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We zijn afgelopen zaterdag weer eens met 
de Vogelwerkgroep op stap geweest. Zuid-
west Friesland en de Workemerwaard staan 
deze keer op de agenda. Na het verzame-
len op de hoek bij de voormalige landbouw-
school, 21 mensen en dus 5 auto’s, gaan we 
in etappe op weg. We rijden door een prach-
tig herfstachtig Nederland, de meeste bla-
deren zitten nog aan de bomen. Alles komt 
voorbij tussen knalgeel en donker bordeaux-
rood en natuurlijk ook nog gewoon groen van 
bv. dennenbomen. 

Onderweg zien we al ganzen, aalschol-
vers en paalzitters. We moeten stoppen op 
de A50, de “nieuwe” brug over de IJssel ten 
noorden van Kampen staat open. Na onge-
veer 10 minuutjes is er een mooie file ont-
staan en kunnen we weer verder. In Fries-
land aangekomen stoppen we net achter 
Lemmer bij een plas waar de eerste kopjes 
koffie naar binnen worden gegoten. Verder is 
er niet zo ontzettend veel te zien. We rijden 
door naar het gebied rond Elahuizen. Daar 
worden we getrakteerd op de kers op de ex-
cursie, waar ik al zeker wel 5 keer voor naar 
Friesland ben gereden maar tot nu toe nog 
nooit had gezien, de kleine Rietgans. 

Een mooi klein rietgansje met roze poten, 
een korte driehoekige snavel, donker met 
een roze bandje. De kop en korte hals zijn 
donker bruingrijs met een aan de onderkant 
lichter getinte hals en lichaam. De ganzen 
zijn in het najaar een week of wat in Zuid-
west Friesland om op te vetten voordat ze 
vertrekken naar de overwinteringsgebieden. 
We rijden verder richting de Workemerwaard 
en zien onderweg nog veel grote groepen 
Goudplevier, Kievit en Spreeuw. Dit afgewis-
seld met heel kleine groepjes Veldleeuwerik, 

Grote Zilverreiger en Kemphaan en Bonte 
strandloper. Onderweg “verliest” één van de 
auto’s een raam, ze rijden heel winderig te-
rug naar Deventer. 

Na dit korte verslag van een heerlijke dag 
rest me niets anders dan jullie vertellen wat 
er in deze IJsvogel staat. 

Laten we beginnen met de pagina’s van 
de Junior Vogelclub. Ze zijn verhuisd naar 
de achterpagina’s en hebben dus een kleu-
renpagina gekregen! Gefeliciteerd hiermee, 
jongens en meiden! 

Natuurlijk staan er ook deze keer de vaste 
columns in en de middenpagina’s zijn schit-
terend met prachtige roofvogels. Verder een 
oproep om eens mee te tellen tijdens de 
slaapplaatstellingen van Sovon. Natuurlijk 
mag hier het opzienbarende verschijnen van 
de Kleine Geelpootruiter in “ons” gebied niet 
ontbreken, het hele land is bijna uitgelopen 
om hem of haar te komen bekijken.

Veel leesplezier met deze nieuwe IJsvo-
gel en alvast heel plezierige feestdagen ge-
wenst!

De redactie

Van de redactie

De kleine Rietgans bij Elahuizen
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Deelnemers: Ronald Groenink, Wessel 
Slob, Klaas Spijker, Ap Winkelman, Monique 
Wiggers en Piet Schermerhorn

Tijdens de Euro Birdwatch op zaterdag 
5 oktober zijn in meer dan 30 landen in 
Europa (trek)vogels geteld. Vorig jaar de-
den in heel Europa zo’n 37.000 mensen 
mee en werden door hen in totaal bijna 
6.000.000 vogels geteld! In Nederland 
hebben toen 108 vogelwerkgroepen deel-
genomen, die samen 157 tellingen hebben 
georganiseerd en ruim 373.000 vogels no-
teerden (verspreid over 190 soorten). 

Vijf oktober was het weer zover, eerste 
zaterdag in oktober en dus Euro Birdwatch 
day. Traditiegetrouw telt de VWG “De IJssel-
streek” dan de trekvogels vanaf het Rijkswa-
terstaatweggetje bij de Yperenplas.

Vorig jaar hadden we die dag alleen maar 
kou, regen en vrijwel geen trek, maar dit jaar 
zat het weer in ieder geval mee. ’s Ochtends 
vroeg was het nog een beetje mistig, maar 
die trok al snel weg. De temperatuur was 
ronduit aangenaam, af en toe kwam de zon 
er even bij en er stond weinig of geen wind. 
De lucht bleef grotendeels bewolkt, wat het 
tellen vergemakkelijkte. Vogels vallen dan 
zelfs op grote hoogte veel meer op dan in 
een strakblauwe lucht. 

Ronald en Wessel arriveerden al bij het 
eerste ochtendgloren en werden meteen 
beloond door een overvliegende Ransuil. 
Die zie je tegenwoordig ook niet meer elke 
dag… De soort gaat hollend achteruit in Ne-
derland. De eerste voorlopige resultaten van 
het Vogelatlasproject van SOVON zijn rond-
uit alarmerend.

De trek van Kolganzen kwam meteen 
goed op gang, de groepen bleven maar 
doorvliegen, af en toe kon Klaas, onze “no-
tulist”, het maar nauwelijks bijhouden. Geluk-
kig voor hem werd het na 10 uur weer rusti-
ger. Aan het eind van de ochtend stond de 
teller op bijna 7000 ex! Dit jaar is de trek van 
Kolganzen zo’n 5-6 dagen eerder begonnen 
dan vorige jaren, wellicht als gevolg van de 
aanhoudende oostenwind vanuit Rusland. 
Opvallend was dat, hoewel de meeste gan-
zen zuidelijk trokken, er ook regelmatig een 
groepje tegen de stroom in naar het noorden 
trok. Waarschijnlijk de “eerste lichting” Kol-
ganzen van eind september. Deze trekken 
vaak eerst hoog over ons werkgebied linea 
recta naar het zuidwesten van Nederland, 
om daarvandaan weer voedselgebieden 
langs de Grote Rivieren op te zoeken.

Tussen de Kolganzen door trokken er ook 
regelmatig Vinken over, soms zelfs in groep-
jes van meer dan 15 exemplaren, maar de 
echte vinkentrek moest duidelijk nog op gang 
komen. Hetzelfde gold voor de Graspiepers. 
Zanglijsters en Veldleeuweriken lieten zich 
in het geheel niet zien of horen. Wel trok er 

Euro Birdwatch 2013

Overtrekkende Kolganzen
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een groepje Koperwieken over en een zes-
tal vroege Kramsvogels, de eersten voor de 
meesten van ons.

Mooi blijven toch de Grote Zilverreigers; af 
en toe trok er één met trage vleugelslag als 
een “witte Boeing” hoog over naar het zui-
den. De meesten van ons kunnen zich nog 
de opwinding van zijn of haar eerste Grote 
Zilverreiger in Nederland goed herinneren. 
Nu hoort de Grote Zilverreiger gewoon bij 
het landschap.

Opeens hoorden we tussen ons eigen 
gekwek door een Kruisbek aankomen. Een 
eenzaam exemplaar trok al “kiep-kiepend” 
westwaarts richting Veluwemassief. We wa-
ren al gewaarschuwd dat er een soort Kruis-
bekkeninvasie op gang was gekomen, maar 
helaas moesten wij het die ochtend met deze 
ene vogel doen. Collega’s in het Boeteler-
veld hadden meer geluk, daar werden er wel 
40 geteld, waaronder enkele exemplaren die 
zich mooi in de berkjes lieten fotograferen.

Later op de ochtend kregen we onver-
wachts, hoog in de lucht, een Grote Bonte 
Specht in het vizier. Wel bijzonder zo’n ty-
pische bosvogel, een soort die je niet direct 
trekkend boven de uiterwaarden verwacht. 
Volgens Ronald zit er een kleine invasie 
van Scandinavische Grote bonte Spechten 
aan te komen. Deze schijnen meer wit in de 
staart te hebben. Opletten dus!

Opvallend is dat we deze ochtend geen 
enkele Boerenzwaluw meer hebben gezien; 
die zijn blijkbaar met de oostenwinden van 
vorige week in rook opgegaan. Ook opmer-
kelijk was de afwezigheid van roofvogels; 
we wisten nog net een jagende Sperwer te 
spotten, maar van roofvogeltrek was geen 
sprake.

Wat de “TP” vogels betreft, zorgden een 
viertal Bonte Strandlopers en twee juveniele 
Kemphanen voor enige opluistering. Dit jaar 
lijken er aanzienlijk meer Bonte Strandlo-
pers te pleisteren dan vorige jaren. Bij de 

Welsummerplas zit bijvoorbeeld al een week 
lang een groep van wel 24 (!!) exemplaren.

Ook leuk was de Zwarte Roodstaart die 
even kwam buurten en zich fraai liet fotogra-
feren. 

Verder vlogen er enkele Witgatjes rond en 
zaten er de nodige eenden op de plas (Win-
tertalingen, Smienten, Krak-, Slob-, Kuif- en 
Wilde eenden). Enigszins frustrerend was 
het scherpe “Kuup-Kuup” en “Kiuep-Kiuep” 
geluid uit de dichte oevervegetatie van de 
slenk naast de telpost. We hielden het op 
een Waterral, maar het beest liet zich natuur-
lijk niet zien. Dat was volgens Wessel dan 
ook het “ultieme” kenmerk van de Waterral, 
dus het moet er wel een geweest zijn.

Om 12 uur hebben we de telling afgeslo-
ten, het laatste uur was er nauwelijks meer 
trek en het zag er niet naar uit dat die in de 
namiddag weer aan zou “trekken”. Op de 
terugweg zat er nog een fraaie Roodborst-
tapuit in de ruige vegetatie langs het RWS-
weggetje. Daarna op naar de rivierarm bij de 
Boerderij “De Yperenberg”, waar ik de ove-
rige deelnemers Zomertalingen had beloofd. 
Gelukkig bleken ze er nog steeds te zitten. 
Drie exemplaren konden genoteerd worden. 

Zwarte Roodstaart  Foto's Ronald Groenink

Lees verder op pagina 32
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Futen vangen vis, dat hoort zo en dat 
weet iedereen. Daar zijn ze in de loop van 
duizenden jaren evolutie in gespecialiseerd 
geraakt. Maar op deze stelregel wordt af en 
toe een leuke uitzondering gemaakt.

Op zich misschien niet zo verwonderlijk. 
We hebben de afgelopen decennia al gezien 
hoe makkelijk de Fuut zich aanpast aan ver-
anderende omstandigheden; van een pure 
moerasvogel heeft hij in korte tijd het ste-
delijk gebied veroverd en broedt nu volop in 
grachten, havens en grote stadsvijvers.

“Grensverleggend” voedselgedrag consta-
teerde ik dit jaar in onze uiterwaarden. 

De uiterwaarden waren het hele voorjaar 
2013 behoorlijk nat. In mei stonden veel plas-
sen en geulen zelfs tot de rand toe vol. Met 
de zware regens in Zuid-Duitsland en het 
Alpengebied steeg het rivierpeil in korte tijd 
met vele meters en de uiterwaarden stroom-
den begin juni dan ook volledig onder water.

Hierdoor gingen veel nesten verloren, 
maar sommige vogels profiteerden juist weer 
van de nieuwe situatie.

De Fuut was daar één van.
Bij mijn veldbezoeken aan de Yperenplas 

was het me al een paar keer opgevallen dat 
een Fuut op een afwijkende manier aan het 
“vissen” was. Het dier zwom wat zigzaggend 
rond op pas overstroomd grasland, steeds 
met de kop onder water, maar zonder te dui-
ken. Ik schonk er eerst niet veel aandacht 
aan; gewoon een “gekke Fuut” dacht ik. 
Maar toen ik hetzelfde gedrag in de dagen 
daarop weer vaststelde, ben ik het dier eens 
beter gaan observeren. 

En wat bleek, hij was op wormenjacht. Met 
het stijgende water waren de regenwormen 

natuurlijk naar de oppervlakte gekomen om 
vervolgens tussen het gras te verdrinken. 
Een tafeltje-dek-je voor de Fuut, want hij vis-
te op deze manier de ene worm na de ander 
op. Met sommige wormen had hij wel enige 
moeite zoals op de foto te zien is.

Tijdens het observeren van de Fuut werd 
al snel duidelijk dat ook andere vogels deze 
voedselbron hadden ontdekt. Ook de lokale 
Visdieven zag ik meerdere malen een vette 
worm opduiken.

Later hoorde ik van Arno ten Hoeve dat hij 
hetzelfde had waargenomen in de uiterwaar-
den tegenover het Pothoofd (Bolwerksplas 
e.o).

Wel grappig om dit gedrag vast te stellen; 
dieren denken vaker “out of the box” dan wij 
vermoeden. En dat is maar goed ook in deze 
“change” maatschappij.

Aanpassen en kansen grijpen!

Piet Schermerhorn

Deventer, 13 juni 2013 

Futen en hoogwater

Fuut vist op regenwormen; een lekker alternatief 
hapje 
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Valkommen till Sverige  
(Zweeds voor: Welkom in Zweden)

Het is er eindelijk van gekomen: Falsterbo. 
Ik ben nu een jaar of tien lid van de vereni-
ging en telkens hoorde ik verhalen over de 
roofvogeltrek van Falsterbo. Jaar in jaar uit 
gaan doorgewinterde vogelaars van de ver-
eniging de laatste week van augustus naar 
Falsterbo. 

Ze doen dit omdat in die periode een gro-
te hoeveelheid Wespendieven en andere 
roofvogels via dit schiereiland naar het zui-
den trekken. Dagen met 1000 tot wel 2816 
(1 september 2011) Wespendieven zouden 
niet ongewoon zijn.

Eerst zal ik even uitleggen wat er zo spe-
ciaal aan Falsterbo is. Samen met Skanor 
is het een schiereiland aan de zuidpunt van 
Zweden. Vele vogels, roofvogels maar ook 
Kruisbekken en Sijzen, vliegen via dit schier-
eiland over naar het vasteland van Denemar-
ken. De afstand is een kleine 25 kilometer 
over de Oostzee.

Grappig detail is dat kleine vogels als 
kruisbekken en sijzen zonder problemen de 
oversteek aanvangen maar dat de grote jon-
gens als Vis- en Zeearenden veelal met de 
staart tussen de poten terug kwamen omdat 
ze het niet aandurfden.

Falsterbo dus. Tijdens de rit ernaartoe 
kreeg ik te horen dat we op een Hollandse 
berg zouden gaan zitten om naar de vogels 
te speuren. Er werd mij ook verteld dat het 
een berg van as en houtskool was van een 
vuur uit 1300 wat nog was aangelegd voor 
de veiligheid van de schepen die op de Oost-
zee voeren. Ik geloofde het maar half dat wij 
op zo’n plek die ongetwijfeld enige monu-
mentenstatus had, zouden gaan zitten.

Maar wat schetste mijn verbazing: er was 
wel degelijk een berg (lees heuvel) van een 
meter of 5 hoog van as en houtskool. Het 
blijkt dat er Duitse monniken in de 13de eeuw 
een vuurbaken onderhielden om dus de 
schepen te waarschuwen, het Falsterbo Fyr 
geheten. Rond 1630 werd er een in hoogte 
verstelbare vuurkorf, in het Zweeds een Ko-
labacken, geplaatst en op de berg van as en 
houtskoolresten was het goed zitten.

Ik moet er wel even bij zeggen dat er drie 
stukjes houtskool mee zijn gegaan naar Hol-
land en deze liggen nu bij mijn ouders in de 
tuin om te kijken of het mos misschien wil 
gaan groeien. Over monumentenschennis 
gesproken.

Wat ik mij wel afvroeg was hoeveel boete 
zou je krijgen in Nederland als je op een hu-
nebed of grafheuvel een trektelpost zou in-
richten? € 100,-, € 200,- boete of 3 dagen in 
de bak?

De week begon voor mij met een treinreis 
vanuit Den Helder naar Deventer. Altijd leuk 
om met twee rugzakken, tent, slaapzak en 
ligmatje half Nederland te doorkruisen. Won-
derwel arriveerde ik goed en op tijd in Deven-
ter waar ik door Appie werd opgepikt. Nadat 
we Arnold en Jaap Bont hadden opgehaald, 
meldden we ons bij Ronald in Bathmen en 
toen ook Jacques gearriveerd was, kon de 
reis beginnen.

De route naar Falsterbo bracht ons langs 
Bremen en Hamburg om de eerste nacht te 
kamperen onder de brug op het eiland Farø 
in Denemarken. Na een korte, maar erg on-
rustige, nacht reden we verder richting Zwe-
den waar we rond 9:00 uur op de Hollandse 
berg aankwamen. Tijdens deze eerste dag in 
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Zweden werden we getrakteerd op tientallen 
Sperwers en Wespendieven. Ook kwamen 
er geregeld Rode wouwen en Visarenden 
langs. ‘s Middags zijn we richting de camping 
getrokken en hebben na het avondeten een 
wandeling over de hei gemaakt waar een 
Zeearend zich ontzettend mooi liet bekijken.

Voor een eerste dag vond ik het allemaal 
schitterend en was er een mooie aanwas van 
vogels. Maar volgens de ervaren Zweden-
gangers was het vandaag niet meer dan een 
gemiddelde dag geweest. Elk jaar was er in 
de week wel een topdag en dan zouden er 
overal Wespendieven vliegen.

Dag twee beginnen we met het zitten op 
en turen vanaf het Kolabacken. Waar op de 
eerste dag leuke vogeltrek waar te nemen 
was, kwamen we deze zondag niet verder 
dan enkele Wespendieven en Sperwers. 
Omdat er niets te zien was op het backen zijn 
we in de middag naar het noordelijke deel 
van het schiereiland gereden en hebben een 
rondje gelopen op Skanor. Tussen de koeien 
liepen vele Gele kwikstaarten waaronder ook 
enkele Grote gele kwikstaarten.

De dag hebben we afgesloten bij een 
snackbar genaamd: Falsterbo Grillen. En ik 
moet zeggen: het smaakte erg goed al vond 
ik de grootste hamburger een beetje aan de 
kleine kant.

De derde dag zijn we het binnenland in-
gegaan aangezien er bijna geen vogeltrek 
te bespeuren was op het backen. Iets ten 
noordoosten van Falsterbo liggen allemaal 
meren, Sjöns genaamd. Onze tocht bracht 
ons langs het Börringesjön, Havgårdssjön 
en eindigde bij Fyledalen.

Bij Börringesjön werden we gelijk getrak-
teerd op een jagende Visarend die af en toe 
volledig onder het wateroppervlakte ver-
dween. Voor ons was er bij het Havgårds-
sjön niet veel te beleven, maar nog geen 
half uur nadat wij daar vertrokken waren, 
werd de plaatselijke Vale gier er waargeno-
men. Jammer dat we die gemist hebben. 
Maar onderweg naar Fyledalen hebben we 
op Näsbyholm heel mooi een Zeearend en 
Schreeuwarend gezien.

De reden dat we naar Fyledalen waren 
afgereisd waren de daar broedende Steen-
arenden. Ondanks het zonnige weer met 
veel thermiek, lieten de arenden zich helaas 
niet zien. Enkele Rode wouwen en de plaat-
selijke Torenvalken brachten genoeg afwis-
seling om de middag hier al zittend door te 
komen. En toen ik ook nog een boomkikker 
in het vizier kreeg kon de dag voor mij niet 
meer kapot.

De vierde dag in Zweden hebben we voor 
een groot gedeelte doorgebracht op het Ko-
labacken en later in de middag op de hei bij 
de camping. Op een tweetal Zeearenden op 
het backen na was er helaas niet veel te zien.

Aangezien er geen verandering was in 
de weersomstandigheden zijn we, op dag 
vijf, voor de tweede keer het binnenland in-
gegaan. Met enige spanning tuurden we de 
velden af bij Havgårdssjön op zoek naar de 
Vale gier. Maar we kregen te horen dat deze 
niet meer aanwezig was. Hij was die ochtend 
gezien in Kopenhagen.

Rode Wouw
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De route liep weer langs de vele mooie 
meren en eindigde opnieuw in het dal van 
Fyle. Bijna direct bij aankomst lieten twee 
Steenarenden zich even mooi bekijken. 
Daarna was het weer opvallend stil.

De zesde dag beloofde veel goeds. De 
windrichting was veranderd en dat zou een 
goede voorbode voor de roofvogeltrek kun-
nen wezen. Niets was minder waar. Ook 
deze dag bleven de luchten angstvallig leeg. 
Het enige wat interessant was om te zien 
was een schone Zweedse vogelaarster die 
een Belgisch hart deed versnellen.

De middagsessie op de hei leverde op een 
paar Kruisbekken en een groep Sijzen na 
niet veel bijzonders op.

De zevende en laatste Zweedse dag be-
gonnen we op het Kolabacken om vandaar 
een stuk noordelijk te rijden om een ooie-
vaarsbroedstation te bezoeken. Het was erg 
interessant om de ooievaars in de broed-
kooien te zien. Het aparte is dat er in de om-
geving van het station geen ooievaar te be-
kennen viel. Dan is het ooievaarsproject van 
onze vereniging toch een stuk succesvoller 
gebleken.

Na het ooievaarsstation hebben we een 
bezoek gebracht aan het Vombsjön waar het 
goed vertoeven was. En waar ik vanuit de 
bus van Ronald een paar mooie foto’s heb 
kunnen maken van een Veldleeuwerik. En 
als laatste stop het Krankesjön waar vanaf 
een mooie schuilhut een jagende Visarend 
te zien was.

Na het Krankesjön zijn we weer richting 
van Nederland opgegaan. De nacht werd 
nogmaals onder de brug van Farø doorge-
bracht.

De wekker op de laatste dag ging maar 
al te vroeg af. De planning was om de boot 
van 5:45 uur te halen van Rødbyhavn in De-
nemarken naar Puttgarden in Duitsland. Na 
de overtocht zijn we zonder grote problemen 
doorgereden naar Bathmen alwaar we om 
12:00 uur arriveerden.

Bij deze wil ik mijn reisgenoten danken 
voor de gezellige week die ik heb gehad. 
Ik heb weer een hoop geleerd en ook een 
hoop gezien. Blijft alleen nog over om even 
te melden dat enkele dagen nadat wij weer 
in Nederland waren er 4150 Wespendieven 
en 1900 Sperwers op één dag zijn geteld. 
In 2014 maar misschien een weekje later 
gaan?

Jan-Jaap

Wespendief
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Inleiding
Zaterdagmiddag 7 september 2013. Even 

zijn de Hengforderwaarden ten noorden van 
Deventer de hotspot voor de twitcher-socie-
ty. Ze komen van heinde en verre, willen het 
neusje van de zalm niet missen. De ingang 
van het Rijkswaterstaat weggetje staat vol 
met slordig geparkeerde auto’s. Gewapend 
met grote telescopen snellen ze zich in de 
richting van de gele shovel (het referentie-
punt) aan de IJssel. Zo te zien zijn de mees-
ten abrupt weggerukt uit hun dagelijkse be-
zigheden; velen lopen nog in T-shirt, terwijl 
het al flink is gaan regenen. Begroetingen 
bestaan alleen uit de vraag “zit ie er nog?”

Wat is er aan de hand vragen een paar be-
duusde vissers zich af. Meestal kom je hier 
nooit iemand tegen.

Wat ging hier aan vooraf?
Deze bewuste zaterdag ben ik 's ochtends 

vroeg in de Duursche Waarden wezen vo-
gelen. De twee jonge Zeearenden lieten 
zich weer eens mooi bewonderen. Zij zijn 
inmiddels tot de vaste bewoners gaan horen. 
Daarmee is het een stuk rustiger geworden 
wat ganzen betreft…. 

Op de terugweg besluit ik nog even te 
stoppen bij de Hengforderwaarden. Nu hier, 
in het kader van “Ruimte voor de Rivier”, een 
doorsteek is gegraven met de IJssel fluctu-
eert de waterstand meer dan voorheen. Met 
de lage waterstand van de IJssel is het ge-
bied veranderd in een waar steltloperpara-
dijs. De meeste plassen staan nu bijna droog 
en overal zijn zandbanken, slikrandjes en 
kleine eilandjes ontstaan. De laatste weken 
zit het hier vol met Watersnippen en Kieviten, 

maar ook tal van andere steltlopers zijn er 
te spotten, zoals Groenpootruiters vergezeld 
van Zwarte Ruiters en een enkele Bosruiter, 
vijf soorten strandlopers (!), Bontbekjes en 
Kleine plevieren, Witgatjes, Oeverlopers en 
Kemphanen. Zelfs de in het binnenland zeer 
zeldzame Steenloper is er present. Vrijwel 
alles wat je in de Zeeuwse delta of het wad-
dengebied zou mogen verwachten zit hier op 
een paar hectares bij elkaar en op een steen-
worp afstand van Deventer. Wat dat betreft 
hoef je echt niet ver te reizen. 

In het gebied aangekomen probeer ik een 
grote groep Watersnippen te tellen (Ik houd 
van statistieken…). Aangekomen bij nummer 
69 begint mijn hart abrupt sneller te kloppen 
als ik een kleine rare “ruiter” in beeld krijg met 
gelige poten en een verdacht dun zwart sna-
veltje. Kleine Geelpoot flitst door me heen, 
maar tegelijkertijd ben ik bang dat ik last heb 
van een overdosis “wishfull thinking”. Mis-
schien is het toch wel een “gewone” Poelrui-
ter of Bosruiter. 

In ieder geval zit het beest te ver voor ze-
kere determinatie. Als ik na een omtrekken-
de sluipmanoeuvre dichterbij ben gekomen 
zie ik eerst een juveniele Tureluur. Ben ik nu 
gek geworden, hij had toch geen rode po-
ten? Maar gelukkig, de vreemde ruiter komt 
opeens vanachter een eilandje tevoorschijn, 
samen met de juveniele Steenloper die hier 
al sinds 30 augustus zit. Ik blijf twijfelen, 
maar hij lijkt echt op een Kleine Geelpootrui-
ter. Ruim dertig jaar geleden heb ik die wel 
eens gezien in Alaska, maar daarna nooit 
meer. De exacte kenmerken heb ik dus niet 

Eerste waarneming van Kleine Geelpootruiter  
(Tringa flavipes) in Overijssel
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meer paraat en de vogelgids ligt natuurlijk in 
de auto... 

De vogel is iets kleiner dan een Tureluur 
met een volledig zwarte slanke snavel, heeft 
een witte stuit maar geen witte sigaar (dus 
Poelruiter valt af), is lichter van kleur en iets 
“plomper” dan een Bosruiter en heeft vooral 
overduidelijk gele poten. Ook het foerageer- 
gedrag is anders dan dat van een Bos- of 
Poelruiter, bedachtzamer. 

Ik probeer foto’s te maken, maar na 10 mi-
nuten is de accu leeg... Ook dat nog! 

Ten einde raad Arno ten Hoeve gebeld, die 
heeft professionele fotoapparatuur en een 
uitstekende soortenkennis. Arno is er bin-
nen 15 minuten en neemt alle twijfel weg; 
hij heeft deze soort al eens eerder gezien en 
is ervan overtuigd dat het een heuse Kleine 
Geelpootruiter is. Ter documentatie maakt hij 
een serie fantastische foto’s en filmpjes. Op 
de foto’s zie je het beest zelfs beter dan in 
het veld. Inderdaad geen twijfel meer moge-
lijk. We vliegen elkaar bijna in de armen.

Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) in Hengfor-
derwaarden (Overijssel)

Foto: Arno ten Hoeve

Hiermee hebben we de eerste Kleine 
Geelpootruiter in onze regio vastgesteld! De 
waarneming staat nog geen uur op internet 

of het stroomt al vol met twitchers. 'S avonds 
zie ik dat zo’n 40 vogelaars hun waarneming, 
al dan niet met foto, op internet hebben in-
gevoerd. Mijn eigen foto’s, hoe beroerd ook, 
zijn dan al meer dan 1000 keer bekeken…

De volgende dag zit de vogel er nog steeds 
en het is weer beredruk op de dijk en in de 
uiterwaard. Er staan nu zelfs Duitse auto’s 
tussen! Helaas zit het dier nu wat meer in 
het centraal-westelijk deel en is veel minder 
goed te observeren. De volgende dag wordt 
hij 's ochtends vroeg nog door een paar vo-
gelaars gezien, maar er is veel verstoring 
door een jagende Slechtvalk en een Smel-
leken, waardoor de Kleine Geelpoot besluit 
te vertrekken. Terug naar Amerika of zal hij 
de Europese kustlijn volgen naar Afrika? In 
ieder geval wordt de soort in de dagen hierna 
niet meer gemeld. Hij lijkt in rook opgegaan 
te zijn.

Status in Nederland
De Kleine Geelpootruiter is een zeldzame, 

maar regelmatige dwaalgast in Nederland 
van april tot in november, met mei, augus-
tus en oktober als “top”maanden, voor zover 
je daar iets van kan zeggen met zo’n laag 
aantal waarnemingen. Er zijn ook jaren dat 
de soort in het geheel niet wordt waargeno-
men. En met die enorm hoge waarnemers 
dichtheid in Nederland zegt dat wel wat. De 
oudste waarneming van een exemplaar bij 
Yerseke dateert uit april 1964.

De meeste waarnemingen liggen gecon-
centreerd in de kustgebieden. De Zeeuwse 
wateren, Zuid- en Noord Holland, Texel en 
de Lauwersmeer zijn de meest bekende 
plekken tot nu toe. In het binnenland werd de 
soort nog niet eerder opgemerkt, een onbe-
vestigde waarneming uit 1967 bij Nijmegen 
daargelaten. Het gaat altijd om eenlingen.

Tot nu toe zijn er door de nationale com-
missie van dwaalgasten (CDNA) 28 waarne-
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mingen geaccepteerd. Zeven waarnemingen 
van recente datum zijn nog in behandeling.

Iets eerder dit jaar, vanaf 31 augustus tot 
en met 5 september, zat er ook al een Kleine 
Geelpoot in de omgeving van Warmond en 
Leidschendam. Het lijkt niet onwaarschijnlijk 
dat deze vogel later in de Hengforderwaar-
den opdook, hoewel sommige waarnemers 
aan de hand de tekening van het rugkleed 
menen dat het om verschillende exemplaren 
gaat.

Waar komen ze vandaan?
Kleine Geelpootruiters broeden in open 

plekken van bossen nabij meren tot op de 
toendra’s van centraal Canada tot in West-
Alaska. Vanaf juli tot september trekken ze 
hier weer weg richting de binnenlanden van 
de VS. Een groot gedeelte trekt vervolgens 
door via de Atlantische kust naar Zuid-Ame-
rika, zelfs tot aan Vuurland! Een echte lange 
afstandstrekker dus. Bij sommigen raakt het 
navigatiesysteem blijkbaar in de war en die 
komen dan in West-Europa aan. Een enkele 
keer worden ze ook op de Azoren en zelfs 
langs de kusten van West-Afrika gesigna-
leerd. In het algemeen wordt aangenomen 
dat deze “verwarde” vogels vanaf de Oost-
kust van de VS naar Europa/Afrika overste-
ken, maar voor broedvogels uit West-Alaska 
lijkt een Siberische route mij ook een reële 
optie. Koffiedikkijkerij natuurlijk, waar we 
voorlopig geen duidelijk antwoord op hebben.

Kenmerken
De Kleine Geelpoot heeft het postuur van 

een Tureluur, maar is iets kleiner, met een 
rankere geheel zwarte snavel (Tureluur heeft 
altijd wat rood aan de basis). De poten zijn 
opvallend geel gekleurd, maar duidelijk kor-
ter dan de Poelruiter, die soms ook gelige 
poten kan hebben. Een ander opvallend ver-
schil met de Poelruiter is dat hij geen witte 
sigaar heeft op de rug, maar een witte stuit, 

goed vergelijkbaar met de iets kleinere Bos-
ruiter. Ook de koptekening lijkt veel op Bos-
ruiter, zij het dat de oogstreep van de Bosrui-
ter langer doorloopt. Ook zijn de vleugels van 
de Kleine Geelpoot langer, waardoor hij een 
wat langgerekter achtereind heeft in tegen-
stelling tot de Bosruiter of Tureluur.

Kleine Geelpootruiter aan het poetsen. De fijn ge-
bandeerde staart en witte stuit zijn duidelijk te zien.

Foto: Arno ten Hoeve

Nawoord
Met het vertrek van de Kleine Geelpootrui-

ter is de rust weer teruggekeerd in de Heng-
forderwaarden. Direct na zijn vertrek is ook 
de waterstand door de aanhoudende regen 
flink gestegen en zijn de meeste steltlopers 
vertrokken. 

Het zal voorlopig wel weer even duren 
voordat er weer een Kleine Geelpoot in onze 
regio opduikt. Maar ik hoop dat door dit arti-
kel de interesse is gewekt en er de komende 
jaren wat gerichter gespeurd zal worden. Wie 
weet levert het een volgend exemplaar op.

Piet Schermerhorn
10 september 2013
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Texel is een bekend vogeleiland met inmid-
dels ruim 370 waargenomen soorten waar-
onder verscheidene dwaalgasten. Reden 
temeer voor mij om eens mee te gaan in de 
hoop mijn lifelist te kunnen spekken. En voor 
de gezelligheid. Vanwege de diversiteit in 
landschappen is er voor ieder wat wils. Over 
het eiland loopt een belangrijke trekbaan. 

Tevens kunnen vogels er tot rust komen en 
opvetten. Bij extreme weersomstandigheden 
als koude of zware storm geraken vogels 
per ongeluk op Texel. Wij verbleven met een 
aantal op camping De Robbenjager in het 
noorden van het eiland. Anderen kozen voor 
het gerief van een pension in de buurt. Vanaf 
de camping kan al meteen uitstekend gevo-
geld worden te voet. Rondom bevinden zich 
kleine plasdrasgebieden. Op waarneming.nl 
bleek dat er een Bladkoning ter plekke zat 
die we helaas niet hebben gehoord of ge-
zien. Tijdens de zaterdagochtendwandeling 
was er een aardige waarneming Koekoek 

op de camping. Wat later die ochtend een 
groepje “kiepende” Kruisbekken overvlie-
gend. Je kon er op je gemak elk bosje afstrui-
nen op zoek naar leuke soorten. De harde 
wind bemoeilijkte het waarnemen behoorlijk, 
zeker als de telescoop werd gebruikt voor 
steltlopers in de verte. De Slechtvalk maakte 
een onuitwisbare indruk op ons met zijn at-
letische, krachtige verschijning. Regelmatig 
ging het hele spul de lucht in. Met name een 
groep van duizenden Goudplevieren in een 
wolk boden een spectaculair gezicht. Toen er 
’s middags een schril tjilpende pieper over-
vloog ging ik uit m’n dak: Grote Pieper (!), 
de soort werd door meerdere waarnemers 
gezien. 

De combinatie geluid en vliegbeeld gaven 
de doorslag. Aan de oostkant van Texel, op-
nieuw met harde wind, liep in de verte een 
Kleine Zilverreiger te foerageren. Andere 
leuke soorten daar betroffen zoal enkele 
Kuifduikers en Kanoeten. Zaterdagavond 

hartstikke gezellig met elkaar 
uit eten geweest in een res-
taurant dat grensde aan de 
camping. Zondagochtend 
nog even een stukje zeetrek 
meegemaakt aan de noord-
westzijde, een discipline op 
zichzelf die veel velduren 
vergt om ervaren te worden. 
Het wachten in de gure wind 
werd weldra beloond: 1 Klei-
ne Jager en enkele Rood-
keelduikers kwamen langs 
gevlogen. Het was super-
gezellig, graag volgend jaar 
weer!

Wessel Slob

TEXELWEEKEND 2013
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Sovon heeft voor het komende seizoen 
een aantal aanpassingen gedaan waardoor 
het tellen minder tijdrovend is geworden. Zo 
zijn de tellingen van Aalscholvers en Grote 
Zilverreigers samengevoegd, aangezien die 
meestal op dezelfde plek slapen. Bovendien 
is het minimum aantal tellingen per soort 
naar twee terug gebracht.

Het betreft weer voorkeursdata en er mag 
weer een week ervoor en een week erna ook 
geteld worden. 

In het afgelopen seizoen hebben we bijna 
alle telgebieden voor vrijwel alle soorten kun-
nen tellen en met de huidige opzet moet dat 
zeker ook lukken hoop ik.

In de IJsvogel van december 2012 zijn alle 
telgebieden met de resultaten van het vorige 
seizoen vermeld.

Hopelijk kunnen de vaste tellers weer hun 
gebieden tellen en mogelijk zijn er leden 
die zo’n slaapplaatstelling eens willen mee 
maken. Vooral die van de ganzen kan heel 
spectaculair zijn, maar ook de vrijwel geruis-

loze sierlijke vlucht van de Grote Zilverrei-
gers is een beleving op zich.

Men kan zich bij de vaste tellers of bij on-
dergetekende aanmelden.

Wil Gerritse

Slaapplaatstellingen seizoen 2013-2014

In onderstaand schema staan alle tellingen op een rijtje.
Soort Datum Start
Wulp 7 september 2013 19.45 uur
Grote Zilverreiger, Aalscholver 5 oktober 2013 18.30 uur
ganzen, zwanen 9 november 2013 06.50 uur
ganzen, zwanen 11 januari 2014 07.45 uur
Wulp 8 februari 2014 17.10 uur
Grote Zilverreiger, Aalscholver 22 februari 2014 16.40 uur
Scholekster, Kemphaan, Grutto 15 maart 2014 18.15 uur
Scholekster, Kemphaan, Grutto 5 april 2014 19.50 uur

Overtrekkende kolganzen foto Ronald Groenink
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Honderden vrijwilligers tellen van 2012 tot 
en met 2015 de vogels in heel Nederland. 
Op www.vogelatlas.nl kan iedereen de eer-
ste voorlopige kaartbeelden bekijken. Deze 
kaartbeelden worden dagelijks bijgewerkt 
met de nieuwste waarnemingen. Alle tel-
lingen resulteren uiteindelijk in een nieuwe 
Atlas van de Nederlandse vogels. Sovon 
Vogelonderzoek Nederland organiseert het 
Atlasproject voor de vierde keer sinds haar 
oprichting in 1973.

Slechtvalk in de plus, Nachtegaal in de min

Door de lange reeks van veertig jaar tel-
len is er veel bekend over de verspreiding en 
aantallen van vogels. Het eerste jaar tellen 
voor de nieuwe atlas laat al opvallende re-
sultaten zien. Neem de Slechtvalk. Midden 
jaren 70 broedde de snelste vogelsoort ter 
wereld met maar enkele paren op de Velu-
we. Rond de eeuwwisseling was het aantal 
broedparen flink gestegen. Hun nesten be-

vonden zich vooral langs grote, open wate-
ren zoals Biesbosch, de Dollard en de Maas. 
Zo’n vijftien jaar later broedt de slechtvalk in 
bijna alle provincies. Opvallend is het aantal 
vestigingen in Brabant en het Groene Hart. 
De soort profiteert onder andere van nest-
kasten die door vrijwilligers op hoge gebou-
wen, zoals televisietorens, zijn geplaatst. Die 
voldoen prima voor deze oorspronkelijke be-
woner van rotsige klifkusten.

De kaart van de Nachtegaal geeft een te-
genovergesteld beeld. Deze fraai zingende 
vogel lijkt uit grote delen van Nederland ver-
dwenen te zijn. Alleen in de Noord-Hollandse 

duinen zijn in 2013 nog flin-
ke aantallen geteld.

Een andere soort, de Put-
ter, is wel een succesver-
haal. Halverwege de jaren 
70 kwam deze kleurrijke 
vogel vooral in Laag-Neder-
land en langs de Grote Ri-
vieren voor. In de afgelopen 
veertig jaar heeft de putter 
zich sterk naar het oosten 
uitgebreid. Je kunt hem te-
genwoordig ook aantreffen 
in Oost- Brabant en Twente.

Sovon

Vogelatlas toont in eerste veldjaar opvallende resul-
taten

Slechtvalk Foto Ronald Groenink



De IJsvogel in kleur door leden

Ronald Groenink

"ROOFVOGELS  
OP DE VLUCHT"
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Zwarte Wouw

Zeearend adultRoodpootvalk vrouw

Blauwe Kiekendief
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Determineren  
op contour

Bruine Kiekendief

Boomvalk

Smelleken
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Wespendief adult

Roodpootvalk man

Slechtvalk

Zwarte Wouw
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Speuren  
naar prooi

Torenvalk
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We hebben in het bestuur besloten om 
voor de ledenavonden een soort jaarschema 
te maken. Een aantal avonden kent feitelijk 
een vaste invulling. Maar voor de andere 
avonden moeten we steeds een invulling vin-
den voor het na-de-pauze-programma. 

Het doel van dit schema is enerzijds om 
aan jullie als leden inzicht te geven in de op-
zet van het schema en anderzijds om dege-
nen die het schema inhoudelijk moet invullen 
ook (tijdig) houvast te geven zodat er op tijd 
sprekers geregeld kunnen worden.

Onderstaand zien jullie het standaard-
schema dat overigens voor het jaar 2014 al 
deels is ingevuld met sprekers als die al be-
kend zijn.

Harry Dijkerman is de contactpersoon voor 
de invulling van het programma van de le-
denavonden. Suggesties voor in- en externe 
sprekers zijn meer dan van harte welkom! 

(harry-dijkerman@zonnet.nl) 

Programma ledenavonden

2013
Invulling

6 November Lezing Gierzwaluwen door Ronald Boerkamp, IVN Wijhe-Olst
4 December Fotopresentatie Ab Winkelman

2014
Invulling

8 Januari Quiz
5 Februari Boerenkoolmovie en officiële jaarvergadering met:

– jaarverslag 
– financieel jaarverslag
– benoeming kascommissie

5 Maart Lezing externe spreker (Wespendieven door Stef van Rhijn) 
2 April Interne spreker
7 Mei Lezing externe spreker(Zwarte Stern door Ronald Messemaker)
4 Juni Het veld in voor de kwartelkoning
3 September Vakantiefoto’s: max. vier foto’s per persoon
1 Oktober Interne spreker (Foto’s Henk Hietbrink Vogels in Krugerpark)
5 November Externe spreker
3 December Interne spreker 



IJsvogel nr. 76 22 december 2013

U wilt meer vogels in de tuin, maar u weet 
niet wat u moet doen. Roep dan bij de Vogel-
bescherming de hulp van een tuinvogelcon-
sulent in of maak gebruik van onderstaande 

checklist met 10 punten om te komen tot een 
vogelvriendelijke tuin. Natuurlijk is niet in 
elke tuin alles mogelijk, maar alles wat u kunt 
doen, is natuurlijk mooi meegenomen.

Een vogelvriendelijke tuin

1. Zorg voor water (een natuurlijke vijver of vogeldrinkschaal).

2. Leg een gazon aan. Een paar vierkante meter is al voldoende.

3. Bied een rijke variatie aan bloeiende (inheemse) planten (waar rupsen, vlinders, bijen 
en andere insecten op afkomen).

4. Kies voor veel (inheemse) planten, struiken, klimplanten, bomen met zaden of vruch-
ten (bessen/noten).

5. Plant struiken met doornen of stekels.

6. Gebruik natuurlijke (erf)afscheiding zoals hagen.

7. Neem zo min mogelijk bestrating (minder dan 1/3de van de tuin).

8. Uw kale muren zijn begroeid.

9. Niet altijd alles opruimen. Creëer rommelhoekjes, bijvoorbeeld een composthoop, 
takkenhopen of takkenrillen.

10. Hang nestkastjes op voor vogels.

Op de site van Vogelbescherming vindt u 
bouwtekeningen voor nestkasten en een lijst 
van bruikbare inheemse planten en struiken. 
Ook zijn daar de telefoonnummers en adres-
sen van tuinconsulenten bij u in de buurt te 
vinden. 

Link: http//actie.vogelbescherming nl/. Als 
beloning krijgt u na verloop van tijd heel veel 
vogels in uw tuin! Dat weet ik uit ervaring.

Met dank aan de Vogelwerkgroep Bath-
men, 

Herman Bosman.



Op 11 september 2013 is de vogelkijkhut in 
de Hengforderwaarden teruggeplaatst. Hier-
onder volgt de geschiedenis van de reis die 
deze kijkhut al achter zich heeft.

Vroeger stond deze hut in het natuurre-
servaat De Mijntjes van Staatsbosbeheer 
bij Terwolde. Van hieruit is de hut verplaatst 
naar de steenfabriek ten noorden van de 
Hengforderwaarden, alwaar hij dienst ging 
doen als schuilhut voor de vinkenbaan o.l.v. 
Wil Gerritse (SBB). Door vernielzucht van de 
jeugd was dit geen lang leven beschoren en 
is de hut als vogelkijkhut middenin de Heng-
forderwaarden geplaatst. Door de uitvoering 
van de werkzaamheden in het kader van 
“Ruimte voor de Rivier” moest de hut tijde-
lijk verwijderd worden. Dit laatste gebeurde 
in het voorjaar van 2012 en hierna is de hut 
opgeslagen bij de Natuurderij Keizersrande, 

de hut is hier door de firma Boskalis opge-
knapt. Op verzoek van Staatsbosbeheer 
heeft onze vogelwerkgroep de vogelkijkhut 
geadopteerd, d.w.z. dat wij het onderhoud 
van de hut (zoals schilderen) en het toegan-
kelijk houden van het pad ernaartoe (vnl. 
snoeien) voor onze rekening nemen. Staats-
bosbeheer heeft geen andere mogelijkheid 
om alle vogelkijkhutten langs de IJssel in 
stand te houden. Door de zeer forse bezui-
nigingen zouden er anders een aantal hutten 
afgevoerd moeten worden.

Nadat de werkzaamheden in de Hengfor-
derwaarden waren afgerond, hebben werk-
nemers van Boskalis de hut op een nieuwe 
plek neergezet en verankerd op palen. Intus-
sen hebben wij het toegangspad weer vrij-
gemaakt en is de hut op een aantal kleine 

Herplaatsing vogelkijkhut Hengforderwaarden
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Een tweede leven



dingen aangepast om een beter zicht op het 
moerasgebied te hebben. Vanuit de hut is er 
goed zicht op zowel de Blauwe Reiger- als 
Aalscholverkolonie en tevens op een paar 
dode hoge bomen (mogelijk Vis- of Zee-
arend). Bij laag water is er juist veel te zien 
op de dan aanwezige slikstrandjes (zoals in 
september jl. Kleine Geelpootruiter!).

Vrijwilligers bij Staatsbosbeheer zullen de 
route vanaf de dijk (tegenover De Haere) van 

bordjes voorzien, zodat de hut gemakkelijk te 
vinden is.

Hopelijk zal deze nieuwe plek voor de vo-
gelkijkhut een ieder veel kijkplezier en leuke 
vogelwaarnemingen opleveren.

Met dank aan Wil Gerritse voor extra in-
formatie.

Ronald Groenink.

Met materiaal van Jansen uit Whije klus geklaard Onder toezicht van Wim Visser komt het goed
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Je zou denken dat je aan een vogelex-
cursie meedoet om vogels te zien. Nou, dat 
klopt. Ook in de afgelopen excursies waren 
er veel vogels in soorten en maten: van de 
Oehoe tot en met het Vuurgoudhaantje. En 4 
excursies op rij zagen en hoorden we telkens 
weer de Blauwborst. Als je het nou hebt over 
een geboren verleider dan is de Blauwborst 
een goede kandidaat. Met wijduitstaande 
vleugels en luid kwinkelerend spreidt hij al 
zijn charmes ten toon. Een mooie macho. 

Maar wat die excursies betreft: het gaat 
om meer dan vogels kijken alleen. En dat is 
ook logisch, want anders kon je net zo goed 
in je uppie gaan. Goede kans dat je dan nog 
meer ziet ook, want onze groep houdt, hoe 
zal ik het zeggen, het gesprek doorgaans 
goed gaande. Hoewel, toen we in nachtelijk 
Limburg op pad waren om te luisteren naar 
de vroedmeesterpad, denk ik dat we er toch 
zeker in geslaagd zijn om minimaal een mi-
nuut in stilte te luisteren naar het opmerke-
lijke gekwinkel (alsof je belletjes hoort) van 
dit amfibie. Maar hoewel het meelopen in 
een groep misschien soms de waarnemings-
kansen wat verkleint, is het met elkaar praten 
wel één van de charmes van onze excursies. 
Enig causaal verband met de sekse van de 
deelnemers (doorgaans hebben wij prettig 
gemengde groepen) acht ik overigens ge-
heel uitgesloten…

En wat ook een groot voordeel is van zo’n 
excursie: samen weten we altijd meer dan 
één. Natuurlijk leren we ontzettend veel van 
onze doorgewinterde vogelaars en natuur-
vorsers. Maar soms kun je als onervaren 
deelnemer ook bijdragen. Zo wist ik in de 
Weerribben toevallig een mooie uitzichtto-

ren te duiden, waar we dan ook prompt de 
Blauwborst van die excursie zagen. En wat 
het ook is met zo’n excursie; je komt nog 
eens op plekken waar je anders niet aan ge-
dacht zou hebben. Overigens: iedereen kan 
suggesties aandragen voor bestemmingen 
van volgende excursies. De aanwezigheid 
van Blauwborsten is overigens geen eis.

In Limburg waren we in het weekend van 
19-21 april in het dal van de Geul. “Het Zink-
viooltje” is zo’n beetje het laatste huiselijke 
huis van Limburg, want daarna begint het 
gebied waar toen nog koning Albert II over 
regeerde. Voor velen een eerste kennisma-
king met deze bijzondere plek en we boften 
ook nog eens met het weer. Volgens de ve-
teranen (zij die er een jaar of 6 geleden ook 
bij waren) was dat toen wel anders. Zoekend 
naar de korenwolf in nachtelijk Limburg wer-
den zij destijds geteisterd door stortvloeden 
waarbij vergeleken de zondvloed van Noach 
in het niet viel. Het was ook nog eens koud 
en er was geen korenwolf te zien. Dat wa-
ren nog eens tijden. We hebben dat verhaal 
maar vijf keer hoeven aanhoren. Per dag 
dan. 

Onze oud-voorzitter Arnold Bakker, tegen-
woordig wonend en werkend in Limburg, was 
ook deze keer weer present om ons de mooie 
vogelrijke plekken te wijzen. Zodoende kwa-
men we onder meer in de oude ENCI-groe-
ve, waar in een steile wand de Oehoe broedt. 
Prachtig met de meegenomen telescopen te 
bekijken. Wat een knaap van een beest zeg! 
En heel donzige kuikens. Diezelfde middag 
zagen we echter ook het Vuurgoudhaantje, 
het kleinste in ons land voorkomende vogel-
tje. Limburg biedt op vogelgebied dus ook 

Waarom ik graag meega op excursies
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uitersten. De vroege wandelaars op zondag-
morgen konden onder meer genieten van ja-
gende Boomvalken, maar de kroon spande 
toch wel een groepje Pestvogels. Direct na 
het ontbijt nog een keer gaan kijken om ook 
de uitslapers een blik op deze prachtvogels 
te gunnen: ja, ze zaten er nog! 

Over het ontbijt gesproken: wist u dat onze 
leden beschikken over geweldige zangkwa-
liteiten? Echt wel! Geïnspireerd door een 
naam van een der deelneemsters, werd 
spontaan een lied aangeheven waarvan het 
refrein enthousiast (en zeer welluidend) door 
iedereen werd meegezongen. U begrijpt dat 
de reiscommissie voor het volgende jaar de 
zangbundel en gitaar-voor-bij-het-kampvuur 
alvast ingepakt heeft…

Limburg was dus een weekend en in het na-
jaar staat het traditionele weekend Texel weer 
op het programma, maar meestal zijn onze 
excursies een dag of een dagdeel. Zo be-
zochten wij de Weerribben, de vloeivelden De 
Krim en het Engbertsdijkveen (compleet met 
adder, jawel, en ook een grote groep Boom-
valken), de Arkemheense Polder, De Wilck en 
De Groene Jonker, om maar eens een greep 
te doen. Veel vogels gezien? Jazeker, maar 
soms hoor je ze alleen maar. Zo spotten we in 
de Weerribben op het gehoor (en met verge-
lijkingsmateriaal uit een mobiele telefoon) een 

Porseleinhoen. Dat herkennen op gehoor is 
overigens voor de één kinderspel, voor de an-
der (zoals ik) een bijna onmogelijke opgave. 
Ik kan ook nooit instrumentale muziek thuis 
brengen, zelfs als ik de melodie wel ken. Het 
is net of er een kapstokje ontbreekt om er het 
naambordje aan op te hangen. Kennelijk te 
visueel ingesteld… 

En dat is dan weer zo fijn van een excur-
sie: er zitten altijd mensen bij die het je weer 
willen bijbrengen. Van sommigen (ik denk bij-
voorbeeld aan Wessel) is het herkennen op 
geluid zelfs een specialiteit. Geweldig vind ik 
dat. En ook daarom ga ik graag mee op ex-
cursies. Natuurlijk om vogels van allerhande 
pluimage waar te nemen en nieuwe plek-
ken te ontdekken. Maar ik geniet minstens 
zoveel van het (bonte) gezelschap van mijn 
medevogelaars. Hun kennis en kunde, ie-
ders eigen aardigheden en soms ook elkaar 
een beetje de loef afsteken, als eerste die 
bijzondere waarneming doen en daarbij een 
beetje visserslatijn niet schuwen. Ook voor 
deelnemers als ik (en ik vrees dat ik nooit 
een doorgewinterde vogelaar zal worden) is 
deelnemen aan een excursie telkens weer 
een feestje. Wil je ook meedoen? Kijk dan op 
de website http://www.vwg-deijsselstreek nl 
voor de volgende party! 

Peter Zweedijk

Nieuwe publicaties op de website

Hij staat er inmiddels al een poosje op maar voor iedereen die nog niet heeft gekeken, 
ga eens kijken op de website naar het Jaarverslag van Werkgroep Onderzoek en Pu-
blicatie WOP. Je vindt daar ongelooflijk veel informatie over alle onderzoeken die het 
afgelopen jaar, en dan bedoel ik 2012, zijn uitgevoerd.
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Voor de tweede keer hebben wij, Wim Vis-
ser en ondergetekende, met dank aan Jaap 
Kloezeman en Peter Zweedijk, het broed-
proces gevolgd van diverse zangvogels op 
de Sallandsche Golfclub. Wederom konden 
we rekenen op de enthousiaste steun van 
diverse leden van de Golfclub. Mede door 
het bar slechte en koude voorjaar waren we 
niet bepaald hoopvol gestemd inzake een 
goed resultaat. Terwijl in 2012, eind maart, 
de meeste nestjes al bijna legklaar waren, 
telden we dit voorjaar, eveneens eind maart, 
nog maar enkele nestjes in aanbouw. In ver-
gelijking met 2012 startte de leg ruim één 
maand later en op 8 mei ontdekten we pas 
de eerste eitjes. Toch heeft de natuur zich 
wonderbaarlijk hersteld en vanaf 8 mei tot 
plm. 15 juni heeft de hele leg-, broed- en uit-
vliegperiode plaatsgevonden en het resultaat 
mocht er toch nog zijn:
Uitgevlogen zijn:
Soort vogel 2013 2012
Pimpelmees 165 168
Koolmees 89 69
Bonte Vliegenvanger 82 37
Boomklever 7 29

Het aantal Bonte Vliegenvangers is ver-
houdingsgewijs enorm toegenomen, het-
geen ons zeer verheugde. Wij als controleurs 
zullen het broedproces van vliegenvangers 
nog beter moeten volgen, opdat we in de 
toekomst alle uitgekomen jongen kunnen rin-
gen. Ditmaal heeft Wouter Broere (Wil Gerrit-
se had teveel last van zijn schouder) slechts 
11 vliegenvangers kunnen ringen; de meeste 
jongen waren al te volwassen. Wij zijn Wou-
ter zeer erkentelijk dat hij op de valreep de 
plaats van Wil heeft willen innemen.

De vogelaars van de Golfclub o.l.v. Willem 
Beelaerts van Blokland hebben diverse nieu-
we kastjes aangebracht en dit kan een plau-
sibele verklaring zijn voor dit goede broed-
seizoen; tenslotte zijn er 40 meer jongen 
uitgevlogen dan in 2012. Op 25 september 
vindt de evaluatie plaats van het afgelopen 
seizoen.

Albert Luning 

Nestkastenproject Sallandsche Golfclub/Vogelwerk-
groep de IJsselstreek (tweede seizoen)

HELAAS
Een Ruigpootbuizerd uit Jispingboertange,
werd geplaagd door een onweerstaanbaar verlangen.
Hij zocht een vrouwelijke prooi,
strak in de veren en mooi.
Maar heeft tot nu toe slechts bot kunnen vangen.

Keep
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Vroeger stond er bij ons in de straat een oude 
boerderij met aan de straatkant een grote lei-
linde en een gedempte put. De oude mensen 
die er woonden, hadden een tegelpaadje naar 
de deur en een bankje naast het keukenraam. 
Op het bankje zat Wilhelmien vaak boontjes te 
rangen of aardappels te schillen. De rest was 
kale, aangestampte, zwarte grond die zo nu 
en dan werd aangeharkt. Wij, als kinderen uit 
de straat, mochten op die kale, zwarte grond 
knikkeren. Er was één prachtig knikkerkuultje 
en in het knikkerseizoen werd er door de ei-
genaren niet geharkt zodat wij beter konden 
knikkeren. Supermensen, waar vind je die nog 
tegenwoordig?

Wij zijn thuis de tuin aan het veranderen, 
het is een meerjarenproject, iedere keer 
doen we een paar meter. Er ligt nu een ge-
deelte braak, wat binnenkort (dit jaar een 
keertje) een moeras gaat worden. We heb-
ben dus kale grond in overvloed. ( Niet dat ik 
nu iedereen wil uitnodigen om een keertje te 
komen knikkeren).

Afgelopen week kwamen we na een week-
je buitenland weer thuis en wat zie ik in een 
kletsnatte verregende tuin (de planten had-
den zeker niet aan de droogte geleden toen 
we er niet waren)? Wel 8 prachtige ronde 
knikkerkuultjes, het ene iets dieper dan het 
andere. Zouden de buurtkinderen bij ons in 
de tuin geknikkerd hebben, het is toch he-
lemaal geen knikkerseizoen en waarom dan 
8 kuultjes? Het duurde anderhalve droge dag 
voordat ik erachter kwam. 

De kuultjes zijn gemaakt door de Huismus-
sen uit de buurt en worden gebruikt voor een 
heerlijk stofbad tegen vlooien en teken en 
weet ik wat allemaal. Het is prachtig om te 

zien wat zich daar allemaal afspeelt. Soms zie 
je er piepjonge kleine Huismussen, nog bijna 
zonder staart, lekker badderen met één ouder 
erbij. Als de ouder stopt, hebben de jongen 
er ook ineens genoeg van en bedelen ze di-
rect bij pa of moe om een lekker hapje. Een 
andere keer zitten er ineens acht mannetjes 
Huismus ieder in zijn eigen kuultje te stoffen. 
Ineens komt er nog een mannetje bij die pro-
beert één van de anderen uit zijn kuultje te 
jagen en dan heb je Leiden in last. Een paar 
mannetjes gaan onverdroten door met waar 
ze mee bezig zijn maar de rest mengt zich in 
het gevecht. Ik heb nog geen bloedspetters 
gezien maar kleine veertjes vliegen in het 
rond als die mannetjes bezig zijn. Meestal zie 
je gemengde families badderen, mannetjes, 
vrouwtjes en jongen. Dan is er ook altijd ruzie 
maar gaat het er heel wat rustiger aan toe dan 
als er alleen mannetjes zijn.

We genieten ten volle van onze knikker-
kuiltjes en ik denk dat het moeras maar even 
moet wachten. Het is toch een meerjarenpro-
ject en anders beginnen we gewoon aan een 
ander stuk van de tuin.

Ellen

Knikkerkuultjes

lief hé
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Met de scoop waren ze mooi te zien, sa-
men met Wintertalingen, zodat we ze mooi 
konden vergelijken. In eclipskleed zijn beide 
soorten lastig van elkaar te onderscheiden. 
Daarom worden Zomertalingen ook bijna 
niet als zodanig herkend in de nazomer/
herfst, maar mijn eigen ervaring is dat ze in 
de herfst zelfs talrijker (maar veel onopval-
lender) zijn dan in het voorjaar.

Onze laatste stop was bij de Bolwerksplas, 
waar Monique op de heenweg naar de tel-
post Toendrarietganzen meende te onder-
scheiden. Ook deze vogels hielden zich aan 
de afspraak; twee juveniele vogels lieten zich 
prachtig bekijken tussen de Grauwe Ganzen. 

Opvallend dat de ouders niet aanwezig wa-
ren. Blijkbaar weesjes of hun ouders onder-
weg kwijtgeraakt en nu maar troost gezocht 
bij de Grauwe Ganzen.

