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Van de redactie, nr. 75

Hallo allemaal. Als jullie dit lezen is de va-
kantie voor de meesten van ons al lang weer 
voorbij. Ik hoop dat iedereen het naar zijn of 
haar zin heeft gehad. Of het nu actief is ge-
weest of heerlijk lui achterover, de bedoeling 
is dat we allemaal weer helemaal opgela-
den zijn voor een nieuw Vogelseizoen. In de 
starthokjes staan voor vertrekkende zomer-
gasten, overvliegende passanten en straks 
weer voor de aankomende wintergasten. 
Alhoewel ik me nu nog niet voor kan stellen 
hoe dat er ook al weer uitziet; regen, storm, 
ijs op plasjes en sneeuwbuien? We genieten 
nu nog ten volle van alle pracht die deze zo-
mer ons biedt. 

Hier voor jullie ligt IJsvogel nr. 75, toch wel 
een beetje een jubileumnummer wat aan de 
voorkant goed te zien is. Ook binnenin kun-
nen we dit feit natuurlijk niet voorbij laten 
gaan. Dus hierbij allemaal: Hartelijk Gefelici-
teerd en op naar de 100 schijn je dan te moe-
ten zeggen. Ik heb voor dit feit De IJsvogel, 
kontaktblad van KNNV-Vogelwerkgr. “De IJs-
selstreek” uitgave nr. 1 uit 1982 maar eens 
bekeken, leuk hoor zo’n oude uitgave. Ik wil 
jullie een stukje uit dit nummer laten lezen nl.  
Ooievaarsprojekt “’t Zand” Gorssel. 

“Het projekt is met steun van de “Neder-
landse Vereniging ter Bescherming van Vo-
gels” gestart door de heer C.J.A. Wijnaendts 
naar een ontwerp van de heer M. Bloesch 
te Zwitserland. De doelstelling van het pro-
jekt is om de Ooievaar als broedvogel voor 
Nederland te behouden. Het Ooievaarspro-
jekt bestaat uit 3 fasen: 1. Het kweken van 
jonge Ooievaars in het ooievaarsdorp “Het 
Liesveld”. 2. Deze Ooievaars in buitenstati-
ons plaatsen. 3. De daar geboren Ooievaars 

geheel vrij te laten opgroeien. Gorssel is het 
vijfde ooievaarsbuitenstation in Nederland. 
De veertien Ooievaars in Gorssel zijn afkom-
stig van het ooievaarsdorp “Het Liesveld” te 
Groot-Ammers. In twee kooien bevinden zich 
broedparen die in het broedseizoen worden 
vrijgelaten om op de paalnesten te kun-
nen broeden. Deze vogels vliegen vrij in de 
omgeving. De jongen die geboren worden, 
kunnen in het najaar aan de vogeltrek naar 
het zuiden deelnemen. We hopen dat deze 
jongen later weer naar hun geboortegebied 
terugkeren en zo de ooievaarsstand in onze 
omgeving versterken. Binnen de omheining 
van het buitenstation lopen tien jonge Ooie-
vaars, waarvan de slagpennen zijn ingekort, 
zodat ze niet weg kunnen vliegen. Ooievaars 
zijn na drie jaren geslachtsrijp en zoeken dan 
een levenspartner. Na de paarvorming krij-
gen ook deze vogels gelegenheid om naar 
de nesten te vliegen. In 1939 waren er nog 
312 nesten bewoond, in 1979 nog 9 en in 
1981 nog slechts 3 nesten. We hopen door 
dit projekt de Ooievaar voor Nederland te be-
houden. W. Verholt. “

En dat sluit natuurlijk weer heerlijk aan op 
de huidige situatie waarover in dit nummer 
geschreven wordt, de afronding van het Ooi-
evaarsstation “t Zand” in 2013. Je vindt hier 
twee artikelen over en ook Keep heeft zich 
met een extra Limerick op dit onderwerp ge-
stort. Natuurlijk in dit nummer weer artikelen 
van onze vaste columnisten, Jan Jaap over 
Roemenië deze keer en Piet over Grauwe 
Ganzen en Hoog water perikelen in de zo-
mer. Middenin dit nummer vinden jullie weer 
prachtige foto’s, voor mij is het nu nog een 

Lees verder op pagina 30
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Wat moet Jan-Jaap nou in Roemenië zul-
len jullie je afvragen. Het zit zo, mijn zwager 
is een Roemeen en hij en mijn zus gaan af 
en toe op vakantie naar zijn thuisland om 
daar de familie te bezoeken.

Zo ook dit voorjaar en mijn zus heeft mij 
meegevraagd om een weekje in een woon-
huis in het skidorp Azuga mee te komen ver-
toeven. Dat ligt midden in de Karpaten in een 
gebied dat Transsylvanië heet.

Zo gezegd zo gedaan, tickets geboekt, ex-
tra bij moeten betalen omdat ik de tickets op 
mijn roepnaam had laten zetten en ze moes-
ten op de naam staan van mijn ID-kaart. Ik 
maakte mij hier helemaal niet druk om want 
voor de tweede keer in mijn leven heb ik een 
internationale vogelreis gemaakt. De eerste 
keer was het weekend naar Lac du Der in 
Frankrijk van enkele jaren terug.

We zaten dus in het dorpje Azuga, wat 
+/- 150 km ten noorden van Boekarest en 
30km ten zuiden van Brasov ligt. Het dorp 
zelf ligt op ongeveer 1000 meter hoogte en 
rondom het dorp bevindt zich een skigebied 
met bergen tot 2500 meter. Voor de tijd van 
het jaar was het erg warm in de bergen. Het 
kwik schommelde overdag tussen de 18 en 
25 graden, waarbij de zon het geregeld war-
mer deed aanvoelen.

Voordat ik richting Roemenië zou gaan, 
heb ik op het internet rondgekeken of ik er 
interessante vogels te zien zou kunnen krij-
gen. De site http://romania.observado.org, 
dit is het internationale waarneming.nl, was 
hierin erg behulpzaam. Er is een lijst met 
waargenomen soorten te vinden en ook kun 
je per individuele soort kijken waar deze ge-
spot wordt. Zo had ik mij voorgenomen om 

met spectaculaire platen terug te komen van 
baltsende Schreeuwarenden of een Schar-
relaar aan het scharrelen.

O ja, bijna vergeten te melden: de gehele 
familie van mijn zwager was ook aanwezig in 
het huis waar wij sliepen, we waren met zijn 
tienen in totaal. Het was af en toe een drukte 
van belang, maar gelukkig had ik een eigen 
kamer met eigen douche en toilet. Naast de 
complete Roemeense familie waren namelijk 
ook mijn ouders in de buurt. Zij hebben met 
de auto en caravan in drie weken tijd de reis 
vanuit Nederland naar Roemenië gemaakt 
en stonden op een camping in de buurt. Wat 
goed uitkwam voor het avondeten want wat 
die Roemenen als eten beschouwen kan ik 
niet door mijn keel krijgen.

Dag één, donderdag 2 mei: Het is onge-
veer 2,5 uur vliegen naar Boekarest waar 
gelukkig een taxi, in de vorm van mijn ou-
ders, klaarstond om mij naar het onderko-
men te brengen. Ja geheel “toevallig” waren 
ook mijn ouders aanwezig in Roemenië. Met 
de auto en caravan in drie weken heen en 
dan ook weer in drie weken terug. Die twee 
zijn toch wel een beetje gestoord mogen we 
wel zeggen. Vliegen is a: gemakkelijker en 
b: veel goedkoper!

Enfin, tijdens de autorit naar de Karpaten 
kon ik al wel mooi de eerste waarnemingen 
noteren. Wat meteen opviel, was de aanwe-
zigheid van de vele zwaluwen. Boerenzwa-
luwen, Gierzwaluwen en later ook de Rots-
zwaluwen waren in overvloed aanwezig.

Vanuit Boekarest rij je langzaam de bergen 
in en zie je het landschap heel mooi verande-
ren. Van uitgestrekte boerenland naar smalle 
valleien met bosbouwpercelen.

Roemenië?
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Eenmaal aangekomen in Azuga was het 
meteen raak, dat dacht ik althans, er vloog 
een mooi roepende Raaf over. Maar in de 
loop van de week bleek dat Raven zeker geen 
ongewone soort voor de omgeving waren.

De tweede dag, vrijdag 3 mei, zijn we met 
de hele Roemeense en Nederlandse familie 
met een stoeltjeslift naar een bergtop ten zui-
den van Azuga geweest. De lift bracht ons in 
enkele minuten tot 1600 meter hoogte en het 
uitzicht was prachtig. Er lag zelfs nog sneeuw 
bovenop en dus werd er uiteraard even een 
sneeuw ijsbal gemaakt. Het mooie was dat 
mijn moeder en ik het boven op de berg zeer 
aangenaam vertoeven vonden qua tempera-
tuur en dat de rest de jassen aanhadden en 

zelfs sjaals omdeden. Toch handig zo’n extra 
isolatielaagje.

Bovenop de berg vloog een paartje roe-
pende Raven over en iets wat mij aan een 
Graspieper deed denken. Maar deze heb 
ik helaas niet kunnen identificeren omdat de 
vogel te snel weer uit het zicht verdween. Als 
je goed keek en zocht waren er ook hage-
dissen op deze berg te vinden. Ik vermoed 
dat dit Levendbarende hagedissen zijn ge-
weest.

Ook waren er diverse planten te zien, mijn 
moeder wist dat het een helleborus-soort 
was maar welke? Ook groeiden er bovenop 
de berg mooie kleine viooltjes, geen idee 
welke soort maar ze waren wel mooi.

Zaterdag 4 mei was helaas een druilerig 
regenachtige dag. ‘s Middags heb ik een 
wandelingetje gemaakt langs de Azuga, de 
plaatsen heten vaak hetzelfde als de beken 
en rivieren.

Op een paar Grote gele kwikstaarten en 
een overvliegende Raaf na waren er geen 
vogels te spotten. Waarschijnlijk door de re-
gen maar er waren ook geen zingende vo-
gels aanwezig.

Op mijn terugweg naar het verblijf kwam 
ik langs een klein slootje langs de kant van 
de weg en toen viel mijn oog op enkele tien-
tallen Alpenwatersalamanders. Druk bezig 
elkaar het hof te maken.

Erg leuk om te zien hoe de mannetjes met 
hun staart wapperen om een vrouwtje zo gek 
te krijgen om een eitje af te zetten.

Zondag 5 mei was het eerste paasdag 
voor de Roemenen en hadden we van 12:00 
uur tot 19:00 uur een barbecue. Eerst groen-
tes en daarna pas het vlees. Diegene die mij 
kennen weten dus dat ik lang moest wachten 
tot er voor mij iets eetbaars van de bbq af 
kwam.

Voor de barbecue ben ik nog even naar 
een berg achter het dorp geweest voor een Helleborus
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wandeling. Het weer was weer helemaal op-
geklaard en het was een mooie wandeling. 
Op enkele Tjiftjaffen en Tuinfluiters na was 
er wederom niet veel om over naar huis te 
schrijven.

Maandag 6 mei was het tweede paasdag 
en gingen we met zijn allen naar een waterval 
in de buurt. Straffe wandeling van 3 kilometer 
alleen maar omhoog, later bleek het ontzet-
tend druk bij de waterval te wezen. Al met al 
was het wel een mooie waterval om te zien.

Al lopend van en naar de waterval kregen 
we nog wel mooie Zwarte mezen te horen 
en ook te zien. Deze had ik tot dan toe nog 
niet kunnen determineren aangezien ik uit-
zonderlijk slecht ben in het herkennen van 
vogels aan hun geluid.

Dinsdag 7 mei ben ik samen met mijn va-
der wezen wandelen. Het plan was om met 
de kabelbaan naar boven te gaan en dan 
een mooi stuk bovenop de berg te wandelen 
en dan een paar uurtjes later weer met de 
kabelbaan naar beneden te gaan. Maar he-
laas de kabelbaan is alleen in het weekend 
operationeel, het skiseizoen was immers al 
afgelopen.

Dus zo goed als het Hollandse berggeiten 
dat kunnen, zijn we maar lopend die stomme 
berg opgelopen. Het gaat nu een week later 

weer wat beter met mij maar ik moet zeggen 
dat ik mij heb verbaasd hoe gemakkelijk die 
oude pa van mij omhoog ging. Ik moest om 
de tien/twintig meter stoppen maar hij ging 
rustig door. We zijn maar tot de helft geko-
men want het pad hield op en een weg voor 
houthakkers bood, gelukkig, toch een betere 
ondergrond om op te lopen. Ook hier in poel-
tjes langs de weg zagen we enkele Alpenwa-
tersalamanders.

Na de wandeling ben ik met mijn vader 
mee geweest naar hun caravan op de “cam-
ping”. De “camping” lag achter de plaatse-
lijke mini-kwikfit. Toilet en douche waren te 
vinden naast het kantoor van de eigenaar.

Maar dit neemt niet weg dat ik hier nog 
wel enkele waarnemingen heb kunnen doen. 
Eerder in de vakantie had ik een mooi paartje 
overvliegende valken. Ik vermoed Boomval-
ken aangezien ze zich net voor het invallen 
van de schemering lieten zien. En een dag 
later een langs trekkende Wespendief.

Maar op de 7-de was het een paartje 
Goudvinken dat zich heel mooi en langdurig 
liet bekijken. Maar ja, helaas lag mijn camera 
en lens 7 km noordelijker op mijn kamer in 
Azuga.

Mijn moeder heeft wel foto’s gemaakt 
maar die heeft ze daarna per ongeluk alle-
maal weer gewist.

Woensdag 8 mei heb ik zelfs nog even 
aan cultuur gedaan. In de buurt was een 
citadel, een soort kasteel op een rotspunt, 
waar we heen zijn geweest. Onderweg mooi 
door een vallei gereden waar ik een Ooie-
vaar kon noteren. Helaas was die ongeringd 
want het zou er zo maar één van het pro-
ject kunnen zijn geweest. Onder het genot 
van een Roemeense Magnum hebben we 
kunnen genieten van een bijna handtamme 
Zwarte Roodstaart. Die waren trouwens in 
het dorpje Azuga aanwezig, het leek wel of 
elk huis zijn eigen zwarte roodstaart had.

Alpenwatersalamanders
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Donderdag 9 mei stond voor mij in het te-
ken van de terugreis naar Nederland. Gezien 
het feit dat we nogal een stuk moesten rijden 
over de goed begaanbare wegen van Roe-
menië ben ik alleen ‘s ochtends nog even op 
pad geweest en heb ik een mooi hagedisje 
kunnen scoren. Volgens mij is het een man-
netje Zandhagedis, mooi groen van kleur 
maar dat is niet te zien aangezien deze co-
lumn zwart/wit is.

Bij een tussenstop bij een megasuper-
markt, zoals je die ook in Frankrijk hebt, zat 
er naast de auto ineens een Kuifleeuwerik. 
Op de parkeerplaats had ik al wat vogeltjes 
zien vliegen maar pas toen we stonden te 
wachten om de snelweg weer op te kunnen, 
kwam er één mooi naast de auto zitten, he-
laas dus niet lang van kunnen genieten.

Onderweg naar het vliegveld nog wel en-
kele valken kunnen spotten waarvan ik in 
ieder geval een vrouwtje Roodpootvalk heb 
kunnen determineren.

En als afsluiter, zittend in het wegtaxiën-
de vliegtuig, zat op het vliegveld een grote 
populatie van Kauwen welke allemaal een 
bijna witte ring om de nek hadden. Dus dan 
praten we geloof ik over de Russische on-
dersoort.

Dus al met al niet veel vogels kunnen spot-
ten of fotograferen maar verder heb ik toch 

genoten van het weekje Roemenië. Het totaal 
aan soorten komt uiteindelijk uit op 42 stuks.

Trouwens al internettend op mijn laptop 
kwam ik er achter dat op observado.org 
veel meer waarnemingen worden gedaan 
vanuit de Donaudelta en omgeving. Dus 
daar moet ik volgend jaar maar eens gaan 
kijken. Mochten er mensen mee willen: mijn 
contactgegevens zijn bekend bij de redactie. 
Mijn zus heeft al aangeboden om als gids te 
gaan fungeren dus dat is alvast geregeld.

Bună ziua, Jan-Jaap

OOIEVAARS
Rond het midden van de tweede maand
het kale kerkennest nog winters verwaaid
vult de vaste eiberman weer 
de lege bovenlucht
met z’n klep en vlucht
de winterkou heeft maar te wijken
als deze kwartiermaker z’n veren begint 
te strijken.

De vogels broeden op een takkenrand
wonen hoog en schuimen laag, 
naar hun stand
schept zweven en vliegen vermogen
het broedsel slikt alles, is wars van zogen
vroeg in de veren, stelten op poten
kikkers korten en metten, 
liefst onbespoten

In de dreven van het IJsseldal
voeden ze zich op grasakker en wal
lange struinpassen en hoge poten
helpen speuren naar beet in sloten.
Weg is de huiver om de zwart-witte uiver
de vlucht op het Zand, 
beslist geen schuiver.

Henk van Rossum, woonachtig nabij het 
Ooievaarsnest op de kerk in Gorssel

Hagedis
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vogelherkenning, deel 1
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vogelherkenning, deel 2 Ingezonden door Mike Hirschler
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Zou jij je bed uitkomen om de baltsvlucht 
van de Sperwer te bezien? Nou, ik wel. Dus 
was ik blij er bij te zijn, die koude, oosten-
windgesneden zaterdagochtend eind maart 
op de Gorsselse Hei. We waren maar met 
een klein clubje, Jaap, Ronald, Appie, Re-
gina en Peter. En haast net zo klein was het 
aantal waarnemingen. De vogels hadden 
de dekking opgezocht en lieten zich maar 
mondjesmaat zien. Maar gelukkig was daar 
dus die Sperwer. Eerst werd nog gedacht 
aan een man Havik, maar bestudering van 
de foto’s determineerde het dier definitief als 
een vrouwtje Sperwer. Als dank klapwiekte 
ze een extra rondje voor ze uit het zicht ver-
dween. 

Jaap wist verhalen te vertellen 
over de Huzaren van Boreel, 
die in vroeger tijden deze plek 
onveilig maakten, eerst te 
paard, later met tanks en ander 
ongerief. Dat riep bij mij weer her-
inneringen wakker aan mijn dienst-
tijd (81-4). Geen paard van dichtbij 
gezien, laat staan erop gereden, maar 
in een pantservoertuig over de 
Duitse hei crossend was ik 
toch een Huzaar van Boreel. 
Gelukkig heb ik er geen 
permanente schade 
aan overgehouden. 
En ik denk dat de 
Duitse hei, net als de 
Gorsselse Hei, intussen ook wel hersteld zal 
zijn. 

Groepjes Sijzen vlogen zich in de kijker en 
een koppeltje Roodborsttapuit liet zich van 
grotere afstand bewonderen. Samen met 
wat Mezen, Vinken en een enkele Buizerd, 

vormden zij de waarneembare vliegende 
fauna. Maar er waren ook andere dieren te 
zien zoals reeën. Op de heenreis spotten we 
er al vier, maar nog meer reeën troffen we 
op de terugweg aan in de Ravenswaarden, 
waar we er wel 11 telden. 

Even stonden we stil bij het te onttakelen 
ooievaarsstation. Voor zover er al sprake 
was van enige weemoedigheid, werd dat 
gevoel toch gecompenseerd door de aanblik 
van diverse Ooievaars, zowel op de plek van 
het station, als in de uiterwaarden, sommi-
gen alweer op het nest. Mission accomplis-
hed! 

En natuurlijk was er de aanblik van hon-
derden Kolganzen. Maar, hoeveel “natuurlijk” 
kan onze cultuur aan? Die discussie zal nog 

wel even aanhouden. Voorlopig kunnen 
wij er nog van genieten. Aan “kleiner 

grut” noteerden we groepjes Witte 
Kwikstaarten, Koperwieken en 

Kramsvogels, allen nog op 
trektocht. De stelletjes Zwa-
nen en Nijlganzen die we ook 
zagen, zullen andere plannen 

hebben, die meer te 
maken hebben met 
nesten en kuikens 

grootbrengen in deze 
contreien. En ook hier kun 

je over discussiëren: hoe natuurlijk 
is het dat deze soorten zich hier ophouden? 
Maar ik kan er nog prima van genieten. Voeg 
daarbij dat een excursie per definitie plezie-
rig gezelschap oplevert, dan was de keus 
om ook deze zaterdag de kou en wind te 
trotseren weer een goede. Op genieten staat 
geen maat.

Peter Zweedijk

De Sperwer en andere verhalen
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Vogelatlas

Landelijk:

Enkele statistieken wintertellingen

Het zal niet verbazen dat de ganzen het 
hoogst scoren als het om ingevoerde aantal-
len gaat. Ruim 200.000 Kolganzen werden 
doorgegeven, bijna 190.000 Brandganzen, 
zo’n 80.000 Toendrarietganzen en de Grau-
we gans sluit de top 4 af met ruim 75.000 
exemplaren. Smient (ruim 74.000 ex) en 
Spreeuw (ruim 63.000 ex) maken de top 6 
compleet. In totaal werden 237 verschillende 
vogelsoorten doorgegeven met enkele knal-
lers als Zwartbuikwaterspreeuw (1ex), Oe-
hoe (2ex) en de laatste Kuifleeuweriken van 
ons land hebben de atlas zowaar gehaald!

Broedseizoen volop, maar moeizaam bezig

Het voorjaar lijkt dit jaar maar niet echt van 
plan om door te breken. Een enkele mooie 
dag daargelaten is het droevig gesteld met 
dit natte en koude voorjaar. Atlastellers zou-
den aleen al van het weer depri kunnen 

worden. Het is af en toe goed uitkienen wan-
neer je naar buiten gaat, zonder regenpak of 
handschoenen mee te hoeven nemen.

De lijst met vastgestelde broedvogels 
groeit gestaag.

Bijna alle broedvogels zijn inmiddels terug-
gekeerd, ook de Wespendief en de Boomvalk 
staan op de imposante lijst van vastgestelde 
broedvogels. De Kwartelkoning ontbreekt 
nog, maar zal er vast opkomen. Die lijst staat 
inmiddels op 216 verschillende broedvogels.

Enkele leuke krenten zijn: Europese Ka-
narie, Draaihals, Oehoe, Kortsnavelboom-
kruiper en ook de Kuifleeuwerik staat op de 
broedvogellijst. Ter vergelijking: op de win-
tervogellijst staan in totaal 239 verschillende 
soorten met een paar knallers als Bruine 
Boszanger en Geelsnavelduiker.

De broedvogellijst zal natuurlijk de komen-
de weken nog groeien, maar of de wintervo-
gellijst ingehaald wordt is nog even afwach-
ten

Harvey van Diek Sovon en Jouke Altenburg 
(atlascoordinatoren)Kortsnavelboomkruiper
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Dit jaar sluiten we, zoals inmiddels wel be-
kend, het Ooievaarsproject af.

Tot het eind van het jaar hebben we nog 
werkzaamheden te doen maar daarna is het 
echt definitief voorbij.

Ws. zal er eind van het jaar nog een of-
ficieel moment zijn maar op 5 juni namen we 
als vogelwerkgroep afscheid van het project 
op onze laatste ledenavond voor de vakantie.

Traditiegetrouw maken we dan een excur-
sie “Op zoek naar de kwartelkoning”, die zich 
in de loop der jaren overigens maar zelden 
liet zien, maar dit terzijde.

Dit jaar werd het een sentimental journey 
naar “onze” ooievaars.

Met ruim 40 man/vrouw verzamelden we 
ons bij ’t Elfuur, vanwaar we de uiterwaarden 
introkken. Spannend vanwege het snel was-
sende water. 

In de Ravenswaarden was het water he-
laas inderdaad al over de weg gelopen en het 
vorig jaar gecreëerde nat/drasgebied was 
niet meer herkenbaar. Maar we zagen wel 
veel ooievaars onderweg en ook een langs 
rennende Das kreeg de nodige aandacht.

Het was zo’n zeldzaam lekkere warme 
avond en gezellig kletsend (zoals meestal tij-
dens de excursies) fietsten en reden we door 
naar de bocht vanwaar we “onze” 21 natuur-
lijke nesten konden kijken. De grootste na-
tuurlijke kolonie in Nederland wist Ronald vol 
trots te melden.

Uiteindelijk belandden we natuurlijk op 
’t Zand en daar memoreerde Henk Hietbrink 
de onvergetelijke jaren met de ooievaars. 
Hoe het begon en hoe het verder ging.

Op dit moment is er nog een nest met 3 
jongen. Als die zijn uitgevlogen, wordt die 

paal weggehaald en daarmee is ’t Zand de-
finitief afgebouwd. Er blijft 1 paal staan en 
de informatieborden zullen, op 1 klein bordje 
na, ook allemaal worden weggehaald. De 
donderdagploeg heeft een nieuw onderko-
men gevonden aan de Wetermansweg en 
’t Zand wordt teruggegeven aan zijn recht-
matige eigenaar, de fam. Verholt Jr. Het was 
bijzonder fijn dat Wim en Gerry Verholt Sr. 
deze excursie hebben kunnen meemaken. 
Ook later toen we in café ’t Hoekje waren 
neergestreken, zaten ze er stralend tussen. 

Er waren dankwoorden en kleine attenties 
voor de leden van de Ooievaarscommissie en 
de donderdagploeg die al die jaren zoveel 
werk hebben verricht: Wim en Gerry Verholt, 
Ronald Groenink, Gerard Broere, Jeroen Kui-
pers, Henk Hietbrink, Jacques Blauw, Her-
man Roelofs, Jaap Kloezeman, Wout Broere, 
Klaas Spijker, Hans Blauw, Wim Visser.

Overigens blijven ze dat gewoon doen 
want men blijft ringen, monitoren, palen 
zetten en die ook onderhouden. Ronald wist 
nog te melden dat met het ringen van de 
laatste 3 jongen van dit jaar, het totaal aan-
tal uitgevlogen jongen in die 32 jaar 333 is. 
Mooier getal kun je toch niet hebben, hoe 
hebben ze dat zo uitgemikt.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje sloten we niet alleen het Ooievaars-
project af, maar ook een mooi en goed ge-
slaagd seizoen.

Wil Kroon, voorzitter

Ooievaarsproject na 32 jaar afgerond
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Meerkoeten blijken echte “diehards”

Inleiding
Het broedseizoen van 2013 kenmerkte zich 

niet alleen door een lang voortslepende kou-
de nawinter en een aansluitend koud voor-
jaar, maar ook door hoog water in de uiter-
waarden. De hele maand april en mei stond 
er relatief veel water in de uiterwaarden. In 
de tweede helft van mei kwam het water ge-
leidelijk aan steeds hoger te staan, met veel 
plasdras situaties tot gevolg. Dit leverde ze-
ker voor veel steltlopers, eenden en ganzen 
gunstige foerageergebieden op. Echter, als 
gevolg van extreme regenval in Zuid-Duits-
land en het Alpengebied, met dijkdoorbraken 
en overstromingen tot gevolg, kwam er begin 
juni opeens een soort vloedgolf op Nederland 
af. Daardoor liepen de meeste uiterwaarden 
snel volledig onder water. 

Het hoge rivierwater was zeker indrukwek-
kend, trok veel toeristen aan, maar zorgde 
ook voor veel (vogel)ellende. Sommige vo-
gels, zoals Kievit en Tureluur, konden hun 
jongen nog op tijd in veiligheid brengen. 
Maar wat te denken van al die Bosrietzan-
gers, Rietgorzen, Grasmussen en andere 
zangvogels, die laag aan de grond nog nest-
jes met eieren of jongen hadden? Of van die 
laatste paren Zomertalingen en Slobeenden 
die nog op eieren zaten?

Maar ook “ordinaire opportunisten” als 
meerkoeten hadden er last van.

Hieronder in het kort wat observaties uit 
het veld.

Meerkoetenstrijd
Veel meerkoeten waren in mei aan hun 

tweede broedsel begonnen in de toen al nat-

te uiterwaarden. In zekere zin bood het hoge 
water een gunstige broedbiotoop. Er werd 
zelfs volop genesteld in half onder water 
staande graslanden. Maar door het almaar 
wassende water werden ze steeds meer 
verdreven naar de laatste hoge plekjes, die 
dan ook snel overbevolkt raakten. Bij de Ype-
renplas telde ik eind mei meer dan 10 paar 
nestelende/broedende meerkoeten langs de 
dijk op een afstand van nog geen 400 me-
ter. Gemiddeld had elk paar dus minder dan 
40 meter dijkoever tot zijn beschikking en dat 
leverde nogal eens spanningen op. 

Op foto 1 is te zien hoe twee paartjes 
enorm met elkaar aan het knokken zijn. In 
eerste instantie leek het een mannenaange-
legenheid en keken de vrouwen van veilige 
afstand toe, maar al snel mengden ook zij 
zich in het strijdgewoel. Hierbij bleken de log-
ge poten niet alleen uitgerust te zijn met plat-
te zwemlobben maar ook met lange scherpe 
nagels; een geducht wapen. Uiteindelijk wist 
één van de koeten zijn tegenstander zelfs 
bijna te verdrinken.

Zomer 2013: IJsseluiterwaarden grotendeels onder 
water

Lees verder op pagina 28

Meerkoeten in ernstig grensgevecht
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Dit was globaal haar relaas.

“Ja, ja, ik was dus weer niet uitgenodigd, 
net als op het jubileum een paar jaar gele-
den.

Het gaat hier weer vooral over wat die vo-
gelaars gedaan hebben in die 32 jaar hè.

Nou, ik wil jullie graag vertellen hoe zwaar 
wij het als ooievaars hebben gehad in al die 

jaren.

Ik herinner me nog zo goed dat ik als jong 
met een zak over de kop aankwam. We 
werden gedragen door kinderen, ik door de 
kleine Ronaldje Groenink.

De eerste die ik zag toen de zak eraf ging, 
was Wim. Dat was wel een geweldige tijd, hè 
Wim, die eerste jaren toen we elkaar beter 
leerden kennen. We mochten elkaar meteen 
hè. Jammer dat Gerry er zo bovenop zat. Zij 
was er eigenlijk nog vaker dan jij. 

Maar gelukkig waren er toentertijd nog 
meer leuke mannen, zoals bijv. Herman 
Roelofs. Tja, Ronaldje was er eigenlijk ook al 
snel altijd bij. Zo te zien is hij een grote vent 
geworden. En nu hebben we dus vooral met 
Henk te maken. Die was er toen ook al, maar 
hij is wel erg bazig geworden. Ik wil daar ver-
der weinig over zeggen, maar het is wel heel 
erg zwaar met hem. Ja, heel zwaar, hij is nl. 
zo gierig met de kuikens. Ik zwijg verder over 
deze pijnlijke situatie maar het is niet fijn. 
Moet ik op m’n ouwe dag nog weer gewoon 
de wei in om voer te zoeken terwijl ik eigenlijk 
het liefst gewoon zit te dutten op mijn paal. 
Maar je hoort mij niet klagen hoor

Over palen gesproken, die verdwijnen 
waar je bij staat!!

Je weet niet wat je meemaakt. Zo staan 
ze er nog en zo zijn ze weg. Ze zagen hem 
onder je gat vandaan hoor. Ik verdenk daar 
sterk een zekere groep heren van.

Die komen elke donderdag bij elkaar, een 
beetje harken, maaien, snoeien en verder 
veel praten en vooral veel koffie en ander 
nat. 

Ik begrijp niet dat het bestuur dat allemaal 
toestaat. Maar je hoort mij er niet over hoor.

Ja ik heb veel meegemaakt. Veel eie-
ren gelegd en veel jongen zien vertrekken. 
Altijd weer die vraag hè of je ze ooit weer 
zag. Maar niks hulp bij traumaverwerking, 
gewoon volgend jaar weer leggen. Het was 
gewoon productie draaien hè.

We zijn helaas niet met veel van het begin 
meer over. Treurig maar waar, we worden 
oud hè. Mijn oude echtgenoot is er ook niet 
meer helaas maar sinds een paar jaar heb 
ik een nieuwe man. Leuke fitte vent, maar 
wat denk je, stond er vorig jaar opeens een 
camera op ons nest. Niet uit zorg over ons 
of zo, nee ordinaire nieuwsgierigheid. Niks 
privacy. Nou dat is echt slecht voor je, eh zeg 
maar, je intieme leven hè.

En wat denk je ervan dat ze van die bela-
chelijke grote zenders op de rug van Johan 
en Karel hebben gezet? Karel heeft Afrika 
niet eens gehaald door dat zware kreng, 
hoorde ik een jaar daarna.

Op ’t Zand is het niet echt gezellig meer. 
Alleen die vervelende klierige homo’s zijn er 
eigenlijk nog. Daar heb je verder ook weinig 
aan. 

Gelukkig zijn er wel veel buren bij geko-
men iets verderop. Ik ga regelmatig even 

Juffrouw Ooievaar landt onverwacht  
op laatste ledenavond
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langs bij de jongens en meisjes bij de Nijen-
beek. Heel gezellige buurtjes. Misschien ga 
ik op m’n ouwe dag ook nog wel verhuizen. 

Goed, ik kom hier in het kader van de Ooi-
evaarsparticipatie, namens alle ooievaars in 
de IJsselstreek. Wij hebben gisteravond ver-
gaderd over de vraag:

Kan het ooievaars-herintroductieproject 
worden afgesloten?

We kwamen er vrij snel uit en unaniem 
kunnen wij volsnavelig zeggen: jazeker, 
want: 
- we kunnen tegenwoordig weer zelf eten 

vinden;
- onze jongen trekken en als het goed 

is komen ze nog terug ook,we kunnen 
eventueel overwinteren, desnoods op 
rantsoen;

- we kunnen zelf onze nesten bouwen 
hoewel een beetje hulp hier en daar wel 
prettig is;

- we kunnen paren en vervolgens eieren 
leggen, ze bebroeden en onze jongen 
groot brengen,en we klussen er af en toe 
nog steeds gewoon bij door hier en daar 
een mensenkind te brengen.

Dus ja, beste leden van de vogelwerk-
groep IJsselstreek, we redden ons en we zijn 
weer met velen. Dus wat ons betreft, mag de 
stekker eruit.

Maar Henk Hietbrink, als het heel hard 
vriest, denk erom, we rekenen op een paar 
kuikentjes hoor! 

Mooi, dan zou ik zeggen bedankt en neem 
er nog eentje. De Vogelwerkgroep betaalt, 
heb ik gehoord. Het ga jullie goed.

Afsluit speech van juffrouw ooievaar
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Op 9 november vindt de jaarlijkse Overijs-
selse vogelaarsdag plaats en wij zijn als vo-
gelwerkgroep opnieuw gevraagd deze dag te 
organiseren.

Er hebben zich inmiddels een aantal vrij-
willigers gemeld die willen meedenken en 
helpen.

Het programma is nog niet helemaal rond, 
ik schrijf dit in stukje in mei. 

We hebben als thema gekozen voor “Meer 
ruimte voor de rivier”. We starten de ochtend 
in het Pannenkoekenrestaurant in Olst (be-

gin Veerweg) en na de lunch strijken we neer 
in de Natuurderij. De nieuwe boerderij in de 
uiterwaarden, even voorbij Nieuw Rande. 

Daar bekijken we dit moderne biologische 
bedrijf en gaan we uiteraard ook de uiter-
waarden in. Na de zomer kunnen we meer 
vertellen over het programma.

Reserveer de datum vast in je agenda, 
want het belooft weer een gezellige, leerza-
me dag te worden met veel vogellaars uit de 
hele provincie.

Wil Kroon

Overijsselse vogelaarsdag weer in ons gebied

BIRDWATCHING VOORJAAR 2013 

Vandaag, de dag waarop ik dit artikeltje 
schrijf, is het 23 mei; het regent en de tem-
peratuur is om en nabij 10 graden Celsius.  
In Zuid Zweden stijgt het kwik ruim boven 
20 graden. De natuur spot met alle wetten 
want ook op onze birdwatchingdag, zaterdag 
20 april 2013, was het zo koud, dat we ons 
eerder waanden in een skigebied in Oosten-
rijk dan op de Sallandse Golfbaan.

Tot ons groot verdriet kon Herman Roelofs 
door ziekte en andere familiaire omstandig-
heden niet van de partij zijn. We hopen dat 
hij er het volgend jaar wel weer bij is. De 
honneurs werden waargenomen door Wes-
sel Slob, zoals bekend ook een kenner bij 
uitstek. Met 18 enthousiaste leden van de 
Golfclub en onze Vogelwerkgroep trokken 
wij, de jassen hoog opgetrokken, het berijpte 
“veld” in. Rond 6 uur vroor het nog behoor-
lijk en de gevoelstemperatuur was van dien 
aard, dat vogels zich amper lieten zien, laat 

staan horen. Nadien kwam er wat leven in 
de brouwerij en werden zowaar zanggeluid-
jes opgevangen van tjiftjaf, goudhaantje, fitis, 
zanglijster, groenling, bonte vliegenvanger, 
vink, winterkoning (deed zijn naam eer aan), 
zwartkop, roodborst, boompieper, boomklever 
en kool- en pimpelmees. Zelf heb ik het min-
der goed kunnen horen maar dat lag niet aan 
onze vogelvrienden. Naderhand werden ook 
de “vaak voorkomende soorten”, zoals me-
rel, kauw, zwarte en bonte specht, houtduif, 
grauwe gans. etc. waargenomen. In totaal 
hebben we toch nog 31 vogelsoorten kunnen 
horen en/of spotten dus kunnen we terugzien 
op een mooie zaterdagochtend met een schit-
terende zonsopgang. Iedereen was toch wel 
blij dat we ons konden warmen aan de koffie 
en nadien konden genieten van een heerlijk 
ontbijt in het nieuwe clubhuis van de Golfclub. 
We zien elkaar weer in het voorjaar van 2014!

Albert Luning
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Nieuwe publicaties op onze website

1. BMP Wechelerveld 2012, een verslag van het broed monitoring project van 2012 
op het Wechelerveld. Geschreven door Esther Veldhoen.

2. Jaarverslag ringwerk 2012, Nieuws uit het net. Dit is een verslag van alle ringacti-
viteiten die gedurende 2012 zijn uitgevoerd. Geschreven door Gerard Boere.

3. Vogelbevolking van de Gorsselse heide, een pre-verslag van het broed monito-
ring project wat gedurende 2012 op de Gorsselse heide is uitgevoerd. Geschreven 
door Piet Schermerhorn.

Overwinterende Lepelbekstrandlopers.

Op Sonadia-eiland Bangladesh blijkt 
zo’n 10 % van de wereldpopulatie Lepel-
bekstrandlopers te overwinteren.

Het eiland biedt daarnaast plaats aan vele 
andere steltlopers o.a.Grote Kanoet, Grutto, 
Wulp en Kleine Grijze Snip. Vanaf 2009 is 
eraan gewerkt om het vangen van steltlopers 
op het eiland terug te dringen o.a. door de 

bewoners te trainen in andere, meer duurza-
me methoden om in hun levensonderhoud te 
voorzien en ze hiervoor middelen te leveren. 
Dit blijkt te werken. 

Sonadia-eiland is nu erkend als de twintig-
ste IBA van Bangladesh.

Volgens: www.sovon.nl

HuldE
de Eibers uit de Ravenswaarden,
die hun hele leven paarden,
om te zorgen voor het nageslacht,
en ‘t “paalzitten” is volbracht,
bewonen nu een boom, 
voor OBS bejaarden.

Keep

WaNTROuWENd
Een Vorkstaartmeeuw van 
de Veerse Slikken
probeerde een leuk vrouwtje 
te strikken.
Maar zij was niet echt blij
en vroeg, wat wil je van mij?
Straks zeker ook nog even 
een vorkje prikken.

Keep 
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Grauwe Ganzen zoeken het hogerop

Broedgevallen van Grauwe Gans (Anser 
anser) in boomnesten (2013)

Werkgebied VWG “De IJsselstreek”
P.W.Schermerhorn

Inleiding
Aan het begin van de 20e eeuw was de 

Grauwe Gans als broedvogel in Nederland 
zeer schaars en enkele decennia later was 
hij nagenoeg uitgestorven. In de eerste Ne-
derlandse broedvogelatlas (Teixeira 1979) 
wordt vermeld dat de laatste paren rond 1935 
in Friesland hebben gebroed. Uit de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog zijn er berichten 
over broedgevallen in de Noordoostpolder 
(ten Kate 1951, 1952). Daarna nam het aan-
tal weer langzaam toe, deels geholpen door 
verschillende herintroductieprojecten, en in 
de tweede helft van de jaren zeventig werd 
het broedvogelbestand geschat op 100-150 
paren. Nadien heeft zich een spectaculaire 
toename voorgedaan. Lag het aantal broed-
paren in 2005 nog rond de 25.000 (Sovon/
CBS), nu (8 jaar later) zal dat vermoedelijk al 
het dubbele bedragen!

In eerste instantie werden vooral de grote 
moerasgebieden bevolkt maar later ook klei-
ne moerasjes, landgoederen met vijverpar-
tijen, natte heidegebieden, duinen en kwel-
ders, klaverbladen van snelwegen en zelfs 
ordinaire landbouwgebieden. Ook in het 
stedelijk gebied is de Grauwe Gans inmid-
dels een normale verschijning. Eén en ander 
getuigt van een geweldig aanpassingsver-
mogen.

Hoewel hij dus in zeer variabele biotopen 
kan voorkomen, bevinden de nesten zich 
altijd op de grond, in rietkragen, ruige gras-
landen, in struwelen en op kleine eilandjes. 
Althans dat dachten wij. Maar ook hier lijkt 

verandering in te komen. Predatie van de 
vos zou wel eens de achterliggende reden 
kunnen zijn. 

Het volgend artikel beschrijft een aantal 
gevallen binnen het werkgebied van de VWG 
“De IJsselstreek” van Grauwe Ganzen die in 
bomen zijn gaan broeden.

Grauwe Gans als boombroeder
Toen ik dit voorjaar (12/04/2013) de Blau-

we Reigerkolonie in de Hengforderwaarden 
probeerde te tellen, stuitte ik op een reiger-
nest met dons op de nestrand. Eerder had 
ik op dit zelfde nest Blauwe Reigers zien 
staan. Deze hadden het oude nest ook weer 
opgebouwd met verse takken. In eerste in-
stantie verdacht ik de Nijlgans ervan dit nest 
gekraakt te hebben maar na enig turen tus-
sen de dichte takken door bleek de nieuwe 
bewoner een Grauwe Gans te zijn! De broe-
dende vogel lag plat op het nest, nauwe-
lijks zichtbaar, slechts de oranje snavel ver-
raadde haar. Het nest bevond zich bovenin 
de kroon van een breed uitgegroeide platte 
wilgenstruik op 6-7 meter hoogte, vlakbij 
open water. De reigers leken zich verplaatst 
te hebben naar een oud buurnest.

Vier dagen later (16/04/2013) was ik in de 
Tichelgaten van Windesheim, om samen met 

Natuurlijk boomnest
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een medewerker van Staatbosbeheer de al-
daar broedende Blauwe Reigers te tellen. 
Het aantal nesten van de Blauwe Reiger viel 
erg tegen maar wie schetst onze verbazing 
toen we ook hier een reigernest vonden met 
een broedende Grauwe Gans. Ook dit nest 
was vermoedelijk gekraakt nadat de reigers 
het hadden gerenoveerd want er zat een 
mooie nestrand op van verse wilgentakken. 
Het nest bevond zich bovenin de platte kroon 
van een breed uitgegroeide wilg, boven het 
water en op ongeveer 4 meter hoogte. 

Nu werd ik natuurlijk pas echt gefocust 
op boomnesten en met positief resultaat: 
Op 24 april bezocht ik de uiterwaarden bij 
Terwolde (Melkleen) en vond ook daar een 
boomnest van Grauwe Gans! Dit bleek zelfs 
een natuurlijk nest te zijn, gebouwd op plan-
tenaanspoelsel dat na hoogwater in een vork 
van een oude wilg was blijven hangen (zie 
foto). Dit nest zat op vrij geringe hoogte (on-
geveer 2,5 meter) en wederom half boven 
het water.

Drie is het gebruikelijke geluksgetal en 
vervolgwaarnemingen konden dus niet uit-
blijven. 

Deze werden gedaan in een compleet 
andere biotoop, namelijk op de Gorsselse 
Heide. Hier doe ik dit jaar samen met Ger-
rie Roetert een BMP-onderzoek namens de 
VWG. Het was ons al opgevallen dat er re-
gelmatig gepaarde Grauwe Ganzen op de 
heidevennen zaten, soms zelfs midden op 
de hei. Ook werden er veelvuldig oriëntatie-
vluchten boven het gebied uitgevoerd. De 
intentie om hier te gaan broeden was duide-
lijk, maar waar? Gerrie en ik speculeerden 
al over de dichte pijpenstro-vegetatie en de 
gagelstruwelen maar op 17 april bleek dat 
we ons vergisten. Op één van de heideven-
nen zat een groepje ganzen luid te gakke-
ren en kreeg antwoord vanuit het bos. Mijn 

vermoeden ging uit naar het braamstruweel 
in een kleine open plek in het bos maar bij 
aankomst aldaar vloog er plots een luid gak-
kerende gans weg uit de kroon van een hoge 
grove den met een oud kraaiennest, op ze-
ker 20 meter hoogte! En hier bleef het niet 
bij. Bij een volgende inventarisatieronde 
(28 april) herhaalde dit scenario zich. Vanuit 
een bosrand zien we een ganzenman heel 
alert in het aangrenzende grasland staan. 
Het beest is erg nerveus en even later zal 
blijken waarom: moeder de vrouw zit name-
lijk bovenin de den waar wij zo’n beetje on-
der staan. Dat merken we trouwens pas als 
ze met luid kabaal uit de den wegvliegt. Ook 
hier bevond zich wederom een oud kraaien-
nest in de kroon van de den, dit keer iets la-
ger, maar met ca. 15 meter toch een respec-
tabele hoogte voor een Grauwe Gans. 

Niet geheel duidelijk is of het in deze ge-
vallen alleen om nestinspectie ging of dat 
ook daadwerkelijk werd gebroed in de kraai-
ennesten. We vermoeden echter het eerste. 
Latere controle van beide kraaiennesten le-
verde in ieder geval geen confirmatie op voor 
broeden.

Reden om het hogerop te zoeken
Waarom zou een Grauwe Gans nu hoog 

in een boom gaan broeden? Daar zijn die 
lompe platvoeten toch niet echt op gebouwd 
zou je zeggen. Het blijft natuurlijk specule-
ren maar ik vermoed dat de hoge predatie-
druk van de vos in sommige gebieden hier 
veel mee te maken heeft. Hoewel de gans 
spreekwoordelijk als dom wordt bestempeld, 
zijn ze door schade en schande toch wijzer 
geworden en hebben geleerd dat de vos 
een geduchte rover is, die niet alleen graag 
eieren lust, maar soms ook een broedende 
gans weet te pakken. 

In de ruige uiterwaarden tussen Deven-
ter en Wijhe heb ik vorig jaar (2012) het 
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broedsucces van de Grauwe Gans globaal 
bijgehouden. Hieruit bleek dat in gebieden 
met hoge dichtheden van Grauwe Gans (bv. 
Ossenwaard, Wijhe Buitenwaarden) de nest-
predatie door de vos kan oplopen tot boven 
de 80 %! Feitelijk maken alleen de broedsels 
op eilandjes en half in het water een redelijke 
kans om uit te komen. Grondnesten in de 
beter toegankelijke ruige gras- en struweel-
vegetaties worden systematisch door de vos 
geplunderd. Zeker de vroege broeders heb-
ben hier last van aangezien de vegetatie in 
maart nog moet uitgroeien en de ganzen dan 
goed zichtbaar zijn. Latere broedsels, wan-
neer de vegetatie omhoog is gekomen, heb-
ben meer kans op slagen.

Het hoge predatierisico is waarschijnlijk de 
“push” voor de Grauwe Gans om boomnes-
ten te gaan gebruiken. Praktisch probleem 
hierbij is natuurlijk het beperkte aanbod grote 
boomnesten in veel gebieden. Blauwe Rei-
gerkolonies zijn dan waarschijnlijk erg wel-
kom.

Archief en Literatuuronderzoek
Uit ons eigen werkgebied is weinig over 

het broeden in boomnesten bekend. Ver-
schillende vogelaars die ik hiernaar vroeg, 
hadden dit nog nooit vastgesteld. Alleen 
Henk-Jan Hof uit Zutphen, een actieve vo-
gelaar die veel naar (stads)ganzen kijkt, kon 
me meedelen een aantal jaar geleden een 

nest van een Grauwe Gans in een lage knot-
wilg gevonden te hebben.

In de literatuur is ook weinig geschreven 
over dit fenomeen. Het enige artikel dat ik 
kon vinden is van KLEEFTRA R & BLES A 
(2000) in Limosa 73 (4), getiteld “Boomnes-
ten van Grauwe Ganzen Anser anser: een 
nieuwe trend?”. De auteurs beschrijven een 
tweetal broedgevallen van Grauwe Ganzen 
uit het Friese laagveengebied in respectieve-
lijk een Buizerd- en Havikhorst. Beide nes-
ten bevonden zich op ca. 9 meter hoogte en 
waren, net als de reigernesten in ons werk-
gebied, gekraakt nadat de oorspronkelijke 
eigenaars het oude nest hadden hersteld. In 
één geval werd het broedsel verstoord door 
een steenmarter; dachten ze ontsnapt te zijn 
aan de vos, loert er weer een ander gevaar 
om de hoek. 

Conclusie
De auteurs van het hierboven geciteerde 

artikel vragen zich af of het fenomeen van 
broeden in boomnesten een nieuwe trend 
gaat worden in Nederland. 

Nu, 13 jaar later, kunnen we concluderen 
dat het gebruik van boomnesten nog steeds 
uitzonderlijk is maar de vijftal beschreven 
gevallen in dit artikel doen vermoeden dat 
het wel vaker voorkomt dan we denken. In 
gebieden met een hoge predatiedruk van de 
vos zal de neiging om het hogerop te zoeken 
sterker zijn dan in gebieden met weinig of 
geen vossen. Het geringe aanbod geschikte 
boomnesten zal echter in veel gebieden een 
beperkende factor zijn. Maar wellicht dat die 
“domme gans” hier in de toekomst ook een 
antwoord op heeft. Wie weet gaan ze over 
enkele jaren, net als onze kokmeeuwen, vis-
diefjes, kleine mantelmeeuwen en scholek-
sters, gewoon op platte daken broeden.

Piet Schermerhorn
Deventer, 22 mei 2013

Paar begin broedseizoen
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Romeo en Julia
Eén van deze paren had in de hoek bij het 

Rijkswaterstaatweggetje een nest gebouwd, 
verankerd aan een hoge graspol. Vanaf de 
dijk was het nest goed te observeren. Ook zij 
kregen wateroverlast, een bedreiging die ze 
driftig probeerden te pareren door het nest 
(met eieren!) steeds verder op te hogen. 
Pa bracht constant plantenstengels aan die 
volop door de rivier werden aangevoerd. Ma 
deed de rest, waarbij het plantenmateriaal 
zorgvuldig onder de eieren werd gestopt. Ik 
schat dat het nest op die manier uiteindelijk 
bijna een meter hoog werd!

Maar aan alles zit een limiet, het water 
steeg te snel. Rond 6 juni was er geen hou-

den meer aan en het nest ging onder water, 
met ei en al. 

Maar zelfs toen gaf moeder meerkoet de 
strijd niet op, ze bleef volhardend op het on-
dergespoelde nest zitten.

Op foto 2 is te zien dat ze liefdevol geknuf-
feld wordt door haar partner, die vast wel op 
z’n zwemlobben aanvoelt dat de strijd verlo-
ren is, maar ook niet goed weet hoe hiermee 
om te gaan. In ieder geval blijft hij trouw aan 
haar zijde. Ik moest even denken aan die zin 
“in voor- en tegenspoed” toen ik, nu al meer 
dan 20 jaar geleden met Colette trouwde. 
Heel ontroerend. 

Ik heb ze maar Romeo en Julia gedoopt. 

Nawoord
Gisteren 11 juni nog even wezen kijken bij 

het stel. Het nest is nu definitief verlaten en 
de eieren zijn weggespoeld, maar Romeo en 
Julia zijn echte doorzetters: ze zijn alweer 
begonnen aan een nieuw nest in een over-
hangende tak van een wilg die middenin het 
hoge water staat. Blijkbaar gaan ze er van uit 
dat het hoge water nog wel even aanhoudt.... 

Piet Schermerhorn
Deventer, 12-06-2013Meerkoeten kunnen ook heel lief zijn voor elkaar

Jeugd IJsvogel

Excursieprogramma augustus 2013 tot januari 2014

9 augustus Everzwijnenexcursie   ’s avonds
8 september Veenoordskolk   9.00-12.00 uur
22 september Ossenwaarden visexcursie   9.00-12.00 uur
6 oktober Douwelerkolk   9.00-12.00 uur
20 oktober Oostvaardersplassen   9.00-16.00 uur
3 november Kranenkamp   9.00-12.00 uur
17 november Gorsselse hei   9.00-12.00 uur
1 december Ossenwaarden wandel excursie   9.00-12.00 uur
15 december Kootwijkerzand zandverstuiving   9.00-13.00 uur
29 december Nieuwe plantsoen, meeuwenexcursie 10.00-12.00 uur
12 januari Fortmond Ransuil   9.00-12.00 uur

Vervolg van pagina 14
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verrassing van wie maar ik denk van een 
heel goede tekenaar, zie het verslag van de 
Nieuwjaarsquiz uit het vorige nummer. 

Ook voor de niet zo gevorderde vogelaar 
staat er een heel duidelijk artikel over vo-

gelherkenning met een tekening in, waar 
je volgens mij heel goed mee uit de voeten 
moet kunnen. Veel leesplezier met dit jubile-
umnummer.

Ellen Somhorst 

Vervolg van pagina 2

Begin juli bereikte ons het bericht dat Willemien Bont is overleden. 
Met haar verliezen we een lieve vogelvriendin. We zullen haar 
zorgzame aanwezigheid en vrolijkheid tijdens de voorjaarsweek-
enden ontzettend missen.

Veel sterkte Jaap met dit verschrikkelijke verlies.

Voorjaarsweekend 2014

Werk in uitvoering maar noteer vast de data

Datum 25, 26 en 27 april 2014

Je hoort na de vakantie van ons,

Heleen Jonker en Wil Kroon
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Friese Zeearenden geringd

In het Lauwersmeergebied hebben me-
dewerkers van Sovon en Staatsbosbeheer 
twee jonge Zeearenden geringd. Het ging 
om twee jonge vrouwtjes van elk dik drie kilo 
zwaar. Beide jongen verkeerden in prima 
conditie, gezien de hoeveelheid prooien op 
het nest niet eens zo verwonderlijk. Onder 
de prooiresten bevonden zich de restanten 
van negen Meerkoeten en twee volwassen 
Brandganzen. De meeste prooi was vis, 
waaronder tien karpers, drie rietvoorns en 
ook zeelt, bot en baars. De karpers in kwes-
tie waren vrijwel alle bijna een halve meter 
groot.

Het is het derde jaar op rij dat in het Lau-
wersmeergebied jonge Zeearenden worden 
geringd maar het was de eerste keer dat er 
twee jongen in het nest zaten. In 2009 ont-
dekten medewerkers van Sovon het zee-
arendennest en sindsdien worden de vogels 
nauwkeurig gevolgd. Ook de komende we-
ken worden de vogels in de gaten gehouden 
totdat de twee jonge vrouwtjes uitvliegen.

Naast de Zeearenden in het Lauwersmeer 
zitten er ook paren met jongen in de Oost-
vaardersplassen, de Biesbosch en het Rog-
gebotzand.

Met dank aan de Sovon site, in mei.

Recordvlucht Stern

Een Noordse Stern is in 273 dagen vanuit 
een kolonie in Groningen 90.000 kilometer 
heen en weer naar de zuidpool gevlogen, 
meldt de Nederlandse Ornitologische Unie. 

De vogel is daarmee de nieuwe recordhou-
der langeafstandsvliegen.

Met dank aan de Twentse krant Tubantia.

Grauwe ganzen, paar met donsjongen Foto Piet Schermerhorn
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  ajw.winkelman@hotmail.com
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 Tropi-
sche Landbouwschool, hoek Centuurbaan, Brinkgreverweg.

14 september Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 in Gorssel, vertrek 9.00 uur.

15 september Oogstfeest van de Ulebelt van 12.00 tot 17.00 uur

21 september Excursie naar de Blauwe Kamer, omgeving Rhenen, 
 driekwart dagexcursie, vertrek 8.30 uur

27-29 september Texelweekend

2 oktober Vogelwerkgroep vergadering, het na de pauze programma is nog niet bekend

5 oktober Eurobirdwatchdag, zie voor verdere plaatselijke informatie; “de Nieuwsbrief” 
 en landelijk informatie is te vinden op het internet

12 oktober Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 in Gorssel, vertrek 10.00 uur

26 oktober Excursie naar zuidwest Friesland en de Makkumerwaard, dagexcursie, 
 vergeet de koffie en de broodjes niet, vertrek 8.30 uur

6 november Vogelwerkgroep vergadering, het na de pauze programma is nog niet bekend

9 november Overijsselse vogelaars dag, door ons georganiseerd, 
 zie voor verdere informatie; “de Nieuwsbrief”

16 november Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 in Gorssel, vertrek 10.00 uur

23 november Excursie naar Vasse met o.a. de watermolen van Frans en Bels,dagexcursie, 
 denk om je lunchpakket, vertrek 8.30 uur

4 december Vogelwerkgroep vergadering, het na de pauze programma is nog niet bekend

14 december Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje in 
 Gorssel, vertrek 10.30 uur

21 december Excursie langs de IJssel, eens zien welke wintergasten er al zijn, 
 vertrek 9.00 uur vanaf het IJsselhotel voor de meesten van jullie 
 aan de overkant van de IJssel.

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



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezighoudt met de bescherming van vogels in het IJsselgebied 
tussen 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: 
Mail Tineke Hirschler,   vwgijsselstreek@gmail.com

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
WOP onderzoek en E. Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com 
publicaties oa tellingen 
Kolonievogels P. Schermerhorn pschermerhorn@concepts.nl
Steenuilenwerkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kwartelkoning en roofvogels W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14 jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: St Vogelasiel Noah Halle, 0314-390027
 E. vd Werf Kampen,  06-22604478

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl
Contactadres: vwgijsselstreek@gmail.com


