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Het afgelopen weekend heb ik eens ge-
bladerd door een oude Broedvogelatlas van 
1979 om die te vergelijken met het laatste 
exemplaar uit 2002. Je wordt er helemaal 
depri van. Ik zal jullie een paar cijfers ople-
pelen. Purperreigers waren in 1975 met 900 
broedparen, in 2000 waren er nog 450 paar. 
Bij Boomvalken gaat het al net zo, die zijn 
van 1000 broedparen teruggelopen naar 
750 paar in 2000. Nog veel ernstiger is het 
gesteld met de Veldleeuweriken; dat waren 
500.000 tot 750.000 broedparen en “nu” 
is het aantal gedecimeerd naar 50.000 tot 
75.000 broedparen. Er zijn er natuurlijk ook 
die het goed doen zoals de Ooievaar van 10 
broedparen opgelopen naar 400 broedparen 
in het jaar 2000. Als je de oude atlas leest, 
slaan ze zo nu en dan de plank ook helemaal 
mis. Bij de Canadese Gans staat bijv; “Ge-
zien de felheid waarmee de mens de Cana-
dese Gans belaagt, is het niet waarschijnlijk 
dat zich in de toekomst een populatie in wilde 
staat in Nederland kan handhaven”. Het aan-
tal verschillende vogels dat in de oude atlas 
beschreven staat, is ongeveer 225, terwijl er 
in 2000, 275 verschillende soorten in staan. 
Leve de biodiversiteit en de opwarming van 
de aardkloot. Maar wat te doen aan de ern-
stige vermindering van aantallen. De enige 
oplossing is natuurlijk minder mensen maar 
dat is wat moeilijk realiseerbaar. Maar als we 
nu eens allemaal met wat minder tevreden 
zouden kunnen zijn. Iets minder luxe alle-
maal. Niet omdat er een nieuw model is van 
het een of ander, gelijk het oude op de afval-
hoop (die is trouwens toch al veel te hoog), 
maar eens drastisch gaan consuminderen 
in plaats van consumeren. De kachel een 
graadje lager en een vest aan. De lampen uit 
in de hokken waar toch niemand is. Je wordt 

ook best schoon als je maar een paar mi-
nuutjes onder de douche staat i.p.v. heel erg 
lang. En met de fiets i.p.v. met de auto naar 
de stad, het werk, de sport of de VWG-verga-
dering. Zo, nu heb ik al een heleboel goede 
voornemens bij elkaar. Ter plekke verzin ik 
al een volgende; direct hiermee beginnen en 
niet wachten tot het nieuwe jaar. En ook, ik 
ken mijzelf inmiddels goed genoeg, iedere 
dag met een kritisch oog naar mezelf blijven 
kijken. Ik heb namelijk zoals waarschijnlijk de 
gemiddelde mens nogal de neiging om met 
die goede voornemens te beginnen, maar al 
heel snel weer in het oude patroon terug te 
vallen.

Waarom zo ineens op deze plek dat we-
reldverbeterende gedoe. 

Achterin deze IJsvogel staan de excursies 
en activiteiten voor het nieuwe jaar. Hopelijk 
gaan we volgend jaar in april naar de Hol-
terberg voor de Korhoenexcursie. Ik heb 
even gezocht: dit jaar zijn er 7 hanen geteld, 
waarschijnlijk zijn er ook 7 hennen. Met een 
beetje geluk overleven de meeste de winter. 
Dan kunnen we in april voor het laatste jaar 
gaan kijken. Met zo’n laag aantal broedparen 
is het een opgegeven zaak voor Nederland. 
Dus zet de datum van 2 april maar vast in je 
agenda.

Deze IJsvogel is weer een overvol exem-
plaar geworden met interessante, leerzame 
en ook vrolijke artikelen en verslagen. Ik mag 
vooral Leah niet vergeten te vermelden die 
de jeugdpagina deze keer voor haar reke-
ning heeft genomen. Super gedaan! Voor 
iedereen alvast heel fijne feestdagen en tot 
het nieuwe jaar.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Zaterdag 5 juni was een prachtige en war-
me lentedag om te vogelen! 

We vertrokken met 11 mensen, onder wie 
3 vogelvrienden van Gerard die het gebied 
kenden, naar Zouweboezem. Dit is een oud 
boezemgebied dat gegraven is in 1370 voor 
de polders tussen Meerkerk en Ameide. Een 
pad langs een brede sloot met vissers van 
de HSV Ameide leidde naar het oude polder-
gebied. Bij een oude mooi gerestaureerde 
watermolen gingen we linksaf en zaten ver-
volgens in een (nog) niet gemaaid grasland 
met roze en gele bloemen. 

Al voordat we bij de watermolen waren 
had ik een paar nieuwe waarnemingen voor 
mijn vogelboekje: purperreiger, zwarte stern 
en een zingende bosrietzanger. De laatste 
was met zijn grote opengesperde bek mooi 
te zien door de telescoop.

Onderweg kuierend en pratend over brug-
getjes en langs een weide met hoog gras 
en alarmerende grutto’s die nesten hadden, 
ging het in vogelaarstempo verder. We kwa-
men bij een stuk grasland met bomen en 
struiken met grasmussen, braamsluipers 
een zanglijster en kneutjes. Aangekomen 
bij een vogelkijkhut waar we uitrustten van 
het kuieren hoorden we van Gerard dat er 
een broedende zwarte stern te zien was. Te-
rugkuieren dus(maar niet iedereen) naar de 
zwarte stern; altijd weer bijzonder een moe-
dervogel met kuikentjes die onder haar veren 
uitpiepen.

Vanwege het iets te warme weer besloten 
we terug te gaan naar de auto’s. (Nee, Jaap 

niet naar links over het bruggetje, maar bij de 
molen naar rechts!)

In totaal zijn er 70 (!!!) waarnemingen ge-
daan waarvan ik er wat noem: 

Sperwer, tureluur, grote en kleine karekiet, 
kolgans, kleine mantelmeeuw, bruine kie-
kendief, holenduif, grauwe vliegenvanger, 
blauwborst.

Voor mij waren de hoogtepunten: het ge-
luid van de snor, zingende rietzanger, zwart-
kop, ooievaars in weiland.

Gerard: het was wel een korte excursie, 
maar zijn jullie toch tevreden?

Tevreden…mag het ook ietsje meer zijn?

Tip: google ook eens naar Zouweboezem, 
er zijn een paar leuke sites.

Martine Nijkamp

Verslag excursie Zouweboezem

Sperwer mooi geposeerd
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INHOUD

1. gebiedsbeschrijving en geschiedenis
2. de tellingen
3. resultaten
4. bijzondere waarnemingen
5. zoogdieren
6. conclusie en aanbevelingen
7. bijlagen: enkele soortkaarten

1. Gebiedsbeschrijving Wechelerveld 
Waar decennialang aan de noordzijde van 

de stad Deventer de militairen heer en mees-
ter waren van het Wechelerveld, is er nu een 
interessant natuur- en wandelgebied van 
bijna 50 hectare met bos en heide ontstaan. 
Het gebied wordt dan ook vooral beheerd om 
de natuur en recreatiefunctie tot haar recht 
te laten komen. Het gebied kent, mede door 

de aanwezigheid van 2 riante parkeergele-
genheden, vooral bij wandelaars een grote 
populariteit. Stichting IJssellandschap, die 
het gebied beheert, heeft het voornemen het 
areaal heide in het gebied uit te breiden en 
de kwaliteit van de heide door plaggen en 
het verwijderen van jonge boompjes te ver-
hogen.

Door de uitbreiding van de wijk Steenbrug-
ge voorziet Stichting IJssellandschap dat de 
recreatieve druk op met name het Wechel-
erveld sterk zal toenemen. Met de huidige 
infrastructuur van het gebied (veel wandel-
paden, een fietspad en twee grote parkeer-
terreinen) is het gebied klaar om deze be-
zoekers daadwerkelijk te ontvangen.

Geschiedenis van het Wechelerveld
In het begin van de 20e eeuw bestond het 

Wechelerveld nog vrijwel geheel uit heide. 
Tussen 1861 en 2003 is het gebied door het 
Ministerie van Oorlog (later van Defensie) 
gehuurd als militair oefenterrein. Op de topo-
grafische kaart van rond 1900 staat het ge-
bied ook te naam als “Exercitie Veld”. Rups-
voertuigen en andere militaire voertuigen 
hebben menige kilometers op het betrekke-
lijk kleine gebied rondgereden. Ondanks dit 
gebruik is het areaal bos sinds de jaren ‘50 
aanzienlijk toegenomen. Het gebied is vanaf 
die tijd ingeplant geweest met onder andere 
eik, grove den en berk. De lagere delen aan 
de noordzijde van het gebied zijn later ook 

Broedvogel Monitoring Project  

WECHELERVELD 2010

Gemeente Deventer

Gerard Bogaert
September 2010
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met es en populier ingeplant. In 1998 is een 
gedeelte van het terrein geplagd. Door de 
vegetatie en een gedeelte van de teeltlaag 
te verwijderen is er een prima conditie voor 
allerhande plantensoorten van voedselarme 
milieus ontstaan. Het open gebied is te ken-
schetsen als een overgang van heide naar 
heischraal grasland met soorten als kruip-
wilg, tandjesgras en tormentil, maar ook 
grondster en klokjesgentiaan.

2. De tellingen
De tellingen vonden plaats op het met 

bomen en struiken begroeide deel van het 

Wechlerveld. De omringende weilanden 
waar kievit en scholekster zitten, zijn daarbij 
niet betrokken. Wel zijn de 2 aangrenzende 
boerderijen, maar niet de erven, meegeno-
men in de telling.

Er werd geteld volgens de SOVON-hand-
leiding voor Broedvogel Monitoring Projec-
ten. In de onderstaande tabel is een over-
zicht van de tellingen. In totaal is er 36 uur in 
het veld geteld.

datum Aanwezige 
tellers

Temp. 
in 
graden 
Celsius

Wind in 
Beau-
fort

Be-
wolkt in 
procen-
ten

Begin-
tijd

Eindtijd duur

25 febr a,b,c,d,h,j 6 3 100 19.00 20.30 1.30

14 maart a,b,c,j 4 4 100 6.00 9.00 3.00

27 maart a,b,f,i 8 4 100 5.30 8.35 3.05

6 april a 6 3 0 6.00 9.00 3.00

10 april b, f 12 2 40 6.00 8.45 2.45

24 april b,g 10 1 0 5.30 8.00 2.30

1 mei a,b,e 6 2 0 5.00 7.45 2.45

13 mei a,e,i,j,k,l,m,n 10 3 100 21.00 22.15 1.15

15 mei a,b,o 2 0 0 4.30 7.50 3.20

23 mei a,b,e 8 2 100 4.30 7.30 3.00

29 mei a,b,i 7 1 0 4.15 7.35 3.20

13 juni a 8 4 60 4.00 7.40 3.40

26 juni a,b,g,j 14 2 0 4.30 7.15 2.45

Tellers: a Gerard Bogaert, b Wessel Slob, c Tink Uildert, d Noor Postma, e Gerrie Roetert,  
f Jaap Kloezeman, g Jacques Blauw, h Wout Boere, i Klaas Spijker, j Ellen Somhorst,  
k Jan-Jaap Fleurke, l Ronald Groenink, m Gonne Boeters, n Emmy , o Ada en Wim
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3. Resultaten:
datum˃
soortnaam˅

25 
febr

14 
maart

27 
maart

6  
april

10 
april

24 
april

1  
mei

13 
mei

15 
mei

23 
mei

29 
mei

13  
juni

26  
juni

To-
taal*

broed-
code

Nijlgans - 1 - 1 - 2 - - 1 - - - - 1 3
Wilde eend - 1 2 - - - 1 - 2 3 6 1 2 2 3
Sperwer - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 3
Buizerd - 1 1 - - - - 1 - 1 - - 3 0 3
Houtduif - 8 5 7 10 2 10 - 12 15 12 17 11 26 9
Turkse tortel - - - - - - - - - - 1 1 - 1 3
Bosuil 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 - 1 5
Groene specht - - - - - - - - - - - - 1 0
Gr. bonte specht - 3 5 5 5 3 6 7 5 6 4 4 2 8 16
Kl. bonte specht - 1 1 3 1 1 - - 1 1 - 1 - 3 4
Boerenzwaluw - - - - 1 - 1 - 3 3 3 2 2 3 13
Huiszwaluw - - - - - - - - 2 - 3 2 2 3 13
Boompieper - - - - - - 1 - 1 - 1 - 2 1 4
Witte kwikstaart - - - - 1 - - - - - - 2 - 2 3
Winterkoning - 10 19 22 22 18 15 6 19 22 20 20 19 27 14
Heggenmus - 2 2 1 2 1 1 - - - 2 - - 2 4
Roodborst - 10 23 15 17 9 12 7 15 17 19 19 19 21 4
Gekr. roodstaart - - - - - - - - 1 - - - - 0 -
Merel - 3 10 17 18 17 21 9 19 23 21 21 20 33 16
Zanglijster - 12 5 7 7 7 6 3 7 5 4 7 10 14 9
Tuinfluiter - - - - - - 3 1 3 3 2 3 1 2 4
Zwartkop - - - 7 9 11 12 4 14 17 17 19 16 22 4
Tjiftjaf - - 9 16 19 11 15 2 12 16 11 13 16 17 4
Fitis - - - - 2 3 3 1 4 3 1 2 1 3 4
Goudhaan - 1 - 1 2 2 1 - 1 - - 1 - 3 4
Gr.vliegenvanger - - - - - - 1 - 1 1 2 2 2 2 4
Bonte vl.vanger - - - - - 1 1 2 3 2 2 1 - 2 13
Staartmees - 2 1 - - 2 1 - 1 - 1 - - 3 3
Glanskop - 1 2 2 2 1 - - - 1 2 - 2 4 4
Matkop - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 4
Kuifmees - 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 1 2 4
Pimpelmees - 9 9 9 11 18 13 - 13 13 10 5 5 21 12
Koolmees - 9 9 20 18 11 19 - 11 14 17 1 1 23 16
Boomklever - 3 5 3 5 4 1 - 2 1 2 3 2 5 12
Boomkruiper - 2 7 5 8 5 5 - 4 4 7 4 5 8 4
Wielewaal - - - - - - - - - - 1 1 - 1 4
Gaai - 3 2 3 2 2 2 - 2 1 3 2 2 3 3
Zwarte kraai - 5 3 3 3 3 3 - 4 6 2 4 3 6 15
Spreeuw - 1 - 1 1 1 1 - 3 1 2 2 - 4 16
Huismus - 1 - - 2 - - - 4 1 8 - 1 6 12
Vink - 9 9 13 14 10 14 4 20 19 16 19 18 26 4
Groenling - - 1 - 2 - - - - - - - - 0
Appelvink - 1 1 - - - - - 1 - - - 1 1 4

* totaal is het aantal territoria of broedparen.
Er zijn in totaal 39 verschillende vogelsoorten als broedvogel vastgesteld.

4. Opmerkelijke waarnemingen
Op 14 maart werden we verrast door een 

zingende boomleeuwerik. Deze is daarna 
niet meer gehoord, dus houden we het op 
een doortrekker.

Op 14 maart was er eveneens een over-
vliegende kleine zwaan.

Op 1 mei is er slechts 1 maal een zingende 
grote lijster waargenomen. Waarschijnlijk be-
treft het hier een broedvogel van de begraaf-
plaats aan de andere zijde van de Raalter-
weg.

5. Zoogdieren
In het gebied komen natuurlijk konijnen en 

hazen voor. In de wetering hebben we één 
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keer een muskusrat waargenomen. In het 
bos een eekhoorn en ondanks de honden-
uitlaat toch een paar keer reeën gezien. De 
steenmarter is in de buurt van de boerderij 
waargenomen en de dwergvleermuis op een 
open plaats in het bos. Bij de laatste telling 
stuitten we op een groot hol, mogelijk van 
een vos.

6. Conclusie en aanbevelingen
De vogelstand is redelijk, maar zeker niet 

bijzonder goed te noemen. De meeste bos-
vogels zijn goed vertegenwoordigd, maar 
een gekraagde roodstaart hadden we toch 
wel verwacht. De interessante soorten die er 
wel voorkomen zijn boompieper, wielewaal, 
appelvink, sperwer en kuifmees.

De beheersmaatregelen doen het Weche-
lerveld goed. Het meer openmaken door het 
verwijderen van bomen is goed voor de hei-
de en de daarbij behorende soorten.

Het beperken van de ruimte waar de hon-
den los mogen is ook goed. Het bos is nog 

niet zo oud dat er veel grote boomholten zijn. 
Dit blijkt uit het ontbreken van holenduiven 
en kauwen. Nestkasten plaatsen voor gro-
tere soorten als bosuil is aan te raden. In 
de randen zijn nestkasten voor torenvalken 
ook een mogelijkheid. De oude vuilnisbelt 
past niet in een natuurgebied. Op sommige 
plaatsen komt het oude huisvuil weer aan 
de oppervlakte. Hoe zou de kwaliteit van het 
grondwater hier zijn? Toch maar saneren?

Water is altijd een verrijking in een natuur-
gebied. Misschien zouden er nog meer slo-
ten en plassen aangelegd kunnen worden.

Het gebied is vrij smal, als in de toekomst 
de mogelijkheid zich voor doet om meer 
grond bij dit gebied te betrekken, dan heeft 
dat de voorkeur.

7. Soortkaarten van enkele broedvogels in het Wechelerveld
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Bosuil
Tekening
Wim Verholt
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Met zijn elven zetten we op 11 september, 
aanvankelijk met grijs weer, koers richting 
Drenthe. De inzet was een kans op kraan-
vogels. Er zou eerder ook een Slangenarend 
gedetermineerd zijn! Enthousiasme te over, 
dat begrijp je.

Op ons eerste stoppunt, ten Noordwesten 
van Hijken maakten we een wandeling met 
als bestemming het watertje Diependal. Hier 
was een vogelschuilhut. Onderwijl opende de 
hemel zich: wolken trokken weg en het weer 
werd stalend. De hut bevond zich op een ver-
hoging die zodanig was geconstrueerd dat er 
rondom waarnemingen konden worden ge-
daan. Hij was scoopvriendelijk bovendien. 
Wij determineerden Watersnip, Bruine Kie-
kendief ♂ en ♀ en diverse soorten eenden. 
Eenden in veelal eclipskleed, wat een soort 
verkort winterkleed is, zo zou je kunnen zeg-
gen. Watervogels als eenden, ganzen en fu-
ten verruien alle handpennen in een vrij korte 
periode ten gevolge waarvan dan niet gevlo-

gen kan worden. Dit tussenkleed verschaft 
camouflage (eclipseren= verduisteren), ter 
compensatie van de kwetsbaarheid der be-
treffende vogels. Het determineren wordt 
hierdoor extra interessant. Wij stelden onder 
meer Slobeend, Kuifeend en Tafeleend vast 
(meest eerste kalenderjaar/adulten in eclips-
kleed). Camouflage of niet, het laat onverlet 
dat waarnemen in deze hut überhaupt lastig 
was vanwege de tegenlichtval op de interes-
sante plekken. Rond het water zagen we ook 
exemplaren van de Oeverzwaluw dartelen. 
Later die dag werd er een heideveld verkend 
met hier en daar een plasje. Het meest op-
merkelijk was Veldleeuwerik, zeer dichtbij, 
op de grond. Ik kon ongebreideld oefenen 
met het dragen en instellen van de scoop die 
dag, en dat beviel mij zeer. Mij viel des te 
meer op in hoeveel kleden een Buizerd kan 
voorkomen. “Buse variable” is heel treffend 
wat dat aangaat. 

Later op de dag beklommen wij in de buurt 
van het Fochtlooërveen een uitkijkpost over 
een omgeving met veengronden en kleine 
poelen als basis. Het bracht ons een rijke 
ervaring, echter zonder vogels. Richting huis 
loodste Ronald ons langs een route waar-
van, volgens ingewijden, bekend was dat er 
Kraanvogels zouden kunnen zijn. Wat bleek! 
We spotten een adult paartje met juveniel. Ik 
kon een nieuwe soort bijschrijven. Al met al 
was de sfeer energiek en super! Wij hebben 
genoten.

Wessel Slob 

Excursie Diependal/Hijkerveld

Moeras sprinkhaan, iets anders dan een vogeltje
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Vogelen bij Vogelbescherming

Zondag 26 september vroeg uit de veren. 
Niet voor een vogelexcursie, maar voor een 
bezoekje aan de landelijke dag van Vogel-
bescherming. Samen met Ellen toog ik naar 
Leiden. Naturalis was “the place to be”. 

In een lange rij liepen we vanaf het station 
naar dit mooie natuurhistorisch museum. 

Het was al snel duidelijk dat de organisatie 
niet op zoveel belangstelling had gerekend.

De rijen voor de ingang, de koffie, de toilet-
ten en het auditorium en niet te vergeten de 
kraam van Vogelbescherming waar het boek 
“Vogeltrek” voor € 5,-- te koop was, waren 
enorm lang. Nou zijn vogelaars doorgaans 
een geduldig volkje. Immers, in een vogelhut 
of elders in de natuur sta je ook regelmatig 
te wachten op die ene vogel die je graag wilt 
spotten. Helaas gebeurde er die zondagmor-
gen toch iets onverwachts, althans voor de 
organisatoren. Er werd gemopperd en niet 
zo weinig ook! Het bleek dat om kwart voor 

elf de Vogeltrekboeken al op waren. Naast 
mij stond een vrouw te sputteren. Helemaal 
uit Friesland gekomen, het gedownloade 
bonnetje in de hand, en nu al geen boeken 
meer? Ook ik mopperde, niet alleen omdat 
ik dat fraaie boek misliep, maar omdat ik me 
beetgenomen voelde. Immers als je breed 
uitpakt in de reclame met het lokkertje van 
een boek, dan is dat niet binnen 3 kwartier 
uitverkocht. De arme jongen in de kraam kon 
er natuurlijk ook niks aan doen, maar toen ik 
hem zei, “als ik jullie was zou ik nu meteen in 
een auto springen en nog een paar duizend 
exemplaren gaan halen”, zei hij gelaten dat 
ik volkomen gelijk had.

Ellen en ik bezochten de bekende kra-
men met vogelreizen, vogelvoederdingen, 
vogel -cd’s en -boeken. Daar was het lek-
ker druk en we voelden ons ook best trots. 
Want, daartussen stond ook Vogelwerkgroep 
IJsselstreek met haar biotoop verbeterings-

Belangstelling genoeg voor de vogelwerkgroep “de IJsselstreek”
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project voor de ooivaars. Jeroen had mooie 
plattegrondjes gedownload waar de bewe-
gingen van de gezenderde ooievaars op te 
zien waren en samen met Ronald had hij het 
druk met alle vragen die op ze afgevuurd 
werden. Ik zal niet zeggen dat de ooievaars-
boeken als warme broodjes gingen, maar ze 
verkochten ze wel en er waren er in elk geval 
genoeg voor de belangstellenden.

Natuurlijk hebben we ook de tentoonstel-
ling “Opvetten en wegwezen” van Natura-
lis bekeken. Ik vind vogeltentoonstellingen 
in natuurhistorische musea altijd heerlijk. Je 
kunt die vogels goed bekijken en hoewel ze 
overal even stoffig en ingevallen zijn, hebben 
die vogels ook wat aandoenlijks. In dit geval 
waren de beestjes extra stoffig. Het bleek de 
collectie uit 1820 te zijn van een blinde ver-
zamelaar. De Latijnse namen stonden met 
prachtige krulletters op de originele bordjes 
gekalligrafeerd, misschien door zijn broer 
gemaakt, want dat zie ik een blinde voge-
laar nog niet doen. Cabaretier Vincent Bijlo, 
ook blind, had een geestige conference in 
het auditorium over zijn vogelaarschap en in 
de lange rij voor de koffie, schoof een blinde 
man, zonder enige probleem voor. Ellen zei, 
“hij kan het niet zien”, en dat neem ik dan 
maar aan.

Hoogtepunt was ongetwijfeld de première 
van de film “Beleef de lente”. 

Er is een geweldig leuke film gemaakt van 
deze Vogelbescherming-campagne waarin 
ook een paartje ooievaars uit Gorssel een 
grote rol speelde. In het voorjaar van 2011 
zal de film op tv komen, maar een nieuwtje is 
wel dat er vanaf januari ook een winterversie 
komt. De makers vertelden op het podium 
over de vele problemen die moesten worden 
overwonnen voordat de camera’s werkten. 
Ook in 2011 komt er weer een “Beleef de 
lente-versie” en onze eigen ooievaars zullen 

weer van de partij zijn. Hou de berichten over 
de winterversie in de gaten!

O ja, om kwart voor drie rolden containers 
vol Vogeltrekboeken Naturalis binnen. Ge-
lukkig Vogelbescherming, net op tijd, voor 
ons tenminste. Geen levende vogel gezien, 
maar met een dik boek onder de arm trokken 
we aan het eind van de dag tevreden huis-
waarts.

Wil Kroon

Komt dat zien 
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De vergadering van september heb ik 
moeten missen omdat we met een aantal 
VWG- leden in Zweden zaten. Elders in deze 
IJsvogel kunnen jullie daar een artikeltje over 
vinden. Maar ik geloof dat we met een dub-
bel “na de pauze” programma het deze keer 
inhalen. De vakantiekiekjes die door een 
technische storing in september niet ver-
toond zijn doen we er vandaag gewoon bij, 
daar starten we mee. Hier volgt mijn impres-
sie.

We beginnen in een land waar maar wei-
nig vogels in het wild zijn te vinden. De va-
kantieganger heeft echt moeten zoeken en 
dan vind je de naarste dingen zoals een 
juveniele Bastaard Arend op een markt en 
in parken vogeltjes die netjes “uitgelaten” 
worden (ofwel ten toon gesteld) in kooitjes 
en verder natuurlijk die heerlijke gelakte Pe-
kingeenden.

De volgende foto’s zijn van onze corres-
pondent uit Texel met groeten en een Bril-
zeeëend.

Daarna naar Spanje, de redacteur vond 
het een beetje te moeilijk om Blauwe Eksters 
op de foto te krijgen dus heeft ze een plaatje 

gefotoshopt met bijna lichtgevend blauwe 
eksters er op, iets te veel van het goede. Het 
volgende plaatje viel beter in de smaak, een 
Grote Trap in bijna vol ornaat.

Ook de man van de opmaak van dit blaad-
je was mee naar Spanje en laat de Pena 
Falcon (gierenrots) zien, daarnaast een Vale 
Gier met jong op het nest en nog veel mooier 
een groenig-zwarte Zwarte Ooievaar die met 
behulp van een scoop in detail is gefotogra-
feerd.

Toen, één van de hoogtepunten van de 
avond. Het was niet zo dat de vogels zo 
bijzonder waren of de locatie (een gewone 
achtertuin). Wat eerst kwam waren een vol-
wassen en een juveniele Grote Bonte Specht 
aan een tuintafel. Toen de vogel die wat mij 
betreft erg veel ontzag verdient. Hoe de fo-
tograaf het voor elkaar heeft gekregen een 
Turkse Tortel te laten wennen aan het aroma 
van een stelletje stinksokken met de voeten 
er nog in, is mij een raadsel. Zouden vogels 
zo slecht ruiken? Of zouden de sokken he-
lemaal vers en schoon zijn geweest of mis-
schien behandeld met duivenzaadaroma?

We blijven in Nederland, met een bedankje 
voor alle kaarten die i.v.m. een adreswijzi-
ging zijn ontvangen. De bewegende beelden 
van het nieuwe huis en de landerijen en ook 
de bij het gebied behorende paal waarop na 
enige technische haperingen toch een steen-
uil landt, komen prachtig in beeld.

De fotograaf heeft zelf “gevlogen” in de 
vakantie; niet met een vliegtuig maar met 
een parachute door de Zwitserse bergen. 
We zien een Alpen Heggenmus. Ook op 
vakantie valt er van alles te leren: een foto 
van een bord waar op uitgelegd wordt hoe 
een ijsvogel blauw kleurt. Dat is namelijk een 

Na de pauze, oktober

De Zwart ooievaar op de Pena Falcon (gierenrots)
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olieachtige stof die d.m.v. lichtreflectie voor 
de prachtig mooie blauwe kleur zorgt.

We gaan nog een keer naar Spanje en 
Portugal. We zien een prachtig gestreepte 
Grijze Gors. Een Blauwe Ekster in zijn of 
haar fantastische zacht blauwe en bijbeho-
rende zacht bruinige tinten. Zo horen die er 
dus uit te zien. En nog een indrukwekkende 
Vale Gier.

De volgende fotograaf is al heel vroeg in 
het jaar aan de gang geweest. Op alle foto’s 
zien we sneeuw. Een Buizerd op een egel 
tussen de sneeuwklokjes. Een heel mooie 
Houtsnip. Het was een koude winter met een 
heleboel ijspegels aan een rieten dak waar-
aan het bordje: “Pasop vallende ijspegels”.

Vervolgens was de beurt aan een fotograaf 
die mestkevers geprikt aan prikkeldraad ge-
vonden had. Op de vraag wie dit gedaan kon 
hebben kwam dat dit een Grauwe Klauwier 
of een Klapekster moet zijn geweest. Er werd 
ook nog even bij verteld dat een paar van de 
mestkevers, muurvast op het prikkeldraad 
nog een beetje bewogen. Tja, dan blijven ze 
nog wel lekker lang vers moet je maar den-
ken.

We belandden in Roemenië, Transsil-
vanië. Daar werden in een tijdsbestek van 
ongeveer 10 minuten vogelen al 5 paartjes 
Grauwe Klauwieren geteld. Ook komt de 
fotograaf met een ontroerend briefje dat in 
de donatiebus bij het Ooievaars station is 
gevonden: “Lieve Ooievaar, zou je als je wilt 
ons een gezonde baby willen bezorgen op 
de Reigerstraat in Deventer”. Iedereen is 
eerst een beetje stil maar dan volgt al snel 
het commentaar dat bijna al de heren van de 
vogelwerkgroep wel willen helpen.

Als volgende inzending is de oud- redac-
teur van dit blad aan de beurt. Aan deze fo-
to’s kun je direct zien wie ze heeft gemaakt. 
Een heel eigen manier van fotograferen. We 
zien achtereenvolgens een Mestkever druk 
aan het werk, een Koninginnepage van zo-

wel de boven- als de onderkant, een Ring-
slang, en een Hagedis die wat vraagtekens 
oproept: is het nu een zandhagedis of een 
levendbarende?

De één na laatste fotograaf heeft mooie 
plaatjes uit de Yorkshire Dales. Een Schots 
sneeuwhoen die direct herkend wordt als 
de vogel van het etiket van de famous Red 
Grouse whisky, een Grauwe Vliegenvanger 
en een dotje van een Waterspreeuw.

We sluiten af in Zwitserland met foto’s van 
een gletsjer. Boven deze gletsjer vlogen net 
buiten beeld van deze foto Steenarenden 
heen en weer (ze zagen ze vliegen (red.) ho-
pelijk niet op zoek naar een vers slachtoffer.

Toen was er koffie! 
Het tweede gedeelte van de avond gaat 

over het verslag van de reis naar Extrema-
dura afgelopen voorjaar.

Mike had alles weer netjes geregeld. Zo 
zijn er mooie kaartjes gemaakt met daarop 
voor iedere dag de gebieden die we bezoch-
ten. Na de inleiding door Mike, begint Jaap 
met de eerste dag. De eerste foto is gemaakt 
vanuit het vliegtuig en laat olijfboomgaarden 
zien. We rijden vanaf het vliegveld in de rich-
ting van de Extremadura en doen als eerste 
het stuwmeer Embalse de Arrocampo aan. 

Stuwmeer Embalse de Arrocampo
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Daar staat een wel heel bekende donker-
blauwe Volkswagen camper met een wit dak 
op ons te wachten. Ab en Jannie zijn al ruim 
een maand in Portugal en Spanje en doen 
deze vakantie met ons mee. Na een hele-
boel zoenen moet er toch wel echt gevogeld 
worden. We zien Purperkoet, Purperreiger, 
Koereiger en Zwarte Wouw. Rond een uur of 
zes vertrekken we richting Torrejón el Rubio, 
onze verblijfplaats voor deze week. Bedden 
worden verdeeld en tassen uitgepakt. Tegen 
half negen staat er een 3- gangendiner op 
ons te wachten. Daarna moet er natuurlijk 
worden gelijst en dan is het bedtijd.

De volgende dag is voor Jacques. We 
bezoeken als eerste de steppen van Belén 
met Monnik en Vale Gieren en nog indruk-
wekkender Grote Trappen. Onder een steen 
vindt Mike zelfs het lievelingsvoedsel van 
deze trappen: een Scolopendra, een insect 
tussen duizendpoot en schorpioen in. Iets 
verder komen we bij een dode boom die de 
Ooievaars als flat gebruiken. Rond het mid-
daguur komen we aan in Trujillo waar Pi-
zarro op het centrale plein prachtig staat te 
wezen. We splitsen op in groepjes en gaan 
afzonderlijk de stad en de bijbehorende vo-
gels bekijken waaronder massa’s Ooievaars, 
Zwarte Spreeuw en Rots Zwaluwen tussen 

de Gierzwaluwen. In de loop van de middag 
rijden we terug richting Torrejón en doen on-
derweg de vallei van de Almonte aan waar 
we nog een wandeling maken. Ontzettend 
veel bloemen, zowel gewone als bijzondere, 
en op een draad zowaar een Roodkopklau-
wier. 

’s Avonds na het diner bezoeken we nog 
een keer de dehesa op zoek naar Veenmol 
en Zuid-Europese Boomkikker. Op de streep-
lijst zijn vandaag 36 soorten bij gekomen.

Vandaag mag Ronald het verslag maken. 
We gaan naar de Peña Falcón maar voordat 
het zover is eerst naar de bakker waar aan 
de overkant een huiszwaluwkolonie zit en 
daarna naar de Arroyo de la Vid waar Staart-
mezen vliegen met een veel donkerder kleur 
dan de Nederlandse. En dan zijn we er, Peña 
Falcón, Gieren zover je kunt kijken Vale-, 
Monniks- en een enkele Aasgier en ook nog 
Steenarenden. Zowel op de rand van de rots, 
in de lucht en ook met jong op het nest. Ver-
der zitten er Blauwe Rotslijsters en verschil-
lende Zwarte Ooievaars. Ineens ziet Ronald 
een Snuitvlinder, lastig te fotograferen, maar 
met wat halsbrekende toeren lukt het toch. 
Een Slangenarend komt over. We beklim-
men na de lunch de naastliggende berg waar 
het kasteel van Monfrague staat. Boven heb-
ben we een prachtig uitzicht op de omgeving 

Steppen van Belén

Vale Gier op nest met jong
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en Vale Gieren vliegen op ooghoogte voorbij. 
Weer onderaan de berg een Vuursalaman-
der en Spaanse Pijpbloemvlinder. En dan 
komt na al dit moois ook nog afgewisseld 
door Dwergarenden 2 keer een Spaanse 
Keizersarend voorbij. En de dag is nog niet 
om. ’s Avonds na het diner doen we nog een 
rondje door het dorp met de Zuid-Europese 
Boomkikker een zingende Nachtgaal en een 
overvliegende Kerkuil.

Dag 4: Mike is vandaag zelf aan de beurt 
voor het verslag. We hebben een lange rit 
naar Montánchez voor de boeg. Voordat we 
daar aankomen, stoppen we in een dorpje 
voor koffie en tot ons plezier zit daar zo-
maar een Grote Nachtpauwoog onder aan 
een lantarenpaal. We gaan in de buurt van 
Montánchez wandelen in een bos waar over-
wegend Tamme kastanje en Pyrenese eik 

groeien. De onderbegroeiing is een waar 
bloementapijt met Kuifhyacint, Pijpbloem en 
Wolfsmelk. We lunchen terug bij de auto op 
een rijtje zittend op de stoeprand. ’s Middags 
bezoeken we een Ooievaarsboerderij met 
60 paalnesten en nog veel meer nesten op 
ieder maar een beetje geschikt oppervlak. 
Na een tijdje gaan we verder naar Los Bar-
ruecos een natuurgebied bij een stuwmeer 
uit de Romeinse tijd. We zien Steltkluten en 

oeverlopers en dit is de enige plek waar Ooi-
evaars op rotsen broeden. Boven het meer 
vliegen Koereigers, er in zwemmen Futen. ’s 
Avonds na het diner barst de regen los en 
gaan we vrolijk op amfibieënjacht en vinden 
o.a. Rugstreeppad zonder streep en Kleine 
Marmersalamander.

Inmiddels is het woensdag en Gerrie mag 
de honneurs waar nemen. We gaan na weer 
een heerlijk ontbijtje op weg naar het zuiden. 

Eerst door de dehesa’s met Blauwe Eksters 
en Kuifleeuwerik naar meer open gebied met 
Spiegelorchis langs de kant van de weg. Dat 
het giet van de regen maakt voor sommigen 
niet uit, wie weet is het de enige die we zien, 
dus… die moet op de foto. We komen in een 
gebied met zowel mannetjes als vrouwtjes 
Grauwe Kiekendieven, die zich erg goed la-
ten bekijken en (be)kieken. We lunchen bij 
het Embalse de Cáceres in een restaurant 
waar we echt Nederlands onder genot van 
versgeperste jus of een kopje thee onze ei-
gen meegebrachte boterhammetjes mogen 
verorberen. Een Witte Kwikstaart kijkt in de 
vensterbank mee. Verder richting Santa Mar-
ta de Magasca met Ooievaars op de kerkto-
ren. Dan over een weg die geen B-weg mag 
heten, zoveel gaten zitten erin. We zien Kort-
teen Leeuwerik en Kalander Leeuwerik, een 

Ooivaarbijlmer bij Caceres

Grijze Gors



IJsvogel nr. 67 18 december 2010

Steenarend in een Steeneik, Kleine en Grote 
Trappen, Zwartbuik zandhoenders, massa’s 
Orchideeën, Kleine Torenvalk en een heel 
stuk verder Zwarte Tapuit. Op weg terug naar 
Torrejón komen we nog langs een plek waar 
we een broedende Steenarend in een boom 
zien. Na het diner en het lijsten gaan we in 
de gietende regen weer op amfibieënjacht en 
daarna nog een afzakkertje halen in een echt 
Spaans café.

Over de donderdag onze “laatste” vakan-
tiedag in Spanje mag ik verslag uitbrengen. 
We gaan eerst langs een plek met Grijze 
Wouw en dan via de Peña Falcón met Gie-
ren, Zwarte Ooievaars en een paartje Baard-
grasmussen naar de lunchplek in een Kurk-
eiken dehesa met Pijpbloem, Hyacintjes en 
Tongorchissen aan onze voeten. Een heerlijk 
plekje om je bammetje te eten.

We rijden door naar het Embalse de Ar-
rocampo. Daar zien en horen we Snor, Pur-
perkoet, Bruine Kiekendief, Grote en Kleine 
karekiet en Cetti’s zanger. Ineens gaat de 
telefoon. Henk (van José) uit Nederland belt: 
het luchtruim van het Noordeuropa is geslo-
ten i.v.m. de uitbarsting van een vulkaan op 
IJsland. Een Grijze Wouw vliegt op, Purper-
koet scharrelt met pullen door het riet, Brem-
raap bloeit en Weerhuisjes (paddenstoel) 
piepen uit ieder krak in de aarde. Dan blijven 
we toch gewoon! We rijden verder langs een 
aantal haarspeldbochten omhoog naar een 
terrein met prachtige planten en orchideeën 
en vinden daar ook nog Dassenlatrines met 
verse fecaliën. Na een snelle borrel wacht, 
wel wat laat vandaag, ons afscheidsdiner. 
Daarna snel lijsten waarmee we komen op 
ongeveer 120 soorten. Inpakken en naar 
bed. Om een uur of 2 gaat de wekker al weer, 
want we zullen toch naar Madrid moeten.

Ab en Jannie zijn nu aan de beurt. Ik doe 
hierbij geen volledig verslag van hun avontu-
ren in Portugal en Spanje, omdat dit artikel 
nu al veel te lang is. Vandaar in het kort hun 

foto’s. Een prachtige Spiegelorchis. De hand 
van Mike met daarop een Vuursalamander. 
Jaap die probeert of hij door een Spech-
tengat in een Tamme Kastanje het nest kan 
zien. De lunch met een heerlijk door Jannie 
gekookt vers Spaans eitje onder de Kurkei-
ken. De omgekeerde “iglo” van de Roodstuit 
Zwaluw gemaakt van modder. Een dotje van 
een schildpad in de “kolenschoppen” van Ab. 
Een Cirlgors met een geel zwart gestreept 
hoofd. En een Grijze Gors met bijna een 
zelfde maar dan grijs zwart gestreept hoofd. 
Vale Gieren die het spelletje “ik ben de groot-
ste” spelen. Een Vos voor een stapel hooi-
balen. Een Appelvink in een boom met zijn 
indrukwekkende snavel. Een beeldschone 
Roodkop Klauwier. Kleine Torenvalken met 
doorschijnende vleugels. En een Rode Pa-
trijs als kers op de taart.

Jaap en Mike sluiten de avond af met onze 
belevenissen in Madrid en de avontuurlijke 
reis naar huis die door de aswolk, i.p.v. met 
het vliegtuig met de auto is afgelegd. 

Ellen Somhorst

Wilde tulp
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In juni van dit jaar maakte ik een meer-
daagse wandeling in Engeland. In een B&B 
lag een prachtig boek: ‘Birds of Prey of Eu-
rope’. Op zich niets mis mee, zou je zeggen, 
maar op de voorkant ervan prijkte pagina-
groot een foto van een kerkuil en ook in het 
boek werd veel aandacht besteed aan uilen. 
En dáár is dus wel iets mis mee, want er is 
in principe geen enkele verwantschap tussen 
roofvogels en uilen, althans niet in de uiter-
lijke verschijning en daarom niet in de syste-
matische indeling van de vogels. Voor wat 
betreft leefwijze, gedrag en jacht vertonen ze 
wel degelijk overeenkomsten, maar voor de 
indeling in het vogelrijk tellen die niet. Deze 
‘fout’ wordt door velen gemaakt en ik wil er 
daarom hier enige aandacht aan besteden. 

Roofvogels
Als je tijdens een excursie aan deelnemers 

vraagt waarom een roofvogel een roofvogel 
is, wordt er meestal opgemerkt dat hij prooi-
en vangt. Daarbij wordt dan vooral gedacht 
aan muizen, kleinere vogels, e.d.. Dat is al-
tijd een leuke discussie, want als het gaat 
om prooien vangen, dan zou in principe een 
koolmees of een winterkoning die een rups 
of spin pakt óók 
een roof-

vogel zijn! De definitie van een roofvogel is 
echter een geheel andere. Een roofvogel 
wordt gedefinieerd door een combinatie van 
5 specifieke kenmerken die anders zijn dan 
bij alle andere vogels: de snavel, de naakte 
huidpartij, de ogen, de vleugels en de staart. 

1 De snavel: alle roofvogels hebben een 
bovensnavel met een scherpe punt die 
uitsteekt over de ondersnavel. Afhanke-
lijk van het type prooi is dit ‘gereedschap’ 
meer of minder gespecialiseerd. Klei-
nere roofvogels (bijvoorbeeld de valken) 
hebben een relatief korte snavel die een 
kleine prooi moet kunnen doden en uit el-
kaar trekken. Dat kost beduidend minder 
moeite dan het maken van een gat in een 
groot zoogdier als bijvoorbeeld een rund 
of schaap. Het zijn dan ook met name de 
grote aaseters als gieren en sommige 
arenden die zeer grote en sterke snavels 
hebben. Je zou dus bijna aan de vorm 
en grootte van de snavel af kunnen lezen 
met wat voor soort prooi een roofvogel 
zich voedt. 

2 De naakte huidpartij: de meeste roofvo-
gels maken zich bij het eten nogal vies. 
Je hebt geen behoefte aan een kop vol 
bloed zonder dat dat makkelijk is schoon 

te maken. Een naakte huidpartij achter 
de snavel en voor de ogen biedt 

dan uitkomst. Sommige gieren 
hebben zelfs een bijna geheel 
kale kop, maar dat zijn dan ook 
de jongens en meisjes die met 

d e kop diep in een kadaver doordrin-
gen om er de lekkernijen te verschalken. 
Voor het overige is het niet echt bekend 
waarom ook kleinere roofvogelsoorten 
een naakte huidpartij hebben. Het zou 

Roofvogels en uilen
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misschien een rol kunnen spelen bij de 
warmtehuishouding.

3 De ogen: roofvogels hebben uitzonder-
lijk grote en sterke ogen. Sterk in de 
zin dat ze van heel ver prooien kunnen 
waarnemen. Gieren schijnen dat al van 
kilometers ver te kunnen doen, maar wat 
te zeggen van een biddende torenvalk 
op 50 meter hoogte die op zoek is naar 
muizen en mollen, of die rotszwaluw die, 
hoogvliegend boven een bergdorp, mij 
eens een prachtige mot voor de neus 
wegkaapte tijdens het fotograferen? Wij 
doen ze dat niet na. Zo las ik laatst dat 
bijv. de torenvalk ook UV-licht kan zien 
en dat het urinespoor van een muis voor 
hem exact de weg naar het hol zou kun-
nen verraden. Het oog van een roofvo-
gel kan bewegen en bij velen wordt het 
oog beschermd door een overhangende 
wenkbrauw. Daarom kijken bijvoorbeeld 
haviken altijd zo ‘streng’. 

 4 De vleugel: elke roofvogel jaagt en/
of vliegt op een andere manier. Alleen 
al aan het silhouet van de vleugels van 
veel roofvogels kan je minstens zien 
met welke groep je te maken hebt (bui-
zerdachtige, kiekendief of valk) en soms 
al direct de soort zelf (sperwer of rode 
wouw). Voor elke soort is een andere 
vleugel bedacht die precies voldoet aan 
de eisen van die ene vogel. In principe 
kan je onderscheid maken tussen de 
zwevers en de jagers. De zwevers (bui-
zerds, gieren, arenden – meestal dus 
de grotere soorten) hebben grote brede 
en afgeronde vleugels. De kleinere roof-
vogels zijn vaak actieve jagers die snel 
moeten kunnen toeslaan. Alle valken-
soorten hebben daarom smalle en pun-
tige vleugels die hen in staat stellen om 
veel snelheid te maken. De sperwer, die 

met name jaagt op kleine vogels in bos-
sen en struiken heeft juist korte, maar wel 
brede en afgeronde vleugels, waardoor 
hij niet alleen snel, maar ook erg wend-
baar is. De verschillende vleugelvormen 
hebben niet altijd voordelen. Tijdens de 
trek kan een kleine valk niet zweven en 
hij zal dus laag over het landschap vlie-
gend zijn weg moeten vinden, soms ook 
over water. Dat kan gevaarlijk zijn. Jagers 
bedreigen de dieren, een sperwer die in 
het prikkeldraad de dood heeft gevonden 
komt voor en de oppervlakte van wateren 
kan te groot zijn. De zwevers daarente-
gen kunnen geen grote stukken afleggen 
zonder thermiek. Hun borstspieren zijn 
te zwak om lang zelf te kunnen vliegen. 
Als er geen thermiek is kan er dus ook 
maar mondjesmaat worden gejaagd of 
gevlogen. Ik heb bij de Straat van Gibral-
tar (boven zee is geen thermiek) wel ge-
zien dat vissers vale gieren uit het water 
visten die geprobeerd hadden naar Afrika 
over te steken. Dommerds!

5 De staart: elke roofvogel heeft een ‘eigen’ 
staart. Dieren die zeer wendbaar moeten 
zijn, hebben een lange smalle staart, de 
zwevers een korte brede. Afhankelijk van 
de soort komen wigvormige, puntige, 
brede, afgeronde en gevorkte vormen 
voor. 

Havik
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Uilen
De snavel: net als bij roofvogels hebben 

uilen een sterke en gehaakte snavel. Daar 
houdt het vergelijk wel zo’n beetje op. Alhoe-
wel uilen ook een washuid hebben, maar die 
zit onder de veren verstopt.

De klauwen: een uil is een jager die zijn 
prooi goed moet kunnen vasthouden en 
meevoeren. 

Misschien zou je nog kunnen zeggen dat 
zowel roofvogels als uilen sterke klauwen 
hebben, maar dat vergelijk gaat al niet meer 
op met de gieren. Die kunnen bij wijze van 
spreken nog geen deuk in een pakte boter 
knijpen, laat staan een prooi vasthouden en 
meevoeren of een prooi doodknijpen (havik, 
slechtvalk). Daar zijn die dieren ook hele-
maal niet voorgemaakt. 

Nachtjagers: de meest kenmerkende ei-
genschap van uilen is dat de meeste sche-
mer- of nachtjagers zijn; dat doet geen roof-
vogel ze na, die moeten alles op zicht doen. 
Er zijn overigens ook wel uilen die bij dag 
jagen (steenuil, sperweruil, velduil), maar 
die staan ook in het schemer echt wel hun 
mannetje. Dat jagen in het (schemer-)donker 
doen ze vooral op het gehoor. De ‘oren’ van 
uilen zitten daarom asymmetrisch in de zij-
kant van de kop. Het verschil in tijd dat een 
geluid nodig heeft om de gehoorgang te be-
reiken geeft de uil de precieze locatie aan 
van de prooi. Overigens zijn de ‘oorpluimen’ 
bij ransuil en oehoe geen oren, maar gewoon 
veerpluimen.

