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Hallo allemaal, voor jullie ligt weer een 
nieuwe IJsvogel. Met daarin “Mevrouw” de 
Uil die een prachtig jaarverslag heeft ge-
maakt in de Fabeltjeskrantstijl. Veel plezier 
hiermee allemaal, zie maar eens of je alle 
karakters uit het verhaal kunt plaatsen naar 
de personen die bedoeld worden. Je vindt in 
dit nummer natuurlijk ook het officiële jaar-
verslag van 2013 en het ontdekkingsverhaal 
van de Dwerguil in de Oostermaet door de 
ontdekker zelf. Maar nog veel belangrijker, 
we hebben een nieuwe voorzitter die zich, 
wanneer jullie hem nog niet kennen, bij deze 
aan je voorstelt. En namens de redactie vast 
veel succes Henk met deze zware taak. Ook 
laat de jeugd weer van zich spreken, Ruben 
Nijkamp heeft een verslagje gemaakt van 
hun excursie naar de Oostvaardersplassen, 
super gedaan Ruben! Ook buitenlandse vo-
gels deze keer. Ludo is vorig jaar naar Peru 
geweest en vertelt over de dag waarop ze 
Condors hebben ontmoet, voorzien van 
prachtige foto’s. De rest van de artikelen 
kondig ik hier niet aan, die lezen jullie zelf 
wel in de inhoud.

Ik wil verder gaan met een kort verslag van 
de excursie van zaterdag 22 februari. Het 
was een excursie naar de Rijnstrangen en ui-
terwaarden tussen Zevenaar en Lobith, een 
gebied waar we al 7 jaar niet meer waren ge-
weest. Om 8.00 uur was het verzamelen en 
reden we met 4 volle auto´s naar Zevenaar. 
We hebben tot nu toe nog geen winter gehad 
en het lijkt erop dat die ook niet meer gaat 
komen. De grote groepen ganzen, zwanen, 
eenden en andere wintergasten zijn er bijna 
niet. Van de kwetterende voorjaarzangers is 
al wel een boel te horen. Verder moeten we 
het doen met kleine groepjes, Grauwe gan-
zen en gemende groepen Kol- en Brandgan-

zen. Zwanen lieten zich helemaal niet zien 
op een paartje Knobbelzwanen in een vaartje 
in Zevenaar na. Wel een paar mooie vluch-
ten Kieviten, maar geen Wulpen en Grutto´s. 
Natuurlijk Krakeend, Kuifeend, Bergeend, de 
Wilde en de Soepeend en Meerkoet in over-
vloed. De roofvogels laten zich vertegen-
woordigen door Buizerd, Torenvalk en een 
passerende Havik. Een paar korte wandelin-
getjes staan op het programma waarbij we 
een vaartje oversteken met een trekpontje 
en door heel vette rijnklei baggeren, lekker 
glibberig.

Dicht in de buurt van Lobith drinken we 
in “de Swaenbloem” koffie, thee of chocola-
demelk al dan niet voorzien van een lekker 
stukje appelgebak. Via Oud-Zevenaar zet-
ten we de terugroute in. We worden meteen 
getrakteerd op een groep van wel 20 Grote 
Zilverreigers die zich heel gelijkmatig over 
een groot vers met gier bewerkte weide 
verdeeld hebben. Een stuk verder langs 
de route, we rijden al langs de IJssel t.h.v. 
Bingerden, zwemmen er twee Grote Zaag-
bekken in de rivier; jammer we kunnen hier 
niet stoppen. Achter Doesburg slaan we af 
om via Steenderen onze volgende stop aan 
te doen. Bronkhorst, zo’n beetje het kleinste 
stadje van het land. We moesten zijn op de 
Uilenhoek. En ja hoor, in de Grove Den zit-
ten twee Ransuilen en eventjes verder in de 
hoge Coniferen nog drie. Een prachtige af-
sluiting voor een niet bijzondere maar toch 
leuke vogeldag. 

Rest mij verder niets te melden dan veel 
leesplezier met deze nieuwe IJsvogel en nog 
veel meer plezier met alle vogels in stad, bos 
en veld.

De Redactie 

Van de redactie
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2013 was een enerverend natuurjaar. Voor 
één soort nadert het definitieve afscheid.

In november kwamen alle korhoendeskun-
digen in het spiksplinternieuwe bezoekers-
centrum van het Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug in Nijverdal bij elkaar om de ba-
lans van de grote reddingsoperatie voor 
deze vogelsoort in Nederland op te maken. 
De Vogelbescherming zette de toon door 
nog voor de koffie Mozarts Requiem af te 
spelen en plaatste de dag in het teken van 
de zwanenzang van het Korhoen. Want on-
danks alle inspanningen om deze prachtige 
hoenders voor Nederland te behouden, viel 
aan de harde conclusies niet te ontkomen. 
Het laat aan duidelijkheid niets te wensen 
over dat al enkele jaren achtereen alle pas-
geboren kuikens binnen een week sterven, 
door honger en inteelt. Het uitzetten van 
nog meer Zweedse  hanen en hennen op de 
Heuvelrug, zoals de afgelopen twee jaar is 
gebeurd, is zinloos als nageslacht uitblijft. En 
de kuikens van deze oorspronkelijke boeren-
landvogels hebben alleen maar kans als er 
in elk geval genoeg voedsel in het gebied te 
vinden is.

Een definitief afscheid van het korhoen 
leek dit vroege voorjaar nog ver weg. 
25 Zweedse hanen en hennen werden ge-
vangen en uitgezet. Het heeft allemaal niet 
mogen baten. Vier misschien vijf kuikens 
hebben de zomer van 2013 overleefd. Het is 
een zware domper na de vreugde over een 
geslaagde uitzetactie.

Hoeveel hanen en hennen nu nog op de 
Heuvelrug leven, is niet met 100 procent ze-
kerheid te zeggen. In deze tijd van het jaar 

vormen de Korhoenders, en dan vooral de 
op kilometers afstand zichtbare zwart-wit-
rood gekleurde hanen, een smakelijke maal-
tijd voor de Havik. Dat is niets bijzonders, 
want Korhoenders staan al van oudsher op 
het menu van Havik en Vos.

Vos, Marter, Havik en ook stropers en ja-
gers zijn uiteindelijk niet de oorzaak van het 
uitsterven van het Korhoen in West-Europa, 
maar de dramatische daling van het aantal 
kuikens. En nu de laatste Korhoenders het 
voor gezien houden, is tenminste de oorzaak 
duidelijk: voor Korhoenkuikens is op het hui-
dige boerenland en zelfs op de heide geen 
hapje voedsel meer te vinden. Kuikens eten 
in de eerste levensfase eiwitrijk voedsel in de 
vorm van insecten. Na sectie bij vele dode 
kuikens bleken alle maagjes helemaal leeg, 
slechts in één maagje werden de resten van 
een mugje aangetroffen. Van lucht alleen 
kunnen ook Korhoenkuikens niet leven.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
Vogelbescherming gooien de handdoek wat 
betreft het Korhoen nog niet in de ring. Maar 
nu is de overheid aan zet om het leefgebied  
voor het Korhoen daadwerkelijk te vergroten 
en te verbeteren. Zonder snelle en ingrijpen-
de maatregelen is het Korhoen definitief uit 
Nederland verdwenen. De kwaliteit van de 
heidegebieden op de Sallandse Heuvelrug 
moet worden verbeterd. Als gevolg van te 
hoge neerslag van ammoniak is het aantal 
insecten drastisch gereduceerd. Ook behoeft 
het eigenlijke natuurgebied uitbreiding door 
onder andere de heuvelrug te verbinden 
met omliggende natuurgebieden.  De nog 
steeds levensvatbare groep Korhoenders op 
de Duitse Lüneburgerheide maakt duidelijk 

Zwanenzang van het Korhoen
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dat een groot gebied met een insectenrijke 
heide het Korhoen wel levenskansen biedt. 
Het Korhoen was in Nederland en andere 
delen van Europa tot 1950 een broedvogel 
van het oude boerenland. Pas toen dit land 
veranderde in een monocultuur van gras en 
mais, werd  het Korhoen naar de laatste hei-
develden verdreven.

Wie nog een Korhoen in de natuur wil zien, 
kan volgend jaar dus nog een kijkje nemen 

op de Sallandse Heuvelrug. Daarna is deze 
“kip” waarschijnlijk voorgoed verdwenen. En 
is de natuur in  Nederland weer armer ge-
worden.

Jan Bengevoord

Twentsche courant Tubantia, 21 december 
2013      

Afbouw van het bijvoeren (2013)

Naar aanleiding van het afbouwprogram-
ma van het ooievaarsdorp ’t Zand is ook een 
einde gekomen voor wat betreft het bijvoeren 
van de ooievaars in de winterperiode.

In de eerste twee maanden van 2013 werd 
het plotsklaps nog aardig koud en brak er 
een periode van vrij strenge nachtvorst aan.

Dat was bij de overgebleven projectooie-
vaars en ooievaars die niet de moeite had-
den genomen om het warme zuiden op te 
zoeken een teken om zich in de buurt van 
het ooievaarsdorp op te houden.

Dit resulteerde erin dat ik toch maar enkele 
keren ben afgereisd naar Eibergen om al-
daar een tiental dozen met kuikens te halen.

Niet alleen onze ooievaars staken zowat 
de koppen in de emmer met kuikens, ook 
vanuit Voorst en Olst kwamen signalen dat 
de nood hoog was en of wij nog beschikten 
over wat voer. In de derde week van februari 
ben ik gestopt met voeren en kort erna ble-
ven de ooievaars weg van de voerplek.

De rest van het jaar 2013 is er niet meer 
bijgevoerd en er is nu een eind aan geko-
men. Alleen in uiterste noodzaak bij een 

strenge vorstperiode of een volledig geslo-
ten sneeuwdek zal  gekeken worden of enig 
bijvoeren zinvol is.

Ook het niet meer aanwezig zijn van het 
ooievaarsdorp ’t Zand, draagt ertoe bij dat de 
overblijvers zich verspreiden en hun kostje 
hoofdzakelijk nabij de IJssel zullen vinden.

Zelf heb ik het bijvoeren in al die jaren er-
varen met spannende momenten, hoeveel 
zullen het er dit jaar nog zijn en hoe is nu de 
onderlinge hiërarchie in de groep.

En dat er duidelijke verschillen van karak-
ter zijn, bleek vooral de laatste jaren. Vogels 
die elkaar het voer gunden, maar ook een 
exemplaar (de duivel zoals ik hem noemde) 
die elke vogel het voer uit de snavel trok en 
van zich afsloeg en beet. Je kunt er een boek 
over schrijven.

Dit is mijn laatste bedrage t.b.v. het jaar-
verslag van 2013 en ik wil van de gelegen-
heid gebruik maken om iedereen te bedan-
ken die tijdens mijn vakanties of afwezigheid 
het voeren van mij heeft overgenomen.

Henk Hietbrink
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Nee, nee, nee ……….. De Klapekster be-
hoort niet tot de familie van de eksters. Ja, 
jij als vogelaar kunt dat weten, zeiden mijn 
vrienden bij een gezellige bijeenkomst in 
de kroeg, waar het normaal gesproken over 
heel andere onderwerpen gaat.

Ongeveer 4 jaar geleden werd ik toege-
laten tot groep 1 van de Vogelwerkgroep 
“De IJsselstreek” in de Ulebelt. Ik werd al-
lerhartelijkst welkom geheten door mevrouw 
Kroon, voorzitter van de werkgroep. Wat mij 
direct opviel was dat de leerlingen van klas 
1 tot en met klas 8 in één lokaal zaten. De 
eerste avond keek ik mijn ogen uit en hing 
aan de lippen van de bijna volwassen leer-
lingen (een leraar of lerares was er niet) van 
groep 7 en 8, die spannende, educatieve en 
leerzame verhalen, al of niet vergezeld van 
lichtbeelden, vertelden over hun vogelbele-
ving. Door een lichte gehoor-handicap had 
ik soms moeite om het allemaal te volgen, 
maar toch……….. Ik ga elke eerste woens-
dagavond van de maand met heel veel ple-
zier naar school en dat is vroeger wel eens 
anders geweest.

Ik zit (vanzelfsprekend?) nog in groep 1 
en onlangs werd mij duidelijk gemaakt, dat 
de W van VWG staat voor: WERK en sinds 
een jaar beheer ik met Wim Visser het zang-
vogel- nestkastenproject op de Sallandsche 
Golfclub en onlangs werd mij gevraagd of ik 
de advertentie-werving voor ons prachtige 
IJsvogel-magazine voor mijn rekening wilde 
nemen. Hoewel dit laatste niet zal bijdragen 
tot een grotere kennis van ons vogelbestand, 
heb ik toch het volste vertrouwen dat ik aan 
het eind van het jaar overga naar groep 2. 
Kortom, ik voel me bijzonder thuis op deze 

school. O, ja Albert, nog één vraag: tot welke 
familie behoort de klapekster dan wel?

Albert Luning

(zie foto) een vogelaar/vriendje van mij in 
Amerika had altijd last van zwerfkatten bij  
zijn voederhuisje. Dit jaar kreeg hij ander be-
zoek! 

Klas 1 tot en met 8
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Dinsdag is mijn vaste vrije dag (ook wel 
papadag). De kinderen zitten inmiddels alle-
maal al een tijdje op school en onder school-
tijd neem ik het er soms even van en ga dan 
lekker vogelen in de omgeving van Deventer. 
Op 10 december 2013 was het prachtig zon-
nig weer en ben ik na Marijke (7) om 13.00 
uur op het schoolplein te hebben afgezet, 
doorgefietst naar het Oostermaet bij Let-
tele. Niet echt een spannend gebied maar ik 
hoopte op kruisbekken die middag. Omdat ik 
uit ervaring weet dat het erg rustig kan zijn 
met vogels in het bos, had ik ook mijn foto-
toestel meegenomen zodat ik nog wat leuke 
plaatjes kon maken. De wandeling leverde 
inderdaad niet heel veel op: een mannetje 
goudvink, kuifmezen en overvliegende kruis-
bekken die niet wilden gaan zitten. 

Tegen het eind van de wandeling om 14.30 
uur, hoorde ik weer een kruisbekachtig ge-
luid maar veel lager. Ik liep een zijpad in om 
te gaan zoeken, wat erg lastig is als je 1 doof 
oor hebt en geen geluiden kunt lokaliseren… 

Het geluid werd zwakker dus ik moest de vo-
gels voorbij gelopen zijn, draai me dus om 
en denk bovenin een hoge spar een kruis-
bek te zien zitten. Maar de vogel leek in de 
kijker totaal  niet op een kruisbek: bruin van 
boven, wit  van onder met bruine streepjes. 
Ik keek nog een keer en zag hem draaien 
met z’n kop en even later ook zich krabben 
met z’n poot. Het leek wel een dwerguil! Ik 
kon het niet geloven en ik kon het eigenlijk 
ook niet heel goed zien doordat de vogel op 
circa 15 m hoogte zat, helemaal in de top. Ik 
had eigenlijk geen tijd meer want ik moest 
nog een stuk fietsen en om 15.00 uur op het 
schoolplein zijn. Ik maakte snel twee foto’s 
met een eenvoudige hybride camera met 
zoomlens en begon naar de fiets te lopen. 
Onder het lopen belde ik met Jacob Bosma, 
mijn zwager uit Groningen die goed thuis is 
op waarneming.nl en ook een Dutchbird alert 
kon versturen. Jacob bevestigde de witte on-
derdelen van de dwerguil en noteerde enkele 
gegevens over de locatie en de waarneming. 
Om 15.00 uur werd via de whatsapp groep 
Groningen het volgende Dutch bird alert be-
richt doorgestuurd door Sander Bot:

Jacob Bosma meldt via whatsapp 
groep Groningen dat zijn zwager een 
‘zeer waarschijnlijke’ dwerguil heeft ge-
zien in Oostermaat achter Lattele. Hoog 
in een sparrenbos, alarmerende merels 
ed. Hij voert de waarneming straks in 
op wrn.nl, inclusief plekinfo, maar moet 
eerst de kinders van school halen, dus 
nu alvast een piepje.

Behoorlijk opgewonden stond ik inmid-
dels op het schoolplein. Marijke wilde spe-
len met een vriendinnetje bij ons thuis, mijn 

Dwerguil in Oostermaet

Dwerguil mooi in beeld Foto Jeroen Kuiper
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vrouw was aan het werk en had de auto. Ik 
kon alleen zo snel mogelijk de waarneming 
met foto’s invoeren op waarneming.nl en 
maar hopen dat de vogel snel door anderen 
werd teruggevonden. Om 15.30 uur lukte het 
na wat zoekwerk naar mijn inlogcode (ik zet 
nooit wat op waarneming.nl) en telefonische 
assistentie van Jacob om boven op zolder 
achter de pc de waarneming in te voeren 
als mogelijke dwerguil met twee hele vage 
foto’s.  Beneden werd door de meiden leuk 
gespeeld dus ik kon de ontwikkelingen op 
het forum van waarneming.nl achter de pc 
blijven volgen. De foto’s vonden sommigen 
al snel overtuigend en ik mocht het vraag-
teken bij de waarneming weghalen. Anderen 
twijfelden nog of het er echt een was. 16.02 
uur: de eerste vogelaars zijn ter plaatse, veel 
alarmerende zangvogels, nog geen uil. Maar 
om 16.32 uur komt het bericht IN BEELD!! 
Daan Drukker vindt hem terug. Circa 12 vo-
gelaars zien de vogel nog voor het donker 
wordt maar ik zit met gemengde gevoelens 
thuis; blij dat de vogel terug is gevonden, 
maar wat was ik graag ook in het bos ge-

weest (in plaats van thuis). Wel snel even 
mijn afspraak van de volgende ochtend ver-
zet zodat ik de dag erna kon gaan zoeken 
met waarschijnlijk vele anderen.

’s Avonds felicitaties van verschillende vo-
gelaars: Klaas, Embert, Harm, Harold, Da-
vid, velen leefden mee.

Woensdag 11 december 
Om 8 uur rijd ik naar het Oostermaet en 

loop naar de plek waar ik op dinsdag het uil-
tje heb ontdekt. 
Het is nog sche-
merig maar toch 
zijn er al zeker 
20 vogelaars die 
een beetje stil 
en zenuwachtig 
heen en weer 
lopen. Het is wa-
terkoud en mistig 
en er wordt niks 
gezien… Ik loop 
samen met Harm 
v e r s c h i l l e n d e 
rondjes door het 
bos maar vind 
ook niks. Geluk-
kig nog wel een 
mooie groep 

Waar is hij nu Foto Martijn

Mooi uitzicht Foto Martijn
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kruisbekken waaronder 
twee grote, alhoewel an-
deren daar weer aan twij-
felden. Harm houdt het om 
10 uur voor gezien en gaat 
thuis nog wat doen. Ik moet 
uiterlijk om 11 uur weg om 
mijn afspraak in Almelo te 
halen. Tegen half 11 heb ik 
het eigenlijk wel gehad, ik 
ben behoorlijk verkleumd en 
geloof er eigenlijk niet meer 
in. Ik neem me zelf voor nog 
een keer het pad af te lopen 
waar ik de dwerguil heb ont-
dekt en dan door te lopen 
naar de auto. Op dat mo-
ment hoor ik opeens “piep 
piep piep” “hij wordt gezien” 
Mensen beginnen massaal te 
rennen in 1 richting. Ik ren met ze mee, met 
telescoop, verrekijker en fototoestel. 100 m 

verder is de vogel teruggevonden, op circa 
3 meter hoog in een dun sparretje vlak langs 
het pad. Het is eerst nog zoeken (wat kijk je 
er makkelijk overheen, een bruin bolletje zo 
groot als een spreeuw) maar wat een mooi 
beestje als je hem goed in je kijker hebt. En 
wat een ontlading in de groep vogelaars, 
klikkende fototoestellen, gekreun en men-
sen die elkaar de hand schudden. De vogel 
vliegt een boom verder en weer is het even 
zoeken. Volg de stam omhoog  en dan krijg 
je hem in beeld en meer van dat soort tips 
hoor ik om me heen. En weer vliegt het uiltje 
wat verder naar achteren het bos in. Geluk-
kig heb ik mijn telescoop en sta ik op een 
goede plek. Ik kan hem prachtig in beeld 
krijgen. Alles kan ik zien, de witte stipjes op 
de rug, het staartje, het  draaien met z’n kop 
en de prachtige gele oogringen. Fantastisch!  
Verschillende vogelaars maken nog gebruik 
van mijn telescoop en dan loop ik met een 
zeer tevreden gevoel terug naar de auto en 
kom uiteindelijk precies op tijd op m’n werk in 
Almelo.  Martijn Oosterhuis

 Martijn OosterhuisMDwerguil mooi in beeld Foto Jeroen Kuiper

Klaar voor de start Foto Jeroen Kuiper
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In het pad naar de vogelkijkhut in de Heng-
forderwaarden (geadopteerd door onze 
vogelwerkgroep) is deze winter een brug 
gebouwd en geplaatst. Dit omdat de toe-
gang over de bestaande duiker in de sloot 
ook door koeien wordt gebruikt en daardoor 
soms onbegaanbaar is, door alle kuilen die 
door de koeienpoten in de ondergrond van 
rivierklei getrapt worden! Staatsbosbeheer 
heeft het bouwmateriaal beschikbaar ge-

steld en de donderdagploeg heeft de brug 
in elkaar gezet en geplaatst. Op de houten 
dwarsplanken is kippengaas bevestigd, om-
dat het anders met regen of hoog water te 
glad is. Hopelijk is deze nieuwe slootover-
gang een serieuze verbetering ten opzichte 
van de oude situatie.

Ronald Groenink

Brug geplaatst Hengforderwaarden

Professionals aan het werk 

 Foto´s Ronald Groenink
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Afgelopen oktober hebben we een rond-
reis gemaakt door Peru en Bolivia. Een van 
de hoogtepunten was een tracking door de 
Colca Canyon, de beste plek in het Andes-
gebergte in Peru om de Andescondors te 
zien. Deze vogels nestelen en overnachten 
in deze canyon en komen  ’s morgens op de 
thermiek de canyon uitzweven.  Hierbij een 
stuk uit ons reisdagboek:

Zaterdag 12 oktober 2013
Vandaag moeten we weer erg  vroeg op. 

We moeten eerst nog een flink stuk de ber-
gen in rijden om bij het startpunt van de trac-
king te komen die ons door de Colca canyon 
laat lopen.

Met de bus hobbelen en slingeren we de 
berg op over zeer slechte wegen. Een aantal 
van ons zit niet echt lekker in de bus want ze 
hebben nog steeds last van hoogteziekte en 
zijn nog lang niet fit. 

Eenmaal boven aangekomen volgen we 
de gids de canyon in. We lopen over de 
geitenpaden langzaam naar boven. Het ge-
brek aan zuurstof op deze hoogte (zo rond 
de 3400 meter) nekt je wel. Het is dodelijk 
vermoeiend, je kunt alleen maar langzaam 

doorlopen en je moet af en toe even stoppen 
om weer op adem te komen. 

De omgeving is adembenemend mooi, het 
Andesgebergte is ruw en indrukwekkend. 
We lopen langs de rand van de canyon, waar 
onderin de rivier de Colca stroomt. Deze 
canyon is de diepste canyon ter wereld met 
een diepte van 1200 meter. 

We hebben een goede gids, hij vertelt on-
derweg veel over de omgeving en natuur, 
ziet zelfs de kleinste vogels en kan ze alle-
maal benoemen.

Op het moment dat we een bocht omko-
men, wijst de gids in de verte en roept: ‘con-
dor condor’. In de verte zien we een klein 
stipje in de lucht  langzaam op de thermiek 
rondzweven. Onze eerste condor! Mijn hart 
slaat bijna over, gelukkig, ze zijn er! Je hebt 
natuurlijk nooit de garantie dat ze er zullen 
zijn. De condor zweeft achter een bergtop en 
we zijn hem kwijt. We lopen langzaam door 
en rusten even om rustig rond te kunnen kij-
ken. De condor komt weer vanachter de berg 
aanzweven en draait langzaam een rondje 
en verdwijnt dan weer. 

We zijn echt opgetogen. We lopen door 
en komen bij het eerste uitkijkpunt. Dit is 

Op bezoek bij de Andescondors
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een aangelegd uitkijkpunt, gelukkig met een 
muurtje eromheen, zodat je niet de canyon 
in kunt vallen. 

Vanaf hier zien we ook verderop het grote 
uitkijkpunt, wat bekend is als El Cruz del 
Condor, een van de betere plekken om de 
condor te zien. Deze plek is bereikbaar met 
de bus, wat ook verklaart waarom het daar 
erg druk is.

Dan zien we een tweede condor uit de 
canyon omhoogkomen, hij is zwart met wit, 
het is een mannetje.  Geweldig om te zien 
hoe die enorme vogel bijna bewegingsloos 
op de opstijgende warme lucht rondzweeft. 
Even later komt er nog een, een bruin ge-
kleurde, dus een juveniel.

Deze juveniel draait zijn rondjes en gaat 
opeens op een uitstekende rotspunt zitten 
vlak bij het bovenste uitkijkpunt.  De vogel 
schijnt zich niets aan te trekken van de vele 
mensen  die toch dichtbij zijn.  Na een paar 
minuten zit de vogel daar nog steeds en ik 
besluit om toch naar boven te lopen in de 
hoop dat hij nog eventjes op mij blijft wach-
ten. Ik loop zo snel als mogelijk is op deze 
hoogte de berg op en zie onderweg dat de 
vogel er nog steeds zit. Totaal buiten adem 
kom ik boven en kan toch nog wat foto’s ne-
men. De vogel is zo dichtbij dat ik met een 
250 mm lens de vogel beeldvullend kan fo-
tograferen!

Andescondor:  (Vultur gryphus , Andean Condor ) is een gierensoort met een span-
wijdte van  3 meter. Hoogte 1,2 tot 3 meter. Gewicht 11 tot 15  kilo. Leeftijd tot 80 jaar. 
Het zijn aaseters.

Verschijning: De condor heeft een kale kop en nek, de mannetjes hebben een rode 
kam. Volwassenen hebben zwarte veren met soms enkele witte veren en witte vlekken 
op de vleugels en een witte nekkraag, die bij de mannetjes groter is, de juvenielen zijn 
grijs/bruin.

Voortplanting:  Condors zijn vanaf 5 jaar geslachtsrijp, zijn monogaam en leg-
gen elke 2 jaar eieren. Ze nestelen op richels in de bergen.   

Verspreiding: gehele Andesgebergte in Zuid-Amerika. De Andescondor, die tot 
de grootste vliegende vogels op aarde behoort, wordt op dit moment bedreigd en de 
populatie loopt langzaam terug. 
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Vanuit dit hogere punt kan ik een gro-
ter deel van de canyon inkijken en zie nu 
3 condors rondzweven. Een vrouwtje en 
2 juvenielen. Ze komen langzaam omhoog 
uit de diepten van de canyon  en uiteinde-
lijk maken ze ook boven ons hun rondjes. 
Wat een geweldig gezicht als zo’n enorme 
vogel met een spanwijdte van 3 meter bo-
ven je hoofd voorbij zweeft. Het is net een 
kleine zonsverduistering! Een mannetje landt 
op de plek waar de juveniel nog zit en jaagt 
deze weg. Hij gaat zelf op deze plek zitten. 
Wat een enorm geluk om dit van zo dicht-
bij mee te kunnen maken, ook het mannetje 
komt in zijn geheel op de foto. Het mannetje 
blijft niet lang zitten en spreidt zijn enorme 
vleugels en zweeft weer weg. Het wordt nu 
langzamerhand wat warmer en er komen 
nog meer condors langs die langzaam hun 

rondjes draaien om zo voldoende hoogte te 
krijgen en verder de Andes in te vliegen op 
zoek naar eten. 

Dit schouwspel gaat nog ongeveer een 
kwartiertje door en uiteindelijk zijn ze al-
lemaal verdwenen. Opgetogen zoeken we 
elkaar weer op en delen enthousiast onze 
ervaringen. Volgens de gids hebben we 
8 verschillende condors gezien, 2 vrouwtjes, 
2 mannetje en 4 juvenielen. 

Deze tracking en de kans om deze enorme 
vogels van zo dichtbij te kunnen bekijken wa-
ren geweldige ervaringen. Op de terugweg 
bleven we er maar over praten. 

Morgen reizen we door naar een volgend 
hoogtepunt, het bezoek aan Machu Picchu!

Tekst en foto’s 
Ludo Wopereis
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De IJsvogel in kleur door leden

Jaap Bont

Beelden uit  
Skåne Zweden

Vogel en natuur reis leden 

Vuurtoren
Falsterbo
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Impressies  
op  
Falsterbo
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Wegdromen, het kan  
in Skåne Zweden
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Dus niet alleen oog voor vogels

Gezocht leden die beeld materiaal willen leveren voor de deze kleur pagina's.  
Binnen de clud zijn een heleboel fotograven, we zoeken dus jou.

Fyledalen te mooi om van weg te gaan

Wat nemen ze daar waar? een boomkikker
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Voorwoord bestuur
Het bestuur kijkt terug op een actief jaar. 

Naast onze reguliere activiteiten zijn er van-
uit de VWG een viertal incidentele zaken 
georganiseerd: er is een nieuwe werkschuur 
gevonden en ingericht; het ooievaarsproject 
is afgesloten; we hebben een vogelobserva-
tiehut geadopteerd en wij hebben de Overijs-
selse Vogelaarsdag georganiseerd. Dit kan 
alleen in een vereniging met actieve leden. 
Wij willen daarom op deze plek alle actieve 
leden heel erg bedanken voor hun inzet!

In februari 2013 hadden wij tijdens de of-
ficiële jaarvergadering te maken met twee 
kandidaten voor één plek in het bestuur. Dit 
is nog nooit eerder voorgekomen. Harry Dij-
kerman kreeg de meeste stemmen en trad 
toe tot het bestuur. Per 5 februari 2014 treden 
de voorzitter, Wil Kroon, en penningmeester, 
Hans Blauw, af. Wil heeft sinds 2004 deel uit-
gemaakt van het bestuur waarvan zij sinds 
2008 de voorzitter is geweest. Hans is in 
2008 toegetreden. De overige bestuursleden 
hebben uitstekend met hen samengewerkt 
en we spreken vast ook namens de leden als 
wij zeggen dat wij beiden enorm bedanken 
voor hun inzet voor de VWG "de IJsselstreek" 
en Wil met name ook voor het enthousiasme 
waarmee ze vele leden actief wist te krijgen.

Het bestuur heeft  besloten per februari 
2014 terug te gaan van zes naar vijf leden 
(past binnen de statuten) waarbij de functie 
van secretaris en penningmeester gecombi-
neerd zullen gaan worden. 

De vereniging is stabiel in omvang; er zijn 
enkele leden vertrokken maar er zijn ook en-
kele nieuwe, jonge(re) leden lid geworden. 
Het is verheugend dat er, mede door de 

jeugd- en jaarcursussen, nieuwe aanwas is 
van leden. Er melden zich ook nieuwe leden 
die ons hebben gevonden via de website.

Per 1 februari 2014 heeft Vogelwerkgroep 
“De IJsselstreek” 118 leden. Door de afbouw 
van het ooievaarsstation hebben wij geen 
donateurs meer. Wij hebben alle donateurs 
bedankt door middel van een speciaal daar-
voor gedrukte kaart met foto’s van boomnes-
ten van ooievaars.

Ooievaarsbuitenstation ’t Zand   

Algemeen
Tijdens de ledenavond van juni 2013 werd 

intern door en voor de leden, stilgestaan bij 
het opheffen van het ooievaarsstation. We 
maakten een fietstocht door de uiterwaar-
den, bekeken de boomnesten en fietsten 
langs het ooievaarsstation naar café het 
Hoekje voor een gezamenlijke borrel. Op 
7 december 2013 is het ooievaarsbuitenstati-
on officieel opgeheven. In aanwezigheid van 
leden van de ooievaarscommissie en enkele 
bestuursleden werd het bord door Wim Ver-
holt verwijderd. Hiermee kwam een einde 
aan een zeer geslaagd project: de ooievaar 
is helemaal terug in het IJsseldal. 

Aantallen en resultaten
Eind 2013 is het aantal nestpalen vermin-

derd tot 1 (-1). Er hebben 2 paartjes gebroed, 
er zijn 3 jongen uitgevlogen.

In totaal hebben in de IJsselvallei in 2013 
125 broedpaartjes gebroed, die 246 jongen 
grootgebracht hebben.

Beheer
In februari is twee weken bijgevoerd tij-

dens streng winterweer.

JAARVERSLAG 2013 VWG "de IJSSELSTREEK"
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Biotoopverbetering 
In de omgeving van Exel (bij Lochem) zijn 

2 nieuwe nestpalen geplaatst.
De monitoring van foeragerende ooievaars 

vond in 2013 wederom langs 6 routes plaats 
(2 nieuwe routes bij Lochem), dit omdat het 
projectgebied naar de gehele gemeente Lo-
chem is uitgebreid.

Cursussen  
Er zijn in 2013 voor het eerst in jaren geen 

cursussen gegeven. Voor 2014 staan ze al 
weer op de rol!

Jeugd
In 2013 is er geen jeugdcursus geweest. 

De junior vogelclub gaat wel iedere 14 da-
gen op pad om vogels, maar ook dassen, 
wilde zwijnen of vissen te bekijken. De club 
bestaat uit zo’n 15 leden, waarvan er gemid-
deld zo’n 8 meegaan. Er zijn in de loop van 
2013 een aantal kinderen bijgekomen, som-
migen zijn  met vriend(innet)jes meegeko-
men, anderen via de website. Ook zijn er een 
paar afgehaakt, waardoor het totale aantal 
redelijk stabiel is gebleven. Van de leden van 
het eerste uur zijn er nog 2 over, de meesten 
haken tussen de 12 en de 15 jaar af. Wie 
weet zien we er in de toekomst nog weer een 
aantal van terug.

WOP (Werkgroep Onderzoek en Publica-
tie) 

Over het jaar 2012 heeft de 
WOP een eigen jaarverslag opge-
steld dat medio 2013 is gepubliceerd  
op de website. Via deze werkgroep vindt de 
coördinatie en eventuele publicatie van alle 
inventarisatie- activiteiten plaats. Een groot 
project dat eind 2012 is gestart betreft het 
Atlasproject van Sovon waaraan vele leden 
actief deelnemen. Ook dit jaar zal de werk-
groep weer een eigen jaarverslag opstellen.

Ringactiviteiten 
Het vogelringwerk van de VWG bestond 

in 2013 uit een aantal activiteiten. Het ringen 
van jonge ooievaars werd gecontinueerd 
evenals de CES-activiteiten. Er wordt op di-
verse plekken gevangen voor het ringen: op 
een terrein van het ONG in Almen, en bij de 
Ring-MUS projecten in Gorssel, Eefde en 
Vorden. Bij het nestkastenproject op Dorth 
worden in het broedseizoen de jongen ge-
ringd en tijdens het winterseizoen de in de 
kastjes slapende vogels. Ook werden enkele 
leden door eigen leden opgeleid tot ringer.

Van het ringwerk en het nestkastenwerk 
op Dorth zijn aparte verslagen beschikbaar.

Excursies en ledenavonden 
Het maandelijkse excursieprogramma van 

halve of hele dagen kende een goede deel-
name. In totaal waren er 11 excursies.

Onze vaste excursie met Hemelvaart is in 
2013 niet doorgegaan, omdat de beginners-
cursus door onvoldoende aanmeldingen niet 
doorging.

In 2013 zijn tien ledenavonden geweest. 
Het aantal bezoekers zit tussen de 26 en 
34 per avond. Er zijn actuele mededelingen 
vanuit het bestuur en vanuit leden. Daarna is 
een inhoudelijk gedeelte met in- en externe 
sprekers. Daarbij kwamen onder andere de 
volgende onderwerpen aan bod: het gebruik 
van waarneming.nl en het tellen en bescher-
men van gierzwaluwen.

Voor- en najaarsweekend Zuid-Limburg/
Texel   

Van 19 t/m 21 april 2013 gingen 23 leden 
van onze vogelwerkgroep naar Zuid-Limburg 
voor het traditionele Voorjaarsweekend. Het 
was weer een geslaagd weekend. Onder lei-
ding van de oud-voorzitter Arnold Bakker, die 
al jaren in Limburg woont en werkt, was er 
een mooi programma. Naast de waarneming 
van o.a. Pestvogels en de Boomvalk was 
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natuurlijk de Oehoe in de ENCI-groeve een 
absoluut hoogtepunt. 

Van 27 t/m 29 september 2013 ging er 
weer een groep naar Texel. Naast de kam-
peerders

met tent of camper waren er ook enkele 
deelnemers die een B & B hadden geboekt.

Bijzondere waarnemingen: de Koekoek 
(die zelfs op de camping werd waarge-
nomen), overvliegende Kruisbekken, een 
prachtige show van de Slechtvalk, duizen-
den Goudplevieren en de Grote Pieper. Af-
gezien van de harde wind  een heel geslaagd 
weekend en hopelijk volgend jaar weer met 
mooi weer en met meer vogels.

Dan in het eerste weekend van oktober! 

Communicatie
Van ons blad de “De IJsvogel” verschenen 

in 2013 op nieuw 3 edities in april, september 
en december. 

De vogelwerkgroep is een echte werk-
groep. Dat betekent dat veel leden op ver-
schillende terreinen actief zijn. Ieder op een 
gebied waar zijn of haar kennis of interesse 
ligt. 

Maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) 
mailde het bestuur ook in 2013 een Elektro-
nische Nieuwsbrief.

De website is en blijft een mooi commu-
nicatiemiddel en wordt goed actueel gehou-
den. Een hele prestatie!

Overige zaken
In 2013 hebben zich naast de bovenstaan-

de zaken een aantal ‘incidentele’ ontwikke-
lingen voorgedaan. 

Nieuwe werkschuur
Omdat het ooievaarsstation werd geslo-

ten, moest er een nieuwe werkschuur wor-

den gevonden. Dat is gelukt: de ‘donderdag-
ploeg’ kan gebruik maken van een schuur 
van de stichting IJssellandschap aan de We-
termansweg, ten noorden van Deventer. Er 
is een bruikleenovereenkomst gesloten en 
de schuur is op 23 november feestelijk door 
de leden in gebruik genomen na afloop van 
een excursie.

Observatiehut Hengforderwaarden 
Een tweede vermeldenswaardige ontwik-

keling is dat de VWG een observatiehut in 
de Hengforderwaarden heeft geadopteerd. 
De hut is eigendom van Staatsbosbeheer, 
die de hut wilde afstoten. De VWG heeft 
aangeboden het klein onderhoud van hut, de 
directe omgeving en het wandelpad erheen 
op zich te nemen. Met name de leden van de 
donderdagploeg zullen deze klus voor hun 
rekening nemen. Hun nieuwe werkschuur 
ligt in de omgeving van de hut. De formele 
overeenkomst met Staatsbosbeheer moet 
nog definitief worden in 2014.

Overijsselse Vogelaarsdag
Een laatste activiteit betrof de Overijsselse 

Vogelaarsdag op 9 november. Een kleine 
werkgroep heeft de organisatie op zich ge-
nomen, een enorme prestatie. De dag is zeer 
goed verlopen. Er kwamen ruim 150 deelne-
mers op af en er waren veel complimenten 
over het programma en de organisatie. De 
dag stond in het teken van Ruimte voor de 
Rivier. Het middaggedeelte vond plaats op 
de nieuwe biologische boerderij de Natuur-
derij Keizersrande alwaar een rondleiding 
werd gehouden en een kleine excursie in de 
uiterwaarden plaatsvond. De Zeearend bo-
ven de zojuist geadopteerde hut maakte het 
programma af. Tijdens deze dag is een kort 
moment ingeruimd voor de officiële over-
dracht van de hut in de Hengforderwaarden 
door Staatsbosbeheer aan onze VWG. 
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“Wall of Fame” Sovon
Op  de “ Wall of Fame” van Sovon staan de 

namen van tellers die meer dan 25 jaar ac-
tief voor Sovon geteld hebben. Onze VWG is 
met 4 leden op die lijst vertegenwoordigd. Zij 
hebben inmiddels een bijbehorend speldje 
met het logo van Sovon ontvangen

Project bescherming Patrijs
Helaas is het niet gelukt om een subsidie 

te verkrijgen ter bescherming van de Patrijs 
in ons werkgebied. Onze VWG werkte mee 
aan dit project dat is opgezet door o.a. IVN 
Olst-Wijhe Het is bij inventariserende tellin-
gen gebleven.

Vooruitblik
Er staan in 2014 verder weer de nodige 

traditionele activiteiten op het programma. 
De excursiecommissie heeft, op basis van 
programma’s van andere werkgroepen, een 
paar nieuwe excursiebestemmingen gese-
lecteerd. 

We gaan komend jaar opnieuw veel tijd 
steken in de tellingen voor het Atlasproject 
van Sovon en er zullen weer een aantal 
BMP-tellingen plaatsvinden. 

De samenwerking tussen de VWG en de 
stichting IJssellandschap verloopt goed, het 
mogen gebruiken van de werkschuur zien 
we als een uiting van die samenwerking. De 
VWG zal op verzoek van de stichting IJssel-

landschap nestvlotjes voor de Zwarte Stern 
gaan plaatsen langs de IJssel.

We bekijken in hoeverre we een rol kun-
nen spelen als stadsvogeladviseur naar ge-
meente en bouwbedrijven met als doel de 
achteruitgang van typische stadsvogels te 
voorkomen door hun leefklimaat te verbete-
ren.

Verder lijkt 2014 een rustig jaar te worden, 
we voorzien geen grote nieuwe activiteiten.

Bestuur VWG IJsselstreek
Februari 2014

Nieuwe publicaties op de website

Op het moment van schrijven zijn er geen nieuwe publicaties op de website. Maar 
binnenkort verwachten we het verslag voor 2013 van de Werkgroep Onderzoek en 
Publicatie WOP. Met daarin een verzameling van alle onderzoeken die gedurende 2013 
zijn uitgevoerd.

Niemand ziet me toch, Dwerguil
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Vorig jaar gaf ik aan geen zin te hebben in 
het voorlezen van het jaarverslag. Het ver-
slag komt immers in zijn geheel in de IJsvo-
gel te staan. Ik stond in dichtvorm stil bij het 
jaar 2012. En nu is het tijd om terug te kijken 
op het jaar 2013. En hoe kan het anders…… 
dat gaat natuurlijk in de vorm van ‘het Fabel-
tjeskrantjournaal’!

Dag lieve kindertjes,
Wat fijn dat jullie weer allemaal naar het 

Praathuis zijn gekomen vandaag. Het eten is 
op en het is dus bijna bedtijd. Vandaag heb-
ben wij een hele speciale aflevering van de 
fabeltjeskrant.  Jawel, het is heus waar, er 
staat  een jaaroverzicht 2013 in de krant. Een 
heel jaar! Dus ik zal maar snel beginnen met 
voorlezen.

Natuurlijk is in het grote dierenbos het ge-
wone leven doorgegaan. Alle dieren deden 
hun eigen werk. Truus de Mier was druk met 
het bij elkaar brengen van alle dieren om ze 
te laten tellen. Niemand kon vaker en meer 
tellen dan Rokus de Vrije Vogel, die werkelijk 
altijd op pad was. 

De gezusters Hamster, geassisteerd door 
Jodokus de Marmot maakten weer drie hele 
afleveringen van de IJsvogel.  En Zoef de 
Haas zorgde ervoor dat alle nieuwtjes uit ons 
mooie bos razendsnel op de website te vin-
den zijn.

Flora Nachtegaal lokte alle jonge dieren 
mee naar buiten om, jawel, naar VOGELS te 
gaan kijken. 

Intussen vingen Lowieke de Vos en Bor de 
Wolf op vele plaatsen in ons mooie dieren-

bos allemaal vogels in hun netten. Wat een 
gemene streek nietwaar? Maar, het zouden 
Lowieke en Bor niet zijn als zij de vogeltjes 
niet weer vrij lieten. Zij kregen als aandenken 
aan hun hachelijke avontuur een mooie ring 
om hun poten. 

Hoe anders ging Meindert het Paard daar-
mee om. Hij liet de vogels niet in een net vlie-
gen maar klom hoogstpersoonlijk in een paal 
om daar met liefde een ring om de poten van 
de hoogbenige genades te leggen. Deze ver-
kozen trouwens een boom boven de prachti-
ge palen die speciaal voor hen werden neer-
gezet. En die bomen waren vruchtbaar! 246 
jonge ooievaartjes werden er grootgebracht. 

Om het de ooievaars nog meer naar de 
zin te maken liet Meindert, in nauwe samen-
werking met mister Maraboe en mijnheer de 
Raaf (Crox voor vrienden), een modderige 
poel aanleggen langs de rivier. Ze hadden 
daarvoor de hulp ingeroepen van Momfer 
de Mol. En ze hadden het kunnen weten….. 
Momfer liet een hele hoge hoop aarde achter 
naast zijn graafwerk. Gelukkig ruimde hij dat 
later nog op.

De school van het dierenbos was dit jaar 
gesloten. Het was, denk ik, tijd voor bijscho-
ling van de meester en de juf. 

En natuurlijk, lieve kindertjes, gingen heel 
veel dieren elke maand samen op pad in ons 
mooie dierenbos. Maar soms ook naar het 
buitenbos en zelfs het verre buitenbos om 
daar nóg mooiere vogels te zien. En er was 
weer twee keer een schoolreisje. Helemaal 
naar Zuid-Limburg en naar Texel. Nou, daar 
hebben ze héle mooie en bijzondere vogels 
gezien. Dat kan ik jullie wel vertellen. Maar 

Alternatief Jaarverslag 2013
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niet alles wat je ver haalt is bijzonder. Want 
in de laatste maand van het jaar liep heel het 
dierenbos uit naar het Oostermaatse bos om 
daar MIJN soortgenoot te gaan bewonderen. 
Een dwerguil. Waarom zo’n klein familielid 
nu tot zo’n ophef leidt, is mijnheer de Uil een 
raadsel.

En naast al deze normale dingen waren er 
ook hele speciale dingen dit jaar.

Ed en Willem Bever moesten hun werk-
plaats verlaten. Ze moesten weg van het 
Braamstruikse Binnenpad omdat het ooie-
vaarsdorp werd gesloten. Jawel, jullie horen 
het goed. Het ooievaarsdorp werd gesloten. 
Want zeg nou zelf, een dorp met maar één 
huis, dat is toch geen dorp meer. Gelukkig 
vond Juffrouw Ooievaar, onze bosmeester een 
nieuwe schuur aan het Wetermanse buiten-
pad, voor onze ijverige bevers. En daar heel 
vlakbij stond een prachtig vogelhuis. Harry 
de Lepelaar kon dat huis niet meer onder-
houden en zo mochten onze eigen Ed en 
Willem Bever vanuit hun nieuwe werkplaats 
dit vogelhuis gaan onderhouden. 

En dan heb ik nog over één belangrijke 
gebeurtenis aan jullie te vertellen. Een ge-
beurtenis waar veel van jullie druk mee 
zijn geweest, een dag om in de boeken te 
schrijven. Onze Overijsselse Vogelaarsdag. 
150 dieren, van ver buiten de grenzen van 
ons eigen bos, kwamen daar op af. Nou, het 
liep allemaal gesmeerd hoor! Mijnheer de Uil 
neemt zijn petje daarvoor af. 

Lieve kindertjes, ik ben bijna aan het eind 
van de aflevering van vandaag. Maar ik moet 
helaas afsluiten met een minder prettig be-
richt. 

Onze eigenste juffrouw Ooievaar, onze  
hoogbenige majesteit, onze  hoogsnavelige 
dame, wil  niet langer leiding wil geven aan 
ons allen. En met haar heeft ook haar assi-
stent Woefdram besloten er een punt achter 
te zetten. Hoe dat zo is gekomen weet mijn-
heer de Uil niet zo precies. Misschien horen 
we daar later nog meer over.

En nu naar jullie warme nestje, oogjes 
dicht en snaveltjes toe.

EMPaThiE?
Een Naaktstrandpleviertje  
uit Egmond,
liep wat verward op het strand rond.
Ze was zwaar in de rui,
droeg geen broek en geen trui.
Omdat ze dat niet zo gepast vond.

Keep

LENSdOP gEVONdEN

Wie is er een lensdop kwijt van een 
telescoop of telelens? ik heb deze 
winter een dop in mijn auto gevon-
den en deze is waarschijnlijk na één 
van de vele excursies achtergeble-
ven. Er staat echter geen merknaam 
op, de lensdop is zwart en ongeveer 
10 cm. in doorsnee.

Ronald groenink
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Ellen vroeg mij deze keer iets te schrijven 
over een “gewone bijzondere soort”. Ik heb 
daar lang over moeten denken. Een moei-
lijke, ogenschijnlijk tegenstrijdige opdracht. 
Het deed me denken aan die reclame waarin 
je “als je maar lang genoeg gewoon blijft, 
vanzelf bijzonder wordt”. 

Maar welke vogel blijft er zolang gewoon 
dat hij bijzonder wordt? De vogelbevolking is 
altijd enorm in beweging. Klimaat en biotoop 
veranderen, zachte en strenge winters heb-
ben hun impact, voedselgebrek veroorzaakt 
invasies, exoten burgeren in en dwaalgasten 
bereiken ons land als verstekeling op oce-
aanschepen. 

Nu is het wel zo dat als je maar lang ge-
noeg een soort bestudeert, ook een “gewo-
ne” bijna altijd “bijzonder” wordt. Iedereen 
die van zijn of haar tuinvogels geniet, zal 
dit kunnen beamen. Dat veel vogelaars het 
“bijzondere” in een “gewone” soort niet zien, 
komt omdat ze te veel focussen op zeldzame 
soorten. 

Onze beleving van “gewoon” en “bijzon-
der” is natuurlijk erg persoonlijk. Sommige 
vogelaars hebben “iets” met ganzen, ande-
ren “doen” liever aan weidevogels, terwijl de 
hartslag van een derde omhoog schiet bij het 
zien van een (roofvogel)stipje in de blauwe 
lucht. Terreinkennis, vogelervaring en aantal 
velduren hebben ook zo hun invloed op hoe 
iemand een waarneming waardeert. Een be-
ginnend vogelaar zal andere vogels bijzon-
der vinden dan een oude rot in het vak. 

Gewenning komt bij alles al snel om de 
hoek kijken. Ik merk het aan “onze” Zee-
arend. Tot voor kort was het een enorme be-
levenis er een in ons werkgebied te spotten. 
Maar nu er sinds vorige zomer twee exem-
plaren rondvliegen die vrijwel dagelijks wel 
door iemand gezien worden, beginnen we 
ook deze spectaculaire soort bijna “gewoon” 
te vinden. 

De populatieontwikkeling van een soort 
heeft een grote invloed op onze beoordeling 
van “bijzonder of gewoon”. Zolang een soort 
zeldzaam is vinden we hem “bijzonder”, 
groeit de populatie dan ervaren hem al snel 
als “gewoon”. Soms slaat dit zelfs door en 
beginnen we te roepen dat er “te veel” van 
zijn en dat de soort “gereguleerd” moet wor-
den. Denk maar eens aan het ganzendebat. 
En dat terwijl we 40 jaar geleden nog een 
herintroductieprogramma voor de Grauwe 
Gans financierden omdat de soort vrijwel uit-
gestorven was. De Grauwe gans ingehaald 
door zijn eigen succes! Ook de Ooievaar 
en de Raaf, die we nu als “gewone” vogels 
binnen ons werkgebied ervaren, zijn goede 
voorbeelden van succesvolle herintroductie 
nadat ze (vrijwel) uitgestorven waren.

De gewone bijzondere vogel

Ik ben dus de verstekeling, Sneeuwuil
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Een ander succesverhaal, maar geheel op 
eigen kracht, is de Grote Zilverreiger.  Stopte 
ik in de tachtiger jaren nog op de vluchtstrook 
van een snelweg om mijn eerste Grote Zil-
verreiger te bewonderen, nu zou ik dat wel 
uit mijn hoofd halen. Buiten de broedtijd zie 
je ze volop in ons werkgebied, zelfs in het 
industrieel beheerde agrarische landschap. 
Een dagje vogelen levert al gauw meer dan 
10 exemplaren op. In augustus/september 
zie je ze zelfs in groepen van 30-40 exem-
plaren achter vissende aalscholvers aanvlie-
gen. De aalscholvers drijven de vis naar de 
kant, waar de zilverreigers, als rasechte op-
portunisten, al klaar staan om hun deel van 
de buit op te eisen. Een “bijzonder” spekta-
kel, hoewel de soort “gewoon” is geworden. 
“Bijzonder” is ook dat je tegenwoordig vaak 
meer “Zillies” ziet dan Blauwe Reigers. 

Omgekeerd, in die zelfde tachtiger jaren, 
vond ik een Bonte Kraai in een winters land-
schap heel “gewoon”, nu moet je ze zoeken 
als een speld in een hooiberg. Maar rijdt je 
een paar honderd kilometer Duitsland in dan 
is de soort opeens weer heel “gewoon”…He-
laas geldt dat laatste niet voor de Patrijs, die 
wordt overal “bijzonder’ (zeldzaam).

Fenologie kan  een “gewone” soort heel 
even “bijzonder” maken. Het is altijd span-
nend wanneer je de eerste voorjaarsvogels 
ziet en of je je persoonlijk record of dat van 
anderen kan verbreken. Dit jaar lukte me dat 
al heel snel met de Grutto. Nauwelijks beko-
men van de “Oud en Nieuw” viering zag ik op 
3 januari (!!) bij Deventer de eerste al voorbij 
vliegen. Tot nu toe stond het record op 13 ja-
nuari 2006. Nu maar wachten op de eerste 
Boerenzwaluw en Fitis. Die zullen ongetwij-
feld al lang gezien zijn als dit artikel uitkomt.

Ook “vertrek”fenologie vind ik erg boeiend; 
wanneer vertrekt de laatste overwinteraar of 
zomervogel uit ons gebied?

Door het aanhoudende koude winterweer 
en dito voorjaar van 2013 waren een aantal 
typische wintergasten duidelijk verlaat. Zo 
bleven de Nonnetjes veel langer in ons ge-
bied hangen dan normaal. Begin april zaten 
er nog steeds kleine groepjes in de uiter-
waarden. Op 14 april werd een laatste exem-
plaar gezien in de Duursche waarden, een 
record. Meestal zijn ze uiterlijk eind maart al 
vertrokken. 

In oktober maak ik er een “sport” van om 
late Zomertalingen te registreren. Op zich 
zijn het dan maar saaie eendjes; het pracht-
kleed is verruild voor een eenvoudig bruin 
eclipskleed dat maar nauwelijks verschilt 
van de Wintertaling. Je moet dus goed turen 
om het verschil met zekerheid vast te kunnen 
stellen. In oktober 2012 hield ik al een tijdje 
een zeer late pleisterende Zomertaling bij de 
Yperenplas in de gaten. Het beest verbrak 
ruimschoots de voorgaande laatste vertrek-
datum, die toentertijd op 18 september 2005 
stond. Op 15 oktober dacht ik het absolute 
record te hebben, maar mijn bewijsfoto op 
waarneming.nl trok meteen de publieke 
aandacht en de volgende dag wisten een 
paar andere vogelaars het beest nogmaals 
te traceren en het record met een dag te 
verbreken. Daarna was hij ook wel verdwe-
nen naar warmere oorden. De herkansing 
in 2013 leverde geen nieuwe record op; er 
zat weliswaar op dezelfde locatie weer een 
late Zomertaling, maar die verdween “al” op 
6 oktober. Evengoed een “bijzonder” late ver-
trekdatum. 

Waarnemingen van soorten die opeens in 
recordaantallen aanwezig zijn of doortrek-
ken, vind ik altijd erg intrigerend, ook als het 
“gewone” soorten betreft. 

Wat dat betreft, waren we goed bedeeld 
in 2013. Het begon al begin maart met de 
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Kraanvogels. Uit de koers gedreven door de 
aanhoudende straffe oostenwind trokken ze 
op 4 en 5 maart bij honderden tegelijk over 
ons gebied. In totaal werden er in drie da-
gen tijd zo’n 5600 exemplaren ingevoerd op 
waarneming.nl, bijna zes keer zoveel als in 
“normale jaren”. Zo’n spectaculair schouw-
spel had zich nog nooit eerder voorgedaan. 

Direct daarna was het weer feest, nu met 
de Goudplevieren. In normale jaren een “bij-
zondere krent in de pap” binnen ons werk-
gebied, maar in het vroege voorjaar van 
2013 opeens opvallend talrijk aanwezig. 
Vanaf 9 maart werden de eerste pleisteren-
de groepjes gesignaleerd. En deze groepjes 
zwollen al snel aan tot grote groepen van 
soms meer dan 300 exemplaren! Vooral de 

Wilpse Klei, de Bolwerksweide en de gras-
landgebieden bij Nijbroek, Welsum en Wijhe 
bleken populair. Bijzonder was ook dat ve-
len wel een maand bleven hangen. Nog bij-
zonderder was het dat er zich in begin mei 
nog een tweetal ophield bij de Bolwerksplas. 
Meiwaarnemingen waren daarvoor alleen 
bekend uit 1991 en 1993! In totaal kwam de 
teller voor 2013 op ruim 3500 exemplaren te 
staan, bijna 15 keer zoveel als het gemiddel-
de over de zes jaren daarvoor (waarneming.
nl).

En de Goudplevier was niet de enige tal-
rijke steltloper. Ook andere steltlopers bleken 
in 2013 in relatief veel grotere aantallen te 
pleisteren en door te trekken. Wat te den-
ken van de Bonte Strandloper, die het jaar 
afsloot met 460 exemplaren, 13 x zoveel als 
het jaargemiddelde over de 6 jaren daarvoor 
(waarneming.nl). De Bosruiter “presteerde” 
nog beter zelfs:  die werd in 2013 maar liefst 
18 x zoveel waargenomen als gemiddeld in 
de periode 2007-2012. Je kwam ze soms 
zelfs tegen in zeer ongebruikelijke biotopen. 
Zo zag ik meerdere malen Bosruiters samen 
met Zwarte Ruiters en andere steltlopers 
foerageren op half ondergelopen maisak-
kers, niet direct het eerste biotoop waar je 
aan denkt bij deze soorten, “bijzonder” dus.

Met mij vier je dus feest, Goudplevier

Kolganzen Foto Jan-Willem Hofstede



IJsvogel nr. 77 32 april 2014

Het zomerhoogwater in begin juni 2013 
was ook goed voor allerlei bijzondere waar-
nemingen. Ik schreef al over Futen en Vis-
diefjes die op ondergelopen graslanden 
verdronken wormen opvisten. Toen het wa-
ter zich terug begon te trekken, bleven veel 
graslanden plasdras achter waarna een 
ongekende influx van Kleine Mantelmeeu-
wen opgang kwam. Nog nooit zagen we er 
zoveel. Groepen van honderden exemplaren 
zaten zich tegoed te doen aan regenwormen 
en andere verdronken bodemdieren. Ook in 
normale jaren laten de maanden mei/juni al-
tijd een doortrekpiekje zien, maar dan gaat 
het meestal om maximaal enkele honderden 
exemplaren. Nu werden er in de maand juni 
alleen al 10.600 ex ingevoerd op waarne-
ming.nl, een aantal dat zelfs het jaargemid-
delde van het afgelopen decennium vele 
malen overtreft. 

Na de mantelmeeuwen werd het even rus-
tig, maar op 25 en 26 augustus werd Oost-
Nederland getrakteerd op een overdonde-
rende uittocht van Wespendieven. Massale 
trek van Wespendieven is een zeldzaam fe-
nomeen in Nederland. Net als met de Kraan-
vogels was dit verschijnsel te danken aan de 
aanhoudende oostenwind.  De meeste Wes-
pendieven trokken rakelings langs ons werk-
gebied via de Achterhoek, Montferland, Lim-
burg en Oost-België richting Afrika. Op de 
telpost bij Montferland werden de eerste dag 
maar liefst 471 Wespendieven genoteerd! 
Maar ook binnen ons werkgebied zagen we 
er tientallen voorbij trekken; heel bijzonder 
voor zo’n toch al bijzondere soort. 

Wie dacht dat het hiermee wel afgelopen 
was met die extreme aantallen kreeg onge-
lijk; met het massale vertrek van de Wespen-
dieven kondigden zich al de eerste Kruisbek-

ken luid roepend aan. Een heuse invasie 
kwam op gang en de hele winter konden we 
genieten van deze bijzondere soort. In vrijwel 
alle grotere  boscomplexen met wat naald-
hout kon je ze waarnemen. Groepen van 
20-30 stuks waren zeker geen uitzondering. 
De aanwezigheid van kleine aantallen Grote 
Kruisbekken maakte een boswandeling nog 
spannender. 

“Gaten opvullen” in de statistieken is een 
vreemde tic van mij. Hierdoor wordt het 
waarnemen van een soort in een bepaalde 
maand opeens extra bijzonder. Een voor-
beeld: januari was tot voor kort de enige 
maand waarin waarnemingen van de Bonte 
Strandloper ontbraken. Met deze weten-
schap ga ik dan juist in die maand extra 
speuren naar zo’n soort. En dit jaar, dankzij 
het zachte weer, leverde dat een waarne-
ming op. Weliswaar net op de valreep, maar 
op 30 januari spotte ik een Bontje langs de 
oever van de Yperenplas. Een dag later zat 
de vogel er nog steeds en werd er bovendien 
een tweede exemplaar gezien in de Welsum-
merwaarden. Het gat in de statistieken werd 
opgevuld….

Ik houd ook van “tellen en turven”. Zie 
ik een groep vogels dan kan ik het zelden 
laten om het aantal te schatten of exact te 
tellen. De waarneming krijgt een extra di-
mensie als het aantal boven het tot dan toe 
bekende “grootste aantal” komt. Via waarne-
ming.nl kun je onder “statistieken” de maxi-
male groepsgrootte van elke soort inzien. 
Vorig jaar konden onder de steltlopers veel 
nieuwe “records” genoteerd worden, waar-
bij het nieuwe geulengebied in de Welsum-
merwaarden zich profileerde met een groep 
van 12 Krombekstrandlopers eind augus-
tus, 5 Zilverplevieren eind september en de 
25 Bonte strandlopers begin oktober. 

Contour Wespendief  Foto's Ab Winkelman
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Dit verhaal zou natuurlijk niet compleet 
zijn met een alinea over onze twitchers. Twit-
chers “jagen” vooral op zeldzame soorten die 
door anderen ontdekt zijn. Het ultieme genot 
bestaat uit het toevoegen van een nieuwe 
vogelsoort aan “de lijst”. Dat kunnen jaarlijs-
ten, levenslijsten, regiolijsten, tuinlijstjes en 
weet ik veel wat voor lijsten zijn. Uitsluitend 
soorten die nog niet bijgeschreven zijn op de 
lijst zijn “bijzonder”. Hiervoor reist de twitcher 
met plezier grote afstanden af en staat hij 
(het zijn bijna altijd mannen) regelmatig in 
een grote groep andere twitchers uren in de 
kou om een glimp of piepje op te vangen van 
die ene nog niet eerder gescoorde soort. Ge-
bieden worden hierbij soms helemaal onder 
de voet gelopen. Heel recente voorbeelden 
hiervan zijn natuurlijk de Dwerguil bij Lettele 

of de Ruigpootuil bij Zwolle. Maar ook de 
Kleine Geelpootruiter in de Henforderwaar-
den en de Roodkopklauwier aan de Bol-
werksdijk trokken de nodige aandacht. Met 
dank aan de sociale media en onze verfijnde 
communicatie technieken. 

Al met al kun je gerust stellen dat voge-
laars tot een “bijzondere” groep mensen ho-
ren, die een “bijzondere” hobby uitoefenen, 
waar “gewone” mensen ongetwijfeld niet 
veel van begrijpen. 

Dit geschreven hebbende kan ik weer snel 
naar buiten. Eens zien of ik nog iets “bijzon-
ders” kan ontdekken….

Piet Schermerhorn
Deventer   16/02/2014

Voorstellen van de voorzitter

Graag wil ik mij voorstellen als uw nieuwe 
voorzitter van vogelwerkgroep ”de IJssel-
streek”.

Het merendeel van de leden kent mij, maar 
voor de nieuwelingen binnen de vereniging 
stel ik mij graag even voor.

Ik ben in 1949 geboren in Joppe en in de 
lommerrijke bossen aldaar sprak de natuur 
mij al op zeer jonge leeftijd bijzonder aan. Op 
de lagere school trof ik een hoofdonderwijzer 
die het vuurtje over de flora en fauna nog wat 
verder aanwakkerde. 

In 1967 werd ik door de oprichter van de 
vogelwerkgroep, Wim Verholt, als 11e  lid van 
de vereniging ingeschreven. Meteen was ik 
het jongste lid in een groepje met wat oudere 
heren. 

Zij zijn het geweest die een eerste aanzet 
hebben gegeven van wat nu een florerende 
vogelwerkgroep is geworden met ruim 130 
leden.

En nu anno 2014 mogen we ons verheu-
gen op een gemixte groep met zowel dames 
als heren en ook het werkgebied van de ver-
eniging is beduidend groter geworden in ver-
gelijking met de beginperiode. 

Begin vorig jaar werd ik benaderd door 
onze oud-voorzitter (Wil Kroon) of ik am-
bities had om toe te treden tot het bestuur. 
Hieraan gekoppeld het voorstel om dan ook 
maar meteen voorzitter te worden (ze vond 
het zeker tijd worden). We zijn nu een jaar 
verder en ik wil deze functie op mij nemen. 
Ik hoop dat we er met z’n allen een bijzonder 
vogelrijk jaar van mogen maken.

Want vogels genieten onze bescherming 
en daar kan een ieder op zijn of haar manier 
een steentje aan bijdragen.

 
Henk Hietbrink (vz)
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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 
postcode 7425 NC Deventer. Ook zijn er maandelijkse excursies.

Lid worden: 
Mail Tineke Hirschler,   vwgijsselstreek@gmail.com

Contributie:  Leden: € 14,-

ABN-AMRO bank: rekeningnummer IBAN NL28ABNA0470387297
T.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”

Contactpersonen:
Informatie Ooievaars 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
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



IJsvogel nr. 77 36 april 2014

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.

2 april Ledenvergadering, na de pauze vertelt Jeroen Kuipers over de rui van vogels

21 april Jonge dierendag bij de Ulebelt van 12.00 tot 17.00 uur, 
 thema dit jaar is “Onze eigen wildernis”

25-27 april Voorjaarsweekend naar noord Twente en het aangrenzende Duitsland

3 mei Excursie naar de Arkenheemse polder bij Nijkerk op zoek naar 
 o.a. weidevogels, dagexcursie, vertrek 8.00 uur

7 mei Ledenvergadering, na de pauze een lezing over 
 de Laplanduil door Onno de Bruijn

24 mei Excursie naar de Wieden, fluisterbootexcursie zie nieuwsbrief februari, 
 dagexcursie, vertrek 8.00 uur 

4 juni Ledenvergadering, daarna Kwartelkoningen zoeken in de buurt 
 van Terwolde aan de overkant van de IJssel, afsluiting op het 
 nieuwe woonadres van de oud voorzitter 

28 juni Zaterdagavond excursie naar de Haarlerberg, 
 Nachtzwaluwen spotten, vertrek 21.00 uur

16 augustus Excursie naar de Lauwersmeerpolder, o.a. op zoek naar 
 groepen ruiters op doortrek, dagexcursie, vertrek 7.00 uur

3 september Ledenvergadering, na de pauze gaan we genieten van de vakantiefoto’s 
 die jullie kunnen mailen naar Gerard: G.Bogaert@ettyhillesumlyceum.nl,
 denk erom maximaal 4 foto’s per persoon.

27 september Excursie naar de Zuidpier IJmuiden en de Hondsbosschezeewering, 
 o.a. trek van zeevogels, dagexcursie, 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 aanmeldt kan het zijn dat je 
zelf verantwoordelijk bent voor je vervoer tijdens de excursie.



Jeugd IJsvogel
De Oostvaardersplassen 20-10-2013

We reden eerst naar een heuvel om te kijken of we iets konden zien. Toen we op de 
heuvel waren, zagen we een stuk of honderd edelherten. We reden toen verder naar het 
bezoekerscentrum. Toen we daar waren aangekomen, klommen we naar boven. Een-
maal boven zagen we pas  hoe groot het daar was. Vervolgens klommen we weer naar be-
neden. Beneden aan-
gekomen zagen we 
een opgezette zee-
arend. Toen liepen we 
verder naar de open 
vlakte. We zagen 
een zeearend en an-
dere vogels. Toen we 
midden op de open 
vlakte waren, gingen 
we lunchen tussen de 
koningspaarden. Som-
mige kinderen aaiden 
een wat ouder veulen. 
Toen liepen we weer 
terug naar de auto’s 
en reden we weer te-
rug naar huis. Het was 
een dag om nooit te 
vergeten.

Ruben Nijkamp
Zeearend mooi in beeld gebracht door, Ab Winkelman




