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Hallo allemaal. 
Hier voor jullie ligt de nieuwe IJsvogel weer 

helemaal vol met artikelen. En net zoals de 
laatste 6 jaar prachtig en heel professioneel 
opgemaakt door Jaap Bont. Jaap geeft ver-
derop in dit nummer aan dat hij gaat stop-
pen met de opmaak van ons blad. We willen 
hierbij Jaap ontzettend bedanken voor zijn 
werk en inzet om van ons blad een super-
magazine te maken. Als je een nummer van 
6 jaar geleden vergelijkt met wat het nu is 
geworden.....! We nemen er onze pet voor af. 
De taak van Jaap wordt overgenomen door 
Harry Dijkerman en Jeroen Kuipers, voor jul-
lie alvast veel succes met de uitdaging die 
jullie op je genomen hebben.

Nu verder met wat jullie in deze IJsvogel 
kunnen vinden. Natuurlijk is er in februari 
een jaarvergadering geweest met een jaar-
verslag. Dat vinden jullie in verschillende 
vormen in dit nummer terug. Het officiële en 
het alternatieve van de secretaris en de ver-
korte versie van de voorzitter. Verder hebben 
we in februari afscheid genomen van Ada 
Krans als bestuurslid, ook jij bedankt voor 
al je inzet en werk al die jaren! Voor Ada in 
de plaats komt Jeroen Kuipers als nieuw be-
stuurslid, veel succes Jeroen! Onze beide 
vaste columnisten doen weer van zich spre-
ken. Als jullie goed zoeken, vind je ook nog 
een oud-voorzitter die vertelt over Velduilen 
in Limburg. Sowieso zijn de uilen goed ver-
tegenwoordigd in dit nummer, met meerdere 
artikelen. Ook de jeugd heeft het over uilen, 
Ransuilen deze keer. De jeugd heeft niet 
stilgezeten, heeft ook nog een verslag inge-
leverd over een excursie ringen aflezen bij 
meeuwen. Zoals altijd ook deze keer weer 
een prachtige limerick van Keep. Midden in 

deze IJsvogel natuurlijk weer een kleuren-
bijlage, van Henry van den Hof deze keer. 
Hij bevindt zich nog niet zo heel erg lang in 
onze gelederen maar als je ziet wat hij in die 
korte tijd al bij elkaar heeft gefotografeerd, 
in één woord fantastisch! Dan wil ik, vóór ik 
een eind brei aan dit artikel, jullie allemaal 
uitnodigen om ook eens iets te schrijven voor 
een volgende IJsvogel. Het hoeft geen hoog-
dravend proza te zijn of een ingewikkeld ar-
tikel met veel cijfers en feiten (mag natuurlijk 
wel hoor). Maar gewoon een stukje over iets 
wat je hebt gezien of iets wat je is opgeval-
len in de natuur of juist cultuur, als het maar 
in de verte iets met vogels te maken heeft. 
Het hoeft natuurlijk niet altijd over een heel 
bijzondere vogel te gaan, we zijn ook dol 
op mussen en gewone tuinvogels. Ook een 
klein stukje over een excursie is bijvoorbeeld 
voor iedereen, of die nu wel of niet is mee ge-
weest, leuk om te lezen. Je hoeft heus geen 
vaste columnist te worden. Dus vat de pen 
of het toetsenbord, dat laatste liever, en laat 
van je horen.

Voor allemaal veel leesplezier met deze 
IJsvogel!

De redactie 

Van de redactie



Na jaren en vele uren van taai overleg, 
planvorming en discussie is het er dit jaar 
dan toch van gekomen, het natuurherstel-
plan Gorsselse Hei is in uitvoering. Op 15 juli 
werd het startsein gegeven en ging “de zaag 
erin”. 

Als ik dit schrijf (eind oktober 2014) zijn 
grote machines bezig om de heide flink uit te 
breiden, de humusrijke bovenlaag af te voe-
ren, oevers van de waterpartijen vrij te stellen 
en het “militair erfgoed” (oude kogelvangers) 
weer zichtbaar te maken. Ook is een stukje 
bos gekapt om de voormalige akkertjes bij 
het vroegere boerderijtje “Kiekover” weer in 
ere te herstellen. Greppels en watergaten die 
dit van oorsprong natte heidegebied ontwa-
teren, zullen worden gedicht.

Wie al een tijdje niet op de hei is geweest, 
zal in eerste instantie misschien schrikken. 
Nu komt het geronk eens niet van de kart-
baan, maar van zware machines die hout af-
voeren, top- en takhout versnipperen, grep-
pels dichtschuiven, stobben uitfrezen en de 
bovengrond afschrapen en afvoeren. Maar 
over twee jaar, als alles klaar is en de na-
tuur zich weer wat gestabiliseerd heeft, zul-

len we genieten van een weids uitzicht over 
de hei, terwijl Boomleeuweriken jubelen in de 
blauwe lucht en Nachtzwaluwen ratelen in de 
avondschemering.

Terreinbeschrijving
Het gebied is ruim 110 hectare groot en 

wordt gekenmerkt door een centraal gelegen 
heideveld van zo’n 40 hectare, met daar-
omheen een brede zoom van oud (naald)
bos, begrensd door openbare zandwegen. 
De heide is het laatste restant van de uit-
gestrekte heidevelden die hier eeuwen ge-
leden aanwezig waren. Rond 1800 lag er in 
de driehoek Lochem-Zutphen-Gorssel nog 
5000 hectare (natte) heide! Het grootste deel 
van deze heidevelden werd later ontgonnen 
tot landbouwgrond of productiebos.

Gelukkig ontsprong de Gorsselse Hei deze 
dans. Het gebied werd in 1908 formeel aan-
gewezen als militair oefenterrein en is daar-
om ontzien bij de ontginningen en heden ten 
dage één van de grootste heidevelden die 
we nog over hebben in de Achterhoek. In de 
laatste jaren als militair oefengebied werd 
het terrein beheerd door Staatsbosbeheer. In 

Gorsselse Hei ondergaat grondige facelift

Sfeerplaatje na nachtvorst in het vroege voorjaar

Rabattenbos is omgezaagd, de stammen worden 
afgevoerd
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2009 verkreeg de Stichting IJssellandschap 
het eigendomsrecht. Het beheer is via een 
erfpachtconstructie overgedragen aan de 
Stichting Marke Gorsselse Heide. 

Het heidegebied is van oorsprong nat en 
vochtig, met hier en daar hogere delen. In de 
natste delen komt veel gagel voor, maar ook 
zonnedauw, klokjesgentiaan en heidekartel-
blad. In één van de natte slenken groeit zelfs 
veenpluis in associatie met moeraswolfs-
klauw.

Het bos wordt gedomineerd door oude 
grove dennen, grotendeels ontstaan uit na-
tuurlijke opslag op heide. Hier en daar staan 
oude eiken, berken en beuken in menging 
met de grove dennen. Het bos heeft een vrij 
open structuur, waardoor zich op veel plaat-
sen een gevarieerde struiklaag heeft ontwik-
keld van vooral berk, vuilboom en zomereik. 

In de overgang van bos naar heide liggen 
een aantal kleine waterpartijen, ontstaan in 
de periode dat het gebied nog militair oe-
fenterrein was en er behoefte was aan zand 
voor kogelvangers, een (tank)gracht voor de 
cavalerie en aan blusvijvers.

In het zuidoosten ligt een graslandenclave 
met twee woonboerderijen met veel erfgroen. 

Recent Beheer
Bij aankoop van het gebied in 2009 was 

de heide op veel plaatsen dichtgegroeid 
met hoge vliegdennen. Eén van de eerste 
acties van de nieuwe terreinbeheerder was 
het weer open kappen van de heide. En niet 
zonder succes: een paar jaar later verscheen 
de Nachtzwaluw als broedvogel. 

Delen van de vergraste heide zijn begin 
deze eeuw nog kleinschalig geplagd en 
zijn nu begroeid met een fraaie dopheide-
vegetatie. Maar het overgrote deel bestond 
bij aankoop nog steeds uit een dichte aan-
eengesloten “pijpenstrosteppe” van geringe 
ecologische waarde. Hier is door de Marke 
de hulp ingeroepen van grote grazers (run-

deren), die aan het eind van het broedsei-
zoen het centrale deel proberen af te grazen. 
In het kwetsbare noordelijk deel worden 
schapen ingezet. Hoewel pijpenstrootje nog 
steeds domineert, is in de begraasde delen 
veel meer structuur gekomen. Wat eerst een 
saaie grasvlakte was, is nu veranderd in een 
vegetatie met een kleinschalig mozaïekpa-
troon van kort afgegraasde stukjes afgewis-
seld met dichte niet begraasde plekken. Op 
de open plekken zien we al jonge kiemplan-
ten van heide terugkomen. Grondfoerageer-
ders als Boompieper en Boomleeuwerik kun-
nen nu dankzij de runderen weer door het 
gras lopen en foerageren. Koeienvlaaien ra-
ken niet alleen begroeid met paddenstoelen, 
maar trekken ook veel insecten aan. Daar 
profiteren das en vos weer van. 

Grote grazers doen hun best om meer structuur in 
de grasmat te krijgen

Ook schapen helpen mee bij het beheer
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Maar met al dat bos rondom kiemen er 
jaarlijks vele dennen en berken op de hei. In 
het begraasde deel maken de runderen en 
schapen korte metten met deze bosopslag. 
Waar niet gegraasd wordt, moeten deze 
jonge bomen handmatig verwijderd worden. 
Daar heeft de Marke een groep vrijwilligers 
voor, die in het winterhalfjaar elke zaterdag 
actief zagen, trekken en rooien. Hier en daar 
laten ze bewust wat opslag staan als uitkijk- 
en zangpost voor Roodborsttapuit, Boompie-
per, Klapekster etc.

