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Ik zit hier op de camping in een boomgaard 
tussen hoogstamkersen en - appels te ver-
zinnen waar ik het in dit stukje over zal heb-
ben. We zijn een lang weekend neergestre-
ken in Zuid-Limburg en genieten van alles 
wat hier groeit, bloeit en vooral rondfladdert. 

We hebben vandaag Rode Wouwen en 
Zwarte Ooievaars gezien. Van de laatstge-
noemde zagen we 4 adulte en 6 juveniele 
vogels, en dat zo dicht bij huis in België. 

Deze IJsvogel is voor na de vakantie, dus 
is dit vakantiepraatje denk ik wel passend. 

Nu kwetteren jonge vinken en meesjes 
om me heen. Een geelgors zit iets verderop 
Beethoven na te doen. Morgen is mij het 
enige in Nederland broedende paar Zwarte 
Wouw beloofd. 

Wat is het leven mooi. Ik hoop dat jullie het 
allemaal, dichtbij of ver weg maakt niet uit, 
heerlijk hebben gehad. Vogels zijn overal om 
ons heen, als je je oren en ogen maar open 
houdt.

Over de komende IJsvogel lijkt me dat het 
een wedstrijdje is geworden waar de meeste 
pagina’s aan zijn gewijd. Of de prachtige 
Steenuil heeft gewonnen (dat hoop ik eigen-
lijk, want hij verdient het zeker) is de vraag. 
Er zijn 2 artikelen over deze prachtige vogel 
geschreven. En anders wint vast het verslag 
van de reis naar Öland.

De jeugd is deze keer met 2 artikelen goed 
vertegenwoordigd. 

De Junior Vogelclub is namelijk een aantal 
maanden geleden op een gezamenlijke ex-
cursie (lees: veel jeugd en ouders met een 
paar senior-vogelaars) naar de Oostvaar-
dersplassen geweest. Ook was de jeugd bij 

het ringen van de Slechtvalkjongen bij de silo 
aan de Mr. F. de Boerlaan. Zie hiervan het 
verslag en de foto’s in dit nummer. 

Hoewel de jeugd de verslagen niet zelf 
heeft geschreven, hoop ik dat dit een vol-
gende keer wel lukt. Het is ook wel eng om 
iets te schrijven voor een blad, maar weet dat 
we ook tevreden zijn met een tekening, een 
gedicht of iets anders. 

Geheel vrijwillig is mij een verslag van een 
excursie aan geboden. 

Mijn mond viel bijna open: vrijwilligers 
voor een dergelijke klus zijn zelfs met een 
loep nog moeilijk te vinden. Ik verwacht en 
hoop dat bij de eerstvolgende excursie van 
dit nieuwe seizoen er minstens een rij van 
3 klaar staat om deze klus te klaren. Jullie 
hoeven dit jaar nog maar 5 excursies. Het 
volgende jaar begint de jaarcursus weer en 
zijn de cursisten aan de beurt en hebben jul-
lie allen vrijaf.

In deze IJsvogel doet onze penningmees-
ter een dringend verzoek aan de leden tot 
het betalen van achterstallige contributie. 
Kijk je administratie even na, de contributie is 
maar een schijntje, dat moet kunnen lijkt me.

Als laatste is er een verslag van de BMP-
cursus in de Kranenkamp. 

Hoe het de 4 deelnemers tijdens deze cur-
sus is vergaan, komen we hier aan de weet. 
In ieder geval bedanken zij het bestuur voor 
de leuke attentie die ze hebben mogen ont-
vangen. In een van de volgende nummers 
zal nog een officieel verslag komen van de 
telling van het plotje op de Kranenkamp.

Veel plezier met deze IJsvogel en tot snel 
weerziens.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Met zijn vijven (Wil K., Hans B., Marcel, 
Jaap K. en ondergetekende) vertrokken we 
vanaf de landbouwschool. In Gorssel ston-
den Herman R. - organisator – en Renee al 
te wachten en konden we gaan wandelen, 
het was héél fris, zonnig weer. 

Herman wist over zowel de geschiedenis 
als over flora/fauna van de Gorsselse hei 
veel te vertellen. 

Hij liet ons bijv. een paar plekken met gagel 
zien, een speciaal ruikende plant die vroeger 
wel als vervanger voor hop werd gebruikt bij 
het maken van bier. 

We zagen het roodkleurige, tot 21 juni uit-
lopende, St. Janslot bij een eik. In de talloze 
spinnenwebben die prachtig zichtbaar waren 
door de dauwdruppels in zon, bleek regelma-
tig een trechtertje te zitten waar de koker-/
trechterspin op de loer lag.

We hebben de roodborsttapuit, fitis, veel 
boompiepers met hun parachuutjesdaling, 
goudvink, buizerd, geelgors, grote bonte 
specht en zwartkop gezien. De Zwarte 
specht gehoord; voor de volledige vogel-
waarneming, zie de tabel. 

We zagen een Groentje (vlinder) die ons 
zittend op een blad, zijn perfecte schutkleur 
demonstreerde. 

Hans heeft de hele ochtend lopen sjouwen 
met de telescoop. Het bleek een ondankba-
re taak want de enige keer dat die gebruikt 
werd, zagen we een vogeltje met een vaal-
bruine rug dat we niet konden identificeren, 
waarschijnlijk een boompieper. 

Tegen 10 uur was het zo lekker warm dat 
de jassen uitkonden. We hebben lang op een 
mooi uitkijkpunt gezeten waarbij Herman nog 

iets vertelde over de geschiedenis van het 
gebied.

Tot eind vorige eeuw was het gebied ei-
gendom van het Ministerie van Defensie. 
De huidige eigenaar is Stichting IJsselland. 
Deze particuliere stichting is een nauwe sa-
menwerking aangegaan met Stichting Marke 
Gorsselse Heide, die verantwoordelijk is 
voor het beheer en de uitvoering van het na-
tuurherstelplan.

Vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel 
zijn regelmatig op de heide aan het werk. 

Het IVN- afdeling Zutphen/Warnsveld 
heeft een boekje geschreven: “Rondwande-
ling over de Gorsselse Heide”. Het is te koop 
bij de VVV Gorssel. 

Toen we onze tocht vervolgden, stuitten 
we op een gegeven moment op een monu-
mentaal verleden. Het betrof een paar bouw-
werken uit de tijd dat dit gebied nog volop 
werd gebruikt als militair oefenterrein. Toen 
kwamen ook de verhalen los van de 3 ou-
dere mannen die in dienst waren geweest. 
Herman vertelde dat de heuvel waar wij op 
een gegeven moment op stonden, dienst 
had gedaan om daar de munitie in te schie-
ten, en zodoende vol lood zat. Ik heb het no-
dige geleerd over gebruik van handgranaten, 
Bazooka's en PIATs (voorloper Bazooka).

We kwamen bij het Gorssels meertje [Lu-
teaven] waar vroeger gezwommen werd. We 
ontwaarden verschillende kikkers en libelles. 
We leerden het verschil tussen een libelle en 
een juffertje: laatstgenoemde vouwt haar (en 
ik neem aan ook zijn) vleugels op in rust. De 
kikkers gaan pas kwaken in hun tweede jaar.

Wandeling Gorsselse Heide zaterdag 21 mei 2011
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Vogelwaarnemingen Gorsselse Heide 21-05-2011; 09.00 – 11.30 uur;
Vrijwel onbewolkt en windstil; temperatuur van 10 tot 17°C.
Blauwe Reiger Winterkoning Tjiftjaf
Ooievaar Roodborst Fitis
Buizerd Gekraagde Roodstaart Bonte Vliegenvanger
Holenduif Roodborsttapuit Pimpelmees
Houtduif Merel Koolmees
Zwarte Specht Zanglijster Zwarte kraai
Grote Bonte Specht Tuinfluiter Vink
Boerenzwaluw Zwartkop Goudvink
Boompieper Fluiter Geelgors
Witte Kwikstaart

Belangrijke en bijzondere planten zijn on-
der meer; zonnedauw, heidekartelblad, klok-
jesgentiaan, moeraswolfsklauw, stekelbrem 
en duivelsnaaigaren. 

