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Van de Redactie…
Nederland is een land met water en vogels. In de winter biedt waterrijk
Nederland fantastische mogelijkheden voor overwinterende en
doortrekkende vogels. We klagen wel eens met reden, dat we ons
landje steeds voller bouwen en dat de natuurwaarden van de ‘lege’
gebieden minder worden. Maar we zijn nog steeds rijk aan grote en
kleine waterrijke gebieden, die Nederland zo Nederlands maken. Dus trekt de Vogelwachter in
de winter groepsgewijs naar die waterrijke gebieden. Gekleed tegen de kou en voorzien van
kijker, scoop, thermoskan en geld voor kibbeling.
Dit nummer gaat over de verscheidenheid aan vogels in die waterrijke gebieden. Je kunt lezen
over de winterse excursies naar de Zeeuwse eilanden, de Kil van Hurwenen en de Maasvlakte.
De Tweede Maasvlakte is een exponent van de bouwdrift van Nederland. Maar we kennen
gelukkig ook de verplichting tot natuurcompensatie. Dat gebied is nu voor een deel ook nieuwe
natuur, waar onze mensen bijzondere soorten zagen als de Arendbuizerd, de Paarse Strandloper
en de Zeekoet. De mens, het water en de vogels blijven in Nederland nauw met elkaar
verbonden.
Het is mooi om te merken hoe sterk de Vogelwacht geworteld is in de regio en daarmee
verbonden is. Natuurlijk is er in eerste plaats de verbondenheid met de Maashorst. Wanneer dit
blad verschijnt, kun je waarschijnlijk op zoek gaan naar de Gekraagde Roodstaart. Volgens JanWillem Hermans is de Maashorst een topbiotoop voor deze soort. Wie voelt niet de kriebels om
naar deze soort op zoek te gaan? De dialezing over de Uilen in Brabant was top: drukbezocht
(130 bezoekers) en razend interessant. Die ging vooral over de Steenuil en de Kerkuil. Die
laatste soort kwam pas geleden ook voorbij in een bericht van de ‘whatsappgroep’ van onze
Vogelwacht. Een van onze leden meldde, dat er een nieuw broedgeval is aangetroffen met vijf
eitjes. Voor wie daar nog niet op is aangesloten: die whatsappgroep is de moeite waard. Je moet
er wel tegen kunnen dat je bij nacht en ontij berichten krijgt. De bijzondere vogelwaarnemingen
zijn weer gebundeld in het overzicht van Peter van de Braak. Honderden Kraanvogels zijn in
februari en maart op hun trek overgekomen. Dankzij het mooie weer hebben meerderen van ons
die kunnen zien.
Vogels hoor je eerder dan dat je ze ziet. Er is een geoefend vogeloor voor nodig om alle piepjes,
trillers en slagen aan de juiste vogel te koppelen. Daarom is een cursus vogelgeluiden een goede
start om daar ervaring mee op te doen. De ‘piepcursus’ was al bekend, maar nieuw is de manier
waarop Bart Gras dat doet. Hij ‘jaagt’ letterlijk op vogelgeluiden en legt die digitaal en grafisch
vast. Je kunt een geluid grafisch weergeven in de vorm van een sonogram. Zo’n sonogram kun je
lezen en dan krijgt een specifiek geluid een nieuwe dimensie. Prachtig, dat hij zijn kennis deelt.
Je hoeft niet ver te gaan om te genieten en om kennis te vergaren. Er is ontzettend veel te zien in
de Maashorst en in andere natuurgebieden in Nederland. We hebben heel veel kennis in huis en
wat we niet weten laten we ons door kenners van buiten vertellen. Maar we hebben ook
bijzondere soorten onder ons. De Vogelwacht kent een enkele poolreiziger, die
regelmatig Noord- en Zuidpool bezoekt en die ons laat meegenieten van beelden
van een verre natuur. Ook waterrijk, maar dan vaak in ijs- en sneeuwvorm. Deze
lezing werd door zowat 120 mensen bezocht. Als je alle activiteiten van de
afgelopen maanden overziet, kun je rustig zeggen, dat de Vogelwacht een
vereniging is van regionale allure. Geworteld in, verbonden met en betrokken
bij de regio. Daar mogen we best trots op zijn. Veel leesplezier!
Het Bruujsel, maart 2014
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Mededelingen Bestuur
Beste Vogelwachters,
Vorig jaar rond deze tijd schreef ik dit stukje na een wandeling in
de Maashorst. Het was toen erg koud maar ondanks de kou was
het duidelijk dat de lente er aan zat te komen. Hoe anders is het dit
voorjaar, de lente is al volop bezig, de krokussen bloeien, de lammetjes
zijn er al en vandaag gaf het kwik zelfs twintig graden aan!
De dialezingen
Zoals vorig jaar reeds aangekondigd worden op veler verzoek vanaf dit jaar de publiekslezingen
ook deels op dinsdagavond gehouden. Op deze wijze kunnen de leden die normaal verhinderd
zijn op de donderdag ook meedoen aan deze populaire activiteit. Tot nu toe is de opkomst op
dinsdagavonden erg goed, dus dit lijkt inderdaad een prima beslissing te zijn.
De Piepcursus
Bart Gras geeft dit jaar voor het eerst een piepcursus ‘nieuwe stijl’. Naast het oefenen op
geluiden maakt hij gebruik van sonogrammen. Een sonogram geeft de zang of roep weer in een
diagram en zou het eenvoudiger moeten maken om de geluiden te leren herkennen en onthouden.
Met twintig deelnemers zijn we erg benieuwd naar de resultaten, de eerste reacties zijn
veelbelovend. Marga Verduin doet in dit Bruujsel verslag van deze piepcursus nieuwe stijl.
De excursies
Tijdens de excursie naar de Kil van Hurwenen en de excursie naar de tweede Maasvlakte hadden
we prachtig weer. Met name de laatste excursie kende een goede opkomst. We hopen natuurlijk
dat dit een voorbode is voor de overige excursies. En ondertussen staat de buitenlandexcursie
naar Eilat (Israël) alweer voor de deur (24 deelnemers) en zijn ook de voorbereidingen voor de
voorjaarsexcursie naar het Lauwersmeer (Hemelvaart) afgerond (36 deelnemers).
VLU
De werkgroep VLU is een aparte stichting geworden. Dit is een interessante ontwikkeling
waarvan de achtergrond elders in dit Bruujsel wordt toegelicht.
Ujese Baggemèrt
De drie gebroeders de Haan hebben onze vereniging
weer op ludieke wijze vertegenwoordigd op de
Baggemèrt in Uden. Ook dit jaar hebben weer vele
bezoekers ons vogelhuis(je) bezocht waardoor ook nietleden het motto van onze vereniging ‘meer dan alleen
vogels kijken’ zelf aan den lijve ondervonden. Foto’s van
de bezoekers zijn te vinden op onze website. Het is de
moeite waard om deze te kijken!
En verder…
Voor de leden die tot nu toe nog aan weinig activiteiten hebben deelgenomen, geen nood, er
staan er nog genoeg op de agenda voor de rest van het jaar. Onder andere de
dinsdagavondwandelingen die in april weer starten. Houd hiervoor de maandagenda in de gaten.

-4-

Het Bruujsel, maart 2014

De vogelvierdaagse wordt dit jaar voor de derde keer gehouden, de herfstexcursie gaat dit jaar
sinds lange tijd weer een keertje naar Vlieland en in het najaar start de tweede serie
publiekslezingen weer. Ook nieuwe leden roepen we op zoveel mogelijk mee te doen aan de
excursies en de wandelingen. Je kunt tijdens deze dagen veel leren van onze ervaren leden.
Nieuwe leden
De volgende nieuwe leden worden van harte welkom geheten in onze vereniging:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ans en Ad van Zutphen uit Volkel
Ruth Reinders en Eugen Rommen uit Heesch
Wil van Hout uit Mill
Martien Helmig uit Veghel
Marc van der Ven uit Schijndel
Jan Nabuurs uit Sint Hubert
Arie van Nuland uit Geffen
Riemke Drijver uit Uden
Lies Verbossen uit Uden
Wilma van Summeren uit Uden

We hopen jullie allemaal regelmatig bij onze activiteiten te ontmoeten.
Namens het bestuur,
José Escher

Redactie verwelkomt nieuwe medewerker
Op dinsdag 21 januari jl. heeft de redactie
Martien van Dooren uit het Oventje
(Zeeland) verwelkomd als nieuw Redactielid.
De afgelopen jaren werd voorzichtig
uitgekeken naar versterking. Het schijnt dat
een goede schrijfhand niet voor iedereen
weggelegd is. Martien is inmiddels
gepensioneerd en geniet van zijn vrije tijd.
Samen met zijn vrouw Dieny Fleuren zijn ze
regelmatige deelnemers aan (meerdaagse)
excursies en andere activiteiten binnen de
Vogelwacht.
Martien geniet ervan wanneer hij in het veld
Martien van Dooren (links) bij het ringen
is om naar vogels te kijken en daar dan mooie
(foto Peter Noy)
foto’s van te maken. Het schrijven heeft hij
zich de laatste tijd wat meer eigen gemaakt.
Kortom voldoende uitdaging, de komende jaren. Hij heeft er zin in!
Wij wensen Martien veel plezier binnen de Redactie en succes met het vervullen van deze mooie
functie. Maar dat gaat vast wel goed komen! J
Peter Noy
Het Bruujsel, maart 2014
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Adverteerders steunen Vogelwacht Uden!
Ook voor 2014 willen wij onze adverteerders extra onder de aandacht brengen. Sinds een groot
aantal jaren steunen zij Vogelwacht Uden door het plaatsen van een advertentie in ons mooie
clubblad. Met deze extra inkomsten kan de Redactie de drukkosten van Het Bruujsel in de hand
houden. Gelukkig is iedereen bereid om ook voor het komende jaar zijn steentje hieraan bij te
dragen. Na jaren van recessie zijn de economische vooruitzichten voor 2014 weer positief!
We gaan er vanuit dat het komend jaar ook voor onze adverteerders succesvol wordt. Door er
samen de schouders onder te zetten, moet dat zeker gaan lukken!
Subsponsor is Drukkerij Graphiset uit Uden, die de omslagen van het Bruujsel evenals het binnenwerk sponsort. Zij werken het clubblad verder compleet af (hechten, nieten etc.). Tevens een woord
van dank aan Theo Peters Timmerwerken uit Veghel en Hans van den Heuvel Timmerwerken uit
Boekel die belangeloos hout aanleveren voor de fabricage van nestkasten en voederplankjes.
Iedere adverteerder ontvangt vier keer per jaar een uitgave van Het Bruujsel. Sinds een aantal
jaren is het mogelijk om, in plaats van de gedrukte versie, een hyperlink te ontvangen waarop
men de digitale versie kan downloaden. Een voordeel hiervan is dat men de vaak schitterende
foto’s in full color kan bekijken. Degenen die nog geen link hebben, kunnen dit opvragen.
Het bestuur bedankt hierbij alle adverteerders en subsponsors voor de prettige
samenwerking. En voor onze leden… loop eens binnen bij onze adverteerders!
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Enorm Snijders Metaal

Kapelstraat 1

5401 EC

Uden

Rijwielhandel Wim de Wilt

Kerkstraat 4

5401 BE

Uden

De Bruin Verzekeringen

Velmolenweg 87

5401 HL

Uden

Woningstoffeerder Van der Heijden

Neringstraat-Oost 7-9 5401 GM

Uden

Slagerij Frans Knobbout

Drossaard 12

5403 ET

Uden

Kanters Loonbedrijf

Duifhuizerweg 8

5406 TB

Uden

Nobru Technisch Personeel B.V.

Rondweg 73

5406 NK

Uden

De Bloemenkelder

Botermarkt 7

5404 NV

Uden

Tuincentrum De Kleuter

Goorkensweg 1

5408 SC

Volkel

Cock Uland, de Fietsenwinkel

Drossaard 47

5403 ES

Uden

Atriensis B.V., Thuis in wonen

Past. Petersstr. 170-40 5612 LW

Eindhoven

4Feedt Honden en Katten Speciaalzaak

Volkelseweg 26

5405 NA

Uden

Foto Rooijmans

Markt 10

6021 VD

Budel

Kinderboerderij Groenhoeve - Uden

Artillerieweg 3

5403 PB

Uden

Boekhandel Bert van der Heijden

Mondriaanplein 12

5401 HX

Uden

Jumbo (Super de Boer)

Drossaard 14-18

5403 ET

Uden

Foto De Vakman

Marktstraat 10

5401 GH

Uden

Willemsen Tuin- en Parkmachines

Kerkstraat 117

5411 CK

Zeeland

Hans van den Heuvel Houtbewerking

Leurke 2a

5427 EE

Boekel
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Tijdens een drukbezochte jaarvergadering is Mignon van den Wittenboer door het bestuur
van Vogelwacht Uden tot ‘Goudhaan van 2013‘ gekozen. Voorzitter Jan-Willem
Hermans deelde onder luid applaus mee dat zij het bijbehorende speldje eerst zelf mag
gaan ontwerpen. Hij prees haar voor de vele verdiensten die zij de afgelopen jaren voor
de vereniging heeft verricht. “En dat zijn er heel veel”, zei Jan-Willem met gepaste trots.
Te veel om op te noemen
Hoe actief Mignon binnen de club is, blijkt uit de vele activiteiten waaraan zij deelneemt
of deelgenomen heeft. Ze is medeauteur en heeft de eindredactie gedaan van het boek
‘Langs Weinddupper en Schrijverke’, ‘14 Vogelwandelingen in Uden e.o.’ en telde een
broedvogelplot tijdens de Maashorstinventarisatie in 2010. Daarnaast de vormgeving en
redactie gedaan van het boek ‘Broedvogels van de Maashorst’ evenals de eindopmaak
van twaalf natuurrapporten in de Maashorstreeks. Door haar grafische achtergrond heeft
Mignon het afgelopen jaar de huisstijl van de Vogelwacht aangepast, nieuwe logo’s,
banners en covers ontworpen. Ze maakt daarbij deel uit van het redactieteam, waarbij
correctie- en opmaakwerkzaamheden een van haar taken is. Het enthousiasme van
Mignon reikt nog verder. Regelmatig fleurt zij feestjes en jubilea van de Vogelwacht op
met eigengemaakt gebak (voorzien van logo).
Hoge score
Mignon, die binnen de Vogelwacht haar liefde Ad Bekkers tegenkwam en inmiddels met
hem getrouwd is, heeft daarnaast een eigen Sovon atlasblok waarbinnen ze alle
voorkomende (broed)vogelsoorten inventariseert. In dit atlasblok heeft ze vorig jaar ruim
honderd verschillende broedvogelsoorten waargenomen. Een hoge score. Het komend
jaar gaat zij, samen met Marc Poulussen het nieuwe Huiszwaluwproject in Uden en
omgeving organiseren.
Kortom, te veel om op te noemen. Mignon het is je bijzonder gegund. Van harte proficiat
met je uitverkiezing tot ‘Goudhaan van 2013’.
Het Bruujsel, maart 2014
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Vanaf deze editie starten we een nieuwe rubriek ‘Website Varia’, waarbij wij de lezers ieder
kwartaal op de hoogte brengen van de mogelijkheden die onze website te bieden heeft. Veel
leden en gebruikers zijn nog niet of niet voldoende bekend met de functionaliteiten van de site.
Daar gaan we vanaf nu verandering in brengen. Veel plezier met het ontdekken van de website!
De vernieuwde website van Vogelwacht Uden (www.vogelwachtuden.nl) bevat een schat aan
informatie. Zowat het complete archief van de Vogelwacht is er op terug te vinden. Zo staan er
reisverslagen op van de meerdaagse excursies. Deze bevatten erg veel (gedetailleerde) informatie
over het gebied, de routes en niet te vergeten de vaak bijzondere vogels die er zijn aangetroffen.
Voor degenen die graag een (vogel)reis willen voorbereiden, vormen deze boeiende
reisverslagen een onmisbaar naslagwerk om de vakantie tot een succes te maken. Voor de
verzamelaar; alle eerder uitgegeven Bruujsels vanaf 1980 zijn er terug te vinden en te lezen (klik
op home, documentatie en Bruujsel). Genoeg leesvoer voor de komende jaren. Leuk om weer
eens terug te lezen!
Ook alle activiteiten van de Vogelwacht zijn terug te vinden (surf daarvoor op de site). Denk aan de
maandagenda’s, publiekswandelingen en dialezingen. Voor de fotografen onder ons is de website
een uniek medium om de vaak professionele vogelfoto’s aan het grote publiek te laten zien.
Wist u dat…
· De website de afgelopen drie maanden vijfduizend unieke bezoekers heeft getrokken;
· webmaster Jacques Raats enkele weken geleden een ander template voor de website heeft
ingevoerd. Hij doet dit samen met de Peter van de Braak;
· het uiterlijk van de site nagenoeg hetzelfde is gebleven, maar de onderliggende techniek
verbeterd is;
· dit Jacques weer de nodige hoofdbrekens en vrije uurtjes heeft gekost;
· steeds meer leden gebruik maken van het forum en elkaar op de hoogte houden;
· wanneer er actueel nieuws op de homepage staat, de bezoekersaantallen omhoog schieten.
Het forum
De website is een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging.
Met name het gebruik van het forum kan nog worden verbeterd. Een
voordeel hiervan is dat zowel de leden als de werkgroepen, na aanmelding,
elkaar op de hoogte kunnen brengen van het laatste nieuws. Denk aan melding van bijzondere
waarnemingen of het op korte termijn inplannen van een vogelexcursie. Vaak wil men last
minute weten wie er meegaat met een bepaalde excursie. Het is wel zaak om het forum actief te
blijven gebruiken om hiermee de dynamiek en bruikbaarheid van het forum te bevorderen.
Iedereen heeft destijds een inlogcode van Jacques Raats (webmaster) gekregen om op het forum
te kunnen inloggen. Wanneer je deze kwijt bent, bel of mail naar Jacques of Peter waarna je een
nieuwe inlogcode ontvangt. Zij zijn te bereiken op: webmaster@vogelwachtuden.nl
-8-
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Het is de bedoeling om ieder
kwartaal in deze rubriek de lezer
aan de hand te nemen en een
functionaliteit (mogelijkheid) van
de website extra in het daglicht te
zetten. Het bekende spreekwoord
‘onbekend maakt onbemind’ is
voor de redactie reden om de
vogelwachtleden op de hoogte te
houden van wat er zoal mogelijk is
wanneer je bent ingelogd op de
website van de Vogelwacht. Dit begint al met de URL van de site (www.vogelwachtuden.nl) bij
je favorieten te plaatsen en zorg ervoor dat wanneer je jouw Internet Explorer opstart de mooie
homepage van de Vogelwacht je toelacht. Een mooier begin van je dag is bijna niet mogelijk! J
Dit geldt natuurlijk ook voor de smartphone, i-pad of tablet. Een kwestie van eenmalig instellen.
Twitter (social media)
Ondanks de voortdurend veranderende social media is Twitter
een veelgebruikt communicatiemiddel om grote groepen
mensen (volgers) op de hoogte te houden van het wel en wee.
Met Twitter kun je korte berichten van maximaal 140 karakters
(tekens) aan elkaar doorsturen. Dit wordt ook wel ‘twitteren’
genoemd. In de rechterkolom van de homepage is een kader
toegevoegd waarop de meest actuele twitterberichten staan
vermeld. Deze onderwerpen hebben vaak gemeen dat ze over
natuur, vogels e.d. gaan. Op dit moment komt het voor dat de
twitterberichten niet altijd zichtbaar zijn. Onze webmaster is
druk bezig om dit euvel op korte termijn op te lossen. Wanneer
je zelf graag een twitteraccount wilt aanmaken kun je altijd
contact opnemen met Jacques, hij helpt je graag.
Foto’s op de website
Sinds het digitale fotograferen een vlucht heeft genomen, zijn de mogelijkheden om foto’s te
maken, bewerken en presenteren bijna eindeloos geworden. Veel Vogelwachters besteden immers
steeds meer tijd aan het fotograferen van vogels. Dat was twintig jaar geleden wel anders.
Wanneer men mooie (vogel)foto’s heeft gemaakt, wil men deze ook graag aan het publiek tonen.
Onze website is hier uitstekend geschikt voor. Klik bovenin op ‘Fotogalerij’ en kies dan voor
‘Fotogalerij activiteiten’ of ‘Fotogalerij’. Naast professionele vogel- en dierenfoto’s kan men hier
ook de fotoverslagen van de verschillende Vogelwachtactiviteiten bewonderen. Zeer de moeite
waard om te bekijken. Voor toegang tot de ‘Fotogalerij activiteiten’ en het uploaden van de eigen
foto’s, moet je natuurlijk wel ingelogd zijn. Bij twijfel of ontbrekend wachtwoord, neem contact
op met Jacques of Peter (webmaster@vogelwachtuden.nl). Voor meer informatie, zie bladzijde 51.
Hoe nu verder?
Deze eerste rubriek is een aanzet om jullie op de hoogte te brengen en houden van de
mogelijkheden van onze website. Het pretendeert ook niet om volledig te zijn, maar het
belangrijkste is dat jullie net zo enthousiast worden en gebruik maken van onze mooie website als
wij dat doen. Uiteraard kan dit niet zonder jullie medewerking, ofwel wij staan altijd open voor
tips en suggesties. Bel of mail daarvoor de redactie (zie adressen voor in het Bruujsel).
Peter Noy
Het Bruujsel, maart 2014
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Vogel in de Maashorst… ‘de Gekraagde Roodstaart’
Nog eventjes en de Maashorst wordt hopelijk weer overspoeld door de
Gekraagde Roodstaart. De Latijnse naam ‘Phoenicurus phoenicurus’
betekent purperstaart.

