Strandloper, Kemphaan, Watersnip, Rot-
gans, Groenpootruiter, Grote Stern, Visdief, 
Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Paapje, 
Tapuit, Kneu, Rugstreeppad en een Was-
plaat (paddenstoel). Na deze opsomming, 
allemaal krenten in de pap (die ik ook heel 
interessant vond met de “gewone” vogels) 
kwam, bijna alweer terug bij de camping, de 
slagroom op de taart. Er stond een hele me-
nigte vogelaars te kijken naar iets in het gras. 
Een vrouwtjesfazant die zich in het hooiach-
tige grasland had verstopt, was snel gespot, 
maar dat kon toch niet de reden zijn waarom 
de een na de andere auto stopte, en er aan 
alle kanten om mij heen grote toeters werden 
uitgeladen en opgesteld. Het gonsde al een 
tijdje om mij heen: “Bosgors”…Het vogelboek 
erbij en eerst maar eens kijken wat ik moest 
zien. En ja hoor, zomaar in het karrenspoor 
op zoek naar onkruidzaadjes, om zijn buikje 
weer rond te eten, een prachtig bruingevlekt 
gorsje. Een beetje onder de indruk van al dat 
bekijks om zich heen, vloog hij heen en weer 

tussen de meest 
veelbelovende plek-
jes. Iedereen om mij 
heen met een beetje 
kijker genoot, maar 
de rest ook want de 
telescopen werden 
voor iedereen be-
schikbaar gesteld. 

Moe maar zeer vol-
daan gingen we naar 
de camping terug. 
Om ‘s avonds met 
een volle maag nog 
een zeer korte zand-
straalstrandwande-
ling te maken. 
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we het toch al zo zompige veld oprijden be-
gint het te druppelen. Bij binnenkomst wer-
den we direct verrast door een Visarend die 
de plas achter de camping als zijn proviand-
kast zag, en ons het hele weekend op zijn 
vlieg-, plons- en vangkunsten trakteerde. De 
campingbaas raadde ons aan de tenten dicht 
tegen de heg aan te zetten. Er werd dit week-
end storm verwacht tot zeker windkracht 10. 
Zo snel als mogelijk is worden de tenten op-
gezet. Aan de windkant voor de zekerheid 
met extra lijnen en haringen. Het is nu al wel 
kracht 7, of ergens in die buurt. De meeste 
tentbewoners besluiten om lekker warm en 
droog in de Cocksdorp te gaan eten. De rest 
blijft op de camping en schuilt gezellig in de 3 
campers die mee zijn. Het werden die nacht 
en de nacht erna barre nachten. De tentbe-
woners zijn er menige keren uitgeweest om 
extra scheerlijnen bij te plaatsen, of om de 
haringen nog maar eens vast te zetten. Ik 
ben dankbaar dat ik in een van de campers 
kon slapen en niet in mijn stormvaste tentje, 
bivakkerend in een levensgrote plas water. 
Ik vond het ontzettend dapper van diegenen 
die dat wel hebben aangedurfd. 

De volgende ochtend gingen we na het ont-
bijt op weg om de rest van het eiland te ver-
kennen. Behalve de vogels die hierboven al 

Drieteenstrandloper. Foto; Jeroen Kuipers 



Excursie Bolwerk/Wilpse Klei, za-
terdag 7 februari 2009 

De weersverwachtingen voor deze dag waren 
niet zo gunstig; matige tot krachtige Noord-
westen wind met regen en natte sneeuw en 
dus een lage (gevoels)temperatuur.
Toen ik ’s morgens uit mijn raam keek, viel 
het allemaal reusachtig mee; weinig wind en 
een “vriendelijke” lucht. Dus besloot ik maar 
op de fiets van Bathmen naar Deventer te 
gaan, maar wel met regencape in mijn rug-
zak! In Bathmen hoorde ik al de eerste Kool-
mezen, Winterkoningen en Roodborstjes, 
maar die tellen nog niet mee.
Vlak voor Deventer begon het al wat harder 
te waaien en toen ik over de Wilhelminab-
rug fietste begon het ook te spetteren. Bij het 
IJsselhotel (hoezo voormalig?) op de Worp 
waren de eerste cursisten al gearriveerd. 
Ook waren enkele leden van het cursusteam 
bezig met het “installeren” van de telescoop-
kijkers; je kunt tenslotte nooit weten of er niet 
één of andere vreemde vogel over komt vlie-
gen en dan moet je paraat zijn. 
Om even over half negen vertrokken we in 
een aantal auto’s richting Bolwerksmolen. 
In de plas naast de molen o.a. een Dodaars 
gezien en die was ook waar te nemen onder 
de afhangende bomen en struiken langs het 
afwateringsslootje richting IJssel. In de strui-
ken langs dit water hing een Blauwe Reiger; 
die had de winter niet overleefd. Ook vlogen 
er zo nu en dan (kol)ganzen over, maar dat 
was een vaak voorkomend fenomeen. We 
vervolgden onze weg over de Bolwerksweg 
richting Teugse- en Veenoordskolk (aan de 
overkant van de IJssel, nog vóór de A1). De 
vogels die we zoal te zien kregen, varieerden 
van Fuut, Buizerd, Aalscholver, wilde eenden 
tot o.a Tafeleend en Kuifeend. Ook lag er 
langs de oever een dode Zilvermeeuw, waar-
van de hals en borst was aangevreten. Vol-
gens Ronald, was deze meeuw waarschijn-
lijk een prooi geworden van een Slechtvalk 
en die heeft nu eenmaal een voorkeur voor 
de lekkerste hapjes van een vogel. Net als 
dat wij bij de poelier b.v. eendenborst bestel-
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Windkracht 10 bleek een beetje teveel. De 
volgende morgen wordt er tijdens een gietbui 
ingepakt en besloten het hierbij te laten. We 
gaan op tijd richting Deventer, want er wordt 
alleen maar regen voorspeld. Tegen de tijd 
dat we allemaal weer warm en droog thuis 
zijn en de tenten hangen uit te druipen hoor 
ik dat de weg van Den Helder naar Enkhui-
zen de halve middag afgesloten is geweest 
in verband met wateroverlast. Nou ja, op 
Texel blijven omdat de rest van Nederland 
wateroverlast heeft en er dus nog een dagje 
bij aan plakken lijkt mij ook niet verkeerd. Al-
lemaal bedankt voor het fijne weekend: Ab, 
Jan-Jaap, Wil, Saskia, Ronald, Jeroen, Jaap 
K., Gonne, Jose, Marcel, Gerard, Jolien, 
Noor, Jan, Jacques, Ada en Loes. 

Ellen Somhorst

De Bosgors van Texel. foto; Jeroen Kuipers



waren ze dus in gezelschap van een koppel 
Spreeuwen. Intussen waren we in de buurt 
van Wilp uitgekomen en hebben we in het 
eetcafé “De Kroon” iets warms tot ons geno-
men. Ook werden daar papieren uitgedeeld 
om de balans op te maken van deze och-
tendexcursie. In totaal zijn er ongeveer 45 
vogels waargenomen, waarvan ik er 33 heb 
gezien. Terug bij het IJsselhotel was het in-
middels harder gaan regenen en sneeuwen, 
en kwam ik tot de ontdekking dat ik toch mijn 
regencape was vergeten. Maar je kunt beter 
op de terugweg een beetje nat regenen, dan 
op de heenweg, want nu was het ook af en 
toe knap koud, laat staan dat je ook nog eens 
met een nat pak begint! Hopelijk dat het weer 
tijdens de excursie naar de Ossenwaarden 
beter zal zijn. 
Ondanks het matige waarnemingsweer kun-
nen we toch terugzien op een geslaagde ex-
cursie.

Ton Aarsman

   Torenvalk, foto; Albert Winkelman
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len en geen eendenpootjes (om maar iets te 
noemen). Volgens Gerard zat die Slechtvalk 
bovenop de silo’s van het CDL (coöperatie-
ve Op- en Overslagvereniging “Combinatie 
Deventer-Lochem” WA). Enkele cursisten 
hebben gepoogd deze waarneming te verifi-
eren, maar hoe we ons best ook deden, een 
Slechtvalk konden wij nergens ontdekken 
(althans ik niet!). 
Langs de oever liep er op een gegeven mo-
ment ook een Tureluur en dat was wel ver-
rassend. Als ik namelijk in mijn vogelboek 
kijk (Peterson), staat er geschreven: “Trekt 
weg en door van half juni tot in oktober en 
keert terug van begin maart tot begin juni. 
Overwintert in klein aantal op wadden...” Ik 
kan me niet voorstellen dat dit exemplaar 
overwinterd heeft op de Wadden en van-
wege het weer al het idee had dat het begin 
maart was...
De stoet auto’s hield plotseling stil en even 
was het de vraag wat de oorzaak daarvan 
was. Na wat rondkijken ontdekten we een 
Torenvalk op een hek in het weiland. Volgens 
Ronald hadden vooral de “eerstejaars” to-
renvalken het deze winter erg moeilijk. Deze 
jonge vogels zijn volkomen afhankelijk van 
het aanbod muizen, maar met een beetje 
winter is de grond hard bevroren en komen 
er geen muizen te voorschijn. De oudere vo-
gels kunnen dan nog wel eens een vogeltje 
verschalken, maar dat kunnen de jongeren 
niet, dus sneuvelen er nog al wat van deze 
jonge exemplaren.

