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Hiep hiep hoera! We hebben een nieu-
we website. In deze IJsvogel kun je le-
zen hoe het allemaal tot stand is ge-
komen en ga natuurlijk eens kijken op 
 www.vwg-deijsselstreek.nl 

Het ziet er prachtig uit! 

Na dit vrolijke nieuws ga ik over tot seri-
euzer zaken. Door al die weken sneeuw en 
ijs hebben de vogels het zwaar te verduren 
gehad. Voor de zaad-eters was er genoeg 
te vinden op de voedertafels, maar de arme 
vis-eters moesten elkaar verdringen boven 
de laatste wakken. Het gras was wekenlang 
ondergesneeuwd. En hoe die enkele kievit 
zijn buik vol heeft gekregen is mij een raad-
sel. We vrezen dat er een heleboel slacht-
offers zijn gevallen. Nu maar hopen dat de 
overwinteraars die naar warmere streken zijn 
vertrokken, straks weer massaal terugkomen 
om de bossen, velden, dorpen en steden op-
nieuw te bevolken en dat er toch nog een 
paar ijsvogeltjes en reigers zijn overgeble-
ven.

De mooie foto op de voorkant van deze 
IJsvogel belooft veel voor het komende sei-
zoen.

Als redactie zijn we heel tevreden met de 
binnenkomende kopij. Er gebeurt veel in de 
vereniging en gelukkig schrijven jullie er over. 
De jeugdclub laat deze keer vooral van zich 
zien. Er zijn verslagen van de maandelijkse 
excursies en er is een verslag van nestkast-
onderzoek in Dorth gedurende de afgelopen 
zomer. Naast een nieuwe raadselvogel, is er 
ook een artikel over de Overijsselse voge-
laarsdag die eind vorig jaar werd gehouden. 

De redactie is blij verrast met een nieuwe 
correspondent in Noord Holland. In zijn eigen 
column vertelt hij over het wel en wee in Den 
Helder en op Texel. 

We worden door Gerard allemaal uitgeno-
digd dit voorjaar weer mee te doen aan een 
BMP- telling, ditmaal in het Wechelerveld. 
Heerlijk ’s morgens voor zonsopgang op de 
fiets door Deventer, ik kijk er al naar uit. 

In deze IJsvogel ook een artikel van de 
ooievaarscommissie, over de afbouw van 
Ooievaarstation ’t Zand. Leuk nieuws is dat 
Vogelbescherming ons heeft gevraagd mee 
te doen aan “Beleef de Lente”. Daarvoor is 
eind februari een webcam geplaatst bij één 
van onze ooievaars. Begin maart gaat de 
webcam aan en kunnen we vol ongeduld 
uitzien naar de aankomst van het paartje, 
dat het boomnest waarschijnlijk half maart 
gaat bevolken. Rond 30 april hopen we dat 
het eerste jong uit het ei komt, waarna we 
nog 2 maanden kunnen genieten van het 
opgroeien van een of meerdere jonge ooie-
vaars. Ga kijken op de website www.vogel-
bescherming.nl of www.beleefdelente.nl en 
geniet mee van (toch wel een beetje) ons 
kroost.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Vandaag wandelen we rond landgoed 
Joppe. Het weer is een beetje grijs druilerig, 
maar wel 14 graden. Op de parkeerplaats bij 
het kerkje verdelen we ons in twee groepen. 
Ik ga met Appie, Gerard ,Herman en Wil mee 
op pad. Iets voorbij de parkeerplaats op de 
Eikenboom-laan slaan we linksaf, een mooi 
pad tussen de weilanden door. Aangekomen 
bij de boerderij zat een klein zwart poesje 
met wit befje en witte pootjes ons op te wach-
ten om ons verder de gehele wandeling te 
vergezellen.

We horen boomklevers en de roodborst. 
De boomklever eet in het voorjaar en zomer 
vooral insecten en spinnen, in het najaar en 
winter noten en zaden. Hij lust ook graag 
taxusbessen; de vrucht van de taxus. Deze 
bessen zijn zeer giftig, maar onschadelijk 
voor vogels, omdat zij de pit uitpoepen. Zo 
zorgen zij voor de verspreiding van de taxus-
zaden. De boomklever woont in een vrij klein 
gebied en is een standvogel.

Van de roodborst vertelt Herman dat dit 
vogeltje andere vogels imponeert met zijn 
fel oranje-rode borst. Onze roodborst trekt in 
‘t najaar naar Zuid-Europa en de Noordoost-
Europese vogels komen bij ons. Roodbor-
sten zijn gek op de zaadjes van de kardi-
naalsmuts.

We steken de Landgoedlaan over en Her-
man vertelt dat het landgoed in de 16e eeuw 
bekend was als Jopshoeve. Het gebied was 
een groot moeras, gevaarlijk om door te lo-
pen in het donker. Huize Joppe heeft een 
klokje dat ieder kwartier luidde, functioneel 
voor de marskramers. Het klokje werd in de 
2e wereldoorlog in de vijver bewaard.

Het station Gorssel is gebouwd in begin  
v. d .19e eeuw i.v.m. de kerkgang van de ar-
beiders naar de kerk in Zutphen. Later werd 
het kerkje in Joppe gebouwd. Vanaf het huis 
was er vrij zicht op de kerk. Een deel van het 
landgoed is eigendom van Natuurmonumen-
ten. In een gedeelte van het huis woont de 
eigenaresse mw. de Maes Janssens.

Het weer knapt op en boven in een coni-
feer zien we een prachtig mannetje goud-
vink.

Goudvinken houden vlg. Herman erg van 
de bessen van de vuurdoorn.

We horen vinken en kepen. De keep roept 
zijn eigen naam, en eet in de winter erg graag 
beukennootjes. Vinken lijken op de keep, 
maar hun zang is de bekende vinkenslag.

Al lopende, horen en zien we staartmezen, 
zij leven in groepjes, ook vaak met andere 
mezen. Het voordeel hiervan is dat ze ge-
makkelijker aan voedsel komen. Volgens 
Herman roepen zij elkaar voortdurend, dat 
lijkt ons heel gezellig.

Wat verder zien we een bonte specht in 
een oude eik, de specht is ongeveer even 
groot als de spreeuw, iets kleiner dan de me-
rel. De specht herken je als ie vliegt aan zijn 
golvende vlucht.

Over het kale maisland tegen de boom-
grens zien we groepjes houtduiven en holen-
duiven.

De holenduif is schuw en onopvallend, hij 
is kleiner dan de houtduif en heeft geen wit 
in de vleugel. Midden op het land staat een 
boom, even een rustplaats voor over het land 
vliegende vogels.

In het bos ontdekken we een grote win-
tervlinder mannetje, dit is een dagvliegende 

Verslag vogelexcursie landgoed Joppe,  
21 november 2009



IJsvogel nr. 65 4 april 2010

nachtvlinder. Het vrouwtje van deze vlinder 
vliegt niet. De mannetjes ruiken de vrouwtjes 
op afstand (en dat zonder een geurtje van 
Douglas te gebruiken, haha). Wat zit de na-
tuur toch mooi in elkaar en wat weten onze 
gidsen er, behalve van vogels, veel van.

Herman vertelt over bomen, dat een beuk 
door bijvoorbeeld wel 10 vogels gebruikt 
wordt, maar van een linde en een eik profite-
ren wel 30 soorten vogels.

We komen bij de achterkant van het huis 
en lopen er omheen. Bij de mooi geschoren 
heg kijken we in de oude moestuin. We zien 
ook de berceau, een tuinpad wat overgroeid 
is met beukenhaag om de rijke dames vroe-
ger uit de zon te houden als zij een wandelin-
getje maakten. Er staat een varenbeuk in de 
berceau en we zien een gaai.

We gaan op weg naar de heuvel met de 
theekoepel. Deze herbergt een ijskelder 
waar vroeger alles wat koel moest blijven in 
werd bewaard.

Appie en Gerard zien een houtsnip, dit 
schijnt vrij bijzonder te zijn meen ik uit de re-
acties op te kunnen maken.

In een boom vlak bij de koepel zit de glans-
kop hard te roepen, het duurt even voordat 
we hem zien. We lopen door het populieren-
laantje. Populieren werden vroeger geplant 
bij de geboorte van een dochter. Tegen de 
tijd dat de dochter ging trouwen waren de bo-
men groot genoeg om te kappen en kon de 
houtopbrengst de bruiloft bekostigen.

We lopen langs de weg achter de bomen-
rij. We zien nog een specht, een zwarte kraai 
en een buizerd. We slaan af, richting vijver. 
Deze staat vol water door de sloot rondom. 
Hier zien we alleen wilde eenden. Op het 
pad richting boerderij wordt nog een sperwer 
gesignaleerd. Deze kleine snelle roofvogel is 
zeer wendbaar in het bos vanwege zijn korte, 
afgeronde vleugels.

We naderen de boerderij weer, onze mee-
looppoes is weer thuis en blijft nu netjes 
zitten, ze zal wel moe zijn van zo’n lange 
wandeling. Zou ze het net zo boeiend en 
leerzaam gevonden hebben als ik? We gaan 
op naar de koffie, het was een heerlijke och-
tend, waarvoor dank!

Minie Paul

Glimlach uit de 
hemel
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De eerste excursie van het nieuwe jaar 
was gepland als fietsexcursie, maar gezien 
de barre weersomstandigheden besloten we 
op de ledenvergadering voorafgaand aan 
deze dag het roer om te gooien en toch maar 
gewoon de wandelschoenen aan te trekken. 
Er lag gewoon te veel sneeuw om te fietsen, 
de meeste wegen waren onbegaanbaar. En 
het was koud! Hoewel het kwik niet eens zo 
heel ver onder 0 stokte, was er een gevoels-
temperatuur voorspeld van tussen de -10 en 
-15 ◦C met later op de ochtend sneeuw in 
combinatie met harde wind.

Dat moet er de reden van geweest zijn 
dat er om half negen bij het IJsselhotel aan-
vankelijk maar 4 enthousiastelingen present 
waren. 

Maar gaandeweg sloten zich toch nog 4 
anderen aan zodat we uiteindelijk met een 
groep van 8 op pad gingen, met in ons mid-
den slechts één vrouw –in de persoon van 
Ellen. Nog nóóit meegemaakt! Het lag toch 
niet aan het barre weer toch, dames? Want 
het moet gezegd: de ontberingen waren niet 
voor niets. Het werd een heerlijke vogeloch-
tend in een overweldigend mooi winterland-
schap dat door de op jacht geraakte sneeuw 
een extra dimensie kreeg. En hoezo niet 
zo veel te zien de laatste tijd? Ik heb deze 
ochtend 42 soorten geteld en zal er zeker 

een aantal over het hoofd gezien hebben. 
Spectaculaire momenten hebben we mee-
gemaakt. Wat te denken van de invallende 
wilde zwaan die wel een volle minuut – al 
dalende- een landingsplek probeerde te vin-
den. En de 1000+ kramsvogels in een boom-
gaard die zich te goed deden aan overgeble-
ven fruitresten.

En dan die patrijzen in de hun kenmer-
kende vlucht. Prachtig! En ook nog 3 slecht-
valken maar liefst, 2 in de toren aan de 
overkant en 1, heel duidelijk waarneembaar, 
op de grond. In vlucht werd nog een bokje 
gespot.U begrijpt het al: het was weer ge-
nieten. We mogen wel heel blij zijn met zo’n 
mooi stuk rivierlandschap vlak om de hoek!

Marcel Hutten

Excursie Wilpse Klei, 9 januari 2010

Kwartels

Siberië of ? Wilpse klei
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De Overijsselse Vogelaarsdag werd dit 
jaar gehouden in motel Zwarte Water in 
Zwartsluis en werd bezocht door ca. 120 vo-
gelaars. 

De organisatie was in handen van Natuur-
beschermingsvereniging IJhorst-Staphorst. 

De VWG werd vertegenwoordigd door 
Jacques Blaauw, Klaas Spijker, Jaap Kloe-
zeman en ondergetekende.

Om in het ritme te komen van de dag, was 
er een welkom door de dagvoorzitter Arnold 
Lassche met koffie en uitgebreide presenta-
tie van de organiserende vereniging, de 9e 
in de rij van de in totaal 10 Overijsselse vo-
gelwerkgroepen. Direct al bleek, dat het een 
grote vereniging is met ruim 900 leden. Deze 
vereniging houdt zich niet alleen bezig met 
vogels, maar ook met andere natuurprojec-
ten, zoals heidezuivering, het monitoren van 
zeldzame planten en vlinders, landschaps-
bescherming e.d.

Zie ook: www.natuurbeschermingsvereni-
ging.nl.

Holenbroeders boswachterij Staphorst 
Na de opening kwam Bert Blaauw aan het 

woord. Hij presenteerde een boek over de 
Boswachterij Staphorst voorzien van foto’s 
en tekst. Ook werden beelden getoond op 
het grote scherm.

Er werd gesproken over het wel en wee 
in de boswachterij, waar Bert al vanaf 1959 
werkt. Opmerkelijk was, dat de nestkasten 
aldaar, steeds regelmatiger werden bezocht 
door steenmarters. Het wordt een plaag. 

Om de vogels te beschermen zijn inmid-
dels veel nestkasten geplaatst die op ca 
5 cm voor de vliegopening voorzien zijn van 
zgn. maskers. De maskers zijn gemaakt 
uit staaldraad. Het is te vergelijken met het 

masker dat een hockeykeeper voor zijn ge-
zicht draagt. De mazen in het masker zijn 
voldoende groot om de vogel door te laten 
om bij het nest te komen, terwijl de mazen 
te klein zijn voor de steenmarter. Zodoende 
wordt de marter geweerd.

Verder bleek dat t.o.v. 2008 de kerkuil en 
de zwarte mees in aantal is verminderd; dat 
de bonte vliegenvanger hier en daar in aantal 
is achteruitgegaan, terwijl de steenuil in aan-
tal is vooruitgegaan.

Vogels in Overijssel
In een introductie door G. Gerritsen en 

P. van den Akker, kon men kennismaken 
met de nieuwe uitgave van Vogels in Overijs-
sel 2009; de 8e editie, een vervolg op het in 
1984 verschenen gelijknamige 1e boek. Het 
boek bevat o.a. een aantal artikelen over het 
vogelonderzoek in Overijssel. 

Een aantal boeken zijn door ons meege-
nomen, met het verzoek van de introduceer-
ders, deze te verkopen aan belangstellenden 
van onze vogelwerkgroep “De IJsselstreek “. 

Het is een beperkt aantal, maar een 2e af-
name bij de introduceerders is mogelijk.

Het boek is inmiddels door Jaap Kloeze-
man op de bijeenkomst van onze vogelwerk-
groep op woensdag 2 december j.l. gepre-
senteerd.

Sperwers in Zwolle
Jan van Dijk had een zeer interessante le-

zing en illustreerde de resultaten met uitge-
breide, overzichtelijke lijn- en staafdiagram-
men op het scherm.

De sperwer doet het goed in de gemeente 
Zwolle.

Enkele resultaten over 2009: Er zijn 70 jon-
gen uitgevlogen, waarvan 1 nest zelfs met 7 

Overijsselse Vogelaarsdag, 21 november 2009
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jongen. Gemiddeld vliegen er 3 jongen per 
nest uit. Het gewicht van een prooi, is tus-
sen de 100 en 500 gram. De prooien zijn o.a. 
houtduif, kauwtje, tortel, vlaamse gaai.

Dat de sperwer het goed doet,komt mede 
door het voldoende voedselaanbod.

Ook blijkt, dat het broedsucces in Zwolle 
van sperwer en havik ongeveer parallel aan 
elkaar is.

Duidelijk waarneembaar is de verplaatsing 
van vogels i.h.a die ter bescherming steeds 
meer de buitenwijken en de stad opzoeken 
i.p.v. de open gedeelten daarbuiten.

De vogels herkennen het gevaar van de 
sperwer heel goed.

De beschutting tussen de bebouwing, is 
er immers beter, dus veiliger. Ook dit is een 
vingerwijzing dat het met de sperwer in de 
omgeving Zwolle goed gaat.

Broedvogels hoogwaterzone bij Giet-
hoorn 

Obe Brandsma geeft een lezing over de 
broedvogels in de hoogwaterzone bij Giet-
hoorn. Dit gebied is heringericht in de jaren 
1989 – 1993. Een lange periode, maar de 
nieuwe inrichting liep niet zo vlot vanwege 
het moeilijk toegankelijke gebied. De inspan-
ning is het zeker waard geweest, want de 
roerdomp, de kiekendief, de purperreiger en 
waterral o.a., broeden er nu weer in kleine 
aantallen.

De broedende lepelaars, zijn in aantal 
zelfs sterk toegenomen. 

Doordat het gebied erg ontoegankelijk is, 
zijn geen betrouwbare aantallen te geven. 
Ontegenzeggelijk biedt de moeilijke toegan-
kelijkheid ook weer een voordeel, want rust 
is voor vele soorten vogels en andere dieren 
onmisbaar.

Lunchpauze
De drie kwartier pauze, was één van de 

mogelijkheden buiten te vogelen op één van 

de 3 lokaties: “de Veldiger buitenlanden”, de 
“Barsbeker Polder”, de “Olde Maten”. Of kon 
men een bezoek brengen aan het plaatselijk 
museum “Schoonewelle“, een centrum voor 
Natuur en Ambacht.

Wij van de VWG IJsselstreek kozen voor 
een bezoek aan de “Olde Maten”, een ge-
bied aan de oostzijde van de weg Hasselt - 
Zwartsluis. Ondanks het mooie zonnige weer 
en geringe wind, hebben we weinig vogels 
gezien. Van de bijzondere soorten, zwom-
men er op de plas wel enkele wintertalingen.

De Gierzwaluw
Johan Tinholt is een man met passie, een 

enthousiaste verteller en veel kennis van de 
gierzwaluw met zijn sikkelvormige goed ma-
noeuvrerende vleugels en zijn zwak ontwik-
kelde poten.

Aan de gevel van zijn huis, bevinden zich 
vele nestkasten en Johan houdt elk jaar 
trouw alle waarnemingen bij. De ladder heeft 
hij permanent bij de hand. 

Door zijn activiteit, heeft hij een schat aan 
gegevens verzameld. De vogels slapen 
soms al vliegend, tot een hoogte van 1800 m 
in de lucht en bereiken max. een leeftijd van 
17 jaar.

Enkele nestkasten zijn voorzien van mi-
nicamera’s en dat werd ook duidelijk op het 
grote scherm getoond.

Het nest in de kast stelt niet al te veel voor 
en bestaat in hoofdzaak uit materiaal dat in 
de lucht dwarrelt, daar opgevangen wordt, 
maar ook uit veren zoals uit de beelden in de 
nestkasten werd waargenomen.

Hij vertelde, dat “zijn vogels” zoals hij 
ze noemt, elk jaar op dezelfde dag, n.l. op 
26 april, zijn nestkasten bezetten; geen dag 
eerder maar ook zeker geen dag later. 

Een boeiende lezing voorzien van mooie 
beelden met geluid.
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Vogels ringen in “Kooi Haasjes” Hasselt
Henk Luten vertelt over het ringen van vo-

gels in Kooi Haasjes in Hasselt. Van oudsher 
is de kooi een lok- en vangplaats voor een-
den geweest, een vangmethode welke da-
teert uit de middeleeuwen. De kooi bevindt 
zich in het Kooibos en wordt thans beheerd 
door een stichting.

Tot na de 2e wereldoorlog, werden er een-
den gevangen voor de consumptie; nu echter 
wil de stichting uit cultuurhistorisch oogpunt 
deze eendenkooi en vangmethode in ere 
houden; echter de gevangen vogels worden 
niet de nek omgedraaid, maar nu voorzien 
van een ring en vrijgelaten. 

Ook worden er vogels gevangen met net-
ten van 250 cm hoog en daarna geringd en 
vrijgelaten. Hierdoor wordt een goed inzicht 
van de vogelstand in het “Kooibos”, verkre-
gen. Er worden nu ruim 40 verschillende 
vogels geringd. Ook wordt er meegewerkt 
aan het landelijk onderzoeksproject, C.E.S. 
Voorts is er een bijenstal en dialezing op de 
lokatie.

Excursies hier naartoe zijn mogelijk, na te-
lefonische afspraak op 06 53 25 41 37.

Zie ook: www.vrsdekooi.nl.
In de vangperiode van 1 augustus tot 1 fe-

bruari, kan de kooiker absoluut geen vreem-
den in de kooi hebben, waardoor de rust ver-
stoord wordt en de vogels worden verdreven. 

Vogels langs de Overijsselse Vecht 
Een zeer interessante lezing door Johan 

Poffers met beelden over o.a. de herinrich-
ting van het Vechtdal bij Hardenberg.

Er is veel werk verzet op het gebied van 
herinrichting van land- met waterpartijen en 
het herstellen van de oude meanders met 
steile oevers. De beelden lieten zien, dat 
de kronkelende lijnen in de waterpartijen op 
zeer natuurlijke wijze prachtig in het land-
schap zijn hersteld. 

Een heel mooi gebied, en eer van het 
werk, dat daar verricht is. Het voornemen is 
er, nog een uitkijktoren te plaatsen. 

Nu al blijkt, dat na lange afwezigheid, de 
tureluur, de oeverzwaluw, de grote gele kwik-
staart en zelfs de klapeksters weer terug zijn 

Dit wist Victor Rijckelsma in Wilde eendenjacht ofte beschrijvinge van de Hollandsche 
Vogelkoyen ook al te vertellen in 1622 met onderstaand gedicht:

 Wetten van het Vogelwerck
 
 Niet veel selschep met U leydet,
 Plompe uylen van U scheydet,
 Dickwijls door een botte maet
 Al het sweet verlooren gaet.

 Die gewent is stijff te snappen,
 Met geratel veel te klappen,
 Tot gekijff altoos bereyt,
 Bant van ’t werck en van U scheyt.
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in het vechtdal. Toch een mooi resultaat, te 
bedenken wat er nog meer komen gaat. 

Vogels in de Wieden
De lezing door Ronald Messemaker werd 

gehouden met veel prachtige beelden op het 
grote scherm. Hier zie je nog eens weer, dat 
“de Wieden” in de kop van Overijssel, een 
prachtig gebied is met een rijkelijk aanbod 
van water, al dan niet met bloeiende planten, 
vogels e.d. en alles wat daar bij hoort om de 
natuur volmaakt te maken.

Een zeer geslaagde illustratie.

Dagafsluiting
De voorzitter sloot de bijeenkomst (3/4 uur 

uitloop) dankte een ieder voor zijn komst en 
sprak de hoop uit, dat wij elkaar volgende 
jaar weer zullen ontmoeten op de al weer 
10e Overijsselse bijeenkomst. Al met al was 
het een zeer geslaagde dag die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

Herman Hannink 

Van de Steenuilenwerkgroep

Dit is niet de penningmeester die de kas(t) 
controleert, maar Hans Blauw die gevaar 
en kou trotseert om de hongerige koukleu-
mende steenuilen van wat extra voedsel te 
voorzien. 

Een paar dagen later zou Hans tijdens 
dergelijke werkzaamheden met een paar 

met water gevulde laarzen zich met haastige 
spoed naar huis begeven omdat hij door het 
ijs was gezakt. Zo zie je maar weer, het pad 
van de uilenverzorger gaat niet over rozen 
maar soms wel over gevaarlijk ijs.

Keep
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Kaartmateriaal Dorth: André Westendorp, 
Natuurmonumenten

Kaartmateriaal ligging Dorth: kopie deel 
van Falkland kaart Gorssel 3e druk

Tekst, tabellen en samenstelling: Wouter 
Boere en Gerard Boere

Foto Laan: Gerard Boere

Andere foto’s: Wouter Boere en Gerard 
Boere

Toelichting

In dit verslag zijn de resultaten samenge-
vat van het nestkastenonderzoek in 2009 op 
Landgoed Dorth van Natuurmonumenten.

De controles van de kasten zijn, onder ver-
antwoordelijkheid van de Vogelwerkgroep 
De IJsselstreek, uitgevoerd door Wim Ver-
holt, Jacques Blaauw, Herman Hannink en 
Wouter Boere.

De nestkasten zijn 6 keer gecontroleerd en 
de resultaten per nestkast/per controle staan 
in tabel 2. In tabel 1 zijn de totalen voor alle 
kastjes samengevat. Van de 55 kastjes wa-
ren er twee niet bewoond. Van het oorspron-
kelijke aantal kasten zijn de nummers 41 t/m 
45 niet meer aanwezig, maar er is voor ge-

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2009
Nestkasten Monitoring Project

Wim Verholt, Wouter Boere, Herman Hannink en Jaques Blaauw
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kozen de nummering van de kastjes niet aan 
te passen om vergelijking in de jaren over de 
bezetting per kast mogelijk te maken.

Die vergelijking wordt nu voor het eerst 
weergegeven in tabel 3. Het blijkt dat van 
de 55 kastjes in 2009 er 19 door een andere 
soort waren bezet dan in 2008; twee kastjes 
waren niet bezet. Ruim 35% van de kastjes 
is dus door een andere soort bezet wanneer 
beide jaren worden vergeleken.

Opmerkingen bij de bezetting van de kas-
ten:

Opm. 1: Kast 13 was een Glanskopmees. 
De 11 jongen zijn op 11 mei ge-
ringd.

Opm. 2: Kast 16 de zes Bonte Vliegenvan-
gers zijn op 25 mei geringd.

Opm. 3: Kast 17 betreft een 2e legsel  
Kast 21 betreft ook een 2e legsel.

Opm. 4: De kasten 5, 6, 7 en 29 waren 
overhoop getrokken en de eieren 
lagen op de bodem. Het nestma-
teriaal was uit elkaar gehaald. De 
dader is onduidelijk: marters of een 
eekhoorn? 

Andere waarnemingen: 

� Meerdere kastjes waren flink aangepikt 
door spechten.

� In het weekend van 4 mei was er een 
explosie van jonge rupsen, veel bomen 
werden volledig kaal gevreten.

� Op 14 april zijn er drie extra kasten op-
gehangen met het idee dat er Bonte Vlie-
genvangers zouden kunnen gaan broe-
den. Dat bleek niet het geval (zie tabel). 
Deze kasten zijn buiten de samenvatten-
de tabellen gehouden en op 22 juni zijn 
de kasten weer verwijderd. 

Met dank aan Natuurmonumenten, André 
Westendorp, voor de vergunning om het on-
derzoek op Landgoed Dorth uit te kunnen 
voeren.

Tabel 1. Totaal overzicht bezette kasten en aantal jongen in 2009

Soort Bezette kasten Aantal jongen Rest Bijzonderheden
Pimpelmees 28 292 8 23 (eieren predatie)
Koolmees 23 172 5 45 (eieren predatie)
Matkopmees 1 11 -
Bonte Vliegenvanger 1 6 -
Leeg (2)
Totaal 55 481 13 68

Tabel 2. gemiddeld aantal jongen per kast

Soort 2008 2009
Koolmees: gemiddeld aantal jongen per kast 7,5 7,5
Pimpelmees: gemiddeld aantal jongen per kast 11,0 10.4
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Tabel 3. op 14 april zijn de volgende kasten bijgeplaatst (op 12 juni weer verwijderd)  

Nestkast 
nummer

Soort 20 april 4 mei 18 mei 2 juni 15 juni 22 juni

A - materiaal materiaal materiaal kast ver-
wijderd

B Kool-
mees

- 6 ei 6 jong leeg kast ver-
wijderd

C - - - - - kast ver-
wijderd

De vogel van nestkast 13 wordt gefotografeerd 
om zekerheid te krijgen of het een Matkopmees 
of Glanskopmees is.

Ree in dekking op de kapvlakte

Herman Hannink en Jaques Blaauw vervangen 
kapotte kasten

Bonte Vliegenvanger Nestkast aangepikt door specht?
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Tabel 4: Resultaten per nestkast/per controledag in 2009

Nestkast 
nummer

Soort 20 april 4 mei 18 mei 2 juni 15 juni 22 juni

1 Pimpel-
mees

8 ei 12 ei 11 jongen resten 1 ei -

2 Pimpel-
mees

10 ei 7 jong 3 ei 10 jongen 1 dood 
jong

-

3 Pimpel-
mees

3 ei 10 ei 8 jong 2 ei leeg -

4 Pimpel-
mees

- 8 ei 8 jong 1 ei leeg -

5 Koolmees 3 ei 10 ei verlaten; 
predatie

leeg -

6 Koolmees 6 ei 8 ei 8 ei pre-
datie

8 ei verwijderd

7 Koolmees materiaal 8 ei predatie verwijderd -
8 Pimpel-

mees
6 ei 11 ei 9 jong 2 ei leeg -

9 - leeg leeg materiaal materiaal -
10 Koolmees 2 ei 9 ei 9 jong leeg -
11 Pimpel-

mees
5 ei 12 ei 12 jong leeg -

12 Pimpel-
mees

4 ei 11 ei 9 jong 2 ei leeg -

13 Glanskop-
mees

11 ei  11 jong 11 jong leeg Opm.1

14 Koolmees 1 ei 11 ei 11 jong leeg -
15 Pimpel-

mees
4 ei 10 ei 10 ei verlaten 

verwijderd 
-

16 Bonte 
Vl.vanger

1 ei 6 ei 6 jong leeg - Opm. 2

17 Koolmees 3 ei 10 ei 10 jong leeg 4 jong 3 ei Opm.3 7 
jong

18 Pimpel-
mees

6 ei 12 ei 12 jong leeg

19 Pimpel-
mees

7 ei 11 ei 11 jong leeg -

20 Pimpel-
mees

10 ei 7 jong 3 ei 9 jong rest 1 ei -

21 Pimpel-
mees

9 ei 12 ei 12 jong 4 ei 7 jong Opm. 3 7 
jong

22 Koolmees 5 ei 12 ei 12 jong leeg -
23 Koolmees 2 ei 6 ei 7 jong leeg -
24 Koolmees 1 ei 10 ei 8 jong 2 ei leeg -
25 Pimpel-

mees
9 ei 13 ei 11 jong 

2 ei
leeg -

26 Pimpel-
mees

7 ei 12 ei 12 jong leeg -

27 Koolmees 3 ei 9 ei 9 jong leeg -
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Nestkast 
nummer

Soort 20 april 4 mei 18 mei 2 juni 15 juni 22 juni

28 Pimpel-
mees

1 ei 11 ei 9 jong rest 2 ei -

29 Koolmees materiaal 9 ei predatie verwijderd -
30 Pimpel-

mees
2 ei 13 ei 13 jong leeg -

31 Pimpel-
mees

9 ei 14 ei 13 jong rest 1 ei -

32 Koolmees 4 ei 13 ei 11 jong 
2 ei

leeg -

33 Koolmees 7 ei 6 jong 1 ei 6 jong rest 1 ei -
34 Pimpel-

mees
7 ei 12 ei 12 jong leeg -

35 Pimpel-
mees

6 ei 12 ei 12 jong leeg -

36 Koolmees 1 ei 12 ei 12 jong leeg -
37 Koolmees 3 ei 9 ei 9 jong leeg -
38 Koolmees 5 ei 12 ei 12 jong leeg -
39 Koolmees 2 ei 9 ei 9 jong leeg -
40 - leeg leeg leeg leeg -
46 Pimpel-

mees
7 ei 7 ei 6 jong 1 ei rest 1 ei -

47 Koolmees 1 ei 1 ei verlaten materiaal 
verwijderd

-

48 Koolmees 2 ei 9 ei 9 jong leeg -
49 Koolmees 2 ei 4 ei 1 jong 4 ei rest 2 ei -
50 Pimpel-

mees
7 ei 10 ei 10 jong leeg -

51 Pimpel-
mees

6 ei 6 ei? 10 ei 2 soorten 
eieren

verlaten

52 Koolmees 5 ei 11 ei 10 jong 
1 ei

rest 1 ei -

53 Pimpel-
mees

3 ei 12 ei 12 jong leeg -

54 Koolmees 1 ei 8 ei 7 jong 1 ei leeg
55 Pimpel-

mees
5 ei 12 ei 9 jong 3 ei leeg _

56 Pimpel-
mees

7 ei 12 ei 8 jong 4 ei rest 2 ei -

57 Pimpel-
mees

3 ei 12 ei 12 jong leeg -

58 Pimpel-
mees

leeg 3 ei 8 ei 9 ei 2 jong rest 2 jong/
dood

59 Koolmees 6 ei 9 ei verlaten materiaal 
verwijderd

-

60 Pimpel-
mees

10 ei 12 ei 12 jong leeg

Opmerking: kasten 41 t/m 45 zijn niet meer aanwezig
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Nestkast 
nummer

2009 2008

1 Pimpelmees Pimpelmees
2 Pimpelmees Koolmees
3 Pimpelmees Pimpelmees
4 Pimpelmees Zwarte Mees
5 Koolmees Koolmees
6 Koolmees Boomklever
7 Koolmees Koolmees
8 Pimpelmees Pimpelmees
9 - Pimpelmees
10 Koolmees Pimpelmees
11 Pimpelmees Pimpelmees
12 Pimpelmees Pimpelmees
13 Glanskop-

mees
Pimpelmees

14 Koolmees Koolmees
15 Pimpelmees Pimpelmees
16 Bonte 

Vl.vanger
Koolmees

17 Koolmees Koolmees
18 Pimpelmees Pimpelmees
19 Pimpelmees Koolmees
20 Pimpelmees Pimpelmees
21 Pimpelmees Pimpelmees
22 Koolmees Koolmees
23 Koolmees Pimpelmees
24 Koolmees Pimpelmees
25 Pimpelmees Pimpelmees
26 Pimpelmees Pimpelmees
27 Koolmees Pimpelmees

Tabel 5: gebruik kasten in verschillende jaren

Nestkast 
nummer

2009 2008

28 Pimpelmees Pimpelmees
29 Koolmees Boomklever
30 Pimpelmees Koolmees
31 Pimpelmees Pimpelmees
32 Koolmees Koolmees
33 Koolmees Pimpelmees
34 Pimpelmees Pimpelmees
35 Pimpelmees Pimpelmees
36 Koolmees Koolmees
37 Koolmees Koolmees
38 Koolmees Pimpelmees
39 Koolmees Koolmees
40 - Pimpelmees
46 Pimpelmees Pimpelmees
47 Koolmees Bonte Vlie-

genvanger
48 Koolmees Koolmees
49 Koolmees Pimpelmees
50 Pimpelmees Pimpelmees
51 Pimpelmees Koolmees
52 Koolmees Pimpelmees
53 Pimpelmees Pimpelmees
54 Koolmees Boomklever
55 Pimpelmees Koolmees
56 Pimpelmees Pimpelmees
57 Pimpelmees Koolmees
58 Pimpelmees Pimpelmees
59 Koolmees Koolmees
60 Pimpelmees Pimpelmees
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In een winter zoals deze, kom je toch wat 
minder buiten als het niet hoeft. Vogels keek 
ik dan ook vooral in mijn tuin in de afgelopen 
maanden. Ook het werk voor de vogelwerk-
groep stond op een winterpitje. Ik rommelde 
weliswaar wat met de teksten voor de web-
site en besloot in december mee te doen aan 
een watertelling onder leiding van Gerard. 
Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben 
Ik vond het n.l. nogal koud. Ik moest te veel 
en te lang stilstaan, een ontoereikende kijker 
daarbij (een telescoop is toch echt handiger) 
maakte dat ik halverwege al weer huiswaarts 
keerde. De moedigen onder ons bleven dap-
per doortellen en zagen nog mooie dingen 
moest ik achteraf horen.

In de afgelopen week was het er opeens 
allemaal weer. Te beginnen met een be-
stuursvergadering waar aspirant bestuurslid 
Ada voor het eerst bij aanwezig was. Het 
was alsof ze er altijd al was geweest, dus dat 
gaat wel lukken. Natuurlijk missen we Jan 
Jaap nog wel, maar we slaan ons er wel door 
heen zonder hem. 

Woensdag was er de boerenkoolmovie. 
Wat is dat toch een geweldig concept. Elk 
jaar zijn er weer mensen bereid een gewel-
dige stapel aardappelen te schillen, worsten 
te snijden en boerenkool te stampen. Resul-
taat, meer dan 30 tevreden etende mensen 
die genieten van een mooie film. Ditmaal 
was het Microkosmos, een juweel van een 
film, waarin je als het ware op je buik naar 
de insectenwereld ligt te kijken. Het ging o.a. 
over een mestkever die ijverig met een bol-
letje mest, zo groot als zichzelf, aan komt 
rollen. Dat dat bolletje blijft steken op een 
doorn, ontlokte veel hilariteit in de zaal, maar 
het dappere dier wist zich goed uit de situatie 
te redden. Er waren ook processierupsen die 
eindeloos in kringetjes ronddraven tot ze er 
helemaal gek van werden. Geen vogels dus, 
behalve een ijverig mierenpikkende kraai. 
Echt een film om van te genieten, zeker ook 
door de bijzondere muziek die er speciaal 
voor gecomponeerd is.

Daarna een serieuze jaarvergadering, 
waarin onze secretaris een uitstekend jaar-
verslag voorlas en onze penningmeester zijn 

Een weekje vogelwerkgroep

Mjam mjam mjam boerenkool met worst. Bordje leeg eten Aart.
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cijfers toelichtte. Allemaal prima in orde be-
vonden door de kascommissie, gelukkig.

Het blijkt dat andere leden trouwens, on-
danks het winterweer, gewoon door zijn 
gegaan met bezigheden voor de vogelwerk-
groep. De biotoopgroep vergaderde evenals 
de werkgroep jeugd. Gerard telde meeu-
wen, Klaas vergaderde over de uilen en 
alle advertenties voor de IJsvogel zijn weer 
verkocht. Ronald klom op ladders en hoog-
werkers en renoveerde ooievaarsnesten, de 
donderdagploeg deed z’n dingen en Henk 
Hietbrink voerde kuikens als nooit tevoren. 
Hoewel, het zijn er minder dan vorig jaar. Dat 
hoorden we van de penningmeester die in 
zijn verslag melding maakte van een dalend 

kuikengebruik. Wat ook de bedoeling is na-
tuurlijk, want we zijn aan het afbouwen.

Tot slot kon Jeroen onze nieuwe website 
in wording tonen. Wat een geweldig karwei 
heeft hij verricht. Iedereen was onder de in-
druk. Het wordt een mooie professionele site 
die hopelijk over een paar weken in de lucht 
kan.

Zaterdag was er een excursie gepland 
naar Friesland. Vanwege de weersverwach-
ting besloten we er een buurtexcursie van te 
maken. We liepen een rondje Veenoortskolk, 
rondom het Mercure/Postiljonmotel dus. Er 
lag gelukkig geen sneeuw en het was niet 
glad, maar het was wel zeer mistig. We zagen 
zwarte vlekken op het water, waar de ken-
ners onmiddellijk wintertalingen en smienten 
in zagen. Gelukkig maakten die vlekken wel 
geluid, dus het werd vooral een hoorexcur-
sie. Veel ganzen, wulpen en smienten, maar 
ook putters en veldleeuweriken die buitelend 
overkwamen. 

Een weekje vogelwerkgroep en ik zit er 
weer helemaal in. Ik heb zin in het voorjaar 
en als ik de koolmezen en de heggenmussen 
in mijn tuin mag geloven, komt het er aan.

Wil Kroon

Zullen we vandaag wat te zien krijgen.

Mist, mist, mist.
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Vogelsite geeft de schedel een naam

Kranten-artikel ingezonden door Mike Hirschler Hans Marijnissen
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Kilometers wandelen door Frankrijk, na 
de pauze december

Het is al weer de eerste woensdagavond 
van de maand december, en Gerard Boere 
vertelt vanavond over zijn vogelringwerk in 
Frankrijk.

In Frankrijk worden door ongeveer 400 
mensen, met een volledige vergunning vo-
gels geringd, daarnaast zijn er een aantal 
vergunningen voor specialisten. Voor je hier-
aan mag beginnen moet je een 3-jarige op-
leiding volgen (in het Frans uiteraard). 2 keer 
14 dagen stage lopen bij een Franse voge-
laar en in Parijs een examen doen waarvan 
een gedeelte administratief en een gedeelte 
balgen herkennen (balgen zijn opgezette vo-
gels, zodanig opgezet dat er zoveel mogelijk 
in één la passen).

Gerard telt en vangt in het departement 
Nièvre, in het dorpje Noison. Daar werkt hij 
mee aan diverse activiteiten van de vogel-
werkgroep van de Nièvre.

De Nièvre is een dun bevolkt gebied met 
veel bos en terreinen die gebruikt worden 
voor extensieve veeteelt en landbouw. In het 
dorpje Noison wonen 34 volwassenen,4 kin-
deren en meer dan 14 katten.

Aan de rand van dit dorp, gedeeltelijk op 
eigen terrein, heeft hij op 3 verschillende 
plekken de mogelijkheid om meters lange 
mistnetten op te zetten en daar vogels te 
vangen. Op iedere plek staan 5 vangnetten 
van 12 meter lang en 3 meter hoog. Deze 
worden op vangdagen in het donker onge-
veer 1 uur voor zonsopgang uitgeschoven. 
Gerard vangt vanaf zonsopkomst tot onge-
veer 13.00 uur. In het broedseizoen 1 keer 
per 8 à 9 dagen en in het voor- en najaar 
bijna iedere dag.

We krijgen een mooie film te zien, door 
Gerards broer Wout gemaakt. Gerard loopt 
door het terrein helemaal behangen met klei-
ne witte katoenen zakjes waar de vogels, als 
ze gevangen zijn en uit het net gehaald, in 
worden vervoerd. In een van de bijgebouwen 

Na de pauze December 

Wout en Gerard meten en 
administreren een gevangen 

Tjiftjaf voordat deze weer wordt 
losgelaten
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vindt het eigenlijke ringen plaats. Per vogel 
nog een hele administratie. De maximale 
vleugellengte wordt gemeten, de datum en 
het uur van de vangst, de soort vogel natuur-
lijk, de leeftijd, het geslacht en het gewicht. 
Dit alles wordt samen met het ringnummer 
naar Parijs gestuurd waar de overkoepelen-
de organisatie zit.

Gerard heeft in zijn gebied 130 verschillen-
de soorten vogels waargenomen. Daarvan 
heeft hij, tot nu toe 67 soorten gevangen. 18 
van de 67 verschillende soorten vangt hij ie-
der jaar. 11 soorten heeft hij nog maar 1 keer 
gevangen. De vogels worden met blote han-
den uit het net gehaald, alleen als er een 
sperwer in de netten hangt, gaat hij op zoek 
naar dikke leren handschoenen.

Hierboven zien jullie een overzichtje van de 
meest gevangen soorten, het aantal vangda-
gen per jaar en de totale vangst in dat jaar.

Fantastische aantallen. Je kunt bij de aan-
tallen zwartkoppen direct zien dat Gerard 
in 2008 is begonnen te vangen met geluid, 
om de vogels te lokken. Hij vangt alléén in 
het najaar de zwartkoppen met geluid, in het 
voorjaar en in de broedtijd zou dat veel te 
veel verstoring van de nestterritoria geven.

Wat je verder ook nog uit kunt rekenen 
met deze getallen, als je er van uit gaat dat 

Gerard iedere teldag 10 rondjes van één ki-
lometer per rondje loopt, hij dit jaar 790 kilo-
meter heeft gewandeld, wat per vogel neer 
komt op 300 meter, loop je dan 1 op 0,3? Dat 
is wel een beetje duur aan vogels, gelukkig 
mogen ze na een korte tijd weer heerlijk het 
vrije veld in.

Naast vogels, heeft hij ook alle 14 kat-
ten, die in de buurt van zijn huis in het dorp 
wonen, al eens gevangen in een grote val. 
De “lieve” katten worden overgoten met de 
grootste emmer sterk aangemaakt sop die 
Gerard kan vinden, daarna worden ze drijfnat 
weer vrij gelaten, jullie snappen het wel, alle 
katten gaan op de loop als ze Gerard in de 
omgeving tegenkomen. Deze behandeling is 
nodig om te voorkomen dat ze bij de netten 
staan te wachten tot er een vogel in vliegt en 
die dan als borrelhapje consumeren.

Gerard besluit deze avond, waar iedereen 
de passie en toewijding duidelijk wordt, met 
een aantal mooie foto’s van planten en dieren 
die bij hem in en rond het huis voorkomen: 
eikelmuis (ik hoop er ooit een keer ééntje 
te zien), boomkikker, grote nachtpauwoog, 
esculaapslang, bokkenorchis, wit bosvogel-
tje, aangebrande orchis, welriekende orchis, 
reeën en zwijnen.

Ellen Somhorst

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Aantal vangdagen 79 72 48 75 49 23 12
Totaal gevangen 2821 2947 1703 1311 1321 600 312
Heggenmus 197 229 156 57 58 44 27
Roodborst 335 290 199 123 180 115 43
Boomklever 11 58 15 27 40 7 15
Koolmees 211 273 123 98 190 40 30
Zwartkop 1117 1079 685 497 260 107 53
Tjiftjaf 128 165 115 118 90 82 10
Winterkoning 53 79 33 23 45 9 11
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Hierbij een verslag van de “na de pauze” 
van januari.

Ik had in eerste instantie gedacht dat over 
een quiz niet zoveel te vertellen valt, maar ik 
doe toch een poging.

Jeroen en Ronald hebben deze keer de 
organisatie op zich genomen en ze hebben 
alles uit de kast gehaald. Ons peil hebben 
ze wel verschrikkelijk hoog ingeschat. Het 
is een quiz op gymnasium met Latijn-niveau 
terwijl ik nooit verder ben gekomen dan 
mavo en mbo. 

Als je je vogelboek helemaal uit het hoofd 
hebt geleerd en ook goed bent in geluiden 
was het misschien wel te doen. Gelukkig 
wordt er door deelnemers aan de quiz een 
boel commentaar geleverd en zijn de heren 
te verleiden tot het geven van hints en tips. 

De meeste vragen worden voorafgegaan 
door een stukje uitleg en informatie zodat je 
er ook nog iets van kon leren.

De eerste vraag begint gelijk verschrikke-
lijk moeilijk met 4 Latijnse vertalingen.

Limosa limosa, Coccothraustes cocco-
thraustes, Carduelis carduelis en Riparia ri-
paria? 

Help!! Het blaadje van de Ornithologische 
vereniging dat zo ongeveer 3x per jaar in 
mijn brievenbus valt heet “Limosa”, moet 
dus wel een mooie wat bijzondere vogel zijn 
maar welke? De bedoeling is dat wij weten 
dat dit achtereenvolgens Grutto, Appelvink, 
Putter en Oeverzwaluw zijn.

De volgende 2 vragen gaan over de groe-
pen in het vogelrijk. We moeten vertellen tot 
welke groep de Korhoen en de Blauwborst 

behoren. We moeten antwoorden Ruigpoot-
hoenders en voor de blauwborst Vliegenvan-
gers. Ik ben nu even in mijn vogelboekje aan 
het kijken maar dat kan de prullenbak in, bij 
mij staat de blauwborst namelijk bij de lijs-
ters.

De “ellende” gaat verder met 4 vragen over 
de anatomie en het verenkleed van vogels.

Als eerste komt er een kop van een juve-
niele meeuw in beeld met een pijltje bij de 
hoek in zijn ondersnavel. We moeten weten 
hoe die hoek heet. Om mij heen hoor ik alleen 
maar vraagtekens. Het goede antwoord is 
Gonyshoek. De volgende is een uitgestrekte 
vleugel van een Eend. Natuurlijk is de vraag 
niet welke vogel dit is, maar staat er een pijl-
tje bij de gekleurde veren van de spiegel met 
de vraag hoe dat gedeelte van de vleugel 
heet. Gelukkig, van deze vraag weet ik ze-
ker dat ik het antwoord goed heb. Armpen-
nen/veren heten die. De volgende foto is een 
portret van een prachtige gestreepte zanger 
of gors (geen idee welke maar daar gaat het 
gelukkig niet om) We moeten één van die 
strepen op de kop benoemen: het lijntje wat 
bij de ondersnavel begint en met een bocht 
naar beneden en naar achter wegloopt. Het 
antwoord is de mondstreep. Daarna de poot 
van een ooievaar en de vraag hoe het ge-
deelte boven de knie heet. Het goede ant-
woord is tibia maar gelukkig is bovenbeen en 
dijbeen ook goed. (redactie: Tibia is scheen-
been, Femur is bovenbeen of dijbeen) 

Weer een nieuwe groep van 3 vragen; 
deze gaan over de rui. De eerste vraag is 
hoe vaak per kalenderjaar een gemiddelde 
vogel zijn pennen ruit. Yippie, ik weet alweer 
een antwoord zeker. 1 keer is het goede ant-

Na de pauze “de Quiz” 
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woord, op natuurlijk een aantal uitzonderin-
gen na. De volgende vraag betreft 2 foto’s 
van een mannetje Rietgors. Waarvan de eer-
ste een mooie vers in de veren zittende, in 
het algemeen bruine gors is en de volgende 
het mannetje in zijn prachtkleed. We moeten 
vertellen waardoor dit verschil ontstaat. Als 
je de vorige vraag over de rui met 1 keer had 
beantwoord, kun je hier dus geen rui invullen, 
dan moet het dus slijtage van de veren zijn, 
waardoor die mooie tekening tevoorschijn 
komt. Vraag nr. 3 uit dit gedeelte is een foto 
van een jonge meeuw, waarvan we moeten 
vertellen hoe de rui heet die deze meeuw 
heeft door gemaakt/gaat door maken. Het 
antwoord is postjuveniele rui, gelukkig werd 
het antwoord 1e rui ook goed gekeurd. 

In de volgende groep vragen komen de 
echte raadselvogels te voorschijn, foto’s her-
kennen dus. Het eerste plaatje wordt alge-
meen herkend als een duiker in winterkleed, 
maar ja welke? Het is een Parelduiker, ik had 
natuurlijk weer verkeerd gegokt. Foto nr. 2 
laat een roofvogel in vlucht zien met mooie 
“vingers” dus geen valk en donkere vleugel-
uiteinden, van uit de verte hoor ik dat de foto 
bij Falsterbö is gemaakt, wat mij doet verlei-
den om het antwoord wespendief te geven 
en dat is natuurlijk fout. Het goede antwoord 
blijkt een Bruine Kiekendief te zijn. Foto nr. 3 
is weer een roofvogel in vlucht. Deze keer 
wel vleugels die in een punt eindigen, het wat 
stijve silhouet van een valk kun je duidelijk 
zien, maar ja daar heb je het weer van de 
valken zijn er ook volgens mijn vogelboekje 
zeker 12 verschillende in Europa. Dit is een 
Boomvalk, wat ik dus had moeten zien aan 
zijn roestrode broek, maar dat is me op deze 
foto helemaal niet opgevallen. Als 4e in deze 
serie komt er een groep kolganzen, waar tus-
sen een gans landt. Over die landende daar 
gaat het. Hij/zij heeft een mooie grijze onder-
rug met brede witte rand. Ik ken onze quiz-

masters inmiddels goed genoeg: het zal wel 
geen kolgans zijn. Met Grauwe gans heb ik 
deze vraag goed beantwoord. Als laatste in 
deze serie vragen een foto van een hele rij 
meeuwen, met de vraag erbij of we de ver-
schillende meeuwen die we zien, kunnen 
benoemen. Eerst eens zien hoeveel verschil-
lende soorten er te zien zijn. Er is erg veel 
verschil in grootte en in kleurenpatroon, en 
ik kijk bij meeuwen ook altijd of er eentje tus-
sen zit met een veel vriendelijker gezicht, de 
meeste meeuwen hebben voor mij een heel 
agressieve uitstraling als er een vriendelijke 
tussen zit is dat meestal een Drieteenmeeuw. 
Maar nee, tussen de Geelpootmeeuw, Kok-
meeuw en Stormmeeuw is geen vriendelijk 
glimlachend familielid te bekennen. 

De volgende groep vragen zijn de geluiden. 
Brrrr! Voor mij het meest moeilijke. Achter-
eenvolgens komt er eerst een rinkelend tril-
achtig geluid. Na veel gemopper komt er een 
hint: “het is een kleurrijke vogel die nu (janua-
ri) wel te vinden is. Het goede antwoord moet 
zijn Pestvogel, alweer een foute voor mij. Het 
volgende geluid is een trekgeluidje, gewone 
zang van vogels vind ik al moeilijk en de trek-
geluiden zijn voor mij onmogelijk. Het is een 
Grote Lijster, als hij zijn «begrafenisdeuntje” 
had gefloten was ik er misschien op geko-
men. Geluid nr. 3 is precies het geluid van 

Dit is een drieteenstrandloper.
Waar? Op Texel. Niet moelijk toch.
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zo´n houten ratel, na vanavond vergeet ik die 
de eerste tijd niet meer, het is een Zomerta-
ling en die hoor je in Nederland niet vaak. Als 
geluidje nr. 4, krijgen we het tingting-vogeltje 
voorgeschoteld, ofwel het Baardmannetje. Bij 
nr. 5 had ik geluk. Een gezellig geklets met 
keffende en gakkende geluiden erin, Ronald 
vertelde er bij dat ze op 19 december hier in 
de buurt waren komen aan vliegen. 19 de-
cember? Hé, wat was er ook weer? Oh ja, 
toen was er een excursie voor vakantiegan-
gers uit Kyrgistan. Dan moet dit het geluid 
van Kleine zwanen zijn.

Inmiddels denkt iedereen nu moeten de 
moeilijke vragen op zijn en komen de mak-
kelijke, maar nee hoor, de volgende vragen 
gingen over dialecte vogelnamen: Luibert 
is een Ooievaar, Hangstertje is een Staart-
mees, Drekhaan is de Hop en Hagelzakje is 
de Dodaars.

Na al deze komt er een groep vragen over 
de natuur in het algemeen. We moeten ver-
tellen wat Vliegende draken en Schoenlap-
pers zijn. Het eerste antwoord is Libellen en 
schoenlappers is een groep grote Vlinders 
waar o.a. de nachtpauwoog onder valt. Daar-
na komt er een plaatje van een Hazelworm, 
de vraag daarbij is om hem in te delen bij 
welke diergroep hij hoort, natuurlijk een Ha-
gedis. De volgende foto is het Vogelbekdier 
wat natuurlijk hoort bij de Zoogdieren en wel 
eierleggend. De volgende foto is een putter 
op een plant en natuurlijk is de vraag welke 
plant dit is? Het is de Donzige klis. Als laatste 
vraag in deze serie is er een foto van een 
Pestvogel op bessen, en natuurlijk ging het 
hier ook weer om de bessen. Best moeilijk 
trosjes zwarte bessen die je eigenlijk niet zo 
vaak ziet, de meeste mensen knippen hun 
heggen tegoed zodat de bessen al lang in de 
groencontainer liggen voordat de pestvogels 

er van kunnen snoepen. Het zijn Liguster-
bessen.

We zijn tenslotte en vogelwerkgroep dus 
na dit uitstapje naar de rest van het dieren- 
en plantenrijk komen we weer terug bij de 
vogels. De volgende vraag is wie de langste 
afstand aflegt tussen broedgebied en over-
winter of -zomergebied. Dat is natuurlijk de 
Noordse Stern. Als 2e in deze serie, wie vliegt 
er het hoogst? Die vraag werd vorig jaar tij-
dens de boerenkool-movie beantwoord dat 
is de Indische gans die tussen broedgebied 
en overwintergebied de Himalaya over vliegt. 
Daarna mogen we gokken hoeveel verschil-
lende vogelsoorten er bestaan. Het goede 
antwoord is 10.000. Als allerlaatste hebben 
onze quizmasters er nog een raadselvogel 
bij gedaan, een lijsterachtige, beetje grijzig 
van kleur met een witte bef. Het is geen bef-
lijster dat kan ik wel zien maar een beter ant-
woord weet ik niet. Zelfs de winnaar van de 
quiz hoorde ik later wist het goede antwoord 
niet. Het is een Zwartkeellijster, en dat is na-
tuurlijk wel weer logisch met zo’n witte bef.

Nadat iedereen met een rood potlood een 
heleboel strepen door de foute antwoorden 
heeft gezet, en de schamele punten zijn 
opgeteld. Worden er ook nog prijzen uitge-
deeld. Gerard krijgt de meeste vetbolletjes 
mee naar huis, Ab is een goede tweede en 
de ondergetekende krijgt wonder boven won-
der, derde geworden met de hakken over de 
sloot, ook vetbolletjes mee. Ze hangen sa-
men met de laatste appels en pindasnoeren 
in m´n appelboom. Alles wat aankomt en niet 
voorbij vliegt doet er zich aan te goed.

Quizmasters hartelijk bedankt voor deze 
moeilijke maar leerzame aflevering. Nu maar 
hopen dat het volgend jaar ietsjes eenvoudi-
ger wordt.

Ellen Somhorst
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Jeugd IJsvogel
Braakballen pluizen

Woensdag 27 januari was een deel van de 
jeugdgroep enthousiast bezig met het uitplui-
zen van verschillende soorten braakballen. 
De excursie daarvoor hadden de kinderen bij 
een roestplaats van Ransuilen zelf braakbal-
len kunnen verzamelen. Deze braakballen 
werden door Mark aangevuld met braak-
ballen van Slechtvalk, Ooievaar, Velduil en 
Kerkuil.

Er was helaas te weinig tijd om alle sche-
dels te determineren, maar hier toch het re-
sultaat:

Slechtvalk: allemaal veren
Ooievaar: dwergspitsmuis

Ransuil: 2x veldmuis, 3x aardmuis, bruine 
rat en bosmuis.

Kerkuil: Rosse woelmuis en aardmuis.

De tijd vloog voorbij, kortom een geslaag-
de middag.

Gerard Bogaert

Moeilijk hoor dat determineren.
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Tuinvogeltelling

Heel hartelijk dank voor uw deelname aan 
de Tuinvogeltelling!

Vogelbescherming Nederland

P.S. Wegens het aanhoudende winterweer 
verlengen wij de Tuinvogelvoordeelactie tot 
zondag 31 januari! 

No: 1
Foto Adri de Groot

Waardevolle gegevens uit telling 

Een nieuw record: maar liefst 35.000 men-
sen deden afgelopen weekend mee aan de 
Tuinvogeltelling. U en alle andere deelne-
mers telden samen ruim 1,1 miljoen vogels. 
Een waardevol resultaat, want hierdoor krij-
gen Vogelbescherming en SOVON Vogelon-
derzoek een veel beter beeld van hoe het ei-
genlijk met de Nederlandse tuinvogels gaat. 

Zo valt direct een lichte daling in het aan-
tal kool- en pimpelmezen op in de afgelopen 
jaren. Deze en andere uitkomsten van de 
Tuinvogeltelling onderzoeken we verder en 
betrekken we in ons beschermingswerk. 

Tuinvogel top-tien 2010

1. Huismus (1)
2. Merel (3)
3. Koolmees (2)
4. Vink (5)
5. Pimpelmees (4)
6. Spreeuw (7)
7. Kauw (6)
8. Turkse tortel (8)
9. Houtduif (9)
10. Roodborst (12)

( ) = vorig jaar 

Op www.tuinvogeltelling.nl kunt u de tel-
resultaten per provincie en postcode zien. 
Vanaf eind maart vindt u hier ook een uitge-
breid verslag van de telresultaten, opgesteld 
in samenwerking met SOVON Vogelonder-
zoek Nederland.
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In het Rijsterborgherpark leven de Mon-
niksparkieten van het vogeleiland in het wild. 
Soms zijn er groepen van meer dan 10 of 
20 vogels te zien. Najaar 2009 zag ik in dit 
park een enorm groot nest hoog in de boom. 
De grootte deed denken aan een nest van 
de ooievaar of havik. Navraag gedaan bij de 
stadsecoloog Erik Lam, die mij vertelde dat 
het gaat om een gezamenlijk nest van de 
Monniksparkieten.

Foto, Ab Winkelman

Informatie van Wikipedia:

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De monniksparkiet (Myiopsitta mona-
chus) is een parkiet uit Argentinië en het zui-
delijke deel van Brazilië in Zuid-Amerika. Het 
dier is ook bekend onder de naam muispar-
kiet. Als exoot doen deze vogels het goed in 
Europa en Noord-Amerika.

De monniksparkiet bouwt zijn nest in vogel-
kolonies met vele parkieten. Het is voorgeko-
men dat een dergelijke “parkietenflat” het for-
maat had van een kleine auto. Dit gedrag is 
vrij ongewoon voor een papegaai en is waar-
schijnlijk geëvolueerd omdat op de Pampas 

weinig bomen groeien en de aanwezige nest-
ruimte efficiënt moest worden gebruikt.

Monniksparkieten in Nederland
Ook in Nederland is deze soort verwilderd. 

Zo is in 2003 een grote zwerm aangetroffen 
in Wageningen. Het komt voor dat monnik-
spar-kieten “halfwild” leven. Dat wil zeggen 
dat ze vrij kunnen vliegen (en meestal nes-
telen) maar dat ze voor voedsel bij hun eige-
naar terecht kunnen.

De gangbare methode is om dieren eerst 
in een volière aan de omgeving (bijvoorbeeld 
de achtertuin) te laten wennen en hen na een 

Monniksparkiet
Monniksparkiet

IUCN-status: Veilig[1] (2009)

Taxonomische indeling
Rijk: Animalia (Dieren)
Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Psittaciformes
Familie: Psittacidae
Geslacht: Myiopsitta

Bonaparte, 1854
Soort

Myiopsitta monachus
(Boddaert, 1783)
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aantal maanden pas los te laten. De kans is 
groot dat de dieren terug blijven komen voor 
voedsel. Die kans wordt groter als meerdere 
dieren samenwerken en gezamenlijk vrij vlie-
gen. De monniksparkiet is een sociaal dier 
en zal anders op zoek gaan naar een an-
dere kolonie. Bovendien zorgt het vrijlaten in 
groepen ervoor dat de dieren gaan nestelen. 
Hierdoor kunnen het er snel meer worden

In Apeldoorn leeft sinds het begin van het 
millennium een vrij grote groep monniks-
parkieten halfwild; Er worden steeds meer 
broedgevallen gerapporteerd, dus geleidelijk 
aan is het een zelfstandige wilde populatie 
aan het worden.

Gerard Bogaert

Limerick

Een staartmees uit het Gelderse La-
ren,
zat naar de staart van een koolmees 
te staren.
Die dacht, wat krijgen we nou,
da’s niet leuk voor zijn vrouw.
Want hij staartmeest-al verliefd naar 
de hare.

Keep 

Adreswijziging SOVON

SOVON Vogelonderzoek 
Nederland
Postadres: Postbus 6521
6503 GA Nijmegen
Tel: 024-7410410

Bezoekadres:
Terrein Radboud Universiteit Nijmegen
Natuurplaza (gebouw Mercator 3)
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Website: www.sovon.nl

Nieuwe activiteit van SOVON:
Veldstudiecentrum Huize Wylerberg
Informatie op: www.huizewylerberg.nl

Dodaar vijver Zutphen
Foto Jeroen Kuipers
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Heb ik weer, nu ik deze column schrijf lig 
ik ziek thuis. De afgelopen 2 weken 2 keer 
ziek geweest. Maar nu gaat het gelukkig wel 
weer een stuk beter met mij. We overleven 
dit ook wel weer.

Zoals jullie kunnen lezen woon ik nu in Den 
Helder. Ik heb een klein huisje gekocht, een 
opknappertje. Voordat de hypotheek rond 
was moest er nog veel water door het mars-
diep. Nee, dat ging niet van een leien dakje. 
Maar nu zitten we er maar mooi en is alle-
maal van mij (lees bank!)

Mijn start bij de gemeente Texel ging heel 
anders dan ik had verwacht, niet het werk of 
de collega›s maar waar moest ik slapen. Ik 
had al gemeld dat de hypotheek-aanvraag 
niet lekker liep. Maar 4 januari moest ik wel 
beginnen. Dus maar op internet een slaap-
plek gezocht. Gevonden een hotelletje in De 
Koog, eigenlijk was het geen hotel maar een 
soort van motel.

Klein kamertje met een tv hoog op de kast 
met veelal Duitse zenders. Niet echt mijn 
ding. Op zondag 3 januari kon ik mij bij het 
hotel melden en inchecken. Het was nog licht 

dus ook even een wandelingetje naar het 
strand gemaakt. 

En op het strand lag sneeuw, veel sneeuw. 
En ergens klopt dat bij mij nu nog steeds niet. 
Van jongs af aan kom ik alleen maar zomers 
op het strand en nu lag er tien tot twintig cen-
timeter sneeuw. 

Ook zwom er een grote groep eenden in 
de Noordzee vlak aan de kust. Maar jammer 
genoeg kon ik niet determineren welke soor-
ten het waren. In ieder geval zaten er eiders 
tussen maar ook andere. Wellicht zijn dat 
zee-eenden geweest.

In de eerste week bij de gemeente Texel 
heb ik, en mijn collega’s, nog een leuke soort 
kunnen bekijken vanachter onze werkplek-
ken. Het hele eiland lag onder de sneeuw 
en een watersnip, aangetrokken door enkele 
merels wellicht, kwam in een goot langs ons 
raam fourageren. Deze goot was sneeuwvrij 
en daardoor was alle mos en gras zichtbaar 
vanuit de lucht. Heel mooi om zo’n beestje 
van dichtbij te kunnen bekijken. Helaas die 
dag geen fototoestel bij mij, de volgende da-
gen wel maar de snip niet meer terug gezien. 

Den Helder, 17 februari 2010
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Mijn collega’s wisten ook gelijk dat zij met 
een vogelaar te doen hadden.

Mijn tweede week op het eiland heb ik door 
gebracht bij particulieren, ook in De Koog. 
Deze vriendelijke mensen hadden hun ga-
rage omgebouwd tot een mooie accommo-
datie. Iets duurder dan het hotel maar de tv 
was stukken beter.

Tijdens mijn pauzes veel wezen wandelen 
door Den Burg heen. Wat mij opviel was dat 
de kramsvogels en koperwieken een stuk 
beter te benaderen waren dan in Deventer. 
In het park naast het stadhuis kon ik gemak-
kelijk tot drie meter komen voordat ze weg-
vlogen. Zij zullen het moeilijk hebben gehad 
met alle sneeuw die er heeft gelegen.

Een collega vertelde met trots dat zij ‹haar› 
roodborstje extra aan het bijvoeren was zo-
dat deze komend voorjaar weer een mooi 
nestje kon maken in haar tuin. Er was enige 
desillusie toen een andere collega wist te 
melden dat dit niet haar zomers-roodborstje 
was. Niet dat het voor haar veel uitmaakt, 
want ze blijft het beestje extra voeren.

Tussen de zaken door heb ik de beschik-
king gekregen over het huis wat ik aan het 
kopen was. Een sleuteloverdracht noemen 
ze dat. Dat betekende dagelijks met de boot 
heen en weer. Maar mooier nog toen het lich-
ter en lichter werd. De wandeling van de boot 
terug naar mijn huis via de zeedijk. Tot nu toe 
heb ik daar de volgende vogels kunnen spot-
ten: rotgans, steenloper, drieteenstrandloper, 

wulp, scholekster, zilverplevier, aalscholver, 
brilduiker (m & v), dodaars, fuut, eider. En 
afgelopen week een onbekende fuut, waar-
schijnlijk een roodhalsfuut maar helemaal 
zeker ben ik er niet van.

Wat er ook in Den Helder rond vliegt is 
een klein burgemeester. Dit is een meeu-
wensoort die ik nog nooit gezien had. Laat 
staan mooi op de foto kunnen zetten. Dus op 
mijn vrije vrijdag naar een plantsoen vlak bij 
het ziekenhuis en maar wachten. Er was ook 
een plaatselijke vogelaar aan het wachten en 
na een uurtje kwam de vogel aan gevlogen. 
Een moeder en kind hadden oud brood op 
het ijs gegooid en de aanwezige kokmeeu-
wen vochten al schreeuwend op de laatste 
stukken. De commotie zal de kleine b gelokt 
hebben. Hij/zij ging op een bruggetje zitten 
precies tussen de kokmeeuwen in. Het zijn 
mooie foto’s geworden.

Is het niet een chagrijnig beest? En ook 
een flink stuk groter dan de kokmeeuw.

Tot dusver column nr. 1 over het leven in 
Den Helder en het werken op Texel.

Gegroet,

Jan-Jaap Fleurke 
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De eerste reacties die ik hoorde toen men 
de nieuwe raadselvogel onder ogen kreeg 
waren die van; “kan het nog moeilijker”en 
“dat is toch niet te doen”, maar uiteindelijk 
blijkt dat het wel mee viel want alle mensen 
die een antwoord instuurde hadden ook de 
goede soort te pakken.

Zo zie ja maar weer; eerst rustig en goed 
kijken en dan pas iets roepen, dit geldt zo-
wel bij raadselvogels op papier als bij vogels 
in levende lijve ergens in de uiterwaarden. 
Maar goed voor een hoop mensen zal dit wel 
een lastige opgave zijn geweest en daarom 
volgt nu de ontknoping.

Wat zien we: een vogel op de rug gezien, 
lange vleugels en een staart die, ondanks het 
feit dat deze gespreid is, in het midden lan-
ger is dan aan de zijden oftewel wigvormig. 
Op die staart zitten opvallende witte vlekken 
en als je goed kijkt dan zie je dat deze vlek-
ken worden gevormd doordat de binnenvlag 
van de staartpennen licht gekleurd is. Wat 
verder nog te zien is, is dat de rug enigszins 
licht gevlekt is evenals de kleine en middel-
ste dekveren en dat er aan het eind van de 
vleugel opvallende lange handpennen zicht-
baar zijn. Deze worden ook wel vingers ge-
noemd en zo te zien zijn er 7 zichtbaar. De 
grootte van een vogel is op een foto vaak 
moeilijk te zien maar als we naar de achter-
grond kijken en naar de gehele ‘jizz’ van de 
vogel kunnen we wel aannemen dat we hier 
met een grote vogel te maken hebben. Echt 
grote vogel zijn er niet zo gek veel dus kun-
nen we gaan strepen. Reigers en ooievaars? 
Er steken geen poten achter de staart uit dus 
die vallen af, Ganzen? Deze hebben een 
staart die enigszins rond loopt maar niet wig-
vormig en de vleugels zijn korter zonder die 

lange vingers. Grote meeuwen in jeugdkleed 
dan? Ook deze hebben nooit van die duide-
lijke vingers en zijn toch echt een stuk klei-
ner dan de raadselvogel. Blijven we eigenlijk 
zitten met de groep van de roofvogels waar 
zeker een paar grote jongens/meisjes tussen 
zitten en die ook van die lange vleugels met 
duidelijke vingers hebben. En dan gaat het 
niet over de valken, buizerden en kiekendie-
ven maar over de arenden en de gieren. Als 
we die twee groepen eens wat beter bekijken 
en hierop de kenmerken van onze raadsel-
vogel loslaten blijven er al snel maar enkele 
soorten over. Bij de gieren zijn dat Aasgier en 
Lammergier, beide lange vleugels met een 
wigvormige staart en bij de arenden alleen 
de Zeearend, alhoewel het bij sommige an-
dere soorten, zoals; Steppenarend en Bas-
taardarend door rui of manier van vliegen wel 
eens lijkt of de staart wigvormig is. Meestal is 
dan het midden wel wat langer maar zijn de 
hoeken van de staart rond en niet zo scherp 
als bij deze raadselvogel. 

De Lammergier is met zijn spanwijdte tot 
2,75 meter een echte reus onder de Euro-
pese vogels. Deze lappen van vleugel zijn 
echter vrij puntig, iets dat uniek is onder roof-
vogels van dit formaat. De staart is lang en 
duidelijk wigvormig echter zonder lichte teke-
ning dus deze soort kunnen we wegstrepen. 
De Aasgier is veel kleiner dan de Lammer-
gier en een volwassen vogel is onmisken-
baar zwart-wit gekleurd. Jonge vogels zijn 
bruin met op de bovendelen een opvallend 
lichte vlekkerige tekening en lichte toppen 
aan de staartpennen. De bovenstaartdek-
veren vertonen ook duidelijk lichte toppen 
waardoor er een duidelijke U -vormige teke-
ning zichtbaar is zoals bij de vrouwtjes van 
Grauwe- en Steppekiekendief. Dit is niet 

Oplossing raadselvogel nr. 5, opgave 6
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het geval bij onze vogel zodat er uiteindelijk 
maar één vogel overblijft; de Zeearend.

De vogel op de foto is een jong exemplaar 
waarschijnlijk in zijn/haar 2e of 3e kalender-
jaar. De variatie in hoeveelheid wit op boven-
delen en staart is erg groot en slechts be-
perkt te gebruiken als leeftijdskenmerk. De 
achterrand van de vleugel zier er zo vanaf 
achteren gezien netjes en recht uit met brede 
handpennen met ronde toppen, dit in tegen-
stelling tot juveniele vogels welke juist pun-
tige en vrij lange handpennen hebben waar-

door er een rafelige achterrand ontstaat. 
Maar aan de hand van de foto is het niet met 
zekerheid te zeggen wat de leeftijd is. Pas op 
latere leeftijd (6e - 7e kalenderjaar) krijgen zij 
een egaal witte staart.

Deze Zeearend is gefotografeerd in het 
najaar in Zweden door Albert Winkelman.

Hierbij ook de nieuwe en laatste opgave uit 
deze ronde. Dus pak de vogelgids erbij, zoek 
de juiste vogel en geef door dat antwoord!

Nieuwe opgave.
Hierboven staat raadselvogel 6 afgebeeld. Succes en blijf de oplossingen insturen
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700 paar ooievaars
In het voorjaar van 2008 is uit onze ver-

eniging een commissie samengesteld die 
in overeenstemming met het beleid van Vo-
gelbescherming Nederland en de landelijke 
ooievaarscommissie (STORK) als taak heeft 
een plan op te stellen tot afbouw van het ooi-
evaarsbuitenstation ’t Zand te Gorssel.

Er is gekozen om binnen een looptijd van 
5 jaar het project, dat in 1981 van start ging, 
af te bouwen en te beëindigen.

Het besluit tot afbouw van het buitenstation 
(en de overige buitenstations in Nederland) 
is tot stand gekomen, omdat aan de lande-
lijke doelstelling de ooievaar te doen terug-
keren in Nederland met 700 paar is voldaan.

Een tweede reden tot afbouw is genomen 
omdat in ons eigen gebied van de IJsselval-
lei een bijzonder grote bezetting ooievaars 
aanwezig is, hoewel we hierbij rekening hou-
den met het feit dat het natuurlijk verloop, 
gezien de gemiddelde leeftijd (25 jaar) van 
de projectooievaars, de komende jaren snel 
zal toenemen.

Succesvol beheer
Het succes van het buitenstation in Gors-

sel is in grote mate te danken aan Wim en 
Gerrie Verholt. Hun beider inzet in de afgelo-
pen 25 jaar, heeft er aan toe bijgedragen dat 
het project nu op verantwoorde wijze afge-
bouwd kan worden. Door de verhuizing van 
Wim en Gerrie, is er een eind gekomen aan 
hun werkzaamheden als beheerders van 
ooievaarsdorp ’t Zand.

Ondergetekende heeft zich bereid ver-
klaard de taak van beheerder op zich te ne-
men en de afbouw van het project, in samen-

werking met andere leden en vrijwilligers van 
de VWG, de komende jaren te begeleiden.

Verloop afbouw
Om een goed overzicht te krijgen en te 

proberen om aan de doelstelling te kunnen 
voldoen, is er in het afgelopen jaar een lijst 
bijgehouden die van dag tot dag een duide-
lijk beeld geeft hoe de projectooievaars zich 
hebben gedragen.

Gekeken werd en wordt naar het aantal 
ooievaars dat zich meldt op de wisselende 
voerplekken en of zij ook daadwerkelijk ge-
bruik maken van het aangeboden voer. 

Daarbij zijn de hoeveelheid voer, de om-
standigheden waarin de ooievaars verkeren 
(jaargetijde – aantal - broedperiode) belang-
rijke gegevens. Tevens worden de bijzonder-
heden die zich voor, tijdens en na het voeren 
voordoen op een lijst bijgehouden.

De afgelopen twee jaar is de ooievaars-
commissie tot de conclusie gekomen, dat 
de doelstelling tot het stapsgewijs afbouwen 
van het buitenstation tot nu toe redelijk is uit-
gevoerd. Opvallend daarbij is dat het natuur-
lijk verloop van de projectooievaars is achter-
gebleven bij wat was voorzien.

Er zijn sinds 2008 maar enkele projectooi-
evaars op natuurlijke wijze of door een onge-
val om het leven gekomen.

Het uitgangspunt van de ooievaarscom-
missie is dat bij sterfte van een projectooi-
evaar diens nest binnen de omheining zo 
spoedig mogelijk wordt verwijderd.

Afbouw ooievaarsstation ’t Zand – deel 1
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Biotoopverbetering
Voor komend jaar wil de ooievaarscom-

missie de afbouw volgens plan uitvoeren en 
tot een uitwerking van de biotoopverbetering 
komen in het buitengebied.

De plannen hiervoor, die in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland en vele 
andere instanties zijn ontvouwd, verkeren in 
een vergevorderd stadium en zullen in een 

volgende uitgave van de IJsvogel extra toe-
gelicht worden.

Daarbij zal worden ingegaan op de voort-
gang van het zenderonderzoek dat plaats 
vindt in ons gebied.

Namens de ooievaarscommissie,

Henk Hietbrink.

Op de aangegeven tijden verzamelen Wechelerweg ingang vanaf de Raalterweg.

Donderdag 25 febr. 19.00 uur avondtelling
Zondag 14 maart 6.00 uur ( aansluitende jeugdexcursie)
Zaterdag 27 maart 5.30 uur
Zaterdag 10 april 6.00 ( wie neemt de leiding? , Gerard is afwezig)
Zaterdag 24 april 5.30 ( wie neemt de leiding?, Gerard is afwezig)
Zaterdag 1 mei 5.00 uur
Donderdag 13 mei 21.00 uur avondtelling
Zaterdag 15 mei 4.30 uur 
Zondag 23 mei 4.30 uur
Zaterdag 29 mei 4.15 uur
Zondag 13 juni 4.00 uur
Zaterdag 26 juni 4.30 uur 

Gerard Bogaert 

Programma BMP Wechelerveld

27 april; Excursie over Oude Parken en Nieu-
we natuur op het landgoed de Kranenkamp
25 mei; Verandert het klimaat ook binnen in 
mijn huis?
29 juni; Wat verandert er in onze achtertuin, 
willen of kunnen we er iets aandoen?
27 juli; Het oprukken van exotische insecten 
zoals de Oost-Aziatische boktor
31 augustus; Luisteren naar vleermuizen, le-
zing van Mike Hirschler

28 september; Natuurvriendelijke fietstocht 
naar Dijkerhoek, start 19.00 uur

Alle activiteiten beginnen om 20.00 uur, 
tenzij anders vermeldt op de Ulebelt. Infor-
matie is te vinden op info@ulebelt.nl of bel-
len 0570-653437.

Programma van de Deventer Natuur Club
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Woensdag 12 mei komt Wim van Vilste-
ren, stroomgebiedcoördinator van het Water-
schap Veluwe iets vertellen over het project 
“Ruimte voor de rivier”. Dit project is inmid-
dels in de realisatiefase gekomen en daarbij 
zijn wij als vogelwerkgroep nadrukkelijk uit-
genodigd mee te denken.

Kom dus de 12e en laten we samen kijken 
wat we kunnen in de uiterwaarden en geu-
len. Ook Peter Heijke van “Natuur anders” 
zal aanwezig zijn om zijn kijk op de zaak te 
geven.

Ruimte voor de rivier

Leden mutaties

Nieuwe leden:
Hr. G. en Mw. W Caneel, Salomonszegel 15, 7422 LH Deventer 0570-651862
Mw. M. Paul, Perestr 21, 7412 BV Deventer 0570-613303
Mw. H.J. Vis, AJ Vitringastr 18 7413 PA Deventer 0570-634959
Hr. Kees Kerkhof, Kosterstr 41, 7415 SR Deventer 0570-625622  
 keeskerkhof@tomaatnet.nl

Adres wijziging:
Jan Gerritsen, Kaaldijk 4, 7261 CS Ruurlo 0573-750239  jandetukker@tele2.nl
Jan Jaap Fleurke, Wilheminastr 60, 1782 PS Den Helder  janjaap@fleurke.net
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Het bestuur van de Vogelwerkgroep stelt 
het op prijs goed te communiceren met de 
leden.

Om die reden versturen wij sinds oktober 
2009 een week na de Ledenbijeenkomst op 
de eerste woensdagavond van de maand 
een Elektronische Nieuwsbrief met snelle 
en actuele weetjes. Deze “weetjes” zijn van 
heel uiteenlopende aard, bijv. een wijziging 
in de bestemming van een excursie, een ex-
tra excursie, maar ook nieuws van andere 
natuur- en milieuorganisaties.

Daarnaast verschijnt natuurlijk driemaal 
per jaar de IJsvogel, waarin o.a. mededelin-
gen en verslagen staan, die veel uitgebreider 
zijn.

Mochten er leden zijn die de elektronische 
nieuwsbrief nog niet hebben ontvangen, dan 
hoor ik dat graag via de mail: cdelabey@
concepts.nl en zorg ik er voor dat men op de 
verzendlijst komt te staan. Zijn er anderzijds 
wijzigingen in adresgegevens, laat mij dat 
dan s.v.p. ook even weten.

En dan last maar zeker niet least: rond 
1 maart 2010 gaat onze geheel vernieuwde 
website “live”. Het adres is www.vwg-deijs-
selstreek.nl. Hij wordt zeker de moeite waard 
regelmatig te bekijken.

Namens het bestuur, 
Carol de la Bey, secretaris

NIEUWE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Lidmaatschap 2010

Bijgesloten treft U de acceptgiro aan om voor 2010 Uw lidmaatschap te voldoen. 
Indien U “internet-bankiert” kunt U het bedrag ook via internet overmaken naar:
rekeningnummer 47 03 87 297 t.n.v. VWG De IJsselstreek o.v.v. lidmaatschap 2010.
Via internet is administratief voor mij een stuk eenvoudiger en bespaart papier en 
kosten.

De penningmeester

Roodkeelduiker
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Website Vogelwerkgroep vernieuwt!

Al vanaf vorig najaar zijn we er mee aan het werk geweest.
Eerst kijken wat we mee wilden nemen van de oude site en daarna plannen maken voor 

een nieuwe menustructuur. We schreven nieuwe teksten en herschreven oude. We kregen 
een budgetje van het bestuur, zodat we de hulp van vormgever Arno ten Hoeve konden in-
roepen voor het ontwerpen van de lay out. Daarna kon Jeroen aan de grote klus beginnen, 
n.l. het vullen van al die pagina’s met de nieuwe tekst. 

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige site
Zoals je ziet verandert per menuknop de kop waarin foto’s van ons werkgebied, van onze 

leden en natuurlijk van veel vogels. Elke knop heeft een eigen kleur en die komt ook terug 
op de hele betreffende pagina, zodat je meteen ziet dat je in een ander menu zit. De blauwe 
golf waarin je zowel het water van de IJssel kunt zien als een vogelvlerk, blijft steeds staan.

Elke menuknop begint met een inleidende tekst over het betreffende onderwerp en die 
tekst blijft staan, zodat je ziet waar je bent.

Er zijn een paar knoppen aan het menu toegevoegd. Op de vorige site was het Ooievaars-
buitenstation zeer prominent aanwezig. Dat is nu nog wel zo, maar het is nu toch meer een 
all round site van onze vogelwerkgroep geworden. We hebben bv. een knop “Meest gestelde 
vragen” en er zijn een groot aantal subkoppen gemaakt, waaronder een subkop met de ge-
schiedenis van de vereniging. De Junior Vogelclub kreeg natuurlijk een eigen knop.

Waarnemingen
Opvallend is dat onder de knop waarnemingen een link is gemaakt naar de officiële site 

van waarneming.nl. Daarnaast hebben we de link naar het logboek gehandhaafd. Hoewel 
er op de vorige site slechts een klein aantal vogelaars gebruik van maakten, denken we dat 
deze functie wellicht voor de minder fanatieke vogelaar toch iets toegankelijker is dan de 
officiële site van waarnemen. De praktijk moet uitwijzen of in de komende tijd meer leden 
hun weg naar deze knop weten te vinden. Het is een leuke en snelle manier om met elkaar 
te communiceren over wat je gezien hebt.

We hopen dat we met deze frisse en moderne site weer een poosje vooruit kunnen. Veel 
dank aan Jan Jaap Fleurke die mee dacht in de beginfase en aan Gonne Boeters, die alle 
teksten nog eens kritisch doorlas en corrigeerde.

Reacties, feedback en aanvullingen zijn van harte welkom. Als je iets leuks of nieuws te 
melden hebt natuurlijk ook.

www.vwg-deijsselstreek.nl

Jeroen Kuipers en Wil Kroon
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden

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

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

Mei 12 Let op dit is de 2e woensdag van de maand, Ledenbijeenkomst, na 
de pauze Wim van Vilsteren over “Ruimte voor de rivier”.

Juni 2 Ledenbijeenkomst, na een korte bespreking gaan we op pad met 
kijker etc. naar een bijzondere vogel in de omgeving, kwartelkoning, 
slechtvalk?

Juni 5 De Zouwe boezem, auto-excursie die de hele dag duurt, vertrektijd 
7.00 uur vanaf Mercure-MacDonalds, opgave verplicht.

September 1 Ledenbijeenkomst, lever allemaal tijdig 1 of 2 vakantie foto’s in bij 
Gerard Bogaert zodat we een avond kunnen genieten van de zomer 
bestemmingen van een ieder.

September 11 Diependal, Hijkerveld, auto-excursie die de hele dag duurt, vertrek-
tijd 7.00 uur vanaf Mercure-MacDonalds, opgave verplicht.

September 19 Oogstfeest, de Ulebelt.

Oktober 6 Ledenbijeenkomst, jullie horen nog wat het na de pauze program-
ma gaat worden.

Oktober 8,9,10 Texel weekend.

Oktober 16 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug naar het pontje 
bij Gorssel.

Oktober 23 Zeevogels, Zuidpier IJmuiden en Hondsbossche zeewering, auto-
exc die de hele dag duurt, vertrek 7.00 uur vanaf Mercure-MacDo-
nalds, opgave verplicht.

Oktober 30 Nacht van de nacht, de Ulebelt. 

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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Foto’s voorbije winter

Kramsvogel
Roodborst
Merel

Foto’s
Jeroen Kuipers



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezig houd met de bescherming van vogels in het IJsselgebied 
tussen Wijhe en Zutphen. 

De leden houden zich bezig met publieksgerichte cursussen, nestkastonder-
houd, beheer van Ooievaarsbuitenstation ’t Zand in Gorssel, inventarisaties en 
tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisaties. 

Er is maandelijks een bijeenkomst en een excursie voor de leden in de Ulebelt 
in Deventer.

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

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

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

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

Gewonde vogels: Vogelopvang Brummen 0575-562554

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl


