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Hallo allemaal,

Hier voor jullie ligt weer een nieuwe IJsvo-
gel, de eerste na de zomervakantie. Eigenlijk 
weer de eerste van het nieuwe vogelseizoen, 
we hopen tenslotte straks weer veel najaars- 
en wintergasten in ons gebied te ontmoeten. 
Om nog even terug te komen op de zomer-
vakantie, ik hoop dat jullie het allemaal fan-
tastisch hebben gehad, of het nu lekker ver 
was of dichtbij, als je maar hebt genoten van 
alles wat er om je heen te zien en te doen 
was.

Ik wil graag voor ik ga vertellen wat jullie 
in deze IJsvogel kunnen vinden, je nog even 
deelgenoot maken van een pagina van onze 
wc kalender. Daar stond van de week een 
soort credo voor de vogelaar op:

Als je in je droom
wil vliegen

Tel dan vogels voor
het slapen gaan 

Ik vind hem wel toepasselijk, je moet dan 
natuurlijk wel letterlijk naar buiten gaan en 
tellen, of op zijn minst kijken, luisteren en ge-
nieten en niet spreekwoordelijk de “schaap-
jes over het hek” tellen.

Maar nu deze IJsvogel. Op de achterpa-
gina wordt de jeugd vertegenwoordigd door 
Sjoerd Zwaan (wat een mooie naam voor 
een vogelaar), hij schrijft een excursiever-
slag met een mooie foto van een groot deel 
van de junior vogelclub. Onze oud-voorzitter, 
Wil Kroon, kijkt terug op haar voorzitterschap 
en de avond waarop het voorzitterschap 
werd overgedragen. Onze twee vaste colum-
nisten hebben weer een artikel afgeleverd. 
Piet schrijft over allerlei vogels die hij hier in 

de omgeving heeft ontmoet. Jan Jaap neemt 
ons mee op zijn avonturen met vogels in het 
noordwesten van ons land. In het afgelopen 
voorjaar zijn we weer met een grote groep op 
voorjaarsweekend geweest naar het noord-
oosten van Twente deze keer, Mini Pauw 
was voor het eerst mee, ze kreeg de eer er 
een verslag over te schrijven. Ook zijn er dit 
voorjaar vlotjes voor Zwarte sterns te water 
gelaten, Ronald doet daar verslag van. Voor 
zover ik nu weet is er door de Zwarte sterns 
geen gebruik gemaakt van deze vlotjes, mis-
schien nog door iets anders en zo niet dan 
is er volgend jaar opnieuw kans. Ergens 
in deze IJsvogel vinden jullie ook nog een 
opengewerkte Kiwi met daarin een ei, petje 
af hoor als je dat eruit kunt persen. Piet had 
nadat hij zijn column klaar had, nog een ont-
moeting met een Roodmus, gedetermineerd 
op zijn toch wel opmerkelijke “Pleaced to 
meet you” deuntje. Hij kon het niet laten om 
hier ook nog een artikeltje over te schrijven.

Veel plezier allemaal met deze IJsvogel en 
tot op een vergadering of in het veld.

Ellen

Van de redactie

 HARDLEERS,

Een Visdiefje uit Almere haven,
wilde z’n verleden begraven.
Hij had zich bekeerd,
maar niet veel geleerd.
Want hij steelt nog steeds als de 
raven.

Keep
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Afgelopen najaar vatten verschillende le-
den van de vogelwerkgroep het plan op om 
in 2014 hulp te gaan bieden aan de Zwarte 
Stern. Deze vogel broedt al geruime tijd niet 
meer in ons werkgebied en hulp aan deze 
prachtige moerasstern kan geboden worden 
door het plaatsen van zogenaamde nestvlot-
jes. Natuurmonumenten blijkt al jaren suc-
cesvol met deze nestvlotjes in de kop van 
Overijssel te werken, ook Staatsbosbeheer 
werkt in de omgeving van Zwolle al met deze 
vlotjes. Deze nestvlotjes zijn van kunststof, 
30 cm x 40 cm, hierop wordt een kunststof 
matje bevestigd (met ty-raps) en bovenop 
dit geheel wordt een graszode of wat water-
planten gelegd. Aangezien de Zwarte Stern 
een koloniebroeder is, is het raadzaam om 
toch minimaal ca. 15 vlotjes uit te zetten. De 
plek, open water en niet te ver van de IJssel 
moet een open hank of kolk zijn, liefst om-
geven door riet en ook de aanwezigheid van 
grote drijvende waterplanten kunnen Zwar-
te Sterns ertoe verlokken om zich hier als 
broedvogel te vestigen. De vlotjes worden 
door middel van draad aan elkaar verbonden 
(50-80 cm afstand), worden niet te ver uit de 
kant geplaatst en beide uiteinden van de rij 
vlotjes worden bevestigd aan een paal.

De laatste broedende Zwarte Sterns die ik 
zelf nog in ons werkgebied heb gezien waren 
enkele paartjes eind zeventiger jaren voor de 

boerderij de Yperenberg (smalle hank voor 
de Yperenplas) en 3 paartjes op de kolk aan 
de Oyseweg (Wilpse Klei) begin tachtiger ja-
ren. Van deze laatste locatie heb ik nog een 
paar dia’s waar ook jonge Zwarte Sterns op 
staan, de vogels broedden toen op boom-
stammen die in de kolk lagen!

Op donderdag 24 april werden de eer-
ste 15 nestvlotjes door Geert Woning van 

Staatsbosbeheer, Jan Bergwerf van de 
Groene Knoop en ondergetekende namens 
de vogelwerkgroep in een kolkje net ten 
noorden van de oude steenfabriek Hengfor-
den uitgelegd. Deze plek was door Wil Ger-
ritse uitgezocht en ziet er inderdaad aantrek-
kelijk uit. Deze 15 vlotjes zijn door SBB ter 
beschikking gesteld, onze dank daarvoor. 
Vrijdag 2 mei heeft de stichting IJsselland 
30 nestvlotjes uitgelegd in de Lazaruskolken 
(noordelijke plas), ook deze plek ziet er goed 
uit, met veel riet en grote waterplanten. Ook 
IJsselland heeft de vlotjes ter beschikking 
gesteld, ook hiervoor dank.

Nu op beide locaties in totaal 45 nestvlot-
jes liggen (15 en 30 stuks), is het wachten op 
de Zwarte Sterns. De eerste vogels zijn nu 
(begin mei) reeds teruggekeerd en we hopen 
met zijn allen dat de vlotjes succes zullen 
hebben. We wachten rustig af……

Ronald Groenink.

Plaatsen van zwarte sternvlotjes langs de IJssel

Ten noorden van de oude steenfabriek Hengforden

Geert en Jan lekker aan het werk
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Bericht uit Terwolde

Wil gaat nooit meer uit Terwolde weg

Op 5 februari zat ik voor het laatst onze 
ledenvergadering voor. Na een lange tijd in 
het bestuur en daarvan een aantal jaren als 
voorzitter, vond ik het wel tijd worden de ha-
mer eens door te geven.

Het was geen corvee, dat voorzitterschap. 
Ik zat met veel plezier de ledenvergaderingen 
voor, ook al besefte ik na afl oop nogal eens 
dat het soms behoorlijk druk en chaotisch was. 

De bestuursvergaderingen waren al-
tijd gezellig en nuttig. We waren een goed 
team en we handelden in de afgelopen ja-
ren een groot aantal lopende zaken af. Het 
ooievaarsstation is afgebouwd, het biotoop-
project is afgerond (Hans Blauw deed daarin 
als penningmeester veel en nuttig werk), we 
vonden een nieuw onderkomen voor de don-
derdagploeg, organiseerden 2 Overijsselse 
vogelaarsdagen, legden goede contacten 
met St. IJssellandschap en de Ulebelt en 
losten zo hier en daar een probleem op. Ook 
zetten we een aantal beleidsregels op papier 
nadat we een enquête onder de leden had-
den gehouden, kortom, we waren lekker be-
zig en ik kijk er tevreden op terug. 

Ik was die 5e aangenaam verrast door de 
aardige woorden van mijn opvolger Henk 
Hietbrink. Zelfs Isodora Paradijsvogel kwam 

langs, samen met Ome Gerrit de  Postduif. 
Zij hadden weer van alles te melden, maar 
gelukkig had ik juffrouw Ooievaar voor alle 
zekerheid achter de hand gehouden.

Wat een geweldig cadeau kreeg ik; een 
prachtige door de donderdagploeg vervaar-
digde Steenuilenkast met ophangservice. 
Ronald en Jaap Kloes kwamen die een paar 
weken later al ophangen en de steenuil van 
de buren heeft er duidelijk belangstelling 
voor getoond. Hij verjaagt de kauwtjes en be-
schouwt het als zijn slaapkast. Volgend jaar 
misschien echte vaste bewoners??

Inmiddels is de laatste ledenavond van 
dit seizoen alweer voorbij. Een groot aantal 
leden kwam deze avond naar Terwolde om 
ons nieuwe onderkomen te bekijken. Ik ben 
inmiddels getrouwd en gelukkig met Henk 
Breman. We hebben een geweldig boerderij-
tje gevonden in Terwolde en we gaven open 
huis. Natuurlijk was het de bedoeling dat 
we, zoals elk jaar, daarna op zoek zouden 
gaan naar de kwartelkoning in de uiterwaar-
den. Van dat laatste kwam niets omdat het 
behoorlijk regende en er ook nog niet een 
kwartelkoning was waargenomen. Het was 
een gezellige avond waarbij ik me voor de 
zoveelste keer realiseerde dat de vogelwerk-
groep voor mij een dierbare groep vrienden 
is geworden. We delen onze liefde voor vo-
gels, voor buiten zijn en hoewel ik weet dat ik 
geen vogelaar ben als b.v. Ronald of Appie, 
voel ik me helemaal thuis in deze club.

Dank voor het vertrouwen van zoveel jaren 
en voor de vriendschap, voor het plezier en 
de lol. Ik hoop dat ik nog jaren lid kan blijven 
en mee kan blijven werken, o.a. aan de cur-
sussen, ook al zit ik nu in den vreemde.

Wil Kroon
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Gedoogconstructies 
In Nederland weten we inmiddels alles 

over gedoogconstructies. In de politiek ten-
minste. Maar hoe zit dat in de natuur? 

Misschien is het toeval, maar dat denk ik 
niet. Dit voorjaar vond ik op drie verschillen-
de plaatsen een Futennest op slechts enkele 
meters van een broedende Meerkoet. Beide 
buren zaten vast op het nest. 

De Meerkoet staat bekend als een ge-
duchte vechtersbaas binnen zijn territorium, 
waarbij zelfs grotere vogels en zoogdie-
ren niet geschuwd worden. Ook mensen 
die te dicht bij het nest komen worden wel 
eens bedreigd! Maar vreemd genoeg heeft 
hij blijkbaar respect voor de Fuut. Is het de 
dolksnavel die ontzag inboezemt of heeft 
de Meerkoet profijt van een Fuut als buur? 
Ik weet het niet. Wel is het omgekeerde ze-
ker waar. Futen hebben vast geleerd dat het 
naast een broedende Meerkoet veilig toeven 
is. 

Ik noem het een “natuurfunctionele ge-
doogconstructie”. Nu maar afwachten hoe 
lang die stand houdt.

Nestconcurrentie tussen Nijlgans en Bui-
zerd

Het viel mij dit jaar op dat Buizerden soms 
serieuze nestconcurrentie ondervinden van 
Nijlganzen.

Vorig jaar broedde er een Buizerd in een 
rij oude eiken vlak bij Twello. Het stel was dit 
vroege voorjaar weer present, maar al snel 
bleek dat het oude horst gekaapt was door 
een paartje Nijlganzen. De buizerd moest uit-
wijken naar een ander horst. “Wie het eerst 
komt, die het eerst maalt” zal de Nijlgans 
gedacht hebben. Wel sneu dat het nest vlak 

voor het uitkomen van de jongen werd ge-
predeerd. 

In een ander geval, ook bij Twello, waren de 
Buizerden al begonnen hun oude horst op te 
knappen. Beide partners vlogen regelmatig 
met een tak naar het nest. Ik ging er dan ook 
van uit dat hier gebroed ging worden. Daarbij 
geen rekening houdend met een paartje Nijl-
ganzen dat hier ook regelmatig rondhing. Ik 
had “bedacht” dat die juist in een oude toren-
valkenkast zouden gaan broeden. Maar de 
natuur is onvoorspelbaar. Begin mei wilde ik 
het buizerdhorst controleren, maar wie zat er 
op het horst, geen Buizerd maar een Nijlgans 
dus! Het paar had blijkbaar rustig afgewacht 
tot het horst gerestaureerd was en toen hun 
slag geslagen. De Buizerden hadden het 
nazien en moesten een paar honderd meter 
verderop aan een nieuw nest beginnen. Op-
vallend hierbij is de totale afwezigheid van 
open water binnen een straal van een kilo-
meter rond dit horst. Dat wordt dus nog even 
doorlopen voor die kleine gansjes!

In de Roetwaarden bleek de Buizerd be-
stand tegen de agressie van de Nijlgans. 
Hier had een paar Buizerden een mooi nieuw 
nest gebouwd en was niet van plan dit weer 
op te geven. Er werd af en toe hevig om ge-
vochten, waarbij de veren letterlijk in het rond 
vlogen. Ook verbaal ging het er luidruchtig 
aan toe, maar de uiteindelijke victorie was 
voor de Buizerd. De Nijlgans moest genoe-
gen nemen met een tweedehands kraaien-
nest.

Trendy Spreeuwen
Het is dit jaar het “Jaar van de Spreeuw”. 

Als spreeuw moet je daar natuurlijk iets mee. 
Ook Spreeuwen willen met hun tijd mee; het 
broeden in oude spechtenholen of onder 

Vogelvaria Voorjaar 2014
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kapotte dakpannen is ouderwets. De trendy 
Spreeuw van 2014 denkt innovatief en laat 
ons dit jaar zien dat ze kiezen voor stijlvolle 
stalen constructies. 

Deze nieuwe trend werd ingeluid in de 
stalen uitzichttoren bij de oude steenfabriek 
van Fortmond. Een voor mijn gevoel fanta-
sieloos, ongepast bouwwerk in een fraaie, 
natuurlijke omgeving. Natuurlijk wel bestand 
tegen vandalen en pyromanen. 

Waar de ontwerpers gelukkig niet aan 
gedacht hadden was het afdichten van de 
metalen steunbalken onder het kijkplatform. 
Een opmerkelijke “fout” in een tijd dat alle 
openingen in huizen en constructies aan 
wettelijke normen onderhevig zijn. 

Maar de Spreeuwen zijn er blij mee. Ik had 
ze vroeg in het voorjaar al horen kwetteren 
op de balustrade, maar er geen aandacht 
aan besteed, in de overtuiging dat ze bij het 
huis een paar honderd meter verderop thuis-
hoorden. Later zag ik ze echter invliegen met 
nestmateriaal en uiteindelijk bleek dat zich in 
alle vier openingen een broedpaar had ge-
setteld! Een heuse kolonie dus, in een mo-
derne setting. 

Rond half mei waren de jongen van 3 nes-
ten al uitgevlogen. In het vierde nest zaten 
nog luid bedelende jongen die volop gevoerd 
werden. Twee paren die de jongen al het huis 

uit hadden, waren al weer druk in de weer 
met het voorbereiden van een tweede legsel.

Zo kreeg het lelijke stalen bouwwerk toch 
nog een natuurfunctie.

Ik weet niet of Spreeuwen dit soort ont-
dekkingen onder elkaar communiceren of 
dat ik meer gericht ging zoeken, maar ik 
vond dit voorjaar meerdere van dit soort 
broedgevallen. Langs de IJssel staan op 
bepaalde plaatsen vaarbakens met lichtsig-
nalen die gevoed worden door zonnepane-
len. Het geheel is aan elkaar gekoppeld met 
holle ijzeren buizen en je raadt het al, ook 
hier weer die bouwkundige blunder; de bui-
zen zijn open gelaten. Alles kan er zomaar 
inkruipen… Zowel bij de Roetwaarden als 
de Welsummerwaarden staat een dergelijk 
bouwwerk en beiden waren door twee paar 
Spreeuwen bewoond!

Koereigers
In Ghana had ik ze dagelijks in mijn tuin. 

Vooral als het gras gemaaid werd, waren ze 
er als de “Koereigers” bij. Maar in Nederland 
worden ze opeens weer heel bijzonder. Ik 
had al wel gehoord dat ze hier met zekere 
regelmaat gespot worden, maar had zelf nog 
niet dat geluk gesmaakt. 

Echter, op zondag 25 mei heb ik het geluk 
aan mijn kant. Ik heb net een paar Lepelaars 

Trendy Spreeuw dus

Koereigers gespot
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in beeld, als mijn vogelkameraad een alertje 
op zijn mobiel ontvangt dat er twee Koerei-
gers gesignaleerd zijn. Locatie Wilpse Dijk, 
net ten noorden van de A1. We waren toch 
al van plan terug te rijden naar mijn huis op 
de Worp, dus vandaar maar even doorgere-

den. En ja hoor, vlak tegen de A1, in een fris-
groen graslandje lopen ze, geheel volgens 
protocol, achter een paar grazende koeien 
insecten uit het lange gras te pikken. Stront-
vliegen volgens mij, maar ik weet weinig van 
insecten. Beide vogels zijn volledig in broed-
kleed en schudden af en toe met hun lange 
sierveren. Wat een prachtig gezicht! En het 
wordt helemaal spectaculair als de koeien 
uit nieuwsgierigheid naar ons toe komen lo-
pen. De Koereigers vliegen er achteraan en 
landen vlak achter de koeien op nog geen 
15 meter afstand! Ze blijven ons een beetje 
argwanend bekijken, weten niet goed of ze 
nu de koeien moeten vertrouwen of de men-
sen wantrouwen. Na 5 minuten houden ze 
het voor gezien en besluiten te vertrekken. 
Ze volgen de A1 oostwaarts Overijssel in. 
We kijken nog even of ze misschien bij de 
Yperenplas zijn neergestreken, maar nee, 
helaas. Ze zijn echt doorgevlogen, waar-
schijnlijk door het dal van de Schipbeek ver-
der oostwaarts.

Koereigers zijn bijzonder schaarse ver-
schijningen in ons werkgebied. Tot nu toe 
waren er maar 5 exemplaren ingevoerd op 
waarneming.nl, allen solitaire exemplaren:

Statistisch gezien moeten we dus weer 
even wachten voordat we de volgende 
Koereiger(s) mogen verwachten. Maar daar 

staat tegenover dat dit jaar een uitzonderlijk 
Koereigerjaar lijkt te worden. Landelijk zijn er 
nu (eind mei) al bijna 2 x zoveel exemplaren 
ingevoerd op waarneming.nl als het jaar-
gemiddelde over 2008-2013. Blijkbaar zijn 
er, gestimuleerd door de zachte winter en 

het warme voorjaar, nogal wat vogels onze 
“lage landen” aan het verkennen. Jammer 
dat steeds meer boeren hun koeien op stal 
houden. Maar grasmaaiers hebben we nog 
volop in het landelijk gebied….. 

Witvleugelsterns 
De Lesbosgangers hebben ze natuurlijk 

daar al gezien, maar hier bij Deventer blijft 
het een zeldzame verschijning: de Witvleu-
gelstern. Een ‘Witvleugel’ is net als de Zwar-
te Stern een typische moerasvogel en lijkt in 
gedrag en uiterlijk ook sterk op deze, maar 
dan met een veel contrastrijker uiterlijk. Hoe-
wel broedvogel vanaf Polen tot diep in Rus-
land, worden ze tijdens de doortrek soms in 
Nederland gezien. 

In 1997 was er zelfs sprake van een heuse 
invasie. Er verschenen toen enkele honder-
den Witvleugelsterns tijdens de voorjaar-
strek. Dat was echter nog niets vergeleken 
met het optreden precies tien jaar later. Toen 
ging het om meer dan 1000 exemplaren. 
Heel bijzonder in 2007 waren de vier broed-
gevallen die op de invasie volgden. Een pri-
meur voor ons land.

Dit voorjaar wordt ook weer gekenmerkt 
door een soort invasie. Vanaf half mei wer-
den ze in toenemende aantallen op veel 
plaatsen in Nederland gezien. 

13-16 maart 1983: 1 ex. ten oosten van Oene
01-26 november 1989: 1 ex. Veenoordkolk/Teugse Plas/ Bolwerksplas
02 september 1991: 1 ex. Schipbeek (kruising met A1)
24 juli 2006: 1 ex. Wijhe Buitenwaarden
15 december 2011: 1 ex. ten zuiden en oosten van Wijhe 
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In de namiddag van 16 mei doken er op-
eens 8 exemplaren op bij de Veenoordkolk/
Teugse Plas onder de rook van Deventer. 
Het was nogal onstuimig weer, waarschijnlijk 
de reden dat de vogels een korte stop inlas-
ten i.p.v. op grote hoogte ongemerkt door te 
vliegen. De vogels vlogen al foeragerend op 
en neer tegen de harde wind, vaak ook vis-
send in de luwte van de zandboten die in de 
Veenoordkolk voor anker lagen. Ze werden 
vergezeld door een tiental Zwarte Sterns 
en evenveel Visdieven. Werkelijk een spec-
taculair gezicht! De hele avond konden we 
nog van hun aanwezigheid genieten, maar 
iets over half tien, na gebadderd te hebben, 
vlogen ze plots al roepend stijl omhoog en 
verdwenen uiteindelijk op grote hoogte in 
noordelijke richting. Weg uit ons werkgebied. 
Nu maar wachten op een volgende invasie.

De nieuwe pioniers
Ruimte voor de Rivier. Iedereen kent het 

project en ziet de graafmachines in de uiter-
waarden gestaag door ploeteren. Naast een 
betere doorstroming beoogt het project ook 
nieuwe kansen voor de natuur te creëren. 

En dat lijkt hier en daar aardig te lukken. 
Soms ongewild, zoals de spontane vestiging 
van Oeverzwaluwen in een tijdelijk zandde-
pot bij de Deventer Jachthaven. Daar baalt 
de uitvoerder, want dit betekent vertraging. 
Nu mag hij het koloniegedeelte pas na het 
broedseizoen afgraven. 

Maar in andere gevallen wordt bewust iets 
gepland voor de natuur. Zoals in de Roet-
waarden bij Den Nul/Fortmond. Hier wordt 
de plas ontdiept (gunstig voor de visstand) 
en is dit voorjaar een klein eilandje aange-
legd. Het eilandje met een oppervlakte van 
hooguit 100 m² mag eigenlijk geen naam 
hebben, maar werd meteen ontdekt door en-
kele vogelpioniers. 

De Kluut als eerste. Sinds 6 mei hield zich 
een paartje op in de Welsummerwaarden, 
een aangrenzend gebied aan de westzijde 
van de IJssel. Normaal trekken Kluten snel 
door in ons werkgebied en blijven zelden lan-
ger dan een dag hangen. Maar dit paar liep 
er na een week nog steeds. Daarmee werden 
ze enigszins “broedverdacht” en ik begon al 
te mijmeren over een mogelijk broedgeval. 
Vanaf 16 mei liep er nog maar 1 exemplaar 
rond. Het tweede exemplaar leek in rook op 
te zijn gegaan en ik ging er al vanuit dat deze 
doorgetrokken was naar de broedgebieden 
langs de kust of het IJsselmeer. Maar niets 
was minder waar. Het stel had ongemerkt 
het eilandje in de Roetwaarden ontdekt (toch 
bijna een kilometer verder) en was daar gaan 
broeden zoals ik op 16 mei kon vaststellen. 
Bij toerbeurt zitten ze op de eieren en gaat 
de afgeloste partner in het geulengebied aan 
de overkant van de IJssel foerageren. Broed-
gevallen van de Kluut in ons werkgebied zijn 
uitermate schaars. Volgens Arno ten Hoeve 
hebben twee paren begin 2000 een broedpo-
ging ondernomen in de Ossenwaard. Helaas 
liep dit op niets uit, omdat opkomend hoog-
water de eieren weer wegspoelde. 

Net bekomen van de euforie van een ze-
ker broedgeval kon ik op 21 mei vaststellen 
dat de Kluut gezelschap had gekregen van 
een paar Visdieven (nu eens niet op een plat 
dak), plus een paar Scholeksters en Kleine 
Plevieren, allen broedend. Het wordt nog 
druk op dat kleine eiland, een vogelpara-
dijsje in een notendop. En wie weet vestigen 
zich nog andere broedvogels nadat ik dit ge-
schreven heb. In ieder geval is één ding dui-
delijk: natuur kan geschapen worden. Helaas 
zijn wij mensen beter in het afbreken. 

Piet Schermerhorn

Deventer, 27 mei 2014
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Vrijdag 25 april. Het is prachtig weer, ik 
verheug me op een heerlijk weekendje weg.

We verzamelden om 9 uur bij het Mercure 
Motel. De auto’s werden ingedeeld en er 
werd afgesproken dat we elkaar zien bij de 
parkeerplaats van het afgebrande restaurant 
tussen Oldenzaal en de Lutte. Bij aankomst 
was van het hele restaurant niets meer te 
zien, haha, maar gelukkig zijn we er zonder 
problemen (de VWG doet niet aan Tomtoms) 
weer gekomen. Op de parkeerplaats wachtte 
Ben Hulsebos, gids van Natuurmonumenten, 
ons op om ons rond te leiden in dit prachtige 
gebied genaamd Egheria. We wandelden 
eerst naar de Tankenberg, een theekoepel 
uit 1844, met 85 meter boven NAP het hoog-
ste punt van Overijssel. Hier genoten we 
van het prachtige uitzicht, dronken we koffie 
en werden we getrakteerd op zelfgebakken 
cake van Ellen.

We maakten een wandeling door een zeer 
afwisselend gebied: heuvelachtig hoeven-
landschap, oude graslandjes met houtwallen 
en oude bossen met loof en naaldbomen. 
Hier vindt natuurlijk bosbeheer plaats, d.w.z. 
de dode bomen blijven liggen en de insec-
tenlarven die hierop leven vormen een voed-
selbron voor vogels en kleine zoogdieren. Dit 
heeft een positief effect op de vogelstand: er 
leven roofvogels waaronder uilen, buizerd en 
havik, 5 soorten spechten (het beste MiBo-
gebied) en andere bosvogels. Onderweg 
kwamen we nog 2 gidsen van N. M. tegen en 
hebben we allen een tijd staan speuren naar 
vuurgoudhaantjes.

We wandelden door naar Erve Middel-
kamp, een 19e eeuwse boerderij met bijge-
bouwen, voor de lunch. Natuurmonumenten 
wil deze monumentale panden behouden 
voor de toekomst en wil behalve een infor-
matieruimte, hier ook een groepsaccomoda-
tie en logeerruimte creëren. Loes, Jaap en 
ik bekeken nog even de 1 pers.kamers, die 
gemaakt werden op de plekken waar vroe-
ger de koeien stonden, maar de groep was al 
richting auto’s. We namen met een presentje 
afscheid van Ben.

De volgende stop was de kijkhut Otters-
hagen bij Lattrop in het Beneden Dinkeldal. 
Hier zijn de natte weilanden, HET GEBIED 
voor weide- en moerasvogels. Het was een 
feest zoveel weidevogels rustig te kunnen 
bekijken, zoals kievit, grutto, wulp, ture-
luur, watersnip, houtsnip, zwarte ruiter en 
de kemphaan. En natuurlijk nog veel meer, 
maar ik genoot ook nog even in het gras voor 
de kijkhut van de heerlijk warme zon (hoe an-
ders zou het hier twee dagen later zijn)! Maar 
we kwamen niet voor de zon, maar voor de 
vogels, dus hup de auto in nu naar landgoed 
Singraven langs de Dinkel bij Denekamp. 
Hier is een prachtige oude watermolen nog 
in bedrijf om hout te zagen en zagen wij o.a. 
de witte kwik en de grote gele kwikstaart. 
Wat een mooie rustieke plek ook weer, ik 
ritste optimistisch de pijpen van m’n broek. 
Nog een stop onderweg naar Getelo; Heleen 
moest de boodschappen nog betalen bij de 
supermarkt en wij genoten van een lekker 
ijsje op het terras.

Voorjaarsweekend 2014 Getelo  
(ongeveer 10 km. van Oldenzaal, net over de grens)
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 De vriendenhoeve deed zijn naam eer 
aan: een vriendelijk huis en een mooie plek 
in de natuur om een paar dagen te verblij-
ven. De een had het wat meer getroffen met 
de slaapkamer dan de ander, maar al met 
al was het goed te doen. Tijdens een lekker 
drankje op ons “terras” hoorden we voortdu-
rend de zwartkop en de appelvink in de hoge 
bomen, mooi! Na een lekkere macaronimaal-
tijd (jongens wat een grote pannen) en ook 
nog twee soorten vla, gingen we nog voor 
een avondwandelingetje. Ik weet echt niet 
meer wat we zagen en hoorden, sorry, weer 
niet opgelet! 

Zaterdagmorgen ontbijt om 8 uur, waar en-
kelen hun vertrouwde hagelslag of jam mis-
ten, hoewel er wel duo penotti was, broodjes 
smeren voor onderweg, kannen vullen en op 
naar de Engbertsdijkvenen. Dit hoogveen-
gebied is een Natura 2000 landschap van 
Staatsbosbeheer. De vegetatie bestaat uit 
pijpenstro, veenpluis en zonnedauw. We za-
gen ook veel slangenwortel (we konden eerst 
even niet op de naam komen). Er ligt ook een 
zandkop die boven het gebied uitsteekt en 
begroeid is met kraaiheide en struikheide. 
De heikikker, adder en gladde slang ko-
men hier voor. Vogelsoorten hier zijn o.a.: 
de roodborsttappuit, blauwborst en grauwe 
klauwier. Men wil dit gebied ook behouden 
voor de kraanvogel en de geoorde fuut.

De eerste vogelkijkhut waar we kwamen 
heet: krik eantie (heb ik opgezocht). De eer-
ste keer dat ik hier kwam, ik was al een paar 
keer eerder geweest, zagen we veel vleugels 
van libellen op de grond: de boomvalk was 
hiervan de boosdoener. De boomvalk werd 
ook nu waargenomen en vele soorten wa-
tervogels Met de auto een stukje rijden naar 
de volgende parkeerplek waar de wandeling 
begon naar de tweede kijkhut die “de pluus” 
heet (waar komen die namen vandaan)?

Hier ontdekten de vogelaars de Noorse 
gele kwikstaart. Deze is even groot als de 
gewone gele kwikstaart, 16 cm. Het verschil 
is de koptekening van het mannetje. Bij de 
Noorse ontbreekt de gele oogstreep, daaren-
tegen is de kop donkergrijs, bijna zwart. Mooi 
contrasterend met het geel, aldus mijn bron 
wikipedia. Het was wel bijzonder deze vogel 
hier te zien die meestal voorkomt in midden-
Scandiavie tot Siberië. Het was ook meteen 
een stuk kouder geworden, ik mocht een jas 
lenen van Saskia. Op de terugtocht kwamen 
we nog langs een groeve met een oeverzwa-
luwwand, maar deze vogel werd niet gespot. 
Onderweg terug naar Getelo gingen we nog 
naar een vogelhut waarvoor je eerst een lan-
ge donkere tunnel door moest lopen om er te 
komen. Veel vogels werden hier niet gezien.

Thuisgekomen, onder het genot van een 
heerlijk glaasje bier gekregen van Jan Jaap, 
hoorde ik nu pas van de afspraak dat degene 
die voor het eerst mee is met het voorjaars-
weekend, het verslag moet schrijven voor de 
IJsvogel. Het was geen grap, haha, had ik 
nu maar beter opgelet en notities gemaakt. 
Dacht ik nog wel dat het alleen maar gezel-
lig was! Tegen 7 uur togen we naar restau-
rant Querbeet in Uelsen waar onze buurman 
de kok was. Lekker gegeten, grote hilariteit 
ontstond toen twee schalen met ijs binnen 
werden gebracht en Ada en Tineke ieder wel 
een schaal voor zichzelf wilden. Voor ’t eerst 
Ada’s lach gehoord; ach, het restaurant was 
verder toch bijna leeg! Thuis weer de tellijst 
ingevuld onder het genot van thee of iets 
anders. Ook geleerd dit weekend: vogelaars 
zijn niet per definitie geheelonthouders.

Zondag voor het ontbijt zijn er al mensen 
gaan wandelen. Ik niet want ik had niet zo 
goed geslapen omdat ik teveel gegeten had 
in het restaurant. Gelukkig was er hagelslag, 
twee soorten nog wel en jam! Nadat het huis 
schoon en opgeruimd was en we afscheid 
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hadden genomen van eigenaar, kippen en 
paarden vertrokken we richting Springendal. 
Helaas regende het en werd het ook niet 
droog. We stopten bij de watermolen van 
Bels en maakten hier een korte wandeling. 
Lekker binnen in het restaurant genoten we 
van koffi e, thee of warme chocomel terwijl 
het harder ging regenen. We besloten nog 
even naar de kijkhut Otershagen te gaan; 
Mike, Tineke, Wessel en Jaap waren hier 
vrijdag nog niet bij en nu konden we alleen 
binnen staan kijken. Wat een verschil met 
vrijdag. Van hier naar de observatiehut de 
Oelemars. Hier zouden we de ijsvogel kun-
nen waarnemen, maar de vogel liet zich niet 
zien, wel veel watervogels waaronder de 
kleine plevier of de goudplevier? Ik weet het 
niet meer, ik vermoed de laatste, maar het 
was een erg mooie steltloper. 

Al met al hebben we dit weekend toch 
wel 103 soorten geteld, zondag niet mee-
gerekend. Bijgeschreven dus de Noorse 
gele kwikstaart en de kortsnavelboomklever 
(nooit van gehoord, maar dat zegt dus hele-
maal niks).                                                                                                                           

We gingen vroeger naar huis dan gepland 
vanwege de regen. Dit vond iedereen toch 
wel jammer merkte ik. Het was dan ook een 
geweldig leuk weekend! Ik heb erg genoten.  
Bedankt Ab en Ronald voor het vogelen, 
Heleen en Wil voor de organisatie, de chauf-
feurs voor alle ritjes en iedereen voor de zo 
gezellige sfeer!

Mini Paauw

Dit is een statie portret ANNO 2014
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Zoals duidelijk is geworden uit mijn voor-
gaande columns ben ik een vogelaar die zo 
veel mogelijk verschillende soorten wil zien 
en fotograferen, de eerder genoemde soor-
tenjager. Mijn totale aantal soorten, gezien 
binnen Nederland, is rond de 280. Dat is iets 
meer dan de helft van de soorten die ooit in 
Nederland zijn vastgesteld. De Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) 
houdt de lijst voor Nederland bij en op deze 
lijst prijken 510 soorten. Ik ben dus een goed 
eind op weg.

In het begin gaat het natuurlijk allemaal 
erg snel. Een merel hier, een huismusje daar. 
De eerste honderd heb je in enkele weken/
maanden te pakken. En als je dan enkele 
keren meegaat met een excursie van de ver-
eniging zijn de volgende vijftig ook nog wel 
binnen handbereik.

Maar daarna zul je verder moeten kijken 
dan waar je met de fiets alleen kunt komen. 
Ik ben geen twitcher (*1), maar als ik de tijd 
heb en de vogel is met het openbaar vervoer 
bereikbaar, dan wil ik wel een poging inlas-
sen. Of ik moet mijn familie kunnen overtui-
gen om mij en mijn apparatuur te vervoeren.

Eén van de eerste “vogelreizen” die ik on-
dernomen heb, was naar het eiland Texel 
voor de sneeuwuil. November 2008 was er 
een exemplaar aanwezig iets ten noorden 
van, wat nu, het natuurgebied Utopia is. Na 
enige planning werd op 29 november de po-
ging om deze mooie soort op mijn levenslijst 
te krijgen, ondernomen. Met de eerste trein 
vanuit Deventer richting Den Helder, met de 
boot naar Texel en verder met de bus. To-
tale enkele reistijd goed vierenhalf uur. Maar 
dan sta je nog maar aan het begin van een 
lange weg. De uil in kwestie zat op ruim drie 
kilometer lopen van de bushalte. Maar zoals 
jullie op het plaatje kunnen zien, heb ik de 
uil niet alleen gezien maar ook een plaatje 
ervan kunnen schieten. De terugweg duurde 
trouwens een uur langer aangezien ik bij 
aankomst bij de bushalte de bus net zag 
wegrijden. 

Eén van de voordelen om af en toe een 
weddenschap met mijn zus aan te gaan is, 
dat als je wint, je van alles kunt regelen. Zo 
heeft zij mij al eens naar een ochtendexcur-
sie naar de korhoenders gebracht en dat be-
tekende erg vroeg opstaan (iets wat zij hele-
maal niet gewend was). Minder ver en vooral 
op een beter tijdstip was er de taigastrandlo-
per die in oktober 2009 enkele dagen in de 
Vreugderijkerwaard bij Zwolle verbleef. Het 
was tot nu toe de eerste en enige keer dat de 
taigastrandloper zich in Nederland heeft la-
ten zien. Gelukkig waren mijn zus en zwager 
niet te beroerd om met mij dit mooie strand-
lopertje te bekijken. Veel hebben we er niet 
van gezien want vlak nadat ik enkele foto’s 
had genomen, vloog hij op en verdween het 
gebied in. Maar desondanks staat ook deze 
unieke soort op mijn lijst. Voor diegenen, die 

De krenten uit de pap.

Sneeuwuil
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net als ik, wat minder bekend zijn met de tai-
gastrandloper; het is het kleine vogeltje on-
derin de foto.

In het laatste kwartaal van 2013 werd er 
nabij Den Oever, dat is waar de afsluitdijk 
Noord-Holland bereikt, een kleine geelpoot-
ruiter gemeld. Daar ik deze soort nog nooit 

gezien had, ben ik die kant op gegaan. Dit 
keer vanuit Den Helder, aangezien ik in 2010 
naar deze stad verhuisd ben. De afstand 
was niet zo groot maar de wandeling was 
er niet minder om. De bus bracht mij naar 
het dorp met volgens mij de mooiste naam 
van heel Nederland, Hippolytushoef. Als je 
dat eenmaal kunt spellen dan is de rest een 
peulenschil. 

Met volle bepakking, ruim 10 kilo aan ca-
mera, lens, rugzak en statief, aan de tocht 
begonnen. Bleek na verdere bestudering 
van gedane waarnemingen dat dat beest 
helemaal niet bij Hippo te zitten maar veel 
dichter bij Den Oever. Dat betekende dus 
ruim 5 kilometer sjouwen met de bepakking 
op de rug.

Aangekomen op de plaats van bestem-
ming zie ik duizenden vogels, honderden 
strandlopertjes en grutto’s, tientallen kluten 
en evenveel pijlstaarten en tureluurs. Maar 
wat ik niet kon vinden, was die kleine geel-
pootruiter. Het was zoeken naar de speld in 
de hooiberg. Ondanks het feit dat ik de kleine 
geelpootruiter niet gezien had, heb ik wel an-
dere soorten op de foto gezet. 

Maar wat schetst mijn verbazing: de eerste 
drie foto’s van de dag zijn van, jawel, de klei-
ne geelpootruiter. Bij aankomst in het gebied 
heb ik mijn lens en camera op mijn statief 
gezet en heb enkele proefschoten genomen 
van een, in mijn optiek, tureluur.

Na bevestiging van mijn waarneming, op 
Waarneming.nl en van Albert, kon ik deze 
soort bijschrijven op mijn lijst. De vraag die ik 
mijzelf stelde was: heb ik hem nou wel of niet 
gezien? De vogel heb ik in het veld niet als 
een kleine geelpootruiter gedetermineerd, 
pas bij thuiskomst achter de computer. Ge-
lukkig heb ik dezelfde vogel een maand later 
nogmaals kunnen bekijken en fotograferen. 
Dus hoe dan ook, hij staat op mijn lijst.

Een andere klassieke fleurke-twitch was 
de arendbuizerd die vanaf september 2013 
tot en met maart 2014 op de Maasvlakte 
onder Rotterdam aanwezig was. Een hele 
mooie en bijzondere soort die zich zelden 
in Nederland laat zien. Deze arendbuizerd 
heeft de hele winter op de Maasvlakte ge-
zeten, maar begin maart had ik pas tijd om 

Taigastrandloper

Kleine Geelpootruiter
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hem te gaan bezoeken. Beter laat dan nooit 
aangezien hij nog geen twee weken nadien 
spoorloos was.

‘s Ochtends in alle vroegte de trein vanuit 
Den Helder gepakt richting Schiedam, aldaar 
overgestapt op de metro naar Spijkenisse. 
Toen met de bus verder naar Oostvoorne. 
Maar ja, dan ben je er nog niet. Het was uit-
eindelijk ruim 9 kilometer sjouwen naar de 
plek waar hij normaal zat. Daar aangekomen 
vroeg ik aan twee aanwezige vogelaars waar 
de vogel zich bevond en kreeg als antwoord 
dat ze hem al enkele uren niet meer hadden 
gezien. Het zou toch niet waar zijn. Loop ik 
mij helemaal aan stukken, is hij er niet. Maar 

gelukkig moesten de twee oude mannetjes 
zich corrigeren want hij zat een stukje verder 

op een andere paal. Dus eind goed al goed. 
Niet helemaal, want ik moest nog het hele 
eind terug sjouwen naar Oostvoorne. Later 
kreeg ik nog een “goede” tip: huur een fiets! 
Waarom ik daar zelf niet aan gedacht heb, ik 
weet het nog steeds niet. 

Concluderend van deze en van de andere 
“twitches” van mij, ik moet toch maar eens 
aan mijn rijbewijs beginnen. Dat scheelt een 
groot aantal trein-, bus- en wandelkilometers. 
Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat som-
mige bijzondere soorten het mij niet moeilijk 
maken. Zo zat er van 11 tot en met 14 april 
2013 een rode rotslijster aan het einde van 
mijn straat. Dat was gelukkig niet zover lopen 
met de bepakking.

En eind april van dit jaar zat er enkele da-
gen een witstaartkievit aan de zuidkant van 
Den Helder. Bij deze was ik net op tijd en heb 
hem zien wegvliegen waarna hij alleen maar 
van grote afstand te bekijken was.

Dat is het mooie van het wonen in Den 
Helder, er zijn vaak hele leuke waarnemin-
gen in de buurt te doen.

*1) Twitchen betekent het gericht opzoe-
ken van een bijzondere vogel, geïnformeerd 
door derden. (bron: Wikipedia)

Jan Jaap Fleurke

Rode Rotslijster

Witstaartkievit

Arendbuizerd
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Eerste waarneming Roodmus
Gek hè, ineens hoor je een vogel die je niet 

kent en instinctief zeg je tegen jezelf: “een 
Roodmus”!

Dat overkwam mij zaterdag 14 juni jl. Ik 
liep door de Ossenwaard te struinen, in de 
hoop meer inzicht te krijgen in de lokale 
broedpopulatie van de Oeverloper. Opeens 
kwam met een windvlaag vanuit het lage wil-
genstruweel een klaaglijk, maar tegelijkertijd 
melodieus vogelgeluid naar me toe. Vierto-
nig, zoiets als “pjuuuh-pjjuuuuhh pjuuuh-
pjuuuh”. Tweede “pjuuuh” iets nadrukkelijker 
en iets hoger, de laatste weer wat lager. Nou 
ja, muzikaal ben ik nooit geweest, maar voor 
mijn gevoel klonk het ongeveer zo. In ieder 
geval een voor mij onbekende zang, enigs-
zins gelijkend op die van de Pale-Fronted 
Negrofinch (Nigrita luteifrons) die ik in Ghana 
in mijn tuin had. Maar Negrofinches zijn bij 
mijn weten nog nooit de Sahara overgesto-
ken. Struikrietzanger en Krekelzanger vielen 
wat mij betreft ook af, hoewel je die qua bio-
toop ook eens in de Ossenwaard zou mogen 
verwachten.

Door andere soorten uit te sluiten kwam 
de Roodmus opeens in mijn gedachten. 
Een vogel van laag open struikgewas, vaak 
op vochtige plaatsen, hoewel meestal meer 
langs de kust waargenomen en op de wad-
deneilanden. 

Na een poosje zoeken kreeg ik de vogel 
in beeld. Zittend in het topje van een wilgen-
struik, met de Lebuïnuskerk van Deventer 
op de achtergrond. Wat wil je nog meer! Wel 
tegenlicht helaas, maar het silhouet kwam 

mooi overeen met Roodmus. Een robuust 
vogeltje, tijdens het zingen de borst stoer 
naar voren, de kop naar achteren en snavel 
op 45 graden omhoog. Een echte macho, 
met op het achterhoofd een soort gekarteld 
“bolhoedje”. Even later kreeg ik geluk en 
kwam de vogel dichterbij zitten, nu ook met 
gunstiger licht. En daarmee de desillusie, 
want de vogel leek vooral op een “bruingrijze 
mus” met een forse snavel. Niks geen mooi 
roodgekleurd mannetje dus. Toch weer een 
beetje twijfel. En je zult het zien, het vogel-
boekje ligt dan altijd net in de auto. Maar de 
telefoon zat nu eens toevallig in m’n jaszak. 
Arno ten Hoeve gebeld met de vraag “hoe 
zingt een Roodmus”? Arno kon het geluid zo-
waar nafluiten en dat kwam perfect overeen 
met wat ik in het veld hoorde. Ik opgelucht 
(toch goed ingeschat) en Arno meteen op 
weg naar de Ossenwaard.

Kortom, het bleek een echte Roodmus te 
zijn, maar een onvolwassen, nog niet uitge-
kleurd mannetje (tweede kalenderjaar). Op-
vallend vaak wisselende hij van zangpost, 
die ook nog eens op grote afstand van elkaar 
lagen (tot max. 600 meter). Dit fenomeen is 
bekend van Roodmussen. Meestal werd er 

Primeur Roodmus (Carpodacus erythrinus) in Ossen-
waard (Deventer-Overijssel)

Roodmus Arno ten Hoeve
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gezongen vanuit een wilgenstruikje, soms 
ook vanuit een meidoornstruik. 

Het dier zong regelmatig vanaf 8:30 tot 
9:15. Daarna nam de frequentie snel af en 
vanaf 10:00 uur viel de zang volledig stil en 
was de vogel ook niet meer te vinden. De 
meeste twitchers kwamen dus te laat. Ook 
diezelfde avond en de volgende dagen is 
niets meer van de vogel vernomen. Blijkbaar 
is hij vrij snel weer verder getrokken. Helaas, 
geen territorium en zeker geen broedgeval. 

Status van de Roodmus in Nederland 
De Roodmus is één van die opmerkelijke 

nieuwkomers in de Nederlandse avifauna. 
Hoewel de eerste Nederlandse Roodmus al 
in 1899 werd gevonden in Dieren, duurde het 
tot halverwege de jaren tachtig van de vorige 
eeuw voor de soort een regelmatige verschij-
ning werd. Vooral na het eerste broedgeval, 
op Schiermonnikoog in 1987, ging het snel. 
Na een voorlopige piek in 1992 met 55 ter-
ritoria zakte het aantal broedvogels wat in, 
om vervolgens in 1997 een nieuwe opleving 
door te maken (46 broedparen). Sindsdien 
is de populatie weer fl ink geslonken en komt 
het aantal broedparen meestal niet meer bo-
ven de tien per jaar. Echter, in 2012 werden 
er weer 14 territoria genoteerd, hetgeen voor 
deze eeuw voorlopig het beste jaar was (So-
von-rapport 2014/13).

Roodmussen broeden hoofdzakelijk in 
Noordoost- en Oost-Europa en aansluitend 
in grote delen van Azie. De soort is vooral tal-
rijk in Rusland, Finland, de Baltische Staten 
en Polen, maar tegenwoordig ook in Zweden 
en Zuid-Noorwegen. Nederland behoort tot 
de westelijke buitenposten van het huidige 
broedareaal. 

Roodmussen zijn lange-afstandstrekkers 
die in zuidelijk Azië (o.a. India) overwinteren 

en pas laat in het voorjaar in de Europese 
broedgebieden arriveren. In Nederland ko-
men Roodmussen pas vanaf half mei tot half 
juni aan. Ze blijven gemiddeld slechts twee 
maanden in ons land (nog minder dan een 
Wespendief!), om na het grootbrengen van 
een broedsel al vanaf juli weer naar het zuid-
oosten weg te trekken. Roodmussen hebben 
dus weinig tijd te verspillen als ze aankomen 
in het broedgebied en dat zien we terug in 
de volgende cijfers: broedduur 11-13 dagen, 
nestjongenperiode slechts 10-13 dagen. In 
circa 3,5 weken hebben ze dus de eieren uit-
gebroed en zijn de jongen vliegvlug! 

Roodmussen broeden in tamelijk open en 
halfopen landschappen op vochtige gron-
den, waar struwelen worden afgewisseld 
door hoog opgaande kruidenvegetaties. De 
Ossenwaard beantwoordt perfect aan dit bi-
otoop.

De Roodmus is in Nederland vooral broed-
vogel van de binnenduinrand van de Wad-
deneilanden en Noord-Holland, met een en-
kel broedpaar in de duinen van Zuid-Holland, 
de Biesbosch, het Lauwersmeer en in Fle-
voland. Niet-broedvogels, vaak onvolwassen 
mannetjes, hebben een ruimere versprei-
ding, zwerven meer en worden ook vaker in 
het binnenland waargenomen, o.a. langs de 
Maas en de Gelderse Poort. Ook in de IJs-
seldelta wordt de soort af en toe waargeno-
men en op 07 juni jongstleden zat er één te 
zingen in de uiterwaarden bij Zwolle. Uit het 
Midden-IJsselgebied waren tot dusver ech-
ter geen waarnemingen bekend. Daarmee 
is deze waarneming een leuke primeur voor 
ons werkgebied!

Piet Schermerhorn 
VWG De IJsselstreek

Deventer 20/06/2014
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En dan wordt wetenschap echt leuk: dat 
de grondbroedende Kiwi in Nieuw Zeeland 
de vogel is die het grootste ei legt van alle 
vogels, is wellicht velen bekend. Maar als je 
dat op deze manier laat zien, dan ZIE je het 
ook echt een keer!

Mike Hirschler

Kiwi

Met het oog op de inmiddels jarenlange 
succesreeks van “de middelste” is het niet 
geheel verrassend: 2014 zal wéér een ver-
betering betekenen voor de Nederlandse 
populatie van deze schreeuwlelijk. Inmiddels 
mogen de drie noordelijke provincies reke-
nen op een klein aandeel van het Neder-
landse geheel.

De “top of Holland” mag rekenen op negen 
territoria. De verspreiding is daarbij in deze 
regio nog wel ijl, maar in de regel houdt het in 
dat er alleen nog maar sprake van uitbreiding 
zal zijn. Zelfs in Zeeland mogen we spre-
ken van twee territoria! Daarmee zijn alleen 
Utrecht, Noord- & Zuid-Holland en Flevoland 
verstoken van deze vocale Dendrocopos.

In de andere streken/provincies liggen de 
aantallen beduidend hoger. Nog niet voor 
elke streek/provincie is duidelijk wat de eind-
stand is. Niet in de laatste plaats omdat de 
datumgrens van het broedseizoen officieus 
eindigt op 20 juni. In de belangrijkste bolwer-
ken (Limburg en Twente) worden integrale 

tellingen georganiseerd. Zij nemen tezamen 
75% van de Nederlandse populatie voor hun 
rekening. Die integrale tellingen geven al 
snel een nauwkeurig beeld van de situatie 
in 2014. In Limburg zijn 200 – 220 territoria 
vastgesteld. Hoewel een klein deel hiervan 
in Noord-Limburg werd vastgesteld, zaten 
verreweg de meeste vogels in Zuid-Limburg. 
De winnaar lijkt toch echt Twente te zijn met 
zeker 218 territoria! In Noord-Brabant wer-
den ook enkele tientallen territoria en de ver-
wachting is dat ook in de Achterhoek enkele 
tientallen territoria hebben gezeten. Op de 
Veluwe loopt de eindstand richting de dertig 
en in de oosthoek van het district “De Grote 
Rivieren” ligt het aantal rond de tien territo-
ria. Onder de streep komen we voor 2014 op 
zo’n 560 – 610 territoria uit!

Sovon

En weer een groot succes voor de  
Middelste Bonte Specht in 2014
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Binnenkort start weer het Watervogel-
telseizoen. We tellen met onze vogelwerk-
groep een aantal telgebieden langs de IJssel 
voor Sovon. Er wordt halverwege de maand 
geteld, meestal op zaterdag, een enkele 
keer ook op zondag of vrijdag. Gedurende 
8 maanden per jaar, van september tot en 
met april. 

Ten noorden van Deventer worden beide 
oevers van de IJssel geteld, door een groep 
heel trouwe tellers die deze klus al meer dan 
40 jaar uitvoert. De gebieden lopen van De-
venter tot net onder Zwolle, dit zijn aan beide 
kanten van de IJssel zes telblokken. Omdat 
dit een groot gebied betreft, wordt er met de 
auto geteld.

Ten zuiden van Deventer hebben we nog 
een telgebied. Het ligt aan de oostkant van 
de IJssel, tussen de spoorbrug in Deventer 
en het pontje van Gorssel. Dit telgebied be-
slaat maar één telblok en is ongeveer 7 km 
lang. Omdat het gebied niet zo lang is en niet 
overal even goed bereikbaar, wordt het met 
de fiets geteld.

Het gaat hier om het tellen van Watervo-
gels en enkele opmerkelijke soorten, voor 

het gemak tellen we er de Roofvogels ook 
gelijk bij. Een heel leuke manier om beter te 
worden in Ganzen, Eenden en o.a. Steltlo-
pers. Het is een landelijke integrale telling 
(dus “gelijktijdig” in het hele land) in alle voor 
watervogels interessante gebieden. Je kunt 
meedoen met elk kennisniveau. Dat bete-
kent dus dat we iedereen kunnen gebruiken; 
de cracks die alle vogels aan een half veertje 
al kunnen herkennen, maar ook diegenen 
die de Knobbelzwanen en de Aalscholvers 
op een grote plas goed kunnen tellen. (Zelfs 
als je niet kunt tellen maar wel kunt schrijven, 
kunnen we je al gebruiken.)

Heb je zin om één keer per maand een 
halve zaterdag of zondag op te offeren aan 
de vogels? Fiets dan eens een keertje mee 
om te zien of het iets voor je is.

Hier volgen de data en de tijdstippen van 
vertrek.

Nog even voor de duidelijkheid, het ver-
trekpunt is de spoorbrug over de IJssel en 
dan aan de stadskant, dus niet de kant van 
de Worp.

Watervogeltelling seizoen 2014/2015

Data:
Zaterdag 13 september 2014 vertrek 9.00 uur
Zaterdag 11 oktober 2014 vertrek 10.00 uur
Zaterdag 15 november 2014 vertrek 10.00 uur
Zaterdag 13 december 2014 vertrek 10.30 uur
Zaterdag 17 januari 2015 vertrek 10.30 uur
Zaterdag 14 februari 2015 vertrek 10.00 uur
Zaterdag 14 maart 2015 vertrek 10.00 uur
En ergens rond 18 april vertrek 10.30 uur deze datum staat nog niet vast.
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Vogelatlas, 27 mei 2014

Tweede broedseizoen voor de vogelatlas 
levert boeiende resultaten op, wat brengt de 
tweede telperiode.

De eerste broedvogeltelperiode is alweer 
afgelopen en we zijn net begonnen aan de 
tweede telperiode van dit tweede broedsei-
zoen. In het broedseizoen van 2014 heeft het 
atlasonderzoek tot nu toe 228 broedvogel-
soorten opgeleverd in 552 ingevoerde atlas-
blokken. Niet elke teller voert meteen in dus 
dat aantal loopt hopelijk nog flink op. Hieron-
der wat spreekwoordelijke krenten uit de pap.

Stijgers en zakkers
Een groot deel van de Noordzeekuststrook 

is inmiddels geteld, maar helaas lijkt de ach-
teruitgang van het Paapje zich hier door-
gezet te hebben. Het herstel van de Rood-
borsttapuit, het broertje van het Paapje, is af 
te lezen uit de voorlopige atlaskaart. In de 
duinstreek maar ook in Drenthe is de soort in 
veel atlasblokken in flinke aantallen vastge-
steld. Er kan nog niet worden opgemaakt of 
de soort zich in het Rivierengebied ook heeft 
hersteld. Daar moet flink ge/atlast worden.

Als broedvogel is de Kramsvogel flink op 
zijn retour. In de jaren ´70 koloniseerde deze 
lijsterachtige vanuit Zuid/Limburg een deel 
van ons land. Tot op heden is de soort maar 
in 9 atlasblokken geregistreerd en is de kaart 

opvallend leeg. Hij lijkt even snel weer te ver-
dwijnen als ie is gekomen.

De Fazant heeft het verloren gegane ter-
rein op de Veluwe en in de Flevopolder niet 
terug veroverd volgens de voorlopige atlas-
kaart. Ook vanuit het veld horen we geluiden 
dat de Fazant heel hard achteruit gaat.

Het is heel spannend of de tweede telron-
de de Nachtzwaluw, de mysterieuze nacht-
braker, nog op nieuwe locaties wordt vastge-
steld. Hoe duurzaam is de uitbreiding van de 
laatste vijftien jaar. De resultatenkaart laat al 
redelijk wat groene stippen zien in met name 
de oostelijke helft van het land.

Verwacht
Gaat de Witwangstern zich, net als vorig 

jaar, weer in het noorden van het land vesti-
gen? En krijgen ze gezelschap van de zeer 
fraaie Witvleugelsterns? En hoe zit het met 
de Steppekiekendief die het in Noordoost 
Groningenal een aantal weken erg naar zijn 
zin heeft? En hoeveel zangposten van Rood-
mussen zullen er dit jaar gevonden worden? 
We weten over een aantal weken meer.

Kijk op de website van de vogelatlas om 
op de hoogte te blijven van de laatste atlas-
ontwikkelingen.

Harvey van Diek en Jouke Altenburg 
van Sovon

Foto Robin Visser
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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 
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
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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.

13 september Watervogeltelling, vertrek 9.00 uur vanaf de spoorbrug over de IJssel in 
 Deventer tot aan het pontje bij Gorssel.

21 september Oogstfeest op de Ulebelt vanaf 12.00 uur.

27 september Dagexcursie naar de Zuidpier, IJmuiden en de Hondsbossche zeewering voor 
 o.a. zeevogels. We vertrekken om 8.00 uur.

1 oktober Ledenvergadering, na de pauze een lezing over Kraanvogels 
 door Ronald Popken.

3, 4 en5 oktober Texelweekend, aanmelden bij Harry Dijkerman; harry-dijkerman@zonnet.nl .

11 oktober Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur vanaf de spoorbrug over de IJssel in 
 Deventer tot aan het pontje bij Gorssel.

25 oktober Dagexcursie naar Lepelaars- en Oostvaardersplassen. 
 We vertrekken om 8.00 uur.

25 oktober Nacht van de Nacht. 

5 november Ledenvergadering, na de pauze een lezing door Gerard Boere, 
 het onderwerp is nog niet bekend.

15 november Watervogeltelling, vertrek 10.00 uur vanaf de spoorbrug over de IJssel in 
 Devente tot aan het pontje bij Gorssel.

22 november Halve dag excursie naar Bussloo om te kijken welke dwaal- en wintergasten 
 al zijn gearriveerd. We vertrekken om 8.30 uur.

3 december Ledenvergadering, na de pauze een fotopresentatie over het 
 Krügerpark in Afrika door Henk Hietbrink.

13 december Watervogeltelling, vertrek 10.30 uur vanaf de spoorbrug over de IJssel in 
 Deventer tot aan het pontje bij Gorssel.

20 december Excursie langs de IJssel tot Bronkhorst waar hopelijk de 
 Ransuilen te bewonderen zijn. We vertrekken om 8.30 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
Vogelen Deventer Stad

Zondag 22 juni ging ik voor de 6e keer naar de vogelclub. Ik had mijn fi ets mee want 
we gingen fi etsen door het Centrum van Deventer. Eerst gingen we langs de IJssel. 
Daar zagen we visdiefjes en een tureluur en we hoorden grasmussen. Toen we door-
fi etsten kwamen we bij een fabriekstoren waar een slechtvalkkast hing. Onder die 
kast zat een boomkruipernestje. Dit jaar waren er 4 jonge slechtvalkjes uit gevlogen. 
Op de grond onder de kast lagen overal botjes en veertjes van duiven die de slecht-
valken hadden laten vallen. Ik vond ook een ringetje van een duif uit België  die dit 
jaar was geboren, dat kon ik zien aan de ring. Deze duif is dus niet oud geworden.
Later zagen we ook nog 5 slechtvalken en een scholekster. Daarna kwamen we bij een 
meertje daar hielden we pauze en daar zagen we 2 volwassen kievieten met een jong  en 
een kleine plevier. Die was heel klein en ik vond hem heel bijzonder want ik had 
nooit een 
kleine ple-
vier gezien.
Ook zagen 
we nog een 
witte kwik-
staart en toen 
we weer het 
centrum in-
gingen zagen 
we nog 5 gier-
z w a l u w e n 
en een hout-
d u i v e n n e s t 
met 2 jongen. 
Toen gingen 
we naar huis. 

Sjoerd Zwaan Dit is een statie-portret van de jeugd-groep, netjes poseren hé.