Een paartje Brilduikers dat we vervolgens te-
genkwamen in een plas langs de IJssel, was 
voor mij wel bijzonder, omdat ik nog nooit 
eerder een Brilduiker had gezien. Ook de 
Blauwe Kiekendief met prooi, veroorzaakte 
alom opwinding, al hebben maar weinig 
mensen deze prachtige roofvogel gezien. De 
Wulpen (7) die overvlogen, waren volgens 
Ronald regenwulpen (omdat het regende) en 
verder waren er tussen de molshopen veel 
Kramsvogels en Spreeuwen te zien. Vroeger 
zag ik altijd Kramsvogels in gezelschap van 
Koperwieken (in de buurt van de fruitboom-
gaarden tussen Bunnik en Houten), maar nu 



hele nacht door, totdat klokslag 06.00 uur de 
vliegtuigen kwamen, dan was het afgelopen.
Ter hoogte van Jan Terlouw blokkeerden we 
de geplande vliegroute van een Grote Lijs-
ter, die duidelijk in een boomtop zat te wach-
ten totdat we waren verdwenen. Daardoor 
was hij (of zij) prachtig door de telescoop te 
zien. Wie het langst wacht… Mooi beest met 
melancholieke zang, dat vaak van ver weg 
komt aandwarrelen. Op het landgoed van 
voornoemde regent waren de reigers al weer 
druk bezig met nestelen in hun iele denne-
tjes. Je wenst ze geen storm toe. Weinig lijf, 
veel vleugel.
Al met al een heerlijk toeven buiten, maar 
desondanks smaakte de koffi e binnen toch 
lekker. Dat is nu eenmaal onze, zij het niet 
biologisch bepaalde, behoefte.

Gertjan Hulleman

Grutto. Tekening; Jeroen Kuipers
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Verslag excursie Ossewaarden 
maart 2009

Zaterdagochtend 21 maart 2009 was een 
prachtige ochtend. Hij begon fris en vochtig, 
maar het was helder en de zon verwarmde 
ons steeds meer. Een enkeling waagde het 
zelfs te gaan liggen tijdens een pauze. De 
eerste Tjiftjaffen begroetten ons alsof ze he-
lemaal niet net een paar duizend kilometer 
hadden afgelegd.
Hoe anders was deze zelfde excursie 3 jaar 
geleden. Volgens mij schreef ik toen ook een 
stukje over deze 2e excursie van de cursus 
en beschreef ik de ellendige pijn aan mijn 
bevroren voeten. De hele wandeling werd er 
door vergald. Het was toen ook mistig, verge-
lijkbaar weer als de eerste excursie dit jaar.  
Wie wat bewaart die heeft wat, want ik heb 
natuurlijk direct de lijst van drie jaar geleden 
erbij gehaald om eens te zien wat de vogel-
stand in de tussentijd heeft gedaan, zonder 
daar nu meteen een wetenschappelijke dui-
ding aan te geven. Ik denk dat alleen al de 
zeer verschillende weertypen een dergelijke 
vergelijking niet mogelijk maakt. Want ook 
onder de vogels zullen er mooi weer liefheb-
bers zijn, die bij mist graag thuis blijven.

Althans, dat zou je denken. Maar wie schetst 
mijn verbazing: we zagen 3 jaar geleden on-
danks het koude en vochtige weer slechts 
een soort minder en bovendien ook andere 
soorten die we nu niet zagen. We zagen toen 
bijvoorbeeld wel de Ooievaar, Kleine Zwaan, 
Wintertaling, Tafeleend, Holenduif en Turkse 
Tortel. Nu zagen we echter de Grutto, de Tu-
reluur en de Watersnip, die we toen niet za-
gen. Dat geeft de burger weer moed.
Een mooi gebied,die uiterwaarden tegenover 
de Hanzestad. Als je de natuur maar haar 
gang laat gaan, dan wordt het wel wat. Veel 
ganzen die overvlogen, vooral Kolganzen. 
Dat blijft toch een fascinerend gezicht en 
geluid. Ook het kenmerkende geluid van de 
Smienten kon je goed horen. Ik heb een tijd 
tegen de Ham en Crommenije aan gewoond, 
net boven Krommenie. Daar hoorde je ze de 



Groene Specht   
Zwartkop   
Vink
     
Over de Torenvalk of Sperwer waren de me-
ningen verdeeld. Ze vlogen over een wat 
grote afstand langs de bosrand. Het vlieg-
beeld [vleugelvormen] kon niet goed waar-
genomen worden.

Nadere wetenswaardigheden over de golf-
club leren ons dat er zo’n 12 ♀ en ♂ kalkoen-
achtige (Poule pataten?) in een ren verblijven. 
Deze dieren worden ingezet bij de bestrijding 
van engerlingen en emelten in de “greens”. 
Rond de ren was in en op de grond ook gaas 
gelegd. Aan de graafsporen was duidelijk te 
zien dat er ook kapers (liefhebbers) waren 
geweest om deze zandhoenders buit te ma-
ken. Men dacht vooral aan vossen.

Na de vogeltocht werden we uitgenodigd 
voor een prima ontbijt. 
Bovendien werd ons een bijdrage voor de 
kas overhandigd. Hiervoor onze hartelijke 
dank aan de golfclub.

Jaap Kloezeman en Herman Roelofs 

Winterkoning. Foto; Jan Jaap fleurke 
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Vogelwaarnemingen terrein 
Golfclub “De Hoek” Diepenveen

Zondag 26 april 2009, van 06.00 uur tot 
08.00 uur.
Het was geheel bewolkt na een regenbui, de 
wind was zwak zuidwest, temperatuur 10-
13˚C.

Gezien het wat mistroostige weer hebben we 
niet zoveel vogels kunnen waarnemen. Maar 
desondanks was het een prachtige tocht. 
Zo’n 14 golfclubleden hadden zich opgege-
ven om aan deze tocht deel te nemen.

We hebben toch nog van ruim 30 vogels kun-
nen genieten:

Knobbelzwaan   
Grote Bonte Specht  
Fitis
Grauwe gans   
Koekoek   
Goudhaantje
Wilde eend   
Witte Kwikstaart  
Bonte Vliegenvanger
Fazant    
Winterkoning   
Koolmees  
Aalscholver   
Roodborst   
Pimpelmees
Blauwe reiger   
Merel    
Glanskop
Sperwer of Torenvalk  
Zanglijster   
Zwarte Mees
Scholekster   
Grote Lijster   
Boomklever
Houtduif   
Kauw    
Boomkruiper
Turkse tortel   
Tjiftjaf    
Zwarte Kraai
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Nestkasten maken en plaatsen

13 december zijn Jaap Kloezeman en Her-
man Hannink als begeleiders bij de jeugd-
groep van het IVN geweest om ze te helpen 
met het maken van nestkasten.

28 februari zijn de gemaakte nestkasten en 
enkele gekochte kasten door de jeugd en 
begeleiders opgehangen in de Douwelerkolk 
en langs de Rielerbaan, Rielerenk.

Een paar foto’s als stille getuigen van deze 
activiteit.

Janny Druijff
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Nabij het IJsselmeerpaviljoen parkeerden 
we de fiets, alwaar we nog een stuk door het 
Rijsterbosh wandelden. De wandeling bleek 
zeer de moeite waard, toen Gerard een Ap-
pelvink ontdekte en kort daarna ook het nest 
hiervan. De fiets werd weer opgezocht en we 
bereikten via een langs het IJsselmeer, pa-
rallellopend weggetje, een natuurlijke klif die 
de kust op enkele plaatsen rijk is. Van hieruit 
werden leuke waarnemingen gedaan zoals 
de diverse soorten rietzangers en dobberen-
de Zwarte Zwanen met donzige jongen.

“Muzenbieter” in volle vlucht. 
Foto; Jeroen Kuipers

Terug op de kampeerboerderij nuttigden we 
een verlaat ontbijt, en gaf Aart ons te ken-
nen dat we een tocht zouden maken door 
verschillende terreintjes met een grote diver-
siteit  aan vogelsoorten. 
De tocht voerde ons langs de Oudermirdu-
merklif en Steile bank naar de Bremer Wil-
dernis. Onderweg viel Noors oog op een 
straat met een wel een heel bijzondere 
naam. Vele foto’s verder van dit straatnaam-
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Voorjaarsweekend Gaasterland

Onder de bezielende leiding van Aart en “juf-
frouw Ooievaar”, vertrokken we vrijdagmor-
gen 8 mei met 24 vogelaars vanaf het Mer-
cure Hotel richting Gaasterland.
Tijdens de heenreis was er een tussenstop 
bij het bezoekerscentrum in de Weerribben, 
waar we genoten van het heerlijke weer en 
de door ons zelf meegebrachte koffie.
Een stevige wandeling door dit prachtige 
natte gebied leverde leuke waarnemingen 
op, zoals Putters, Boomvalk en een overtrek-
kende Zwarte Wouw. Ook de haardracht van 
één van onze vogelaars werd vergeleken 
met een dobberende fuut aldaar.

De tocht richting Gaasterland, voerde ons 
naar natuurreservaat de Rottige Meente, om 
vervolgens door te rijden naar Tacozijl, waar 
we een kijkje namen bij Sonderleien in het 
glooiende gebied van Gaasterland.
Aan het einde van de middag kwamen we 
aan bij de kampeerboerderij van de familie 
Groen te Oudemirdum. Een royale accom-
modatie met grote openkeuken en twee 
slaapzalen met één groot stapelbed geschikt 
voor 40 personen.
Na een heerlijke zelf bereide macaronimaal-
tijd werd de omgeving verkend en door het 
Jolderenbosk gelopen. Aan het eind van de 
avond stond de teller inmiddels op ruim 80 
vogelsoorten die op een persoonlijke lijst 
werden aangekruist. Enkele vogelaars onder 
ons hadden opmerkelijke waarnemingen. Zo 
deden de soorten plakmus (Boomklever) en 
de muzenbieter (Buizerd) dit weekend hun 
intrede. Die avond maakten we het niet te 
laat, omdat Aart ons te verstaan had gege-
ven dat we de volgende morgen vroeg uit de 
veren moesten.

Die morgen werd snel door iedereen een 
broodje op de vuist klaar gemaakt en togen 
we op gehuurde fietsen richting het Rijster-
bosh. We doorkruisten het parkachtig bos 
met lange lanen (leane) en stopten regelma-
tig om het geweldige concert van vogelgelui-
den te beluisteren.



beweging richting It Swin. Onder leiding van 
Jan Tijsma van het IVN maakten we een flin-
ke wandeling rond het natuurgebied in ont-
wikkeling. Een grote diversiteit aan zang- en 
watervogels viel ons ten deel, en we genoten 
intussen van het fraaie weer. We spotten de 
eerste Kluten in de lucht en in het riet een 
groepje baltsende Kemphanen met donkere 
en lichte kragen. Dit plas- drasgebied is zeker 
de moeite waard om nog een keer te bezoe-
ken. Onze gids maakte een laatste groeps-
foto die hij met tekst beloofde te plaatsen in 
het IVN-blad en op de IVN-site aldaar. 
In de kampeerboerderij werd nog een laat-
ste lunch genuttigd en werd alles grondig 
schoon gemaakt.
Weer aangekomen in Deventer namen we 
afscheid van elkaar en werd Aart dubbel en 
dwars bedankt voor de organisatie van weer 
een geweldig weekend.
Op naar volgend jaar!

Jannie en Henk 

   Kluut doet aan watertrappelen.

   Foto; Albert Winkelman
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bord “Noorderreed” met Noor als middelpunt, 
togen we verder. Onderweg stapten we nog 
diverse malen van de fiets en namen we de 
kijker ter hand. Aan het eind van de middag 
pakten we in Oudemirdum een terrasje voor 
een verfrissing.
Tijdens het nuttigen hiervan werd Isadora 
paradijsvogel bevangen door de kou en on-
der grote hilariteit door omstanders goed 
ingepakt. Een paar dames hielden het voor 
gezien en besloten de kampeerboerderij op 
te zoeken. Op advies van enkele heren wer-
den ze totaal de verkeerde kant opgestuurd, 
waarna de smoor er na afloop goed in zat.
Nadat we ons hadden opgefrist, werden de 
fietsen ingeleverd en hebben we heerlijk ge-
geten in het dorp.

We hadden er een lange dag opzitten, maar 
toch hebben we nog even gezellig nagebab-
beld en kwamen de soortenlijsten aan bod 
voor een aanvulling.
Toen de valkensoort aan de beurt 
was en er wat verwarring was om 
welk soort het nou ging, kwam Jaap 
Kloezeman tot grote opluchting met 
de oplossing dat het zou gaan om 
de Motorenvalk. Een nieuwe soort 
was geboren!
De avond kreeg een andere 
wending toen juffrouw Ooievaar, 
Isadora paradijsvogel en meneer 
de Uil ten tonele verschenen.
Op ludieke wijze werd de oud 
voorzitter Arnold Bakker, (Arnoldo 
Salamander) bedankt voor zijn 
”eigenwijze” voorzitterschap van 
de afgelopen 10  jaar. Cabaretesk 
werd het voorzitterschap van 
Arnoldo Salamander toegelicht. 
Als dank voor zijn inzet en 
betrokkenheid kreeg hij uit handen 
van juffrouw Ooievaar een cadeaubon over-
handigd, met de opmerking hier snel gebruik 
van te maken omdat de bon bijna was ver-
lopen.

De volgende morgen waren we weer vroeg 
uit de veren, en zette de karavaan zich in 
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Oeverzwaluwenwand

Aan, wat begon als een initiatief van Piet 
Roskam om een wal te steken voor de oever-
zwaluwen,  is nu waarschijnlijk een  einde 
gekomen. 
Het graven van een nevengeul voor ‘Ruimte 
voor het water” lijkt nu toch wel heel defi ni-
tief. De piketten zijn al geplaatst. 
Wel blijft de vraag of dit gebeurd na het 
broedseizoen. 
Het overgebleven werkgroepje heeft het met 
veel plezier gedaan.

De Oeverzwaluwengroep,
Jongens allemaal hartstikke bedankt!!

Frits Nijhof

Hieronder enkele foto’s van het werkgroepje 
in actie en rust, gemaakt door Frits Nijhof op 
08-04-2009 

Tot aan de enkels in de klei.... 
op de Bolwerkswei
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Na gedane arbeid is het goed rusten.

Hopelijk weten de Oeverzwaluwen deze ar-
beid te waarderen en maken ze ook dit jaar 
weer gebruik van de speciaal voor hen afge-
stoken steile wand.



als oplossing.
Op basis van de snavellengte en het koppa-
troon kunnen we ook Grote- en Duinpieper 
wegstrepen. Beide soorten hebben een dui-
delijker wenkbrauwstreep en baardstreep en 
doen in voorkomen wel wat denken aan een 
kwikstaart. 
Blijven over enkele kleinere piepersoorten 
als; Graspieper, Boompieper, Siberische 
Boompieper en Roodkeelpieper. De laatste 
twee zijn zeldzame najaarsgasten en kun-
nen aan de hand van de zichtbare kenmer-
ken worden uitgesloten. Siberische Boom-
pieper heeft een duidelijke, tweekleurige 
wenbrauwstreep en een lichte en donkere 
vlek op de oorstreek hetgeen ontbreekt bij 
onze raadselvogel. Roodkeelpieper heeft in 
adult kleed een vrij egaal gekleurde kop zon-
der donkere baardstreep en contrasterende 
mondstreep. 1e winter vogels hebben een 
duidelijke wenkbrauwstreep en geen contrast 
tussen de kleur van de borst en buik. Bij onze 
raadselvogel is vooral op de linkerzijde van 
de bovenborst een duidelijke, donkerdere tint 
te zien. Blijven we dus zitten met Graspieper 
en Boompieper.  
Kijken we even goed naar de foto dan zien 
we het eerder genoemde contrast tussen de 
(boven)borst en de rest van de borst en buik 
met daarop strepen. Als we goed kijken zien 
we dat deze strepen op de borst groot be-
ginnen en naar beneden toe steeds dunner 
en fijner worden. Deze fijne strepen zetten 
zich  voort over de flank van de vogel. Bij 
dit artikel is nog een foto van dezelfde vogel 
toegevoegd waarop deze fijne flankstrepen 
beter te zien zijn. Het contrast tussen borst 
en buik en de dunner wordende strepen op 
de flank passen alleen maar op Boompieper. 
Bij een Graspieper is er geen contrast tussen 
de borst en de buik en blijven de strepen op 
de flanken even dik en duidelijk als die op 
de borst. Tot slot is er nog een kenmerk dat  
mede bepalend is voor het onderscheid tus-
sen Boompieper en Graspieper en dat is de 
lengte van de achternagel. Bij de boompie-
per is deze kort en gekromd terwijl deze bij 
Graspieper veel langer is en slechts licht ge-
kromd. 1 inzender vermelde dit kenmerk bij 
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oplossing raadselvogel nr. 2, 
opgave 3

Deze raadselvogel bleek iets moelijker dan 
de vorige en slechts 8 mensen hebben een 
oplossing ingestuurd, waarvan er 3 de goede 
soort wisten te noemen.
De vogel op de foto is vrij klein, gezien de 
hand die hem vasthoudt, heeft op de boven-
borst duidelijke borststrepen, een niet al te 
grote maar wel stevige snavel waarvan de 
ondersnavel lichter is dan de bovensnavel, 
een opbvallende lichte mondstreep met daar-
onder een kleine, vage baardstreep en een 
onopvallende wenkbrauwstreep. Deze ken-
merken laten maar een groep over en dat is 
die van de Piepers. Bij de Leeuweriken zien 
we ook dergelijke kenmerken en zouden op 
basis van de snavel ook Boomleeuwerik en 
Veldleeuwerik in aanmerking kunnen komen 
maar bij deze twee is het koppatroon veel 
duidelijker en markanter waardoor deze twee 
direkt afvallen. 7 mensen komen dan ook met 
een soort uit de groep van de Piepers terwijl 
1 inzender meende dat het zou gaan om een 
jonge Koperwiek. UIteraard vertoond deze 
soort ook vlekken op de borst en een snavel 
waarvan de ondersnavel lichter is maar het 
koppatroon zou dan veel markanter moeten 
zijn, vooral de wenkbrauwstreep. Een Koper-
wiek is ook een stuk groter en forser dan de 
getoonde vogel, 19-23 cm tegenover 17-20 
cm bij de grootste piepersoort. Nu is grootte 
inschatten op een foto altijd lastig maar ge-
zien de vingers die zichtbaar zijn op de foto is 
wel te zien dat de vogel relatief klein is.

Laten we eens kijken naar de Piepers. Bij 
deze groep kunnen we ondescheid maken 
tussen de grotere soorten met lichte poten 
(Grote Pieper en Duinpieper) en met don-
kere poten (Oeverpieper en Waterpieper) 
en de kleinere soorten.  De vogel op de foto 
heeft duidelijk lichte poten en hierdoor val-
len Oeverpieper en Waterpieper meteen af. 
Deze soorten hebben ook een donkereder 
voorkomen met een duidelijk langere, dunne 
snavel. Oeverpieper werd 1 keer genoemd 



Boompieper, foto; Gerard Boere, 26-09-
2007
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het insturen van de op-
lossing. 
Op de extra geplaatste 
foto is ook nog een 
duidelijke rij donkere 
veren te zien welke 
wordt gevormd door 
de middelste dekveren. 
Aangezien de Boom-
pieper doorgaans iets 
lichter is gekleurd dan 
de Graspieper valt 
deze rij veren extra op. 
Dit is eveneens te ge-
bruiken als kenmerk bij 
het herkennen van een 
Boompieper in com-
binatie met de andere 
genoemde kenmerken.  Wel is dit veerken-
merk afhankelijk van slijtage en rui waardoor 
het niet altijd even betrouwbaar is. Bij deze 
vogel is het erg duidelijk  en dat komt om-
dat deze vogel in najaarskleed is en dus net 
nieuwe veren heeft. De foto is gemaakt op 
26-09-2007 door Gerard Boere tijdens het 
vangen en ringen van vogels in Frankrijk 
voor het CES project. 

Nieuwe opgave.

Hiernaast staat raad-
selvogel 3 afgebeeld. 
Succes en blijf de 
oplossingen insturen 



Activiteiten DNC (Deventer 
Natuur Club)

28 juli 
Zomeravondfietstocht uitgezet door het NI-
VON, binnen- en buitendijks langs de rivier.
25 augustus 
Lezing door de Universiteit van Wageningen 
over de Natuurkalender en de ecologische 
veranderingen in relatie tot het klimaat.
29 september 
De Imkervereniging Deventer vertelt over het 
grootse kleine bijenleven en hun belang voor 
de biodiversiteit.
27 oktober 
De beste tijd voor een lezing over padden-
stoelen door het IVN.
24 november 
Het verband tussen het weer en het klimaat 
in onze streek wordt besproken door de be-
kende weerman Mark Wolvenne uit Terwol-
de.

Tenzij anders aangegeven beginnen alle 
activiteiten om 20.00 uur op De Ulebelt 
aan de Maatmansweg 3 (bus 1 of 5 halte 
David Wijnveldtweg). De toegang inclusief 
een kop koffie of thee bedraagt €5,=. Voor 
aanmelding en meer informatie kunt u bel-

len naar 0570-653437 of 
mailen naar info@ulebelt.
nl. Eventuele programma-
wijzigingen zullen op www.
ulebelt.nl bekend gemaakt 
worden.
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Agenda 

Bijeenkomsten VWG

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond 
in de “Ulebelt”, maatmansweg 3 in Deventer. 
Aanvang 20.00 uur. Na een korte vergade-
ring komen de volgende onderwerpen aan 
bod:

2 sept: Net als vorig jaar willen we van ieder-
een een paar digitale foto’s om zijn vakantie-
ervaringen te illustreren. Foto’s sturen naar 
G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl.

7 okt: Mark Hoksberg vertelt over de vogels 
van Rottumeroog, waar hij als vogelwachter 
gewerkt heeft. 

4 nov: Eric Lam, de stadsecoloog, komt ver-
tellen over de ontwikkelingen in Deventer.

2 dec: Gerard Boere vertelt over zijn vogel 
ringwerk in Frankrijk.

6 jan: Vogelquiz 

Klaar om geringd te worden. Foto; Gerard Boere



Foto’s en tekeningen gevraagd

Om de IJsvogel ook de komende edities op te 
fleuren zijn foto’s en tekeningen hard nodig. 
Het gaat hierbij dan niet aleen om afbeeldin-
gen van vogels maar ook van mensen tijdens 
een excursie of andere vwg activitieit. 
Ook vogelverhalen met afbeeldingen zomaar 
ergens in het veld of tijdens de vakantie zijn 
van harte welkom. 
Dus kan je tekenen of maak je foto’s stuur 
deze dan op naar de redactie 
Bij voorbaat bedankt.
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Betaling contributie 2009

Uit de administratie van de penningmeester 
is gebleken dat een deel van de leden hun 
contributie nog niet heeft betaald. 
Hierbij dan ook het vriendelijke verzoek om 
dit voor 01-08-2009 te voldoen op rekening
47.03.87.297 t.n.v. vogelwerkgroep de IJs-
selstreek.

Ledenmutaties

nieuwe leden:
Sonja Weber, Het Zwanevlot 260, 7206 CP 
Zutphen, 0575-842148
 s.weber32@chello.nl

Dhr. H.W. Roelofs, De Haarmansenk 53, 
7433 HL Schalkhaar, 0570-635678 
  hwroelofs@home.nl 

M.T.J. Stijntjes, Graven 28, 7411 PH Deven-
ter, 0570-858135

Anton Jeurnink, Citroenvlinder 27, 7423 GE 
Deventer, 0570-653267 / 06 - 27507518
 ajeurnink@home.nl

Bedankt als lid:
W.W.  Braunius, Veenweg 5, Terwolde
A.v.d. Meulen, Tuinstraat 49, Deventer
K. in’t Veld, Lavendel 8, Raalte

Adreswijziging:
Jose de Negro, J.W. Schuurmanstraat 104
4357 EM Domburg, 0118-436968

A. Borst, Keizer Karellaan 27, 7415 ZC De-
venter, 0570-632611
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden

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

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

September 2:  Ledenbijeenkopmst: Net als vorig jaar willen we van iedereen een  
  paar digitale foto’s om zijn vakantie-ervaringen te illustreren. Foto’s  
  sturen naar G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl.

September, 19     “Gaande trekvogels”
   Duursche Waarden bij Olst -  ochtend
  Verzamelen: 08.30 uur Tropische Landbouwschool Deventer.

Oktober 3 Euro Bird Watch, Bijzonderheden volgen nog via de mail of 
  de website

Oktober 7:  Ledenbijeenkomst: Mark Hoksberg vertelt over de vogels van 
  Rottumeroog, waar hij als vogelwachter gewerkt heeft. 

Oktober 24 “Zijn onze wintergasten er al?”
  Oostvaardersplassen en Flevopolder, dagexcursie. 
  Verzamelen: 08.00 uur Postiljon Mercure Motel Deventer.

November 4:  Ledenbijeenkomst: Eric Lam, de stadsecoloog, komt vertellen 
  over de ontwikkelingen in  Deventer.

November 21 “Is er nog wat waar te nemen in het bos?”
  Landgoed Joppe - ochtendwandeling. 
  Verzamelen: 08.30 uur Tropische Landbouwschool Deventer.

December 2:  Ledenbijeenkomst: Gerard Boere vertelt over zijn vogel ringwerk in  
  Frankrijk.

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen 
die bovenaan dit overzicht staan. Vertel bij aanmelden altijd of je beschikt over vervoer, 
of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen rijden. Opgeven kan tot 2 dagen 
voor aanvang van excursie, dit in verband met het plannen van het vervoer. Indien men 
zich later aanmeld kan het zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor je vervoer tijdens 
de excursie.
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Slechtvalk, vrouwtje,Deventer, 24-05-2009
foto; Jeroen Kuipers

Ooievaar, Gorssel, 19-04-2009 
foto; Jeroen Kuipers