Meer informatie omtrent de flora en fauna 
is te vinden op de website

vriendenvandegorsselseheide.nl. 
We zagen ook nog een andere plas waar 

nog water in stond dankzij een flinke hoe-
veelheid leem in de bodem en we kwamen 

ook bij het meest kwetsbare stukje van de 
hei, een veengebiedje.

Vervolgens hebben we nog naar het 
zwartgeblakerde stuk grond gekeken waar 
onlangs brand is geweest. Het weer alom 
aanwezige pijpenstrootje demonstreerde zijn 
taaiheid.

Het was een mooie, instructieve en heel 
gezellige wandeling. Herman, zeer bedankt!!!

Regien Fox

CONTRIBUTIE 2011
TER HERINNERING

Indien U nog geen contributie voor 2011 heeft overgemaakt gaarne alsnog over-
making van €14,= (via internet of overschrijvingsformulier) naar rek.nr. 470387297 
t.n.v. VWG De IJsselstreek o.v.v. naam en “contributie 2011”.

Hartelijk dank,
De Penningmeester.
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Hoe herken je de Steenuil?
De steenuil is met een lengte van 21 tot 23 

cm de kleinste uil van ons land. Zijn veren-
kleed is aan de bovenzijde bruin met lichte 
vlekken en

aan de onderzijde wit met zware donkere 
strepen. Kenmerkend zijn de gele ogen en 
de lichte oogstreep die het uiltje een streng 
uiterlijk geven.

Meestal zien we hem rechtopzittend op de 
uitkijk. Bij verstoring kan het zijn dat hij wipt 
op zijn poten. Daarom heeft hij als bijnaam 
ook wel ‘kwikuulke”. Ze zitten graag in de 
zon een uiltje te knappen en ze jagen ook 
wel eens in de namiddag. Met name als er 
jongen zijn, wordt er ook overdag gejaagd. 

Steenuilen vliegen (in tegenstelling tot 
andere uilen) over het algemeen laag over 
de grond weg, met een golvende vlucht die 
aan een specht doet denken. De jacht van 
de steenuil wordt meestal vanaf een zitplaats 
gedaan. Vanaf dit hogere punt houdt hij de 
bodem onder zich goed in de gaten. Soms 
jaagt hij ook te voet; huppend op de grond 
zoekt hij naar insecten en regenwormen.

Voedsel
Het voedsel bestaat uit muizen, kleine 

vogels, grote insecten (kevers, sprinkha-
nen, vlinders), 
regenwormen, 
maar ook kik-
kers, mollen, 
v l e e r m u i z e n 
en zelfs vissen 

staan op het menu. Zijn belangrijkste prooi is 
de veldmuis. Grote vliegende insecten (zo-
als mei- en junikever) vormen in de broedtijd 
een belangrijk aandeel van het voedsel. On-
verteerde voedseldelen verlaten als kleine 
braakballetjes zijn lichaam. De circa 13 mm 
dikke en 37 mm lange zwarte braakballen 
zijn vaak wat glanzend en bezitten vaak glin-
sterende schildjes van gegeten kevertjes.

Hoe beschermen we de Steenuilen?
Met de steenuil gaat het anno 2010 zó 

slecht dat de steenuil niet alleen hoog boven-
aan de Rode Lijst van bedreigde vogelsoor-
ten staat, maar dat er zelfs extra maatrege-
len nodig zijn om hem te redden.  

Een van de vele werkgroepen van de IJs-
selstreek, is de Steenuilenwerkgroep. In de 
afgelopen jaren heeft de werkgroep al heel 
wat nestkasten opgehangen. Ze hangen hier 
en daar in de uiterwaarden, kleinschalige 
boerenlandschappen en bij verschillende 
particulieren in het buitengebied van Diepen-
veen en Schalkhaar.

Tot nu toe bleef het succes beperkt tot een 
handvol nestkasten.

In vijf achtereenvolgende jaren zijn daar 
jonge steenuiltjes uitgevlogen.

Hoe het naderhand met de uitgevlogen uil-
tjes is gegaan, is niet bekend. Maar we heb-
ben dit jaar voor het eerst een aantal jonge 
uilen geringd. Als u een dode uil vindt wilt u 
dat dan aan ons melden? 

Uitvliegen betekent helaas niet vanzelf 
ook overleven! Uit terugmeldingen bij andere 
werkgroepen valt af te leiden dat het vaak 
jonge dieren betrof.

Steenuil in nood

Opvallend  
gele ogen.  
(Foto:  
B.Webbink )
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De werkgroep is met deze activiteit be-
gonnen omdat gebleken is dat ook in ons 
werkgebied de steenuilen bedreigd worden.  
Wij hebben dat vastgesteld aan de hand van 
inventarisatie, alsmede doordat boeren en 
particulieren ons dit kenbaar maakten. Re-
gelmatig werd om die reden ook verzocht 
een nestkast te komen plaatsen. Het is be-
kend dat steenuiltjes het op veel plaatsen erg 
moeilijk hebben. Overal wordt geprobeerd 
de stand op peil te houden maar jammer ge-
noeg neemt de steenuilenstand nog steeds 
jaarlijks af. Behalve de vernietiging van 
geschikte biotoop, gaan er ook veel steen-
uilen dood door het verkeer, door indirecte 
vergiftiging en door verdrinking. Ook worden 
steenuilen bejaagd door grotere roofvogels 
en door marterachtigen

Nieuwe inzichten 
Men begint meer en meer te vermoeden 

dat ook het voedsel, of juister gezegd, het 
gebrek aan het juiste voedsel een belangrijke 
oorzaak is van het feit dat de steenuilen con-
tinu verminderen in aantal. Daarom is daar 
een groot onderzoek naar gestart en aan de 
hand van gevonden braakballen hoopt men 
tot essentiële conclusies te komen.  

Vindt u onverhoopt een dode steenuil, 
meld dan uw vondst. 

Hoe kunt u de steenuilen helpen?
Hebt u, of weet u steenuilen in de buurt, 

neem dan contact op met een steenuilenwerk-
groep. Met nestkasten kunnen de mogelijkhe-

den voor de uiltjes wellicht vergroot worden. 
Steenuilen schuilen en nestelen ook graag 
in oude, wat vervallen schuurtjes. Hebt u 
zo’n schuurtje en zit daar een steenuil, laat u 
het dan vooral staan!! Hebt u bouwplannen, 
vraag dan advies wat de mogelijkheden zijn 
om te compenseren. 

Knotwilgen en hoogstamfruitbomen, maar 
ook oude eikenbomen en andere bomen 
met holten zijn geschikt voor deze vogels. 
Zij broeden er en houden zich er op om te 
slapen. Laat ze zoveel mogelijk staan en pas 
dus op als u ze wilt snoeien.

Het is raadzaam bij het knotten van wilgen 
rekening te houden met de aanwezigheid 
van steenuiltjes; knot ze niet allemaal tegelijk 
maar laat er wat staan die nestgelegenheid 
kunnen bieden aan de uilen.

Gif als doodsoorzaak
Het lijkt bijna overbodig maar toch: strooi 

op uw erf geen gif! Een muis gaat niet dood 
op de plek waar hij vergiftigd werd maar doet 
dat pas nadat hij een heel eind verder is ge-
lopen. Op die manier wordt het vergiftigde 
prooidier voor de uilen fataal. Neem eventu-
eel contact op met een uilenwerkgroep voor 
informatie of overleg. Er zijn alternatieve me-
thoden om overlast van muizen te beperken.

Voor nadere infomatie: 0570 643600 
(K Spijker) of 0570 652547 (secr. Vwgr. IJs-
selstreek)
Namens de werkgroep steenuilen,  
Klaas Spijker.

foto: Adri de Groot  
(www.vogeldagboek.nl)
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Dag 1 20 mei

We verzamelen bij Ronald in Bathmen. 
Men werd gebracht of kwam met Ab mee. De 
bedoeling was om 18.00 uur te vertrekken. 
Het werd uiteindelijk 18.30 uur. Alles werd 
zeer nauwkeurig ingepakt. De damesbus van 
Ab had iets meer bagage dan de herenbus 
van Ronald. Vol goede moed reden we rich-
ting Putgarden voor de pont naar Rodby in 
Denemarken die om 00.55 uur zou vertrek-
ken. Om 01.50 uur arriveerden we in Rodby. 
Hierna reden we naar Färo voor de 1e slaap-
stop. Deze nacht zou ons 3 uur rust brengen.

Brug bij Färo

Dag 2 21 mei

Om 07.00 uur ging de wekker in Färo. Na 
het ontbijt reden we om 08.50 uur naar de 
tolbrug/tunnel die ons toegang zou geven tot 
Zweden. Tegen 12.00 uur kwamen in Fyle-
dalen aan. Fyledalen is een bijzonder mooie 
plek om te vogelen. We spotten o.a. Rode en 
Zwarte Wouw, en Ellen wist de Boomkikker 
te vinden die door menigeen digitaal werd 
vastgelegd. Op ging het weer naar het vol-
gende punt: het Nationaal park Stenshuvud. 
Hier maakten we een korte wandeling naar 
de Baltische zee. 

Strand Baltic zee Nationaal park Stenshuvud

Op stap met Ronald en Ab

Wat leuk, bij Ab kun je informatie inwinnen voor een excursiereis naar Zweden. Dat 
stond vermeld in de IJsvogel nr. 67. Er zijn 2 reizen. Mij lijkt het wel wat om de reis van 
20 t/m 28 mei te kunnen maken. Het is een reis voor bloemen en vogels naar Öland. 
Hij is wat later in het seizoen dan de reis naar Trandansen Hornborgasjön voor de 
Kraanvogels van 2 t/m 9 april. Nadat ik Ab gemaild had met de vraag of er plek was in 
de camper, bleek dat zo te zijn en kwam ik op de lijst. Uiteindelijk zijn er 8 gegadigden 
(5 mannen en 3 vrouwen) en reizen we met 2 campers. Camper 1 met als chauffeur 
excursieleider Ab en de 3 dames Ellen Somhorst, Saskia Reinders en Gonne Boe-
ters. Camper 2 met als chauffeur excursieleider Ronald en de 3 heren Wessel Slob, 
Jacques Blaauw en ondergetekende, Jaap Bont. Vol spanning keek ik uit naar de 
datum van vertrek.
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Menig orchidee werd gefotografeerd (dit 
zou tijdens de reis honderden keren gebeu-
ren). De Grote Stern werd waargenomen. 
Ook het info-centrum was zeker een be-
zoekje waard. Als maaltijd verorberden we 
menig Struikmenu. Na de afwas vertrokken 
we naar Öland. Daar kwamen wij om 21.45 
uur aan. De nacht werd doorgebracht op par-
keerplaats Möckelmossen. Deze is gelegen 
op de Alvaret, een kalksteenplateau. Je kunt 
nergens een tentje zetten vanwege de kei-
harde bodem die op veel plekken op Öland 
aanwezig is. Na een paar doorzakkertjes 
gaan we om 23.00 uur slapen.

Kampeerplaats Möckelmossen

Dag 3 22 mei

We staan vroeg op (07.00 uur) om van 
de dag te genieten. Jammer genoeg waren 
de hokjes met de wasbakken afgesloten. 
Er was wel iets wat op een toilet leek (dit 
soort toiletten met of zonder papier, zouden 
we meerdere keren tegenkomen, je moest 
dus scherp zijn als je nodig moest). Er wer-
den tanden gepoetst en iets wat op wassen 
moest lijken met water uit de camper. Na het 
ontbijt gingen we het Alvaretgebied in. Wat 
een bloemenpracht. Hier scoorden we een 
Paapje. De Alvaret op de zuidelijke helft van 
Öland is een bijzonder landschap. Zoals ge-

zegd is het een kalksteenplateau dat een wat 
desolate aanblik biedt. 

Overstaptrap

’s Middags na de lunch gingen we de pad 
op naar een winkel waar je alles op het ge-
bied van vogels kon kopen. Hier stonden om 
uit te testen niet de minste verrekijkers en 
telescopen te koop en opgesteld. Menigeen 
moest en zou hier shoppen, en… er was een 
toilet! 

De volgende stop was Grasgardshamn, 
een klein haventje waar we 2 Zeearenden en 
een Dwergstern spotten.

Haventje van Grasgards

De nacht brachten we door bij Seby. Hier 
zouden we 2 nachten blijven staan. Er moest 
warm gegeten worden, de mannenbus bami 
uit blik en de vrouwenbus van Ab eigen op-
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warm- gerechten. Na het eten maakten we 
een strandwandeling, en maar weer scoren. 
De stranden zijn heel bijzonder, niet zoals 
in Nederland uit zand bestaand maar, zoals 
eerder gezegd, uit kalksteen. Je zou haast 
denken dat er overal beton is gestort.

Kalkplateau

Dag 4 23 mei

’s Nachts had het flink geregend, maar bij 
het wakker worden was de lucht weer blauw. 
Na het ontbijt maakten we een wandeling 
langs de kust over de kalkbodem.

Ook voor fossielen hebben vogelaars belangstel-
ling

Leuke waarnemingen zijn o.a. Kraanvo-
gels en Zeearenden. In de kalkbodem ont-
dekken we fossielen. Deze gaan natuurlijk 
op de foto. Na de koffie gaan we naar Mör-

bylanga aan de Westkust om geld te pin-
nen, water te tanken in de jachthaven en om 
boodschappen te doen. Vervolgens rijden 
we naar een natuurgebied Risingehög om te 
lunchen. Ab heeft veel vogelgeluidjes in zijn 
mobiel en een extra luidsprekertje om vogels 
te lokken. We proberen de Roodmus, ja hoor 
die laat zich op een bepaald moment mooi 
aanschouwen in de zon. Prachtig. Op de te-
rugtocht zien we de Roodhalsfuut. Wat later 
op de avond moest er nog gelijst worden. Dit 
deden we in een klein keetje vanwege de 
koude, harde wind. Omdat het al donker was 
zaten we daar met zaklantaarns. Saskia had 
een leuke sfeerlamp gemaakt van een blik 
met gaatjes en een waxinelichtje er in. Het is 
wel gezellig zo ’n klein keetje. Er kwamen ten 
minste leuke verhalen los. Dit alles uiteraard 
onder het genot van een drankje.

Dag 5 24 mei

Om 07.15 uur ging de wekker weer. Al 
weer een blauwe hemel. Deze ochtend was 
de tocht naar Ottenby. Voorbij de Karl X Gu-
staf mur zien we bij een veld héél veel voge-
laars staan met kijkers en telescopen in de 
aanslag. Wat zou daar te zien zijn? Het bleek 
om een Steppenkiekendief te gaan. Ronald 
had een mooie plaat geschoten, waarvoor 
meerdere (Zweedse) vogelaars belangstel-
ling hadden. Ja hoor, het was duidelijk een 
Steppen-kiekendief. Daarna ging de tocht 
verder naar de zuidpunt van Ottenby, waar 
bij de Lange Jan (vuurtoren) het leuk toeven 
is.

Op de Zuidpunt zijn een natuurcentrum, 
kijkhut, restaurantje en toiletten (errug be-
langrijk). In het restaurant gingen we aan de 
koffie of choco met koek, intussen genietend 
van het mooie uitzicht. De tocht ging ver-
der naar camping Stenasabadet, die maar 
moeilijk te vinden was. Hier hoopten we een 
douche te kunnen nemen. Ik hoef niet uit te 
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leggen waarom. Het bleek echter om moeilijk 
contact te krijgen met de beheerder van de 
camping. We besloten om maar weer naar 
Möckelmossen te rijden voor een tweede 
overnachting daar. Dit is toch echt een cam-
perreis met de nodige ontberingen (niet kun-
nen douchen) Ik vroeg de dames wat zij vin-
den van het niet kunnen douchen. Zij doen 
iets met vochtige doekjes, nou ja oké het zal 
wel.

De Lange Jan laat zich van verre zien

Dag 6 25 mei

Na opnieuw een overnachting op Möckel-
mossen, struinen we na het ontbijt nog een 
keer door het gebied. We scoren zomaar nog 
even een Visarend, dat staat weer leuk op 
de lijst. De Sperwergrasmus waar we voor 
gekomen zijn laat zich niet zien of horen. 
We gaan verkassen naar een veld met or-
chideeën, en nemen een Grauwe Kiekendief 
waar en even later een adult Zeearend bij 
Trösluda. De lunch hebben we bij Gräborg. 
Dit is de dag van (‘n beetje) cultuurhistorie 
snuiven. We maken een rondwandeling bij 
een oude boerderij, een kapel en een om-
muurde oude plek met een poort van vroe-
gere bewoning. Dit is nu een graslandje waar 
schapen grazen.

Waar we o.a. voor gekomen zijn is de Wit-
halsvliegenvanger. Op een veld vlakbij de 
Borg moet hij zich ophouden. Ab gaat weer 
met een geluidje aan de slag en ja hoor, hij laat 
zich zien én horen. Weer een vogel voor mijn 
levenslijst. We gaan op pad naar een nieuwe 
slaapplek bij Ismantorps, waar ook een borg 
blijkt te zijn. Het gaat weer om een plek zon-
der douche maar dit keer zijn er 2 toiletten. 
Bij een van de toiletten hangt aan de binnen-
kant van de deur een klein wespennestje.  
’s Avonds na het eten maken we een avond-
wandeling naar de borg. Hier is vroegere be-
woning nog zichtbaar. In het verre verleden 
was de borg in tijden van oorlog een vlucht-
plek.

Toegang naar Borg Gräborg

Bijzondere molen, is veel aanwezig
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Dag 7 26 mei

De nacht in Ismantorps is rustig verlopen. 
Na het ontbijt maken we een ochtendwan-
deling rondom de borg. Men gaat achter de 
vlinders aan. Bont zandoogje, Aarbeivlinder, 
Klein geaderd witje, Icaris blauwtje en Hooi-
beestje zijn de soorten die we waarnemen. 

Icarus blauwtje

Van de orchideeën zien we Soldaatje, Wit-
soldaatje, Vliegorchis, Mannetjes orchis, Vo-
gelnestje en Aangebrande orchis. Ook zien 
we een Hazelworm. Bij de Ark van Noach in 
Karum hebben we geluncht nadat we eerst 
boodschappen hadden gedaan in Rälla. Na 
de lunch verkennen we het terrein. Later 
blijkt dat we onder de teken zaten en contro-
leren we elkaar op de aanwezigheid ervan. 

Ronald had tekenspray bij zich en spoot 
ieders broek in met de spray. Nadat we 

de Ark vaarwel hadden gezegd 
namen we de route naar 

Noord-Öland 
naar het 
H o r n s j ö n -
meer. Hier za-
gen we o.a. de 
Reuzenstern 

d u i k e n 
naar vis-

sen, wat een imposante vogel is dat met een 
snavel als een dolk naar beneden gericht. 
Dan is het op naar de vuurtoren van Högby. 
Het avondprogramma begon met het diner: 
een broodje Öland. Het zijn hamburgers met 
witte bolletjes en gebakken rode uiringen. 
HEERLIJK. We maken tot slot nog een ge-
zamenlijke wandeling naar de vuurtoren. Om 
toch eindelijk een keer te kunnen douchen 
werd Kärehamn aangedaan. Dit is een klein 
haventje met prima douches. Onder de dou-
che vandaan bleek menigeen onherkenbaar 
schoon. De overnachtingsplek werd een 
parkeerplaats aan een doorgaande weg. 
’s Avonds tijdens het lijsten hadden we nog 
een Kwartelkoning gehoord, deze werd dus 
toegevoegd aan de lijst.

Dag 8 27 mei

De ochtendwandeling is vanaf de parkeer-
plaats waar we overnacht hebben. Pal er-
achter is een klein natuurgebiedje genaamd 
Petgärde träsk. In een kijkhut doen we leuke 
waarnemingen, waaronder een Zeearend 
die pal over de kijkhut vloog. Op één moment 
vliegt hij samen met een Bruine Kiekendief in 
de kijker: wat een verschil van formaat. We 
gaan al richting het vaste land van Zweden. 
Voordat we de brug over gaan doen we nog 
een natuurreservaat aan, genaamd Halltorp. 

Het lijkt net of deze oude bomen gedrochten zijn
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Hier staan een bijzonder aantal oude ei-
kenbomen, heel indrukwekkend. Via een 
vlonderpad loop je langs deze bomen, mo-
gelijk gaan we de Taigaboomkruiper horen of 
zien. Niet dus. 

Via de brug naar het vaste land arrive-
ren we om 17.00 uur in Fyledalen. Het eten 
wordt bereid en na nog wat vogels scoren 
rijden we om 18.45 uur naar Färo om daar 
te overnachten. 

Dag 9 28 mei

Om 04.20 uur staan we op, waarna we om 
04.50 wegrijden naar Rodby. De pont ver-
trekt daar om 06.00 uur naar Putgarden. Om 
06.45 komen we daar aan.

We gaan nog naar de Oehoes, die onze 
laatste waarneming zouden worden. Er is een 
nest bekend met mannetje en vrouwtje met 3 
jongen. Dit is het toetje van onze excursiereis. 
Het nest ligt op een rotswand in de buurt van 
Leugerich bij Autobahn 30. We konden een 
paar leuke foto’s maken waarbij de jongen 
over de rand van de rotsrichel keken.

Het tijdstip was aangebroken voor de al-
lerlaatste rit naar Bathmen. Hier kwamen we 
om 13.45 uur aan. Nadat de campers waren 
uitgeladen en naar huis gebeld was om op-
gehaald te worden, werden we door Annelies 
Groenink op koffie getrakteerd. 

Oehoejong veilig op de richel

Ab en Ronald bedankt voor de zeer fantas-
tische excursiereis naar het prachtige eiland 
Öland.

Jaap Bont

Groepsfoto gemaakt door een aardige Zwitserse dame
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Jeugd IJsvogel
Excursie Oostvaardersplassen 27-2-2011

Zaterdagochtend net even na 9.00 
uur gaan we met 5 auto’s, 3 telescopen, 
13 kinderen en 10 volwassenen op weg 

naar de Oostvaardersplassen. Het is een 
gezamenlijke excursie van de afdeling jeugd 
& volwassenen.

Vooral de jeugd is goed vertegenwoordigd 
met Sterre, Maarten, Carlijn, Jelle, Leah, 
Kasper, Cas, Anne, Thomas, Gerton, Juliet-
te, Tije en Julian. Zij verheugden zich al tij-
den op een excursie naar dit gebied en laten 
zich door de wat slechte weersvoorspelling 
niet weerhouden. Vanuit de volwassenafde-
ling was de opkomst wat minder.

We rijden over de bekende weg met al die 
rotondes naar Harderwijk door de Flevopol-
der richting Lelystad.

Als eerste gaan we naar de Grote Praam-
bult. Vanuit de heerlijke warme auto stappen 
we een koude vochtige wereld in, zelfs de 
Konikspaarden hebben het koud ze staan in 
de luwte van de dijk met de kont naar de re-
gen te wachten op betere tijden. 

We vervolgen onze weg naar de Kleine 
Praambult waar duizenden Brandganzen 
(het zijn er echt te veel om te tellen) op ons 

staan te wachten. Er lopen ook groepjes 
Edelherten rond.

We laten hier de auto’s staan en gaan lo-
pend naar een kijkhut aan de overkant van de 
doorgaande weg. Uit de wind en onder het dak 
tegen de regen komen we allemaal een beetje 
bij en we zien Nonnetje (man en vrouw), Pijl-
staarten, Slobeend en o.a. Aalscholver. 

Als na een poosje de baldadigheid weer 
de kop op steekt, verlaten we onze “warme” 
schuilplek.

Onderweg zien we nog een Toendra Riet-
gans die samen met een Grauwe gans aan 
komt vliegen.

We rijden door tot het bezoekerscentrum 
en in kijkhut de Fuut, daar dichtbij, is er heer-
lijke warme chocolademelk met koek. Als al 
het lekkers op is wordt er weer gevogeld. We 
zien Grote Zilverreiger, Aalscholver, Grote 
Zaagbek en Brilduiker.

Onze volgende stop is het bezoekerscen-
trum van SBB, de wc en de computerspel-
letjes worden goed benut. Ook de opgezette 
Zeearend wordt uitgebreid bewonderd. De 
echte laat zich vandaag niet zien. We horen 
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Jeugd IJsvogel
van de boswachter dat we kijkhut de 
Zeearend vandaag niet kunnen be-
zoeken. Het terrein is afgesloten om 
de grote grazers meer ruimte te geven 

zodat ze meer voedsel kunnen zoeken, 
daarom moeten de mensen een stapje terug 
doen, jammer maar helaas. Wel gaat er om 
14.00 uur nog een boswachter met een groep 
mensen het gebied in. Wij besluiten dat we 
eerst zelf lekker op pad gaan, vogelkijkhut de 
Schollevaar is namelijk wel open. 

Dan gaat de hele meute op stap. De jeugd 
vindt al snel een geraamte van een hertach-
tige. Alle botten die gevonden worden krijgen 
een naam. 

We zien onze eerste Lepelaar van het sei-
zoen en een mooie groep overvliegende Wil-
de Zwanen. Om ons heen zwermen massa’s 
Vinken van boom naar boompje rond. We 
komen aan bij de afslag naar de Schollevaar. 
Het pad is verschrikkelijk modderig maar en-
kele diehards laten zich niet tegenhouden. 
Ze keren na een tijdje met modder tot boven 
de knie toe terug. Van een paar moeders ver-
neem ik later dat de modder tot in de haren 
heeft gezeten, een superdag dus. 

Wanneer we weer terug zijn bij het bezoe-
kerscentrum is de boswachter inmiddels ver-
trokken.

Maar dit is voor niemand een probleem. 
Iedereen is moe maar voldaan en vooral 

hongerig en dorstig. Na een verlate 
lunch bekijken we nog de film over 
het gebied en de Zeearenden.

We rijden weer terug richting 
Harderwijk en stoppen aan het einde 
van de Dodaarsweg. Daar is in de afge-
lopen zomer een terrein ingezaaid met zaad-
dragende gewassen die niet geoogst zijn. Er 
zitten veel muizen en daar komen weer een 
heleboel roofvogels op af. We blijven een 
tijdje staan kijken en zien 2 keer een Blauwe 
Kiekendief vrouw, een Ruigpootbuizerd, een 
heleboel Zwarte Kraaien en daartussen vin-
den we 1 Bonte Kraai, en dat allemaal in de 
druilende regen.

De Dodaarsweg is een doorlopende weg, 
wat dus keren betekent. Flevoland is nogal 
kleiig en i.v.m. de vele regen van de laatste 
tijd zijn de bermen niet zo verschrikkelijk ste-
vig. Je snapt het dus al: er komt een auto 
vast te zitten. Met vereende krachten wordt 
hij uit de modder geduwd. We kunnen op 
weg naar huis.

Ter afronding krijgen we op de terugweg 
ook nog een sneeuwbui en wordt Nederland 
eventjes prachtig wit.

Afdeling jeugd hartelijk bedankt voor deze 
heerlijke dag, het is de moeite waard om met 
jullie op stap te gaan.

Ellen Somhorst
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Jullie hebben er vast al wat van gehoord. 
De cursus voor BMP (broedvogel monitio-
rings project) is succesvol afgerond met 4 
geslaagden, Esther, Wessel, Ellen en onder-
getekende.

Met een klein groepje hebben we voor 
St. IJsselland-schap de Kranenkamp ten 
noorden van Deventer geïnventariseerd. De 
resultaten zijn leuk en interessant. Soorten die 
we hebben waargenomen waren o.a. Bonte 
& Grauwe vliegenvanger, Sperwer, diverse 
Spechten, Glanskop, Fluiter en Tuinfluiter. De 
lijst gaat nog lang door ( +/- 80 soorten).

Het BMP dat opgezet werd door Gerard en 
een goed vervolg kreeg door Esther is suc-
cesvol afgerond.

Het was een leuke en intensive inventari-
satie die13 veldbezoeken en 4 theorieavon-
den besloeg en die werd afgesloten met een 
examen.

Vooral de frequentie van de veldbezoeken 
en het vroege opstaan waren best pittig. De 
rondes die we in het begin liepen gingen nog 
snel omdat er vroeg in het jaar nog weinig te 
horen was. Later in het seizoen duurde een 
rondje BMP wel meer dan 3 uur. Er was dan 
ook veel te horen en te zien.

Na het rondje Kranenkamp moesten alle 
waargenomen soorten nog via de SOVON-
website op kaart ingetekend worden. Wessel 
heeft alle kaarten ingetekend, waarvoor nog 
veel dank! 

Met alle ingetekende waarnemingen kun-
nen we nu via de autoclusteringmethode 
bepalen hoeveel territoria er zijn van een be-
paalde soort. Zo is er 1 territorium van een 
Sperwer uitgekomen en bijvoorbeeld 28 van 
de Vink. De Vink is in die 13 veldbezoeken 
wel meer dan 169 keer waargenomen en de 
Sperwer 6 keer. Die territoria zijn dus via het 

autoclusteren nu automatisch bepaald. Vroe-
ger (‘n paar jaar terug) ging dit nog met de 
hand. Om het ingewikkelder te maken moet 
je ook nog op de broedcodes letten die je 
aan een waarneming plakt anders krijg je ter-
ritoria die er eigenlijk niet zijn. Gelukkig viel 
dat bij onze gegevens mee dus ze zijn voor 
99,99% betrouwbaar, hè hè.

Voor de gehele cursus hebben we hulp 
gehad van fanatieke “Velddocenten” die ons 
hielpen met het juist bepalen van de waarne-
mingen. Gerard, Mike, Gerrie, Jeroen, Wil en 
Roland bedankt voor de ondersteuning. We 
hebben er veel aan gehad en vooral hebben 
we veel nieuwe geluiden geleerd.

Esther bedankt voor de goede organisatie 
en de heerlijke koekjes op de theorieavon-
den. En als laatste natuurlijk de heren van 
SOVON. Bedankt voor de theorieavonden 
met de goede tips en de duidelijke uitleg.

Het was een zeer leuke en gezellige cur-
sus om te doen, volgend jaar weer een 
BMP ’tje? Ik heb er al weer zin in.

Cheers,
Tim

Vroege vogels van de BMP-cursus

Zij mogen trots zijn de geslaagden
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Vanavond komt Emiel Blanke van de 
Steenuilenwerkgroep Raalte over deze 
prachtige vogel vertellen. De hoofdvraag 
vanavond is: “We zien steeds minder Steen-
uilen, waardoor komt dit en wat is er aan te 
doen?”

Voordat we hier een antwoord op krijgen 
moeten we eerst meer weten. Emiel begint 
met een voorstelrondje over de Steenuil.

Steenuilen zijn ongeveer 22 cm hoog. Het 
zijn de kleinste in Nederland broedende ui-
len en wegen een paar honderd gram. De 
ogen staan net als bij de rest van de uilen 
recht naar voren gericht met een mooie 
wenkbrauwstreep. Aan de gele irissen kun 
je zien dat ze overdag jagen. De vrouwtjes 
zijn wat groter dan de mannetjes. Ze hebben 
een bruinig verenkleed met daarin witte vlek-
ken. De bevederde poten hebben vier tenen 
waarvan er normaliter drie naar voren wijzen 
en een naar achter. De buitenste voorteen 
echter kunnen ze “omklappen” zodat er twee 
naar voren wijzen en twee naar achter, waar-
door ze een veel betere klemfunctie hebben.

Steenuilen vliegen in een ietwat golvende 
en lage vlucht die wat spechtachtigs heeft. 
De spanwijdte van de steenuil bedraagt 
55 cm. Gemiddeld worden Steenuilen onge-
veer 3 tot ± 7 jaar oud.

De Steenuil leeft in een kleinschalig land-
schap.

Nederland is de noordelijke grens van zijn 
verspreidingsgebied. Dus als het slecht gaat 
met de Steenuil dan valt dat hier als eerste 
op.

Steenuilen zijn standvogels ze bevinden 
zich het hele jaar in hetzelfde gebied. Ze 

houden van korte vegetatie, weilanden, hout-
wallen, paarden-/schapen- en geitenweitjes, 
paaltjes en lekker rommelige erven.

In januari, februari en maart worden eerst 
de banden weer aangehaald en begint de 
baltsperiode. Rond 18 april wordt het 1e ei 
gelegd (mooie datum). Gemiddeld zijn het 
4 eieren, dat betekent dat alles tussen 2 en 6 
mogelijk is. Het zijn nogal kleine ronde witte 
eieren, een soort van pingpongballen.

Het vrouwtje broedt en in die periode zorgt 
het mannetje voor het vrouwtje. Steenuilen 
broeden 26 dagen voordat de eieren uitko-
men.

Als de jongen uitkomen, wegen ze 10 gram 
en hebben een pluizig wit donslaagje. Na een 
dag of 5-6 komt er een grijzer donslaagje.

Het vrouwtje zorgt en geeft voer, wat door 
man wordt ingevlogen. In het geval dat het 
vrouwtje komt te overlijden gaat het manne-
tje hiermee gewoon door. Wat hij niet weet is 
hoe dit aan te bieden zoals vrouw wel deed 
(in hapklare brokjes) zodat de jongen met 
bergen voer naast zich alsnog verhongeren.

Als ze 8 tot 10 dagen oud zijn gaan de 
ogen langzaam een beetje open. Bij 12 da-
gen kunnen ze staan en lopen. Na 14 dagen 
wegen ze 80 gram en na 3 weken klauteren 
ze overal naartoe (takkelingen).

30 dagen na de geboorte vliegen ze uit.

We zien een grote afname in het aantal 
broedparen. 

In 2008 waren er nog 6500 tot 8000 broed-
paren in Nederland. In Overijssel ongeveer 
1000 broedparen.

Steenuilen in Overijssel, Na de pauze mei 2011

Door Emiel Blanke van Steenuilenwerkgroep Raalte
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De redenen van deze achteruitgang zijn:
- strenge winters (Nederland is het noor-

delijkste broedgebied in West Europa)
- predatie door o.a. marterachtigen
- verstikking
- verdrinking in emmer of waterbak (hier 

altijd een stok inzetten of een jute zak in 
hangen zodat ze er weer uit kunnen klim-
men)

- vergiftiging door muizen- en rattengif
- ze worden voor “de heb” verkocht op 

marktplaats etc.
- verandering van de leefomgeving

De verandering van de leefomgeving is het 
grootste probleem voor de Steenuilen. Deze 
is op te splitsen in:
- nieuwbouw (nestgelegenheid, en voed-

sel)
- verkeersslachtoffers
- opruimen van boerenerven (voedsel)
- verdwijnen van nestgelegenheid

Er wordt broedbiologisch onderzoek gedaan 
naar:
- legsel, grootte en de start van het leggen
- broedsucces
- groei en conditie van de jongen
- conditie van de ouders
- mogelijke oorzaak van mislukkingen
- soort nestplaats
- prooiresten 
- voedsel met het doel een goed beeld te 

krijgen van de prooidiersamenstelling, 
waar het niet alleen om de hoeveelheid 
gaat maar ook om het soort voedsel.

Uit het onderzoek wat tot nu toe is gedaan 
is al een trend op te maken; er worden min-
der eieren gelegd in minder succesvolle nes-
ten.

Hoe nu Steenuilen beschermen:
- Biotopen beschermen en in stand hou-

den
- VVV: voedsel door veel variatie in het 

leefgebied, veiligheid door schuilplaatsen 
en mogelijkheden bieden tot voortplan-
ting

- Informatie verstrekken aan bewoners 
van het buitengebied

- Wat je voor de Steenuil doet, doe je 
natuurlijk ook voor al het andere wat er 
rondvliegt, kruipt, wandelt en springt.

Als afsluiting van deze avond laat Emiel 
nog wat prachtige beelden zien van de be-
levenissen van het gezin Steenuil van Beleef 
de lente.

Hier past het laatste goede nieuws van 
onze Steenuilenafdeling. 

Dit jaar zijn er in de omgeving van Diepen-
veen op 3 plekken jonge Steenuilen geringd. 
In de omgeving van Schalkhaar zijn 2 gezin-
nen van ringen voorzien.

Ellen Somhorst

Limerick

Een Chefkok (meeuw) uit Schier-
monnikoog,
wou dat er een duif van een kilo aan-
vloog.
Doorvoed met de lekkerste zaden
en het liefst ook al gebraden.
Maar hij kon wachten totdat hij een 
ons woog.

Keep
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Zaterdag 23 april 2010 vond er weer een 
jaarlijkse inventarisatie plaats op het terrein 
van de golfclub.

Deze vogelinventarisaties wordt landelijk 
uitgevoerd op alle golfclubs die hieraan mee 
willen werken.

Zo’n 15 golfclubleden hadden zich aange-
meld om mee te doen. Op het laatste mo-

ment had zich nog een lid van onze vereni-
ging zich aangemeld, maar de tijdsdruk was 
dusdanig dat die toch moest afhaken. Ik heb 
het dus alleen moeten doen.

Het was een prachtige ochtend.
Tijdstip: van 5 tot 8 uur.
Weer: onbewolkt en vrijwel windstil; tem-

peratuur ±10°C.

Vogeltelling Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’

De volgende vogels werden waargenomen:

Grauwe Gans Zwartkop Wilde Eend Tjiftjaf
Blauwe reiger Fitis Buizerd Goudhaan
Waterhoen Bonte  

Vliegenvanger
Meerkoet Glanskop

Scholekster Zwarte mees Kievit Pimpelmees
Holenduif Koolmees Houtduif Boomklever
Turkse Tortel Boomkruiper Bosuil Kauw
Groene Specht Zwarte kraai Zwarte Specht Vink
Grote Bonte Specht Goudvink Winterkoning Nijlgans
Heggenmus Roodborst Merel Zanglijster
Grote Lijster

De tocht werd beëindigd met een uitste-
kend ontbijt: Golfclub nog bedankt daarvoor!

Rest mij nog te vermelden dat de golfclub 
graag wat hulp zou willen krijgen bij de con-
trole van de nestkasten. Op het golfterrein 
hangen ongeveer 70 kleine kasten.

Leden van de golfclub maken zelf de 
nestkasten schoon, maar van controle in de 
broedtijd komt weinig van terecht. Hulp van 
onze vogelwerkgroep is zeer welkom.

Geïnteresseerde leden van de VWG die 
deze controle wensen uit te voeren en/of te 
begeleiden kunnen zich bij mij aanmelden: 
hh.roelofs@hetnet.nl 

Herman Roelofs
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Sinds ik lid ben van de Vogelwerkgroep 
De IJsselstreek, lijkt het wel, of ik een steeds 
betere band krijg met onze gevederde vrien-
den. 

Elk voorjaar kwetteren de merels hun 
hoogste lied in onze tuin en in de daaraan 
grenzende gemeentelijke heemtuin. Ze nes-
telen in de haag boven het afdakje, in de 
wijnranken en zelfs in de schuur, alwaar de 
auto geparkeerd staat. Ouders vliegen aan 
en af als de jongen eenmaal uit het ei zijn ge-
komen. Wellicht heeft één mannetje (herken-
baar aan de enigszins schuinstaande kleine 
slagpen) in vroegere jaren gewerkt bij Mac-
Donalds, want hij heeft een slimme manier 
gevonden om aan z’n kostje te komen. Elke 
ochtend als we in de tuin ontbijten (en dat kan 
bijna elke ochtend met dit mooie weer) laten 
we de keukendeur open staan en komt Do-
nald, want zo heet hij inmiddels, de keuken 
binnengetrippeld en doet zich te goed aan de 
kattebrokjes, die in de hoek van de keuken 
staan. Pikt er zelf eerst 3 en vliegt dan met 
de vierde weg om over enkele minuten weer 

teug te komen. Donald is een lefgoser, want 
vorige week presteerde hij het, toen de kat in 
de zon lag te slapen in de deur van de keu-
kenopening, om zelfs over de staart van de 
kat rustig naar binnen te wandelen. 

Ja, dit vraagt uiteindelijk om grote proble-
men. Ik luister nu 3 x per dag naar de CD 
waarop hij het hoogste lied fluit en ik hoop 
hem het volgend jaar in zijn taal duidelijk te 
kunnen maken dat hij met vuur speelt.

Albert Luning

De Huismerel

Uit Vogels nr 2. 2011, Vogelbescherming Nederland

Topvogels

Ringen levert records. In 2004 werd in Me-
ijendel (den Haag) een Barmsijsje (14 gram!) 
gevangen dat 364 dagen eerder in het uiter-
ste noordoosten van China, 8515 kilometer 
verderop was geringd. De eerste terugmel-
ding van een Chinese vogel voor Meyendel. 
Een Steenloper, geringd tijdens zijn overwin-

tering hier, werd - tot ieders verbazing - een 
jaar later overwinterend in Colombia aan-
getroffen en een slechts enkele grammen 
zwaar bladkoninkje vloog in drie dagen 1071 
km van Twente naar het Franse eiland Oues-
sant.

Wie ik? Ja jij, dus merel
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Op de laatste excursie van de beginners-
cursus, een stadswandeling, hadden we het 
door de telescoop al gezien. De jonge slecht-
valken op de grijze silo waren bijna gaar om 
geringd te worden. Ons was op de ledenbij-
eenkomst streng toegesproken dat het voor-
recht er bij aanwezig te zijn, was voorbehou-
den aan de werkgroep Jeugd. 

Gelukkig konden de begeleiders van de 
jeugd niet op dinsdag de 17e mei, dus ik “of-
ferde me op” om er bij te zijn. Eerlijk gezegd 
had ik er om gevraagd, dus dat kwam mooi 
uit.

Bij de Silo was het om half 5 al aardig druk. 
Een aantal jeugdleden met ouders, een toe-
vallige voorbijganger en toch ook een paar 
leden van onze club en andere belangstel-
lenden, stonden al naar boven te turen. Het 
bleek dat het vrouwtje net een duif uit de 
lucht had geplukt, dus de jongen waren vol-
gevreten voor hun eerste uitstapje begon.

Jan van Dijk kwam aanscheuren in zijn 
auto en de grote gereedschapkist beloofde 
een serieuze expeditie. De beheerder van de 
toren, Han Nijhof had al een tafeltje en een 
stoeltje klaar gezet. Geweldig hoe deze man 
waakt over de valken.

Via de webcam zagen we de drie jongen 
zitten, ze zaten duidelijk uit te buiken. Toen 
Jan met zijn linnen boodschappentassen 
boven verscheen, verdween de een na de 
ander uit beeld.

Eenmaal weer beneden werd het eerste 
jong uit de zak gehaald. Ondertussen maak-
ten beide volwassen vogels alarmerende 
rondjes om de toren; paniek in de tent.

Het jong bleek een mannetje en het was 
ongeveer 23 dagen oud. Het zag er monter 
uit ondanks de grote hoeveelheid luizen die 
onder de vleugels krioelden. Mooi om te zien 
hoe zorgvuldig zo’n jong wordt opgemeten 
en gewogen. Onze jeugdleden stonden er 
met de neus bovenop. Toen een liniaal vast-
gehouden moest worden ter assistentie van 

Slechtvalken geringd

Hallo Auw Geringd

Privé-les ringen
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Jan, waren er veel liefhebbers. Ook de beide 
andere jonge valken bleken mannetjes. Met 
name de tweede beet fel van zich af. Jan 
hield er een bloedende vinger aan over. De 
camera’s klikten volop. Op onze website zijn 
de beelden terug te vinden.

De vogels kregen twee ringen. Een ring 
waarop je het nummer goed kunt aflezen en 

een andere ring van het vogeltrekstation. De 
poten en klauwen van deze jonge vogels zijn 
al goed ontwikkeld, je kunt je goed voorstel-
len hoe ze over een paar maanden in volle 
vaart een duif uit de lucht halen.

Bijna de hele exercitie bleven de ouder-
vogels schreeuwend om de toren vliegen. Ik 
had echt met ze te doen en was blij toen de 
vogels weer naar boven werden gebracht.

Op de webcam zagen we ze nog wat be-
duusd zitten. Moeder slechtvalk zat weer op 
de nok van de silo. Ik neem aan dat ze, toen 
wij eenmaal wegwaren, meteen een kijkje 
nam bij haar jongen. Zou ze zien dat we ze 
wat opgevrolijkt hebben met die kleurige rin-
gen?

Wil Kroon

Goed kijken kun je wat van leren

Optapje naar de wijde wereld
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Meneer Aart en Heleen Jonker heb-
ben ons alvast een blik in de program-
mering van het Voorjaarsweekend 2012 
gegund.

We gaan, zoals jullie misschien al wel 
weten naar Zeeland naar het prachtige 
eiland Schouwen.

En de datum wordt… tromgeroffel: 

20, 21 en 22 april 2012.

De redactie

Ledenmutaties

Mailwijziging:

Gerrie Roetert  gerrieroetert@xs4all.nl

Nieuwe leden:

Rinus van der Pols, Centuurbaan 65, 7415KV Deventer, 0570-637752  
 rinusvanderpols@planet.nl
Wim Visser , Hooiland 17, 7433HB Schalkhaar, 0570-630370  
 wimvisser@concepts.nl
Harry Dijkerman + Elma Vonk, Het Wilgert 50, 7214AW Epse, 
 harry-dijkerman@zonnet.nl

Adres- en mailwijzigingen:

Ada Krans, Deventerweg 19, 7213ED Gorssel, 0575-490022 (per augustus 2011)  
 akrans@gmail.com

VOORJAARSWEEKEND 2012

Hallo allemaal,

Torenzwaluw is een andere naam voor Gierzwa-
luw
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In september gaat het nieuwe seizoen Wa-
tervogeltelling weer van start. 

Natuurlijk zijn we weer op zoek naar mede-
tellers. Een vaste groep is fantastisch, maar 
als je zo nu en dan eens mee kunt is dit geen 
enkel probleem. Je hoeft je niet op te geven, 
maar dat mag wel natuurlijk. Wil je er wat 
meer over weten klop dan bij me aan. 

Nog even ter informatie:
We tellen gedurende de wintermaanden 

één zaterdag of een enkele keer zondag per 
maand van september tot en met april.

Het telgebied loopt vanaf de Spoorbrug in 
Deventer tot aan het pontje bij Gorssel aan 
de Oostkant van de IJssel (de Deventer kant)

We doen de telling per fiets omdat je het 
terrein niet helemaal met de auto kunt over-
zien.

De telling duurt maximaal een halve dag 
en je kunt hem altijd, bijv. bij tijdgebrek, eer-
der afbreken.

Onderweg buiten nuttigen we (zelf mee-
gebracht) broodjes en koffie. Bij heel slecht 
weer kan het ook binnen, warm en droog met 
WC.

De data en vertrektijden:
17 september 2011, 9.00 uur
16 oktober 2011, 10.00 uur (let op dit is 
een zondag)
12 november 2011, 10.00 uur
17 december 2011, 10.30 uur
14 januari 2012, 10.30 uur
18 februari 2012, 10.00 uur
17 maart 2012, 10.00 uur
14 april 2012, 9.00 uur 

Ellen Somhorst

Watervogeltelling 2011-2012

Ledenlijst
Bij de vorige IJsvogel hebben we een ledenlijst bijgesloten. 
De lijst bleek echter niet geheel correct te zijn.
Hiermee doen wij aan jullie allen het verzoek de lijst te checken op naam- en 
adresgegevens. Zijn er fouten, meld deze dan s.v.p. per mail aan de secretaris:  
  delabey@concepts.nl, of telefonisch op 0570-652547. Begin volgend jaar zal de 
herziene versie verschijnen.

De redactie
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Kraanvogels verlaten nest na brand Fochteloërveen

2-5-2011

De brand in natuurgebied Fochteloërveen 
heeft naar alle waarschijnlijkheid de broe-
dende paren Kraanvogels verstoord.

Wetlandwacht Herman Feenstra van Vo-
gelbescherming Nederland heeft de schade 
opgenomen. “We hadden hier 3 nesten, 
waarvan er al 2 door de aanhoudende droog-
te opgegeven waren. Door de brand lijkt nu 
ook het derde nest verloren. Het nest lag 
weliswaar niet in de verbrande zone, maar 
de rookontwikkeling en vooral de helikopters 
zullen de Kraanvogels hebben verjaagd. Ge-
lukkig zijn de vogels nog wel in het gebied 
gebleven. 

Met de 15 kraanvogels die hier nog rond-
lopen, heb ik er goede hoop op dat er nog 
nieuwe broedpogingen komen dit jaar. Ten-
minste … als het gaat regenen de komende 
dagen, want door de droogte ligt momenteel 
de nestzone niet afgeschermd genoeg, en 
zijn de nesten voor predatoren bereikbaar.

De brand bleek funest voor vele broeden-
de paartjes Roodborsttapuit. Maar ook de 
populatie Paapjes wordt waarschijnlijk hard 
getroffen. Hoewel ze nog niet met broeden 
waren begonnen, is wel een groot deel van 
het broedgebied in rook opgegaan. Feen-
stra: “Eenderde van de Nederlandse popula-
tie broedt hier, dus dat is een klap. Dat geeft 
weer aan hoe belangrijk de robuuste verbin-
dingen van de EHS zijn.”

Toch kon Feenstra ondanks de verwoes-
tende brand ook nog genieten van bijzonder 
vogelgedrag in het zwartgeblakerde gebied. 
“Een Grauwe Kiekendief en een Zwarte 

Wouw kwamen heel snel op het vuur af 
om verbrande slachtoffers op te ruimen en 
libelles te vangen. En het zat ook meteen 
vol met Gele Kwikstaarten en Graspiepers, 
waarschijnlijk op zoek naar pas uitgeslopen 
libelles in het verbrande terrein. Zo’n brand 
hoeft helemaal geen ramp te zijn, alleen dat 
het midden in het broedseizoen gebeurt is 
helaas funest, aldus Feenstra.

Naast vogels zijn veel reptielen en amfi-
bieën levend verbrand.

Bron: Vogelbescherming 

Sovonsite 18-4-2011

Stroomstoring door 

Ooievaar

In het zuiden van Drenthe en de kop van 
Overijssel hebben 60.000 huishoudens gis-
teren een tijdje zonder stroom gezeten.

De oorzaak was een Ooievaar, die een 
transformatorstation in Zwartsluis had uitge-
kozen om te nestelen. De vogel was tijdens 
het bouwen van het nest op een transforma-
tor gevallen, waardoor kortsluiting ontstond. 

Het nest is daarbij in brand gevlogen, maar 
de ooievaar kwam er met enkele brandwon-
den vanaf.

Netwerk beheerder Tennet kon de storing 
snel verhelpen.

Bron: www.nos.nl
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Öland nog een keer in beeld 

Help even, wat voor soort?

Verstild aan de horizon
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Pippi Lankous komt zo buiten spelen

Prachtig toch de kust van Öland
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  albert.jw@ziggo.nl
Ronald Groenink: tel: 06-51095815,  ronald.shikra@hetnet.nl
Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 0,20 eurocent 
per kilometer.

Voortaan vertrekken we, tenzij anders vermeld, voor alle excursies vanaf de voormalige Tropische 
Landbouwschool, hoek Centuurbaan, Brinkgreverweg.

September 17 Watervogeltelling, vertrek 9.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer.

September 18 Oogstfeest de Ulebelt.

September 24 Gaasterland en de Workummerwaard, Mokbaai Zuid-Friesland, dagexcursie, vertrek 
8.00 uur.

September 30 en 1 en 2 oktober Texelweekend, aanmelden bij Ada Krans, 
    adakrans@gmail.com

Oktober 1 Euro birdwatch, aanmelden zie Nieuwsbrief.

Oktober 5 Ledenbijeenkomst, na de pauze vertelt Ronald Groenink over eieren, nesten en 
jonge vogels.

Oktober 15 Het Nijendel bij Olst, o.l.v. Jaap Bont, halve dagexcursie, vertrek 8.30 uur.

Oktober 16 (zondag) Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer.

November 3 Ledenbijeenkomst, na de pauze komt Jan van Dijk “de slechtvalkenkoning” ons 
bijpraten over de slechtvalken in Nederland.

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

November 19 Diepholtzer Moor in Duitsland, dagexcursie op zoek naar de Kraanvogel. We beslis-
sen kort van te voren of de excursie doorgaat, als blijkt dat er nauwelijks Kranen zijn 
gaan we niet, vertrek 7.00 uur (ca 2,5 uur rijden).

December 7 Ledenbijeenkomst, na de pauze “slaapplaatstellingen”, Wil Gerritse vertelt hoe het 
werkt en waar het kan.

December 10 Het Engelse werk, Vreugderijkerwaarden en verder richting IJsselmonding, een 
kleine dagexcursie, vertrek 9.00 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.



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


