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Hallo leden en andere lezers,

Ik wil jullie graag meenemen naar de ex-
cursie van 27 september. Op het programma 
staat de Zuidpier in IJmuiden. Voor de afwis-
seling valt het weer reuze mee, andere ke-
ren was de Zuidpier wel eens gesloten i.v.m. 
harde wind en bijna overslaande golven. Het 
heeft waarschijnlijk te maken met dit mooie 
weer dat er niet veel spectaculaire soorten te 
zien zijn. Tussen de grote basaltblokken die 
de pier beschermen, zitten groepjes Steenlo-
pers samen met enkele Bonte strandlopers. 
Iedere keer als wij een stukje verder lopen, 
vliegen de vogels voor ons uit. Ze zijn goed 
te bewonderen en er zijn een heleboel foto’s 
gemaakt. Ineens merkt er iemand op dat er 
één Steenloper tussen zit met kleurringen. 
Het kost nog even kijken voordat de code 
gevonden is. De vogel heeft, van onderaf ge-
zien, een aluminium ringetje met een onlees-
bare code, daarboven een geel ringetje en 
weer daarboven een geel ringetje met een 
vlag. Op de vlag staat EJV, daarmee heeft 
de Steenloper een naam: hij of zij is meteen 
Ernst-Jan-Vogel (niemand heeft een blaadje 
en een pen bij zich dus dat wordt onthou-
den). We zien die dag o.a. nog Kleine jager, 
Zwarte zee-eend, overvliegende Lepelaars 
en een Kuifaalscholver naast de gewone 
soorten.

Terug in Deventer begint het uitzoeken 
naar waar deze vogel vandaan komt. Als je 
de aluminium ring kunt aflezen, heb je altijd 
binnen de kortste keren een antwoord terug. 
Een kleurring kost wat meer moeite. Er zijn in 
Europa veel projecten die met kleurcoderin-
gen werken, deze gegevens zijn wel digitaal 
gebundeld, maar daar is niet zo makkelijk 
mee te werken. Na heel wat vragen en nog 

veel meer heen en weer mailen kom ik aan 
het mailadres van de ringster. Daar een mail-
tje naar toe met een foto van onze Ernst Jan 
Vogel en de vraag om informatie. Gisteren 
kwam er via de mail een staartje met gege-
vens terug.

Onze Ernst Jan Vogel heet eigenlijk: YY-
EJV (dat staat voor Yellow, Yellow, EJV) en is 
op 25 augustus 2012 geringd in de buurt van 
Petten Noord-Holland.

Van half september tot eind december 
van 2012 heeft hij zich opgehouden rond de 
Zuid- en Noordpier van IJmuiden, hij is daar 
13 keer waargenomen in die periode.

In mei van 2013 is er één waarneming 
langs de Hondsbossche zeewering.

Gedurende de maanden augustus en sep-
tember zat de steenloper daar ook (4 mel-
dingen). In het najaar van 2013 tot maart 
2014 zijn er weer 8 meldingen vanaf de pier 
van IJmuiden. In mei van dit jaar is de vogel 
gezien op Texel bij de Petten net achter de 
Mokbaai. En in september was hij weer op 
de Zuidpier van IJmuiden. Je ziet in dit ver-
slag geen spectaculaire afstanden maar wel 
een prachtig heen en weer gevlieg langs de 
Nederlandse kust met vaste locaties gedu-
rende vaste periodes van het jaar. Nu blijft 
natuurlijk de vraag of er in Noord-Holland en/
of op Texel gebroed is in 2013 en 2014. Mis-
schien hoef je niet alles te weten, dan valt 
er nog wat te fantaseren. Wel is het erg in-
teressant om tijdens het Voorjaarsweekend 
van 2015 eens te gaan kijken of we Ernst Jan 
Vogel kunnen vinden op Texel.

Veel plezier met de IJsvogel die hier voor 
je ligt en waar je dus al in bent begonnen.

Ellen 

Van de redactie
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Overzicht 2014

Inleiding
Sinds een paar jaar tel ik samen met Arno 

ten Hoeve de broedende Meeuwen en Vis-
diefjes in het havengebied van Deventer. 

Tot voor kort was dit redelijk eenvoudig 
omdat alles geconcentreerd broedde op de 
daken van het metaalverpakkingsbedrijf Ar-
dagh. Maar in de loop der jaren namen de 
Kokmeeuwen enorm toe (tot ruim 150 paar 
in 2012!) en kreeg het bedrijf een evenredig 
toenemend probleem. Het concern maakt 
onder andere conservenblikjes voor baby-
voeding en daarvoor gelden strenge hygië-
nische voorschriften. Toen het steeds vaker 
voorkwam dat jonge kokmeeuwen via lucht-
roosters op de werkvloer terecht kwamen 
en soms zelfs op de lopende banden, liep 
de spreekwoordelijke emmer over. Het ma-
nagementteam besloot tot een tegenactie. In 
2013 werd een opblaasbare vogelverschrik-
ker op het dak geplaatst, in combinatie met 
geluidsnabootsing van vogels in hoge nood. 

Vogelverschrikker op dak van Ardagh  
(Foto Piet Schermerhorn)

Hoewel dit al behoorlijk succesvol was, 
hebben ze afgelopen winter de daken ook 

nog eens helemaal schoongespoten. Dat is 
vermoedelijk nog effectiever dan de vogel-
verschrikker met zijn angstkreten. Meeu-
wen en Visdiefjes hebben een hekel aan 
een schoon dak, ze prefereren een dak met 
wat mosbegroeiing, algenplakken of andere 
“rommel” om hun nest in te bouwen. Nu is 
er dus vrijwel geen broedgelegenheid meer 
en de meeste Mantelmeeuwen en Visdieven 
zijn noodgedwongen uitgeweken naar daken 
in de directe omgeving. De Kokmeeuwen 
hebben zich zelfs zo laten frustreren dat ze 
anno 2014 bijna verdwenen zijn als broedvo-
gel in het havengebied.

Aangezien je vanaf de daken van Ardagh 
een goed uitzicht hebt over de daken in de 
wijde omgeving van het Havengebied heb-
ben we ook in 2014 weer vanaf hier geteld. 
Nu de meeste vogels verspreid broeden 
is het haast ondoenlijk om voor alle daken 
apart toestemming te verkrijgen om ze te 
controleren. 

Broedbiotoop Meeuwen en Visdieven Havenge-
bied Deventer (Foto Piet Schermerhorn)

Kleine Mantelmeeuw
Bij ons bezoek op 11 juni vonden we on-

danks alle tegenmaatregelen toch nog twee 
nesten van de Kleine Mantelmeeuw op de 

Broedende Meeuwen en Visdieven in havengebied 
Deventer
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daken van Ardagh. Van Kleine Mantels is 
dan ook bekend dat ze erg plaatstrouw zijn. 
Rondom Ardagh konden we nog 11 andere 
Kleine Mantel broedparen vaststellen, waar-
van twee duidelijk zaten te broeden. De an-
dere paren werden geïdentificeerd op basis 
van wakende en alarmerende exemplaren. 
Het totaal kwam daarmee dus op circa 
13 broedparen: duidelijk meer dan vorig jaar. 

Wakende Kleine Mantelmeeuw op lantaarnpaal: 
Goede indicatie dat er in de directe omgeving ge-
broed wordt (Foto Piet Schermerhorn)

Eén van de Ardaghnesten was gebouwd 
op een luchtrooster en het tweede uitgere-
kend tegen het voetstuk van de luidspre-
ker die die vreselijke (angst)geluiden over 
het dak verspreidt. Het nest (met 3 eieren) 
bleek echter wel verlaten, dus misschien 
hebben de geluiden toch effect gehad. Het 
andere nest daarentegen was duidelijk be-
broed, beide ouders waren aanwezig en 
vlogen alarmerend rond. Bij inspectie van 
het nest vonden we niet alleen drie eieren, 
maar vooral een zeer originele stoffering: in 
het nest zat een schedel van een Kokmeeuw 
verwerkt samen met een witte kleurring met 
inscriptie EKW7. Ons vermoeden dat ook de 
kleurring van een Kokmeeuw afkomstig zou 
zijn, werd bevestigd door Jeroen Nagtegaal. 
Samen met Frank Majoor had hij deze vo-
gel vorig jaar juli geringd als tweede kalen-
derjaar Kokmeeuw (♂) op de Koningsplei te 

Arnhem. Dat deze Kokmeeuw zou eindigen 
als decoratie in een mantelmeeuwennest 
kon niemand toen voorzien. Erg oud is het 
dier dus niet geworden. Ook heeft hij geen 
wereldreis gemaakt om in Deventer terecht 
te komen. Hemelsbreed is het slechts 38 ki-
lometer van de Koningsplei naar het haven-
gebied van Deventer. 

Nest Kleine Mantelmeeuw met schedel en kleur-
ring Kokmeeuw (Foto Piet Schermerhorn)

Visdief
De Visdieven hebben in de directe omge-

ving alternatieve daken gevonden. Op een 
klein verhoogd plat dak met grindbedekking 
en veel mosbegroeiing, direct naast Ardagh 
(westzijde) liepen minimaal 12 kleine pulli 
rond en bevond zich ook nog een nest met 
twee eieren. We schatten dat het hier om 
5-6 broedparen ging. 

Aan de noordzijde van de hoofdhaven-
arm, op het dak van Klunder Transport BV 
(gebouw ten zuiden van de Kringloopwinkel), 
zaten ook 2-3 Visdief broedparen (agressief 
gedrag naar Kokmeeuwen + aanvliegende 
exemplaren met vis. Iets meer oostwaarts, 
tussen 3de en 4de havenarm (Roermond-
straat/ Venlostraat) bleek echter de grootste 
kolonie te zitten met zeker 8-10 broedparen. 
Hier zagen we veelvuldig adulten met vis-
jes naar toevliegen en, hoewel van afstand, 
konden we ook meerdere kleine jongen zien 
rondscharrelen.
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In totaal dus zeker 15-19 broedparen. 
Maar het werkelijke aantal zal wel hoger lig-
gen omdat er verderop in het havengebied 
misschien ook nog broedlocaties liggen. In 
ieder geval een duidelijke toename ten op-
zichte van vorig jaar toen de teller bij negen 
bleef steken.

Kokmeeuw
Aan de westzijde van Ardagh hing constant 

een alarmerend exemplaar boven ons hoofd. 
Deze zal dus wel ergens jongen hebben ge-
had, hoewel we die niet konden vinden. Op 
het dak van Klunder BV, bij de 3de haven-
arm, zaten net als vorig jaar weer de no-
dige Kokmeeuwen (maximaal 35-40 ex.) op 
de rand van het uitgestrekte platte dak met 
opstaande randen en mosbegroeiing. Een 
deel van deze Kokmeeuwen was nog dui-
delijk subadult en veel activiteit was er ook 
niet. Hoewel de opstaande randen een goed 
overzicht belemmerden, hadden we toch de 
indruk dat de meeste vogels niet broedden 
en ook geen jongen hadden. Misschien dat 
de broedpopulatie nog op 5-10 geschat mag 
worden, maar daarmee heb je het dan ook 
wel gehad. Een heel verschil met enkele ja-
ren geleden, toen het dak bij Ardagh nog vol 
zat met nesten en jongen. De Kokmeeuw is 
dus duidelijk heel sterk afgenomen (>90%), 
zo niet (vrijwel) verdwenen. 

Vorig jaar, waarschijnlijk als gevolg van de 
verjaging bij Ardagh, broedde er ook nog een 
paartje op de westoever van de Yperenplas 
(niet succesvol helaas), maar dit jaar werd 
daar ter plekke geen enkele activiteit waar-
genomen.

Zilvermeeuw
We zagen ook regelmatig Zilvermeeuwen, 

o.a. een duidelijk paar van een subadulte 
man met een adult vrouwtje. Dit paar werd 
op verschillende locaties gezien, steeds als 
paar bij elkaar en enigszins waaks. Onze ver-

wachtingen waren dan ook hoog gespannen, 
maar een nestvondst bleef uit. Daarnaast 
vlogen er ook verschillende Zilvermeeuwen 
(samen met Kleine Mantels) boven de toren-
silo’s tussen de 3de en 4de havenarm. Het 
zou zo maar kunnen dat daarboven gebroed 
wordt, maar dat was vanaf Ardagh niet vast 
te stellen. Ook voor deze soort geldt een toe-
name van het aantal waargenomen exempla-
ren ten opzichte van vorig jaar. Waarschijnlijk 
is het een kwestie van tijd: in de komende ja-
ren zal er ongetwijfeld een zeker broedgeval 
geconstateerd kunnen worden.

Waaks paartje Zilvermeeuwen; potentieel broed-
paar (Foto Piet Schermerhorn)

Stormmeeuw
Hoewel vorig jaar een paartje adulte 

Stormmeeuwen rondhing in het havengebied 
werden ze dit jaar niet opgemerkt. Wel is op-
vallend dat er ook dit voorjaar en zomer weer 
regelmatig adulte Stormmeeuwen worden 
waargenomen in de uiterwaarden bij Deven-
ter. Het zou me dan ook niet verbazen dat 
ook deze soort binnenkort tot onze broedvo-
gels gerekend kan worden.

Samenvatting
De Meeuwen en Visdieven zijn, om be-

drijfshygiënische redenen, sinds 2013 effec-
tief verdreven van de daken bij Ardagh. Zij 
broeden nu verspreid over het havengebied 
in kleine clusters of in solitaire paren. Daar-



december 2014 7 IJsvogel nr. 79

door is het moeilijk(er) om een totaal en com-
pleet overzicht van de broedpopulatie te krij-
gen. Vanaf de daken van Ardagh heeft men 
echter een redelijk beeld over de daken van 
omliggende bedrijfsgebouwen en door deze 
goed af te speuren kan toch nog een rede-
lijk inzicht verkregen worden van het aantal 
broedparen per soort.

Duidelijk is dat de Kokmeeuw de grote 
verliezer is: na de verjagingscampagne van 
Ardagh is een klein deel van de kolonie ver-
huisd naar het dak van Klunder Transport BV, 
maar dit betreft maar een fractie van wat er in 
2012 broedde. De meeste broedparen lijken 
ons werkgebied definitief verlaten te hebben. 
De Visdieven en Kleine Mantelmeeuwen 
hebben zich echter niet laten ontmoedigen 
door de maatregelen bij Ardagh; zij hebben 

op platte daken in de directe omgeving al-
ternatieve broedplaatsen ontdekt. Hoewel 
de aantallen in 2013 wat lager leken, mis-
schien mede veroorzaakt door het extreem 
koude voorjaar, lijken de aantallen in 2014 
weer aan de winnende hand. Zowel Visdief 
als Kleine Mantelmeeuw scoorden duidelijk 
hoger dan in 2012 en 2013. Opvallend is ook 
de toename van het aantal waarnemingen 
van volwassen Zilvermeeuwen in het gebied. 
Zekere broedgevallen werden weliswaar nog 
niet vastgesteld, maar liggen zeker in de lijn 
der verwachtingen. Of de Stormmeeuw de 
Zilvermeeuw zal volgen zal de tijd leren.

Piet Schermerhorn

Tabel 1: 
Overzicht broedende meeuwen en visdieven

Havengebied Deventer 2012-2014
Soort 2012 2013 2014
Visdief 11 ≥9 15-19
Kokmeeuw ±150 ≥6 5-10
Kleine Mantelmeeuw 7-8 ≥6 13
Zilvermeeuw - 1? 1-3?
Stormmeeuw - ? -

NB: meeste aantallen moeten als minima beschouwd worden
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Nestkastenproject Sallandsche Golfclub/Vogelwerk-
groep “de IJsselstreek”, seizoen 3

Vanaf 21 maart tot en met 11 juli hebben 
Wim Visser en ondergetekende dit jaar we-
derom het broedproces gevolgd van allerlei 
zangvogels op de Sallandsche Golfclub. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan sommige 
leden van deze club voor de begeleiding en 
hun enthousiasme. Dit voorjaar kregen we te 
maken met een veel beter weertype met ech-
te voorjaarstemperaturen in vergelijking met 
het voorjaar van 2013. Half april konden we 
dan ook de eerste eitjes al waarnemen, ter-
wijl in 2013 pas het eerste eitje werd gelegd 
op 8 mei. Teleurstellend was het wegblijven 
van de Boomklever en we hebben dan ook 
geen broedpaar kunnen waarnemen; daar-
entegen steeg wel het aantal koolmezenleg-
sels. Voor het eerst konden we 5 eitjes van 
de Zwarte mees noteren op ons lijstje, het-
geen ons zeer verheugde.

Ook waren we zeer blij dat “onze” Wil Ger-
ritse bijna de helft (29) van alle jonge Bonte 
vliegenvangers heeft kunnen ringen

Ook vermeldenswaardig is dat in de dit 
jaar opgehangen nestkast voor Bosuilen bij 
hole 9 twee jongen zijn uitgekomen. 16 Sep-
tember jl. heeft in het clubhuis o.l.v. Willem 
Beelaerts van Blokland de evaluatieverga-
dering plaats gevonden over het voorbije 
jaar. Deze winter zullen enkele onbruikbare 
kastjes worden vervangen door nieuwe, 
welke door de donderdagochtendwerkgroep 
“bedrijfsklaar” gemaakt zullen worden. Ook 
overweegt de Vogelvriendenclub van de Sal-
landsche Golfclub om in de toekomst wat 
meer met uilen en uilenkasten te gaan doen. 
Op 18 februari 2015 maken we nieuwe af-
spraken voor het komende seizoen.

Albert Luning

Uitgevlogen zijn:
2014 2013 2012

Pimpelmees 141 165 168
Koolmees 113   89   69
Bonte vliegenvanger  63   82   37
Boomklever    0     7   29
Zwarte mees   5     0     0

GEZOCHT LEUKE FILM

VOOR DE JAARLIJKSE BOERENKOOLMOVIE

7 JANUARI 2015 
18.00 UUR
Neem e-mail contact op met Harry Dijkerman   harry-dijkerman@zonnet.nl 
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Pluimen voor de donderdagploeg.

Zoals wellicht iedereen weet zijn er elke 
donderdagmorgen een aantal enthousiaste 
heren druk doende om allerlei klusjes te 
doen voor onze vogelwerkgroep. Tot voor 
kort gebeurde dat in en bij hun onderkomen 
bij het Ooievaarsstation, maar toen dat ging 
sluiten werd er naarstig gezocht naar een 
andere plek. Die is gevonden in een loods 
aan de Wechelerweg in Diepenveen, eigen-
dom van de Stichting IJssellandschap. Nadat 
zij eerst veel tijd gestoken hadden in het op-
knappen van hun nieuwe behuizing, hebben 
ze zich daarna gestort op het opknappen van 
de observatiehut van Staatsbosbeheer in de 
Hengforderwaarden. Deze hut zou anders 
door Staatsbosbeheer worden afgestoten, 
maar dankzij de adoptie daarvan door onze 
vereniging is deze behouden.

Er is inmiddels veel werk verzet en dat 
mag gezien en gewaardeerd worden en ge-
lukkig gebeurt dat ook. De hut wordt veel 
vaker bezocht dan vroeger en een vaste 
bezoeker heeft er een schriftje met potlood 
neergehangen zodat men daar de waarne-
mingen en andere zaken op kwijt kan. Nu 
was de hut aan drie kanten voorzien van een 
aantal grote kijkgaten die niet afsluitbaar wa-
ren. Vaste bezoekers (fotografen) brachten 
dan camouflagenetten en doeken mee om-
dat ze behalve in de tocht ook in het zicht van 
de vogels zaten.

De donderdagboys hadden dat probleem 
natuurlijk ook al door en zorgden ervoor dat 
alle openingen met keurige luikjes afgesloten 
kunnen worden. Dat dit gewaardeerd werd, 
was te lezen in het schriftje en ook boswach-
ter Anja Nijssen was daardoor blij verrast. Zij 
mailde het bestuur dat ze bijzonder tevreden 

was met het vele werk dat de mannen aan de 
hut en het pad ernaartoe hadden gedaan en 
dat ze een dikke pluim verdienden. Dat was 
alle reden voor het bestuur om de voorzitter 
met een lekkere taart naar de donderdag-
ploeg op pad te laten gaan en naar verluidt is 
daar niets van overgebleven.

Dat de kwaliteit van de hut sterk verbe-
terd is, vertaalt zich ook in de sterk toegeno-
men bezoekersaantallen. Doordat duidelijk 
is aangegeven dat onze VWG de hut heeft 
geadopteerd, is dat ook een goede reclame 
voor onze vereniging.

Daarom hulde en een dikke pluim voor de 
donderdagploeg.

Wil Gerritse

EigEn schuld …..
 
Twee Watersnippen uit  
Veenwouden,
besloten van elkaar te gaan houden.
Ze stonden zwaar op de tocht
Toen hij voor ’t eerst een keer 
mocht,
en werden daarna snipverkouden.
 
Keep
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Op zaterdag 4 oktober nam VWG de IJs-
selstreek deel aan de Euro Birdwatch. In 
Nederland alleen al werd er op meer dan 
150 posten geteld. De telpost van onze werk-
groep is geen vaste en wordt ieder jaar ad 
hoc ingericht ten zuiden van de Yperenplas.

Wanneer de herfst in aantocht is, trekken 
veel vogels die hier hebben gebroed naar 
het zuiden. De vogels die wij hier in de winter 
aantreffen, zijn afkomstig uit het (hoge) noor-
den. Er vindt als het ware een verschuiving 
plaats die in het voorjaar weer wordt “terug-
gedraaid”.

Tijdens de Euro Birdwatch werd er in meer 
dan 37 landen in Europa geteld.

De waarnemingen in Nederland worden 
verzameld door Vogelbescherming Neder-
land in Zeist. De gunstige weersomstandig-

heden leidden ertoe dat nooit eerder zoveel 
vogels werden geteld tijdens dit evenement. 
Op de website van Vogelbescherming staan 
resultaten vermeld die vergeleken kunnen 
worden met 2013. Onze totalen zijn te vin-
den op www.trektellen.nl Eurobirdwatch – 
Bolwerksweiden/Yperenplas. Er werden met 
name opvallende aantallen Zanglijster (124) 
en Grote lijster (36) geteld. Spreeuw (443) 
laag aantal, landelijk bekeken. Visarend (IJs-
sel volgend stroomopwaarts), Grote Zilver-
reiger ( 10) doortrekkend richting noord(!). 
Tussen de Kolganzen zaten (21) Toendra 
rietganzen. De omstandigheden zijn ieder 
jaar anders waardoor trektellen een boei-
ende activiteit blijft.

Wessel Slob

Euro Birdwatch 2014

Het atlasproject is ruim over de helft. Er 
zijn twee volledige winters en twee volledige 
broedseizoenen geweest. Veel tellers heb-
ben hun atlasblok helemaal geteld en inmid-
dels ook al ingestuurd. 

Eind september zijn er 1459 atlasblokken 
geclaimd en dat betekent dat er nog 226 at-
lasblokken wachten op een (of meer) tellers. 
Soms zijn er nog verrassend mooie blokken 
vacant. Kijk maar eens op de atlassite onder 
Meedoen. 

Dat er al zoveel blokken geclaimd zijn is 
natuurlijk heel mooi, maar voordat een blok 

helemaal geteld is en de schattingen zijn ge-
maakt en gecontroleerd, is het nog een heel 
traject. Kortom nog veel werk aan de winkel.

Sovon

Vogelatlas gaat het laatste jaar in
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U bent blij met de bewoners van uw nest-
kast en als een goede gastvrouw/heer geeft 
u ze graag een schoon onderkomen. Maar 
let op: vogels gebruiken een nestkast soms 
meerdere keren per seizoen voor een twee-
de legsel of zelfs derde legsel. Het is zaak ze 
daarbij niet te storen.

Soms blijft er een dood jong achter in het 
nest. Dit gaat uiteraard stinken en vormt een 
bron van infectie. Als u binnen één week na 
het uitvliegen de nestkast checkt, kunt u daar 
wat aan doen. U verstoort dan niet de ou-
ders. Het dode jong haalt u uit het nest met 
zo’n latex handschoentje aan, de rest laat 
u gewoon zitten; de ouders beginnen hun 
tweede leg in het oude nest.

Ongedierte
Het is goed om – na het broedseizoen – 

nestkasten ook helemaal schoon te maken. 
Vaak zit er namelijk ongedierte in het nest. 
Met deze grote schoonmaak kunt u het beste 
wachten tot het najaar, zo rond september/
oktober is een goede tijd. Alle jongen zijn 

dan zeker uitgevlogen, ook jongen van een 
tweede of derde legsel.

In de winter gebruiken vogels nestkasten 
om te rusten. U biedt ze een schoon onder-
dak als u in het najaar de kast heeft gekuist.

Heet water
Om schoon te maken haalt u de kast uit de 

boom of van de muur en schudt al het oude 
nestmateriaal eruit. Hoe mooi zo’n nestje er 
ook uit kan zien, er zitten vaak vlooien en lui-
zen in. Giet daarom eerst een flinke scheut 
heet water in de nestkast voor u het oude 
nest eruit haalt.

U hoeft geen schoonmaakmiddelen te ge-
bruiken en zeker geen bleekwater. In nest-
holten in de natuur wordt ook nooit met groe-
ne zeep geboend. Heet water is voldoende. 
Met een harde borstel en heet water even 
uitboenen en schoon is mijn nestkast. Hij kan 
weer een heel nieuw broedseizoen mee!

Vogelbescherming Nederland 2014

Najaarsschoonmaak

Nieuw op de Website

Misschien niet allemaal even nieuw maar op de website zijn te vinden:

- Nestkastenverslag Dorth 2013;
- Jaarverslag ringwerk 2013; Nieuws uit het net;
- Jaarverslag WOP 2013;
- Het in 2007 verschenen boekje over de geschiedenis van het ooievaarsbuitensta-

tion en de ontwikkeling van de populatie in de IJsselvallei;
- Jaarverslag Ooievaars 2013.
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De grootste vliegende vogel ooit had een 
spanwijdte van liefst 6,1 tot 7,4 meter. Dat 
blijkt uit nieuw onderzoek naar fossiele res-
ten die al in 1983 door wetenschappers zijn 
ontdekt in de Amerikaanse staat South Caro-
lina. De enorme vogel, Pelagornis sandersi, 
leefde 25 tot 28 miljoen jaar geleden.

Groter dan albatros.
De prehistorische reus stelt de grote alba-

tros in de schaduw. Die zeevogel heeft met 
ruim 3 meter de grootste spanwijdte van alle 
vogels die tegenwoordig rondvliegen.

Viseter 
Volgens de wetenschappers kon Pelagor-

nis sandersi met zijn ranke vleugels en rela-
tief lage gewicht (22 tot 40 kilo) vrijwel zeker 
vliegen. Met zijn bek met een soort tanden 
schepte hij voor de oostkust van Noord-

Amerika waarschijnlijk inktvissen en andere 
vissen uit het water.

Nieuwe soort
De condorachtige Argentavis magnificens 

en de in Chili gevonden Pelagornis chilensis 
waren tot op heden de vogels met de groot-
ste spanwijdte. De wetenschappers hebben 

hun bevindingen gepubliceerd in het weten-
schappelijk tijdschrift Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences.

Bron: ANP

Grootste vogel ooit: spanwijdte van 6 meter

Zo heeft de vogel er waarschijnlijk uit gezien.
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Donderdagploeg 
aan het werk

De IJsvogel in kleur door leden

Mike Hirschler

nieuwe torenvalkenkast

het zit er op, goed gedaan mannen

het bevestigen van de kast op de paal

meteen in het eerste jaar 4 jongen grootgebracht
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Project
Gierzwaluwkasten

overlevingspakket een welverdiende pauze

Wout schuurt zich een ongeluk het basismateriaal is bijna klaar
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hooggeëerd bezoek de eerste zijn klaar, nog 55 te gaan

het wordt al wat
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De Muppets? Ik meen dat het Wil Kroon 
was die als eerste deze term bezigde om de 
donderdagploeg aan te duiden. Iedereen wist 
meteen waar het om ging: een paar oude, 
mopperende heren (in de Muppetshow Stat-
ler en Waldorf, je weet wel, die twee brom-
potten op een balkonnetje). Maar komt hen 
die ‘eer’ wel toe? Het is wel een leuke kreet, 
maar ik ben er nu een paar keer geweest en 
ondanks dat de gemiddelde leeftijd best wel 
hoog is, wordt er niet gemopperd en ze lij-
ken al helemaal niet oud als ze daar zo bezig 
zijn! We hebben het, voor de niet-ingewijden, 
over de donderdagploeg. 

Tijdens onze maandelijkse vergaderingen 
wordt de laatste tijd regelmatig verteld over 
o.a. ooievaarsnesten en over het nieuwe 
gierzwaluwkastenproject. Ondanks dat hier 
eenstemmigheid is, vraag ik mij af of velen 
van ons wel weten wie er in de donderdag-
ploeg zitten, waar het zich allemaal afspeelt 
en wat voor werk ze doen. Vandaar dit ver-
haal en een heleboel foto’s, als eerbetoon 
aan de dappere timmeraars.

De ploeg bestaat uit:Ronald Groenink, 
Jaap Kloezeman, Klaas Spijker, Wout Boe-
re, Marcel Hutten, Hans Blauw, Wim Visser, 
Jacques Blaauw en Henk Hietbrink.

Voorheen was de club gehuisvest in Gors-
sel bij het ooievaarstation. Sinds enige tijd 
hebben ze een mooi onderdak gevonden 
aan de Wetermansweg in Diepenveen in de 
voormalige werkschuur van St. IJsselland-
schap. Naast hen zit een zagerij, dus hout is 
nooit een probleem.

De mannen (geen vrouwen, waarom niet?) 
zijn de makers van ooievaarsnesten, valken-
kasten, uilenkasten, gierzwaluwnestkasten 
en wat dies meer zij. Dat doen ze al jaren 
met veel plezier en kundigheid. In hun nieu-

we onderkomen ziet het er allemaal keurig 
uit. Er is een speciaal gedeelte waar ‘ge-
hakt’, getimmerd, geverfd en geassembleerd 
kan worden en er tegenover is een kantine. 
Er is daar ook verwarming. De productie is 
hoog: ooievaarsnesten, kasten voor diverse 
roofvogels en uilen en nu gierzwaluwkasten 
vliegen a.h.w. de deur uit.

Nu wij weten wie het zijn en wat ze doen, 
mag je de titel ‘Muppets’ wel een eretitel gaan 
noemen, toch? Helemaal als je bedenkt dat 
het juist deze club is die de centen voor de 
vogelwerkgroep verdient. Van alleen de le-
dencontributie zouden we nooit kunnen doen 

wat we doen. Dan zouden we zelfs maar net 
de uitgaven kunnen doen voor de IJsvogel! 
Hun werk heeft niet alleen voor onze vereni-
ging een enorme toegevoegde waarde, ook 
voor henzelf, maar ook zeker maatschap-
pelijk. Er is bijvoorbeeld altijd veel bekijks 
als er een ooievaarsnest of een valkenkast 
geplaatst wordt, hetgeen ook een goed mo-
ment is om voorlichting te geven. 

Hulde aan onze ‘Muppets’! Ga zo door 
mannen!

Mike Hirschler

De grote MUPPETshow!

Statler en Waldorf
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De Kwak van Veessen
Eind juni wordt het rustige Veessen opge-

schrikt door een Kwak. Eerst blijft het nog 
een beetje “publiek geheim”, maar al snel 
lekt het nieuws uit en verspreidt het zich over 
de landelijke media. Zelfs het TV-programma 
“Baardmannetjes” maakt er opnames. De 
vogel, een fraaie adult met slechts één lange 
witte sierveer op zijn kop, zit op een opmer-
kelijke plek, bij de ingang van het haventje 
pal tegenover het terras van Café-Restau-
rant IJsselzicht. Zeker in het toeristisch sei-
zoen is het hier een komen en gaan van 
plezierbootjes. Het “Kozakken” veerpontje 
meert zelfs aan pal tegenover de visstek van 
de Kwak. Maar ondanks al deze waterdrukte 
blijft de Kwak onverstoorbaar op zijn plek, 
hetgeen mooie beelden oplevert van deze 
niet alledaagse soort. Heel bijzonder is het 
om te zien hoe hij meermalen door een diep 
stukje water zwemt. Met zekere regelmaat 
wordt een visje gevangen. Ook overdag is 
de vogel er te vinden, af en toe even uitrus-
tend in een naburige wilgenstruik. Zelfs van-
af het terras is het beest goed te zien, maar 
de meeste gasten vergapen zich vooral aan 
de vogelfotografen die uren op de steigers 
liggen te loeren door enorme objectieven. 
Zodra het beest een millimeter beweegt, be-
ginnen de camera’s te ratelen. Je zou er als 
Kwak toch niet aan moeten denken, maar 
deze is het volgens mij gewend. Hij is eigen-
lijk te tam naar mijn gevoel. De soort staat 
tenslotte te boek als een geheimzinnige, ver-
borgen levende nachtvogel. Maar in Vees-
sen niets van dat al. Hoewel hij geen kleur- 
of kweekringetjes draagt, vermoed ik toch 
dat hij opgegroeid is in Artis of Blijdorp, waar 
elk jaar vrij rondvliegende (ooit ontsnapte) 
Kwakken op de vogelkooien broeden. Maar 

je weet het niet. In de bruisende drukte van 
grote metropolen in Afrika zag ik soms Kwak-
ken rondscharrelen in open riolen te midden 
van grote hopen afval. Ook deze vogels ble-
ken absoluut niet schuw.

Uiteindelijk blijft de Kwak van Veessen tot 
25 juli trouw aan zijn visstek. Daarna wordt 
hij niet meer gemeld, waarschijnlijk omdat 
de waterstand in de IJssel dan flink omhoog 
komt. Het water bij het haventje wordt te diep 
om nog te kunnen vissen. Al met al heeft de 
Kwak er bijna een maand gebivakkeerd.

Kwakken worden slechts sporadisch waar-
genomen in het Midden-IJsselgebied. De 
archiefgegevens van waarneming.nl leveren 
slechts 16 exemplaren op vanaf 1988 (dub-
beltellingen weggefilterd). Meestal gaat het 
om solitaire vogels, slechts één keer werden 
er twee tegelijk waargenomen. De meeste 
vogels worden maar één keer gezien, maar 
er zijn ook uitzonderingen, zoals de onvol-
wassen vogel, die vanaf half december 1999 
wel zeven maanden lang bij Deventer rond-
hing. Het dier werd veelvuldig waargenomen 
in het stadscentrum en de Ossenwaarden. 
Zelf zag ik twee jaar geleden ook een Kwak 
opvliegen uit een klimop-boom langs de Sin-

Vogelvaria Zomer 2014

Kwak met pas gevangen baars
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gel van Deventer. Deventer is niet voor niets 
uitgeroepen tot “Groenste Stad van Europa”!

Opmerkelijk in dit verband is dat de “At-
las van de Nederlandse Broedvogels 1998-
2000” juist de Duursche Waarden (tegen-
over Veessen) noemt als één van de weinige 
broedgebieden van vermoedelijk echt wilde 
Kwakken. Vanaf 1996 tot de eeuwwisseling 
werden hier jaarlijks broedende Kwakken 
vastgesteld in een gemengde kolonie van 
Aalscholvers en Blauwe Reigers. In 1999 
waren vermoedelijk zelfs twee paren aan-
wezig. In die zelfde periode werden tevens 
Kwakken gemeld uit de Hengforderwaarden, 
waar na een nestvondst in 1996, nog enkele 
jaren Kwakken rondhingen in het broedsei-
zoen, hoewel verdere nestvondsten uitble-
ven. De allereerste Vogelatlas noemt even-
eens de Duursche Waarden als vermoedelijk 
broedgebied: zowel in 1975 als in 1976 wer-
den hier juveniele kwakken met nog niet vol-
groeide slagpennen gezien. 

Deze recente waarneming bij Veessen 
past dus misschien in een historische lijn en 
is deze Kwak een voorbode van een nieuw 
broedgeval in de Duursche Waarden. Goed 
opletten dus de komende jaren!

Casarca “Yellow L5”
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar 

zie je een groepje Casarca’s dan weet je het 
zeker: de zomer is begonnen. In ons werkge-
bied worden verreweg de meeste Casarca’s 
in de laatste decade van juni waargenomen. 
Ze trekken dan in een zeer korte periode 
door het IJsseldal naar de ruigebieden in het 
Eemmeer en (sinds kort) de Vreugderijker-
waard bij Zwolle. Tijdens de ruiperiode zelf 
zien we ze nauwelijks in ons werkgebied, 
maar daarna, vanaf half augustus nemen 
de aantallen weer iets toe, met een piekje 
in september. Waarschijnlijk gaat het nu, 
meer in de tijd gespreid, om terugtrek vanuit 
de ruigebieden naar de overwinteringsge-

bieden. Landelijk neemt het aantal ruiende 
Casarca’s jaarlijks toe. In het Eemmeer gaat 
het al om meer dan 800 exemplaren en in de 
Vreugderijkerwaard werden dit jaar al groe-
pen van meer dan 200 exemplaren geteld. 

De grote vraag is nog steeds waar al deze 
ruiers vandaan komen. Intrigerend, want de 
nederlandse broedpopulatie, waarschijnlijk 
allemaal afstammelingen van losgelaten 
en ontsnapte vogels,  heeft niet veel om het 
lijf (5-20 paar). In Nordrhein-Westfalen, gren-
zend aan ZO-Nederland, is de soort wat tal-
rijker. Maar daarmee zijn de grote aantallen 
in de ruigebieden nog niet verklaard. Zou-
den er ook vogels vanuit de oorspronkelijke 
broedgebieden in de Balkan, Turkije of zelfs 
oostelijker naar Nederland komen?

Om hier achter te komen is de werkgroep 
“Casarca” opgericht met als doel een hon-
derdtal Casarca’s te kleurringen, zowel in de 
broed- als ruigebieden, en een paar daarvan 
ook te zenderen. In 2013 is het ze gelukt om 
in het Eemmeer een aantal ruiende vogels te 
ringen en in Noord-Limburg een familiegroep 
met 12 bijna volgroeide jongen. Eén van 
deze jongen, “Yellow L5”, ontdekte ik deze 
zomer in een groep van 19 foeragerende 
Casarca’s in de Welsummerwaarden. 

Hier volgt zijn “lifehistory”: Geringd op 26 juni 
2013 in het Siebengewald in Noord-Limburg, 
op de grens met Duitsland. Daar bleef hij tot 
03 augustus. Toen werd het tijd de wieken uit 

Groep Casarca's op weg naar ruigebieden
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te slaan. De vogel werd daarna van 26 au-
gustus tot 09 september regelmatig gezien in 
de Vreugderijkerwaard en omgeving. Ergens 
in september houdt hij het daar ook wel voor 
gezien en vertrekt naar Wesel, niet ver van 
zijn geboorteplek, waar hij van 25 september 
tot 13 oktober bivakkeert. Daarna verdwijnt 
de vogel uit beeld om pas op 26 juni 2014 
(precies 1 jaar na het ringen!) in de Welsum-
merwaarden op te duiken, alwaar hij vier 
dagen blijft hangen. Ruim twee weken later 
vinden andere waarnemers de vogel terug 
in een ruigroep op het Eemmeer. Maar op 
25 augustus is hij alweer in Duitsland langs 
de Rijn bij Kleef en op 4 oktober zit de vogel 
iets zuidelijker bij Wesel, waar hij ook bivak-
keerde in het najaar van 2013.

De eerste resultaten van het landelijk on-
derzoek tonen nu al een boeiend patroon. 
Zo maakten de jonge Limburgse vogels, net 
als “Yellow L5”, omzwervingen door Neder-
land en het aangrenzende deel van Duits-
land. De meesten keerden in de loop van 
de winter weer richting geboorteplek, in heel 
ruime zin dan. Een enkeling verdween echter 
richting Noord- of juist Zuidoost-Duitsland. 
Van de als ruier gevangen vogels kwamen 
veel meldingen uit Duitsland, vooral uit het 
Niederrheingebied. Een deel van de vogels 
ging echter (net als één van de jongen) direct 
of via de Niederrhein naar Zwitserland.

Tot nu toe zijn er geen terugmeldingen 
uit de broedgebieden in Zuidoost-Europa 
of Centraal Azië. Al met al een spannend 
project en ik hoop dat dit artikel jullie allen 
prikkelt om een volgende keer goed naar ie-
dere Casarca te kijken of deze een kleurring 
draagt (niet altijd gemakkelijk zichtbaar). En 
geef aflezingen uiteraard door op geese.org.

Het lelijke eendje
We kennen allemaal het verhaal van het 

lelijke eendje. Ik neem aan dat zwanenou-
ders dat ook aan hun jonkies vertellen en 

troosten met “niet huilen, later als je groot 
bent word je net zo mooi als papa of mama”. 
Maar als die jonkies nu eens grauwe ganzen 
zijn, wat vertel je ze dan? Als je kwaad op 
ze bent vast iets als: “Je bent lelijk en je blijft 
lelijk!” Maar ook zwanen weten dat dit niet 
echt opbouwend is, educatief erg fout en dat 
jonge pubers daar blijvend een minderwaar-
digheidscomplex van over kunnen houden. 
Dus als de vraag opkomt, zullen ze er wel 
omheen draaien en over het weer beginnen 
vermoed ik.

Dit alles als inleiding op een waarneming 
die ik deed in de Duursche Waarden op 04 
juli, bedoeld als laatste BMP-ronde om nog 
wat aanvullende waarnemingen te verza-
melen. ’s Ochtends in alle vroegte en bij op-
trekkende nevel boven het schimmige water 
zwemmen twee Knobbelzwanen weg met in 
hun kielzog twee kleintjes. Als het niet zo’n 
prachtig beeld was geweest had ik er waar-

schijnlijk weinig aandacht aan besteed, maar 
nu was het meer dan een foto waard. En 
door de lens zie ik opeens dat de kleintjes 
heel andere genen hebben dan de ouders; 
het zijn jonge Grauwe Gansjes. Ze zwem-
men echter in hecht familieverband door, 
geen twijfel mogelijk, de gansjes horen bij de 
zwanen. Drie weken later bezoek ik het ge-
bied nog eens en vind de familie weer terug. 

Zwanenechtpaar met hun twee geadopteerde jon-
ge Grauwe Ganzen
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De gansjes zwemmen nog steeds trouw ach-
ter hun zwanenouders aan, daarbij een grote 
groep van soortgenoten volledig negerend.

Je gaat dan filosoferen over hoe dit zo is 
gekomen. Zijn de kleintjes geadopteerd? Het 
komt onder Grauwe Ganzen veelvuldig voor 
dat ze elkaars jongen “overnemen”. Jongen 
en ouders nemen het niet zo nauw en je ziet 
dan ook regelmatig ouderparen met wel 10 
tot 15 jongen rondzwemmen en die zijn echt 
niet allemaal van hen zelf. 

Maar waren die gansjes dan zo dom dat 
ze het verschil niet zagen tussen een Zwaan 
en een Grauwe Gans? Of zijn ze misschien 
als ei in het nest van de zwaan gedumpt? 
Ook dit fenomeen is de Grauwe Gans niet 
vreemd. In gebieden met veel broedparen 
vind je regelmatig nesten die uitpuilen van de 
eieren, soms zo veel dat de helft er gewoon 
naast ligt. Een soort collectieve dumpnesten. 
In de Tichelgaten van Windesheim heb ik 
wel eens een nest gevonden met meer dan 
20 eieren! Daar moeten zeker vier ganzen-
mamma’s aan hebben bijgedragen. 

Ganzen leggen eieren in elkaars nest, dus 
wie weet ook wel stiekem in het nest van een 
Zwaan. Een soort koekoekgedrag, temeer 
daar de ganzeneieren, net als die van de 
Koekoek, eerder uitkomen dan die van een 
zwaan. Waardoor de zwaan wellicht z’n ei-
gen eieren voortijdig achterlaat en vertrekt 
met de eerder uitgekomen “koekoekganzen”.

Maar wat je ook bedenkt, je zult het nooit 
zeker weten. Juist daarom blijft het me be-
zighouden. Het beste wat je dan kunt doen is 
“het van je afschrijven”. Gelukkig hebben we 
daarvoor “de IJsvogel”.

Sneeuwgans Y-D44
Een arctische Sneeuwgans in een Holland-

se zomer. Een vreemde combinatie. Maar 
opeens was ze er. Zeven augustus 2014. Als 
Sneeuwgans witte fase staat ze onopvallend 
in een groep van eveneens witte soepgan-

zen bij de Yperenplas. Blijkbaar hebben die 
witte ganzen, hoewel een flink maatje gro-
ter, haar aangetrokken. Van afstand moet je 
goed speuren om de vogel in al dat wit als 
Sneeuwgans te herkennen. Maar gelukkig 
zijn de soepganzen van de Yperenplas vrij-
wel handtam, dankzij de vele vissers die ze 
regelmatig voeren. Dat gedrag neemt deze 
Sneeuwgans al snel over. Na enkele dagen 
is ze net zo tam als de begeleidende soep-
ganzen. Zo kun je alle kenmerken mooi van 
dichtbij bekijken: Een forse oranjeachtige 
snavel met zwarte snijrand, zwarte handpen-
nen en de typische verlengde dekveren die 
over de vleugel naar beneden hangen. 

De gele kleurring met code D44 maakt 
deze Sneeuwgans extra bijzonder. Invoer 
via geese.org, waar heel veel ganzendata 
opgeslagen zijn, levert helaas weinig op: 
“code onbekend”. Gelukkig kan een Ne-
derlandse ganzenonderzoeker me aan een 
Duits e-mailadres helpen, want naar zijn zeg-
gen is het waarschijnlijk een in Duitsland ge-
ringde gans. En dat blijkt te kloppen: “onze” 
Sneeuwgans is geringd als tweede kalender-
jaar vrouw op 13 juli 2013 bij Neuss in het 
Ruhrgebied, op enkele kilometers ten wes-
ten van Düsseldorf. Het schijnt dat hier een 
lokale broedpopulatie van Sneeuwganzen 
zit, nakomelingen van ontsnapte/losgelaten 

Sneeuwgans Y-D44 als aanvoerder van  
Soepganzen



december 2014 23 IJsvogel nr. 79

beesten uit watervogelcollecties. Neuss ligt 
op circa 175 kilometer van Deventer, toch 
nog wel een eindje vliegen, maar voor een 
echte wilde Sneeuwgans uit Amerika/Noord-
oost- Siberië een peulenschil. Daar trekken 
ze jaarlijks vele duizenden kilometers tussen 
broedgebied en overwinteringskwartieren.

Blijkbaar had Y-D44 het wel naar haar zin 
bij Deventer. Eén keer onderneemt ze een 
dagtrip naar de Ossenwaard, maar verder 
blijft ze trouw aan de Yperenplas. Op 02 sep-
tember verdwijnt ze echter even plots als 
ze verscheen. Tevergeefs heb ik de dagen 
daarna nog groepen soepganzen in de om-
geving afgespeurd. Maar toevallig kom ik 
haar ruim twee weken later via waarneming.
nl weer op het spoor. Op 18 september wordt 
ze bij de Jezuïetenbaai in het Oude Rijn-
strangengebied bij Zevenaar waargenomen. 
Blijkbaar weer op de terugweg naar haar ge-
boorteplek. 

Ook bij Terwolde, rond de camping de 
Scherpenhof, zit al jaren een witte Sneeuw-
gans. Ook deze heeft zich aangesloten bij 
een groepje soepganzen. Afgezien van deze 
duidelijke “escapes”, is de Sneeuwgans in 
ons werkgebied (en in heel Nederland) een 
zeldzame wintergast. Elke winter worden er 
wel één of enkele gespot, veelal gaat het 
dan om exemplaren van de blauwe fase. 
Deze zitten bijna altijd in grote groepen wil-
de ganzen en zouden mogelijk verdwaalde 
wilde exemplaren kunnen zijn. Misschien 
vanuit Noordoost- Siberië met de Kolganzen 
meegevlogen? Maar helemaal zeker weten 
we dat nooit. Eigenlijk geeft alleen een in het 
broedgebied geringde vogel, die hier in Ne-
derland wordt gezien, de enige echte zeker-
heid van een wilde vogel.

De Wespendief van de Gorsselse Heide
Een echte zomervogel, die Wespendief. 

De meesten arriveren pas in de tweede week 
van mei, zo’n tien dagen later dan onze Gier-

zwaluwen. Daar staat tegenover dat ze ook 
iets langer blijven, maar eind augustus zijn 
de meeste Nederlandse broedvogels alweer 
onderweg naar warmere streken. Gemiddeld 
verblijven ze nog geen vier maanden in onze 
contreien, net genoeg om hun jongen groot 
te brengen. De rest van het jaar bivakkeren 
ze in tropisch Afrika. Eigenlijk is het dus een 
Afrikaanse soort die alleen even naar Europa 
komt om te broeden. 

Wespendieven doen hun naam eer aan. 
Ze zijn gespecialiseerd in het opsporen en 
uitgraven van wespennesten. Het gaat ze 
vooral om het wespenbroed, de eiwitrijke 
larven, super krachtvoer voor de jongen. 
Vooral de Duitse wesp is geliefd. Die heeft 
grote raten met vette larven. Maar in perio-
den van regen en koud weer, als de wespen 
niet actief zijn, schakelen ze over op kikkers 
en jonge vogels.

Wespendieven staan bekend als “heime-
lijk”. En dat zijn ze zeker. Zodra ze aanko-
men op de broedplaats moet er meteen 
gebroed worden. Er is geen tijd voor voor-
spel en uitbundige baltsrituelen. De vlinder-
achtige baltsvlucht wordt maar sporadisch 
gezien. Daarbij zijn ze ook nog eens uiterst 
zwijgzaam. En omdat de bomen bij aan-
komst al volop in blad staan, valt het nest 
niet op. Geen wonder dat een broedgeval 

Piet en Stef met pas geringde jonge wespendie-
ven



december 2014 25 IJsvogel nr. 79

van een Wespendief vaak onopgemerkt blijft. 
Dat is werk voor echte specialisten als Stef 
van Rijn, die dit jaar nog een lezing voor ons 
verzorgde. 

Bij de broedvogelinventarisatie van de 
Gorsselse Heide in 2013 bleek nogmaals 
hoe “stiekem” deze soort is. Gerrie Roetert 
en ik liepen dat voorjaar elke week een BMP 
ronde, een “struintocht” van wel 4 tot 5 uur, 
waarbij we het gebied gedegen uitkamden 
om alle broedvogels in kaart te brengen. 
Wespendieven bleven echter buiten beeld. 
Slechts één keer zagen we een overvlie-
gend exemplaar, maar dat is nauwelijks een 
broedindicatie, want Wespendieven staan 
er om bekend dat ze tot vele kilometers bui-
ten het broedgebied foerageren. Zeker de 
vrouwtjes zijn hierin notoir. Zodra de jongen 
een week oud zijn gaan ze vaak dagenlang 
de hort op, het mannetje alleen latend met de 
zorg voor de jongen. Een gezenderd vrouw-
tje uit landgoed Waliën (omgeving Vorden) 
maakte het dit jaar wel heel erg bont (info 
Stef van Rijn). Zij vertrok op een gegeven 
moment helemaal naar Keulen, bleef daar 
een paar dagen hangen, keerde vervolgens 
even terug naar het nest, om meteen via 
Zwolle door te vliegen naar de polderbossen 
bij Lelystad. Daar uitgekeken vervolgde ze 
haar tocht naar de Noord-Veluwe en keerde 
pas na een paar dagen weer terug bij man 

en kroost. Dit geeft duidelijk aan dat een 
overvliegend vrouwtje al helemaal niets zegt 
over een broedgeval in de nabije omgeving. 
Een mannetje echter veel meer, die zijn veel 
meer territoriaal. Zeker als je een man met 
raat of prooi ziet vliegen is het bingo, die vlie-
gen meestal linea recta naar het nest. 

Die uitstapjes van de vrouwelijke Wespen-
dieven zijn niet zonder gevaar voor de jon-
gen. Het mannetje laat de jongen dan nood-
gedwongen urenlang onbewaakt achter om 
voedsel te verzamelen en dat kan noodlottig 
zijn. Stef heeft een illustratief filmpje waarop 
te zien is hoe een Havik twee Wespendief-
jongen van het nest plukt met in iedere klauw 
één jong! Terug naar de Gorsselse Hei. 

De officiële broedvogelinventarisatie is al 
afgelopen als ik op op 14 juni 2013 nog eens 
het gebied bezoek. Nu zonder druk om alle 
broedvogels op een kaart te moeten inteke-
nen. Het broedseizoen is vrijwel afgelopen, 
het voorjaarsorkest van zingende vogels is 
nagenoeg verstomd. Hier en daar zijn nog 
wat Roodborsttapuiten bezig de jongen van 
hun tweede broedsel te voeren. Uit nieuws-
gierigheid loop ik nog eens langs het oude 
havikhorst dat dit jaar niet bezet werd. Als 
ik verse looftakken op de nestrand zie gaat 
mijn hartslag plots omhoog. En ja, vanuit een 
andere hoek zie ik opeens een klein grijs 
“duivekoppie” boven de nestrand zie uitste-
ken, met een mooi geel oog, onmiskenbaar 
een mannetje Wespendief! Zijn ze dus gaan 
broeden in de tijd dat wij driftig aan het in-
ventariseren waren en we hebben daar he-
lemaal niets van gemerkt. Denk je dat je een 
ervaren vogelaar bent….. Op 13 augustus 
staan er twee bijna volgroeide jongen op het 
nest, een week later maken ze hun eerste 
vliegronde en eind augustus zijn ze vertrok-
ken. 

Dit jaar was het natuurlijk erg spannend of 
ze weer naar het nest terug zouden keren. 
Als een Havik of Buizerd het nest bezet, heeft 

Jonge wespendieven na ringen weer terug op 
nest
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de Wespendief, die veel later aankomt, het 
nakijken. Maar ook dit voorjaar had de Wes-
pendief geluk en waren Havik en Buizerd niet 
geïnteresseerd. Op 10 juli kan ik vaststellen 
dat het paar weer succesvol heeft gebroed. 
Het mannetje staat dan op het nest en af en 
toe zie ik een klein donskoppie nieuwsgierig 
over de nestrand kijken. Op 21 juli staan er 
twee halfwas jongen op het horst en maak ik 
een afspraak met Stef voor een ringsessie, 
die op 1 augustus plaats gaat vinden. Nog 
net op tijd, want de jongen zijn dan al bijna 
vliegvlug. Een professionele boomklimmer 
klimt met touwen en klimijzers de boom in, 
de jongen worden in een rugzak naar bene-
den getakeld, waar ze gewogen en gemeten 
worden. Ook wordt een klein donsveertje 
verzameld voor DNA-onderzoek. Daarna 
krijgen beiden een aluminium ring en een 
rode kleurring om, zodat ze later individueel 
herkend kunnen worden. Aan de hand van 
het gewicht en de slagpenmeting kunnen we 
berekenen dat het eerste ei rond 25 mei is 
gelegd en dat de kuikens op 27 en 30 juni 
zijn geboren. Na het ringen is er nog een 
officiële fotosessie en worden beide pubers 
weer naar boven gehesen. 

Ondertussen heeft de boomklimmer een 
flink aantal wespenraten uit het nest ver-
zameld. Het blijkt een internationaal pallet 
te zijn van Duitse, Noorse en gewone wes-
pen. Hoewel 2014 de boeken ingaat als een 
slecht wespenjaar, hebben de ouders (lees: 
vooral het mannetje) blijkbaar toch nog vol-
doende wespennesten weten op te sporen.  
Nog geen week na het ringen vliegt het oud-
ste jong uit, de benjamin volgt enkele dagen 
later. Half augustus is nog een jong aanwe-
zig, eind augustus is het nestbos leeg en 
verlaten, de vogels zijn vermoedelijk al een 
heel eind op weg naar Afrika. Misschien zit 
het vrouwtje (die vertrekken het eerst) dan al 
wel ergens in Ghana of Ivoorkust.

Nu maar afwachten of ze volgend jaar 
weer terugkeren, zeker nu de Gorsselse Hei-
de een ingrijpende facelift ondergaat. In het 
kader van het natuurherstelplan wordt het 
heideareaal flink uitgebreid en is een flinke 
oppervlakte bos gekapt. De tijd zal het leren.

Bedelende jonge Visdieven en Kleine 
Mantelmeeuwen: een echt zomergebeu-
ren

Visdieven en Kleine Mantelmeeuwen 
broeden al jaren in kleine aantallen op de 
platte daken van bedrijven rond de havens 
van Deventer. Hier zijn ze goed beschermd 
tegen vossen en zomerhoogwater. Het na-
deel dat ze verder moeten vliegen om voed-
sel voor de jongen te vergaren, wordt blijk-
baar voor lief genomen. Zo heb ik regelmatig 
Visdieven met visjes vanuit de Hengforder-
waarden richting havens zien vliegen; zelfs 
in vogelvlucht altijd nog zo’n negen kilome-
ter! Lange voedselvluchten van de Kleine 
Mantelmeeuw zijn gebruikelijk, die draaien 
daar hun vleugel niet voor om. Gezenderde 
vogels uit een kolonie op Texel vlogen hon-
derden kilometers per dag; haalden zelfs een 
patatje in Amsterdam!

Zodra de jongen in het havengebied vlieg-
vlug zijn, nemen de ouders ze mee naar de 
IJsseluiterwaarden. Zo leren de jonge vogels 
de goede foerageergebieden kennen en 
sparen de ouders veel vliegenergie uit. De 

Bedelende visdief wordt nog gevoerd
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jongen worden daar nog enkele weken (bij)
gevoerd door de ouders. De jongen wach-
ten vaak op een vaste plek, waar ze zelf 
ook al wat oefenen in het bemachtigen van 
voedsel. Vooral zandstrandjes en slikranden 
langs grote plassen en nieuw gegraven geu-
len zijn in trek. Zodra één van de ouders met 
voedsel verschijnt, beginnen ze luid te bede-
len en vliegen de oudervogel vaak al van ver 
tegemoet. Vooral de Kleine Mantelmeeuwen 
zijn hier goed in. Die schromen ook niet om 
bij andere adulte vogels te bedelen. Soms 
lukt het ze om bij zo’n vreemde ouder ook 
iets af te troggelen. Daarbij lijken de jongen 
wel een beetje op een Grote Jager; hardnek-
kig blijven ze de al dan niet biologische ouder 
achtervolgen. Een schitterend gezicht.

Hoewel bij mijn weten alleen in het Haven-
gebied van Deventer gebroed wordt, kun je 
vanaf begin juli overal langs de IJssel bede-

lende jonge Visdieven aantreffen, zelfs tot 
voorbij Wijhe. Toch al gauw 20 kilometer vlie-
gen voor zo’n jonkie. Vanaf begin augustus 
zijn de meeste jonge visdieven zelfstandig, 
hoewel ik dit jaar (bij uitzondering) op 26 au-
gustus in de Ossenwaard nog een laat paar-
tje Visdieven aantrof met twee bedelende 
jongen. Na half augustus nemen de aantal-
len snel af en in de loop van september vlie-
gen de laatsten ons werkgebied uit. 

Kleine Mantelmeeuwen broeden later en 
langer dan Visdieven. Hun jongen vliegen 
dan ook pas eind juli/begin augustus uit, op 
het moment dat de meeste jonge Visdieven 
al (bijna) zelfstandig zijn. Uitgevlogen Kleine 
Mantelmeeuwen blijven in het begin dichter 
bij de broedplaats. Vooral de Veenoordkolk, 
Teugse plas en Bolwerksplas zijn populair. 
De jongen zitten hier dan als clubjes “hang-
jongeren” bij elkaar op de oevers, wachtend 
tot een ouder met voedsel terugkeert. Af en 
toe zie je ze met elkaar ravotten of spelen 
met aangespoeld afval. Pas later gaan de 
jongen de rest van het IJsselgebied verken-
nen, soms nog steeds bedelend bij adulten. 
De juveniele Kleine Mantelmeeuwen blijven 
langer hangen dan de Visdieven. Zelfs in ok-
tober zie je ze nog her en der, dan al echt 
zelfstandig.

Piet Schermerhorn

pschermerhorn@concepts.nl

Bedelende juveniele Kleine Mantelmeeuw

Bedelende visdief (maar ouder heeft geen vis...)
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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.

20 december Excursie langs de IJssel tot aan Bronkhorst om te kijken of de  
  Ransuilen er al weer zijn, halve dagexcursie, vertrek 8.30 uur.

7 januari Ledenvergadering, Nieuwjaarsquiz, goed oefenen allemaal  
  want de organisatie is in handen van Jeroen en Ronald.

17 januari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer  
  tot aan het pontje bij Gorssel, vertrek 10.30 uur.

17-18 januari Tuinvogeltelling van Vogelbescherming.

24 januari Excursie naar Cortenoever op ganzen en eenden “jacht”,  
  halve dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

4 februari Jaarvergadering van de VWG voorafgegaan door de Boerenkoolmovie,  
  de film begint rond 18.00 uur en om 20.00 uur start de jaarvergadering.

14 februari Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer  
  tot aan het pontje bij Gorssel, vertrek 10.00 uur.

28 februari Excursie naar de Maasvlakte en de Brouwersdam voor zeevogels en  
  bijzondere soorten op de nieuwe grond, dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

4 maart Ledenvergadering, het na de pauze programma is op het moment  
  van schrijven nog niet helemaal bekend.

14 maart Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer  
  tot aan het pontje bij Gorssel, vertrek 10.00 uur.

28 maart Excursie naar de Kil van Hulwenen en Herwijnen, “Voorjaar aan de Waal”,  
  dagexcursie, vertrek 8.00 uur.

1 april  Ledenvergadering, na de pauze een lezing over de Raaf door Rob Vogel.

25 april Excursie naar de Velhorst tussen Almen en Lochem onder leiding van  
  Henk Hietbrink, halve dagexcursie, vertrek 7.00 uur.

1-3 mei Voorjaarsweekend Texel.

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
Niet vogelen maar vissen

Vangsten 5 oktober 2014 Visexcursie Bolwerksmolen
Driedoornige stekelbaars 14
Vetje (op de Rode lijst, Gevoelig) 2
Kleine modderkruiper 16
Kolblei 4
Blanke voorn 24
Marmer grondel 1
Zwartbek grondel 1
Pontische stroomgrondel 3
Kesslers grondel 1
Chinese wolhand krab (vondst, dood) 5