Geruisloos: uilen kunnen geruisloos vlie-
gen en dat kan ook geen enkele roofvogel; 
die maken veel lawaai, vooral in duikvlucht 
en dat kan een uil echt niet hebben. De ui-
lenvleugel is daartoe speciaal uitgerust met 
veren aan de voorkant van de vleugels die 
(eveneens aan de voorkant) een soort kam-

metjes hebben. Daarbij zijn de veren ook 
bedekt met een beetje 
dons, hetgeen dem-
pend werkt op moge-
lijk geruis. Hoe het 
precies werkt weet 
ik niet, maar dat ze 
geruisloos kunnen 
vliegen staat als 
een paal boven 
water. 

Overige kenmerken van uilen: een ‘dikke 
kop’ (veroorzaakt door een wijd uitstaand 
verenkleed), starre onbeweeglijke ogen (met 
als gevolg dat een uilenkop bijna 360 graden 
moet kunnen draaien) en een zgn. ‘sluier’ 
(een krans van stijve veren die rond de kop 
zijn geplaatst; dat zou te doen hebben met 
het goed geleiden van geluid naar de ge-
hooropeningen). Juist deze drie kenmerken 
tezamen geven een uil ook zijn zo karakte-
ristieke uiterlijk. 

Kerkuil
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Velduil

Steenuil

Mocht men meer willen weten over 
de herkenning van roofvogels, dan 
kan ik de volgende boeken aanraden:

● Benny Gensböl – Veldgids roofvogels
● Herkenning van roofvogels in het veld, 

uitgegeven door de WRN (Werkgroep 
Roofvogels Nederland)

● Flight Identification of European Rap-
tors, Porter, Willis e.a.

● The Raptors of Europe and the Middle 
East: A Handbook of Field Identifica-
tion, Dick Forsman.

Mike Hirschler
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Weersverwachting voor zaterdag 2 okto-
ber: regen overgaand in buien met mogelijk 
enkele opklaringen later op de dag. Wind uit 
het zuiden, kracht 4-5. Temperatuur oplo-
pend tot zo’n 17 graden Celcius. Ja, het is 
weer zover; Euro Birdwatch gaat beginnen.

Met deze weersverwachting in het vooruit-
zicht begonnen de vogelaars die deelnamen 
aan de trektelling zich om 07.00 uur te ver-
zamelen bij het telpunt aan het eind van het 
‘Rijkswaterstaatweggetje’ even ten zuiden 
van de Yperenbergplas bij Deventer. 2 tellers 
zijn al aanwezig als er een klein lichtje van 
een fietslamp naderbij komt en stopt op de 
telpost. Met de wind in de rug was het een 
klein uurtje fietsen, als de wind nu maar wat 
gaat liggen dan is de terugtocht straks ook 
nog wel te doen. Geleidelijk aan verzamelen 
zich steeds meer tellers op de post, waar-
onder ook twee ‘gasttellers’ die zich hadden 
aangemeld via Vogelbescherming en wel 
weer eens een dagje vogeltrek wilde tellen. 
Het is al licht aan het worden als er nog een 
fietser aankomt welke zich bij het gezelschap 
voegt. Helemaal vanuit Vorden om deel te 
nemen aan deze telling, weliswaar ook met 
wind in de rug maar toch een best eind fiet-
sen en de terugtocht zit er ook nog aan te 
komen. 

Uiteindelijk staan we met 12 mensen naar 
de lucht te turen in afwachting van wat er 
komen gaat. Het eerste uur is het druilerig 
en het miezert constant en dat is zeker te 
merken aan het aantal trekvogels. Welgeteld 
komen er in het eerste uur 4 vogels langs 
vliegen; 1 Houtduif, 1 Holenduif, 1 Putter 
en 1 Zanglijster. Het tweede uur lijkt er wat 
meer op met in totaal 89 vogels waaronder 

4 Boerenzwaluwen, 6 Graspiepers, 12 Vin-
ken, 23 Wulpen, een Zwarte Stern en de 
eerste groepjes Kolganzen (24 stuks). Het 
derde uur blijkt achteraf het beste uur te zijn 
met een totaal van 91 vogels waaronder 9 
Boerenzwaluwen, 10 Graspiepers, 17 Zang-
lijsters en nog eens 36 Kolganzen. Hierna 
nemen de aantallen alleen maar verder af 
en blijkt hetgeen we al wel verwachtte, wer-
kelijkheid te worden, de trek wordt niet veel 
vandaag!

In de uren erna klaart het weer wel wat 
op maar de echte trek is voorbij. Tus-
sen 10 en 11 nog een mooi groepje van 
16 Goudplevieren, rond één uur een groep 
van 30 Sijsjes en tussen één en twee uur 
nog 8 Veldleeuweriken en 16 Rietgan-
zen en daar houd het wel zo’n beetje op.  
Al met al dus een zeer magere trek. Het 
grote voordeel van de telpost naast de Ype-
renbergplas is het feit dat er in de omgeving 
en op het water altijd wel wat te zien is. Dus 
werd het water en de oevers grondig afge-
zocht naar aanvullingen op de lijst voor soor-
ten ter plaatse. Dit leverde ’s ochtends vroeg 
al 3 Grote Zilverreigers op gevolgd door de 
Zwarte Stern die enige tijd bleef foerageren 
boven de plas. Eenden waren er in diverse 
soorten waaronder; Wilde eend, Winterta-
ling, Smient, Slobeend en Krakeend en ook 
de futen deden het goed. Zeker toen er tus-
sen de Dodaars en de Futen een Geoorde 
Fuut werd gevonden welke nog gedeeltelijk 
in zomerkleed verkeerde. Later op de och-
tend vloog een Bruine Kiekendief langs de 
oevers die alle aanwezige Kieviten de stuipen 
op het lijf jaagde. In de middag werd er in de 
hank naast de telpost een IJsvogel ontdekt 
en stond er enige tijd een Geelpootmeeuw 

Euro Birdwatch 2010
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op een paal bij de IJssel. Toen het ‘s middags 
even opklaarde en de zon zich even liet zien 
stegen er 3 Buizerds op, vloog er een Sper-
wer langs en werd er een Slechtvalk ontdekt 
die boven de boerderij ‘De Yperenberg’ aan 
het jagen was. Nadat verschillende tellers al 
eerder vertrokken waren stopten de laatste 
er om 14.00 uur ook maar mee, het was mooi 
geweest. Zeven uur lang tellen en turen is 
best vermoeiend en het verlangen naar een 
beker warm drinken en drogere kleren wordt 
dan wel steeds groter.

Niet alleen bij Deventer speelden zich 
dergelijke taferelen af. In 30 Europese lan-
den werd geteld en in Nederland alleen al 
op 150 telposten. In geheel europa werden 
3.125.000 vogels geteld waarbij Zweden de 
meeste trekvogels scoorde, 675.919. In ge-
heel Nederland bleven de aantallen laag en 
ver achter bij andere jaren. Hieronder is de 
top 10 van meest getelde soorten in Neder-
land te zien.

Resultaten 7 oktober 2010 12.00 uur (totaal: 307.424 vogels, 191 soorten)

Top 10 2010 Top 10 2009
1. Spreeuw 73.665 1. Spreeuw 34.198
2. Kievit 40.788 2. Kokmeeuw 16.244
3. Zanglijster 30.195 3. Grauwe gans 11.371
4. Vink 25.439 4. Scholekster 10.183
5. Kokmeeuw 18.501 5. Kievit 7.465
6. Graspieper 13.089 6. Vink 7.023
7. Boerenzwaluw 9.337 7. Graspieper 7.371
8. Kolgans 9.176 8. Bergeend 5.710
9. Grauwe gans 7.327 9. Wulp 4.366

10. Goudplevier 6.640 10. Houtduif 4.171

Bron: http://www.vogelbescherming.nl/actueel/resultaten birdwatch

soort aantal
Aalscholver 7
Boerenzwaluw 13
Bruine Kiekendief 1
Gaai 13
Goudplevier 16
Graspieper 33
Holenduif 1
Houtduif 5
Kievit 14
Kolgans 147
Krakeend 1

Putter 1
Rietgans spec. 16
Sijs 32
Smient 2
Sperwer 1
Spreeuw 110
Veldleeuwerik 8
Vink 109
Witte Kwikstaart 2
Wulp 23
Zanglijster 42
Zwarte Stern 1 ook even tp

Hieronder ook nog even de totaallijst van onze telpost:
Trekvogels (lijst in alfabetische volgorde)
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Hieronder een lijst met soorten ter plaatse (tp) en soorten die niet als trekvogel zijn geteld 
omdat het hier vrijwel zeker om slaaptrek gaat en het dus lokale vogels betreft.

Lijst tp soorten in alfabetische volgorde:
Soort aantal
Aalscholver 35
Blauwe Reiger 5
Boomkruiper 1
Buizerd 4
Canadese Gans 4
Dodaars 6
Fazant 2
Fuut 11
Geelpootmeeuw 1 korte tijd tp op paal langs 

de IJssel
Geoorde Fuut 1 nog grotendeels in 

zomerkleed
Grauwe Gans 35
Grote Lijster 1
Grote Mantel-
meeuw

1

Grote Zilverreiger 3
Houtduif 10
IJsvogel 1
Kleine Mantel-
meeuw

2

Kokmeeuw 50
Koolmees 5
Krakeend 15
Kuifeend 3

Soort aantal
Meerkoet 10
Nijlgans 39
Ooievaar 2
Ringmus 1
Roek 7
Slechtvalk 1 jagend boven boerderij 

Yperenberg
Slobeend 17
Smient 15
Spreeuw 2535 slaaptrek en enkele 

tp
Staartmees 11
Stormmeeuw 5
Tjiftjaf 3
Torenvalk 1
Waterhoen 1
Watersnip 32
Wilde eend 25
Winterkoning 1
Wintertaling 15
Wulp 90

Wezel 1 stak enkele keren de 
weg over bij telpost

Haas 1

Tot slot wil ik alle deelnemers nog eens hartelijk danken voor hun aanwezigheid, hun 
bijdrage aan de telling en de gezellige sfeer op de telpost. In willekeurige volgorde:  
de fam. Kubbe, Esther Veldhoen met vriend, Jaap Kloezeman, Jaap Bont, Jacques Blaauw, 
Ronald Groenink, Albert Winkelman, Ellen Somhorst en Gerard Bogaert. 

Volgend jaar gewoon weer een poging wagen?

P.S. De twee fietsers zijn, ondanks wat tegenwind, uiteindelijk ook weer goed thuisgeko-
men.

Jeroen Kuipers 

Toch nog enkele Boerenzwaluwen tijdens de trektelling, foto: Jeroen Kuipers
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Dit stukje over “het einde van de zomer-
vakantie” naar Falsterbo en Öland is geen 
chronologisch verslag van dingen die we ge-
daan en gezien hebben. Ik heb een paar din-
gen beschreven die eigenlijk niet zo veel met 
vogels en vogelen te maken hebben maar 
die misschien toch voor de verandering eens 
leuk zijn om te lezen. 

Het viel niet eens zo heel erg tegen om 
met 5 mannen op stap te zijn, ze hebben zich 
eigenlijk wel redelijk netjes gedragen. Ik heb 
wel een aantal nieuwe woorden en uitdruk-
kingen geleerd. En op mij hebben ze vast 
ook een heleboel aan te merken. Maar ja, ik 
schrijf dit stukje dus daar hoef ik me nu niet 
zo veel van aan te trekken

Honing
Het heerlijke zoete, licht gele, plakkerige 

spullie wordt op Öland in menig kraampje 
bij een boerderij verkocht. Natuurlijk stop-
pen we daar een keertje voor. Supersnelle 
instantenergie, kun je goed op fietsen. Dit 
stukje gaat natuurlijk over iets anders dan 
de titel doet vermoeden. Het gaat over Hun-
ney Buzzerds ofwel Wespendieven. Precies 
in deze weken van het jaar horen er boven 
Falsterbo dagelijks honderden over te trek-
ken naar warmere streken, maar dat valt dit 
jaar een beetje tegen. Toch geen probleem: 
ik heb heel goed het verschil tussen een Bui-
zerd en een Wespendief geleerd. Vooral let-
ten op de kop. Die is veel kleiner, meer duif-
achtig met een langere hals. Het verenkleed 
van een Wespendief is al net zo variabel als 
bij een Buizerd, wat goed opvalt, is de ban-
dering van de slagpennen. Verder een lange 
staart en ze zijn wat minder “dik” bolbuikig 
dan een Buizerd. Het vliegbeeld is ook iets 

anders; ze cirkelen bijvoorbeeld met vlakke 
vleugels.

Eik
Zweden het land met de uitgestrekte wou-

den van eik, els, populier, wilg en van allerlei 
dennen en sparren. Nadat wij er 2 weken zijn 
geweest gaat het wat minder met de bossen 
daar. Want gedurende iedere nacht wordt er 
wel een half bos omgezaagd. Gelukkig slaap 
ik zodra mijn hoofd het kussen raakt. Een-
maal in slaap, kunnen ze een kanon naast 
me afschieten. Bij al dat bomen zagen is er 
natuurlijk altijd ééntje baas boven baas, zo-
als bijna altijd alles competitief gaat als je 
met jongens op stap bent. Ik ga niet verklap-
pen wie er gewonnen heeft, het was in ieder 
geval niet iemand in de camper waarin ik heb 
geslapen. 

Geep
Er vliegen de meest bijzondere dieren 

boven de hei van Falsterbo. Eentje is zelfs 
zo bijzonder dat hij niet eens in mijn vogel-
boek voorkomt. Van kop tot staart ongeveer 
50cm lang. Dun, zeg maar mager en kleine 
“vleugeltjes”aan de achterkant van het lijf. 

Falsterbo en Öland, op stap met 5 mannen

Gele kwikken met het plaatselijke roodbont
 Foto's Ab Winkelman
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Verder prachtig zilverkleurig. Ze vliegen ge-
woonlijk door het water maar met een beetje 
hulp, in dit geval van een Ospray (Visarend), 
vliegen ze ook over de hei. Het is een Geep, 
een palingachtige vis. Voor de plaatselijke 
Ospray is het zijn of haar favoriete eten. Er 
“vliegen” dagelijks zeker 6 Gepen naar de 
eetplek, ze worden afgewisseld met zo nu en 
dan een ander visje.

Blonde ruiter
Nog een bijzondere vogel die in Zweden 

“rondvliegt”is de blonde ruiter. Meerdere ke-
ren per dag wordt er door één van de aan-
wezige mannen geroepen: “Blonde ruiter op 
12 uur”. Alle mannelijke verrekijkers kijken 
dan de goede kant op. Ze kijken niet naar de 
lucht maar horizontaal of net naar beneden. 
Dus ik ook maar eens kijken, een blonde rui-
ter ziet er volgens mijn vogelboek uit als een 
juveniele kemphaan. Waar ik ook kijk geen 
vogel te zien. Wel is er altijd een min of meer 
schaars, kort of strak geklede, meestal blon-
de, jonge vrouw te zien. Met een lijf waarmee 
ik wel zou willen ruilen. Ik begrijp ineens dat 
een “blonde ruiter” voor vogelaars net zo iets 
is als zo’n poster met nietjes in haar buik die 
in de werkplaats van een autogarage hangt.

Boomkikker
We zijn tijdens ons verblijf in Zweden ook 

een aantal keren het binnenland in geweest 
o.a. naar Fyledalen, een vallei met een rivier-
tje erin. In deze vallei bevindt zich de meest 
zuidelijke broedplaats van de Steenarend in 
Zweden. Gedurende een aantal uren spotten 
komt hij of zij met kroost, in verschillende sta-
dia van ontwikkeling, meerdere keren voor-
bij. Net zo leuk is het zoeken naar Boom-
kikkers op en rond de parkeerplaats annex 
kampeerplek. Allemaal doen we ons uiterste 
best om ze tussen de bladeren te scoren. 
Moeilijk hoor zo’n klein groen “plastic” din-
getje dat stil zit op een bramenblad. Je kijkt, 

kijkt en kijkt. En na een half uurtje of nog wat 
langer denk je: He, er zitten ook aparte want-
sen, laat ik die dan maar op de foto zetten, 
dan doe ik nog wat. Dus op je knieën voor 
2 wantsen, zo die staan erop, je “klimt”weer 
overeind, HE WAT IS DAT… net een stukje 
dieper en hoger de struik in. Bingo, gevon-
den, een Boomkikker, iedereen is er al 10 
keer langsgelopen en dan zitten ze er toch.

Erwt
We zijn met 2 campers en zes personen 

op weg in Zweden en Öland. In iedere cam-
per slapen netjes 3 personen, goed ver-
deeld. Bij de buren gaat het er iedere nacht 
nogal ruig aan toe. Ze gaan meestal ietsje 
eerder naar bed. En als die twee jongens 
boven liggen begint bijna iedere avond het 
potje stoeien en vechten. De vering van de 
camper heeft het allemaal net doorstaan. In 
onze camper slapen onder mij 2 echte he-
ren. Eigenlijk ben ik nooit de eerste die naar 
bed gaat, meestal de laatste. Dus, ik slaap 
boven, en wordt iedere avond mijn bed uit-
geklapt en opgemaakt. Inclusief het kuiltje en 
de erwt zoals in het sprookje van de prinses 
op de erwt. Natuurlijk gaat het in het echt een 
beetje anders. Hups, bed uiklappen, slaap-
zak en kussen met een flinke zwiep naar bo-
ven gegooid, ik moet maar zien hoe ik het 
aantref. Tegen de tijd dat ik dan echt naar 
bed ga steken er aan de achterkant van het 

Notenkraker 
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benedenbed precies tien tenen uit, die er om 
vragen om even geplaagd te worden.

Soorten
Voor ik het laatste hoofdstukje schrijf wil ik 

jullie toch nog even lekker maken met een 
paar van de vogels en vlinders die we gezien 
hebben. Ik doe het op alfabet. Grote groe-
pen Appelvinken die poot- en piksporen in 
de modder achterlaten. Breedbekstrandlo-
per op een Ölands strandje. Draaihals die ik 
als eerste ontdekte op Kolabakken. Gewone 
kruisbekken die de camping in Falsterbo 
overspoelden. Gierzwaluwen zo laat in het 
jaar nog op weg naar het zuiden. Kleine 
Strandloper, de ukkies tussen alle andere 
strandlopers. Krombekstrandlopers net heel 
kleine wulpjes met zo’n snaveltje. Notenkra-
ker ééntje met een forse snavel zoals alle 
noordelijke die de zee veel te groot vindt en 
niet naar de overkant durft. Raven die voor 
de lol stukken op de kop vliegen. Reuzen-
sterns ’s avonds in de ondergaande zon tij-
dens een strandwandeling. Schreeuwarend 
prachtig. Staartmezen met witte koppen. 
Steenarend majestueus. Visarend, op één 
dag toch 17 stuks. Wespendief op de beste 
dag 300 stuks en allemaal “zwaaaaarr getij-
gerd”. Zomertortel, heel bijzonder voor Zwe-
den. Heivlinder zowel semele als tristis. Ica-
rusblauwtje nog lastig te zien tussen al het 
grijzige van het grijskruid door. Kleine Vuur-

vlinder altijd een feest zo knaloranje. Klein 
geaderd Witje met prachtige lijntjes. En als 
kers op de taart Sleedoornpage waarvan we 
alleen de vrouwtjes hebben gezien. Al met 
al zijn we op 120 verschillende vogelsoorten 
gekomen en 15 verschillende dagvlinder-
soorten. 

Egel
Wat nu, als laatste, te vertellen over dit 

zoogdier dat ik helemaal niet heb opgemerkt 
in Zweden. Ze scharrelden er zeker rond, 
maar niet op momenten dat wij er langs 
kwamen. Ik heb ze zelfs niet platgereden 
gezien op de weg. Dat zegt in ieder geval 
iets over de hoeveelheid auto’s. Erg weinig 
dus. Files hebben we in Zweden niet gezien, 
alleen maar op de Duitse autoweg. De egel 
staat hier voor ons afscheid. Weer terug in 
Bathmen waar onze reis begon, nemen we 
afscheid met een heleboel stekelige zoenen. 
Behalve bij één - een verademing na al die 
stekelige wangen - was tijdens deze trip het 
scheerapparaat, de kwast en het scheermes 
geen onderdeel van het toiletgebeuren.

Alle vijf hartelijk bedankt voor deze heer-
lijke vakantie.

Ellen Somhorst

Grauwe klauwier  

Arnold met koe in de Oostzee  



Overwinterende vogels in de IJsselstreek 
Ganzen, wilde zwanen en diverse soorten eenden en andere wintervogels  
zoals kramsvogels, komen aan de orde in deze korte cursus.

Data: 2 dinsdagavonden op 25 januari, 15 februari en 
 3 excursies  langs de IJssel op zaterdagochtend  

 29 jan., 19 febr. en 19 mrt. 

Kosten: Kosten: € 45,-- (incl. lesmateriaal)

Vogels kijken voor beginners 
Voor wie meer wil weten van vogels, hun gedrag, herkenning en de plaatsen 
waar u ze kunt vinden, organiseren wij al jaren een korte cursus voor beginners.

Data: 3 dinsdagavonden op 22 maart, 19 april en 10 mei en  
 3 excursies in en om Deventer op zaterdagochtend  
 9 april, 23 april en 14 mei.

Kosten: € 55,-- (incl. vogelgids).

Aanmelden en meer informatie: 
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Ulebelt en de 
cursusavonden vinden daar ook plaats. Tijdens de excursies trekt u met ervaren 
vogelaars het veld in, de beste plek om vogels te leren (her)kennen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met  0570-62 22 02, 
of via email: wil.kroon@home.nl

Vogelwerkgroep 
IJsselstreek

Twee korte cursussen  
voorjaar 2011
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Jeugd IJsvogel

Zondag 3 september hielden we een vis-
excursie in plaats van een vogelexcursie.

We gingen met enorme netten de visjes 
vangen, we hebben veel vissen gevangen 
meer dan 200 en een grootgedeelte was 
zeldzaam, zij staan op de rode lijst het is dus 
een goed leefgebied voor ze, maar we vin-
gen niet alleen vissen we vingen ook schaal-
dieren dat was de Amerikaanse rivier kreeft, 
nu heb ik er zelf een in mijn aquarium. We 
gingen ook vissen in de IJssel daar vingen 
we helaas helemaal niets en bij sommige 

van ons (ook ik) liepen de laarzen vol. Daar-
na lieten we de vissen weer vrij en een paar 
van ons namen wat kreeften mee, ook ik.

Lijst met de vissen die we hebben gevan-
gen:

108 bittervoorn
22  kleine modderkruiper
66  vetje
6  marmergondel
6  driedoornig steekelbaarsje
1  kolblei
1  baars
1  pos
1  kroeskarper

Ook hebben we schaaldieren en amfibie-
en gevangen:

19  Amerikaanse rivierkreeft
10  bastaartkikker

Leah de Meijer

zondag 03 september 
2010 de ossewaard
visexcursie geen vogelexcursie

En scheppen maar



december 2010 33 IJsvogel nr. 67

Jeugd IJsvogel

Als aanvulling er werd natuurlijk ook gevo-
geld met als resultaat: 20 Grote Zilverreigers, 
Grote Lijster, Boerenzwaluw, Putter, Kneu, 
Kolgans, Tapuit, Rietgors, Nijlgans, Grauwe 
Gans, Slobeend, Wintertaling, Watersnip, 
Kleine en Grote Bonte Specht, Torenvalk, 
Buizerd en Zwarte Wouw.

Met dank aan EcoGroen Advies voor het 
beschikbaar stellen van de veld werk mate-
rialen.

Wat hebben we nu aan de haak hangen?

Plas dras dicht bij Deventer

Grote zilver reiger Oever zwaluw
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vrijdag 8/10

Vanaf de parkeerplaats van het Postiljon-
motel vertrekken we met zijn twaalven in 
2 auto’s en de camper van Ronald richting 
Texel. Jan Gerritsen heeft problemen met de 
versnellingsbak, maar zal proberen ons die 
dag nog na te reizen. 

De zon schijnt, het lijkt een mooie dag te 
worden. De weersverwachting is ook heel 
goed, maar we zijn de IJssel nog niet over of 
de eerste mistflarden scheren langs de auto. 

Bij de eerste koffiestop op checkpoint 
Charlie langs de dijk naar Enkhuizen, voelt 
het nogal fris aan. In Den Helder pikken we 
Jan Jaap op en rijden de pont op die al op 
ons ligt te wachten.

De Petten
Nog maar net op het eiland aangekomen, 

ontwaren we groepen foeragerende Koper-
wieken, Zanglijsters, Fratertjes en Graspie-
pers. Bij de Petten volgt de eerste bijzondere 
waarneming!

Tussen de grote aantallen bewegelijke wa-
tersnippen ontdekt Ellen een stilstaand, wat 
in gedachten verzonken, iets kleiner, donker-
der exemplaar en vraagt om de telelens erop 
te richten. Het blijkt een BOKJE te zijn. Dat is 

mijn “schaamvogel” zegt ze wat blozend. Ei-
genlijk ook van mij hoor ik menigeen denken. 
Later ontdekken we er nog een. 