De Gekraagde Roodstaart valt op door zijn opgerichte houding en oranjerode vaak trillende
staart. Het mannetje heeft een zwarte keel, een fel witte band op zijn voorhoofd, dat in de zon
zelfs zilverachtig is en oranjerode onderdelen. Aan de bovenzijde is het kleed grijsblauw
gekleurd. Het vrouwtje mist het wit en het zwart en is veel fletser van kleur en de bovenzijde is
bruin van kleur. Tot in april moeten we nog wachten op deze al vroeg zingende vogel. Het
beginliedje is kenmerkend bij de Gekraagde Roodstaart, ik hoor het openingsliedje van
Schwiebertje ‘daag kindertjes’ erin, gevolgd door een rollend melodietje.
Schijnbaar is de Maashorst een topbiotoop voor de vogel, dit komt door de openheid van het bos.
Zowel open loofbos als dennenbos is favoriet bij deze zomerroodborst. In 2009-2010 zijn er in
het telgebied van de Maashorst maar liefst 188 territoria vastgesteld. Het is een halfholenbroeder
die soms gebruik maakt van nestkasten. Vaker zoekt deze vogel een boomholte of een spleet
tussen stenen om zijn zes bleekblauwe eieren te leggen. Het duurt ongeveer twee weken voordat
deze door het vrouwtje zijn uitgebroed. Na twee tot drie weken vliegen de jongen uit. Soms volgt
nog een tweede legsel. Het voedsel bestaat uit kevers, motten, vliegjes en kleine insecten.
In oktober vertrekken de Roodstaarten weer naar Midden Afrika. Ik ben benieuwd wat het
bosbeheer voor effect heeft op deze soort. Hopelijk kunnen we nog meer genieten van de zang
van deze fascinerende vogel.
Jan-Willem Hermans

Gekraagde Roodstaart (foto Marc Gottenbos)
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Dagexcursie naar de Provincie Zeeland
We bezoeken op zondag 29 december 2013 een aantal natuurreservaten op het eiland SchouwenDuiveland, met name een gebied bij Oude-Tonge, de Grevelingendam, de Brouwersdam, de
Tureluur bij Serooskerke en de Oosterscheldekering. We zijn deze keer met tien mannen en we
hebben redelijk spotweer te verwachten met een temperatuur van 8 à 9 graden, een
zuidwestenwind en hopelijk wat zon rond de middag. Meegegaan zijn: Willy Bergmans, Peter
van de Braak, Koos Doorten, Stijn van Gils, Jan-Willem Hermans, John Hermans, Isidro
Rendon, Harrie Rooijakkers, Ton Smits en Theo Vos. Tot aan Hellegatsplein bleef het vogelen
beperkt tot het uitwisselen van elkaars bezigheden van de afgelopen weken. Daarnaast is er ook
uitgebreid stilgestaan bij de Ujese Kwis die de vorige avond gehouden is en waar een aantal
leden van deze groep hun bijdrage aan hebben gegeven. Maar er zal ongetwijfeld wel een leuk
verslag van die avond in het Bruujsel komen, zodat we het nu maar bij deze ene opmerking laten.
Maar na een half uurtje autorijden kruipt het bloed waar het niet gaan kan en begint het vogelen
vanuit de drie auto’s. We staan met elkaar in verbinding met een ‘walkietalkie’, dus worden er al
gauw de nodige vogels herkend en aan elkaar doorgegeven zoals Buizerd, Torenvalk, een groep
Kleine Zwanen, Grote Zilverreiger en diverse groepen Rietganzen, Kieviten en Zwarte Kraaien.
Je komt ogen en voor mij oren tekort. Na de Volkerak-Haringvlietsluizen is het direct raak: John
komt met de vraag of de anderen ook die Bonte Kraai aan de kant van de weg hebben gezien.
Slechts een paar van ons hebben iets gezien, dus blijven de meningen verdeeld. Omdraaien
kunnen we niet, dus geen zekere waarneming voor deze Bonte Kraai.

Chileense Flamingo’s

We passeren links van ons het
natuurreservaat de Hellegatsplaten, waar
we een kudde Konickpaarden en
Heckrunderen zien. We gaan van de N59
af, richting Oude-Tonge naar de
jachthaven bij Battenoord waar we een
groep Europese/Chileense Flamingo’s
gaan bekijken die daar op de slikken
fourageren. Bij het haventje de auto’s uit,
jassen aan, spullen pakken en de dijk op
en ja hoor daar staan er een kleine dertig
(zie foto). Maar wat komt die wind toch
koud over dat water, het lijkt wel winter.
Naast de nodige Wulpen, Scholeksters en
Krakeenden wordt er toch ook een
Middelste Zaagbek gespot.

De wind blijft guur dus is het weer snel inpakken, maar dan ziet Willie plots een IJsvogel op een
van de scheepjes en er liggen er een veertigtal die op elkaar lijken. Dus met z’n allen aan het
zoeken en ja hoor aan de andere kant van het haventje onder een loopvlonder wordt de tweede
waarneming gedaan, dus Willy deze telt echt! O ja, hier worden ook een paar verslagen van 2012
van de werkgroep Stootvogels uitgedeeld. Na deze stop staat de teller meteen al op eenentwintig
waarnemingen. En nu op naar de Grevelingendam. We moeten terug naar Nieuwe Tonge en zien
vanuit de auto’s naast ons in de lucht een Sperwer op Turkse Tortels en Spreeuwen jagen, dat is
toch echt spectaculair. Via een ventweg komen we op de Grevelingendam en bij inham
Meerzicht. We kijken uit op de bocht van Sint Jacob. Hier een paar koppels Dodaars, enkele
Scholeksters, Bergeenden, Futen, enkele Grote Mantelmeeuwen, Nijlgansen, de Middelste
Zaagbek en een Blauwe Reiger gespot.
Het Bruujsel, maart 2014
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In de naastgelegen bossage zien dan we
ook nog een vijftal gebruikelijke
landvogels. De teller van het aantal
waarnemingen gaat al naar de 34 en het
is pas elf uur. We vervolgen onze weg
langs het Mastgat en gaan de Roompot
op. Als eerste rijden we tegen een grote
groep Rotganzen aan. We kunnen deze
groep tot op een tiental meter naderen
zodat we ze rustig kunnen observeren
en er tijd is voor foto’s. Op de verdere
rit zien we vele grote groepen Wulpen,
Rotgans, helaas geen Zwarte
Scholeksters en Tureluurs. We hebben
ze niet kunnen tellen maar er moeten van ieder wel een duizend(en) zijn geweest. Als we deze
aantallen afzetten tegen wat we in onze polders zien, dan komen wij er maar heel bekaaid af. Het
aantal observaties is ondertussen opgelopen naar vijfenveertig.
Nu op naar de Brouwersdam, daar een goede spotplek uitgekozen met de wind in de rug. En
omdat regelmatig de zon er doorkomt is het hier redelijk goed toeven. Hier zien we dan ook de
echte zeevogels en er zijn voldoende telescopen om iedereen de gelegenheid te geven ze ook
goed en duidelijk te kunnen observeren. We zien onder andere Aalscholvers, Brilduikers, Grote
en Kleine Mantelmeeuwen, IJsduikers, IJseenden, Kuifduikers, Roodhalsfuut, Stormmeeuwen,
Pijlstaarten, Roodkeelduikers, Toppers en Zwarte Zee-eenden. De tijd vliegt hier voorbij en voor
we er erg in hebben zijn we twee uur verder en loopt het al tegen half drie aan en dan is het tijd
om een visje te eten. Als traditie wordt het dan Kibbeling bij de mobiele kraam van Dick’s Taria.
Bij deze kraam treffen we een vogelaar aan die zegt dat hij een Zwarte Rotgans heeft gespot, dus
Peter is er als de kippen bij om te vragen waar die plek is zodat we daar vandaag ook achter aan
kunnen gaan. De teller van het aantal waarnemingen heeft een sprongetje gemaakt naar zestig.
Het volgende reservaat is het gebied rond de Plompe Toren van Koudekerke waar regelmatig een
Velduil is gespot. We hebben daar op een paar plekken gestaan en zien wel een Torenvalk,
Rietganzen en wat eendensoorten en een Havik, maar jammer genoeg geen Velduil. Vervolgens
op naar de wei waar de Rotganzen zitten. Toevallig staat daar ook onze informant met zijn jeep.
We hebben de groep wel een half uur geobserveerd of er nu wel of niet een Zwarte Rotgans
tussen zit. Ook de foto die een van ons maakte geeft geen uitsluitsel of het een echte Zwarte
Rotgans is. Tot een sluitend oordeel is men niet gekomen. Dus deze stop ook geen waarneming.

Met de zon in de rug en voldoende telescopen is het goed kijken
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De weg vervolgend gaan we naar de Oosterscheldekering waar we bij Noordland binnen- en
buitenhaven de Kuifaalscholver willen zien. Maar het geluk laat ons ook deze keer in de steek.
Wel zien we verschillende gewone Aalscholvers, Drieteenstrandlopers, Kuifeenden en een stel
Waterhoenen. Het loopt tegen vieren en het wordt tijd om de terugreis te aanvaarden. We kunnen
terugzien op een mooie en geslaagde dag. In totaal hebben we 72 soorten vogels en op twee
verschillende plaatsen een zestal reeën gespot. We doen er een paar mooie foto’s bij zodat u kunt
zien hoe leerzaam en interessant een dergelijke excursiedag is. Ook voor minder ervaren
vogelaars, zoals ik er een ben, zijn zulke uitstapjes aan te bevelen. Mede namens de andere
deelnemers willen we Peter en Jan-Willem bedanken voor de voorbereiding en het uitzoeken van
de spotplekken en ook de twee andere chauffeurs John en Koos voor de moeite van het
autorijden.
Waargenomen: 72 soorten excursie Provincie Zeeland
Aantal Soort
Aantal Soort
1
Aalscholver
2
Kuifduiker
2
Bergeend
1
Kuifeend
1
Blauwe Reiger
1
Meerkoet
100
Brandgans
1
Merel
20
Brilduiker
2
Middelste Zaagbek
1
Buizerd
2
Nijlgans
24
Chileense Flamingo
1
Parelduiker
1
Drieteenstrandloper
20
Pijlstaart
4
Dodaars
2
Pimpelmees
2
Ekster
1
Roodborst
1
Fazant
1
Roodhalsfuut
8
Flamingo
8
Roodkeelduiker
4
Fuut
100
Rotgans
2
Geoorde Fuut
4
Scholekster
1000
Grauwe Gans
1
Slobeend
2
Grote Mantelmeeuw
10
Smient
2
Grote Zilverreiger
1
Sperwer
1
Havik
1
Spreeuw
1
Holenduif
1
Steenloper
1
Houtduif
1
Stormmeeuw
1
IJsduiker
2
Topper
5
IJseend
2
Torenvalk
1
IJsvogel
5
Tureluur
1
Kauw
2
Turkse Tortel
50
Kievit
1
Vink
1
Kleine Mantelmeeuw
1
Waterhoen
12
Kleine Zwaan
1
Winterkoning
20
Kluut
10
Wintertaling
2
Knobbelzwaan
8
Wulp
1
Kokmeeuw
3
Zilvermeeuw
1
Koolmees
2
Zwarte Kraai
2
Krakeend
3
Zwarte Zee-eend
4
Kramsvogel
Tekst: Theo Vos (Geffen) en foto’s: Peter van de Braak (Uden)
Het Bruujsel, maart 2014
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Dialezing ‘Uilen in Brabant’
De eerste dialezing van Vogelwacht en IVN Uden in 2014
zat vol verrassingen. Door omstandigheden was het
noodzakelijk geworden uit te wijken naar een andere
locatie dan De Groenhoeve. Achteraf gezien was dat maar
goed ook. Maar liefst 130(!) deelnemers kwamen er
opdagen. “Die hadden we nooit in De Groenhoeve
binnengekregen”, verzucht Thom Beuker, lid van de
Vogelwacht en bestuurslid van de Kinderboerderij Uden.
“Mijn vrouw en ik zijn regelmatige bezoekers van de
dialezingen die Vogelwacht en IVN Uden regelmatig
organiseren. Wij vinden deze lezingen altijd buitengewoon
interessant en leerzaam. En wij niet alleen. De lezingen
genieten een grote publieke belangstelling. De laatste
maanden waren er al een paar keer zo’n honderd
Steenuil
deelnemers, maar de 130 die er nu kwamen opdagen, daar
was geen plaats voor geweest in De Groenhoeve”. Het toeval wilde dat eerder al wegens
omstandigheden de bijeenkomst verplaatst was naar Zaal Barouge. “Een geluk bij een ongeluk”,
luidde de opvatting van de organisatoren.
Onder de indruk
Hij vervolgt: “Wij zijn geen echte vogelaars. We hebben wel grote interesse omdat we naar onze
mening nog steeds te weinig van vogels weten. De spreker van deze avond, Marco Renes van
Brabants Landschap, wist er wel heel veel van. Heel ontspannen gaf hij een uitstekende
presentatie. Keurig belichtte hij vooral de Steenuil en de Kerkuil in Noord-Brabant. De Ransuil,
de Velduil en de zeldzame Oehoe kwamen slechts terloops ter sprake. Aan de hand van
grafieken toonde hij aan dat de Kerkuil en de Steenuil dreigen uit te sterven, als er niet wordt
ingegrepen.”
Nestkasten
De Kerkuil en de Steenuil worden echter niet langer met
uitsterven bedreigd dankzij de inzet van veel vrijwilligers
van de uilenbescherming. In de tachtiger jaren van de
vorige eeuw was de uilenstand sterk teruggelopen, maar nu
zijn er door beschermende maatregelen zo’n vierhonderd
kerkuilenpaartjes in dit werkgebied geteld. “Dat het met de
Kerkuil de laatste decennia wat beter gaat, is niet vanzelf
gekomen, hoorden we van Renes. Er zijn en worden veel
speciale nestkasten voor deze uilensoort geplaatst. Naar
schatting hangen er tienduizend in Nederland. Die worden
goed onderhouden door zeer veel vrijwilligers. Voor de
Steenuil wordt hun biotoop verbeterd door het aanleggen
van knotwilgen”, aldus Thom Beuker.
Steenuil in kast
Bewegende beelden
Thom vindt dat Marco de presentatie zeer goed had voorbereid: “Hij had er echt werk van
gemaakt en wel speciaal voor deze avond. Niet alleen waren de misschien wel honderd tot
honderdvijftig foto’s van uitstekende kwaliteit, soms waren er ook korte bewegende beelden bij.
Grappig! En dan te bedenken dat hij dit alleen als hobby doet, naast zijn andere taken.”
-14-
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Kerkuilen nestelen doorgaans in donkere, verscholen
ruimten in schuren van boerderijen, kerktorens of andere
gebouwen waar ze in en uit kunnen vliegen. Dit is
meestal in de nabijheid van een bosrijke omgeving met
weilanden waar ze goed (op muizen) kunnen jagen.
Beuker: “Bij de moderne boerderijen zie je weinig open
zolders meer en het lijkt wel of ook de Kerkuil steeds
minder ter kerke gaat…” Ook werd door de spreker de
symboliek van de uil genoemd zowel voor domheid als
wijsheid in beeld (Tijl Uilenspiegel) als in zegswijzen
(uilskuiken).
Positieve reacties
“De avond was iets later begonnen vanwege de
verplaatsing. Toen er ook nog pech kwam met de beamer,
waren er even wat zorgen. Gelukkig was een tweede
beamer aanwezig. Al met al duurde de lezing wel tot ruim
half elf. Velen gingen direct naar huis, maar enkele
bleven om wat vragen te stellen. Zelf sprak ik nog met
Kerkuil
enkele deelnemers. Ik hoorde van iedereen alleen maar
heel positieve reacties. Al met al een geweldige avond!”
Beuker sluit af: “Tot slot maakte zijn chef bekend dat Marco de tweehonderdste ‘liker’ van
Brabants Landschap op Facebook was. Omdat Marco bij Brabants landschap werkt, ging de prijs
naar de 199e. Als troostprijs had hij een flesje wijn voor onze spreker deze avond.”
Tekst: Wim Ermers (IVN-Uden) en foto’s: Marco Renes (Brabants Landschap)
Aanvulling Peter van de Braak:
Al voor acht uur was er een rij van mensen lopend vanaf Ben van Dijk naar Barouge. Al snel
werden er nog stoelen bijgezet. Een lezing over uilen is voor velen blijkbaar interessant. In totaal
waren er maar liefst 130 man aanwezig in de zaal! De lezer Marco Renes had een prachtig
verhaal over de uilen in Nederland. Met name de vijf soorten uilen die in Nederland broeden
werden voor de pauze belicht: Velduil, Kerkuil, Ransuil, Steenuil en Oehoe (twee broedgevallen
in Brabant). Na de pauze werd er ingezoomd op bescherming en beheersmaatregelen voor de
Kerk- en Steenuil. Vooral het plaatsen van nestkasten en het geschikt maken van biotopen is iets
wat Brabants Landschap op zich neemt. Natuurlijk met behulp van vele vrijwilligers en
verenigingen, onder andere Vogelwacht Uden en het VLU. Aan het eind van de presentatie was
er nog gelegenheid voor het stellen van vragen. Ieder ging tevreden naar huis!
E-mailwisseling van John Opdam aan Marco Renes en Jochem Sloothaak na de lezing:
Hallo Marco en Jochem,
Via deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie inspanningen en aanwezigheid
gisterenavond! Marco in het bijzonder natuurlijk. Zijn fantastische lezing heeft gisteravond al tot
vele positieve en enthousiaste reacties geleidt. Er zijn zelfs twee mensen die zich spontaan
hebben aangemeld om een actieve bijdrage te gaan leveren aan de werkgroep uilen. Als
Vogelwacht Uden en IVN Uden zijn wij zeer tevreden over de lezing en het verloop van de
avond. Ook de opkomst was natuurlijk fantastisch… In dit geval hadden we geluk bij een
ongeluk, want hadden wij de lezing in de Groenhoeve moeten verzorgen, dan hadden we mensen
teleur moeten stellen.
Het Bruujsel, maart 2014
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Daar kunnen we maximaal 95 belangstellenden binnenlaten en dan zit het goed vol. Gisteravond
zaten we daar toch met 35 personen boven. Ook deze keer zijn de inspanningen van onze
PR-man Peter Noy niet onopgemerkt gebleven. We zijn eigenlijk altijd wel goede opkomsten
gewend (zo tussen de 75 en 90 belangstellenden), maar dit was wel een hele goede opkomst.
Naar mijn mening heeft het Brabants Landschap zich erg goed geprofileerd en heeft het publiek
een goede inkijk gekregen wat de uilenbescherming eigenlijk inhoudt… en wat je door goede
samenwerking kunt bereiken. Nogmaals dank voor jullie bijdragen en de succesvolle avond!
Met vriendelijke groet,
John Opdam

Kijkje binnen in de kast: links Kerkuil en rechts Steenuil

Programma dialezingen najaar 2014
Met het verschijnen van dit Bruujsel zijn de eerste drie dialezingen van dit jaar achter de rug.
Een gemiddeld bezoekersaantal van honderd deelnemers is niet slecht te noemen! Voor het
najaar staan weer drie dialezingen op het programma. Noteer deze alvast in je agenda!
Donderdag 18 september 2014 (aanvang 20.00 uur)
Onderwerp: ‘Spinnen onder de loep’ door Rien Kersten
Dinsdag 14 oktober 2014 (aanvang 20.00 uur)
Onderwerp: ‘Ontwikkelingen in de Maashorst’ door Hugh Jansman
Donderdag 13 november 2014 (aanvang 20.00 uur)
Onderwerp: ‘Slechtvalk in Brabant’ door Peter van Geneijgen
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Werkgroep VLU wordt Stichting VLU
Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) heeft
zich op 27 december 2013 omgevormd van een
gezamenlijke werkgroep van IVN en Vogelwacht
naar een zelfstandige stichting. Beide verenigingen
krijgen wel een bestuurslid in het bestuur. De redenen
zijn een verdere professionalisering van de organisatie
en een betere afdekking van risico’s bij een hogere omzet. Willem Peters wordt voorzitter van
deze stichting, Ernest de Groot de secretaris, Jos Vloet penningmeester, Joep van Lieshout is lid
namens IVN-Uden en Jan-Willem Hermans namens Vogelwacht Uden. De voormalige
werkgroep VLU vormt een integraal onderdeel van de stichting.
Het organiseren van werkdagen gaat gewoon door, zoals men van het VLU gewend was. Bij
hogere inkomsten en uitgaven in het kader van (kleinschalige) natuur- en landschapsprojecten,
vrijwillig landschapsbeheer plus, kunnen de risico’s beter afgedekt worden binnen een stichting.
Verder krijgt een stichting met een ANBI status meer speelruimte als het gaat om erfstellingen
en legaten. Verder wil men meer subsidies en compensatiegelden gaan inzetten.
Vrijwillig Landschapsbeheer Plus
Het VLU blijft twaalf keer per jaar actief in het landschap tijdens twaalf gevarieerde
werkochtenden. Het VLU zorgt hierbij voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek.
Iedereen mag meehelpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk. Dat blijft gewoon zoals het
was. Hier komen nu kleinschalige landschapsprojecten bij. Zo wordt er dit jaar gestart met
akker- /akkerrandenbeheer. Bloemrijke akkerranden zijn het thema voor het jubileumjaar 2014.
Het VLU gaat dit voorjaar een groot aantal akkerranden bloemrijk inzaaien met een bloemrijk
mengsel. Op de akkers en zelfs op het industrieterrein worden hoofdzakelijk granen en
zonnebloemen ingezaaid. Ook zullen er op knooppunten met fietspaden enkele plukweides
worden aangelegd
Voor nadere informatie kun men terecht bij:
Willem Peters (voorzitter): 0413-252529, e-mail petersw@home.nl of
Ernest de Groot (secretaris): 0413-251370 of 06-51765704, e-mail ernestdegroot@hetnet.nl.

VLU actief in Klimaatbos
Het Bruujsel, maart 2014
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School tuinvogeltelling 2014
Op vrije basisschool de Zevenster in Uden hebben de kinderen van groep vijf en zes op vrijdag
17 januari meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling voor scholen. De dag ervoor hebben we
een voorbereidende les gegeven over het herkennen van vogels, dus de kinderen gingen goed
onderbouwd aan de slag.
Het idee ontstond in november toen de kinderen voor het laatst dit seizoen met ons in de
schooltuin gewerkt hadden. Ik bedacht dat het wel leuk zou zijn om met de kinderen ook
aandacht te besteden aan de vogels die in de tuin voorkomen. Toen zocht ik op wanneer de
Nationale Tuinvogeltelling was en daar ontdekte ik bij toeval dat er kennelijk ook een
mogelijkheid bestaat om als school mee te doen aan deze telling. Speciaal voor scholen is er de
mogelijkheid om zelf een dag te kiezen in de twee weken voorafgaand aan de 'normale’
tuinvogeltelling. En bovendien bleek er een compleet lespakket aanwezig te zijn. De juf van
groep vijf en zes vond het een erg leuk idee en zodoende gingen we in januari daadwerkelijk aan
de slag. Samen met twee andere ‘tuinmoeders’ hebben we op donderdag een voorbereidende les
gegeven uit het aangeboden lespakket van Vogelbescherming Nederland. We hebben gekozen
voor een les waarbij de kinderen in kleine groepjes een collage moesten maken van één
vogelsoort . Elk groepje kreeg van ons een vogel toegewezen die vorig jaar in de top tien van de
Tuinvogeltelling in Uden stond.
Er werden prachtige werkstukken gemaakt waarbij het vooral de bedoeling was dat kinderen
goed gingen kijken naar de verschillende kenmerken van de vogels. We hadden vier vragen
opgeschreven waar ze in elk geval een antwoord op moesten weten:
·
·
·
·

Is het een grote of kleine vogel?
Welke kleuren zie je?
Kan deze vogel aan een vetbol hangen?
Zie je verschil in mannetjes en vrouwtjes?

De opdracht was om de vogel na te tekenen en te kleuren en ook om zelf plaatjes uit te zoeken
uit tijdschriften die we daar speciaal voor hadden meegenomen. Op deze manier moesten de
kinderen wel goed kijken en ontdekten ze bijvoorbeeld dat niet elke vogel met een rode borst een
Roodborstje is.
Na de pauze heeft elk groepje zijn eigen vogel gepresenteerd aan de andere kinderen zodat de
hele klas uiteindelijk kennis gemaakt heeft met negen verschillende vogelsoorten.

Groep vijf en zes maken prachtige collages van verschillende vogelsoorten
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De volgende dag was de werkelijke telling en hebben we de kinderen opgesplitst in twee
groepen. Groep vijf begon met een vogelquiz die in de klas groot vertoond werd. Hier waren
bewegende beelden te zien van elf verschillende vogels die gefilmd waren in de tuin van Lotte
(onze dochter). Onder elke soort stond een nummer en de kinderen moesten zelf proberen bij elk
nummer de juiste soort op te schrijven. Ze mochten daarbij 'stiekem spieken' op de collages die
ze de dag ervoor gemaakt hadden. Vogels herkennen uit bewegende beelden is echt niet
makkelijk dus ik was positief verrast dat alle kinderen toch wel een aantal vogels op naam
konden brengen. Tussen deze elf soorten zaten ook vogelsoorten die we de dag ervoor helemaal
niet behandeld hadden. Er was zelfs één meisje bij die tien soorten goed had, maar dat meisje is
dan ook lid van de JeugdVogelwacht. Degene die de minste goede soorten had weten op te
schrijven, had er toch nog vier goed.
Groep zes was ondertussen werkelijk aan het tellen geslagen in de schooltuin. We hadden twee
plekken in orde gemaakt waar geteld kon worden. De eerste plek was op de eerste verdieping
waar verrekijkers en een telescoop klaar lagen om het schoolplein van bovenaf te bespieden.
Vanaf deze plek hadden we een goed zicht op het schoolplein. Ook konden we een groot stuk
van het aangrenzende park overzien met een grote waterpartij, dus dat was fijn beginnen: we
hadden in elk geval een heleboel Wilde Eenden, een Meerkoet en een paar Waterhoentjes. In de
bomen aan de overkant van het water was een paartje Eksters al bezig om een nest in orde te
brengen, dus ook deze soort was snel gescoord.
De andere plek waarop geteld werd was het kleuterlokaal beneden in het gebouw. Dit lokaal ligt
in de hoek van de school en heeft een goed zicht op het speelplein van de kleuters. Op dit plein
hadden we de week ervoor diverse soorten voer opgehangen en op de grond gestrooid zodat we
hier hoopten op verschillende zangvogeltjes. In het begin was het wat rustig, maar uiteindelijk
hebben de kinderen toch duidelijk de Koolmees, Pimpelmees, Roodborst en Merel kunnen
ontdekken. Ook zagen we een aantal Kauwtjes in de bomen zitten en heel in de verte twee
Houtduiven. De grote groep meeuwen en de twee Holenduiven die over kwamen vliegen
mochten niet geteld worden, dus in totaal elf verschillende soorten. Niet slecht voor een
schoolplein lijkt mij. De kinderen hebben ervan genoten en het weekend erna zelf geteld in de
eigen tuin.
Jolanda Rutten

Op dag twee wordt er echt geteld
Het Bruujsel, maart 2014
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Brabantse Vogelaarsdag 2014
Op zaterdag 8 februari togen ruim 120 Brabantse vogelaars door de
stromende regen naar de Natuurpoort Nederheide bij Milheeze aan de rand van de Stippelberg.
In dit gloednieuwe gebouw waren we te gast bij IVN Bakel die 25 jaar geleden is opgericht
Een flink deel van het ochtendprogramma werd ingenomen door een interessante lezing van
Dirk Eijkemans en Pieter Wouters over het onderzoek van de Wespendief in Brabant in 2013.
Zie onder meer de website van Stichting Ark voor meer achtergrondinfo. Het rapport van 2013 is
daar ook te downloaden. Daarna vertelde Thijs Loven van VWG Nederweert over de sterke
toename van de Grauwe Gans die de laatste jaren waarschijnlijk getemperd wordt door het
verschijnen van Wilde Zwijnen in de regio. Leo Ballering (Vogelwacht Uden) verhaalde daarna
over het wel en wee van de zeldzame broedvogels en de stand van zaken van de nieuwe
Vogelatlas in 2013 in Oost-Brabant.
Na de pauze nam Rob Staals van IVN Bakel ons virtueel mee naar buiten om onder meer te
vertellen over de interessante wijstverschijnselen langs de Peelrandbreuk die dwars door de
Stippelberg loopt. Pieter Wouters gaf de aanwezigen een kijkje in de resultaten van de poging tot
herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide in 2009 en 2010; het rapport daarvan is te
downloaden van de Sovon-website. Henk Sierdsema tenslotte, gaf een introductie op de vogel
van 2014: de Spreeuw. De aantallen daarvan lopen de laatste jaren alarmerend terug en de
Spreeuw kan dan ook wel wat meer extra aandacht gebruiken. Meer informatie is te vinden op de
website van het Jaar van de Spreeuw. Ook deed hij een oproep om roestplaatsen van Ransuilen
door te geven aan de Steenuilenwerkgroep Oisterwijk.
Tijdens de goed verzorgde lunch konden belangstellenden kijken naar de film van het
spreeuwenonderzoek van Tijs Tinbergen in de jaren zeventig. Tijdens de pauze bleek dat de
regen was opgehouden en konden de liefhebbers onder begeleiding van gidsen van het IVN
buiten nog even flink uitwaaien tijdens een wandeling rondom de zandwinplassen.
Bron: Website Vogels In Brabant

Plaatje uit lezing van Leo Ballering
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Seizoen 2013 / 2014
Landelijke Sovondag
Ook dit jaar wilden we graag
meedoen met de jaarlijkse Sovondag. Met een achttal jeugdleden zijn
we die dag naar de nieuwe locatie in
Ede gegaan. Hier werden we hartelijk
ontvangen door de organisatie. Met
een veertigtal jeugdigen werden we
in kleinere groepjes ingedeeld.
Allereerst gingen we naar Frank
Majoor, die alles vertelde over het
vangen en ringen van vogels. Waarom ze dit doen en wat voor
resultaten er zoal uitgekomen zijn. In de mistnetten hingen al
diverse tuinvogels, zoals Koolmees, Pimpelmees, Roodborst,
Heggenmus en Vink te wachten op ons. Deze soorten werden allen
gemeten (vleugellengte, staartlengte, gewicht) voordat ze een uniek
ringetje aankregen. Ieder jeugdlid mocht uiteindelijk de vogel weer
vrijlaten. Op tijd werden we nog teruggeroepen voor een gevangen
Zwarte Mees. Deze kleine mees is te herkennen aan de duidelijke
witte vlek in de nek. Na het ringen zijn we het bos ingegaan. Het
doel was om roofvogelsporen te vinden en ook materiaal te verzamelen om een kijkdoos van te
maken. Na deze frisse wandeling kregen we een lezing over roofvogels, met name over het leven
van de Wespendief. Met onze opgedane kennis zijn we een kijkdoos gaan maken, waarin de
Wespendief een hoofdrol speelde. Een deskundige jury had het uiteindelijk zwaar om een eerste
plaats toe te kennen. Uiteindelijk kreeg iedereen zelfs nog een prijs uitgereikt! Het was weer een
fantastische dag geworden!
Vogelvoedering
Wintervoedering en het maken van nestkasten was die ochtend het plan. In keurige pakketjes
lagen de planken met spijkers gesorteerd. Deze onderdelen hebben we aangeboden gekregen van
de Bosbeertjes uit Erp (die helaas opgeheven zijn). Wij als jeugdgroep zijn hier wel blij mee! Al
snel ging de jeugd aan de slag en werd er druk
gepast, gemeten en getimmerd! Ook werden er
dennenappels, die al mooi open waren, gevuld
met een mengsel van vogelzaad met frietvet
(ongebruikt natuurlijk). Er werd vervolgens
gezongen voor de jarigen Daan en Janneke. Daan
had een erg toepasselijke traktatie voor iedereen:
een touwtje met daaraan een pindanetje en een
vetbolletje.
Het Bruujsel, maart 2014
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Natuurlijk hebben we niet alleen nestkasten gemaakt om thuis op te hangen maar ook om langs
het Groenpad te hangen. Een tiental nestkasten is het Groenpad weer rijker. Natuurlijk mocht
iedereen na afloop een nestkast meenemen en dennenappels om de vogels thuis te voeren!
Werkdag VLU ging niet door!
Door omstandigheden ging het wilgenknotten helaas niet
door. Natuurlijk hadden we een alternatief, er is immers
werk genoeg in de natuur! Hemelrijk is ons doel, hier
kunnen we onderhoud doen rondom de oeverzwaluwwand.
Het was een prachtige zaterdagochtend met een mooie
zonsopgang! Naast vele Kokmeeuwen zagen we nog niet
veel vogels (tegen de zon in). Al snel zijn we naar de
oeverzwaluwwand gegaan. In het bosje bij de
oeverzwaluwwand aangekomen heeft Peter het wel en wee
van de Oeverzwaluw verteld. Fascinerend dat zo'n kleine
vogel nu zover weg is (midden Afrika) en over een paar
maandjes hier weer te zien is! Natuurlijk zijn we even in de
vogelkijkhut gaan kijken, hier zagen we wel dat er veel riet
voor de wand staat. De oeverzwaluwen kunnen zo de wand
niet eens vinden! We waren het met elkaar eens dat we hier
iets aan moesten doen. Vanuit de kijkhut was het wel
moeilijk om bij de wand te komen. We moesten ons een
weg banen tussen het riet door. Al snel werd het
gereedschap verdeeld en gingen we aan het werk. Het viel
in eerste instantie niet mee om wat riet weg te krijgen. Er
stonden ook diverse kleine boompjes tussen die weg
moesten. De jeugd was soms niet te vinden tussen het vele riet. Er werd erg hard gewerkt! Het
riet is zoveel mogelijk gesnoeid of platgelopen. We zagen steeds meer water vanuit de wand,
hierdoor krijgen de oeverzwaluwen een mooi open zicht! Maar wij natuurlijk ook, vanuit hier
waren de vogels al beter te zien. Vanuit hier zagen we vele Kieviten zitten en ook een prachtige
Nijlgans zat op het vlot. Bij de Kokmeeuwen zaten ook meeuwen met groene poten en een
vriendelijk kop, deze hebben we opgezocht in de boeken. Dit moest wel een Stormmeeuw zijn!
Ook een Zilvermeeuw konden we nog vinden. In het begin hadden we geschat hoeveel soorten
vogels we wel zouden kunnen zien. Dit liep van 15 tot 28 vogelsoorten. Uiteindelijk hadden we
21 soorten gezien. Tsja, de Pimpelmees en Koolmees buiten Hemelrijk telden niet meer mee.
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De soorten die we gezien hebben zijn;
Nijlgans, Kuifeend, Stormmeeuw, Canadese Gans, Zilvermeeuw, Wilde Eend, Kievit, Rietgans
(overvliegend), Houtduif, Dodaars, Knobbelzwaan, Roodborst, Buizerd, Witte Kwikstaart,
Groene Specht, Holenduif (zat gewond op de grond maar vloog gelukkig toch weg), Waterhoen,
Zwarte Kraai, Tafeleend, Meerkoet, Merel.
Giel, die voor het eerst met de jeugdgroep meedeed, had het goede aantal geraden!!
JeugdVogelwacht versiert nestkasten
Op zaterdag 9 februari hebben leden van de Udense JeugdVogelwacht een bezoek gebracht aan
Intratuin in Veghel en hebben daar diverse nestkasten versiert. Bij aankomst kreeg ieder jeugdlid
een koolmeesnestkast aangereikt waarop men naar hartenlust de creatieve kunsten kon loslaten.
Alle kleuren van de regenboog mochten daarbij worden gebruikt. Aan het einde van de ochtend
werd trots het resultaat aan de fotograaf getoond. De jeugdige leden van Vogelwacht Uden houden
iedere zaterdag van de maand een activiteitenochtend. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Onder leiding van enkele begeleiders van de Vogelwacht
ging de jeugd snel aan de slag met het schilderen van de
kastjes. Deze kregen de mooiste kleuren, van groen tot
blauw en zelfs de Nederlandse vlag werd hierbij
gebruikt. Halverwege de morgen werd de jeugd
getrakteerd op een drankje en een grote koek. Terwijl de
nestkasten lagen te drogen kon men zich uitleven in de
aanwezige ballenbak. De kleurrijke nestkasten, welke
werden aangeboden door Intratuin, konden na afloop
mee naar huis worden genomen. Nu dus afwachten
wanneer de eerst bewoner zich aandient. Volgens de
begeleiding was dit een geslaagde actie.

JeugdVogelwacht versiert nestkasten

Holenbroeders
Op dit moment zijn veel holenbroeders, zoals kool- en pimpelmees zich aan het voorbereiden op
het nieuwe broedseizoen. Volgens coördinator Peter van de Braak kunnen mezen het waarderen
wanneer er voldoende nestgelegenheid te vinden is in bos, park en tuin. “Het hangen van enkele
nestkastjes in de tuin, draagt bij aan het broedsucces van de mezen. Los van het plezier wat je er
aan beleeft, wanneer het ouderpaar het onderkomen definitief in gebruik heeft genomen”, aldus
Peter van de Braak.
Echt naar buiten?
Ken je kinderen die wel warmlopen voor een grote portie
natuur op elke derde zaterdag in de maanden hier erg
graag tijd voor vrij willen maken? Geef ze de gratis
‘Buitengids’, die is te downloaden op onze site of laat ze
contact opnemen met mij, zodat ze zich op kunnen
geven. Een keer vrijblijvend meelopen kan altijd!
Opgeven kan op www.vogelwachtuden.nl klik op
‘Werkgroep’ en dan ‘Jeugd Vogelwacht’.
Peter van de Braak
Coördinator Jeugdcoördinator Uden
Telefoon: 0413-253586
Het Bruujsel, maart 2014
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Nationale Tuinvogeltelling 2014
Om kwart voor een ‘s middags stond Henk Verhagen,
de journalist van het Brabants Dagblad, op de stoep en
een kwartier later de fotograaf. De koffie ging er goed
in en de journalist schreef volop over de telling, welke
vogels ik wel eens zag en hoelang ik al mee doe. Na
wat kopjes koffie ging ik mijn klokje zetten om
(achter het raam) te gaan tellen. Achtervolgd door de
fotograaf en de journalist werd de rest van de
huisgenoten ondervraagd. We telden Koolmezen,
Huismussen, een Roodborstje, wat Eksters,
Pimpelmezen en Merels. De volledige lijst staat
hieronder. De resultaten vond ik wat tegenvallen.
Mijn Grote Bonte Specht, Boomklever en
Boomkruiper lieten zich helaas niet zien, jammer.
Gelukkig kwam in het eindsignaal nog even een
heggenmus tevoorschijn. Nog even wat foto's van een
teller in actie en dat was het al weer. Bij het
uitzwaaien kwam een Sperwer boven ons huis hangen
en dook de bomen in. Jammer, deze telt niet mee.
Al met al een bijzondere telervaring.
De journalist vertelde ook nog over zijn ontmoeting met Jan Verhoeven bij de telpost. Altijd leuk
om iemand te horen vertellen over de scherpe blik en super gehoor dat Jan heeft. Daar moet ik
helaas nog heel veel voor oefenen, maar het plezier is er niet minder om. Ik ben benieuwd wat
deze mensen hierover in de krant schrijven. We zullen het zien…
Onderstaand mailtje ontving ik, nadat ik de telgegevens via www.tuinvogeltelling.nl had
doorgestuurd:
Geachte mevrouw De Vent,
Hartelijk dank voor uw deelname aan de Nationale Tuinvogeltelling 2014! Samen met duizenden
anderen heeft u meegedaan aan belangrijk onderzoek naar de tuinvogelstand in Nederland.
Dit is uw persoonlijke Tuinvogeltelling:
* Ekster 4
* Heggenmus 1
* Houtduif 2
* Huismus 12
* Koolmees 6
* Merel 3
* Pimpelmees 3
* Roodborst 1
* Vink 2
* Waterhoen 2

Ria de Vent (Schaijk)
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Door Henk Verhagen
Schaijk - Met hun klauwen stevig in de bolletjes pikken Koolmeesjes vet en zaadjes uit het
plastic netje, wiegend in de lucht. Op de grond zoeken mussen rondhuppend de restjes op die
naar beneden zijn komen dwarrelen. De enorme tuin van Ria de Vent in het buitengebied van
Schaijk is een paradijs voor de gevederde diertjes. Deze zaterdag krijgen ze extra aandacht van
de bewoonster, want ze doet – voor het zoveelste jaar op rij – mee aan de Tuinvogeltelling van
de Vogelbescherming. Voor het gemak heeft ze de lijst met 25 meest voorkomende tuinvogels
uitgeprint voor zich liggen, maar voor de herkenbaarheid hoeft ze het niet te doen. Ria de Vent
kent haar pappenheimers; ze is lid van de Vogelwacht Uden en herkent vogeltjes op zicht en
geluid. “Maar er zijn er die dat veel beter kunnen dan ik”, klinkt het bescheiden. Een half uurtje
tellen, zittend achter glas. Dat is kortweg wat de Vogelbescherming van tuinbezitters vraagt.
“Moeilijk is het niet, iedereen kan eraan meedoen.” Ria zet haar wekkertje, legt een verrekijker
binnen handbereik neer en nestelt zich in de kamer achter het raam. Realistisch zegt ze: “Vogels
die hun voedsel normaal al ergens anders vandaan halen, hebben nu geen belangstelling voor
tuinen. Koperwieken en Kramsvogels komen pas als het koud is, of als er sneeuw ligt.”
Ria’s man Mart Siebers heeft gedwongen pauze; om vogels nu niet te storen gaat hij straks wel
verder met het verwijderen van blad uit de dakgoten. “Dit huis is besmet met het vogelvirus, in
de goeie zin van het woord”, zegt hij. Daar is de tuin op ingericht. Bij de grote vijver is een
boom gelegd voor het IJsvogeltje, overal hangen nestkastjes, er ligt een lange houtwal. De tuin
ligt midden tussen natuurgebieden Herperduin en De Maashorst. “Er zijn minder vogels dan
vorig jaar”, constateert Ria. “Ik zie de Grote bonte Specht niet, of de Bomklevers.” Trouwens,
bij tellen geldt alleen de score van het hoogste aantal dat per keer wordt gezien. Optellen mag
niet, want dan zouden de twee meesjes die af- en aanvliegen uiteindelijk een kolonie van dertig
kunnen vormen. Ria telt: 4 eksters, 2 Houtduiven, 12 Huismussen, 6 Koolmezen, 3 Merels,
3 Pimpelmezen, 1 Roodborst, 2 Vinken en 2 Waterhoenen. De wekker gaat. “Daar, een
Heggenmus”, roept ze. “Die telt mee.
Het was nog net in de piep.” Dan daalt
achteloos een Sperwer neer; buiten de
tijd.
Bron: Brabants Dagblad
20 januari 2014
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PTT Vogeltelling; ‘de Bedafse route’
Op de grens van het toelaatbare, namelijk 15 december 2013 hebben Willie Bergmans, Stijn van
Gils en ondergetekende, Folkert Nijboer de PT-telling (Punt Transect Telling) uitgevoerd. Helaas
moesten wij op het laatste moment de inzet van Harry Claasen missen. Om acht uur zaten wij
even aan een heerlijk kopje koffie bij Willie vanwaar wij ons een kwartier later naar het eerste
punt spoedden. Er stond een ferm briesje zuidenwind en de temperatuur schommelde rond
5 graden boven nul, de lucht was bewolkt.
We dachten de routing aardig in ons hoofd te hebben, maar hier en daar ging het niet helemaal
vlekkeloos en volgend jaar moeten we even vooraf een strategische stafplanning plegen om zo
logisch mogelijk de punten af te lopen.
Telpost:
1 Weiland
4 Water en
bosschages

Tijd:
08.20 - 08.25
08.33 - 08.38

3

Boomgordels en
natte grond

08.44 - 08.49

5

Water en
bebouwing

08.54 - 08.59

6

Water en
bebouwing

09.05 - 09.10

7

Weiland

09.13 - 09.18

8

Weiland en
bosschages

09.34 - 09.39

9

Bos

10.01 - 10.06

10
11

Bos
Landbouw met
bosschages

10.11 - 10.16
10.19 - 10.24

12

Weiland en
bosschages

10.35 - 10.40

13

Bouwland en
bosschages
Visvijver en bos
Boomgordels
Nabij Wildviaduct
coniferenbos

10.43 - 10.48

14
15
16
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10.58 - 11.03
11.06 - 11.11
11.21 - 11.26

Getelde vogels:
Houtduif (7), Merel (1), Kauw (4), Zwarte Kraai (1)
Houtduif (46), Kokmeeuw (150), Putter (1), Ekster (3),
Holenduif (2), Vink (1), Koolmees (1), Zwarte Kraai (2),
Kauw (4)
Zwarte Kraai (1), Vink (5), Kauw (1), Houtduif (2),
Koolmees (1), Holenduif (2), Huismus (10),
Aalscholver (2), Blauwe Reiger (1), Putter (3),
Roodborst (1)
Zilvermeeuw (50), Blauwe Reiger (1), Zwarte Kraai (6),
Heggenmus (2), Koolmees (1), Vink (1), Kokmeeuw
(10), Winterkoninkje (1), Houtduif (9), Stormmeeuw (2)
Zwarte Kraai (203), Kauw (35), Huismus (10),
Houtduif (9), Vink (1), Spreeuw (1), Koolmees (3),
Ekster (2), Holenduif (1), Zilvermeeuw (1)
Meerkoet (8), Vink (3), Blauwe Reiger (1), Buizerd (1),
Ekster (1), Wilde Eend (2), Winterkoninkje (1),
Kauw (12), Spreeuw (8), Houtduif (3), Sperwer (1),
Aalscholver (2), Zwarte Kraai (2), Holenduif (2),
Waterhoen (2)
Merel (1), Zwarte Kraai (1), Koolmees (1),
Groene Specht (1), Houtduif (2), Roodborst (1),
Zwarte Kraai (1), Holenduif (2)
Koolmees (2), Staartmees (1), Goudhaan (1),
Roodborst (1), Vink (2), Pimpelmees (1)
Koolmees (3), Vink (1), Pimpelmees (1), Goudvink (6)
Koolmees (1), Pimpelmees (1), Groenling (1),
Ekster (1), Spreeuw (59), Kauw (2), Zwarte Kraai (1),
Vink (1), Holenduif (1), Heggemus (1), Huismus (10)
Holenduif (5), Houtduif (8), Vink (5), Boomkruiper (1),
Winterkoninkje (1), Merel (3), Goudvink (1),
Zwarte Kraai (1), Heggemus (1)
Koolmees (1), Holenduif (2)
Koolmees (3)
Vink (1), Houtduif (1), Holenduif (1), Merel (1)
Goudvink (1), Vink (2), Winterkoninkje (1),
Roodborst (1), Zilvermeeuw (1)
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Telpost:
2 Natuur, weiland en
boomgordels

Tijd:
11.35 -11.40

17

11.51 - 11.56

18

Weiland en
bosschages
Bouwland

20
19

Bos en Golfbaan
Bewoning

12.12 - 12.17
12.20 - 12.25

12.01 - 12.06

Getelde vogels:
Grote Bonte Specht (1), Sijs (50), Houtduif (10),
Koolmees (6), Holenduif (4), Vink (2), Putter (21),
Buizerd (1), Merel (1), Geelgors (10), Pimpelmees (5),
Sperwer (1)
Ekster (2), Houtduif (15), Vink (6), Koolmees (1),
Putter (3)
Houtduif (105), Zwarte Kraai (4), Kokmeeuw (1),
Ekster (1), Vink (1)
Zilvermeeuw (1), Vink (1), Grote Bonte Specht (1)
Ekster (4), Houtduif (5), Spreeuw (4), Huismus (5),
Boomklever (1), Kauw (2), Pimpelmees (1),
Holenduif (2)

De totalen
222 Houtduiven, 7 Merels, 60 Kauwtjes, 223 Zwarte Kraaien, 151 Kokmeeuwen, 29 Putters,
14 Eksters, 24 Holenduiven, 34 Vinken, 23 Koolmezen, 4 roodborstjes, 4 Aalscholvers,
3 Blauwe Reigers, 53 Zilvermeeuwen, 4 Heggenmussen, 10 Kokmeeuwen, 4 Winterkoninkjes,
2 Stormmeeuwen, 35 Huismussen, 72 Spreeuwen, 8 Meerkoeten, 2 Buizerds, 1 Wilde Eend,
2 Sperwers, 2 Waterhoentjes, 1 Groene Specht, 1 Staartmees, 1 Goudhaantje, 9 Pimpelmezen,
8 Goudvinken, 1 Groenling, 1 Boomkruiper, 2 Grote Bonte Spechten, 50 Sijsjes, 20 Geelgorzen
en 1 Boomklever.
Bijzonderheden
Wat we met name hebben gemist, zijn vooral de watervogels en de (Vlaamse) Gaai. Bijzonder
was het wederom, dat je op de ene plek praktisch geen vogel ziet of hoort, terwijl op andere
plaatsen een prachtig vogelconcert je begroet en welkom heet. Bijzonder waren de Sperwers en
de Goudvinken. Het blijft natuurlijk een momentopname en volgend jaar zal vast weer een ander
beeld opduiken. Wat dit PT-tellen spannend houdt.
Folkert Nijboer
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Excursie Kil van Hurwenen
Op deze frisse, maar mooie zondagmorgen op 26
januari 2014 hadden zich uiteindelijk acht personen
gemeld voor de excursie naar de Kil van Hurwenen. Gezien het aantal personen was twee auto’s
voldoende. Na in Nuland bij de Toekan Theo Vos opgepikt te hebben waren we in een half
uurtje op de plaats van bestemming. De Kil is een natuurreservaat in de uiterwaarden van de
Waal bij Hurwenen in de gemeente Maasdriel. Het gebied is ontstaan rond 1640 toen door
menselijk ingrijpen een meander van de rivier werd afgesneden. In het landschap is de loop van
deze voormalige meander nog duidelijk te herkennen. Bij hoogwater vinden er hier nog
regelmatig overstromingen plaats. Veel vogelsoorten maken tijdens hun trek van en naar de
overwinteringsgebieden gebruik van dit gebied om er te foerageren. De kil zelf is niet voor
publiek toegankelijk, maar de weilanden er om heen zijn van 1 mei tot 1 oktober vrij
toegankelijk. In 2012 is een begin gemaakt met een renovatie van het gebied, waarbij onder
andere een meestromende nevengeul in de uiterwaard gerealiseerd moet gaan worden. Tijdens
ons bezoek waren de werkzaamheden nog in volle gang op enkele plaatsen, waardoor de wegen
in de Kil modderig en slecht waren. Het totaal aantal gespotte vogels deze dag viel wat tegen,
namelijk 48 stuks. Het is natuurlijk nu nog niet de tijd voor de steltlopertjes, maar het aantal
ganzen en eenden was ook niet zo massaal als verwacht. Een vogelaar uit het gebied zelf vertelde
dat normaal de plassen vol zitten met duizenden vogels, maar dat hij het deze dag ook erg rustig
vond.
Rijdende vanaf de hoger gelegen dijk had je wel een prachtig uitzicht over de Kil, maar je moet
toch naar beneden de Kil in om de vogels beter te kunnen observeren. Voorzien van verrekijkers
en twee telescopen hebben we alles goed kunnen zien. Misschien als niet-telescoopbezitter goed
om hier eens de telescoopbezitters in het zonnetje te zetten. Het vergt toch altijd weer de nodige
inspanning om zo’n ding mee te nemen en steeds weer op te zetten en als de vogel scherp in
beeld is hoef ik alleen maar even te komen kijken. Niemand doet daar moeilijk over. Ik kan me
nog goed herinneren dat ik in december vorig jaar in Driel aan de Drielse Rijndijk naar de
Siberische Taling stond te kijken met nog drie vogelaars, maar allemaal zonder telescoop. De
eend zat echter zo ver weg dat hij met de verrekijker nauwelijks te zien was. We hebben zeker
een half uur in de bittere kou moeten wachten, alvorens er iemand met een telescoop kwam en
we de taling alsnog goed konden bekijken. Sindsdien weet ik een telescoopbezitter zeer te
waarderen.
Na een mooie wandeling door het
oostelijk deel van het gebied, met
halverwege iets warms uit de
thermosfles en een broodje, zijn we
verder gewandeld door het westelijke
deel waar de grote plassen liggen.
Altijd weer mooi om twee baltsende
Futen te zien en een Glanskop te
horen. Of de Smienten ons met hun
gefluit verwelkomden is nog maar de
vraag. Maar wij gingen rond de
middag weer tevreden terug naar Uden
na eerst zoveel mogelijk modder van
onze schoenen geklopt te hebben.
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Fijn dat er vogelaars met telescopen bij zijn
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Waargenomen vogels excursie Kil van Hurwenen (26 januari 2014)
Aalscholver
Kievit
Vink
Buizerd
Kolgans
Zwarte Kraai
Fuut
Blauwe Reiger
Brandgans
Glanskop
Dodaars
Ekster
Grote Bonte Specht
Gaai
Grauwe Gans
Havik
Graspieper
Grote Zilverreiger
Kauw
Grote Canadese Gans
Houtduif
Kokmeeuw
Heggenmus
Knobbelzwaan
Kuifeend
Kleine Mantelmeeuw
Krakeend
Middelste Zaagbek
Koolmees
Merel
Ooievaar
Meerkoet
Nonnetje
Ringmus
Nijlgans
Pimpelmees
Smient
Patrijs
Slechtvalk
Stormmeeuw
Roodborst
Spreeuw
Turkse Tortel
Soepgans
Torenvalk
Wilde Eend
Tafeleend
Waterhoen
Waargenomen Vogelwachtleden tijdens deze excursie: Koos Doorten, José Escher, Martien van
Dooren, Jan Willem Hermans, Ria de Vent, Marga en Paul Verduin en Theo Vos.
Martien van Dooren

Huiszwaluwactie:
‘alle hulp is welkom’
In het vorige Bruujsel was al het een en ander te
lezen over de Huiszwaluwactie die we dit voorjaar
willen organiseren. Voor een uitgebreide
beschrijving van de actie verwijzen we dan ook graag naar dit artikel of kijk op onze site
(http://www.vogelwachtuden.nl/images/PDF-bestanden/clubbladpr/2013-4%20Bruujsel.pdf ).
Maar inmiddels zijn we al een aantal maanden verder en begint de actie steeds meer vorm te
krijgen. Voor alle deelgebieden is nu een vrijwilliger beschikbaar. Deze vrijwilligers gaan bij de
nesten die aangemeld worden bij de Vogelwacht controleren of ze inderdaad bewoond zijn en
zorgen dat de ‘gastgezinnen’ geïnformeerd worden. Deze gastgezinnen krijgen behalve een
mooie brochure over het nut van hun bijzondere kostgangers ook loten aangeboden waarmee aan
het eind van het seizoen leuke prijzen te winnen zijn.
Daarnaast kunnen de vrijwilligers ook zelf op zoek gaan naar Huiszwaluwnesten en daar kunnen
ze nog best wat hulp bij gebruiken. Dus lijkt het je leuk om dit voorjaar en zomer mee te helpen
met het zoeken van nesten: meld je aan bij Marc Poulussen (mpoulussen@home.nl).
Veel vogelkennis heb je er niet voor nodig en ook vroeg opstaan is geen vereiste: Huiszwaluwen
zijn juist later op de dag actief. In de loop van april komen we met alle vrijwilligers een avond
bij elkaar om de actie door te spreken en worden de materialen uitgedeeld.
Mignon van den Wittenboer
Het Bruujsel, maart 2014
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Werkdag VLU; Strikseweg Uden
Op zaterdag 15 februari 2014 hebben zo’n 25 leden
van het IVN en de Vogelwacht Uden onder de vlag
van het VLU een eikenhakhoutwal afgezet langs de
Strikseweg. We hebben deze houtwal, die een verbinding vormt tussen Bedaf en het Annabos al
een aantal jaren in beheer. Elk jaar wordt er een gedeelte houtwal ontdaan van zijn bomen en
omgevormd naar struiken. De zo ontstane struiklaag is interessanter voor de vogels dan de
bomenrij. Vogels als Zwartkop, Fitis en zelfs Geelgors maken hier graag gebruik van.

Op vrijdag 14 februari is er al door gemeente Uden voorwerk verricht en zijn een aantal bomen
gekapt. Echter een groot gedeelte van het gekapte hout was zaterdagmorgen al verdwenen;
gestolen! Het moet toch niet gekker worden.
Het weerhield ons er niet van om zaterdagmorgen enthousiast te werk te gaan. Het kleine hout en
de takken werden weer op een ril gezet en het dikke hout werd naar de weg gedragen. Rond elf
uur kwamen de eerste aanhangers aan om het hout legaal af te voeren naar de diverse kachels.
In de pauze had Willem Peters uiteraard weer gezorgd voor volop koffie, thee en koek. Aan het
eind van de ochtend hebben we de werkdag afgesloten met een welverdiend borreltje.
Weer een aantal meters hakhoutwal rijker. We zijn er echter nog niet. Tot ziens weer bij één van
de volgende activiteiten van de nieuw gevormde Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden.
Jan-Willem Hermans

Na gedane arbeid is het goed rusten
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In gesprek met… ‘Livonne Rommers’
Deze keer eens geen ‘rot in het vak’ maar een nieuw lid dat nog jong
is ook. Toen ik haar voor het eerst ontmoette tijdens een
Maashorstwandeling en ze zich voorstelde dacht ik: “Ik versta het
verkeerd, dat moet toch Yvonne zijn”? Maar nee, het is toch echt
Livonne. Zevenentwintig jaar en erg enthousiast! Peter Noy, onze
eindredacteur, noemt haar zelfs ‘opkomend talent’.
Even zoeken
Het was even zoeken naar haar adres: ze woont aan de Bosschebaan,
maar ik was verkeerd en belde aan op het Bloesemplein. De aardige
oude meneer die open deed was maar wat blij dat hij een praatje kon
aanknopen. Op het juiste adres deed weer een aardige meneer open.
Wat bleek: Livonne woont op kamers. Ik mocht doorlopen naar boven
en klopte op de deur. Livonne woont op een grote zolderkamer met
alles erop en eraan. Ze is eigenlijk per toeval in Uden terechtgekomen.
Ze zocht op Internet naar een kamer en deze kamer deed zich voor. Het
was precies wat ze zocht en zo kwam ze in Uden terecht. Ze woont hier
nu twee jaar. Ze is in Veldhoven opgegroeid en daar wonen haar ouders
nog steeds. De liefde voor de natuur heeft ze niet van haar ouders
meegekregen, maar zelf ontwikkeld. Ze heeft in Nijmegen Engels
gestudeerd en heeft daar jaren gewoond. Ze heeft alles bij elkaar ook
Livonne Rommers
vier maanden in New York gewoond en daar stage gelopen in een
activistisch archief waar ze ook haar onderzoek heeft gedaan voor haar Master diploma. Dat was
een hele mooie ervaring. Ze heeft daar ooit een leuke discussie gehad met haar mentor daar die
ook een Nederlander is. Ze wisten allebei niet precies de Engelse naam voor de vele musjes die
daar in het park rond fladderden en ze hebben toen de term ‘little brown bugger’ bedacht; net
zoiets als het KBV'tje. Dat is een term die de Vogelwachters nogal eens gebruiken voor ‘klein
bruin vogeltje’. Huismus in het Engels is overigens: house sparrow. Het is niet zo gemakkelijk
om in Nijmegen goede woonruimte te krijgen en Livonne wilde eigenlijk niet meer de
woonruimte delen met anderen, iets wat ze jaren deed. Ze wilde ook wat rustiger gaan wonen.
Dat doet ze nu. Ze heeft een mooi uitzicht vanuit haar kamer. Ze is alleen wel afhankelijk van
het openbaar vervoer, omdat ze geen auto heeft. Hierdoor is ze wel veel tijd kwijt met reizen. Na
haar studie Engels wilde ze graag onderzoek doen en promoveren, maar er worden tegenwoordig
niet meer zoveel promovendi aangenomen door de universiteiten. Ook daar wordt op bezuinigd.
Haar doel is universitair docent worden. Dit doel zal ze dus nog even moeten uitstellen. Ze is een
baan gaan zoeken en heeft die gevonden, hoewel die eigenlijk niet zo veel met haar studie te
maken heeft en niet in haar vakgebied ligt. Wel erg jammer natuurlijk. Maar ze is nog jong en er
is nog van alles mogelijk.
VHIC
Nu werkt Livonne bij VHIC. Op Internet staat dit bedrijf als volgt beschreven (verkorte versie):
“VHIC is een landelijk werkend, 'full-service' adviesbureau op het gebied van
informatiemanagement. VHIC ondersteunt bij het structureren, beheren en toegankelijk maken
van informatie en streeft er naar organisaties zo in te richten dat informatie voor iedereen binnen
de organisatie eenvoudig en snel te vinden is. VHIC heeft een breed pakket aan
informatiemanagementproducten en -diensten ontwikkeld waarmee het een groot aantal klanten
bedient, zoals gemeenten, waterschappen en zorginstellingen. Ze wil een bijdrage leveren aan het
duurzaam maken van onze samenleving.
Het Bruujsel, maart 2014
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Samen met de medewerkers worden alle inspanningen verricht; aan onze leveranciers stellen wij
vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij voorkeur werken wij voor klanten
die dit in hun beleid hebben opgenomen”.
Het hoofdkantoor zit in Rijswijk, maar daar hoeft Livonne gelukkig niet zo vaak naar toe.
Momenteel heeft ze een project voor VHIC bij de politie van ’s-Hertogenbosch. Verschillende
districten fuseren en versterken de onderlinge samenwerkingsverbanden (in het kader van de
eisen vanuit het Rijk om te komen tot ‘de regionale politie’). Dit is voor de politie Brabant
Noord een goed moment om de oude archieven op te schonen en orde op zaken te stellen. Ze
ondersteunt de organisatie hierin door hun digitale archieven op te schonen. Ze is als het ware
een tussenpersoon. Ze gaat dus iedere dag met de bus naar ’s-Hertogenbosch. Ook volgt ze voor
haar werk nog enkele cursussen.
Vogelen
Naast haar werk heeft Livonne veel hobby’s. Eén daarvan is natuurlijk het vogelen, een hobby
die ze net opgepakt heeft. Als ze op stations moet wachten op haar trein, kijkt ze vaak naar
vogels. Vooral Spreeuwen en Huismussen ziet ze dan veel. Het is dan helemaal niet erg om te
moeten wachten, het is zo leuk om naar het gedrag van de vogels te kijken. Ze is afgelopen
zomer met vakantie geweest naar Noord Wales in het Verenigd Koninkrijk. Ze houdt van zowel
natuur als cultuur en met deze reis kon ze deze twee mooi combineren. Tijdens deze reis heeft ze
veel geleerd van enkele Britse vogelaars. Ze heeft Papegaaiduikers gezien, die vindt ze erg leuk
en Zeekoeten die op de rotsrichels broeden. Er waren ook twee telescopen aanwezig, waardoor
ze de vogels mooi van dichtbij kon zien. Ook de Beflijster heeft ze gezien, volgens de Britse
vogelaars een zeer bijzondere waarneming in dat gebied. Van de cultuur is deze reis niet zo veel
terechtgekomen, de natuur trok meer en het is er zo prachtig! Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
ze toen van cultuurreiziger, natuurreiziger is geworden. Er werden wel tachtig soorten per dag
gespot in Noord Wales. Livonne kent de vogels nog niet zo goed, dat is wel lastig in het begin,
maar met deze reis begon het vogelvirus wel te kriebelen. De Britten vertelden dat er in
Nederland ook erg veel gevogeld wordt en er veel actieve clubs zijn. Eenmaal weer thuis is ze op
zoek gegaan naar een vogelclub in Uden en kwam ze al snel bij de Vogelwacht uit. Ze is lid
geworden na een publiekswandeling en heeft het nu goed naar haar zin. Ze heeft zelfs een goede
kijker gekocht, nog nooit gaf ze zoveel geld uit aan iets voor zichzelf.
Ballet en dansen
Behalve vogelen doet Livonne aan
klassiek- en jazzballet bij de
balletstudio Chantal van de Water
in Uden. Ook danst ze al jaren in
Nijmegen, ballroom en latin bij
Danscentrum Vermeulen.
Hierdoor zal ze vast een goede
conditie hebben. Ze danst in de
topklasse, knap hoor. Daarnaast
doet ze sinds kort aan drummen.
Ze krijgt les op de zaterdag en dat
vind ze helemaal geweldig.
Alleen, op haar kamer drummen is
natuurlijk een beetje lastig, maar
toch, met de oefentrommel op een
dikke deken oefent ze toch haar
armslag.
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Livonne tussen Britse vogelaars
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En wat ze ook nog doet (waar haalt ze de tijd vandaan?) is schilderen. Ze kreeg voor haar
verjaardag een doek en verf, nu heeft ze een Torenvalk geschilderd en nog mooi ook! Hij staat te
pronken in haar kamer (zie foto). Wat een uiteenlopende talenten heeft die Livonne!
Schiermonnikoog en forum
Ze ging afgelopen najaar voor het eerst mee naar Schiermonnikoog. Dit vond ze erg leuk en ze
heeft er veel geleerd. Ze heeft zelf al ervaren dat je niet teveel tegelijk moet willen leren zo’n
eerste keer, anders duizelt het al snel. Veel herhalen en vaker meegaan, dat is het beste vindt ze.
Op het eiland heeft ze Stijn van Gils leren kennen en ze was blij dat ze toen niet meer de jongste
van de groep was. Toch vindt ze het geen probleem dat ze één van de jongste leden is, ze voelt
zich gewoon geaccepteerd en dat is het belangrijkste.
Theo Versteegden kent ze ook al en soms kan ze met hem meerijden, hij woont vlak bij haar in
de buurt. Toen ze pas met de uilenwandeling mee wilde, zette ze op het forum dat ze liever niet
alleen naar het Natuurcentrum wilde fietsen in het donker en vroeg of ze misschien met iemand
mee kon rijden. Hier heeft bijna niemand op gereageerd. Uiteindelijk heeft Arend Vermaat haar
opgehaald. Ze zou wel willen dat meer Vogelwachters gebruik maken van het forum. Ze stelt
voor om een avond in de Groenhoeve te organiseren en leden uit te leggen hoe het werkt. Veel
Vogelwachters zijn 50+ en maken geen of weinig gebruik van het forum. Livonne vind dit erg
jammer, want het kan zo heel gemakkelijk zijn om leden dichter bij elkaar te brengen. De
uilenwandeling vond ze geweldig, ze wist niet dat het mannetje en het vrouwtje van de Bosuil
verschillende geluiden hebben.
De kans dat ze lang in Uden blijft wonen is echter niet zo groot. Ze wil uiteindelijk toch dichter
bij een station gaan wonen, zodat ze wat mobieler is. Ze moet nu eenmaal veel reizen, zowel
voor haar werk als voor haar hobby’s. Wanneer dat zal zijn valt moeilijk te zeggen. Maar zegt
ze: “Als ik Uden uitga wil ik toch graag lid blijven van de Vogelwacht en af en toe meegaan met
de excursies”. Ze gaat liever niet alleen op pad, ze
voelt zich dan niet zo veilig. Met de groepsexcursies
kan ze veel leren van anderen. Vooral het verhaal bij
de vogel vindt ze interessant en die hoor je niet als je
alleen op stap gaat. Voor werkgroepen heeft ze
gewoonweg geen tijd. Ze zou wel lid willen worden
van de werkgroep stootvogels of uilen, maar daarvoor
heeft ze al teveel te doen.
Op mijn vraag of ze al een favoriete vogel heeft zegt
ze: “Ik ben opgegroeid met een parkiet, erg leuk en de
halsbandparkieten zie ik vaak in Rijswijk, die vind ik
erg mooi. Sowieso, alle papegaaiachtigen vind ik
mooi. Ook de zwaluwen vind ik prachtige vogels”.
Livonne heeft in korte tijd al veel geleerd en ze pikt het
allemaal erg gemakkelijk op. Wie weet trekt haar
lidmaatschap meer jonge vogelaars aan, want we
moeten uitkijken voor vergrijzing. Daarom zijn we blij
met dit jonge ‘opkomende talent’.
Liesbeth Verkaar
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Torenvalk
(geschilderd door Livonne)
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Project Grauwe Klauwier II gestart
Afgelopen week is gestart met de werkzaamheden in het kader van het project Grauwe Klauwier II.
In 2012 heb ik in het kader van het ‘Jaar van de Klauwier’ een projectvoorstel ingediend bij de
Vogelbescherming en het Prins Bernhardfonds. Dit is toegekend. Bedoeling was dat de provincie
het gehonoreerde bedrag zou verdubbelen vanuit soortenbeleid. Dit bleek niet mogelijk vanwege
het EHS geld dat al voor de Maashorst was uitgetrokken. Gelukkig is Staatsbosbeheer
bijgesprongen en hebben zij ook de uitwerking, technische voorbereiding en aanbesteding op zich
genomen in wisselwerking met Nico Ettema (IVN-Uden) en ondergetekende.
Als eerste deelproject hebben we een Klauwiertentoonstelling gehad in het Natuurcentrum de
Maashorst. Een geplande poel in het beekdal van de Grootte Wetering (nabij het Loo) gaat
vanwege pachtverplichtingen van de gemeente Bernheze voorlopig niet door. De overige
werkzaamheden worden uitgevoerd in de Brobbelbies. Op dit moment zijn daar de volgende
werkzaamheden gestart: er worden grote braampollen (die langs de paden stonden) verplaatst om
grotere struweelhoeken te creëren rondom Meidoornstruiken. In het gebied ‘Weikampen’, de
bosstrook ten oosten van de Grensweg, wordt een nieuwe poel aangelegd. Een deel van de
bomen wordt gekapt, de grillig gevormde wilgen blijven staan. De verwachting is dat we hier op
termijn een biotoop voor onder andere de Boomkikker kunnen realiseren die hier vroeger ook
voorkwam. Ook de andere kant van de bosstrook wordt iets ingekort om de openheid en de
relatie tussen het nieuwe grensweggebied en Brobbelbies te accentueren. Een deel van de bomen
in de struwelen wordt eveneens verwijderd om het struweel meer kans te geven. De hoeken met
opgaande jonge dennen worden gekapt. Het materiaal wordt gebruikt om een drietal ‘in situ’
plekken (ter plaatse, Red.) te creëren nabij enkele grote braamstruweelpollen. Dit biedt
mogelijkheden om nieuwe soorten , bijvoorbeeld Winterlinde in te planten. Ook in de strook
tussen het begrazingsgebied en boer Gijs Bongers wordt beplanting verwijderd, voornamelijk
Vogelkers. Later worden hier nog doornstruiken bijgeplant. Inmiddels is afgesproken dat via het
VLU binnenkort vrijwilligers en leden van onze organisaties bij het project betrokken worden.
Als laatste deelproject zal aan de rand van het begrazingsgebied, langs het perceel van Van der
Heijden een tijdelijke akkerstrook worden aangelegd, een deel van de bomen in de begrazing
wordt hier gekapt en struweel wordt toegevoegd. We verwachten met dit project de natuurlijke
processen wat te forceren en versnellen en de beoogde biodiversiteit te versterken. We sluiten
aan bij de einddoelstelling van het gebied; een grote gevarieerde ‘begeleid natuurlijke eenheid’
of beter gezegd een ‘fraaie Wildernis’.
Tot slot wil ik benadrukken dat we bij de gemeente Uden hebben aangedrongen op een snelle
afwerking van het bosomvormingsproject Grensweg (onder andere plaggen). De
omstandigheden qua waterstanden zijn op dit
moment redelijk goed. Bovendien zijn we van
mening dat het beter is het project nu af te
werken dan later in het jaar weer terug te moeten
keren, met alle gevolgen voor het herstelproces
van vegetatie, insecten, zoogdieren, reptielen en
amfibieën. Als het nodig is zou eventueel nog een
ontheffing van de Flora- en Faunawet verleend
kunnen worden om nog enkele weken door te
gaan. Daarentegen lijkt het voorjaar dit jaar wel
zeer vroeg zijn intrede te doen.
Jos van der Wijst
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Wetenswaardigheden… door John Hermans
Zangvogels bewaren voedsel voor 's middags
Zangvogels bewaren het voedsel dat ze in de ochtend ontdekken voor de middag, zo blijkt uit
nieuw onderzoek. Koolmezen en Pimpelmezen speuren ’s ochtends naar voedsel, maar keren pas
later in de middag terug naar de plek waar het eten ligt om het te verorberen. Door de late
maaltijd blijven ze overdag licht en wendbaar, zodat ze makkelijker kunnen vluchten voor
roofvogels zoals Sperwers. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het
wetenschappelijk tijdschrift ‘Biology Letters’.
Tijdstippen
De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door vogelpopulaties te bestuderen in het
natuurgebied Wytham Woods nabij Oxford. Met elektronische meetapparatuur en camera's
stelden ze vast op welke tijdstippen door mensen geplaatst voedsel het vaakst werd ontdekt en
wanneer het werd opgegeten. Ook brachten ze in kaart op welke tijdstippen van de dag de meeste
nieuwe vogels verschenen in het gebied. Het is al langer bekend dat zangvogels hun maaltijden
uitstellen tot laat in de middag, omdat ze op die manier minder aankomen gedurende de dag. De
dieren kunnen daardoor gemakkelijker uit de klauwen van roofvogels blijven en krijgen toch
genoeg voedsel binnen om de nacht door te komen.
Vet
"Nog niemand had onderzocht hoe vogels zichzelf ervan verzekeren dat er aan het einde van de
dag nog genoeg voedsel is, zodat ze genoeg vet kunnen opslaan om lange winternachten door te
komen", verklaart onderzoeker Damien Farine bij BBC News. De resultaten bieden volgens de
wetenschapper een nieuwe inzicht in de manier waarop zangvogels voedsel verzamelen. "De
bevindingen suggereren dat de zangvogels verschillende risico’s integreren in hun
overlevingsstrategie. In dit geval vermijden ze roofvogels, maar zoeken ze toch naar beschikbaar
voedsel."
Uit: Nu.nl, 10 oktober 2013
Noordse Stern recordhouder
De Noordse Stern Sterna paradisaea spreekt tot
onze verbeelding vanwege zijn uitzonderlijk
lange trekweg tussen de arctische
broedgebieden en de overwinteringsgebieden in
het Zuidpoolgebied. Met behulp van
geolocators is vastgesteld dat Noordse Sterns
die op Groenland, IJsland en in Maine (USA)
broeden, buiten de broedtijd de meeste tijd in de
Weddell Zee (Antarctica) verblijven. Ze vliegen
hierheen via een tussenstop in de noordelijke
Atlantische Oceaan en een route die via de
westkust van Afrika of langs Zuid-Amerika
loopt. Van scheepstellingen is bekend dat
Noordse Stern (foto John Hermans)
Noordse Sterns niet alleen in de Weddell Zee
voorkomen, maar ook in gebieden meer naar het oosten. Ook enkele terugmeldingen van
geringde sterns en waarnemingen van de oostkust van Zuid-Afrika en de kust van Australië en
Nieuw-Zeeland doen vermoeden dat er ook andere routes in gebruik zijn, bijvoorbeeld via de
Indische Oceaan.
Het Bruujsel, maart 2014
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Nederlandse Noordse Sterns broeden drieduizend kilometer oostelijker dan de sterns van
Groenland, aan de zuidrand van het broedareaal. De aantallen zijn klein en nemen af. Om meer
inzicht te krijgen in de trekroutes, pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden zijn in 2011 zeven
Noordse Sterns in Noord-Groningen met een geolocator uitgerust. Alle vogels keerden in 2012
terug en konden worden gevangen. Vijf loggers waren nog beschikbaar en openbaarden een
opzienbarende trekroute. De sterns waren gemiddeld 273 ± 7 dagen onderweg. Ze vlogen alle
naar dezelfde pleisterplaats in de noordelijke Atlantische Oceaan waar de sterns van Groenland
twee weken later verblijven. Evenals deze sterns vlogen de Nederlandse sterns (zij het eerder)
vervolgens naar een gebied ten westen van Namibië. Hierna volgden de vogels van Nederlandse
kolonies een andere route. Ze vlogen eerst over de Indische Oceaan naar een tevoren onbekende
pleisterplaats tussen 20–40°N and 65–100°O (omgeving van Amsterdam Eiland). Vanaf deze
pleisterplaats trokken ze vervolgens door naar zeegebieden ten zuiden van Australië. Een deel
vloog vanaf hier zuidwaarts naar het Zuidpoolgebied, maar één vogel vloog door naar NieuwZeeland om daarna naar Antarctica af te buigen. Tijdens de zuidelijke zomer vlogen ze langs de
kust van Antarctica westwaarts, waarbij ze in het zeegebied tussen 35–150°O verbleven. In
maart keerden ze naar het
noorden terug met een
tussenstop in de noordelijke
Atlantische Oceaan. Het is ons
met de geolocators gelukt in
detail een trekroute te
beschrijven die uniek is in de
vogelwereld. De afgelegde
afstand van de sterns bedroeg
gemiddeld zo’n 90.000 km, een
recordafstand. Als de afstanden
die op de pleisterplaatsen
onderweg en in het
De Nederlandse vogels gaan heen via een omweg,
overwinteringsgebied niet
worden meegerekend, was de
terug via directere route
trekweg gemiddeld 48.700 km.
Uittreksel: Nederlandse Ornithologische Unie
Zachte winter, goed voor standvogels?
Het was tot nu toe een extreem zachte winter, met temperaturen die zowel in december als
januari ruim twee graden boven normaal bleven. De kou zat eind januari heel dichtbij en drong
vanuit Noordoost-Europa richting ons land, maar alleen Groningen kreeg een veeg uit de
winterse pan. Terwijl het daar sneeuwde en enkele graden vroor, wees de thermometer elders in
het land vijf graden (of meer) aan. Een zachte winter, is dat gunstig voor broedvogels die in ons
land overwinteren?
Vermoedelijk wel, althans voor heel wat soorten. Er zijn immers de nodige broedvogels die na
een lange reeks van zachte winters, rond 2008-2009, piekaantallen bereikten. Ze moesten
vervolgens een flinke veer laten na enkele wat koudere winters (en nee, we spreken niet van
'strenge' winters want dat waren het niet volgens officiële maatstaven). Extreem was de val bij
soorten als Kleine Zilverreiger, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Graszanger, waarvan de
aantallen met 50 tot 90 procent kelderden na die topjaren. Maar ook Blauwe Reiger, Waterhoen
en Winterkoning kregen klappen, met afnames van 25% of meer. Bij het Waterhoen sloten die
aan op een toch al neergaande tendens, waardoor de huidige aantallen de laagste zijn in dertig
jaar tijd. Opmerkelijk genoeg hadden de wat koudere winters weinig tot geen effect op soorten
als Roerdomp en Cetti's Zanger, die we toch ook als vorstgevoelig beschouwden.
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Winterkoning
(foto Mark Gottenbos)

Als er geen venijnig slothoofdstuk aan de huidige winter
komt, zouden veel van de getroffen soorten weer herstel
moeten vertonen. Dat zoiets snel kan verlopen, weten we
bijvoorbeeld uit de jaren negentig. Toen kenden we achter
elkaar een officieel strenge winter (1995/96) en een iets
minder strenge winter, waarin echter wel de voorlopig laatste
Elfstedentocht kon worden verreden (1996/97). De gelederen
van allerlei standvogels waren hierdoor gevoelig uitgedund.
Al na de eerste zachte winter namen de populaties van enkele
soorten weer toe, met 7% (Blauwe Reiger), 12% (Waterhoen)
en 14% (Winterkoning). Het aantal IJsvogels
verdrievoudigde zelfs. Enkele zachte winters later waren de
populaties van de meeste soorten weer op volle sterkte.
Inmiddels, begin februari, trekken al wat Veldleeuweriken
richting noord en heersen er soms voorjaarsachtige
toestanden, vooral in het bos. Haviken roepen in de
omgeving van het nest, Spechten gedragen zich territoriaal en
verjagen buurtparen, Mezen zingen erop los en Blauwe
Reigers bewaken al weer hun nesten. De vrijwillige
broedvogeltellers van Sovon staan al te trappelen om met hun
inventarisaties te beginnen. Alleen al om te controleren of het
klopt dat standvogels zich goed hersteld hebben.

Uit: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 7 februari 2014
Tekst: Fred Hustings & Arjan Boele
Verdere uitbreiding Middelste Bonte Specht?
De Middelste Bonte Specht is, met de Grote Zilverreiger,
een van de grootste verrassingen van de laatste tientallen
jaren. Twee decennia geleden een echte zeldzaamheid, nu
op steeds meer plekken te zien. De belangrijkste regio’s
zijn Twente (ca. 175 paren in 2013), de Achterhoek (85) en
Limburg (150). Maar hij breidt zich ook elders over de
hoge gronden van Oost- en Zuid-Nederland uit, zoals op de
Veluwe en in Noord-Brabant. Zullen daarna West- en
Noord-Nederland aan de beurt zijn? Zou zo maar kunnen.
Vorig jaar waren er al meldingen van territoriale vogels in
de Biesbosch en bij Huizen (NH). En recente meldingen op
waarneming.nl wijzen ook op verdere uitbreiding in
Groningen, waar het voorkomen tot nu toe beperkt bleef tot
het uiterste zuidoosten. Met het zachte weer van de
afgelopen tijd is het zinvol om de bossen aandacht te
schenken. Bij rustig en liefst zonnig weer zijn spechten al
behoorlijk actief. In het verder nog vrij stille bos is het
daarom een goede tijd om nieuwe vestigingen van de
Middelste Bonte Specht te ontdekken.
Uit: Sovon, 11 februari 2014

Middelste Bonte Specht

Noot: Ook in de Maashorst zal de Middelste Bonte Specht
gaan verschijnen. Opletten dus.
Het Bruujsel, maart 2014
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Dialezing ‘eigen werk’ in de Groenhoeve
De eerste dialezing ‘eigen werk’ van 2014 op donderdag 20
februari moest concurreren met de bijeenkomst Wilderniscafé in
Markant. Er is gekozen om deze avond gewoon door te laten
gaan, omdat de verwachting was dat er voldoende
belangstellenden waren voor deze dia-avond. Het klopte
helemaal, er waren zo’n 40 belangstellenden en die kregen een
mooie en gezellig avond voorgeschoteld.
We hadden drie presentatoren die twee presentaties verzorgden.
Jo van de Berg is begonnen met het tonen en vertellen wat hij
allemaal beleeft in Vorstenbosch. Hij beschikt over een grote tuin
waarin heel veel vogels komen en in een straal van 1 kilometer
rondom zijn huis zijn er nog meer. Alle normale tuinvogels zijn in
zijn tuin te vinden plus nog wat extra’s, zoals Buizerd, Sperwer en
Havik. Jo wist ons een uur te boeien met zijn verhaal en foto’s.
Hierna was er een korte pauze waarna Annemarie van
Diepenbeek en Pieter van Breugel samen de tweede presentatie
gaven. Annemarie begon en vertelde ons over allerlei zoogdieren
en reptielen die ze de afgelopen twee jaar is tegengekomen.
Hierbij waren dieren zoals boom- en steenmarter, wasbeerhond
maar ook bever en ree. Natuurlijk ontbraken knoflookpad en de
groene kikker ook niet. Er waren verder nog een aantal slangen
zoals adder. Met mijn beperkte kennis van deze dieren heb ik niet
zoveel namen onthouden, maar wel zeer geboeid geluisterd en
gekeken. Hier heb ik me al verbaasd over het aantal dieren dat er
ongemerkt in ons land huist.
Toen Pieter van Breugel aan het woord kwam met zijn verhaal over allerlei bijen en hun
parasieten, wist ik zeker dat er veel meer is onder de zon dan je op het eerste gezicht zou
vermoeden. Er werd deze avond zoveel informatie gegeven dat een deel ervan jammer genoeg
ergens in de grijze cellen is opgeslagen en de plaats niet meer te vinden is.
Kortom; dit was een zeer geslaagde avond waarin veel ruimte was om over het getoonde te
praten. Hopelijk kunnen we in november weer zo’n mooie en leerzame avond organiseren.
Tot dan.
Jacques Raats

Annemarie van Diepenbeek
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Piepcursus nieuwe stijl
Dit jaar besloot ik me wederom aan te melden voor de piepcursus, samen met nog negentien
andere vogelliefhebbers. Vorig jaar had ik bij John de vijfentwintig meest bekende
vogelzanggeluiden geleerd, maar herhaling kan nooit kwaad. Deze cursus is ook een leuke
stimulans om het veld of de bossen in te gaan en daar je zintuigen eens goed te trainen, met name
je ogen en oren. In de lessen kom je er achter dat een vogelgeluid nooit op zichzelf staat, maar
verband houdt met het biotoop waarin een vogel leeft en foerageert; en waarom een vogel zingt.
Wij leren alleen de zang en niet de roep, domweg omdat er daar echt te veel van zijn om in deze
cursus te leren.
Deze keer wordt de cursus gegeven door
Bart Gras. Zoals wij allemaal in 'Het
Bruujsel, september 2013’ hebben
kunnen lezen is een grote passie van Bart
het opnemen van vogelgeluiden. Daarbij
gebruikt hij een recorder, een
richtmicrofoon en een koptelefoon.
Vervolgens wordt thuis door hem het
geluid bewerkt (zoals het ontdoen van
ruis of een storende achtergrond) en
opgeslagen. Hij maakt van ieder
vogelgeluid een sonogram. Dit is een
soort grafiekje waarmee je het geluid
zichtbaar maakt en op papier zet. De
bedoeling is dus dat wij behalve
luisteren, ook leren te kijken naar
Sonogram van de Pimpelmees,
vogelgezang. Voor ons cursisten is dit
zoals Bart laat zien tijdens de cursus
even wennen, maar na drie lessen is mijn
indruk dat we er steeds meer plezier aan beleven om sonogrammen te herkennen.
Bart geeft ons ook huiswerk mee: we kunnen kiezen tussen geluiden van bepaalde vogels
downloaden via Waarneming.nl of met een smartphone zelf opnames maken in de natuur. Deze
opnames worden besproken in de volgende les en dat zorgt voor een verrassend effect. Ook in de
vorm van een quiz worden we aan het werk gezet. De lessen zijn goed voorbereid en het
enthousiasme van Bart werkt aanstekelijk op de cursisten.
Terwijl ik dit schrijf hebben we nog
twee lesavonden en twee
buitenexcursies te goed. Ongetwijfeld
zijn we door Bart op zijn eigen,
inventieve wijze goed op weg
geholpen om veel vogelgeluiden te
herkennen komend voorjaar.
Marga Verduin
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Drie Hanen op de Ujese Baggemèrt
Maandagochtend 3 maart, het is nog net geen
negen uur als ik bij Peter van de Braak
aanbel. Peter is al startklaar en in tenue, we
kunnen dus meteen vertrekken. Met de auto
gaat het eerst naar de Groenhoeve om onze
materialen op te halen en dan door naar de
‘Ujese Baggemèrt’. Onderweg is het
opvallend rustig voor een maandagochtend.
Een enkeling die met de hond aan het
wandelen is en verder zien we eigenlijk
niemand. Het vermoeden bestaat dat de
meeste mensen nog maar net op bed liggen
en behoorlijk hebben doorgehaald. Om half
De drie Hanen in voorgaande jaren
tien komen we aan bij de Baggemèrt op het
Udense marktplein. In tegenstelling tot de rest
van het dorp (dorp? Red.) zijn hier wel mensen in de weer. Er worden volop kraampjes
opgebouwd en hangtafels neergezet. Vanuit grote vrachtwagens wordt de biervoorraad weer
aangevuld en op sommige plekken ook alweer genuttigd. In de tent zijn we eens gaan navragen
welke plek men voor ons in gedachten had op die dag. Bij het binnengaan van de tent kwam de
geur van gebakken balkenbrij en verse koffie ons tegemoet, de koffie rook heerlijk en onze
behoefte was groot! Maar eerst moesten we even werken, ondertussen is ook Jan-Willem
gearriveerd. Het illustere trio is compleet! Jan-Willem, Peter en John de Haan. We waren niet te
missen en werden ook direct herkend: stofjassen, ringbaardje, belachelijk mutsje en een
verrekijker om de nek. Vanaf het begin hadden we veel aanspraak en bijna geen gelegenheid om
toch nog even dat kopje koffie te nuttigen, voordat we zouden overschakelen op andere
consumpties.
Nadat we ons vogelhuisje (zie foto) hebben opgebouwd en aangekleed, wordt de belangstelling
steeds groter. Veel mensen komen een praatje maken en ze worden direct op de foto gezet.
Iedereen reageert enthousiast op het vogelhuisje met de tekst ‘Loslopend wild voor de nieuwe
Ujese Wildernis’ en voorzien van een paar gigagrote koeienhoorns. Peter Noy had speciaal voor
deze gelegenheid het drieluik folder met onze gezamenlijke publieksactiviteiten aangepast.
Iedereen die op de foto werd gezet kreeg de folder mee. Al vrij snel hadden de media ons ook
ontdekt. Verschillende journalisten
kwamen met vragen en hebben foto’s
van ons gemaakt. Ook de lokale
omroep kwam voor een interview en
Jan-Willem was later op de radio te
horen. Kortom, de Ujese Vogelwacht
had volop de belangstelling van het
publiek en media. In het begin was
het nog niet gelijk heel druk, maar
daar kwam snel verandering in.
Vanaf twaalf uur ’s middags hingen
ze met de benen buiten en dat bleef
de verdere middag zo.
De drie Hanen in vol ornaat
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Gedurende de dag bezochten vele mensen onze
nestkast, sommigen hebben we er gewoonweg in
moeten duwen! Om beurten kwamen er
verschillende leden van de raad van elf, d’n Ujese
Prins (Chris van der Voort), de boerenbruidsparen
uit Volkel en Boekel en nog vele andere bezoekers
van de Baggemèrt. Aan het einde van de middag
hadden we meer dan vierhonderd mensen op
bezoek gehad en gefotografeerd en waren we door
onze folders heen. Fantastisch vonden wij het. We
hadden ook nog een geweldige verrassende
ontmoeting die middag! In het aanwezige publiek
ontdekten zij ons en wij hen… wat bleek!? Wij
waren niet de enige vogelwerkgroep aanwezig op
de Baggemèrt. Vogelspotvereniging ‘De Lamme
Vleugel’ was er ook, vertegenwoordigd door een
aantal jonge dames, gehuld in vogelaartenue
compleet met verrekijker en vogelgidsjes!

Een bijzondere ontmoeting met de dames
van Vogelwerkgroep ‘De Lamme Vleugel’

Uiteraard hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt en uitvoerig ervaringen en
waarnemingen met elkaar uitgewisseld. Ook hebben we de nodige fotoshots gemaakt en vooral
veel met elkaar gelachen. Beide werkgroepen waren niet op de hoogte van elkaars bestaan maar
toch heel enthousiast over elkaars aanwezigheid op de Ujese Baggemèrt. Een onverwachte
vriendschap is ontstaan en er is afgesproken dat we gezamenlijk een vogelwandeling gaan
maken. Veel mooier hadden wij de Baggemèrt toch niet kunnen afsluiten was onze mening! We
hebben nu een aantal keren meegedaan en we vinden het nog steeds leuk. Als het aan ons ligt,
zijn we er volgend jaar ook weer bij! We denken nu al na over een nieuwe ludieke manier om
onszelf als Ujese Vogelwacht te kunnen presenteren. Het is tenslotte meer dan alleen vogels
kijken! Hoewel we mooie exemplaren hebben gezien op de Ujese Baggemèrt!
John Opdam

Burgemeester Henk Hellegers met zijn vrouw op bezoek
in de Vogeloars Kroam
Het Bruujsel, maart 2014
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Dialezing John Hermans ‘van Noordpool tot Zuidpool’
Graag wil ik hierbij een korte impressie geven van de dia-avond
die ik op dinsdag 11 februari 2014 heb bijgewoond in de
Groenhoeve. De avond was erg goed bezocht. Ongeveer 120
mensen zaten in de kleine ruimte van de Groenhoeve.
Ik weet al jaren dat John de meest fantastische reizen maakt. Hij
vertelt hier altijd graag en enthousiast over. Vooral zijn fascinatie
voor die Noordelijke landen zoals Spitsbergen, de Noordpool,
Finland heeft mij altijd verwonderd. Het lijkt me daar zo vreselijk
koud, dun bevolkt, eenzaam en onherbergzaam. Neen, het trekt mij
totaal niet. Ik ben meer van de zonnige en luie vakanties en ben
altijd blij als ik na twee weken weer thuis ben! John daarentegen
kan weken op een boot zitten in een nauwelijks bewoonde wereld.
Dus ik was benieuwd wat deze dia-/fotoavond zou brengen.
De avond voldeed helemaal aan mijn verwachtingen. Ik kreeg een
Bruine Beer met
heel mooi beeld van Spitsbergen, de Noordpool, een stukje
grote zalm
Rusland en als laatste de Zuidpool. Zelfs ons eigen landje ontbrak
niet. Ik noem slechts enkele dieren en vogels op die op mij indruk
maakten. Anders wordt het te uitgebreid. Prachtig gekleurde Papegaaiduikers, de Noordse Stern,
grote imposante Witte IJsberen met hun jong, reuze (enge) Bruine Beren (zie foto) die met hun
machtige poten grote vissen (zalmen) uit het water klauwden en in de Zuidpool heeft John de
Koningspinguïn (zie foto) heel mooi in de camera gekregen. John gaf behalve de vele dieren en
vogels die hij fotografeerde ook een goed beeld van het immense landschap van Spitsbergen met
zijn hoge, veelal kale donkergekleurde bergen met hun spitse punten. Hij liet zelfs een
woestijngebied met zijn dieren en zeldzame flora zien. Hij voorzag al zijn foto’s met begrijpelijke
en tot de verbeelding sprekend commentaar. John doet dit op een natuurlijke wijze in zijn typisch
Brabants dialect. Na deze avond begrijp ik zijn enthousiasme over deze reizen beter!
Tekst: Marlies Noy
Foto’s: John Hermans

Koningspinguïns in South Georgia
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Landelijke Tuinvogeltelling 2014
In het weekend van 18 en 19 januari werd door
Vogelbescherming Nederland de jaarlijkse
Tuinvogeltelling gehouden. Uiteraard doen een heleboel
leden van onze Vogelwacht daar ook aan mee. Om te
zien of er verschillen zijn tussen heel Nederland en de omgeving van Uden, moet je die gegevens
van Uden apart inzamelen en dat doen we nu al een paar jaar. Dit jaar heb ik de gegevens van 25
tuinen ontvangen, een mooi aantal. Afgelopen jaren gaven de meeste mensen aan wanneer ze
hadden geteld, of ze de vogels voerden en of ze een grote tuin hadden. Dat werd dit jaar helaas
meestal vergeten. Die vergelijkingen kan ik dus niet maken, maar ik heb wel de Top 10 per
gemeente verzameld en een vergelijking met Nederland en Noord-Brabant gemaakt.
De soorten
Dit jaar zijn er 35 verschillende soorten geteld, waarvan 4 nieuwe! Dat zijn de Aalscholver,
Goudhaan, Stadsduif en Zanglijster. Een Aalscholver in de tuin? Ja dat kan als je tuin grenst aan
een parkvijver. Gemiddeld werden er tien soorten geteld en dertig vogels. Die dertig vogels is
een normaal aantal, dat zien we in andere jaren in januari ook. Het aantal soorten is wel een
record. De top 3 bestond bij ons uit Huismus (110), Koolmees (87) en Pimpelmees (78). Ook bij
ons was de Huismus dus de winnaar. Andere jaren is het vooral de Merel die in elke tuin wordt
gezien, maar dat was dit jaar niet het geval; in twee tuinen ontbrak deze soort. Geen enkele soort
is in alle tuinen waargenomen, ook de Pimpelmees niet, die werd maar in een tuin niet
waargenomen. De tuin met de meeste soorten telde 22 verschillende soorten! Dit feit wordt
trouwens al met taart gevierd, namelijk de vogeltaart die in het vorige Bruujsel te zien was. De
meeste vogels werden in een andere tuin gezien: 122 vogels (waarvan 33 Ringmussen). Beide
tuinen zijn groot en niet in een dorp. In tabel 1 het overzicht van onze telling.
Soort

Aalscholver
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Goudhaan
Goudvink
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Kauw
Keep
Kokmeeuw
Koolmees

Totaal

1
3
4
26
6
2
1
1
22
4
32
4
35
110
49
4
5
87

Aantal
tuinen
1
2
4
12
5
1
1
1
9
3
19
1
16
18
9
2
1
23

Presentie
(%)
4
8
16
48
20
4
4
4
36
12
76
4
64
72
36
8
4
92

Soort

Totaal

Merel
Pimpelmees
Putter
Ringmus
Roodborst
Sijs
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Turkse Tortel
Vink
Waterhoen
Wilde Eend
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte Kraai

60
78
4
37
16
2
1
24
18
6
20
54
6
8
7
1
9

Aantal
tuinen
23
24
2
3
16
1
1
3
4
1
8
18
3
1
6
1
4

Presentie
(%)
92
96
8
12
64
4
4
12
16
4
32
72
12
4
24
4
16

Tabel 1: Aantallen, aantal tuinen waarin en presentie in januari 2014 in Uden en omstreken
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Vergelijking met rest van Nederland
In tabel 2 staat de Top 10 van Nederland, Noord-Brabant en Uden e.o. Die laatste kolom bevat
onze gegevens. Ik vind het opvallend dat de top 9 van Nederland en Brabant gelijk is. Ik heb ook
nog gekeken of er andere provincies meer verschillen vertoonden en wat opviel was dat er in het
westen (Zeeland, Noord- en Zuid-Holland) veel meer Kauwen geteld worden en in het
noordoosten er meer Ringmussen op de lijst stonden. De Ringmus is in onze lijst ook een
opvallende verrassing, zo vaak zie ik ze nou ook weer niet (en nooit in mijn eigen tuin, maar
daar is de Huismus ook zeldzaam). De tuin met de meeste vogels telde 33 Ringmussen en dat
verklaart deze goede score direct.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aantal
tuinen

Heel Nederland
Huismus
161.617
Koolmees
102.875
Merel
72.582
Pimpelmees
66.836
Vink
55.785
Kauw
55.437
Turkse Tortel
45.185
Houtduif
33.669
Ekster
30.933
Spreeuw
30.461
38.129

Heel Noord-Brabant
Huismus
18.469
Koolmees
13.913
Merel
10.072
Pimpelmees
9.226
Vink
6.642
Kauw
7.782
Turkse Tortel
6.395
Houtduif
6.226
Ekster
3.804
Roodborst
3.710
4.976

Uden en omstreken
Huismus
110
Koolmees
87
Pimpelmees
78
Merel
60
Vink
54
Kauw
49
Ringmus
37
Houtduif
35
Heggenmus
32
Ekster
26
25

Tabel 2: Vergelijking Nederland, Noord-Brabant en Uden en omstreken
De gemeenten
Dit jaar kunnen we ook zien of er wat verschil zit tussen de Gemeenten waar onze tellende leden
wonen. Er zijn gegevens van Landerd, Maasdonk, Uden en Veghel. Tabel 3 geeft alleen de
Top 10. In deze tabel staan de gegevens van alle waarnemers die bij de Vogelbescherming
hebben ingestuurd, dus ook van tellers die hun gegevens niet aan mij hebben doorgegeven (dat
zijn er heel wat). Grappig om te zien dat de Koolmees drie keer de talrijkste is, maar door de
grote hoeveelheden Huismussen in Veghel toch niet bovenaan komt in de hele regio. Ook
opvallend is de afwezigheid van Kauwen in de top10 in Veghel, maar wel de aanwezigheid van
de Zwarte Kraai. Ik heb geen idee hoe dat komt. En veel Ringmussen in Landerd, maar daar zit
die tuin met 33 Ringmussen bij, dus dat is te verklaren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Landerd
Koolmees
Huismus
Pimpelmees
Merel
Turkse Tortel
Houtduif
Kauw
Vink
Ringmus
Roodborst

125
92
89
58
52
51
46
43
42
34

Maasdonk
Koolmees
Huismus
Merel
Vink
Houtduif
Pimpelmees
Kauw
Turkse Tortel
Heggenmus
Ekster

66
59
52
41
41
40
28
28
21
17

Uden
Koolmees
Huismus
Merel
Pimpelmees
Vink
Kauw
Houtduif
Turkse Tortel
Ekster
Roodborst

202
163
154
138
105
95
93
59
54
51

Veghel
Huismus
Koolmees
Pimpelmees
Merel
Houtduif
Ekster
Vink
Zwarte Kraai
Turkse Tortel
Roodborst

262
151
126
102
68
67
47
47
37
35

Tabel 3: Top10 per gemeente, gegevens van alle inzendingen Tuintelling
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Afgelopen jaren
In tabel 4 zien we de vier jaar. De aantallen veranderen in deze vier jaren niet echt, maar dat kun
je natuurlijk ook niet echt verwachten. Het weer zal ook invloed hebben gehad. Onze top 3 is wel
elk jaar anders, met opvallend dat de Huismus er vorig jaar niet eens in stond.
Jaar
Aantal
Tuinen
Soorten
Top 3

2011
894
28
33
Huismus
Koolmees
Vink/Houtduif

2012
573
21
26
Huismus
Pimpelmees
Koolmees

2013
688
21
32
Koolmees
Vink
Merel

2014
747
25
35
Huismus
Koolmees
Pimpelmees

Tabel 4: Uden en omstreken in de afgelopen jaren
Ook volgend jaar zal er weer een landelijke tuinvogeltelling zijn. Onze eigen tuinvogeltelling
staat dan weer op de planning en voor allebei nu alvast de oproep om mee te doen en je gegevens
(ook) aan mij door te geven, graag met erbij of het een grote tuin is, hoe laat er is geteld en of er
gevoerd wordt.
Bedankt voor het insturen van de gegevens,
Arend Vermaat
(Coördinator werkgroep Inventarisaties)

Huismus (foto John Hermans)
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Avondexcursie Uilen
Het is de laatste avond van januari 2014. De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij.
Ook de eerste maand van de winter zit erop, maar van die winter hebben we nog niet veel
gemerkt. Het lijkt meer op de langste herfst ooit. We hebben de afgelopen periode behoorlijk wat
regen gehad, soms met stevige wind. Van nachtvorst is tot nu toe nauwelijks sprake geweest en
van sneeuw al helemaal niet. De tot nu toe zachte winter heeft voor een aantal vogelsoorten zo
zijn voordeel. Denk maar even aan de Torenvalk, de Kerkuil en het IJsvogeltje. In winters met
strenge vorst en veel sneeuw kunnen zij niet meer bij hun prooidieren en leggen zij al na enkele
dagen het loodje. Zij profiteren van deze weersomstandigheden. Hopelijk komen zij in goede
conditie de winter door en hebben zij een goed broedseizoen dit jaar. Hopelijk blijft de winter
verder zo zacht, maar niet iedereen zal hier hetzelfde over denken.
Voor deze avond staat de uilenwandeling weer op het programma. Op de maandagenda stond
vermeld: ‘Vrijdag 31 januari 2014 - Uilenwandeling. Verzamelen om 21.00 uur op de grote
parkeerplaats bij het Natuurcentrum de Maashorst. Bij regen gaat de wandeling niet door.’
Kort voordat ik in de auto stap, kijk ik nog even op Buienradar. Als het beeld klopt, dan zouden
we geluk moeten hebben. De eerste buien zouden pas rond half elf vanavond het gebied binnen
trekken. De weersomstandigheden zijn niet ideaal voor een uilenwandeling. Er staat een stevige
noordwesten wind en het is zwaar bewolkt. De meest succesvolle uilenwandelingen zijn vaak
met helder weer en temperaturen onder het vriespunt. Maar goed, we hebben ook wel succes
gehad tijdens flinke regenbuien, we gaan dus gewoon van start. Op de grote parkeerplaats staan
al verschillende leden te wachten. Samen met John Hermans heb ik even overleg over de route
die we zullen gaan wandelen. We bespreken de locaties waar we denken de meeste kans te
hebben op roepende Steen- en Bosuilen. We testen onze geluidsapparatuur en zijn er vervolgens
klaar voor. Twee leden informeren ons over het feit
dat het negen uur is geweest en ze hebben gelijk. Het
is één over negen, zij vinden het de hoogste tijd om te
vertrekken en dat doen we vervolgens dan ook. Met
een groep van vijftien mensen gaan we richting de
Karlingerweg.

Steenuilen (foto Marc Gottenbos)
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Aan de Karlingerweg huizen op verschillende locaties
Steenuiltjes. We stoppen een aantal keren om te
luisteren, maar we horen ze niet roepen. De stevige
wind maakt het lastig om alles goed te horen. We
proberen tegen beter weten in de Steenuiltjes met
geluid te verleiden. Maar net als voorgaande jaren
levert deze poging niets op. Op de terugweg zullen
we het nog een keer proberen. Misschien denken ze
er dan anders over. We lopen verder richting het
Beekdal en verlaten de Karlingerweg. Door de vele
regen zijn de paden behoorlijk modderig geworden,
maar met een beetje geduld en goed opletten komen
we er redelijk goed doorheen. In het Beekdal hoopten
we onze eerste Bosuil te horen, maar dat gebeurde
niet, ook een poging met geluid leverde niets op. We
waren niet de enige groep in het bos. Op
verschillende locaties zagen we zaklampen schijnen
en hoorden we mensen roepen.
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Dat was niet echt bevorderlijk voor het succes. We besloten
door te lopen en via de Vijverweg kwamen we opnieuw uit
op de Karlingerweg. We stonden nu op het onverharde deel
van deze weg. Hier hoorde we onze eerste Bosuil van de
avond. Het geluid kwam van ver, maar hij was hoorbaar. Het
geluid kwam uit de hoek van camping Timmers. Het is
bekend dat er op de camping een Bosuil huist in een
bosuilenkast. Via de Karlingerweg gingen we verder
richting de Udense dreef. Op die locatie hadden we vorig
jaar veel succes. Toen hadden we maar liefst vijf Bosuilen
roepend in een klein gebied en een konden we zelfs zien
vliegen. De weersomstandigheden waren die avond ook wel
heel anders. Aan de Udense Dreef hebben we het geluid van
de Bosuil afgespeeld. In het begin gebeurde er niets. We
besloten om even rustig af te wachten en na een aantal
minuten werd het geduld beloond. Dichtbij begon een Bosuil
te roepen en ondanks de wind was hij erg goed hoorbaar.
Even later begonnen er nog twee Bosuilen te roepen. Een
Bosuil (foto Marc Gottenbos)
van de uilen vloog rondjes om ons heen. Door de zware
bewolking hebben we hem helaas niet kunnen zien. We
hebben ruim een half uur staan luisteren voordat we verder gingen. Via de Grensweg zijn we
weer richting de Karlingerweg gewandeld. Het was inmiddels half elf geweest en de buien
kwamen nu snel dichterbij, dus ging het terug richting de parkeerplaats.
Aan de Karlingerweg hebben we nog een poging gedaan met geluid om de Steenuilen te laten
roepen. In eerste instantie leek dit niet te lukken. Een deel van de groep liep al door richting de
parkeerplaats terwijl ik samen met vier anderen nog stond te luisteren. Ons geduld werd beloond!
We hebben de Steenuil alsnog horen roepen die avond. Kort daarna kwamen we op de
parkeerplaats. We hadden het gelukkig droog gehouden. Het is toch altijd erg leuk om in het
donker door het bos te wandelen en van de mystieke geluiden van de Bosuil te genieten. Het was
weer een geslaagde uilenwandeling!
John Opdam (Coördinator werkgroep Uilen)

Gedicht
Een oude uil zat in een eik,
hij was niet arm, hij was niet rijk,
maar hij was wijs en had verstand
van elke boom,van iedere plant.
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
vroeg men de oude uil om raad.
Maar hij werd moe en kraste luid,
schiet op en zoek het zelf maar uit
De uil roept 's nachts: Oehoe Oehoe!
zo vliegt hij door het bos.
Maar 's morgens, ach dan is hij moe
en steeds gaan zijn ogen toe,
dan slaapt hij als een Os.
Het Bruujsel, maart 2014
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Verrassende excursie Nieuwe Maasvlakte
Zondag 23 februari stonden er ’s morgens veertien personen gereed voor een excursie naar de
nieuwe Maasvlakte, achter Rotterdam. In Uden was het prachtig weer, zo ook in Rotterdam,
maar door de wind was het hier wel vier jassen kouder hetgeen menigeen van ons gemerkt heeft.
Nadat we in Nuland Theo Vos nog hadden opgehaald ging de reis voorspoedig naar de nieuwe
Maasvlakte. Daar aangekomen zie je dat het een nieuw (opgespoten) gebied is waar tot voor
enkele jaren geleden nog de zee volop aanwezig was. De ‘TomTom’ van Peter Noy gaf op een
gegeven moment aan dat we het strand op reden en daarna zijn we minstens enkele kilometers de
zee in gereden maar gelukkig was dit omdat de TomTom niet geüpdate was. Het geeft wel aan
wat een enorm gebied hier op de kop van Rotterdam bij is gekomen.
Al geruime tijd is hier op een groot grasveld een
Arendbuizerd aanwezig dus dat was het eerste
gebied wat we hebben bezocht. In eerste
instantie zagen we hier alleen maar een jagend
vrouwtje Blauwe Kiekendief en enkele Buizerds
maar na ongeveer een half uur zat er een heel
lichte Buizerdachtige op een zandbultje in het
landschap. Met de telescoop erop riep men al
meteen Arendbuizerd. Normaal is het een soort
van de steppen en halfwoestijnen in Afrika en
Oost-Europa maar op de een of andere manier is
dit exemplaar de weg kwijt geraakt en is hier
Op het strandje bij Stellendam
terecht gekomen. Het grasland waar de
(foto Paul Verduin)
Arendbuizerd in jaagt lijkt wel heel veel op een
steppegebied. Ook het feit dat deze Arendbuizerd
al meer dan een maand aanwezig is geeft aan dat hij geen honger lijdt maar toch is deze
Arendbuizerd zo’n tweeduizend kilometer verkeerd terecht gekomen. Het is pas enkele keren
eerder voorgekomen dat de Arendbuizerd in Nederland is gezien dus deze waarneming is een
zeldzaamheid. De Arendbuizerd lijkt veel op een Buizerd
maar is dikwijls lichter van kleur en ook de roodbruine
staart is een kenmerk. In Israel krijgen we de kans om de
soort beter te leren kennen, voor degenen die meegaan
natuurlijk met de buitenlandexcursie naar Eilat.

Zeekoet (foto’s John Hermans)
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Na deze mooie waarneming werden we door een
plaatselijke vogelaar gewezen op de telpost die boven in de
nieuwe Maasvlakte is gesitueerd. Doordat je hier een heel
eind de zee in bent, is het een ideale plek om zeetrek waar te
nemen. Al snel werd er dan ook een langstrekkende Jan van
Gent gezien. Diverse keren zagen we ook Bruinvissen, deze
kleine walvis komt steeds meer voor langs onze kust.
Opeens zag ik in de branding, niet ver weg, een jonge
Drieteenmeeuw langs vliegen die goed herkenbaar is aan de
zwarte -V- op zijn bovenvleugels. Ook zagen we in het
water nog enkele Roodkeelduikers liggen en kwamen er
enkele Graspiepers over ons heen gevlogen. De komende
weken zal dit behoorlijk gaan toenemen want vele
Graspiepers overwinteren in Frankrijk en komen nu terug
om uiteindelijk in noordelijke gebieden te gaan broeden.
Het Bruujsel, maart 2014

Hiermee hadden we de nieuwe Maasvlakte voldoende gezien maar we hadden nog meer dan
genoeg tijd over waarop we besloten om door te rijden naar de Brouwersdam die ongeveer een
half uur rijden van de nieuwe Maasvlakte ligt.
Onderweg kwamen we voorbij Voorne
een natuurgebied tegen waar grote
aantallen Kieviten, Smienten en
Brandganzen zaten en verder nog
enkele Bergeenden, Wintertalingen en
Tureluurs. In Stellendam hebben we de
buitenhaven bezocht waar we
terugkerende Kluten, Rosse Grutto’s,
Wulpen en Zilverplevieren zagen.
Daarna reden we door naar de
Brouwersdam. Peter van de Braak
merkte al meteen een fotograaf op die
van heel dichtbij een Zeekoet aan het
fotograferen was, dus wij er ook met
een aantal personen naar toe. Of het nu
een olieslachtoffer of een niet gezonde
Paarse Strandloper
Zeekoet was weet ik niet maar de
(foto Martien van Dooren)
Zeekoet liet zich tot vijf meter uit de
kant benaderen. Bij dit verslag zie je een aantal foto’s van deze Zeekoet zodat jullie ook wel
kunnen zien dat deze Zeekoet heel dichtbij aanwezig was. Telkens poetsend en zijn veren
inwrijvend kwam de Zeekoet steeds dichter bij in plaats van ons af zwemmend, een geweldig
gezicht. Iets verder weg op de dijk zat al weer heel dichtbij een andere soort: de Paarse
Strandloper (zie foto). Deze soort is absoluut niet schuw maar dat heeft te maken met het feit dat
ze hoog noordelijk broeden en de mens niet als gevaar zien. Met een zwak zonnetje er op was de
Paarse Strandloper ook prachtig te fotograferen, twee mooie soorten in amper een kwartier tijd.
Van een andere vogelaar kregen we te horen dat de IJseend iets verder aan de kant zat en dat er
diverse fotografen omheen lagen, dus wij er meteen op af. Helaas was de IJseend inmiddels weer
het water in gegaan zodat ik die niet meer van dichtbij kon fotograferen maar met de telescoop
was de IJseend nog mooi te zien. Ook zwom er een paartje Zwarte Zee-eenden niet ver van ons
vandaan. Tijdens de meeste herfstexcursies op de Wadden zie je er veel langs vliegen maar altijd
van grote afstand. De Brouwersdam is in de winter ‘the place to be’ om van dichtbij Zwarte Zeeeenden en IJseenden te zien. Verder zagen we nog een aantal Roodkeelduikers en een
Roodhalsfuut. Na het eten van een portie kibbeling (halverwege de middag) zijn wij naar huis
gereden want Peter Noy moest nog wortelstamppot maken en ik moest Isidro nog naar Sint
Anthonis brengen. Een aantal van ons zijn nog doorgereden naar de Plompe Toren in
Koudekerke. Ik weet niet wat ze daar nog gezien hebben maar ik vond dat de dag al meer dan
geslaagd was. Een excursie die we de komende jaren op de agenda moeten houden.
John Hermans

Lekker bakje kibbeling
(foto Martien van Dooren)
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Bijzondere Waarnemingen
Natuurlijk kan een greep uit de bijzondere waarnemingen
van onze regio in dit Bruujsel niet ontbreken. Na de
trekperiode is het vaak wat rustiger met betrekking tot
bijzondere soorten. De Kleine Zilverreiger rondom de
Leijgraaf heeft aan aantal vogelaars flink beziggehouden.
Deze werd steeds op een andere locatie vliegend gezien.
Kraanvogels (foto John Hermans)
Gelukkig zijn er wel foto’s van gemaakt. Een Rosse
Stekelstaart is in Nederland wel een exoot en hier waarschijnlijk ook een escape, maar is toch
een leuk eendje om te zien. Half februari kwamen de eerste berichten binnen van overtrekkende
Kraanvogels van Lac du Der (Frankrijk). De wind stond gunstig (oostenwind), waarbij er grote
groepen zijn gezien op 24 februari. Twee weken later kwamen de Kraanvogels vanuit Spanje
over, ook hiervan zijn er flinke groepen gezien! Prachtig gezicht. In het najaar willen we enkele
dagen naar Lac Du Der om daar ter plekke grote aantallen Kraanvogels te zien foerageren!
Wil je op de hoogte blijven, kijk regelmatig op onze site; www.vogelwachtuden.nl. Voor het
direct doorgeven van bijzondere waarnemingen hebben we nu een Whatsappgroep opgericht.
Meer informatie hiervoor is te vinden op ons Forum onder ‘Waarnemingen’!
Peter van de Braak (Inventarisatiewerkgroep), T: 0413-253586 E: petervandebraak@gmail.com
Datum

Aantal Soort

Locatie

Waarnemer

01-12-2013

1

IJsgors

Maashorst - Schaijkse Heide

Ralph Smits

16-12-2013

1

Ruigpootbuizerd

Telpost Brobbelbies Zuid

Gerard van Aalst

30-12-2013

1

Bergeend

Maashorst - Hofmans Plassen

Gerard van Aalst

30-12-2013

1

Casarca

Zeeland - Witte Dellen

Dirk Eykemans

12-01-2014

1

IJsvogel

Veghel - 't Ven

William van der Velden

17-01-2014

1

Kleine Zilverreiger

Erp - Leijgraaf

Arend Vermaat

30-01-2014

29

Kraanvogel

Maashorst - Schaijkse Bossen

Jeroen Helmer

31-01-2014

1

Krooneend

Uden - De Kleuter

Martien van Deursen

03-02-2014

1

Klapekster

Maashorst - 3 Vennen

Wim van Lanen

04-02-2014

1

Rosse Stekelstaart

Landerd (gemeente)

Wil Verbossen

11-02-2014

1

Bergeend

Veghel - De Aa

Arend Vermaat

22-02-2014

1

Ooievaar

Uden - Melle

Harry Claasen

24-02-2014

200

Kraanvogel

Uden - Zuid

Bart Gras

24-02-2014

54

Kraanvogel

Telpost Brobbelbies Zuid

Gerard van Aalst

24-02-2014

64

Kraanvogel

Maashorst - Begrazingsgebied

Theo Vos

07-03-2014

1

Noordse Kauw

Uden - Eikenheuvel

Harry Claasen

08-03-2014

1

Blauwe Kiekendief

Nistelrode - Zevenbergen e.o.

Theo Vos

08-03-2014

1

IJsvogel

Maashorst - Hofmans Plassen

Gerard van Aalst

08-03-2014

2

Krooneend

Maashorst - Hofmans Plassen

Gerard van Aalst

09-03-2014

1

Casarca

Uden - De Kleuter

Steef van Lith

09-03-2014

204

Kraanvogel

Veghel - De Donken

Leo Ballering

10-03-2014

2

Ooievaar

Uden (gemeente)

Chris van Lieshout
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Inloggen op de website van Vogelwacht Uden
Als lid van Vogelwacht Uden heb je enige tijd geleden een gebruikersnaam en een wachtwoord
ontvangen op je e-mailadres mits dit bij de ledenadministratie bekend is. Mogelijk is deze mail
bij de ongewenste mail terecht gekomen omdat sommige aanbieders vinden dat mail, die van
@vogelwachtuden.nl komt, ongewenst is. Het wachtwoord dat je hebt ontvangen is een
verzameling tekens. De samenstelling is zodanig dat een kwaadwillende deze moeilijk kan
ontcijferen. Het nadeel hiervan is dat het wachtwoord ook moeilijk te onthouden is. De meeste
browsers kun je echter zo instellen dat ze de gebruikersnaam en het wachtwoord voor jou
onthouden. Wil je inloggen op de site van de Vogelwacht dan wordt automatisch jouw
gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord ingevuld. Om in te kunnen loggen heb je dus de
gebruikersnaam nodig en hier hebben we gekozen om de voornaam te gebruiken zonder
hoofdletters. Het probleem van dezelfde voornamen hebben we opgelost door er een cijfer achter
te zetten. Het inloggen op de website gaat als volgt. Je opent de website en je krijgt het volgende
beeld te zien, ik heb hier alleen de bovenkant afgebeeld en een pijl geplaatst bij de plaats waar je
moet klikken om in te loggen.

Klik je op ‘Inloggen’ dan opent het hieronder links afgebeelde schermpje. Hier moet je bij
‘Gebruikersnaam’ de gebruikersnaam invullen die je via de mail hebt ontvangen. Bij
‘Wachtwoord’ vul je het wachtwoord in. Dit kun je het beste doen door het wachtwoord dat je
hebt gekregen te kopiëren en daarna in het veld wachtwoord te plakken. Dus het wachtwoord dat
je hebt gekregen markeren, vervolgens de toetsen CTRL+C indrukken. Hierna de cursor in het
veld ‘Wachtwoord’ plaatsen en vervolgens CTRL+V indrukken en het wachtwoord is ingevuld.
Rechtsonder zie je een voorbeeld hoe het Loginscherm er dan uit komt te zien.

Indien je vervolgens op ‘INLOGGEN’ klikt dan verschijnt het volgende scherm:

Je ziet dan dat rechtsboven je naam is ingevuld en dan ben je ingelogd.
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Indien het allemaal niet wil lukken dan kun je ook gebruik maken van de punten die rechtsonder
in het Loginschermpje staan. Je kunt namelijk ook klikken op:
· Wachtwoord vergeten?
· Gebruikersnaam vergeten?
Indien je dat doet dan verschijnt het volgende scherm:

Bij ‘E-mailadres: *’ is het verplicht om het e-mailadres in te vullen dat bij de ledenadministratie
bekend is. Dat e-mailadres is namelijk geregistreerd bij jouw inloggegevens in de database van
de website. Als dit klopt krijg je een bericht thuis gestuurd met een verificatiecode. Het scherm
van de website verandert in:

Als je de aanwijzingen volgt dan kun je het wachtwoord aanpassen. Vul dus de gebruikersnaam
in en kopieer en plak de Verificatiecode.
Wanneer je nu op ‘verstuur’ klikt zie je het volgende scherm en kun je dus verder:

Ben je de gebruikersnaam vergeten dan krijg je het volgende scherm te zien.
-52-
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Ook hier geldt: bij ‘E-mailadres: *’ is het verplicht om het e-mailadres in te vullen dat bij de
ledenadministratie bekend is. Dat e-mailadres is namelijk geregistreerd bij jouw inloggegevens
in de database van de website. Als dit klopt krijg je een mailtje thuis gestuurd met je
gebruikersnaam. Het scherm wijzigt naar het volgende scherm.

Wanneer je zowel je gebruikersnaam als je wachtwoord niet weet, dan begin je met te vragen
naar je gebruikersnaam en vervolgens naar je wachtwoord. Niet in een andere volgorde omdat je
bij het opnieuw aanvragen van een wachtwoord je gebruikersnaam nodig hebt.
Indien je niet bekend bent onder het e-mailadres dat je opgeeft krijg je het volgende scherm en
kun je dus niet verder:

Dit bericht verschijnt omdat er geen e-mailadres bekend is. Je kunt dan een e-mail naar de
webmaster sturen en vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord. De webmaster controleert
of je lid bent van de Vogelwacht en geeft dan je e-mailadres door aan de ledenadministratie.
Vervolgens krijg je dan een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd.
Jacques Raats (e-mail: webmaster@vogelwachtuden.nl)
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Activiteiten werkgroepen Vogelwacht Uden e.o.
HET BESTUUR
Het bestuur verzorgt de algehele coördinatie van de vereniging, zij stimuleert tal van activiteiten en
legt contacten met derden. Tevens organiseert het bestuur de ledenactiviteiten, zoals excursies,
cursussen en dialezingen. Genoemde activiteiten worden mede uitgevoerd door middel van een
aantal werkgroepen, te weten:
WERKGROEP INVENTARISATIE
De werkgroep Inventarisatie organiseert diverse vogeltellingen in de Maashorst. Genoemde
inventarisaties hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vogelstand in een
bepaald gebied. De verkregen informatie wordt ter beschikking gesteld aan het SOVON,
Staatsbosbeheer en Gemeentes. Zij gebruiken de informatie ten behoeve van beheersplannen voor
de Maashorst en de Wijstgronden.
Coördinator Arend Vermaat, telefoon: 0413-377116
WERKGROEP ZWALUWEN
Sinds 1986 heeft de Vogelwacht een kunstmatige oeverzwaluwenwand op de voormalige
grindafgraving ‘Hemelrijk’ te Volkel (nu Recreatiepark BillyBird). Men houdt zich bezig met de
inventarisatie en registratie van de daar broedende oeverzwaluwen. Daarnaast wordt regelmatig
onderhoud uitgevoerd aan de oeverzwaluwenwand en observatiehut. Sinds enkele jaren is er ook
een natuurlijke broedwand bij de Kleuter aangelegd. Een gratis brochure is verkrijgbaar.
Coördinator Marc Poulussen, telefoon: 0413-274046
WERKGROEP UILEN
Het plaatsen en onderhouden van nestkasten in kerken, boerderijen en schuren is een van de
belangrijkste taken van deze werkgroep. Momenteel heeft de werkgroep de beschikking over ca.
vijftig kerkuilenkasten, die verdeeld zijn over Uden, Volkel/Odiliapeel en Boekel/Venhorst. Alle
broedgegevens worden geregistreerd en aan de betreffende instanties doorgegeven. Daarnaast het
geven van advies aan belangstellenden.
Coördinator John Opdam, telefoon: 0413-255179
WERKGROEP NESTKASTEN
Deze werkgroep verschaft nestgelegenheid aan vogels en dan met name holenbroeders, zoals
Koolmees, Pimpelmees en Zwarte Mees, Gekraagde Roodstaart, Vliegenvanger etc. Dit gebeurt
door diverse soorten nestkasten te maken en op geschikte locaties te bevestigen. Op dit moment
heeft de werkgroep het beheer over zo’n zeshonderd nestkasten. Tevens het inventariseren en
administreren van broedgevallen.
Coördinator Leo Ballering, telefoon: 0413-368248
WERKGROEP STOOTVOGELS
Naast het inventariseren van een zestal soorten stootvogels, welke in de Maashorst voorkomen,
wordt aandacht besteed aan het maken en plaatsen van nestkasten of horsten, alsmede het
controleren en registreren ervan. Verder is het doorgeven en assisteren bij het ringen van de
jongen ook een taak van de groep. Het betreft hier voornamelijk de Buizerd, Havik, Sperwer,
Torenvalk, Wespendief en Boomvalk.
Coördinator William van der Velden, telefoon: 0413-343308
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WERKGROEP CLUBBLAD / PUBLICITEIT
Een belangrijk communicatiemiddel binnen de Vogelwacht is ‘Het Bruujsel’. Dit clubblad wordt
viermaal per jaar uitgebracht in een oplage van ca. 300 exemplaren. Hierin is veel te lezen over
de diverse activiteiten binnen de vereniging. Verder verzorgt de werkgroep alle publiciteit
rondom de activiteiten die op touw worden gezet. Dit resulteert in diverse berichtgevingen in de
dag- en weekbladen, kabelkranten, radio en televisie.
Coördinator Peter Noy, telefoon: 0413-251691
WERKGROEP STICHTING VRIJWILLIG LANDSCHAPSBEHEER UDEN
Deze werkgroep bestaat inmiddels 25 jaar en is sinds december 2013 een zelfstandige stichting
geworden. Zij houdt zich bezig met behoud, herstel en ontwikkeling van kleine
landschapselementen in de omgeving van Uden. Hiertoe worden o.a. wilgen geknot, elzensingels
teruggezet en poelen gegraven. Daarnaast participeert het VLU in de Stichting Udense
Kersenboomgaard. Zij onderhoudt daartoe een kersenboomgaard aan de Patrijsweg te Uden.
Coördinator Willem Peters, telefoon: 0413-252529
WERKGROEP JEUGDVOGELWACHT UDEN E.O.
De Jeugdnatuurgroep is een zelfstandige werkgroep binnen Vogelwacht Uden. Zij is bedoeld
voor jongeren tussen de pakweg acht en vijftien jaar en heeft als doel de jeugd kennis te laten
maken met alle facetten van de natuur. Iedere derde zaterdagmorgen van de maand trekt men het
veld in om naar vogels te kijken, bomen te herkennen of paddenstoelen te zoeken. Men tracht het
besef en waardering voor de natuur bij de jeugd te vergroten. Zij gaan daarbij ‘echt naar buiten’!
Coördinator Peter van de Braak, telefoon: 0413-253586
WERKGROEP SENIOREN.
Een actieve groep senioren binnen de Vogelwacht die iedere maandagmorgen in de Maashorst
gaat wandelen voor het sociale contact maar ook om van de natuur (flora en fauna) te genieten.
Daarnaast wordt assistentie verleend bij het maken van diverse soorten nestkasten en helpt men
mee met de verschillende werkgroepen. Ook wordt ondersteuning verleend bij het uitvoeren van
inventarisatiewerkzaamheden. De minimum leeftijd voor deelname is 55 jaar.
Coördinator Wil Verbossen, telefoon: 0413-268414
WERKGROEP NATUUR & MILIEU
Een gezamenlijke werkgroep met het IVN-Uden. Het doel van deze werkgroep is om natuur- en
milieuplannen van bijvoorbeeld de Gemeente Uden of provincie te toetsen en van commentaar te
voorzien. Kansen en bedreigingen op natuurgebied worden besproken en waar nodig actie
ondernomen. Daarnaast wordt onder andere flora- en faunaonderzoek verricht in de
verschillende natuurgebieden met als doel het geven van beheeradviezen.
Coördinator Joep van Lieshout (a.i.) telefoon: 0413-269153

Doe mee en meld je aan!
Iedere werkgroep kan wel extra hulp gebruiken. ‘Vele handen
maken immers licht werk’. Wanneer je interesse hebt om mee te
doen of eerst meer informatie wilt hebben, neem dan telefonisch
contact op met de desbetreffende werkgroepcoördinator. Zij staan
je graag te woord (alvast bedankt)!
Het Bruujsel, maart 2014
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Wilt u iemand verrassen met een op vogels georiënteerd cadeau? Of wilt u uw vogelkennis
verbeteren met behulp van een goede gids?
Wellicht staat in onderstaande lijst iets van uw gading.
Mocht er niets voor u bijzitten, kijk dan ook eens op de website van de Vogelwacht.
In onderstaand overzicht is aangegeven, welke artikelen wij in voorraad hebben:
Boeken en veldgidsen:
· 1-2-3- Natuurgidsen Vogels ................................................................................... €
· Arendsoog ............................................................................................................. €
· Creatief vogels fotograferen ................................................................................... €
· De dwergganzen van Anjum .................................................................................. €
· De grauwe klauwier ............................................................................................... €
· De kiekendieven van het Oldambt .......................................................................... €
· Dieren fotograferen ................................................................................................ €
· Erfvogels in beeld .................................................................................................. €
· IJsvogels ................................................................................................................ €
· Kerkuilen ............................................................................................................... €
· Living on the edge ................................................................................................. €
· Mus ....................................................................................................................... €
· Nesten in beeld ...................................................................................................... €
· Nieuwe zakgids Vogels .......................................................................................... €
· Tuinvogels in beeld ................................................................................................ €
· Vogelherkenningskaart .......................................................................................... €
· Uilen van Europa ................................................................................................... €
· Veldgids Roofvogels .............................................................................................. €
· Veldkijker, de natuur dichtbij ................................................................................. €
· Vogels, lichaamsbouw en gedrag ........................................................................... €
· Vogels over de vloer .............................................................................................. €
· Vogels van Europa ANWB .................................................................................... €
· Vogels van maand tot maand ................................................................................. €
· Vogels voor elke dag.............................................................................................. €

10,00
12,00
17,00
17,00
15,00
19,00
17,00
3,50
15,00
13,00
50,00
12,00
3,50
12,00
3,50
4,00
35,00
25,00
12,00
24,99
17,00
25,00
11,50
10,00

CD’s en DVD’s
· Cd’s met vroege vogelzang 3 Nico de Haan, vogels van plas en moeras ................ € 10,00
· DVD Onze zwanen en wilde ganzen ...................................................................... € 17,00
Verrekijkers:
· Riemenstelsel voor kijker of fototoestel (Harness) ................................................ € 12,00
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Andere artikelen:
· Vogelwacht Uden sticker (oude logo) ................................................................... gratis!
· Vogelwacht Uden sticker (nieuwe logo) ............................................................... gratis!
· Vogelwachtbadge (oude logo) .............................................................................. € 1,00
· Vogelwachtspeldje (een ‘must’ voor leden, oude logo) ......................................... € 5,00
· Voederhuis ........................................................................................................... € 10,00
· Verjaardagskalender ............................................................................................. € 5,00
· Klompje ............................................................................................................... € 3,00
· Opvangschaal vogelvoer ...................................................................................... € 9,00
Werkgroep Vogelwacht-Winkel:
De medewerkers van de winkels zijn: Ria de Vent, Henk Arnoldussen, Bart Gras en Koos Doorten.
De winkel bevindt zich fysiek bij: Koos Doorten
Kruisstraat 13,
5388 CH Nistelrode
Telefoon: 0412-650180
Bestellingen via de website van Vogelwacht Uden: www.vogelwachtuden.nl
en klik op ‘algemeen’, daar vind je de winkel.
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