Natuurherstelplan
Maar de ambities van de Marke Gorsselse 

Heide gaan verder dan alleen maar behou-
den en beheren van de status quo. Hun doel-
stelling is de heide uitbreiden en vernatten 
om zoveel mogelijk van de oude glorie te 
herstellen: een uitgestrekte natte heide met 
de daarbij horende flora en fauna. Ook het 
behoud en zichtbaar maken van het militair 
erfgoed en andere historische elementen 
staan in de doelstelling. Daartoe is een na-
tuurherstelplan opgesteld, rekening houdend 
met actuele natuur- en cultuurwaarden en re-
creatief medegebruik van natuurliefhebbers. 
Hieronder worden de belangrijkste elemen-
ten uit het plan besproken.

Uitbreiding Heide
De bosranden rond de oude heidekern zijn 

een flink stuk teruggedrongen; eerst is een 
strook van ca. 30 meter geheel gekapt en 
in de daaropvolgende strook van 30 meter 
is fors gedund om een geleidelijke overgang 
van heide naar gesloten bos te verkrijgen. 
In de bosstrook tussen hei en de Reeverdijk 
(Z.O.-zijde) zijn een drietal lobben gekapt, 
zodat recreanten ook vanaf deze openbare 
zandweg oogcontact kunnen krijgen met de 
hei. Ook de “kleine heide” in het noorden 
is doorgetrokken tot aan de Gerrit Slag-
manstraat.

Een perceel Japanse lariks is gekapt en bij 
de heide getrokken. Dit bosperceel had een 
zeer geringe ecologische waarde. De stob-
ben worden uitgefreesd en de bovengrond 
afgeplagd. Op de kale minerale ondergrond 
kan dan weer een heidevegetatie ontstaan.

In het noordoosten lag een perceel grove 
dennen op rabatten. Dit perceel bestond 
70 jaar geleden nog uit natte heide, maar 
werd omgevormd tot productiebos . Hiertoe 
werd het perceel ontwaterd door parallel lo-
pende sloten uit te graven. De “rabatten” tus-
sen de sloten werden opgehoogd met de vrij-
gekomen grond uit de sloten en vervolgens 
ingeplant met grove den. Het opgroeiende 
bos zorgde door verdamping voor verdere 
ontwatering. Dit perceel wordt nu weer te-
ruggebracht in de oorspronkelijke staat. Een 
heel proces: bomen kappen, stobben rooien, 
sloten schoonmaken, rabatten afplaggen en 
bovengrond van rabatten weer terugschui-
ven in de sloten. Daarna egaliseren en af-
wachten tot de oorspronkelijke heidebegroei-
ing weer terugkomt. Het lage dal aansluitend 
op het rabattenbos is ook ontbost en afge-
plagd, waardoor een landschappelijk fraai 
geheel ontstaat.

 
 

Tak- en tophout wordt versnipperd en in een grote 
vrachtwagen geblazen
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Waterpartijen
De zogenaamde vennen zijn in feite geen 

natuurlijke heidevennen maar uitgegraven 
laagtes, ontstaan in de tijd dat defensie zand 
nodig had voor het opwerpen van kogel-
vangers. Deze waterplassen werden weer 
gebruikt door de cavalerie die hier met hun 
paarden doorheen konden galopperen. Later 
werden de paarden vervangen door tanks en 
pantservoertuigen. Zij gebruikten vooral de 
zogenaamde “tankgracht”, een langwerpige 
waterpartij, waar in de lengte doorheen gere-
den moest worden.

In de loop der jaren zijn de waterpartijen 
geheel ingesloten en overschaduwd door op-
gaand bos. Hierdoor kwam veel blad in het 
water. Het van oorsprong voedselarme wa-
ter, met daarbij behorende zeldzame plan-
ten en insecten, werd zo gaandeweg steeds 
voedselrijker, waardoor eutrofe soorten als 
mattenbies, riet en lisdodde meer en meer 
de overhand kregen en de zeldzame soorten 
in het nauw brachten. Ook hebben bomen op 
de oever een ontwaterend effect door ver-
damping. Het kwam de laatste jaren dan ook 
regelmatig voor dat de vijvers droog vielen. 

De oevers zijn inmiddels geheel vrijgesteld 
van boomopslag. Later zal een deel van de 
oevers afgevlakt worden waardoor botanisch 

interessante overgangen van nat naar droog 
zullen ontstaan. Tegelijkertijd zullen dichtge-
groeide delen weer uitgebaggerd worden. Bij 
deze operatie zal rekening gehouden wor-
den met zeldzame amfibieën en reptielen 
(m.n. Kamsalamander). 

Net voor de eigendomsoverdracht heeft 
defensie een aantal watergaten gegraven 
om natte plekken in de zandpaden te ont-
wateren. Deze watergaten hebben een sterk 
drainerend effect en zullen deels weer opge-
vuld worden met leemhoudend zand, om te 
voorkomen dat water wegzakt.

Hetzelfde geldt voor de diepe sloten rond 
de schiet- en granaatbaan en een aantal af-
waterende sloten/greppels langs de buiten-
grens van het gebied.

Vrijstellen militair erfgoed
De oude kogelvangers waren geheel aan 

het oog ontrokken door opgaand geboomte 
rondom. De bomen tussen kogelvangers en 
heide zijn nu gekapt zodat vanaf de kogel-
vangers een uniek uitzicht verkregen wordt 
over de hei en vanaf de hei de kogelvangers 
goed zichtbaar zijn. Geërodeerde hellingen 
zullen weer hersteld worden en door trappen 
aan te leggen zal erosie in de toekomst voor-
komen worden.

Herstel oude akkers
Bij het voormalige boerderijtje “Kiekover” 

lagen vroeger twee kleine akkertjes. Later, 
toen het gebied militair oefenterrein werd, is 
het boerderijtje gesloopt en zijn de akkertjes 
bebost met grove den. Nu worden ze weer 
in ere hersteld, net als de oorspronkelijke 
zichtas vanaf het boerderijtje over de heide. 

Inmiddels zijn de dennen op de akkertjes 
al gekapt en de stobben gerooid. De hu-
musrijke bovenlaag is omgeploegd en een 
kalkgift en wat oude stalmest moeten de 
bodemvruchtbaarheid weer op peil brengen. 
Het ligt in de bedoeling om hier in afwisse-

Humusrijke bovengrond wordt zorgvuldig verwij-
derd. De kale minerale grond zal de komende ja-
ren weer met heide begroeid raken
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lende stroken oude landbouwgewassen (o.a. 
spurrie en boekweit) te gaan verbouwen met 
de daarbij horende akkerflora. Een aantal 
gewassen zijn dit najaar al ingezaaid. In de 
toekomst zal dit voor de zaadetende vogels 
een tafeltje-dek-je worden. Ik verwacht dat 
de Geelgors hier zeker blij mee zal zijn.

In overleg met de eigenaar van de gras-
landen langs de Gerrit Slagmanstraat wordt 
bekeken of het hoogste deel hiervan ook 
omgevormd kan worden tot een permanente 
graanakker met onkruidranden. 

Omvorming graslanden
Aan de noord- en oostzijde van het terrein 

liggen een aantal graslandpercelen die ook 
in het natuurherstelplan zijn betrokken. Door 
aangrenzende sloten te dichten en “vermes-
te” bovengrond af te voeren, hoopt de Marke 
hier weer natte (hei) schrale graslanden te-
rug te krijgen die honderd jaar geleden nog 
zo kenmerkend waren voor deze omgeving. 
Omvorming en vernatting van deze graslan-
den is nog onderwerp van discussie met de 
omwonenden, die o.a. waardevermindering 
van hun huizen vrezen.

Padenstructuur/toegankelijkheid/recre-
atie

In het kader van zonering zal het bestaan-
de padennet hier en daar aangepast worden. 
De belangrijkste ingang komt te liggen in het 
zuidwestelijke deel (hoek Reeverdijk/Elzer-
dijk). Vandaar kunnen bezoekers één van de 
kogelvangers beklimmen om van het prach-
tige uitzicht over de hei te genieten. Vervol-
gens kunnen ze kiezen uit een klein rondje of 
een grote heidewandeling. 

De tweede grote ingang komt in de noord-
westhoek (Elzerdijk/Gerrit Slagmanstraat). 
Hier zullen de attracties vooral bestaan uit de 
oude kruidenrijke akkertjes bij de voormalige 
boerderij “Kiekover”, het herstelde uitzicht 
vanaf “Kiekover” over de hei en een bezoek 

aan het Luteaven, waar een knuppelbrug-
getje gebouwd zal worden op de doorwaad-
bare plek waar vroeger de cavalerie met de 
paarden oefende. Vandaar kan men kiezen 
tussen een korte of lange wandeling over de 
hei.

Omdat steeds meer mountainbikers het 
heidegebied bezoeken, zullen voor hen spe-
ciale routes aangelegd worden parallel aan 
de openbare zandwegen, om zodoende het 
centrale heidegebied te ontzien. 

Loslopende honden zijn al jarenlang een 
probleem. Nog steeds laten veel hondenbe-
zitters hun hond op de hei uitrennen, met alle 
nadelige gevolgen van dien voor de kwets-
bare (avi)fauna. Ook in de toekomst zullen 
honden aangelijnd moeten zijn. Door het be-
grazingsgebied uit te breiden en bij de ingan-
gen (klaphekjes) het publiek hier nog eens 
extra op te attenderen, zal de richtlijn hopelijk 
beter nageleefd worden. 

De lokale vereniging van “het aangespan-
nen paard” krijgt al jaren toestemming om op 
vaste tourdagen een uitgezette route langs 
de hei te mogen volgen. Deze overeenkomst 
zal ook blijven gelden voor de toekomst.  
Ruiters hebben tot nu toe vrij toegang op 
de wandelpaden. Soms levert dit spanning 
op met wandelaars, vooral als de paarden 
in galop gaan. Door het gebruik te blijven 
monitoren, zal in de komende jaren bekeken 
worden of aparte ruiterpaden wenselijk zijn.

Effect op de vogelbevolking
In de tweede helft van oktober heb ik de 

Klapekster alweer waargenomen op de hei. 
Die moet nu toch zijn ogen uitkijken. Hij heeft 
er opeens vele hectares jachtgebied bijge-
kregen. Goede kans dat hij blijft overwinteren 
in het gebied. Ook stootte ik verschillende 
keren op pleisterende Watersnippen en Bok-
jes in het centrale begrazingsgebied. Beide 
snippen lijken de laatste jaren toe te nemen 
in het winterhalfjaar. Vermoedelijk staat dit in 

IJsvogel nr. 80 8 april 2015



direct verband met de begrazing. Nu er meer 
variatie is ontstaan in de grasmat in de vorm 
van kleinschalige afwisseling van korte en 
hoge/dichte vegetatie, biedt het terrein zowel 
dekking als foerageermogelijkheden voor 
deze snippen. Nu het heideterrein ook nog 
eens flink is vergroot en natter zal worden, 
zullen de kansen voor deze snippen zeker 
toenemen. 

Ook de aanwezigheid van pleisterende 
Paapjes en Tapuiten in de nazomer van 2013 
en 2014 is waarschijnlijk een direct gevolg 
van het begrazingsproject.

Naar verwachting zullen de broedvogels 
van open hei (Roodborsttapuit, Boompie-
per, Boomleeuwerik, Geelgors, Nachtzwa-
luw) eveneens van deze ingrepen profiteren. 
Het herstel van de oude akkertjes zal vooral 
gunstig zijn voor de geelgors. Onkruidrijke 
(graan)akkers langs open bosranden of hout-
wallen zijn bij deze soort erg populair, vooral 
in het winterhalfjaar, als de akkers braak lig-
gen. Maar ook Vinken, Kepen, Groenlingen 
en reeën zullen hier op af komen.

De echte bosvogels kijken natuurlijk met 
argusogen naar deze ingrepen. Gelukkig 
gaat het goed met de meeste bosvogels in 
Nederland en ligt er veel bos in de directe 
omgeving van de hei, dus wat dat betreft 
hebben ze voldoende uitwijkmogelijkheden. 
Sommige bosvogels zullen trouwens wel 
profiteren van de toegenomen lengte aan 
bosranden. In bosranden is vaak meer voed-
sel te vinden dan in gesloten bos.

Door in een komend broedseizoen weer 
een broedvogelinventarisatie uit te voeren 
zullen we meer te weten komen. Ik sta nu al 
te popelen!

Piet Schermerhorn
01 november 2014

Klapekster bekijkt zijn vergroot winterterritorium

Nieuw op de website

In de loop van de komende maanden 
komt het Jaarverslag WOP 2014 uit.  
Wanneer het er is, wordt het ook weer 
voor iedereen op de website geplaatst.

BLIJ

Een Torenvalkvrouwtje uit Zalk,
deed zich tegoed aan de nodige 
kalk.
Ze zei, ‘k heb m’n buik bijna rond
en het is wel zo gezond.
Want over een paar dagen beval ‘k.

Keep
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Voorwoord bestuur
Het bestuur kijkt terug op een vrij rustig 

maar goed jaar. In 2014 waren er drie extra 
activiteiten waar onze leden zich voor heb-
ben ingezet: het gierzwaluwproject, de nest-
vlotjes voor de Zwarte Stern en het project 
‘Patrijs van Salland’. Wij bedanken op deze 
plek alle actieve leden weer voor hun inzet! 
Zonder jullie zou de VWG niet bestaan.

Per 5 februari 2014 traden de voorzitter, 
Wil Kroon, en penningmeester, Hans Blauw, 
af. 

We besloten terug te gaan van zes naar 
vijf leden. Dit kon goed omdat er, na de af-
bouw van het ooievaarsbuitenstation en het 
project biotoopverbetering, minder inzet van 
het bestuur werd gevraagd. Henk Hietbrink 
trad aan als nieuwe voorzitter. De functie van 
secretaris en penningmeester werden vanaf 
die datum gecombineerd. 

De vereniging is stabiel in omvang; er zijn 
enkele leden vertrokken maar er zijn ook en-
kele nieuwe, jonge(re) leden lid geworden. 
Het is verheugend dat er, mede door de cur-
sussen, nieuwe aanwas is van leden. Per 
1 februari 2015 heeft Vogelwerkgroep “De 
IJsselstreek” 119 leden en 19 jeugdleden.

Ooievaars  
Aantallen en resultaten:
In totaal hebben in de IJsselvallei in 2014 

140 ( 2013 125) broedpaartjes gebroed, 
die 178 (2013 246) jongen grootgebracht 
hebben. Het aantal boomnesten is dit jaar 
weer gestegen.

Cursussen 
In 2014 is er een beginnerscursus en een 

wintercursus gegeven die werden gevolgd 
door respectievelijk 16 en 20 deelnemers. 
Er zijn ook weer enkele nieuwe leden voort-
gekomen uit deze cursussen. In 2015 zal 
opnieuw een beginnerscursus worden gege-
ven.

Jeugd
In 2014 is er geen jeugdcursus geweest. 

De junior vogelclub gaat wel iedere 14 da-
gen op pad om vogels, maar ook dassen, 
wilde zwijnen of vissen te bekijken. De club 
bestaat uit 19 leden, waarvan er gemiddeld 
zo’n 8 meegaan. Er zijn in de loop van 2014 
een aantal kinderen bijgekomen, sommigen 
zijn  met vriend(innet)jes meegekomen, an-
deren via de website. Ook zijn er een paar 
afgehaakt, waardoor het totale aantal rede-
lijk stabiel is gebleven. Van de leden van het 
eerste uur is inmiddels iedereen afgehaakt, 
de meesten tussen de 12 en de 15 jaar. Wie 
weet zien we er in de toekomst nog weer een 
aantal van terug.

WOP (Werkgroep Onderzoek en Publica-
tie) 

Over het jaar 2013 heeft de 
WOP een eigen jaarverslag opge-
steld dat medio 2014 is gepubliceerd  
op de website. Via deze werkgroep vindt de 
coördinatie en eventuele publicatie van alle 
inventarisatie- activiteiten plaats. Een groot 
project dat eind 2012 is gestart, betreft het 
Atlasproject van Sovon waaraan vele leden 
actief deelnemen en wat doorloopt tot en met 
2015. Ook dit jaar zal de werkgroep weer 
een eigen jaarverslag opstellen.

JAARVERSLAG 2014 VWG IJSSELSTREEK
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Donderdagploeg
Een aantal leden houdt zich wekelijks 

bezig met het maken van allerlei soorten 
nestkasten, van mezen tot steenuilen. Ook 
worden nestpalen en nesten voor de ooie-
vaar gemaakt. Deze nestkasten en de ooi-
evaarsnesten worden vooral verkocht aan 
particulieren en organisaties. Ook hangt de 
VWG zelf nestkasten op en draagt dan ook 
zorg voor het monitoren en schoonhouden 
van deze kasten. De donderdagploeg heeft 
ook het toezicht op en schoonhouden van 
de vogelkijkhut in de Hengforderwaarden op 
zich genomen. De hut wordt veel gebruikt en 
Staatsbosbeheer is blij met onze inzet; daar-
door kon de hut worden behouden. 

Ringactiviteiten 
Het vogelringwerk van de VWG bestond in 

2014 uit een aantal activiteiten. 
Het ringen van jonge ooievaars werd ge-

continueerd en er werden er in totaal 82 
geringd. Ook de CES-activiteiten (Constant 
Effort Site)   liepen door waarbij de vangplek 
tussen Eefde en Almen nu in het broedsei-
zoen een formeel project is binnen het lan-
delijke netwerk. Tijdens de CES periode, half 
april – half augustus werden 214 vogels ge-
ringd en 53 terug gevangen. Buiten de CES 
periode waren het 531 nieuwe en 77 terug 
gevangen. Elders werden nog eens 148 
vogels geringd en 20 terug gevangen. Een 
tweede CES-site bevindt zich in de buurt-
schap Hengforden: daar werden 223 vo-
gels nieuw geringd en 76 terug gevangen; 
op andere plaatsen nog eens 508 vogels en 
93 pulli. 

De Ring-MUS projecten in Gorssel, Eefde 
en Vorden zijn gecontinueerd; daar werden 
respectievelijk 240, 274 en 171 vogels nieuw 
geringd en 96, 79 en 134 vogels terug ge-
vangen. Er wordt daar gevangen om te rin-
gen en de huismussen krijgen kleurringen 
die afgelezen kunnen worden. In Vorden 

werden buiten het Ring-MUS project nog 
eens 251 vogels gevangen en geringd en 68 
terug gevangen. 

Bij het nestkastenproject op Land-
goed  Dorth worden in het broedseizoen de 
jongen en oude broedende vogels geringd: 
dat waren in 2014 152 pulli; 40 adulte vogels 
werden geringd en er werden er 44 gecon-
troleerd. Tijdens het winterseizoen wordt een 
controle op aanwezige slapende vogels ge-
daan en worden er zowel jonge vogels als 
adulte geringd. Een mooie waarneming die 
het vermelden waard is, is de aanwezigheid 
van een broedgeval van de Bonte Vliegen-
vangers in één van de kastjes. Op Hengfor-
den werd een RAS-project Ringmus opge-
start (Recapture Adults for Survival) en het 
RAS-project Geelgors begint wat resultaten 
op te leveren alhoewel het aflezen van de 
kleurringen een tijdrovende bezigheid blijft.

Door de actieve ringers werden in totaal 
3171 volgroeide vogels geringd en terug 
gevangen en 272 pulli van diverse soorten. 
Daarnaast nog enkele tientallen volgroeide 
vogels tijdens de nestkastcontroles in de 
winter (details in het Ringverslag).

In 2014 voltooide een lid zijn opleiding tot 
ringer. In de loop van 2014 is een nieuwe 
ringer, secretaris van de VWG Zutphen en 
een eigen lid in opleiding gekomen. Van het 
ringwerk en het nestkastenwerk op Dorth 
wordt een apart verslag uitgebracht met de-
tails over de gevangen soorten, werk op de 
locaties etc.

Excursies en ledenavonden 
Het maandelijkse excursieprogramma van 

halve of hele dagen kende een goede deel-
name. In totaal waren er 11 excursies. Een 
bijzondere excursie was die naar de Wieden 
waar we een tocht hebben gemaakt met een 
fluisterboot om de Zwarte sterns te kunnen 
zien. 
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In 2014 zijn er tien ledenavonden geweest. 
Het aantal bezoekers zit tussen de 24 en 31 
per avond. Er zijn actuele mededelingen 
vanuit het bestuur en vanuit leden. Daarna 
is een inhoudelijk gedeelte met in- en ex-
terne sprekers. We hadden een aantal zeer 
interessante lezingen door externe sprekers 
over Wespendieven, de Laplanduil en Kraan-
vogels. Enkele avonden werden verzorgd 
door onze eigen leden met lezingen over het 
verenpakket van vogels, over ringonderzoek 
en vogeltrek en over vogels van Zuid-Afrika.

Omdat de vergaderlocatie in de Ulebelt bij 
aanwezigheid van veel leden bij tijd en wijle 
erg krap is hebben wij ons georiënteerd op 
een andere locatie. Wij hebben in overleg 
met de leden besloten in de Ulebelt te blij-
ven. 

Voor- en najaarsweekend Twente/Texel  
In april 2014 gingen ruim twintig leden 

van onze vogelwerkgroep naar Twente voor 
het traditionele voorjaarsweekend. De ac-
commodatie bevond zich net over de grens 
in Getelo. Hoewel het vrij koud en nat was, 
was het toch een geslaagd weekend. Al op 
de heenreis werden bij een nieuw aangelegd 
plas-drasgebied veel weidevogels gezien. 
Ook werd de Houtsnip vliegend waargeno-
men.

In het eerste weekend van oktober ging er 
weer een groep naar Texel. Naast de kam-
peerders met tent of camper waren er ook 
enkele deelnemers die een B & B hadden 
geboekt. Het weer zat niet mee, er was nog 
niet zoveel trek waar te nemen.

Een bijzondere, maar voor de echte Texe-
laars toch ook weer gewone waarneming 
was het Bladkoninkje op de camping. Verder 
werden als bijzondere waarnemingen een 
Grote Franjepoot, een Koereiger, een Kuif-

duiker, Geoorde Fuut en een Kleine Jager 
gezien.

Communicatie
Van ons blad “De IJsvogel” verschenen in 

2014 op nieuw 3 edities in april, september 
en december. 

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

Maandelijks (m.u.v. de zomermaan-
den) mailde het bestuur een Elektronische 
Nieuwsbrief.

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

We vonden het tijd voor een nieuw logo 
en wel in kleur. Jaap Bont en Jeroen Kuipers 
hebben zich daarover gebogen en maakten 
daar diverse voorstellen voor. In de decem-
bervergadering werd een nieuw logo uitge-
kozen door de leden. Het nieuwe logo zal in 
2015 ingevoerd gaan worden op alle com-
municatiemiddelen.

Highlights 2014
Ook dit jaar waren er weer enkele opval-

lende vogelwaarnemingen. Zo zorgde in 
het begin van het jaar een Dwerguil in het 
Oostermaet voor een enorme toestroom aan 
vogelaars, zelfs uit het buitenland. Een ge-
slaagd broedgeval van een Rode Wouw in 
de gemeente Olst-Wijhe bleek het tweede 
van dat jaar in ons land te zijn. De Raaf blijkt 
ook in ons werkgebied toe te nemen. Op een 
eilandje in de Roetwaard kwam een Kluut en 
een Visdief tot broeden. Op de Gorsselse 
heide werd een territorium van een Nacht-
zwaluw vastgesteld. Bij Welsum verbleef 
eind december een paar weken een Parel-
duiker. Een adulte Kwak bij Veessen zorgde 
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voor landelijk nieuws doordat de “Baardman-
netjes” deze vogels daar gespot hadden en 
het op de televisie kwam. Eind mei werden 
er twee  Koereigers bij Wilp gezien en in april 
een Zwarte Ibis bij de Yperenplas. Na de 
invasie van Kruisbekken eind 2013 werden 
er ook regelmatig Grote Kruisbekken aan-
getroffen. De Bladkoning werd in het najaar 
zeker negen maal gemeld en tenslotte is een 
zingende onvolwassen Roodmus in de Os-
senwaard (juni) het vermelden waard. 

Overige zaken
In 2014 hebben zich naast de bovenstaan-

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

Project bescherming Patrijs
In 2013 lukte het niet om een subsidie te 

verkrijgen ter bescherming van de Patrijs 
in ons werkgebied. We namen, in samen-
werking met IVN Olst-Wijhe en ANV Groen 
Salland, deel aan het project om de leefom-
geving van de patrijs te verbeteren. In 2014 
kreeg het project toch steun, er werd een bij-
drage van € 6700 ontvangen van het Dings-
hof-Coldeweijfonds.

Project Gierzwaluwen
In samenwerking met het IVN Deventer 

en met hulp van particulieren die geïnteres-
seerd zijn in gierzwaluwen heeft de VWG 
meegedaan aan een inventarisering van 
gierzwaluwen in de gemeente Deventer. Met 
instructie door ‘gierzwaluwspecialist’ Ronald 
Boerkamp uit Olst werden er 14 tellers op-
geleid en gingen die aan de slag. Er werden 
vooral nestplaatsen geïnventariseerd. Er 
werden in totaal 54 nestplaatsen gevonden. 
Een mooie score voor een eerste keer. De 
VWG kreeg ook nog een subsidie van de 
provincie voor het vervaardigen en ophan-
gen van 60 gierzwaluwnestkasten. Deze 
werden gemaakt door de donderdagploeg 

en werden …. met inzet van een hoogwerker 
opgehangen in de binnenstad.

Nestvlotjes Zwarte Stern
In samenwerking met Staatsbosbeheer 

en de stichting IJssellandschap werden er 
resp.15 nestvlotjes voor de Zwarte Stern 
geplaatst in de Hengforderwaarden en 30 in 
de Lazaruskolken. De Zwarte Sterns hebben 
deze vlotjes nog niet in gebruik genomen 
in 2014. In 2015 zullen we deze vlotjes op-
nieuw plaatsen. 

Vooruitblik 
Er staan in 2015 verder weer de nodige 

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

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

De Gierzwaluwen zullen naar verwachting 
een vaste activiteit gaan worden voor de 
VWG. Het is zaak om te blijven monitoren en 
zorg te dragen voor het behouden en maken 
van voldoende nestgelegenheid. 

We voorzien geen grote nieuwe activitei-
ten in 2015. Wel hopen we een kunstnest 
voor de Visarend te kunnen realiseren in de 
Hengforderwaarden.

Bestuur VWG IJsselstreek
Februari 2015
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Vreemd
Vreemd dat dit artikel de laatste IJsvogel 

heet. Van meerdere kanten vanuit de 
vereniging kwam 
de roep om ons 
verenigingsblad 
de IJsvogel op 
een andere 
manier op te 
maken. Kan 
wel zeggen 
niet makke-

l i j k 

a l s 
daaraan gedacht 

wordt en dat dan niet meer het 
blad opgemaakt wordt in In-
Design. Opmaken in Indesign 
van de IJsvogel en dan vol-
ledig in kleur en een nieuw 
formaat wat op mijn verlang-
lijstje stond, was prijstech-
nisch geen haalbare kaart. 
De IJsvogel gaat vanaf 
nu online opge-
maakt worden, 
via het bedrijf 
Editoo. www.
editoo.nl.

Plezier
Ik heb de 

I J s v o g e l 
altijd met 
veel ple-
zier ge-
maakt, al-
weer voor  

zes jaren. Het was zo’n beetje een voortzet-
ting van het werk dat ik altijd gedaan heb 
vanuit de grafische industrie. Ik heb destijds 
de IJsvogel van Jeroen Kuipers overgeno-
men. De conclusie die ik trek is dat er dus 
a.h.w. aan vernieuwing wordt gewerkt om de 
IJsvogel te maken op meerdere fronten.

Leuk
Leuk was 

het ook om de 
IJsvogel op een 
hoger plan te 

p laa t -

s e n 
m e t 
bv. de 
Jeugd-
pagina’s eerst in 
zwart-wit, later in kleur. Wat ik 
bijzonder leuk vond, was het 
middengedeelte in kleur te ma-

ken met een eigen vorm-
g e v i n g . 

Altijd grap-
pig, kan ik wel 
zeggen iedere 
keer, wie kon ik  
weer strikken 
voor het leveren 
van foto’s met 
dan een door de 
fotograaf bedacht 
thema.
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augustus 2010

Je wilt vogelen op Texel en je zit in een 

rolstoel, kan dat? Ja, dat kan. 
Dit is een reisverslag van Willemien en 

Jaap Bont. We hadden in de planning om in de eer-

ste week van Januari 2010 drie dagen naar 

Texel te gaan om hopelijk in de sneeuw te 

kunnen vogelen. Maar op de zo bleek later, 

fatale 2e kerstdag liep Willemien een gecom-

pliceerde dubbele beenbreuk op. Gelukkig 

konden we de hotelovernachtingen in Den 

Burg verzetten naar maart. Het hield wel in 

dat de rolstoel mee moest, want hele einden 

lopen op krukken, dat gaat niet.
We hadden de boot van 12.30 uur, dus 

13.00 uur reden we Texel op. Wat doe je dan 

als “ervaren” vogelaar uit Deventer, lid van 

de vogelwerkgroep de IJsselstreek? Je gaat 

dan eerst naar de Mokbaai. Het is daar altijd 

raak om interessante vogels te zien. Wille-

mien had al op het internet via Google gezien 

dat ze met de rolstoel vanaf de Mokbaai naar 

een uitzichtpunt geduwd kon worden. Dus 

Jaap… zet hem op (puf puf puf).

 Uitzichtpunt bij de Mokbaai.
We gingen richting De Koog via Den Hoorn. 

Hierbij kom je ook langs De Petten, een mooi 

gebiedje, heel druk met kokmeeuwen op ei-

landjes. Kluten waren ook aanwezig.

Een drukte van jewelste.
Wat we verder zagen bij de Mokbaai en 

de Petten waren: smient, tafeleend, rotgans, 

grauwe gans, wulp, tureluur en aalscholver.

Dag 2 op Texel ging langs de Wadkant 

vanaf de Oude Schans richting vuurtoren. 

Wat bijzonder leuk was dat er al weer lam-

metjes rondliepen in de weilanden met tuin-

wallen.
Richting de Schoren kom je langs heel 

veel leuke vogelplekken binnendijks. Diverse 

keren gestopt, dus voor een rolstoelgebrui-

ker goed te doen.

Rolstoelvriendelijk Texel

De
IJsvogel

een uitgave van vogelwerkgroep De IJsselstreek

nr. 63 

oktober 2009

De IJsvogel in kleur door leden

Elma Vonk en Harry Dijkerman

Lente  

in het Land

Jonge Aalscholver

Grutto

Kievit

Blauwe Reiger met kuif
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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

IJsvogel nr. 72 
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september 2012

We hadden het natuurlijk kunnen weten: 

Zeeland staat bekend om het water en water 

hebben we gezien, in overvloed en uit alle 

hoeken en gaten. Maar het heeft ons vogel-

plezier niet bedorven, integendeel. De stem-

ming zat er van meet af aan goed in en dat 

is het hele weekend zo gebleven. Alle ingre-

diënten voor een geslaagd weekend waren 

ook dit jaar weer aanwezig: een leuke, en-

thousiaste groep vogelaars met daarin een 

paar onmisbare gangmakers, een prima ac-

commodatie, mooie vogelspots, begrip voor 

de weersomstandigheden, humor en volop 

medewerking van onze gevederde vrienden. 

En weer uitstekend georganiseerd door Aart 

en Heleen natuurlijk. De eerste dag verliep 

goeddeels droog en de lange zit richting 

Zeeland werd beloond met een bezoek aan 

de Scheelhoek en het Quackjeswater in het 

Voornes Duin waar we onder andere de le-

pelaar erg mooi van dichtbij konden waarne-

men. 

’s Avonds, na de gebruikelijke macaroni-

maaltijd, een boeiende lezing van Ted Sluij-

ter die met gedrevenheid vertelde over het 

plan Tureluur en waar Zeelandse pionierszin 

al niet toe kan leiden!
Zaterdag een ronduit natte dag die begon 

in uitspanning De Heerenkeet waar menig-

een tegen beter weten in de wens uitsprak 

“dat het nog wel open zou trekken.” Maar 

goed, niet getreurd, regenpak aan en aan 

de wandel. De enkele automobilist die dacht 

de dijk op te kunnen rijden moet zich op de 

set van de filmopnamen van De Storm deel 

2 gewaand hebben toen hij dat verkleumde 

en verwaaide stel daar op de dijk zag: Koud, 

héél veel wind en striemende regen. Een 

deel van de groep had het al snel gezien in  

ieder geval en keerde terug naar De Heeren-

keet om…… de rode wouw vlák boven de 

dijk te spotten. Fantastisch! Het bleek niet de 

enige bijzondere waarneming van de dag te 

zijn want ik denk niet dat ik nog vaak een le-

vende gierzwaluw van zo dichtbij zal zien. De 

vogel zat zo’n beetje tegen het dubbel glas 

in de Stompe Toren van Kouderkerke. Jan-

Jaap heeft er mooie foto’s van gemaakt. Het 

Voorjaarsweekend Zeeland, Burgh-Haamstede, 

27 t/m 29 april 2012 

Dijk, net buiten Koudekerke, staat de Plompetoren



april 2015 17 IJsvogel nr. 80

Spannend
Het was altijd 

spannend hoe 
dik de IJsvogel 
iedere keer 
werd, 32, 36, 
heb zelfs een 
IJsvogel ge-
maakt van 
48 pagina’s. 
H i e r b i j 
kreeg ik 
dan op m’n 

kop als de IJs-
vogel te dik werd, moest er meer 

porto op. Zo zie je maar weer: de dikke huid 
die ik heb, kwam hier dan van pas.

Werkweek
M’n opvolger 

moet er alles bij 
elkaar een werk-
week voor uit-
trekken om de 
IJsvogel te re-
aliseren. Het is 
niet alleen op-
maken, maar 
toch ook wel 
de organi-

satie erom-
heen. Ik ben 
zelf van me-
ning dat het 
maken van 
een clubblad 
één van zwaar-
dere bureau-

functies is van 
de vereniging, zo 
niet de zwaarste.

Bedanken
Ik wil ie-

dereen be-
danken die 
artikelen en 
beelden heb-
ben geleverd 
om de IJsvogel 
vol te krijgen. 
Altijd was het 
zo, wat komt 
erin en van wie.

Team
Ook wil ik de groep mensen bedan-

ken van het team waar ik bij hoorde om de 
IJsvogel te realiseren, o.a. Ellen Somhorst 
voor de coördinatie, Regien Vocks voor het 

redigeren van de teksten, Noor 
Postma post 
verzendklaar 
maken en Al-

bert Luning 
als adverten-
tieboer. Mijn 
naam wordt 
toch wel op 
een bijzonder 
manier ge-
koppeld aan 
de vogel-
w e r k r o e p 
en daar ben ik 
wel trots op.

Opvolger(s)
Ik wens mijn opvolger(s) veel succes bij 

het maken van de nieuwe IJsvogel en zie 
uit naar de eerste nieuwe IJsvogel. Zelf heb 
ik nog genoeg grafische uitdagingen (InDe-
sign, Powerpoint enz.), kan niet zo goed stil-
zitten.

Jaap Bont

IJsvogel 79 15

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

De IJsvogel in kleur door ledenRobin Visser

Vogels in de IJssel uiterwaarden

IJsvogel 78 15

IJsvogel nr. 75 

10 

september 2013

Zou jij je bed uitkomen om de baltsvlucht 

van de Sperwer te bezien? Nou, ik wel. Dus 

was ik blij er bij te zijn, die koude, oosten-

windgesneden zaterdagochtend eind maart 

op de Gorsselse Hei. We waren maar met 

een klein clubje, Jaap, Ronald, Appie, Re-

gina en Peter. En haast net zo klein was het 

aantal waarnemingen. De vogels hadden 

de dekking opgezocht en lieten zich maar 

mondjesmaat zien. Maar gelukkig was daar 

dus die Sperwer. Eerst werd nog gedacht 

aan een man Havik, maar bestudering van 

de foto’s determineerde het dier definitief als 

een vrouwtje Sperwer. Als dank klapwiekte 

ze een extra rondje voor ze uit het zicht ver-

dween. 

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

zijn. 

Groepjes Sijzen vlogen zich in de kijker en 

een koppeltje Roodborsttapuit liet zich van 

grotere afstand bewonderen. Samen met 

wat Mezen, Vinken en een enkele Buizerd, 

vormden zij de waarneembare vliegende 

fauna. Maar er waren ook andere dieren te 

zien zoals reeën. Op de heenreis spotten we 

er al vier, maar nog meer reeën troffen we 

op de terugweg aan in de Ravenswaarden, 

waar we er wel 11 telden. Even stonden we stil bij het te onttakelen 

ooievaarsstation. Voor zover er al sprake 

was van enige weemoedigheid, werd dat 

gevoel toch gecompenseerd door de aanblik 

van diverse Ooievaars, zowel op de plek van 

het station, als in de uiterwaarden, sommi-

gen alweer op het nest. Mission accomplis-

hed! 

En natuurlijk was er de aanblik van hon-

derden Kolganzen. Maar, hoeveel “natuurlijk” 

kan onze cultuur aan? Die discussie zal nog 

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

grut” noteerden we groepjes Witte 
Kwikstaarten, Koperwieken en 
Kramsvogels, allen nog op 
trektocht. De stelletjes Zwa-

nen en Nijlganzen die we ook 
zagen, zullen andere plannen hebben, die meer te maken hebben met nesten en kuikens grootbrengen in deze 

contreien. En ook hier kun 
je over discussiëren: hoe natuurlijk 

is het dat deze soorten zich hier ophouden? 

Maar ik kan er nog prima van genieten. Voeg 

daarbij dat een excursie per definitie plezie-

rig gezelschap oplevert, dan was de keus 

om ook deze zaterdag de kou en wind te 

trotseren weer een goede. Op genieten staat 

geen maat.

Peter Zweedijk

De Sperwer en andere verhalen
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Rijk  

gekleurd

Boerenzwaluw

IJsvogel

Goudvink
Putter

Kemphaan
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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 afloop 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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Na de watervogeltelling van 13 december 
zijn we met vier dames en een hond op zoek 
gegaan naar de Ransuilen in Twello. Moni-
que Wiggers had in de Stentor een artikel ge-
lezen over de aanwezigheid van deze uilen 
in de buurt van een parkeerterrein Achter het 
Holthuis. Na enig zoek- en vraagwerk kwa-
men we op het parkeerterrein aan. De Rans-
uilen hebben zo’n mooie schutkleur dat we 
pas na een tijdje kijken er 6 zagen. Tijdens 
het kijken en fotograferen van de uilen kwa-
men we in gesprek met bewoners van het 
huizenblok. Zij vertelden ons dat ze 10 tot 11 
Ransuilen gezien hadden. Nadat we de uilen 
hadden geobserveerd van alle kanten heb-
ben we nog een eindje gewandeld met de 
hond. Bij de (voor mij vernieuwde) Kruiden-
tuin konden we nog even naar binnen lopen. 

Mooie plek waar bewoners van de (voorma-
lige) Lathmer uit Wilp werken en producten 
verkopen, voor mij de moeite waard om nog 
eens naar toe 
te gaan.

Donderdag 
5 februari nog 
even langs de 
plek gefietst 
om te kijken of 
de Ransuilen 
nog op dezelf-
de plek zaten, 
maar ik heb ze 
niet gezien.

Saskia Reinders.

Ransuilen in Twello.
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    DE HENGFORDERWAARDEN

Een uniek natuurgebiedje langs de IJssel tussen Deventer en Olst, voor het grootste deel 
ontoegankelijk. Het is een zogenaamd “tichelgebied”, ontstaan door de kleiafgraving voor de 
productie van de voormalige steenfabriek en recentelijk aangepast in het kader van “ruimte 
voor de rivier”.

Aan de zuidrand van dit gebied staat de observatiehut van onze vogelwerkgroep. Het is 
een plek waar ik graag kom om even weg te zijn van de dagelijkse hectiek. De verscheiden-
heid van met name fauna die vanuit de hut is waar te nemen kun je gerust uniek noemen, 
van ijsvogel tot vis- en zeearend en van reeën tot muskusrat en bever. Het is geen garantie 
dat je wat ziet, maar als je wat tijd investeert, word je daar vaak voor beloond!

Op deze pagina's een impressie van mijn waarnemingen sinds de herplaatsing van de 
hut. Door de zachte winter wordt 2015 waarschijnlijk weer een goed ijsvogeljaar en de aan-
wezigheid van het koppel zeearenden dat in “ons” gebiedje met nestbouw bezig is beloofd 
veel goeds. 

Veel kijkplezier!

De IJsvogel in kleur door leden

Henry van den Hof



Vissende zeearend

IJsvogel met vis

Middelste bonte specht
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Beelden uit 
onze kijkhut
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Landende zeearend

Jagende visarend

Gele kwikstaart in/op de plomp
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Veraf  
en 
dichtbij
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(van de site van Vroege Vogels, 21 april 
2014)

Het voorjaar lijkt steeds vroeger te begin-
nen. Dit jaar is daar bepaald geen uitzon-
dering op. Veel vogels lijken daardoor in de 
problemen te komen. Zij timen hun eileg op 
de beschikbaarheid van voedsel voor de 
jongen. Maar als dat voedsel steeds eerder 
piekt, moeten de vogels natuurlijk wel eerder 
beginnen met leggen!

Onderzoeker Christiaan Both van de uni-
versiteit in Groningen ontdekte dat Bonte 
vliegenvangers, die in 
Afrika overwinteren, 
zich aan lijken te pas-
sen aan het verande-
rende klimaat door 
razendsnelle ‘micro-
evolutie’. De vogels 
lijken daadwerkelijk 
genetisch te veran-
deren in een soort die 
steeds vroeger begint 
met leggen.

Koolmezen doen 
dat anders, denkt 
Both. Die blijven in 
de winter in Neder-
land en kunnen dus 
beter anticiperen op 
een eventueel vroe-
ger of later voorjaar. 
Die zijn daarmee wat 
flexibeler in de timing 
van hun nestbouw en 
eileg, dan de vliegen-
vangers die in Afrika 

natuurlijk geen flauw benul hebben wat hen 
4.000 kilometer verderop te wachten staat..

Both ontdekte dit allemaal door jaar in jaar 
uit een grote hoeveelheid nestkasten met 
vliegenvangers te volgen. Sinds kort voorziet 
hij zijn vogels ook af en toe van een piepklei-
ne chip. Die slaat de positie op aarde op aan 
de hand van de tijd en informatie over licht 
of donker. Daardoor ontrafelt hij ook steeds 
meer informatie over de timing en de verblijf-
plaatsen in de trek van deze vogels. 

Vroege Vogels

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger  foto Ap Winkelman
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Door het zachte winterweer een record-
aantal Tjiftjaffen gezien.

Dit weekend hebben al bijna 45.000 men-
sen in ruim 35.000 tuinen vogels geteld voor 
de Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste 
citizen science evenement van Nederland 
wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbe-
scherming Nederland en Sovon Vogelonder-
zoek Nederland. In totaal waren er zondag-
middag 775.584 vogels geteld. Ook dit jaar 
staat de Huismus op één net als de voor-
gaande jaren. De Spreeuw belandt nipt op 
de tiende plaats. Door het zachte winterweer 
van de afgelopen maanden is er een record-
aantal Tjiftjaffen gezien.

Ook dit jaar is de Huismus opnieuw de 
meest getelde vogel in de Nederlandse tui-
nen. De reden dat deze vogel op één staat, 
is omdat een Huismus in grote groepen leeft. 
In de telling is goed te zien dat het aantal 
Huismussen in de grote steden is afgeno-
men. In Den Haag eindigt de Huismus op de 
12e plaats. In Rotterdam en Amsterdam op 
de 2e plaats. In de top 10 eindigt de Kool-

mees op de 2e plaats, gevolgd door de Merel. 
De Merel is de vogel die in de meeste tuinen 
is gezien, Koolmees en Merel eindigen op de 
2e en 3e plek.

De Spreeuw eindigt dit jaar op het nipper-
tje op de 10e plaats. De afgelopen jaren zien 
we het getelde aantal Spreeuwen tijdens de 
Tuinvogeltelling afnemen. Dat beeld komt 
overeen met ander onderzoek: de afgelopen 
30 jaar is het aantal Spreeuwen met 60 % 
afgenomen. Door het zachte winterweer van 
de afgelopen maanden is er dit jaar tijdens 
de Tuinvogeltelling een recordaantal Tjiftjaf-
fen gezien. De Tjiftjaf zakt bij kouder weer 
af naar het zuiden van Europa, maar uit de 
telling blijkt dat een groot deel dit jaar de win-
ter in Nederlandse tuinen doorbrengt. Dit jaar 
waren er ook diverse bijzondere vogels in de 
tuinen te zien, zoals een Siberische braam-
sluiper, Langstaartroodmus en Oosterse tor-
tel.

Het rijtje voor Deventer in vergelijking met 
Nederland: 

Huismus opnieuw op nummer 1 bij  
Nationale Tuinvogeltelling

Deventer Nederland
Huismus Huismus
Koolmees Koolmees
Merel Merel
Pimpelmees Pimpelmees
Turkse tortel Vink
Vink Kauw
Groenling Turkse tortel
Roodborst Houtduif
Kauw Roodborst
Staartmees Spreeuw
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Futen op naar de lente Foto Henry van der Hof

 Foto Henry van der Hof
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De havik lijkt sterk op de sperwer. Vaak 
zorgt de herkenning voor problemen. In het 
algemeen is de havik groter en duidelijk 
krachtiger gebouwd. Ook de stevigere poten 
en de meer uitgesproken koptekening zijn 
goede kenmerken van de havik. Sperwers 
zijn kleiner en ieler. Maar pas op! Vooral 
bij de sperwer is het vrouwtje duidelijk een 
maatje groter dan het mannetje. Het vrouw-

tje is dan ook in staat om grotere prooien te 
grijpen dan het mannetje. Verder hebben 
sperwers regelmatig witte vlekken op de rug, 
in tegenstelling tot de havik. Als de vogel in 
je tuin een druppelvormig gestreepte buik 
heeft, met de streepjes in de lengterichting, 
hoef je trouwens niet te twijfelen: dan is het 
een jonge havik.

Sperwer of havik?
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Jeugd IJsvogel

We gingen met de Jeugd vogelclub naar 
het nieuwe plantsoen om daar meeuwen 
en eenden te vangen om ringen af te lezen. 
Het was wel koud want op de waterplassen 
lag ijs. Mark kwam op de fiets daar naar toe 
helemaal vol gepakt met brood. Dit was zo’n 
mooi gezicht… Dik aangekleed hebben we 
de eenden en meeuwen gelokt met stukjes 
brood. Mark heeft er nog een paar gevangen 
zodat we goed de ringen konden aflezen. De 
anderen moesten we vanuit de lucht probe-
ren af te lezen als ze dicht bij ons vlogen. 
Daar was Gerard ook erg goed in met zijn 
verrekijker. Deze uitslag hebben we daarna 
opgestuurd naar meneer 
Majoor. We kregen ieder een 
mail terug met bijzonderhe-
den. Eén van de meeuwen 
van Gijs is als tweedejaars 
beest geringd in 1997. Ge-
boren dus in 1995. Deze 
meeuw wordt komend broed-
seizoen 20 jaar !!!!! Sten had 
een meeuw die 2x in Polen 
was gezien en een meeuw 
van Joris in 2011 in Litouwen 
geboren. Zelf had ik een paar 

meeuwen die al 10 jaar zijn. Ik wist niet dat 
ze zo oud konden worden en zo ver vliegen. 
We gaan tussentijds altijd nog even samen 
wat drinken om warm te worden en dan weer 
verder. Toen Sten haast bevroren was zijn 
we weer naar huis gegaan. Deze excursie 
vond ik ook weer heel erg leuk. De leiding 
kan altijd erg veel en goed vertellen over 
alles wat we zien daarom kijk ik al weer uit 
naar de volgende keer. 

Groetjes 

Daan Drenth.

Ringen aflezen.
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“LIMERIKEN”

Iedereen kan onze vogelwerkgroep 
besturen,
Dat is nogal wiedes met leden zon-
der kuren.
Geen zware problemen,
Nauwelijks beslissingen nemen,
Het meest belangwekkende was de 
Ulebelt blijven huren.

We hadden vroeger een station voor 
de ooievaar,
Nu nestelen ze allemaal met elkaar.
Bezetten vele bomen,
Waar je met moeite kan komen,
En scharrelen zelf hun kostje bij 
elkaar.

Er is een schuur aan de Wetermans-
weg,
Daar weet een clubje mannen goed 
de weg.
Zij timmeren wat af,
En vinden dat geen straf,
En zo kunnen de gierzwaluwen 
weer aan de leg.

De IJsvogelredactie maakt een blad 
voor alle leden,
Drie nummers vol met wetenswaar-
digheden.
Een blad op papier,
Het geeft veel plezier,
Zo kunnen we zien wat we allemaal 
weer deden.

Een vogelaar vindt je bijna altijd 
buiten,

Waar vogels in alle soorten en ma-
ten hun deuntje fluiten.
Maar hoe zien ze eruit,
En wie kent hun geluid,
Het cursusteam stond weer klaar en 
is niet te stuiten.

In 2014 gingen een dame en een 
heer,
Op pad met de jeugd keer op keer.
Ze fietsen en kijken,
Om jongelui’s kennis te verrijken,
Dat doen ze zelfs bij minder goed 
weer.

Er waren eens mannen met ringen,
Die ze bij vogels om de pootjes 
hingen.
Het project RING-mus,
Of een CES-klus,
Als je maar weet dat ze de vogels in 
netten vingen.

We maakten een excursie naar de 
Wieden,
Daar hadden ze Zwarte Sterns te 
bieden.
De fluisterboot bracht,
Ons langzaam en zacht,
We genoten met wel 24 lieden.

Op de maandelijkse ledenavond in 
de Ulebelt,
Werd over Laplanduil, Wespendief 
en Kraanvogel verteld.
Over vogeltrek en vogelveer,
En altijd in een goede sfeer,
We zijn natuurlijk erg op alle spre-
kers gesteld.
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Een WOPPER is iemand die houdt 
van inventariseren,
Hij PTT’t, BMP’t en SOVON’t heel 
wat keren.
Door vroege nevelen omhuld,
Van koude vervuld,
Er is niets wat een echte teller kan 
deren.

 
 

Een verdwaalde dwerguil aan het 
begin van het jaar,
Bracht in de Oostermaet heel wat 
leden bij elkaar.
Een zeearend sleept rond de kerst,
Met takken voor zijn eigen nest,
In 2015 maken wij een nest voor 
een visarendpaar.

Secretariaat VWG
4 februari 2015

Het is alweer een jaar geleden dat ik voor-
gedragen werd om voorzitter te mogen wor-
den van vogelwerkgroep ”de IJsselstreek” 
kortweg de VWG. Een jaar, dat in vergelijking 
met voorgaande jaren rustig is verlopen. Dat 
wil niet zeggen dat we met z’n allen stil heb-
ben gezeten. Zeker niet! Graag wil ik allen 
die zich in het afgelopen jaar voor de VWG 
verdienstelijk hebben gemaakt bedanken. En 
ik kan het niet laten om hier toch een enkele 
uit te lichten.

Graag noem ik de donderdagploeg die hun 
toegewezen werkschuur in Diepenveen op-
timaal weten te gebruiken om diverse soor-
ten nestkasten te maken. Ook zijn zij ver-
antwoordelijk voor het plaatsen van nieuwe 
nestpalen en het herstellen van nesten t.b.v. 
de ooievaar in ons werkgebied.

Ook mogen we niet vergeten die klei-
ne groep leden die onder leiding van R. 
Groen(v)ink de jonge ooievaars van een ring 
weten te voorzien. En de groep van actieve 

leden die nestkastonderzoek doen en ook zij 
die d.m.v. mistnetten vogels ringen. Zeker 
ook de velen die alleen of in groepsverband 
gespecialiseerd zijn in het projectmatig in-
ventariseren van alles wat hoor- en zichtbaar 
is in het werkgebied van de VWG en deels 
daarbuiten. In een kort tijdsbestek leerden 
we afkortingen als WOP, BMP, MUS, PTT, 
ATLAS etc. ( inhoudelijk te lezen in jaargang 
2012 nr.71). Ook wil ik graag de redactie en 
allen bedanken die aan ons blad de IJsvogel, 
medewerking verlenen. En is het u opgeval-
len dat er regelmatig een leuke limerick in is 
opgenomen? Wie is Keep? En er zijn natuur-
lijk mensen die op andere wijze hun steentje 
bijdragen aan onze VWG. Nogmaals een ie-
der hartelijk dank.

Ik hoop dat we er met z’n allen een goed 
en vogelrijk jaar van mogen maken.

Henk Hietbrink

Van de voorzitter 
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Je zou kunnen zeggen dat ik er één van 
ben, zo af en toe ben ik in Deventer te vinden 
voor een excursie of vogelweekend. Maar de 
rest van het jaar ben ik in het “hoge” noorden 
te vinden.

Er is ook een groot aantal vogels die het-
zelfde gedrag laten zien. Sommigen komen 
bijna jaarlijks langs en ook jaarlijks komen er 
soorten langs die nog nooit in Nederland ge-
zien zijn.

2014 gaat bij mij de boeken in als het jaar 
van de dwaalgasten, we zijn dit jaar bezocht 
door een mooi aantal dwaalgasten. En aan 
meerdere van deze heb ik een bezoekje kun-
nen brengen, sommige waren helaas weer te 
snel het land uit voordat ik tijd had.

Zoals wellicht bekend ben ik een veelvul-
dige bezoeker van Waarneming.nl en Dutch-
birding.nl. Wat mij dan altijd opvalt, zijn de 
discussies bij bijzondere dwaalgasten.

Heftige discussies over de herkomst en de 
toekomst van de Witkruintapuit van Oegst-
geest bijvoorbeeld. Een soort die volgens de 
kenners absoluut geen trekvogel is, maar die 
plotseling in een nieuwbouwwijk van Oegst-
geest opdook. Gewond aan zijn linkerpootje 

en een setje veren die er maar gerafeld bij 
hingen. Er werd ronduit gediscussieerd over 
het feit dat er nog nooit zover noordelijk een 
Witkruintapuit gezien was. Ooit is er in Enge-
land een Zwarte Tapuit waargenomen maar 
ook die waarneming wordt door velen als es-
cape gezien en niet een wild beest. Zelf denk 
ik dat de Witkruintapuit, gezien de beschadi-
ging aan de poot en het verenkleed, de lijst 
van het CDNA niet zal gaan halen. Dit onder 
meer omdat er nog op geen 1000 meter een 
vogelkweker zit die Witkruintapuiten aan-
bood op internet. Desondanks ben ik toch 
even langs het beestje geweest en heb met 
eigen ogen kunnen zien hoe die een larve-
geval sloopte en naar binnen werkte. En ge-
lukkig was dit allemaal binnen het half uurtje 
gepiept want ik moest nog met de trein naar 
de andere kant van het land.

Een compleet ander geval was de vondst 
van een Afrikaanse Woestijngrasmus in 
een polder bij Alphen aan de Rijn. Ook een 
soort die normaal gesproken de warmte van 
de Afrikaanse Sahara maar moeilijk achter 
zich laat. De ontdekker hield zijn ontdekking 
enige tijd geheim, maar toen het algemeen 
bekend was gemaakt, lees melding op Waar-
neming.nl, ben ik door de modder en stop-
pelvelden getrokken om ook dit mooie vo-
geltje te kunnen observeren. Wat mij daarbij 
weer opviel, was het feit dat men er nu van 
uitging dat dit een wild exemplaar betrof. Zelf 
kan ik mij daar goed in vinden. De grasmus 
was helemaal gaaf, zonder beschadigingen 
aan de poten of verenkleed. En de soort was 
al eens vastgesteld bij onze oosterburen, de 
Duitsers. Het koste mij een paar goedkope 
nette schoenen maar dat was het wel waard. 
Ergens in de polder moet een hak van mij 

Dwaalgasten

Witkruintapuit van Oegstgeest
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terug te vinden zijn, mocht iemand deze te-
genkomen dan houd ik mij aanbevolen, en 
ze moeten het helaas met wat minder mod-
der in de polder doen.

En in oktober zat er, bijna in mijn ach-
tertuin, bij Fort Erfprins bij Den Helder een 
Steppeklapekster. Een dwaalgast van de 
steppe van Siberië en Azië die een bezoekje 
aan Nederland bracht. Op Waarneming.nl 
zag ik hele mooie close-ups van de vogel 
langskomen. En dat wilde ik ook wel eens 
meemaken. Dus op een zaterdag naar het 
fort gefietst en daar heb ik het beestje mooi 
kunnen bekijken. Maar jammer genoeg bleef 
hij ver weg van de vogelaars in een struikje 
zitten. De volgende dag ben ik bij de Roze 
Pelikaan, ook een dwaalgast vanjewelste, 
bij Callantsoog geweest. Bij terugkomst in 
Den Helder ben ik nog even naar de Step-
peklapekster gegaan. En dat was gelukkig 

niet voor niets. We kregen een echte show 
te zien van de Pica Pica Pang van de Step-
pen. Het mooie was dat de klapekster totaal 
geen angst voor mensen had. Al scharrelend 
naar wormpjes en larfjes liep dit vogeltje rus-
tig tussen driepootstatieven door en pikte 
een rupsje vrijwel onder de schoenen van 
één der aanwezige vogelaars vandaan. Het 
was heel apart om dit mee te maken, de ek-
ster was op een bepaald moment zo dichtbij 
dat ik hem niet scherp kon stellen met mijn 
camera, dus dat moet minder dan 4,5 meter 
zijn geweest.

2014, een jaar van dwaalgasten dus. Nu 
maar eens kijken of deze dwaalgast komend 
jaar de weg naar mijn geboortegrond weer 
terug kan vinden en wat vaker in de buurt 
van Deventer te vinden zal zijn.

Jan Jaap

Afrikaanse Woestijngrasmus

Pica Pica Pang 
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Bij thuiskomst op een mooie vrijdagmiddag 
hoorde Jannie, mijn vrouw, enig gefladder 
onder onze veranda. De vogel die zij aantrof 
kwam haar in het geheel niet bekend voor 
en ze kwam al gauw tot de ontdekking dat 
de vogel niet meer op z’n pootjes kon staan.

Om verder gefladder te voorkomen had ze 
hem tijdelijk onder een emmertje geplaatst.

Jannie gaf aan dat de vogel deels wit van 
voren was en mijn eerste reactie was dan 
ook dat het hoogstwaarschijnlijk om een bef-
lijster zou gaan, die rond deze tijd op trek-
tocht zijn.

Tot mijn stomme verbazing bleek het om 
een waterspreeuw te gaan, die op wonder-
lijke wijze midden in het dorp terecht was ge-
komen en waarschijnlijk uitgeput geprobeerd 
heeft mijn vijver te bezoeken. Snel heb ik 
Gerard Boere gebeld met de mededeling of 
hij kans zag de vogel te ringen. In Nederland 
had Gerard nog nooit een waterspreeuw ge-
ringd en hij beschikte alleen over een Franse 
ring. Helaas was het niet meer nodig om de 
vogel bij zijn aankomst te ringen, want in mijn 
handen bezweek deze uitzonderlijke mooie 
vogel. Je laat hem toch wel opzetten, waren 
de reacties die ik van velen kreeg. Vanzelf-
sprekend is het de moeite waard om deze 
zeldzame vogel te laten prepareren en hem 
een keer tijdens een ledenavond te laten 
zien.

Henk Hietbrink

Waterspreeuw
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Een overdag voorbijvliegende, flinke uil: dat 
kan bijna alleen een Velduil zijn. Dit najaar wor-
den er nogal wat gezien.

Dat blijkt bijvoorbeeld op de trektelpos-
ten waar duidelijk meer Velduilen zijn gemeld 
dan bijv. vorig jaar. Het maximum tot nu toe is 
11 trekkers (binnen 10 minuten) langs de Eems-
haven. Dat is bijna een landelijk record (hoogst 
bekende is 15 langs de Vulkaan – Den Haag op 
23 oktober 1988) en is het op twee na hoogste 
aantal in de database van trektellen.nl. En dat wil 
wat zeggen met inmiddels ruim 1 miljoen inge-
voerde teluren (waarvan een groot deel uit Ne-
derland). Ook losse waarnemingen zijn dit najaar 
dikker gezaaid dan een jaar geleden.

Bijzonder broedseizoen
Een en ander staat natuurlijk niet los van het 

bijzondere broedseizoen 2014. Er kwamen et-
telijke tientallen paartjes Velduilen tot broeden 
in de graslanden met name in Friesland, maar 
ook elders in Laag-Nederland. Met dank aan de 
uitzonderlijke goede veldmuizenstand in delen 
van ons land, die de nomadische Velduilen ver-
leidde tot een broedpoging. Zelfs in Vlaanderen, 
waar deze uil onregelmatig nestelt, waren er 
20 broedgevallen, meer dan in de voorgaande 
twee decennia bij elkaar. Volgend jaar kan het zo-
maar weer anders zijn en kunnen veel Velduilen 
hun heil elders gezocht hebben.

Winterconcentraties
In sommige winters zoeken Velduilen muizen-

rijke gebieden op en worden er tot enkele tien-
tallen bijeen gezien. Een fraai gezicht ongetwij-
feld, maar een schim van wat er in het verleden 
mogelijk was. Halverwege de 20e eeuw werden 
tijdens veldmuizenplagen in Friesland of het Ri-
vierengebied wel eens meer dan 100 Velduilen 
bijeen gezien. Helemaal bizar moet het zijn ge-

weest in de pas drooggelegde Noordoostpolder 
rond 1950, met tot 2000 Velduilen per winter…..

Vanuit Zuid Limburg horen we van Arnold Bak-
ker dat daar ook veel Velduilen gemeld worden, 
hij geeft hier een verslag met zijn telhoeveel-
heden gedurende de laatste jaren. Dit sluit zo 
prachtig aan op het bovenstaande artikel dat we 
gewoon nog even doorgaan.

De Velduil was in het verleden een schaarse 
broedvogel in Limburg. Als doortrekker was de 
soort ook schaars. Tot 1983 betrof de grootste 
groep 9 exemplaren in het Maasdal. In oktober 
worden ze het meest op trek gezien. 

Vanaf 2001 zijn er hamsterakkers aangelegd. 
Grootschalige graanvelden waarvan een deel niet 
geoogst wordt. Dit trekt in de winter veel akker-
vogels en muizen aan waar ook de roofvogels op 
af komen. Eén van de hamsterakkers is gelegen in 
Sibbe. Hier duikt in 2005 opeens een groep van 
11 Velduilen op. Deze verbleven hier van 18 jan. 
t/m 23 febr. In dit jaar waren ook veel Velduilen 
aanwezig in Noord- en Oost-Nederland.

In de winter van 2011/2012 werden er weer 
Velduilen gevonden in Limburg. Van 11 dec. t/m 
17 febr. betrof het een groep van max. 4 exem-
plaren langs de Maas. Daarnaast werden er op 
2 jan. 6 Velduilen gevonden in het hamster-
reservaat de Kollenberg. Op 17 febr. werden er 
11 Velduilen gemeld in bomen en struiken in een 
nieuwbouwwijk gelegen aan het reservaat. Tot 
27 maart waren er 14 aanwezig. Een bizar ge-
zicht! In de avond vlogen ze vanuit de wijk naar 
het reservaat. Op 12 april waren ze allemaal ver-
trokken.

Velduilen op trek 
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In de winter van 2012/2013 waren er op 7 febr. 
3 Velduilen aanwezig in Sibbe. Dit was kort na een 
vorstinval. Op 11 febr. vloog er een jong manne-
tje in onze netten. Onze eerste Velduil werd ge-
ringd en weer losgelaten. De vogels bleven hier 
maar even. In de zachte winter van 2013/2014 
werden er geen Velduilen gezien. Wel was duide-
lijk te zien dat de muizenstand zich aan het eind 
van de winter flink aan het opbouwen was.

In 2014 werd in Sibbe op 15 okt. het reser-
vaat geteld. In het donker werden 3 Velduilen 
gevangen. Op 2 nov. werden 4 Velduilen gevan-
gen en nog 2 Ransuilen en 1 Kerkuil gevangen. 
Op 29 dec. werden 5 Velduilen gevangen waar-
van één terugvangst uit nov. Op 7 febr. werd een 
Velduil gevonden in de buurt die vastzat in prik-
keldraad. Het bleek een door ons geringde vogel 
uit nov.

Er zijn zo’n 12 
Velduilen maxi-
maal geteld in 
Sibbe. Het tellen 
is niet makke-
lijk vanwege de 
beweegl i jkheid 
en menging met 
Ransuil. De Veld-
uilen zitten het 
dichtst bij de ak-
kers en komen als 

eerste aan. Daarna de Ransuilen uit de dorpen. 
Dit jaar blijken de vogels bijna de gehele winter 
trouw aan het gebied. Dat komt door de muizen-
rijke akkers en graslanden. Het zijn echte oppor-
tunisten. De Velduilen vertonen net als Blauwe 
kiekendieven risicomijdend gedrag. Ze kiezen 
overdag als slaapplek voor muizenvrije percelen 
om predatoren (met name vos en das) te ontlo-
pen. Daarnaast kunnen ze ook in bomen slapen 
net als de Ransuil. Een van de grootste bedreigin-
gen voor de Velduil (wereldwijd) is prikkeldraad.

De muizenstand is op dit moment flink aan 
het dalen. We hopen dat er toch nog Velduilen 
blijven hangen om in de zomer tot broeden te 
komen.

van www.sovon.nl en Arnold Bakker 12-2-2015

 Foto Henry van der Hof
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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 onder meer uit cursussen, nestkast- 
onderhoud, inventarisaties en tellingen van soorten en speciale gebiedsinven-
tarisaties. 

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.

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.

6 mei Ledenvergadering, na de pauze een lezing van Jeroen Kuijpers  
 over Geotagging.

23 mei Excursie naar het Haaksbergerveen voor o.a. hoogveenvogels, 
 dagexcursie, vertrek 7.00 uur.

3 juni Ledenvergadering, na een korte vergadering gaan we kijken en luisteren 
 of er nog een Kwartelkoning te vinden is in ons gebied.

20 juni Excursie naar de Kropswoldepolder in Oost Groningen voor Sterns en  
 Kiekendieven, dagexcursie, vertrek 7.00 uur.

15 augustus Excursie naar de Lauwersmeerpolder voor de 1ste najaarstrek van steltlopers,  
 dagexcursie, vertrek 7.00 uur.

2 september Ledenvergadering, na de pauze is het weer genieten van de vakantiefoto’s 
 van iedereen, s.v.p. tijdig je foto’s mailen naar harry-dijkerman@zonnet.nl. 
 In de Nieuwsbrief komt meer informatie over datum en aantal foto’s.

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

26 september Excursie naar de Duursche waarden, trekvogels en de nieuwe  
 natuurontwikkeling in dit gebied, halve dagexcursie, vertrek 7.00 uur.

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



Jeugd IJsvogel
Vogelexcursie 18-1-2015 ransuilen op  
             camping het Haasje

We moesten ons verzamelen bij de oude ijsbaan. Toen we er al-
lemaal waren gingen we naar de camping. We liepen de camping 
op en meteen vonden we wat braakballen en wat uilenpoep.  
Ook zagen we drie goudvinken in een boom zitten, toen ze 
weg vlogen liepen we verder. We keken een dennenboom in 
en zagen wat goudhaantjes. Dat zijn de kleinste vogeltjes 
van Europa! Daarna keken we in een soort van kleine 
grot om vleermuizen te bekijken. Ik heb ze niet gezien.  
Toen zagen we de ransuilen, ik zag er 6, maar ik denk 
dat de leiders er wel meer hebben gezien. Nadat we 
uitgekeken waren gingen we met de auto’s naar het 
infocentrum in Den Nul. Daar deden we in een zaal 
een quiz. We kregen ook wat lekkers en ze lie-
ten ons een opgezette waterspreeuw zien. 
Daarna liepen we wat rond in het centrum. 
Op het eind kregen we een mandarijn en 
gingen we met de auto’s weer terug.  
Ik vond het een topdag!

Door Joris Halfwerk

Foto Ap Winkelman