De dag kan niet meer stuk.
Tussen de blinkende Zilverplevieren zit-

ten de Wintertalingen mooi te wezen en 
stapt een Groenpootruiter parmantig rond. 
Een vrouwtje Blauwe Kiek kijkt vanaf een 
hek rustig om zich heen terwijl Smelleken en 
Sperwer rusteloos blijven jagen. Een statig 
overvliegende Klein Zilverreiger geeft ons 
een verheven vogelgevoel op dit nog maar 
net betreden mooie eiland.

De Mokbaai
In de Mokbaai is het goed toeven voor slik-

minnende vogels, zoals Meeuwen en Stelt-
lopers.

Onder hen bevinden zich opmerkelijk veel 
Bergeenden. Een overvliegende Slechtvalk 
brengt veel onrust onder vooral het kleine 
grut en een wat door schrik bevangen groep 
Kepen vliegt razendsnel over. Veel te snel 
voor Jaap om ook zijn “schaamvogel” in de 
kijker te krijgen.

De Robbenjager
We rijden langs de waddenkust naar onze 

camping de Robbenjager, vlakbij de vuur-
toren. Helemaal achter op het terrein wordt 
een leeg veldje uitgekozen voor ons kampe-
ment met één tentje helemaal in de hoek, die 
van Jan Jaap. Om bij hoge nood nog op tijd 
het toiletgebouw te kunnen bereiken heeft 
Ada een fiets gehuurd. Beslist niet voor haar 
alleen, zo blijkt al snel.

We maken een gezellige kring, drinken 
heel diverse aperitieven (van dropshot tot 
whisky), waarna iedereen haar/ zijn eigen 
bereide prakje smakelijk verorbert.

Waarnemingen Texelweekend oktober 2010

Wat een plek De Petten Foto's Aart Evers
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De zon heeft zich aan het begin nog even 
laten zien, maar is inmiddels achter de dui-
nenrand verdwenen en het is harder gaan 
waaien. Het begint donker te worden en kou-
der.

Een viertal verlaat het kampement om hun 
pension bij Vrienden op de fiets in De Cocks-
dorp op te zoeken. Een inbreuk op de tradi-
tie, maar gezien het weerbeeld uit de laatste 
verslagen moet dit toch heel voorspelbaar 
zijn geweest.

Onder de koplamp van Gonne inventarise-
ren de diehards nog de soorten van die dag.

Ze komen uit op 78. Voorwaar een prachtig 
resultaat en dat in een paar uur tijd!

Zaterdag 9/10

De Tuintjes
Zaterdagochtend verzamelen we ons om 

9.30 uur bij de ingang van de Robbenjager. 
Jan is er ook bij. Hij heeft gisteren nog net de 
laatste pont kunnen halen (was er 10 minu-
ten voor tijd).

Ook Gerrie en Matz voegen zich deze dag 
bij ons. Het zonnetje schijnt, wat wil je nog 
meer!

We maken een rondwandeling vanuit de 
camping langs de Tuintjes en dat doen wij 
niet alleen. De Robbenjager is dit weekend 
n.l. ook de uitvalsbasis van de Dutch Bird-

watch Association. Overal mensen, zwaar 
behangen met verrekijkers, telescopen en 
fotocamera’s.

In de duinen ontdekken we veel “klein 
spul”, zoals Graspieper, Rietgors, Gekraag-
de Roodstaart en Goudhaantjes. Eén Goud-
haantje heeft gezien het restant aan veren-
kleed vermoedelijk het leven gelaten door 
het roofgenot van een Smelleken, die voort-
durend voorbij flitste.

Even verder vliegt een groep Bontbekplevie-
ren over, gevolgd door een Kleine Zilverreiger.

We klimmen over het duin en zoeken het 
strand af. Daar zien we naast diverse soorten 
Meeuwen o.a. de Grote Stern en aan de vloed-
lijn de zeer beweeglijke Drieteenstrandlopers.

Een zeehond steekt zo af en toe zijn kopje 
even boven het water uit en heel in de verte 
zien we Jan van Genten regelmatig in het 
water plonsen.

Het blijkt een mooie plek om even te rusten 
voor we naar de camping terugkeren.

Op de camping wordt uitgebreid geluncht 
en krijgen we aanschouwelijk onderricht van 
Jeroen over het verenkleed van twee honge-
rige jonge Zilvermeeuwen. 

Aan de wadkant even onder De Cocksdorp
Na de lunch rijden we langs de wadden-

kant. Even buiten De Cocksdorp stoppen 
we voor een eerste verkenning van het wad. 
Grote aantallen steltlopers zijn druk aan het 
fourageren.

Plotseling gaan zwermen de lucht in en even 
later zien we een Slechtvalk voorbij komen. 

De rust keert terug waarna een grote wolk 
Goudplevieren overvliegt.

Beneden lopen Oeverlopers heen en weer 
met daartussen een Rosse Grutto in half zo-
merkleed.

Het is met name deze paraderende Grutto, 
die de veel aandacht krijgt van onze door-
gewinterde fotograferende vogelaars Appie, 
Ronald en Jeroen. We zijn erg benieuwd hoe 

Die is voor mij
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die foto’s zijn geworden. Jan Jaap neemt ge-
noegen met een close up- plaatje van een 
Oeverloper.

Wagejot
We rijden door naar Wagejot. Daar zien 

we een Steenloper, Rotganzen enkele foe-
ragerende Kluten. Ook hier wordt de omge-
ving weer opgeschrikt. Deze keer door een 
vrouwtje Blauwe Kiekendief ( al fladderend 
met haar vleugels volgens een nauwgezette 
waarnemer).

Dijkmanshuizen
Bij Dijkmanshuizen zou een Zwarte Ooi-

evaar gesignaleerd zijn en dat mogen we 
natuurlijk niet missen. Maar helaas, zelfs 
geen spoor meer van te bekennen. Wel ziet 
Jeroen in de verte een Havik zitten, die even 
daarna doorvliegt naar een paal. Dan wordt 
er plotseling beweerd, dat het geen Havik 
maar een gewone Buizerd is. Waarop Je-
roen zijn gelijk haalt door gewoon kortweg te 
zeggen: “Een Buizerd met gele ogen, die heb 
ik nog nooit gezien”!

Vlak daarna komt er weer een Havik voorbij 
en iedereen kijkt extra speciaal naar de ogen.

Polder Waal en Burg
Op weg naar De Koog rijden we langs pol-

der Waal en Burg . Ineens stopt de karavaan 
en een grote mate van onrust doet zich om 
en nabij het busje voor. Telescopen worden 
bliksemsnel in stelling gebracht, terwijl an-
deren zeer geëmotioneerd met elkaar in dis-
cussie gaan. 

Wat wil het geval? Men denkt een hele bij-
zondere soort ontdekt te hebben.

Door de telescoop ziet men in de buurt van 
2 Kemphanen een veel kleinere vogel heen 
en weer stappen, die veel herkenningstekens 
van een Blonde Ruiter vertoont. Vogelboe-
ken worden erbij gehaald en na aandachtige 
bestudering blijkt dat de snavellengte niet 

klopt, en ook de manier van lopen is niet vol-
gens het boekje. Na nog wat heen en weer 
gepraat komt men er gezamenlijk toch nog 
uit: Het moet een juveniele Kemphaan zijn.

De Nederlanden
De laatste stop voor ons avondeten is bij 

De Nederlanden. Tijdens een korte wande-
ling wordt weinig opzienbarends ontdekt. 
Wel vliegt er een groep Sijzen voorbij en 
krijgt Appie een Keep in de kijker die gezellig 
naast een Vinkje zit. Als Jaap, die helemaal 
achteraan loopt, uiteindelijk ook ter plaatse 
is, zit er alleen nog dat Vinkje. Zijn schaam-
vogel is weer gevlogen.

Avondeten in De Koog
 De tweede avond gaan we altijd met zijn 

allen uit eten. Omdat het restaurant bij onze 
camping door derden besproken was, heeft 
Ada voor ons bij Brasserie “De Stern” in De 
Koog gereserveerd.

We eten er smakelijk in een gezellig sfeer. 
Na het toetje wordt de inventarisatielijst van 
deze dag weer ingevuld. Met de soorten van 
gisteren erbij komen we op 104.

Zondag 10/10

De Oorsprong
Zo rond tienen staan we die ochtend van de 

tiende van de tiende tweeduizend tien klaar 
voor vertrek en de laatste afrondende bezoe-
ken op het eiland. Het ziet er weer zonnig uit.

We komen langs slinkse wegen (vermoe-
delijk onder leiding van Jan Jaap) uiteindelijk 
op de Oorsprongweg uit en stoppen bij boer-
derij De Oorsprong, die pakweg 100 meter 
van de weg af ligt. Er staat een hele rij auto’s 
in de berm en op de toegangsweg naar de 
boerderij is het een gaan en komen van men-
sen, beladen met apparatuur om van verre 
iets te zien en/of te fotograferen. Ook wij be-
geven ons in de massa. Onderwijl vernemen 
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we dat er een heel bijzondere vogeltje moet 
zitten met de naam BAARDGRASMUS. 
Maar waar???

Achter een mestvaalt wordt alle appara-
tuur op een rijtje coniferen in de voortuin ge-
richt, want daar in, achter de zonnebloemen, 
daar moet ie zitten. Nu maar wachten en ho-
pen dat…

Als na een tijdje er nog geen glimp is waar-
genomen taaien we af. Toch kunnen op de op-
rit niet nalaten om zo nu en dan wat meewarig 
terug te blikken op die coniferen in de voortuin.

Dan ineens ziet Jeroen het vogeltje te 
voorschijn komen. Het diertje lijkt nogal ze-
nuwachtig te zijn geworden van zoveel be-
langstelling, want telkens verdwijnt het weer 
even in de conifeer. 

De telescopen worden scherp gesteld en 
fotocamera’s met telelenzen klikken onop-
houdelijk om dit voor altijd vast te leggen. 
“Fantastisch om te zien en alle kenmerken 
zoals die witte baardstreep,de rode oogring 
en lange staart waren goed te zien” , zo hoor 
ik iemand zeggen. Voldaan lopen we naar de 
auto’s terug.

De Slufter
Over de Oorsprongweg rijden we naar de 

Slufter. Daar is ook een bijzondere vogel 
gespot. Het is de vogel die we gisteren zelf 
dachten te ontdekken: DE BLONDE RUI-

TER. Op een hoge uitkijkpost op het duin 
aan de rand van de Slufter staan weer veel 
telescopen opgesteld. Met wat passen en 
meten kunnen we er nog net tussen . De ho-
rizon wordt afgezocht. Daar schuifelt hij in de 
buurt van Bergeenden tussen het lamsoor 
wat heen en weer. Soms is hij even goed in 
beeld, maar meestal niet. Het merendeel van 
ons is ondertussen aan de voet van het duin 
neergestreken om te lunchen. 

Als ik daar even mijn vogelboekje raad-
pleeg, lees ik tot mijn grote verrassing over 
deze dwaalgast uit N. Amerika: Lijkt veel op 
een Kleine Kemphaan.

Een grote groep overvliegende IJsgorzen 
brengt ons nog een laatste saluut voor we ver-
der gaan. Bij het oversteken van het duin wor-
den we vergezeld door dartele Goudhaantjes.

Een Zwarte Roodstaart kijkt ons na als we 
richting Waddenzee vertrekken.

Terug naar de boot
Onze terugreis van het eiland loopt langs 

Wagejot, waar inmiddels een grote groep 
Kluten is neergestreken. Daar besluit de helft 
van onze groep, voor het merendeel dames, 
de eerstvolgende boot te nemen. De anderen 
stellen hun vertrek nog wat uit en rijden langs 
Dijkmanshuizen, over de Hooge Berg terug 
naar waar we vrijdag begonnen: De Petten.

Hoe we ook speuren, de Zwarte Ooievaar 
laat zich niet zien. Wel vangen we nog net een 
glimp op van een Waterpieper en zien we on-
derweg een Slechtvalk op een Buizerd duiken.

Als ook wij naar de boot vertrekken wiekt 
boven de Petten nog steeds die Blauwe Kiek.

Met de waarnemingen van vandaag heb-
ben we de 110 soorten ruim overschreden en 
met een uiterts voldaan gevoel rijden we de 
pont op, weer op weg naar huis.

Het was een prachtig weekend en Ada 
hartelijk bedankt voor je perfecte coördinatie.

Aart Evers

foto is gemaakt door een behulpzame Engelse 
“dame”
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Al jaren organiseren we tijdens onze jaar-
vergadering in februari de zogenaamde boe-
renkoolmovie.

Dat betekent om 18.00 uur aanschuiven, 
bord op schoot (als het ware) en een mooie 
vogel-of natuurfilm kijken. Daarna ernstig 
vergaderen natuurlijk. 

Dit jaar gaan we het anders doen. 
In de loop der jaren van het bestaan van 

de vogelwerkgroep zijn er duizenden foto’s 
gemaakt en ook aan ons allen getoond. Veel 
minder vaak zijn er ook filmpjes gemaakt. 
We weten dat bijv. Henk Hietbrink nog wel 
wat op zolder heeft liggen van heel lang ge-
leden, maar ook van ons eerste weekend op 
Schier. Wie weet zijn er meer mensen die 
iets in het archief hebben. 16 mm filmpjes 
zijn ook welkom, mits je zelf apparatuur hebt 
om het af te draaien.

We proberen ook de film die van en tij-
dens het jubileum in 2008 is gemaakt te 

pakken te krijgen en misschien wil Gerard 
ook nog een keer wat van de IJsvogel of de 
Das laten zien. Kortom, het wordt een geva-
rieerd aanbod dit keer, mits er natuurlijk wat 
binnen komt.

Als je iets hebt, meld dat dan even aan mij.
Overigens hebben we ook weer gewoon 

boerenkoolkokers nodig, dus schillers en zo.

Wil Kroon

We zijn een club van tradities.  
De eerste ledenbijeenkomst van het jaar 
doen we dus weer een vogelquiz. 

Kom uw kennis testen en hef met ons het 
glas op een mooi nieuw vogeljaar!
Gerard, Ada en Wil zetten hem in elkaar, 
dus dat belooft wat.

Boerenkoolmovie 2011

Henk krijgt altijd meer

5 januari - Nieuwjaarsquiz
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’t Zand
In het aprilnummer heb ik aangegeven de 

verdere ontwikkeling tot afbouw van het ooi-
evaarsdorp ’t Zand, verder toe te lichten.

Tevens zal ik summier ingaan op de ver-
dere ontwikkelingen en plannen die de ooie-
vaarscommissie denkt uit te voeren voor ver-
betering van het leefgebied van de ooievaar.

Voorjaar 2010
Dit voorjaar zijn de nog aanwezige nesten 

(6) bezet geweest en hebben alle paren op 
één na jongen grootgebracht.

Een wild jong paar heeft meerdere keren 
getracht om een nest te bouwen binnen de 
omheining maar in het kader van afbouw 
hebben we daar een ”stokje” voorgestoken.

In de naaste toekomst willen we uiteinde-
lijk drie paalnesten overeind laten staan en 
trachten we deze ook bezet te houden.

Het ooievaarsdorp en het omliggend ge-
bied was ook dit voorjaar en zomer een grote

publiekstrekker.
Zo ook het nabijgelegen Kolkbos, waarin 

dit jaar weer meer wilde paren een nest be-
zetten, en één nest van dichtbij bekeken kon 
worden via het internetprogramma ”Beleef 
de Lente” 

Voerbeleid
Het voerbeleid is in overeenstemming met 

het afbouwprogramma van het ooievaars-
dorp en de afspraken die daarvoor gemaakt 
zijn binnen de ooievaarscommissie en Vo-
gelbescherming Nederland.

Dit houdt in dat er nu om de dag naar be-
hoefte voer wordt aangeboden.

Ook de voerplek is inmiddels opnieuw ge-
wijzigd en opvallend is dat de ooievaars zich 

snel hebben aangepast aan de nieuwe situ-
atie.

Op dit moment meldt gemiddeld de helft 
(10) zich op de voerplek; andere hebben er 
geen behoefte aan.

De situatie zal zich ongetwijfeld wijzigen 
als het weerbeeld verandert en de groep 
zich meer zal ophouden in de buurt van het 
ooievaarsdorp. 

Als ooievaarscommissie zullen we hier 
nauwlettend het voerbeleid op aanpassen.

Biotoopverbetering
In nauwe samenwerking met Vogelbe-

scherming Nederland, heeft de ooievaars-
commissie grootse plannen om het buiten-
gebied ooievaarvriendelijk te maken.

Deze plannen houden in dat gekeken 
wordt welke aanpassingen nodig zijn om het

leefgebied van de ooievaar, maar ook 
daarmee de gehele flora en fauna verder uit 
te breiden.

In een groot gebied binnen de tot nu toe 
oud gemeente Gorssel, worden locaties be-
zocht die hiervoor in aanmerking komen.

In overleg met diverse instanties en parti-
culieren worden plannen opgesteld en zijn er 
op dit moment al enkele daarvan tot uitvoe-
ring gebracht.

Een voorbeeld hiervan is een nieuw ge-
graven poel in de nabijheid van het landgoed 
Dorth.

Ook dichter bij het ooievaarsdorp zijn plan-
nen om langs de IJssel een extra plas/dras 
gebied aan te leggen.

In een volgende editie zullen wij u hierover 
weer informeren.

Namens de ooievaarscommissie,
Henk Hietbrink

Afbouw ooievaarsstation ’t Zand  -  deel 2
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Het electrospel

In de maandelijkse nieuwsbrief hebben we 
al een oproep gedaan, maar helaas heeft 
niemand gereageerd. We zijn n.l. ons elec-
trospel kwijt en daar balen we behoorlijk van.

Het door Jan Jaap Fleurke prachtig in el-
kaar geknutselde spel wordt al een paar jaar 
met groot succes in onze kraam gebruikt. Op 
een speelse manier leren kinderen van alles 
over vogels.

In het voorjaar is het spel door iemand 
geleend en we weten helaas niet meer door 
wie. 

We hebben een vaag dadersprofiel, een 
lange slanke jongeman, met sluik zwart 
haar…

Hebben we die in de vogelwerkgroep?

Misschien durft diegene zich nu helemaal 
niet meer te melden en dat is niet de bedoe-
ling. We weten zeker dat er geen kwade op-
zet in het spel is, hooguit een ernstige vorm 
van slordigheid. Alsjeblieft meld je, anders 
moeten we Jan jaap weer aan het knutselen 
zetten daar in Texel.

Kraamheer of kraamvrouw

Nu we toch aan het zoeken zijn doe ik er 
nog een oproep bij.

Wie wil in de komende wintermaanden 
meedenken en helpen om onze kraam wat 
op te pimpen. Deze kraam gebruiken we op 
de verschillende Ulebeltactiviteiten zoals de 
jonge dierendag, het oogstfeest enz. Ook op 
andere gelegenheden, bijv. de Open dag van 
het Ooievaarsstation, wordt de kraam inge-
zet. 

Helaas is het materiaal wat verouderd en 
verfomfaaid. 

We zoeken een paar mensen die er een 
beetje kijk op hebben. Het materiaal moet 
gemakkelijker vervoerd en opgeslagen kun-
nen worden dan het huidige spul dat lood-
zwaar is en praktisch mijn hele schuur be-
slaat. We willen nieuw fotomateriaal maken 
en ook de borden van nieuwe teksten voor-

zien. Vooral ook eens kijken hoe we onszelf 
willen presenteren.

Meld je bij mij en ik kan je uitleggen wat het 
inhoudt qua tijd en kundigheid.

Wil Kroon

Gezocht

Limerick

Verkouden

Een Blauwborst uit 
Noordkollumerzwaag,
stelde zichzelf de prangende vraag.
Heb ik een kou op m’n borst,
vanwege de vorst.
Of zit m’n decolleté soms wat laag.

Keep
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Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Henk Vleems, ’t Spiker 95, 7231 JP Warnsveld 8 famvleems12@hetnet.nl
Jaap Mulder, Breestraat 38, 7383RA Voorst tel 0575-501668  
8 tosca7383ra@hetnet.nl
Margriet Burgers, v Doetinchemstr 14, 7415CX Deventer tel 06-43028875  
8 mmtbugers@kpnplanet.nl

Adreswijziging:
Gerard Bogaert, Overweg 1, 7251 JS Vorden tel 0575-776168  
8 G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl
Wessel Slob, Johannes van Vlotenlaan 199, 7412SH Deventer tel 06-17077348  
8 adriaanolly@hetnet.nl

Mailwijziging:
Noor Postma 8 noorentije@gmail.com

ATTENTIE – ATTENTIE - ATTENTIE

Voor het einde van het jaar ontvangt de secretaris graag eventuele mutaties in 
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats). Ook een wijziging in telefoonnum-
mers en/of mailadres graag doorgeven aan: cdelabey@ziggo.nl
U ontvangt dan begin 2011 een nieuwe, up-to-date ledenlijst van Vogelwerkgroep 
IJsselstreek.
Alvast onze dank
Carol de la Bey

Vuurgoudhaan
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden

Aanmelden bij:
Ab Winkelman: tel: 06-54687851, 8 albert.jw@ziggo.nl
Ronald Groenink: tel: 06-51095815, 8 ronald.shikra@hetnet.nl   

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

December 11 Wandelexcursie Ossenwaarden, 8.30 uur vertrek vanaf het IJsselhotel

December 18 Watervogeltelling, vertrek 10.30 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer

December 19 Midwinterfeest Ulebelt

Januari 5 Ledenbijeenkomst, na de pauze Nieuwjaarsquiz

Januari 8 Rammelwaard Zutphen auto-exc. halve dag vertrek 9.00 uur IJsselhotel

Januari 15 Watervogeltelling, vertrek 10.30 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer

Februari 2 Ledenbijeenkomst, Boerenkoolmovie en Jaarvergadering

Februari 5 Ooijpolder bij Nijmegen, auto-exc. hele dag vertrek 9.00 uur Tropische Landbouw
 school

Februari 12 Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer

Maart 2 Ledenbijeenkomst, na de pauze komt Gerben Visser vertellen over het Kranen
 kamp project

Maart 5 Kranenkamp, halve dag exc. hoe en hoe laat we waar verzamelen 
 horen jullie nog

Maart 12 Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer

April 2 Korhoenders, zijn ze er nog? Vroege auto-exc. halve dag vertrek 5.15 uur 
 Tropische Landbouwschool

April 2-9 Trandansen Hornborgasjön, Kraanvogels in Zweden, 
 informatie bij Ab Winkelman, albert.jw@ziggo.nl

April 6 Ledenbijeenkomst, na de pauze komt Hr. H Teunissen vertellen over weidevogels

April 16 Watervogeltelling, vertrek 9.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer 

Mei 21-28 Bloemen (en Vogels) op Öland Zweden, informatie bij Ab Winkelman, 
 albert.jw@ziggo.nl

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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SOVON, stichting ornithologisch veldon-
derzoek Nederland, heeft een BMP-cursus 
samengesteld. BMP staat voor Broedvogel 
Monitoring Project. Dus een cursus om in 
een bepaald gebied de broedvogels te leren 
tellen.

Stichting IJssel Landschap heeft ons ge-
vraagd om een deel van de Kranenkamp op 
broedvogels te gaan tellen. Dus gaan we de 
cursus en de telling op de Kranenkamp sa-
men doen.

Voor wie is de cursus?
De cursus is voor leden die naast het 

waarnemen van vogels het ook leuk vinden 
om tellingen te doen. Het meedoen aan een 
telling geeft naast mooie waarnemingen ook 
extra voldoening omdat jouw inspanningen 
een hoger algemeen doel steunen, onder-
zoek en natuurbescherming. Dus heb je al 
aardig wat kennis, ook in de geluiden en wil 
je meer, dan is deze cursus wel wat voor 
jouw. 

Hoe gaat de cursus eruit zien?
De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, 

5 avonden en 7 veldbezoeken.
De avonden zijn op dinsdag. De eerste 

15 maart en de laatste 14 juni met de diplo-
ma uitreiking. De plaats van de avondbijeen-
komsten wordt bepaald aan de hand van het 
aantal deelnemers.

Kosten
We proberen de kosten beperkt te hou-

den. Het cursusmateriaal kost waarschijn-
lijk15 euro. Hopelijk komen er geen andere 
kosten bij.

Aantal deelnemers
Om voldoende begeleiding te kunnen ge-

ven, denken we aan maximaal 10 deelne-
mers.

Opgeven of meer informatie bij Gerard 
Bogaert voor 19 januari:  
G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl

BMP-cursus



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezighoud met de bescherming van vogels in het IJsselgebied tus-
sen Wijhe en Zutphen. 

De activiteiten van de werkgroep bestaan o.m. uit cursussen, nestkastonder-
houd, beheer van Ooievaarsbuitenstation ’t Zand in Gorssel, inventarisaties en 
tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisaties. 

Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt (Maatmansweg 3). 
Ook zijn er maandelijkse excursies.

Lid of donateur worden: 
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 E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: Vogelopvang Brummen 0575-562554

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl


