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Terwijl ik zit te bladeren door de ingeko-
men kopij, bedenk ik waar ik het in dit artikel 
over zal hebben. Ik kan natuurlijk niet weer 
beginnen over die goede voornemens van 
de vorige keer, die zijn natuurlijk al weer ge-
deeltelijk met het hoge water mee de IJssel 
afgestroomd. Misschien moet ik ze toch in 
Zwolle of Kampen maar eens gaan ophalen. 
De titels lezend kom ik eigenlijk gelijk op het 
onderwerp van dit stuk: Afscheid en Welkom.

Zo als ieder voorjaar zit er niets anders op 
dan afscheid te nemen van alle wintergas-
ten die ons afgelopen najaar en winter met 
hun aanwezigheid hebben opgevrolijkt. De 
meesten zijn tegen de tijd dat jullie dit lezen 
al lang weer vertrokken naar hun zomerresi-
denties in het hoge Noorden. Ik heb ze een 
goede vlucht en een succesvol broedseizoen 
toegewenst. De uitnodiging om de volgende 
herfst en winter ons gebied opnieuw aan te 
doen heb ik ze ook meegegeven. 

Afgelopen weekend heb ik de eerste Grut-
to’s van dit seizoen al mogen verwelkomen. 
Het waren er maar twee, maar het is ook nog 
ontzettend koud. Hoewel twee Grutto’s nog 
geen zomer maken, geven ze je toch wel 
echt het gevoel dat we niet erg veel winter 
meer zullen krijgen. 

Tijdens de jaarvergadering op 2 februari 
heeft het bestuur de hulp ingeroepen van 
Juffrouw Ooievaar en Isadora Paradijsvogel 
om op de voor de dames karakteristieke en 
vooral luidruchtige maar toch gepaste wijze 
Gerard Bogaert te bedanken voor zijn inzet 
in de vereniging en het bestuur. Gelukkig 
gaat Gerard ons niet echt verlaten, maar 

neemt hij, nu hij Deventer heeft verlaten, wat 
gas terug. 

Zijn plek in het bestuur werd direct opge-
vuld door Ada Krans (voorheen de Jager). 
Wil Gerritse begroeten we als nieuw aspirant 
bestuurslid, met wie het bestuur weer op vol-
le sterkte is en alle “problemen” in vogelland 
weer het hoofd kan bieden.

Een droever afscheid kwam met de me-
dedeling dat Ferrie Groenink in december is 
overleden. Eén van de leden van de VWG 
zei me: “en weer is er een oude boom omge-
vallen …” In deze IJsvogel is een herinnering 
aan hem gewijd. 

Ook is er nog een welkom aan een wel 
heel mysterieuze gast, die de afgelopen win-
ter alleen maar een braakbal heeft achterge-
laten om daarmee van zijn of haar aanwezig-
heid te getuigen. Wie/wat is het geweest? De 
noeste werkers van het OBS zijn er echt heel 
druk mee geweest.

Hopelijk heeft deze korte inleiding jullie 
nieuwsgierigheid gewekt. 

Ik wens jullie veel leesplezier met de nieu-
we IJsvogel.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Er was veel animo voor de excursie naar 
de Rammelwaard. Ik telde bij het IJsselhotel 
17 deelnemers. Door de gelukswensen voor 
het nieuwe (vogel) jaar vertrokken we wat 
later dan gebruikelijk. In het park vlakbij de 
parkeerplaats riep een Glanskop z’n beken-
de, opgewekte en explosieve “pieTSJEH”. 
Het deed me goed een Blauwe Reiger te 
zien staan in zijn grijze stofjas, omdat er al 
een tijd op veel plaatsen ijs had gelegen. 
Lastig foerageren dus voor zo`n waadvogel. 
Jaap Bont fietste, de ferme wind trotserend, 
alvast voor ons uit richting Voorst. Wat goed! 
Een vlucht (grote) Canadese Ganzen vloog 
aan de overzijde van de IJssel, vogels, zo 
vertelde Gerard Bogaert een keer, die het 
gehele jaar hier aanwezig en tot succesvol 
broeden komen. 

De colonne hielt halt juist onder de Wilhel-
minabrug door, bij de houtzaagmolen. Di-
verse Dodaars, flets van kleur en daardoor 
best lastig om als soort vast te stellen, wa-
ren actief aan het vissen. Jammer genoeg 
geen IJsvogel, die daar jaarlijks toch wel 
gezien wordt. Een Waterhoen was wel pre-
sent, een ral met een doorgaans terugge-
trokken leefwijze die op mijn sympathie kan 
rekenen vanwege de leuke, luide geluiden 
die hij maakt, plus de staart die bij het lopen 
voortdurend opwipt. Even later stopten we 
weer, tegenover de Teugse kolk/Veenoord 
kolk. Hier werden de telescopen opgesteld, 
wat onder meer 2 Slechtvalken opleverde en 
een Buizerd, foeragerend op een prooi. On-
der de A1 door zagen we op de eerste plas 
aan de linkerkant een paar juveniele Knob-
belzwanen, die sterke gelijkenissen vertonen 
met juveniele Wilde Zwanen, vond ik. Ronald 
Groenink tipte ons op welke details gelet 

diende te worden. Erg leerzaam. Zo gleden 
we langzaam door het landschap. Een adult 
♀ Torenvalk (sleets verenkleed) liet ons po-
serend op een paaltje vlakbij de weg bijna 
allemaal passeren, alvorens ze opvloog. De 
mooiste waarneming van die dag betrof die 
van 3 Toendrarietganzen, in het bijzijn van 
4 Nijlganzen. Op de nationale SOVON-dag 
eerder dit jaar had een Duitse ganzenspeci-
alist een workshop gegeven over het correct 
determineren van Toendra/Taigarietganzen, 
de ondersoorten even buiten beschouwing 
latend. Geweldig om de verse kennis dan 
ook in praktijk te kunnen brengen. Bij Voorst 
in de buurt aangekomen voegde Jaap Bont 
zich weer bij ons en kort later kwamen Ge-
rard Bogaert en Jeroen Kuipers ons over 
de dijk tegemoet gelopen. Dat het erg ste-
vig waaide herinner ik me nog goed , daar 
op die dijk. Ab Winkelman attendeerde ons 
op 3 ♂♂ Grote Zaagbek die, door de wind 
voortgeblazen, overvlogen. Verder werden 
we gepasseerd door een groep Graspiepers 
op trek, zo leek het. De waarneming was ge-
baseerd op zowel zicht als geluid. De trek-
roep hoorde ik voor het eerst. Terug ging het 
weer langs de IJssel. Een adult ♂ Nonnetje 
liet zich heel fraai zien, wat een ongelooflijk 
mooie vogel is dat toch. Tot besluit 3 adult 
♀♀ Brilduiker, dicht in elkaars buurt zwem-
mend. Best verwarrend op het eerste gezicht 
omdat er geen mannetje te zien was. Even 
later dook er alsnog een ♂ Brilduiker op. Zo 
zijn we wat mij betreft het nieuwe jaar veel-
belovend begonnen.

Wessel Slob

8 Januari Excursie Rammelwaard 
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Vogels en de wet
Esther Veldhoen heeft voor vanavond een 

power-point presentatie gemaakt “vogels en 
de wet”. 

Gelukkig mag ik voor dit verslag van een pdf-
bestandje van haar presentatie gebruik maken, 
anders had ik er niets van gebakken. Net iets te 
ingewikkelde termen om zo uit de losse pols op 
te schrijven. Na de maandelijkse vergadering 
gaan we dus heel serieus van start.

Er zijn verschillende niveaus waarop deze 
wet- en regelgeving werkt.

We beginnen internationaal, daar geldt Ci-
tes. Dit staat voor de Convention in Interna-
tional Trade in Endangered Species of wild 
fauna and flora. Cites is een verdrag tussen 
175 landen die international de handel in 
wilde dieren- en plantensoorten beschermt. 
Cites werkt als er sprake is van handel. Die-
gene die een dier, plant of product wil ver-
handelen dient hiervoor een Cites-verklaring 
aan te vragen. Cites reguleert de handel 
maar ook de aantallen die verhandeld mo-
gen worden. Cites werkt met appendixen. 
Onder appendix I vallen soorten die bedreigd 
worden met uitsterven, daarin is handel ver-
boden.

Onder appendix II vallen soorten die niet 
per se met uitsterven bedreigd worden, maar 
waarvan de handel gecontroleerd moet wor-
den om het overleven van de soort te garan-
deren. Onder appendix III vallen soorten die 
door ten minste één land zijn aangemerkt als 
kwetsbaar. Dit zijn veelal endemische soor-
ten. Voordat een handelsoverdracht plaats 
vindt moet bij de betreffende soort een Cites-
certificaat aanwezig zijn.

Na bespreking van dit internationale ver-
drag gaan we verder met de wet- en regelge-
ving in Europa.

Europa wil het verdwijnen van vogelsoor-
ten tegengaan. Daarom moeten volgens de 
Vogelrichtlijn alle natuurlijk in Europa in het 
wild levende vogelsoorten (en hun eieren, 
nesten en leefgebieden) door de Europese 
landen worden beschermd. Gebieden die 
vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
moeten uitgroeien tot een Europees netwerk 
van natuurgebieden. Dit netwerk wordt Na-
tura 2000 genoemd. Momenteel zijn er in 
Nederland 162 Natura 2000-gebieden. Op 
de Noordzee zijn dat er 5.

Nederland kan gebieden voor Natura 
2000 aanmelden bij Europa. Daar wordt het 
gebied vervolgens op een lijst van te be-
schermen gebieden geplaatst. Het gebied 
wordt dan door het Nederlandse Ministerie 
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in 
een aanwijzingsbesluit aangewezen als een 
Natura 2000-gebied. Wanneer een gebied 
definitief is aangewezen moet er een be-
heersplan worden opgesteld door het gezag 
in samenspraak met alle betrokken partijen. 
In het beheersplan staat wat er moet gebeu-
ren om de natuurdoelen voor het gebied te 
halen en wie dat gaat doen. Aanwijzing van 
een gebied tot Natura 2000-gebied betekent 
dat er een speciale beschermingsstatus van 
toepassing is. Wanneer er ontwikkelingen 
gepland staan, niet alleen in, maar ook nabij 
een Natura 2000-gebied, moet er met het ge-
bied rekening worden gehouden. Activiteiten 
van buiten het gebied die invloed hebben op 
het gebied worden ook aan banden gelegd. 

Een volgend stapje is de Nederlandse re-
gelgeving. Hier komt de ecologische hoofd-
structuur om de hoek kijken. Dit is een sa-
menhangend netwerk van bestaande en nog 
te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. 
De ecologische hoofdstructuur is bedoeld om 

Na de pauze november
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natuurgebieden te vergroten en met elkaar te 
verbinden en bestaat uit kerngebieden van 
natuurontwikkelingsgebied en verbindings-
zones. In de ecologische hoofdstructuur 
mogen in die gebieden net als in de Natura 
2000-gebieden dit niet zomaar mag, ontwik-
kelingsactiviteiten plaatsvinden die de we-
zenlijke waarden en kenmerken aantasten.

En dan is er ten slotte ook nog de Flora- en 
Faunawet waarin de bescherming van plan-
ten en diersoorten is geregeld. De doelstelling 
van de wet is de bescherming en het behoud 
van in het wild levende plant- en diersoorten. 
De wet geldt altijd en overal. Een aantal ar-
tikelen uit deze wet inzake vogels zijn: art. 2 
over de zorgplicht; art.9 over de opsporing bij 
vangen, doden en of verwonden. Art. 10 over 
verontrusten van beschermde dieren. Art. 11 
over wegnemen, verstoren en aantasten van 

verblijfs- en voortplantingsplaatsen. Art. 12 
over zoeken, rapen, beschadigen, vernielen 
of uitnesten nemen van eieren. Art. 13 over 
bezit van beschermde dieren, eieren of pro-
ducten hiervan.