Al met al was deze Euro Birdwatch een 
zeer geslaagde vogeldag, wellicht een sti-
mulans voor onze vogelwerkgroep om eens 
na te denken over het inrichten van een per-
manente trektelpost? Kunnen we eens onze 
kennis van trekroepjes bijspijkeren. Bij mij is 
die in ieder geval behoorlijk weggezakt in de 
Afrikaanse wildernis. Of ligt dat nu aan mijn 
oren?

Piet Schermerhorn
pschermerhorn@concepts.nl
Deventer, 05-10-2013

Vervolg van pagina 4

Ooievaars houden ook van barbecueën

Ook de vaak wat rustige zomermaanden 
kunnen leuke of bijzondere vogelwaarnemin-
gen opleveren. 

Tweede helft van juli 2013, hittegolf in Ne-
derland. En wat doe je dan als je in Deventer 
woont en nog niet op vakantie bent? Je gaat 
lekker barbecueën aan de IJssel. En na af-
loop laat je de rotzooi gewoon achter; vrijwil-
ligers ruimen dat later wel weer op. 

Soms zijn die vrijwilligers van andere plui-
mage dan de gepensioneerden die dit soort 
werk gewoonlijk doen.

Toen ik op 24 juli mijn gebruikelijke vogel-
rondje deed richting Yperenplas, zag ik een 
Ooievaar langs de rivieroever staan. Er vlo-
gen ook wat eksters, kraaien en meeuwen 
rond, dus toch maar even de kijker gericht 
om te zien wat de plek zo aantrekkelijk 
maakte. 

Algauw kreeg ik door dat de ooievaar res-
ten van een barbecue aan het verorberen 
was. Zo ziet een ooievaar eruit als hij net een hambur-

ger doorslikt
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Botjes van plofkippen (ooievaars hebben 
wat dat betreft geen principes) met nog flink 
wat vlees werden in hun geheel doorgeslikt. 
Dat ging nog redelijk soepeltjes. 

Daarna waren de hamburgers aan de 
beurt. Die waren wat groter. Wij nemen dan 
kleine hapjes, maar daar had deze ooievaar 
geen tijd voor; er waren tenslotte kapers op 
de kust. Dus de ene hamburger na de an-
dere werd, net als de botjes, in z’n geheel 
doorgeslikt. Mooi was te zien hoe de ham-
burgers langzaam door de slokdarm naar 
beneden “gleden”.

Na de kippenbotjes en de hamburgers 
ging het onvermijdelijke gebeuren; de ooie-
vaar ontdekte in het hoge gras een wegge-
gooid spiesje met een behoorlijk stuk vlees, 
lekker gegrild en dat laat je natuurlijk niet lig-
gen, laat staan dat je dat weggooit. 

Op de foto is goed te zien hoe de vogel de 
spies, geheel tegen het eetprotocol in, met 
de punt naar het keelgat richt, alsof het om 
een onschuldig visje ging (“de kop eerst”). 
De schrik sloeg me toen wel op het hart; ik 
zag dat spiesje al dwars door de slokdarm 
gaan…. 

Maar gelukkig, de vogel bedacht zich 
nog net op tijd en wist het vlees van het 
spiesje te verwijderen, precies zoals wij 
dat ook doen, maar dan zonder handen. 

Mijn opluchting was groot. 
Blijkbaar is de ooievaar niet voor niets een 

succesvolle cultuurvolger.

Piet Schermerhorn

Deventer,
24/07/2013

Ooievaar dreigt barbecue spies in zijn geheel naar 
binnen te werken

Raadsel vogels  van Ab Winkelman
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In het aprilnummer van de IJsvogel (nr. 74) 
deed ik verslag van de uitzonderlijk hoge 
vangsten van Geelgorzen in mijn tuin. Ik ben 
toen met toestemming van het Vogeltreksta-
tion eind januari begonnen met een RAS-
project door het kleurringen van de vogels. In 
het artikel werd vermeld dat op 22 februari de 
teller op 24 gekleurringde Geelgorzen stond. 
Het vangen ging daarna nog een tijdje door 
waardoor ik er uiteindelijk 41 met een unieke 
kleurringcombinatie kon ringen. Het totale 
aantal geringde Geelgorzen bedroeg in die 
winterperiode 71.

Nu is het RAS-project (Retrapping Adults 
for Survival) primair bedoeld om de overle-
ving van de vogels te onderzoeken. Daar-
naast is het gebruik van kleurringen natuurlijk 
ook automatisch een goede methode om de 
verspreiding van de vogels te onderzoeken. 
Gelet op de relatief zeer hoge dichtheid van 
broedterritoria van Geelgorzen in de landgoe-
derenzone tussen Olst, Wesepe en Deventer, 
waren de verwachtingen hoog gespannen tij-
dens het broedseizoen. Toevallig (?) lag daar 
ook mijn Atlasblok met daarin ook het land-
goed ’t Nijendal van Staatsbosbeheer.

Ik verwachtte dan ook daar de meeste 
geringde vogels aan te treffen en dat klopte 
ook wel maar er konden slechts twee man-
netjes met zekerheid worden afgelezen. Het 
grote probleem was dat de mannetjes tijdens 
het zingen een stukje door hun poten zakken 
waardoor de buikveren een groot deel van 
het loopbeen bedekken. Het was daardoor 
erg moeilijk om alle drie de kleuren goed te 
kunnen onderscheiden. Beide vogels zaten in 
het Hanzebos en daar zat nog een gekleur-
ringde Geelgors, maar daarvan konden maar 
twee kleuren worden afgelezen. Verder wer-

den er twee mannetjes gezien met alleen aan 
hun linkerpoot een aluminium ring en doordat 
de meeste ringers hun vogels rechts ringen, 
waren die waarschijnlijk ook van mij (ik ring 
altijd aan de linkerpoot).Elders in het Atlasblok 
werden nog twee mannetjes met aluminium 
ringen aan hun linkerpoot gezien. Het aflezen 
kost dus behoorlijk wat inspanning, zeker als 
er bladeren aan de boom zitten.

Hopelijk kan ik deze winter weer leuke 
aantallen Geelgorzen ringen, maar zeker is 
dat natuurlijk niet. Aangezien dergelijke klei-
ne vogels niet zo oud worden, zou er in 2014 
extra veel aandacht aan geringde Geelgor-
zen besteed moeten worden. Om de kleur-
combinatie af te kunnen lezen is een sterke 
kijker, of beter nog een telescoop of camera 
met telelens een must.

Derhalve een oproep om de komende ja-
ren extra goed naar Geelgorzen te kijken en 
elke waarneming (geringd of niet) op Waar-
neming.nl te zetten of anders aan mij door 
te geven. Ik heb voor iemand die daar veel 
energie in wil steken wel een telescoop met 
statief ter beschikking.

De beste maand daarvoor is april, dan zijn 
de meeste mannetjes bij goed weer al best 
zangactief en zit er nog vrijwel geen blad aan 
de bomen. Maar uiteraard ook in de winter 
op voederplaatsen, akkers en dergelijke.

Ik zou het prachtig vinden als er weer 
groepjes vogelaars (ervaring geen harde 
randvoorwaarde) geformeerd zou kunnen 
worden die zich extra op deze prachtige 
soort zou willen richten en we meer te weten 
kunnen komen over hun verspreiding door 
het jaar heen , dispersie en overleving.

Wil Gerritse

Resultaten RAS-project Geelgors in het broedseizoen 
2013
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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
Harry Dijkerman: tel: 0575 843425,  harry-dijkerman@zonnet.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.

4 December Ledenvergadering, na de pauze Fotopresentatie van Ab Winkelman en 
 Peter Zweedijk

14 December Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 bij Gorssel, vertrek 10.00 uur

21 December Excursie langs de IJssel, een rondje door de uiterwaarden hier in de buurt,
 halve dag excursie, vertrek 8.30 uur 

8 Januari Ledenvergadering, na de pauze de Nieuwjaarsquiz

18 Januari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 bij Gorssel, vertrek 10.30 uur

25 Januari Excursie naar de Vreugderijkerwaard, de uiterwaarden van de IJssel, 
 halve dag excursie, vertrek 8.30 uur

5 Februari Boerenkoolmovie en Jaarvergadering, “het diner” en de film starten om 
 18.00 uur en de jaarvergadering begint om 20.00 uur ongeveer.

15 Februari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorburg Deventer naar het pontje 
 bij Gorssel, vertrek 10.00 uur

22 Februari Excursie naar de Rijnstrangen, de uiterwaarden van de Rijn, 
 hele dag excursie, vertrek 8.00 uur

5 Maart Ledenvergadering, na de pauze Wespendieven door Stef van Rhijn

15 Maart Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje 
 bij Gorssel, vertrek 10.00 uur

29 Maart Excursie naar het Fochteloërveen, Hoogveen, hopelijk zijn de 
 Kraanvogels weer terug in het land, hele dag excursie, vertrek 8.00 uur 

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, inventarisaties en tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisa-
ties. 

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:
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
Invulling programma H.Dijkerman  harry-dijkerman@zonnet.nl
ledenavond

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

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



Jeugd IJsvogel
Op ringcursus bij Wil Gerritse