Vogels nemen in de Flora- en Faunawet 
een bijzondere positie in. De basis hiervoor 
is de Europese Vogelrichtlijn. Alle broedende 
vogels, hun broedplaatsen en de functionele 
leefomgeving zijn beschermd tijdens het 
broedseizoen (15 maart – 15 juli).

Esther komt nog met een paar mooie voor-
beelden van overtredende instanties en situ-
aties.

Er volgt nog een vragenrondje en dan zit 
deze interessante avond er weer op.

Ellen Somhorst

Op initiatief van de samenwerkende vo-
gelwerkgroepen in Overijssel (SVO), ving in 
2002 de uitgave aan van de jaarboekjes over 
Vogels in Overijssel. Begin november 2010, 
verscheen alweer nummer 9. 

Op 80 pagina’s komen de volgende onder-
werpen aan bod: een unieke broedkolonie 
van purperreigers, blauwe reigers, lepelaars 
en grote zilverreigers in De Wieden; 20 jaar 
onderzoek naar slapende blauwe kieken-
dieven in de Engbertsdijksvenen; de eerste 
simultaantellingen van regenwulpen in Over-
ijssel in 2010; de achteruitgang van bonte 
kraaien; resultaten van voerakkers voor 
overwinterende rietganzen; de bijzondere 
betekenis van de IJssel voor doortrekkende 
oeverlopers; een eerste broedpoging van de 
oehoe in Overijssel; de eerste succesvolle 
broedgevallen van bijeneters; de ringvangst 
van een Cetti’s zanger; een territorium van 
een Noordse nachtegaal en het overzicht 

van alle bijzondere waarnemingen in 2009 
met zelfs een nieuwe soort voor Nederland: 
de taigastrandloper. Dit 9e jaarboekje is ge-
illustreerd met vele illustraties en prachtige 
kleurenfoto’s.

Belangstellenden kunnen het boekje bestel-
len door 13 euro over te maken op rekening-
nummer 4506821 van de Samenwerkende 
Vogelwerkgroe-
pen Overijs-
sel te Markelo, 
o.v.v. VIO 2010. 
Voor 10 euro is 
het tijdens kan-
tooruren af te 
halen bij NMO 
(Natuur en Mi-
lieu Overijssel), 
Stationsweg 3 
te Zwolle.

Vogels in Overijssel nr. 9
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Die vraag komt regelmatig voorbij. Ik zie 
dan in een flits iets vliegen en dan moet ik 
gokken wat het geweest is. En gokken mag 
niet, want als het om vogelen gaat moet je 
het zeker weten.

Soms is dat behoorlijk moeilijk. Nu ik mijn 
eerste jaar Texel erop heb zitten is het er niet 
eenvoudiger op geworden. Langs de IJssel 
verwacht je bijvoorbeeld niet zo snel een 
sperwergrasmus of een ijsgors. En beide 
soorten kan ik in het najaar op Texel tegen-
komen.

Dat betekent voor mij dat ik weer met mijn 
neus in de boeken moet en websites als 
waarneming.nl en dutchbirding.nl in de gaten 
moet houden.

Dan heb ik het nog niet over de duikers en 
futen die altijd net te ver op zee vliegen. Ver-
der dan dat het één van de duikers of een 
futensoort moet zijn kom ik dan niet.

Sinds mijn laatste column is het relatief 
rustig geweest op Texel. Het is rustig als 

het gaat om spectaculaire soorten. Wat wel 
leuk is dat er nu al een aantal weken een 
kraanvogel overwintert. De vogel is redelijk 
goed benaderbaar en daarom ben ik er op 
een koude windige vrijdag naartoe gegaan. 
Onderweg heb ik nog even een groepje wit-
buikrotganzen meegepikt voor de levenslijst.

De kraanvogel zat natuurlijk net iets ver-
der dan ik gehoopt had. Maar eenmaal ge-
vonden kwam de vogel op mij aanvliegen en 
landde om op ‘n meter of 50 in een weiland 
te fourageren.

Het slimste wat je dan kunt doen, is de af-
stand tussen jou en de vogel vergroten zodat 
de vogel zich meer op zijn gemak voelt. Dat 
deed ik natuurlijk niet, ik wou de fiets nog net 
even tegen een paaltje zetten. Maar juist die 
extra meters waren voor de kraanvogel ge-
noeg om er vandoor te gaan. Gelukkig toch 
nog enkele foto’s kunnen schieten waarvan 
deze de mooiste is.

Wat heb ik zien vliegen?

Overwinterende kraanvogel
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Daarna de terugweg naar Den Helder aan-
gevangen. Waar het anderhalf uur duurde 
om tot de kraanvogel te komen, heeft het 
mij bijna 4 uur gekost om terug te komen. 
Dat heb je op een eiland: een straffe wind-
kracht 6 is altijd te verwachten.

Al weer enige tijd geleden, op 5 septem-
ber vorig jaar zelfs, waren er in de omgeving 
van de Tuintjes (in het noorden bij de vuurto-
ren) leuke waarnemingen. Zo waren er een 
Ortolaan en Morinelplevieren gespot. Deze 
beide soorten had ik nog niet op mijn le-
venslijst staan, en ik dus op de fiets naar het 
noorden. Maar zoals wel vaker kunnen vo-
gels vliegen, en waren ze alweer vertrokken 
toen ik er aankwam. Een vogelaar wist mij 
precies te vertellen waar hij de Ortolaan een 
uurtje daarvoor had zien zitten en in zuide-
lijke richting weer zien opvliegen. Dikke pech 
dus. Ik heb wel lekker gewandeld en daarna 
opnieuw de tocht naar Den Helder gemaakt.

Zit ik weer op de boot en lees ik, hevig ver-
moeid, dat er een mogelijke Daurische Klau-
wier gezien is ten zuiden van Den Helder.

In eerste instantie had ik geen energie 
noch zin om voor deze soort nogmaals in de 
pedalen te gaan. Maar door de 20 minuten 
op de boot, rust je even lekker uit. Toen ik in 
Den Helder aankwam ben ik de vogel toch 
gaan zoeken. Bleek het beestje bijna 5 kilo-
meter onder Den Helder te zitten. Ik hoefde 
niet te zoeken, want er was een grote groep 
fotografen en vogelaars aanwezig.

Het was een heel mooie vogel, en ook de 
foto is goed gelukt, al zeg ik het zelf.

De Daurische Klauwier heb ik die dag dus 
mooi kunnen bijschrijven op mijn levenslijst.

Als ik terugkijk op mijn eerste jaar op Texel, 
dan heb ik mijn lijst aan waargenomen soor-
ten leuk kunnen uitbreiden. Dat is een van de 
voordelen van het gebruik van Waarneming.
nl. Hiermee kun je met het grootste gemak je 
levenslijst uitdraaien. Mijn lijst is het afgelo-
pen jaar met 15 soorten uitgebreid, waarvan 
er 12 rond om Texel bij zijn gekomen, incl. de 
3 soorten van het Texelweekend.

Maar er zijn ook soorten die ik gemist heb. 
Zoals ik al zei, zouden er Morinelplevieren op 
het eiland gezien zijn. Mijn 4 pogingen ze te 
vinden strandden vruchteloos.

Ik zou er bijna mijn schaamsoort van kun-
nen maken, maar dat is nog steeds de rode 
wouw.

Ook heeft er in het najaar enkele weken 
een Amerikaanse wintertaling op het eiland 
gezeten. Daar ben ik tien keer naar op zoek 
geweest, maar ik heb hem nooit gevonden. 
Hoe frustrerend dat ook is, je kunt er niets 
aan doen.

Gegroet
Jan-Jaap 

Daurische Klauwier 
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Ergens in september 2009 krijgt Gerard 
een berichtje van Sovon dat de teller van 
het Watervogeltelgebied RG2223 ermee 
wil stoppen, het telgebied is dus vacant. De 
vraag van Sovon is natuurlijk of wij met de 
VWG dit telgebied zouden willen tellen. Het 
gebied loopt vanaf de spoorbrug in Deven-
ter tot net voorbij het pontje in Gorssel aan 
de oostkant (ofwel de Deventerkant) van de 
IJssel. Zo’n prachtig telgebied midden in dat 
stukje van Nederland dat wij ons gebied noe-
men, kunnen we eigenlijk niet laten liggen. 
Na overleg tijdens een vergadering is er be-
sloten op dit aanbod in te gaan.

Gerard vertelt direct dat dit een meerjaren-
project gaat worden. We kunnen natuurlijk 
niet bij Sovon na een jaartje aankomen met 
de smoes dat we er geen zin meer in heb-
ben. Gerard wil wel tellers opleiden en wil 
zeker in het begin het schip trekken. 

Ergens half oktober gaan we van start. 
Eén keer in de maand op zaterdagochtend 
heerlijk een stukje langs de IJssel en genie-
ten van wat je om je heen ziet. Het gebied is 
niet overal met de auto te bereiken vandaar 
dat we gaan fietsen. Gerard moet mij er ze-
ker de eerste paar keren op wijzen dat we ei-
genlijk aan het tellen zijn. Het is niet zomaar 
een beetje rondfietsen als met een excursie. 
Er moet gewerkt worden. Dus “1, 2, 3, 10, 20 
40…, hé dat is een andere eend, een Pijl-
staart tussen de Smienten, kijk en daar nog 
een, hé ook 2 vrouwtjes erbij” Prachtige man-
netjes met pure chocoladebruine koppen 
met witte streep die vanuit de hals doorloopt 
tot waar je normaal een oor zou vermoeden 
met een schitterend lange staart, een deftige 
eend. “Mmm… en wat staat die zon er mooi 

op, dan komt hij toch heel wat beter uit dan 
bij bewolkt weer”. “Hé, kijk daar zwemmen 
ook een paar Smienten door mijn beeld met 
hun goudgele bles boven de snavel, Oh ja, is 
ook waar ook ik ben Smienten aan het tellen. 
Hoe ver was ik ook weer gekomen?”Geen 
idee. Dan maar weer terug met de verrekijker 
naar het begin van het groepje en 1, 2, 4, 10

Gelukkig is Gerard helemaal niet streng, 
en genieten we ontzettend van alles wat er 
maar te zien is onderweg.

Even een uitstapje naar het weer. We tellen 
natuurlijk in de “winter” maanden, 8 maanden 
per jaar van september tot en met april. Dus 
ik had al wel ingeschat dat het “regenpak-
kenweer” zou worden. Maar dat valt tot nu 
toe erg mee. Van de bijna 16 maanden dat 
we nu tellen hebben we nog maar één keer 
een hele telling in de gietende regen uitge-
voerd. Verder hebben we al wel 5 maanden 
door de diepe sneeuw geploeterd (overdrij-
ven mag wel een beetje toch?). Gedurende 
1 maand stond het water zo hoog dat we een 
wat afwijkende route hebben genomen om-
dat de Schipbeek en de IJssel hun normale 
bedding wat hadden verlaten. Tijdens de erg 
koude maanden, is er ongeveer halverwege 
de tijd die we normaal aan een telling spen-
deren een koek-en zopietent met lekkere 
koffie, thee of warme chocolademelk. En bij 
hoge nood een lekker warm en schoon toilet.

Een volgend punt zijn natuurlijk de krenten 
uit de pap, of wel de opmerkelijke waarne-
mingen.

Als eerste een Roerdomp die inviel bij 
het pontje van Gorssel, middenin een smal 

Watervogeltelling in telgebied RG2223
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strookje riet en dus direct onvindbaar. Geluk-
kig vloog hij, toen wij even later weer op de 
fiets zaten, weer over in de richting van Colm-
schate. Natuurlijk Smienten samen met Meer-
koeten en Kolganzen, de vogels waarvan we 
de meeste tellen. Tussen alle duizenden Kol-
ganzen die we tot nu toe geteld hebben zat er 
laatst eentje met een zwarte halsband O-EP. 
Het laatste stukje van de Schipbeek tellen we 
ook mee. Daar zijn we redelijk vaak Nonne-
tjes tegengekomen, heel vaak vrouwtjes maar 
een enkele keer ook mannetjes. Natuurlijk ko-
men we iedere maand “onze” Slechtvalken 
tegen op de CDL-toren, of op de bekende 
zendmast. Vinden we ze daar niet dan zitten 
ze wel langs de IJssel. Meestal zien we er 2, 
een enkele keer 3 of 4. Leuk was de keer dat 
we een Oeverpieper spotten vanaf het voet-
pad langs het Pothoofd. En aan de Wellekade 
zomaar tussen een stelletje Kokmeeuwen 
heel speciaal voor ons even neergestreken 
een Zwartkopmeeuw. Als bewijs deze foto 
die Gonne heeft gemaakt. Net even voorbij 
het pontje van Gorssel zitten al jaren Man-
darijneenden. Soms zien we ze zitten. Zoals 
laatst met het hoge water, toen waren er zelfs 
5 stuks: 1 vrouwtje voorzien van 4 pronkzuch-
tige mannetjes. Tussen alle Kolganzen vin-
den we een enkele keer ook een klein groepje 
Toendra Rietganzen.

Na deze krenten moet ik ook nog iets ver-
tellen over de “avonturen” die we maande-
lijks mee- maken. Onderweg worden we, in 
de buurt van de Akzo, steeds getrakteerd 
op onze maandelijkse snuif chemicaliën. 
Een stukje verder nemen we de oever van 
de Schipbeek die in deze maand (februari) 
heerlijk glibberig is van de modder omdat het 
water er nog niet zolang weg is. Weer een 
stukje verder kom je dan bij de brug van de 
A1 over de IJssel. Daar doen we volgens mij 
iets wat niet mag. We klimmen langs het ta-
lud van de brug omhoog en genieten van het 
uitzicht richting Deventer en tellen nog even 
wat we gemist hadden. Vervolgens kruipen 
we dan onder de brug door naar de andere 
kant. Met een beetje geluk schijnt de zon en 
meestal is het net lunchtijd en gaan de bo-
terhammetjes naar binnen. Dit alles met het 
lawaai van de net boven je hoofd passeren-
de auto’s als een soort achtergrondmuziek. 
Ik geloof dat we maar een betere lunchplek 
moeten gaan zoeken. Dit klinkt wel heel ver-
schrikkelijk, hoewel het in het echt eigenlijk 
wel meevalt. We dalen het talud aan de zuid-
kant van de A1 weer af en gaan weer ver-
der op de fiets over een zandweg die in de 
winter nog slechter begaanbaar is dan in de 
zomer. De afgelopen keer waren de kuilen in 
de weg zo diep en vol met water dat ik het 

Telling IJsseloever 16 okt 2010
Gerard en Wessel, bij de A1 brug
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idee had dat we een snorkel nodig hadden. 
En voor diegenen onder ons die meedoen 
met het Ooievaar- monitoringproject: De 
schoen is weg! Ik denk dat hij met het hoge 
water is afgedreven richting Zwolle. Voor de 
niet-ingewijden: al de hele zomer hing er een 
oude schoen aan een weidepaal te wachten 
op de rechtmatige eigenaar. Iedere keer als 
we er langskwamen, maakte iemand er wel 
een opmerking over. Die is dus opgehaald, 
of meegenomen door het wassende water.

Sovon stuurt iedere maand net voor de 
nieuwe telling een nieuwsbrief naar de 
hoofdteller van het gebied. Daarbij zit o.a. 
een overzicht wat er die maand in Gelderland 
geteld is. Ik hoor iedereen al denken ”Gelder-
land, Deventer ligt toch in Overijssel?”. Ja, 
dat klopt nog steeds, maar gebied RG2223 
begint eigenlijk bij het pontje van Gorssel en 
loopt door tot aan de spoorbrug in Deventer, 
vandaar dat we bij Gelderland horen. Als je 
dit vergelijkt met je eigen tellijst van de af-
gelopen maand kom je tot de vreemdste ge-
tallen. Hier volgen er een paar ( nogal sub-
jectief bij elkaar gezocht). In december 2010 
hadden wij 20% van alle Wilde Zwanen in 
Gelderland. In januari was het 20% van alle 
Mandarijneenden. Gemiddeld iedere maand 
leveren wij 25-30% aan van alle Slecht-
valken. Ook Scholeksters doen het goed, 
maandelijks ergens tussen 10 en 70% van 

het totaal. Voor het seizoen 2010-2011 heb-
ben wij tot nu toe de enige Zwartkopmeeuw 
die gespot is in Gelderland. Op de Sovon-si-
te kun je ook leuke grafiekjes maken van de 
door jou getelde vogels. En daar kun je dan 
weer je eigen fantasie op loslaten. Als je gaat 
kijken naar de Soepganzen die zich al jaren 
rond het einde van de Schipbeek ophouden. 
Ze doen het trouwens goed, een flinke aan-
was ieder jaar. In zo’n grafiek zie je ieder jaar 
in december een flinke dip. Het lijkt net alsof 
ze zich in verband met de feestmaand ver-
stopt hebben. Of misschien logeren ze zo-
lang bij de poelier in de achtertuin? In januari 
loopt het aantal wel weer op. Zou de poelier 
de niet verkochte exemplaren weer vrijlaten? 
Dat scheelt voer of anders ruimte in de vrie-
zer. Ik heb nog even verder gespeeld met de 
getallen. We tellen maandelijks ongeveer 30 
verschillende soorten vogels. Natuurlijk zijn 
dit niet iedere maand dezelfde. Al met al in 
bijna 2 jaar tijd zijn dit 56 verschillende soor-
ten van watergebieden afhankelijke vogels. 
In het seizoen 2009-2010 hebben we gedu-
rende 7 maanden 22407 vogels geteld. De 
teller staat voor dit seizoen op 18823 vogels, 
maar we hebben nog 2 maanden te gaan, en 
dat voor een telgebiedje van 7 km lang en 
750 meter op zijn breedst.

Ik wil iedereen die tot nu toe mee heeft 
gedaan met tellen, hartelijk bedanken voor 
hun betrokkenheid. Tegelijk maak ik van de 
gelegenheid gebruik diegenen uit te nodigen 
die het volgende seizoen die halve zaterdags 
toch niets te doen heeft, eens met ons mee 
te fietsen. 

Natuurlijk wil ik hierbij ook Gerard Bogaert 
bedanken voor alle tijd en moeite die hij in 
ons heeft geïnvesteerd.

Ellen Somhorst

Zwartkopmeeuw (midden) Foto Gonne
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Vanavond vertelt Jeroen over roofvogelde-
terminatie, een onderwerp waar ik nog veel 
over te leren heb, dus is het opletten gebla-
zen.

Hij begint met de uitleg van algemene be-
grippen en aandachtspunten.

Roofvogels hebben 10 handpennen en 13 
tot 21 armpennen, afhankelijk van de soort. 
Ze hebben allemaal 12 staartpennen.

 
Wat je bij de determinatie van roofvogels 

vooral niet uit het oog moet verliezen, is dat 
de grootte van de vogel niet altijd goed te 
bepalen is. Je hebt zeker in vlucht niet altijd 
een referentiepunt. Waar je op moet letten 
zijn de proporties, de verhoudingen van bijv. 
de lengte van de staart t.o.v. de breedte van 
de vleugel en de grootte van het lichaam.

Vrouwtjes zijn doorgaans een maatje gro-
ter dan de mannetjes. Dit heeft met prooiver-
deling te maken. De manier van vliegen is 
vaak soortkarakteristiek en het verenkleed 
varieert bij sommige soorten. Bedenk ook 
dat je in de lucht door de omstandigheden 
van het licht en de achtergrond een andere 
indruk kan krijgen van de vogel die je denkt 
te zien.

Ik merk, nu ik dit allemaal aan het verwer-
ken ben, dat ik eigenlijk meer had moeten 
opletten en minder had moeten schrijven, 
dan had ik meer geleerd.

Gelukkig is Jeroen bereid om over dit 
schrijfsel zijn keurende blik te werpen en mijn 
fouten te verbeteren, zodat ik niet zo door de 
mand zal vallen.

Valken

Smelleken
Het Smelleken is de kleinste valk en onge-

veer zo groot als een Grote Lijster. 
Hij vliegt ook vaak zo: golvend met een 

reeks van vleugelslagen afgewisseld door 
pauzes in de glijvlucht, waarin de vleugels 
gesloten zijn. De vlucht met snelle vleugel-
slagen gaat vaak vlak over de grond.

De kleine valk heeft een relatief lange 
staart en korte, spitse vleugels met een korte 
en brede (het breedst van alle valken) arm. 

Het adulte mannetje heeft een blauwgrijze 
bovenzijde met een duidelijk donkere hand. 
De staart heeft een markante zwarte eind-
band die ook aan de onderzijde te zien is. 

De juveniele vogel lijkt sterk op het adul-
te vrouwtje. Het is een veel bruinere vogel, 
waarvan de onderkant van de vleugel bruin-
wit is gebandeerd. Op afstand lijken dit vlek-
ken. De staart is gebandeerd met 6 tot 7 
brede strepen. 

Je komt de vogel vaker tegen langs de 
kust dan in het binnenland. 

Torenvalk
De Torenvalk is net een maatje groter dan 

het Smelleken. 
Het is een onrustige vlieger die na enkele 

vleugelslagen in zweefvlucht plotseling weer 
van richting wenst te veranderen. Karakteris-
tiek voor de Torenvalk is de biddende hou-
ding met een snelle snorrende vleugelslag 
met een gespreide afhangende staart en 
lange smalle vleugels. 

De adulte mannetjes hebben een blauw-
grijze kop. De staart heeft een brede zwarte 
subterminaal band (brede zwarte band ge-
volgd door een smal wit bandje). Zijn rug en 

Na de pauze december 2010, “Van Valk tot Adelaar” 
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de bovenzijde van de vleugels zijn roodbruin 
met afzonderlijke zwarte vlekken en een 
zwarte hand. De onderzijde is licht met don-
kere vlekjes op de borst en donkere banden 
op ondervleugel en de staart. Net als bij het 
Smelleken, lijken de juvenielen op de vrouw-
tjes. 

De vogels hebben een bruinere bovenzijde 
dan de mannetjes met hun donkere banden. 

De kop is minder grijs. De staart heeft 
smallere banden met eveneens een duide-
lijke brede eindband. 

Boomvalk
Een Boomvalk is even groot als een To-

renvalk maar heeft andere proporties. De 
vleugels zijn smaller, langer en spitser en 
de staart is relatief kort met, vaak verlengde 
middelste staartpennen. De snelle krachtige 
vlucht wordt vaak vergeleken met die van 
een Gierzwaluw met zijn stijve vleugelslagen 
en zeer wendbare, sierlijke vlucht. 

Mannetjes en vrouwtjes hebben eenzelfde 
verenkleed met een donkere, blauwgrijze 
bovenzijde. De onderzijde is licht met mar-
kante zwarte lengtestrepen en een duidelijke 
roestrode broek. De kop is donker met een 
duidelijke baardstreep die sterk contrasteert 
met de lichte wangen. 

Boomvalken jagen op insecten waaronder 
libellen, die uit de poot genuttigd worden.

Slechtvalk
Slechtvalken zijn forse, stevige vogels met 

een krachtig lichaam. De vleugels zijn spits 
met een brede arm. De staart is relatief kort. 

Slechtvalken vliegen krachtig met snelle 
ondiepe vleugelslagen om tijdens de jacht 
plotseling te versnellen met stootduiken, 
waarbij zijn snelheid wel tot 350 km/uur op-
loopt. 

In alle kleden heeft de slechtvalk een don-
kere (adult een blauwgrijze) bovenzijde met 
een nog iets donkerder buitenste hand. De 

onderzijde is wit of zalmkleurig, bezet met 
dwarsstrepen en vlekken. Natuurlijk voor 
valken is de donkere kop met de markante 
afgeronde baardstreep. De staart met afge-
ronde hoeken is ongeveer even lang als de 
vleugel breed is. 

In Deventer is de slechtvalk dagelijks te 
bewonderen op en rond de CDL- toren aan 
de Mr. de Boerlaan.

Sperwer en Havik

Sperwer
De Sperwer is een van de kleinere roofvo-

gels die steeds meer in de stad te vinden is. 
Sperwers zijn wendbare vogels met een 

snelle door glijvlucht afgewisselde vleugel-
slag. 

Het zijn vogels met in alle kleden een 
donkere bovenzijde en een lichtere, dwars-
gestreepte onderzijde. De vleugels zijn kort, 
breed en stomp. De heupen zijn smal en het 
lichaam is slank. De staart met de 4 donke-
re strepen is langer dan de breedte van de 
vleugel, en heeft scherpe hoeken. Boven de 
gele ogen is een duidelijke wenkbrauwstreep 
waarneembaar. 

Havik
De Havik is een grote versie van de Sper-

wer. Het is een middelgrote krachtige roof-
vogel. 

De vlucht die na een paar vleugelslagen 
onderbroken wordt door een rechtlijnige 
glijvlucht, is ontspannen, zonder dat daarbij 
hoogte verloren gaat. 

Het verenkleed van de adulte vogels is 
aan de bovenzijde grijs met een bruinere 
zweem bij het vrouwtje, terwijl het mannetje 
meer blauwig is. De onderzijde is licht met 
een zeer smalle lichtgrijze bandering. Juve-
niele vogels zijn bruiner met op de onderzijde 
lengtestrepen. 



IJsvogel nr. 68 14 april 2011

De Havik heeft lange vleugels met vaak 
een opvallende S-vorm aan de achterrand. 
In de vlucht heeft hij spitsere vleugelpunten 
dan een Sperwer. De heupen zijn breed. De 
kop heeft een opvallende wenkbrauwstreep. 
De hals is lang en gevolgd door een volle 
borst. De staart met de afgeronde hoeken is 
gebandeerd. 

Buizerds en Wespendief

Buizerd
De Buizerd is onze meest algemeen voor-

komende middelgrote roofvogel. 
Hij vliegt met stijve vleugelslagen en is 

vaak in zweefvlucht te zien. 
Tijdens de zweefvlucht worden de vleu-

gels in een lichte V-vorm gehouden en is de 
staart gespreid. De staart is altijd korter dan 
de breedte van de vleugel. 

In het verenkleed heeft de Buizerd veel 
kleurvariatie. Adulte buizerds hebben een 
duidelijk zwarte achterrand aan de vleugel 
en in alle kleurvariaties een donkere vlek 
tussen hand- en dekveren aan de onderkant 
van de vleugel. De staart heeft een duidelijke 
donkere achterrand. Op de borst hebben 
bijna alle vogels een lichtere band. Adulte 
vogels hebben donkere ogen. 

Wespendief
De Wespendief is wat groter dan een Bui-

zerd met zijn vooral langere vleugels. Hij 
vliegt actief met een soepele vleugelslag. In 
zweefvlucht zijn de vleugels licht omlaag ge-
bogen. Het verenkleed van een Wespendief 
is sterk gevarieerd. Een opvallend verschil 
met een Buizerd is dat de vleugels een dui-
delijk donkere achterkant hebben met een 
grote witte tussenruimte. De staart is net 
als de vleugels langer dan bij een Buizerd 
en heeft afgeronde hoeken met 3 banden 
(1 brede afgewisseld met 2 smallere erbo-

ven). De achterrand van de vleugel is vaak 
duidelijk gegolfd. 

Het meest karakteristieke voor de Wes-
pendief is de kleine duifachtige kop die ver 
naar voren steekt. 

Wat voedsel betreft is de Wespendief een 
echte specialist die zich heeft toegelegd op 
wespen en hommels (zowel larven en ge-
broed als volwassenen)

Ruigpootbuizerd
De Ruigpootbuizerd is in Nederland een 

wintergast. 
De vlucht lijkt op die van een Buizerd, 

maar is rustiger. De Ruigpootbuizerd bidt va-
ker dan een buizerd. 

Het verenkleed van de Ruigpootbuizerd 
is iets minder gevarieerd dan van een Bui-
zerd. Duidelijke verschillen zijn een witte 
staart met een brede donkere subterminale 
eindband en grote donkere polsvlekken. De 
vleugels van een Ruigpootbuizerd zijn iets 
langer dan van een Buizerd. Zijn poten zijn 
bevederd. 

Het voedsel van een Ruigpootbuizerd 
komt sterk overeen met dat van een Buizerd 
met dat verschil dat er meer kleine knaagdie-
ren op het menu staan.

Kiekendieven

Bruine Kiekendief
De Bruine Kiekendief is de grootste en 

krachtigst gebouwde van de kiekendieven. 
De vogel is net iets groter dan een Buizerd 

maar minder compact gebouwd. De Bruine 
Kiekendief vliegt met een lichte, elegante 
beweging. In glijvlucht worden de vleugels 
in een duidelijke V-vorm gehouden. De vogel 
heeft lange vleugels en een lange staart met 
afgeronde hoeken en lange handpennen met 
5 vingers. Het zijn bruine vogels waarvan de 
vrouwtjes een lichtgeel gekleurde kop, keel 
en voorvleugels hebben. 
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Blauwe Kiekendief
De Blauwe is een middelgrote kiekendief. 

Hij is kleiner, compacter dan een Bruine Kie-
kendief en heeft kortere vleugels. 

De adulte mannetjes zijn op de bovenzijde 
zilvergrijs en hebben 5 zwarte handpennen. 

De ondervleugel heeft een grote zwarte 
vleugelpunt. 

De adulte vrouwtjes zijn veel bruiner met 
duidelijke vleugelbanen en een gebandeerde 
staart.

Grauwe Kiekendief
De Grauwe Kiekendief is kleiner en slan-

ker dan een Blauwe Kiekendief. Adulte 
vrouwtjes en juveniele vogels hebben een 
bruine bovenzijde met een witte staartbasis 
en lijken op de overige Kiekendieven. De 
adulte mannetjes hebben de duidelijk grijs-
zwarte kleurverdeling aan de bovenkant met 
een zwarte baan. Op de onderzijde van de 
vleugel lopen twee donkere banen. De vleu-
gel eindigt in een spitse donkere hand. Wat 
bij de Grauwe Kiekendief opvalt is dat deze 
vogels maar 4 duidelijke vingers hebben. 

Wouwen

Rode Wouw
De Rode Wouw is een opvallend gekleur-

de, slanke roofvogel met een lange, diep 
gevorkte roestrode staart. De onderzijde 
van de hand wordt gemarkeerd door een wit 
veld. De diep gevorkte staart is altijd zicht-
baar, zelfs als deze volledig gespreid is. De 
vleugel heeft een gehoekte vorm. 

De vlucht van een Rode Wouw is soepel. 
Tijdens het afzoeken van het terrein beweegt 
hij vaak de vleugels individueel en wordt de 
staart gelijktijdig om de lengte-as gedraaid. 

Zwarte Wouw
De Zwarte Wouw lijkt heel sterk op de 

Rode Wouw. De kleuren in het verenkleed 

zijn echter doffer en donkerder. De staart is 
minder diep gevorkt, maar als deze volledig 
gespreid is, valt de vork niet meer op. 

De Zwarte Wouw heeft 6 zichtbare vin-
gers. De vleugel is afgerond.

In de vlucht wordt de kop vaak naar be-
neden gehouden. De vleugels wijzen iets 
omhoog.

Arenden

Visarend
De Visarend is een grote, zeer slanke, sier-

lijke roofvogel. Zijn donkere bovenzijde staat 
in contrast met zijn licht -donkere onderzijde. 

De kop is wit met een duidelijk donker ge-
zichtsmasker. De vleugels zijn zeer lang en 
smal. De vogel vliegt met gehoekte vleugels. 
De staart is kort met een duidelijk brede don-
kere eindband. 

De Visarend is gespecialiseerd in vis. Hij 
eet alleen maar iets anders, als blijkt dat vis 
er echt niet in zit.

Zeearend
De Zeearend is de grootste roofvogel van 

Nederland, een echte vliegende deur. 
Hij heeft een korte, wigvormige staart en 

lange, brede vleugels. De kop met grote sna-
vel, steekt ver vooruit. 

Oudere adulte vogels hebben een witte 
staart. Het heet: hoe ouder de vogel, des te 
witter de staart, des te geler de snavel en des 
te lichter de kop en de borst. 

Juveniele vogels hebben bij de achterrand 
van de vleugel een duidelijke S-vorm, terwijl 
de adulte vogels rechthoekige vleugels heb-
ben. 

Zeearenden hebben 7 vingers. 

Met dank aan Jeroen Kuipers en Benny 
Génsbøl,

Ellen Somhorst
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Een Midwinterfeest op de Ulelbelt, daar 
hoort toch wel wat sneeuw bij!

Nou die 19e december lag er sneeuw. Een 
dik pak zelfs, en dat was misschien de reden 
waarom het niet echt heel druk was. 

Dank zij de inzet van veel Ulebeltvrijwil-
ligers en een aantal groene organisaties, 
waar onder onze eigen Vogelwerkgroep, 
ontstond er toch een heel gezellige en ge-
moedelijke sfeer.

In onze kraam maakte een aantal leden, 
die dat nog nooit eerder gedaan hadden, vet-
bollen. Een experiment dus, maar het lukte 
wonderwel.

Leuk was dat behalve een aantal volwas-
senen, ook een groepje van de juniorvogel-
club meewerkte. De foto’s spreken voor zich. 

Wil Kroon

Midwinterfeest in de sneeuw

Midwinterfeest
in de sneeuw
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1. Leden- en donateurbestand en samen-
stelling bestuur

Per 1 februari 2011 heeft Vogelwerkgroep 
De IJsselstreek 125 leden, 13 jeugdleden en 
124 donateurs. Het ledenbestand is daar-
mee stabiel en vertoont zelfs een lichte groei.

Bestuurlijk zijn er ook ontwikkelingen: na 
vele jaren (vanaf 2003) lid te zijn geweest 
van het bestuur geeft Gerard Bogaert in mei 
2010 aan dat hij per februari 2011 wil terug-
treden. Dit i.v.m. zijn verhuizing naar Vorden. 

Inmiddels is er een nieuwe kandidaat als 
aspirant-bestuurslid gevonden in de persoon 
van Wil Gerritse en treedt Ada de Jager of-
ficieel toe tot het bestuur.

2. Ooievaarsbuitenstation ’t Zandt

2.1. Algemeen
De krasse eibers houden het vol! Het me-

rendeel van onze projectooievaars huizen al 
ruim 25 jaar op ’t Zand. Het klinkt wonder-
lijk maar ”onze” ooievaars blijken over extra 
krachten te beschikken. In de vrije natuur 
worden ooievaars gemiddeld 15 jaar, maar 
onder onze ooievaars lopen er al een paar 
die richting de dertig gaan.

2.2 Aantallen en resultaten
In 2010 is het aantal nestpalen op het station 

teruggebracht tot 6. Hierop hebben 6 paartjes 
gebroed, waarvan 9 jongen zijn uitgevlogen.  
In totaal in de IJsselvallei hebben zo’n 95 
paartjes genesteld, die zo’n 120 jongen heb-
ben grootgebracht.

2.3 Het beheer
In het beheer van het buitenstation vonden 

in 2010 geen wijzigingen plaats. Het bijvoe-

deren van de vogels werd weer gecoördi-
neerd door Henk Hietbrink. Ook de Donder-
dagploeg is blijvend actief.

2.4. Afbouw
In de winter van 2009-2010 zijn 2 nestpa-

len verwijderd, een was onbezet gebleven en 
van de ander was het projectpaar buiten het 
station gaan broeden, dus van de oorspron-
kelijke 10 nesten zijn er nu nog 6 over!!! 

Een verdere afbouw is afhankelijk van de 
mortaliteit van de oude projectooievaars. 

2.5 Biotoopverbetering
In het kader van dit programma zijn het af-

gelopen jaar nieuwe nestpalen geplaatst in 
Harfsen, Klein-Dochteren, Eefde en Epse. 
Ook is de eerste poel in Dorth aangelegd. 
Nieuwe nesten, poelen en plasdras plekken 
staan voor 2011 op het programma.

3. De cursussen/jeugdcursus

In maart 2010 werd de cursus “Vogels kij-
ken voor beginners” gegeven, ditmaal voor 
het eerst op De Ulebelt. 

Voor 2011 staat de cursus “Overwinte-
rende vogels in de IJsselstreek” en opnieuw 
“Vogels kijken voor beginners” op het pro-
gramma, resp. in januari/februari 2011 en 
maart/april 2011. 

In 2010 werd er geen cursus gegeven voor 
de junioren, maar gingen de excursies voor 
de jeugd wel door. Het ligt in de bedoeling in 
2011 wel weer een juniorcursus te organise-
ren en zodoende onze jeugdclub verder uit 
te bouwen.

JAARVERSLAG VWG “DE IJSSELSTREEK” 2010
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4. Voor- en najaarsweekend Oost Gronin-
gen/Texel

Traditiegetrouw ging op 8, 9 en 10 mei een 
groep van 25 personen op stap naar Oost 
Groningen om een weekend met elkaar te 
“vogelen”. Er was een gevarieerd program-
ma, waarbij de presentatie van de Werkgroep 
“Grauwe Kiekendief” op zaterdag zeker een 
hoogtepunt was. Aart Evers en Heleen Jon-
ker verdienen een compliment voor de orga-
nisatie en het mooie programma.

Voor het komende Voorjaarsweekend 6, 7 
en 8 mei 2011 gaan we naar Schiermonnik-
oog. Een weekend waarvan Aart en Heleen 
ook weer de organisatie op zich nemen.

Op 8, 9 en 10 oktober 2010 ging een groep 
“die-hards” naar Texel.

5. Vogeltellingen

Door Gerard Bogaert en Wessel Slob werd 
een broedvogeltelling gecoördineerd op het 
Wechlerveld (in de volksmond Het Exercitie-
veld) in Deventer. Deze BMP leverde uitein-
delijk weinig spectaculairs op. 

Op verzoek van de stadsecoloog Erik Lam 
werd er tevens gekeken naar broedplek-
ken van gierzwaluwen in de Deventer bin-
nenstad. In Voorstad Oost foerageren veel 
gierzwaluwen, maar waar ze nestelen is on-
duidelijk. De tellingen gaven helaas weinig 
inzicht in het nestelgedrag.

 
Voor 2011 staat een BMP op de Kranen-

kamp in Wesepe op het programma. Dit op 
verzoek van de Stichting IJssellandschap. 

Op 3 oktober 2010 vond de trekvogeltelling 
Euro Bird Watch plaats.

Inmiddels werd in 2010 onder leiding van 
Gerard Bogaert regelmatig een telling van de 

watervogels gedaan langs de zuidoever van 
de IJssel en gaat dit in 2011 ook verder door.

Ook slaapplaatstellingen willen wij in 2011 
serieuzer aanpakken. Inmiddels werd in de 
Elektronische Nieuwsbrief van januari 2011 
een oproep gedaan voor tellers. Wil Gerritse 
zal e.e.a. coördineren.

6. Excursies

De excursies in 2010 kenden een slechte 
start door de strenge winter. De geplande 
Ganzenexcursie in februari naar Friesland 
bijv. moest worden afgelast. Er waren vooral 
excursies in de naaste omgeving. Ook de no-
vemberexcursie naar de Oostvaardersplas-
sen moest worden afgelast. Samen met de 
Jeugdclub gaan wij nu dit jaar op 27 februari 
a.s. naar de Oostvaardersplassen.

Hadden we in Nederland tegenslag, wel 
ging een groep leden onder leiding van Mike 
Hirschler naar de Extramadura in Spanje. 
Zij hebben inmiddels tijdens een van de le-
denbijeenkomsten verslag gedaan van hun 
ervaringen. Met name de terugreis werd met 
dank aan de stofwolk door de vulkaanuitbar-
sting op IJsland een heel avontuur.

7. Samenwerking De Ulebelt

Ook in 2010 werd samengewerkt met 
De Ulebelt (Boomfeest, Jonge dierendag, 
Oogstfeest, Midwinterfeest etc. etc.). Daar-
naast werd de Beginnerscursus voor het 
eerst op de Ulebelt gehouden.

Ook in 2011 zullen gezamenlijke activitei-
ten plaatsvinden. 
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8. Werkgroepen

Onze werkgroepen waren in 2010 we-
derom actief. Er werd een nieuwe werkgroep 
Watervogeltelling gevormd. Ellen Somhorst 
is hiervoor de contactpersoon. 

9. Communicatie

De vernieuwde redactie van de IJsvogel 
bracht in 2010 opnieuw 3 edities uit en wel in 
april, augustus en december. 

Daarnaast verscheen voor de snelle en 
actuele informatie negenmaal een Elektroni-
sche Nieuwsbrief. Tevens ging in het eerste 
kwartaal van 2010 de vernieuwde site “de 
lucht in”. 

10. Ten slotte

Ook 2010 was een goed jaar voor onze 
vereniging. Andere organisaties weten ons 
te vinden. Denk hierbij aan de Stichting IJs-

sellandschap en het project Ruimte voor de 
Rivier. Dit ingrijpende project gaat dit jaar 
van start en zal door een aantal leden op de 
voet worden gevolgd.

Wel werd wij in december jl. opgeschrikt 
door het overlijden van Ferrie Groenink, va-
der van onze leden Harrie en Ronald. De 
heer Groenink bereikte de gezegende leef-
tijd van 86 jaar. Vooral in de beginjaren van 
VWG De IJsselstreek is de heer Groenink 
van grote betekenis geweest, mede door zijn 
markante persoonlijkheid en grote kennis. 
De crematie is door meerdere leden bijge-
woond.

Rest het uw secretaris onze vereniging 
een goed, vogelrijk, actief en vooral gezond 
jaar toe te wensen.

Carol de la Bey, secretaris

ATTENTIE—ATTENTIE—ATTENTIE

CONTRIBUTIE VWG 2011
Omdat het betalingssysteem met acceptgiro’s duur en tijdrovend is, is deze betaal-
wijze voor de betaling van de contributie afgeschaft.
Namens de Vogelwerkgroep verzoek ik de leden en de jeugdleden de contributie 
(€ 14,00) via het internet/ bankoverschrijvingsformulier over te maken naar reke-
ningnummer: 470387297 t.n.v. VWG De IJsselstreek, o.v.v. naam (per betalend lid) 
“contributie 2011”.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

De penningmeester
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Inleiding
Fenologie is de leer van jaarlijks terugke-

rende natuurverschijnselen, waarbij het vo-
gelaars meestal gaat om het tijdstip waarop 
de eerste zomervogels terugkeren uit hun 
overwinteringgebieden. Elk jaar kan worden 
bijgehouden wanneer de eerste Fitis wordt 
gehoord en de eerste Zomertaling weer op 
de plassen dobbert. Door dit vele jaren ach-
tereen te doen is het mogelijk trends te be-
palen over het eerder of later verschijnen van 
zomervogels. Een van de manieren waarop 
je gegevens kunt verzamelen is met behulp 
van de natuurkalender http://www.natuurka-
lender.nl/ . Op deze site kan iedereen zijn 
waarnemingen doorgeven en kun je van 
vogels, maar ook van andere organismen, 
kaartjes en grafieken opvragen met gege-
vens van o.a. de eerste waarneming van het 
jaar e.d. 

Een andere manier vindt plaats met behulp 
van de waarnemingen op http://ijsselstreek.
waarneming.nl/index.php, waarbij de com-
puter per jaar een heel mooie verzameling 
maakt van alle eerste waarnemingen binnen 
een gekozen jaar en binnen het eigen werk-
gebied.

Voor het maken van dit overzicht is dan 
ook gebruik gemaakt van de twee hierboven 
genoemde websites en ons eigen archief 
(voor zover dat nu digitaal is) en enkele oude 
nummers van de IJsvogel met verslagen van 
Ronald Groenink en Erwin Ruessink, zie 
hiervoor het lijstje aan het eind van dit artikel.

In dit artikel gaat het om de gegevens van 
2004 t/m 2010 (over 2002 en 2003 geeft de 
IJsvogel te weinig informatie). De gegevens 

van 2004-2010 hebben betrekking op de 
eerste meldingen van het jaar in het werkge-
bied, d.w.z. wanneer de vroegste meldingen 
tot nu plaatsvonden en wat de gemiddelde 
eerste waarnemingsdata zijn tussen 2004 
en 2010. Vervolgens worden de gemiddelde 
waarnemingsdata van 2004 t/m 2007 en 
2008 t/m 2010 met elkaar vergeleken. Van 
enkele soorten volgt een wat uitgebreidere 
bespreking met de benoeming van de lande-
lijke gegevens.

De soorten
Hieronder volgt de lijst met de soorten en 

data van de eerste waarnemingen. In de 
tweede kolom staan de data van de vroegste 
waarnemingen binnen het werkgebied zoals 
die tot op heden bekend zijn. Deze kunnen 
echter nog veranderen zodra meer oude ge-
gevens bekend worden door o.a. het verder 
uitpluizen van het ‘papieren’ archief en het 
inleveren van oude gegevens door de leden. 
Vooral tussen 1993 en 2004 ontbreken er 
voor zowel de gewone als de fenologiewaar-
nemingen gegevens.

Voorjaarsfenologie 2004-2010

Tjif tjaf lekker aan smullen
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In de lijst valt meteen op dat de data per 
jaar sterk verschillen en dat er soms he-
lemaal geen datum staat ingevuld bij een 
soort. De reden hiervan is dat er in dat jaar 
binnen het werkgebied simpelweg geen 
enkele waarneming van deze soort is door-

gegeven. Waarnemers zijn dan ook de be-
langrijkste factor voor het waarnemen van de 
eerste voorjaarsgasten. Hoe meer mensen 
in het veld hoe meer waarnemingen er mo-
gelijk worden. Daarnaast moeten de waar-
nemingen natuurlijk wel worden doorgege-

Vroegste waarneming 
in het werkgebied

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zomertaling 1-3-2010 28-3 22-3 22-3 28-3 8-3 14-3 1-3
Wespendief 11-3-1989 16-5 14-5 9-5 10-5 10-5 14-5 12-5
Bruine Kiekendief 20-3-2010 12-4 2-4 25-3 22-4 31-3 21-3 20-3
Boomvalk 6-4-1986 24-4 3-5 7-4 22-4 21-4 15-4 14-4
Kwartel 29-4-2010 20-5 15-5 26-5 30-4 6-5 9-5 29-4
Kwartelkoning 9-5-2010 15-5 21-5 13-5 1-6 11-5 9-5 14-5
Kleine Plevier 16-3-2007 29-3 2-4 22-3 16-3 28-3 20-3 25-3
Grutto 12-1-1986 28-2 17-2 13-1 15-2 25-1 16-2 20-2
Visdief 1-4-1985 15-4 3-4 18-4 13-4 6-4 5-4 9-4
Zwarte Stern 18-4-1987/1988/2006 16-5 28-4 18-4 16-5 20-4 28-4 22-4
Zomertortel 18-2-2010 4-5 7-5 12-5 2-6 6-5 30-4 18-2
Koekoek 10-4-1989 1-5 23-4 29-4 22-4 12-4 28-4 25-4
Gierzwaluw 8-4-2009 19-4 16-4 15-4 10-4 23-4 8-4 18-4
Oeverzwaluw 1-4-2008 en 2010 6-4 27-4 7-4 8-4 1-4 24-3 1-4
Boerenzwaluw 27-2-2005 18-3 27-2 21-3 1-4 20-3 18-3 20-3
Huiszwaluw 30-3-2010 9-4 30-4 14-4 7-4 1-4 4-4 30-3
Boompieper 1-4-1988 29-5 3-4 11-6 20-4 26-4 8-4 4-4
Gele Kwikstaart 24-3-2009 en 2010 3-4 1-4 14-4 11-4 30-3 24-3 24-3
Nachtegaal 3-4-1985 24-4 21-4 16-4 22-4 19-4 22-4 20-4
Zwarte Roodstaart 14-3-1990 10-4 29-3 27-3 31-3 15-3 2-4 24-3
Gekraagde Roodstaart 1-4-2008 10-4 21-5 28-3 22-4 1-4 16-4 6-5
Paap 23-4-2010 25-4 ? 29-4 30-4 20-4 25-4 23-4
Tapuit 24-3-1985 9-4 8-5 27-3 12-4 24-4 7-4 25-3
Sprinkhaanzanger 21-4-2004 21-4 26-4 7-6 1-6 15-5 30-4 26-4
Rietzanger 5-4-2009 21-4 23-4 25-4 17-5 26-5 5-4 20-4
Bosrietzanger 23-4-1987 30-4 30-4 13-5 17-5 11-5 28-4 8-5
Kleine Karekiet 13-4-2009 26-4 3-5 31-5 29-4 26-4 13-4 21-4
Spotvogel 5-4-2007 23-5 12-5 5-6 5-4 12-5 28-4 20-5
Braamsluiper 5-4-2007 14-4 16-4 22-4 5-4 18-4 9-4 15-4
Grasmus 4-4-2005 11-4 4-4 24-4 11-4 26-4 13-4 17-4
Tuinfluiter 1-4-1988 29-5 ? 6-5 24-4 26-4 12-4 24-4
Zwartkop 7-3-2007 3-4 25-3 17-4 7-3 31-3 1-4 3-4
Fluiter 4-4-1988 17-4 17-4 24-4 ? 7-5 18-4 28-4
Tjiftjaf 7-3-1989 16-3 10-3 1-4 8-3 13-3 13-3 9-3
Fitis 24-3-2010 3-4 26-3 6-4 25-3 31-3 31-3 24-3
Grauwe Vliegenvanger 19-4-2010 23-5 21-5 12-5 4-5 2-5 5-5 19-4
Bonte Vliegenvanger 31-3-1988 30-4 11-4 23-4 22-4 8-4 20-4 22-4
Wielewaal 24-3-1988 12-5 6-5 14-4 10-5 21-5 16-5 18-5

Tabel 1: aankomstdatums 2004 t/m 2010 inclusief vroegste waarneming binnen het werkgebied
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ven, iets wat van essentieel belang is voor 
het maken van welk overzicht dan ook. Een 
duidelijk voorbeeld is de Sprinkhaanzanger 
die in 2006 en 2007 pas in juni werd gemeld, 
terwijl die er ongetwijfeld al eerder was, maar 

niet werd opgemerkt of wel werd opgemerkt 
maar niet doorgegeven. Landelijk werd deze 
soort in die jaren ook weinig gemeld, maar 
de meldingen die er zijn hebben een piek in 
de tweede en derde week van april.

2004-2010 2004-2007 2008-2010 C-B C-A
A B C

Zomertaling 17-Mar 25-Mar 7-Mar -18 -10
Wespendief 12-May 12-May 12-May 0 0
Bruine Kiekendief 1-Apr 7-Apr 24-Mar -15 -8
Boomvalk 19-Apr 21-Apr 16-Apr -5 -3
Kwartel 10-May 15-May 4-May -11 -6
Kwartelkoning 16-May 20-May 11-May -9 -5
Kleine Plevier 24-Mar 25-Mar 24-Mar -1 0
Grutto 10-Feb 10-Feb 10-Feb 0 0
Visdief 9-Apr 12-Apr 6-Apr -6 -3
Zwarte Stern 29-Apr 4-May 23-Apr -11 -6
Zomertortel 10-May 14-May 4-May -10 -6
Koekoek 24-Apr 26-Apr 21-Apr -5 -3
Gierzwaluw 15-Apr 15-Apr 16-Apr 1 1
Oeverzwaluw 6-Apr 12-Apr 29-Mar -14 -8
Boerenzwaluw 18-Mar 17-Mar 19-Mar 2 1
Huiszwaluw 9-Apr 15-Apr 1-Apr -14 -8
Boompieper 26-Apr 6-May 12-Apr -24 -14
Gele Kwikstaart 2-Apr 7-Apr 26-Mar -12 -7
Nachtegaal 20-Apr 20-Apr 20-Apr 0 0
Zwarte Roodstaart 28-Mar 1-Apr 24-Mar -8 -4
Gekraagde Roodstaart 19-Apr 20-Apr 17-Apr -3 -2
Paap 25-Apr 28-Apr 22-Apr -6 -3
Tapuit 11-Apr 13-Apr 8-Apr -5 -3
Sprinkhaanzanger 9-May 14-May 3-May -11 -6
Rietzanger 28-Apr 29-Apr 27-Apr -2 -1
Bosrietzanger 6-May 7-May 5-May -2 -1
Kleine Karekiet 29-Apr 7-May 20-Apr -18 -9
Spotvogel 10-May 11-May 10-May -1 0
Braamsluiper 14-Apr 14-Apr 14-Apr 0 0
Grasmus 15-Apr 12-Apr 18-Apr 6 3
Tuinfluiter 30-Apr 9-May 20-Apr -19 -10
Zwartkop 30-Mar 28-Mar 1-Apr 4 2
Fluiter 23-Apr 19-Apr 27-Apr 8 4
Tjiftjaf 14-Mar 16-Mar 11-Mar -5 -3
Fitis 29-Mar 30-Mar 28-Mar -2 -1
Grauwe Vliegenvanger 8-May 15-May 28-Apr -17 -10
Bonte Vliegenvanger 19-Apr 21-Apr 16-Apr -5 -3
Wielewaal 9-May 3-May 18-May 15 9

Tabel 2: gemiddelde eerste aankomstdatums 2004-2010 en verschil tussen de periode 2008/2010 en 
2004/2010 en het verschil tussen 2004/2007 en 2008/2010
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Naast waarnemers spelen de natuurlijke 
factoren een veel grotere rol in het terugke-
ren van onze zomergasten. Weersomstan-
digheden en de voedselsituatie in overwinte-
ringgebieden als op de trekroute spelen een 
belangrijke rol bij het tijdstip van aankomst. 
Bij het bekijken van de data hierboven is het 
dan ook belangrijk de hierboven geschetste 
situaties in gedachten te houden en niet met-
een conclusies te verbinden aan deze cijfers. 

Vroeger of niet?
Om te kijken of er verschuivingen zitten 

in de aankomstdata, is het gemiddelde van 
de eerste waarnemingen berekend over drie 
verschillende perioden.

In deze tabel zijn de gemiddelde eerste 
aankomstdata berekend over de periodes 

2004 t/m 2010 (A), 2004 t/m 2007 (B) en 
2008 t/m 2010 (C). 

In de vijfde en zesde kolom is het verschil 
weergegeven in aantal dagen tussen periode 
C en B en periode C en A. 

Wat meteen opvalt is het grote aantal soor-
ten met een negatief verschil of, met andere 
woorden een eerdere aankomstdatum. In de 
vijfde kolom zijn deze verschillen groter dan 
in de zesde kolom. Dit wordt veroorzaakt door 
de kortere perioden waarover het gemiddel-
de is berekend. Hierdoor wegen waarnemin-
gen met een grote afwijking zwaarder op het 
gemiddelde dan wanneer deze worden mee-
genomen in een langere reeks gegevens zo-
als in de zesde kolom het geval is. Het zou 
natuurlijk ook kunnen dat de vervroeging in 
aankomst in de laatste drie jaar veel sneller 
is gegaan dan in de jaren daarvoor. Op basis 
van het aantal gegevens is daarover geen 
uitspraak te doen. Zeker ook niet vanwege 
het feit dat het alleen betrekking heeft op het 
eerste waargenomen individu, dus één enke-

le waarneming per jaar. Het zou beter zijn om 
van alle jaren de eerste tien waarnemingen 
te verzamelen en daarover een gemiddelde 
eerste aankomst te berekenen en deze dan 
te vergelijken. Hiervoor ontbreken echter 
nogal wat gegevens. Je ziet dat de eerder 
genoemde factoren, als waarnemers en het 
doorgeven van de waarneming, hierbij een 
belangrijke rol spelen.

Enkele soorten nader bekeken
Om onze gegevens enigszins te contro-

leren zijn de eerste aankomstdata vergele-
ken met de eerste landelijke aankomstdata. 
Landelijk zijn er doorgaans veel meer waar-
nemingen verzameld en ik was benieuwd in 
hoeverre de gegevens overeen zouden ko-
men. 

Van zes soorten staan hieronder grafieken 
met daarin de gegevens van het werkgebied, 
de landelijke gegevens en bij beide reeksen 
een trendlijn. Wat bij alle grafieken opvalt is 
het feit dat de waarnemingen bijna altijd een 
stuk later zijn dan van het landelijke gebied.

 
Dit heeft voor een groot deel te maken met 

de ligging van het gebied, trekroutes en de 
waarnemerdichtheid, hoewel deze laatste 
factor bij sommige soorten geen significante 
rol lijkt te spelen. Verder gaat het in de gra-
fieken en in de bespreking onder de grafiek 
telkens over de eerste waarneming per jaar 
en dus niet over het gemiddelde.

Een heerlijk diner voor de grasmus
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Bij de Zomertaling zijn in 2004 en 2010 de 
data van aankomst gelijk aan elkaar maar in 
2006 en 2007 is er een duidelijk verschil tus-
sen het werkgebied en landelijk. Voor beide 

reeksen is de trendlijn dalend en is er dus 
sprake van een vroegere aankomst (verschil 
tussen 2004 en 2010 is -17 dagen)

Zomertaling

7-jan

17-jan

27-jan

6-feb

16-feb

26-feb

8-mrt

18-mrt

28-mrt

7-apr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zomertaling

Zomertaling landelijk

Lineair (Zomertaling)

Lineair (Zomertaling landelijk)

Figuur 1: eerste aankomst van de Zomertaling in het werk en landelijke gebied

Gierzwaluw

Figuur2: eerste aankomst van de Gierzwaluw in het werkgebied en landelijk

27-jan

6-feb

16-feb

26-feb

8-mrt

18-mrt

28-mrt

7-apr

17-apr

27-apr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gierzwaluw

Gierzwaluw landelijk

Lineair (Gierzwaluw)

Lineair (Gierzwaluw landelijk)
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In de reeks van de Gierzwaluw is er een 
opvallende overeenkomst in aankomsten 
tussen 2006 en 2010. Dit geeft aan dat het 
vooral natuurlijke factoren zijn die de aan-
komst van een soort bepalen en in mindere 
mate het aantal waarnemers. Vreemd is wel 

dat de landelijke trend aangeeft dat de Gier-
zwaluw later arriveert (verschil tussen 2004 
en 2010 is +12 dagen) en dat binnen ons 
werkgebied sprake is van een kleine ver-
vroeging (verschil tussen 2004 en 2010 is -1 
dag)

Huiszwaluw

Figuur3: eerste aankomst van de Huiszwaluw in het werkgebied en landelijk

7-jan

17-jan

27-jan

6-feb

16-feb

26-feb

8-mrt

18-mrt

28-mrt

7-apr

17-apr

27-apr

7-mei

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Huiszwaluw

Huiszwaluw landelijk

Lineair (Huiszwaluw)

Lineair (Huiszwaluw landelijk)

Bij de Huiszwaluw is er eveneens een dui-
delijke overeenkomst tussen ons werkgebied 
en de landelijke gegevens. 

Werkgebied (verschil tussen 2004 en 2010 
is -10) 

Landelijk (verschil tussen 2004 en 2010 is 
-29)

Dodaarsje 
gespot
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Boompieper

Figuur4: eerste aankomst van de Boompieper in ons werkgebied en landelijk
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7-jan
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27-mei
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16-jun
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Boompieper

Boompieper landelijk

Lineair (Boompieper)
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De Boompieper laat een nogal tegenge-
steld beeld zien voor wat betreft de aan-
komstdata landelijk en het werkgebied. De 
trendlijn loopt echter behoorlijk gelijk en er is 
duidelijk sprake van een vroegere aankomst-
datum.

Werkgebied (verschil tussen 2004 en 2010 
is -55) 

Landelijk (verschil tussen 2004 en 2010 is 
-26)

Het grote aantal min-dagen bij het werk-
gebied wordt veroorzaakt door de late waar-
neming op 29 mei en kan mogelijk verklaard 
worden door het feit dat niet alle waarnemin-
gen werden doorgegeven. Dit geldt even-
eens voor de piek in 2006. Bij de landelijke 
gegevens zien we echter ook een dergelijk 
verschijnsel in 2010 dus helemaal zeker is 
dit niet te zeggen.

Fitis 
gespot

Foto's
Jeroen Kuipers
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Figuur 5: eerste aankomst van de Wielewaal in ons werkgebied en landelijk

De Wielewaal is één van de weinige soor-
ten die juist een behoorlijk oplopende trend 
laat zien. Het is verassend te zien dat ook de 
landelijke trend oplopend is. Verder valt op 
dat de twee gegevensreeksen vrijwel parallel 
lopen en er dus sprake is van een duidelijk 
natuurlijke invloed. Landelijk waren er ook 
maar weinig waarnemingen ingevoerd zodat 

de factor ‘waarnemingsintensiteit’ hier geen 
invloed heeft op de gegevens. 

Werkgebied (verschil tussen 2004 en 2010 
is +6) 

Landelijk (verschil tussen 2004 en 2010 is 
+29)

Discussie
De gegevens hierboven zijn zo volledig 

mogelijk. Het is echter zeker niet uitgeslo-
ten dat er nog aanvullende waarnemingen 
toegevoegd worden, waardoor er wat veran-
deringen in de reeksen en uitkomsten zullen 
ontstaan. Evenmin is het niet mogelijk om 
aan de hand van de trends voorspellingen 
te doen. Enkele koude of zachte winters of 
juist enkele koude voorjaren kunnen er voor 
zorgen dat de hele zaak weer wat verandert. 

De grote vraag blijft, hoe het komt dat vo-
gels met een verschillende overwintering-
strategie toch allemaal vroeger terugkeren.  
De vervroeging komt zowel bij lange- als kor-

teafstandstrekkers voor en bij vogels die in 
aantal toe- of afnemen. Klimaatsverandering 
heeft hiermee mogelijk verband. Veel soor-
ten verschuiven hun broedareaal naar het 
noorden of gaan enkele soorten om te over-
winteren al niet meer zo ver naar het zuiden 
en blijven zelfs al in eigen land.

Het feit dat in dit overzicht alleen is geke-
ken naar de eerste waarneming zal een rol 
kunnen spelen. Hierdoor wordt er alleen naar 
de vroegste vogels gekeken terwijl het moge-
lijk is dat de aankomst meer aan het versprei-
den is en de grote massa later komt. 
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Het onderstaande berichtje kwam ik tegen 
op Internet.

Gelukkig vliegen onze gezenderde ooie-
vaars de andere kant op!

Vermeende Israëlische spionagegier snel 
vrij

Riyad – de vale gier die begin dit jaar in 
Saudi-Arabië werd opgepakt op verdenking 
van spionage voor Israël, wordt op korte ter-
mijn vrijgelaten. Dat hebben Saudische me-
dia gemeld.

De gier werd ervan beschuldigd een spion 
te zijn van de Israëlische geheime dienst 
Mossad, nadat het dier met een gps-zender 
op het lijf was neergestreken in Saudi-Ara-
bië. 

Op de zender 
stond: “Tel Aviv 
University”, wat 
sommige auto-
riteiten erg ver-
dacht vonden.

Wetenschap-
pers van de 
universiteit bezwoeren het dier alleen voor 
onderzoeksdoeleinden te hebben behan-
gen met de zender, maar Saudische media 
zagen de hand van de spionagedienst van 
aartsvijand Israël in de zaak.

Bron: http://www.nu.nl/opmerke-
lijk/2421054/vermeende-israelische-spiona-
gegier-snel-vrij.html

Jeroen Kuipers

Tot slot
Al met al kunnen we toch wel stellen dat 

veel soorten duidelijk eerder verschijnen, 
een klein deel gelijk is gebleven en enkele 
zelfs later terugkomen. 

Tegen de tijd dat dit artikel verschijnt zijn 
de eerste Grutto’s waarschijnlijk alweer ge-
signaleerd en staan andere soorten op het 
punt ons land binnen te trekken.

Ga dit voorjaar eens wat vaker naar bui-
ten en vergeet vooral het notitieboekje niet. 
Noteer wanneer en waar je de eerste zomer-
gasten ziet en geef je waarnemingen door. 
Noteer niet alleen je eerste waarneming van 
het jaar maar schrijf ook je vervolgwaarne-
mingen op, hierdoor kan een beter beeld 
worden verkregen over de aankomst van 
een grotere groep in plaats van een enkel 
individu. 

Zoals je in tabel 1 ziet, heeft 2010 voor de 
nodige ‘vroegste waarnemingen binnen het 
werkgebied’ gezorgd. Gaat 2011 voor nieu-
we verassingen zorgen? 

Bronnen: 
http://www.natuurkalender.nl/waarnemin-

gen/default-analyse.asp
http://ijsselstreek.waarneming.nl/index.

php
IJsvogel nr. 33 September 1992, Voor-

jaarsfenologie 1989-1990, Ronald Groenink, 
blz. 9-15

IJsvogel nr. 36 Maart 1995, Voorjaarsfeno-
logie 1991-1992, Ronald Groenink, blz.6-11

IJsvogel nr. 43, December 2002, Voor-
jaarsfenologie 2002, Erwin Ruessink, blz. 
20-21 

Jeroen Kuipers

Opmerkelijk vogelnieuws
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Donderdag 25 november
Ted en ik waren vanwege wegomleggin-

gen wat aan de late kant bij het OBS. Buiten 
waren Wout en Jacques zich aan het warm-
lopen vanwege het feit dat de sleutel van de 
keet niet op zijn plek hing en zij er zodoende 
niet in konden.

En wij, Ted en ik, maar denken dat het bin-
nen al wel lekker warm zou zijn. Niet dus. 
Na een poosje diep nagedacht te hebben 
drong het langzaam tot me door dat er nog 
ergens een reservesleutel moest hangen. En 
ja hoor, tot grote en begrijpelijke verbazing 
van mijn “keetgenoten” werd hij nog gevon-
den ook. Maar wie had de originele sleutel 
meegenomen. Eenmaal binnen werd dat al 
snel duidelijk. Henk Hietbrink, manager van 
het OBS, had een braakbal van een heuse 
Oehoe gevonden en die gedrapeerd op een 
keurig wit papiertje op de tafel achtergelaten. 
Hij was kennelijk vergeten de sleutel weer op 
zijn plek te hangen. Na het bewonderen van 
het hoopje onverteerbare resten hebben we 
het met papiertje en al in een plastic bakje 
gelegd omdat het hoog tijd werd om ons een 
beetje warm te werken. Nadat een half uurtje 
later Wim Verholt de keet had betreden, lag 
de bal weer op tafel. Wat bleek, we hadden 
de bal in het bakje gelegd waar Wim de we-
kelijkse bijdrage van het “ooievaarspubliek” 
in vervoert. Helaas was de bal hierdoor 
in tweeën gebroken en had nu hevig aan 
schoonheid ingeboet.

Donderdag 2 december
Nadat woensdagavond het bestuur ons 

had opgedragen de bal aan een nader onder-
zoek te onderwerpen, hebben we getracht 
hieraan met vereende krachten te voldoen 
(we waren slechts met zijn drieën, vanwege 

ziekte van Wout en drukke werkzaamhe-
den van Ronald). Gelukkig had Jacques zijn 
mobieltje bij zich, zodat we er een foto van 
konden maken. Aan het uitpluizen zijn we 
maar niet begonnen want de bal was door de 
extreme kou keihard bevroren. Wat we wel 
vaststelden waren de afmetingen: ongeveer 
75 mm lang bij een doorsnede van ca. 30 
mm. De voorzijde was rond en de achterzijde 
enigszins puntig.

Donderdag 9 december
Voor het eerst sinds lange tijd was er een 

lichte dooi ingetreden (+ 1).
Ted en Jacques waren voorzichtig aan een 

onderzoek naar de stoffelijke resten die zich 
in de uilenbal bevonden begonnen.

Aanvankelijk leek het er op dat we weer 
met zijn drieën de tent moesten runnen, 
maar tegen koffietijd kwam er steeds meer 
“vogelvolk” binnengehuppeld. Tussen haak-
jes, Klaas zat al weken op donderdag te 
babysitten bij zijn kleinkinderen en Gerry en 
Wim bleven weg vanwege gladheid en kou. 
Inmiddels was het halve bestuur gearriveerd, 
Wil en Hans, daarna Wout en even later ook 
nog Henk en werd het toch nog gezellig.

Uilenbal van Oehoe K2 in Gorssel?

Uitgeplozen uilebal
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Om niet te ver af te dwalen, de resultaten 
van de lijkschouwing vielen een beetje te-
gen, want op een muizen- en vogelschedel 
na waren het voor ons maar wat onbeken-
de binnen- en buitenbeentjes. Hier en daar 
gehuld in wat ondefinieerbare, donkergrijze 
stof. Er werd nog even nagepraat over de 
Oehoe, die, hoewel de maten van de bal wel 
klopten, volgens een “Insider” nooit in Gors-
sel geweest kon zijn. 

Blijft toch de vraag, hoe komt die bal op de 
plek waar die gevonden is. Heeft iemand ons 
in de maling genomen? Wie zal het weten.

In elk geval deed de strenge blik die Piet 
vanaf het gereedschapbord op ons wierp, 
aan het feit herinneren dat er ook nog ge-
werkt moest worden, en besloten we de dis-
cussie over het fragiele stukje uilenkots maar 
te beëindigen.

Jaap Kloezeman 

Amsterdam, Koolmezen jagen in periodes 
van voedselschaarste op vleermuizen die 
een winterslaap houden. Dat hebben weten-
schappers ontdekt in Hongarije.

Onderzoekers van het Max Planck Insti-
tuut voor Ornithologie observeerden twee 
winters lang het gedrag van koolmezen in 
het Bükk-gebergte in Hongarije. 

Ze merkten dat de vogels in periodes van 
voedselschaarste doelbewust zochten naar 
vleermuizen die een winterslaap hielden in 
een grot.

In totaal waren de onderzoekers getuige 
van 18 gevallen waarbij een vleermuis werd 
gedood en opgegeten door koolmezen. Ook 
werden er lijkjes van vleermuizen gevonden 
met sporen van vogelsnavels.

Sneeuw
De resultaten van de studie zijn gepubli-

ceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 
Biology Letters. Normaal gesproken eten 
koolmezen alleen zaden en nootjes of klei-
ne insecten zoals spinnen en rupsen. Bij 
sneeuwval in de winter kunnen ze dat voed-
sel echter veel moeilijker vinden. Om die re-
den gaan de dieren waarschijnlijk op vleer-
muizenjacht.

Geluiden
De koolmezen sporen de vleermuizen 

volgens de onderzoekers op door te luiste-
ren naar de geluiden die uit grotten komen. 
Vervolgens vliegen de dieren een grot in om 
ongeveer tien minuten later weer naar buiten 
te komen met een vleermuis in hun snavel.

Overigens eten koolmezen alleen vleer-
muizen van de kleine soort, de Pipistrellus.

Geen agressie
Toen de on-

derzoekers de 
hongerige kool-
mezen wat extra 
voedsel gaven, 
staakten de die-
ren hun vleermui-
zenjacht.

“Het heeft niets 
met agressie te maken”, aldus hoofdonder-
zoeker Péter Estok in de Britse krant The 
Times. “Het is puur een manier om te over-
leven. De vogels willen gewoon de winter 
doorkomen.”

© NU.nl/Dennis Rijnvis

Jeroen Kuipers

Koolmees jaagt in noodgevallen op vleermuizen
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Limerick

Een Visdiefje uit Tholen had het hart 
van een nonnetje gestolen.
Maar moest zich eerst bekeren en 
stelen afleren.
Hij behoort nu tot de orde der halve 
zolen.

Keep

Buizerd logisch op een paal. 
Ja ik zag je wel 

Zwartkopmeeuw mooi geposeerd
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Wintercursus, koud maar gezellig

In januari startten we met 17 enthousiaste 
deelnemers de tweejaarlijkse cursus “Over-
winterende vogels langs de IJsselstreek”. 
Helaas kon dit keer Herman Roelofs, cursus-
leider van het eerste uur, om gezondheids-
redenen niet meedoen. Wel waren er twee 
stagiaires ingevlogen. Ellen Somhorst neemt 
de organisatie rondom de cursussen over 
van Tink Uyldert die er na ruim 5 jaren mee 
stopt. Hartelijk dank voor je inzet Tink. Mike 
Hirschler gaat meedraaien met het cursus-
team en zal onderzoeken wat er zoal komt 
kijken bij het geven van een cursus.

Ronald Groenink, de andere man van het 
eerste uur, nam het leeuwendeel van de cur-
sus op zich. Natuurlijk werd hij daarbij onder-
steund door Gerard Bogaert, Albert Winkel-
man en ondergetekende.

Jan Jaap en Gerard hebben vervolgens de 
cursus volledig gedigitaliseerd. Het cursus-
boek kreeg door Gerard een nieuwe opzet. 
Al met al was er veel voorbereidend werk 
gedaan. Het resultaat was een vernieuwde 
cursus met mooie plaatjes en bijbehorende 
vogelgeluiden. Zowel de beginners- als de 
wintercursus zijn nu helemaal opgemaakt 
in powerpoint. Als ik bedenk hoe we ooit be-
gonnen met sheets en een cassettebandje! 

Toch is aan de opzet niet veel veranderd. 
We brengen wat theorie, laten dingen zien 
en de rest gebeurt tijdens de excursies in het 
veld.

Gelukkig hadden we ook daar versterking 
gekregen in de persoon van Jaap Bont die 
trouw alle excursies aanwezig was.

Hoewel er weinig geklaagd werd, mis-
schien wel het meest door ondergetekende, 
waren het heel koude en gure excursies. We 
zagen ondanks het koude weer nog redelijk 
veel. Tijdens de koffie na afloop warmden we 
snel weer op. Al met al was het weer een ge-
zellige, zinvolle en leuke activiteit.

Ik schrijf dit stukje in februari. Als deze 
IJsvogel uitkomt is waarschijnlijk ook de be-
ginnerscursus al van start gegaan. Veel cur-
sisten van de wintercursus stromen door of 
andersom. Volgend jaar zullen we weer een 
jaarcursus organiseren voor de cursisten van 
de afgelopen jaren.

Ik merk steeds weer hoe belangrijk het is 
dat we deze cursussen geven. Het voldoet 
absoluut in een behoefte want na elke cursus 
worden er steevast een paar deelnemers lid 
van de club.

Wil Kroon

O ja, Herman, we bedanken je nog niet, 
want we gaan er vanuit dat je volgend jaar 
gewoon weer meedoet.
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Gerard vrolijk toegekwetterd bij afscheid bestuur

Gerard kreeg een waardig afscheid als bestuurslid van Juffrouw Ooievaar en Isadora Paradijsvogel en 
wordt overladen met mooie cadeaus
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In memoriam Ferrie Groenink

Op woensdag 22 december hebben we afscheid 
genomen van Ferrie Groenink. 

Ferrie was lid van het eerste uur. Hij was ook de 
vader van Ronald en Harrie.

Na jaren van afnemende gezondheid, overleed Fer-
rie op 17 december op zesentachtig jarige leeftijd.

Ferrie was een veelzijdig man die velen voor zich 
innam met zijn gevoel voor humor. 

Menig keer begon hij met uitgestreken gezicht een 
verhaal, om dit vervolgens te beëindigen met een mop 
of anekdote. Zij die de mop al vaker hadden gehoord, 
moesten er juist door de manier van vertellen telkens 
weer om lachen. Zijn zoons hebben het dus niet van 
een vreemde.

Ferrie had een brede kennis van de natuur, waar hij graag en veel over vertelde. 
De nieuwere leden van onze club hebben hem waarschijnlijk niet gekend, maar 
jaren geleden ging hij nog vaak mee op excursies en wist hij, precies zoals hij dat 
ook gedaan heeft bij zijn zoons, zijn kennis en interesse over de levende natuur 
uitstekend aan de vele belangstellenden over te dragen. Hiervan plukt de vogel-
werkgroep tot op de dag van vandaag nog dankbaar de vruchten.

Uit de eerste jaren van het vogelasiel herinner ik me dat hij enorm handig was; 
echt iemand met twee rechterhanden. Nog zie ik hem de nieuwe hokken van het 
vogelasiel opzetten met in zijn handen een hamer en latten, in zijn mond wat spij-
kers en schroeven. 

In Ferrie verliezen we een lid, dat al kon hij al lang niet meer bij de bijeenkomsten 
zijn, tot op het laatst geïnteresseerd bleef in de vereniging. Hij was en is voor velen 
een voorbeeld.

Vogelwerkgroep ”de IJsselstreek” wenst de familie Groenink de komende tijd veel 
sterkte toe. 

Namens de vereniging,

Henk Hietbrink



april 2011 39 IJsvogel nr. 68

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.

In verband met het parkeerverbod bij het Postiljonmotel, verzamelen we voortaan, tenzij anders wordt 
vermeld, bij de Tropische Landbouwschool (TLS) hoek Ceintuurbaan/Brinkgreverweg. 

April 25  Jonge Dierendag, Ulebelt

Mei 4  Ledenbijeenkomst, na de pauze Steenuilen in Overijssel door Emiel Blanke.
 In verband met Dodenherdenking vangen we aan om 19.45 uur.

Mei weekend 6, 7 en 8 Voorjaarsweekend Schiermonnikoog

Mei 21 Halve dagexcursie Gorsselse hei. Verzamelen om 8.00 uur bij TLS/ 8.20 uur bij de  
 Zessprong in Joppe o.l.v. Herman Roelofs.

Juni 1 Ledenbijeenkomst. Na een korte bespreking gaan we op pad naar een bijzondere  
 vogel in de omgeving bijv. Kwartelkoning, Slechtvalk, of iets anders?

Juni 2  Publiekswandeling, Dauwtrappen in de Douwelerkolk, verzamelen om 7.00 uur bij  
 sportvelden tegenover het Ziekenhuis.

Juni 4 Dagexcursie Engbertsdijkvenen, naar het prachtige veengebied. 
 Vertrek 8.00 uur bij TLS.

Augustus 20 Extra zomerexcursie naar Lauwersmeer met baardmannetjes en veel steltlopers,  
 vooral zwarte ruiter, vertrek om 7.00 uur bij TLS.

September 7 Ledenbijeenkomst. Na de pauze gaan we vakantie foto’s bekijken. Mail ze vóór  
 1 september naar Gerard Bogaert G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl

September 17 Watervogeltelling met de fiets vanaf de spoorbrug naar het pontje bij Gorssel.
  Vertrek om 9.00 uur.

September 24 Dagexcursie naar Gaasterland, Workummerwaard, Mokbaai in Zuid Friesland.
  Vertrek om 8.00 uur.

September 30 en Oktober 1 en 2 Texelweekend. Aanmelden bij Ada Krans 
    ajdejager@home.nl

Oktober 1 Euro Birdwatchdag zie t.z.t. de website en de elektronisch nieuwsbrief 
 voor de nodige informatie.

Oktober 5 Ledenbijeenkomst. Na de pauze: Eieren, Nesten en Jonge vogels, 
 Ronald Groenink

Oktober 15 Halve dagexcursie Nijendal o.l.v. Jaap Bont. Vertrek TLS om 8.30uur

Oktober 16 Watervogeltelling met de fiets vanaf de spoorbrug naar het pontje bij   
 Gorssel,vertrek om 10.00 uur

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 per-
sonen 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.



IJsvogel nr. 68 40 april 2011

Ledenmutaties

Mailwijziging:

Jaap Bont   jaapwillemien@gmail.com
Carol de la Bey   cdelabey@ziggo.nl
Erwin Ruessink   erwinruessink@concepts.nl
Jaap Kloezeman  ajkloezeman@kpnmail.nl

Ledenwijziging

Nieuwe leden:
Heer F. Westenbrink, Papenstraat 11, 7411NA Deventer
Heer T. van Alen, Blauwe Torenstraat 23, 7241 BD Lochem 
 timvanalen@gmail.com

Tientallen dode vogels in Zweden
(Novum/AP) Niet alleen de Verenigde Sta-

ten zijn getroffen door massale vogelsterfte, 
maar nu ook Zweden. Op een straat in de 
Zweedse stad Falköping werden woensdag 
vijftig dode kauwen aangetroffen de doods-
oorzaak is onduidelijk, maar volgens dieren-
arts Robert ter Horst werd er dinsdagavond 
vuurwerk in de stad afgestoken.

Het vuurwerk kan zoveel stress bij de die-
ren tot gevolg hebben dat ze er aan onder-
doorgingen. Ter Horst zei echter ook dat het 
koude weer of problemen bij het vinden van 
voedsel de dieren noodlottig kan zijn gewor-
den. Vijf van de dode vogels zijn naar een 
laboratorium gestuurd om te worden onder-
zocht.

Artikel uit Stentor 3-1-2011 van Mike 
Hirschler

Nieuws.nl woensdag 5-1-2011

Pimpelmees vijver Zutphen winter 2010 Foto Jeroen Kuipers



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@ziggo.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


