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Boordevol natuur, boordevol beleving!
door Kars Veling

A

lweer twee jaar hebben we te maken met de covidpandemie
en al twee jaar worden veel van de activiteiten die we vroeger
deden beperkt, afgelast, aangepast en wat dan ook. Hebben
we dan twee jaar stil gezeten? Nee natuurlijk niet. En dat zie je
prachtig als je de Hak-als van de afgelopen twee jaar erbij pakt.
Geweldig wat een enorme hoeveelheid informatie daarin te vinden
is. Belevenissen, ervaringen, onderzoeken, essays, columns, waarnemingen, vogelkijkwedstrijden (Big Day), foto’s, heel veel foto’s en
stuk voor stuk druipt het enthousiasme van de bijdragen af. De tuinenspecial waarin mensen, zichtbaar trots, over hun tuin schreven
en uit de tekst en foto’s bleek wel dat die trots helemaal terecht was.
Verhalen van een groentje, die zo langzamerhand maar een andere
naam aan moet nemen want ze is nu echt wel helemaal ontgroend
en staat er fel gekleurd op.
Mooi om alle avonturen van de jeugdgroep te zien. Gelukkig zijn
veel van hun activiteiten wel doorgegaan. Wateronderzoek, op bezoek bij een imker, smeren in de Plantage, elektrisch vissen, speuren
naar boomknoppen, hagedissen zoeken (nee, niet bij Culemborg,
maar op de Heuvelrug). En over jeugd gesproken: we hebben een
echte wantsenkenner in onze gelederen!

Spectaculaire waarnemingen

Veel bijzondere waarnemingen zijn er gedaan en dat is misschien
wel een beetje dankzij corona. Veel mensen zijn veel meer thuis
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of in ieder geval in de buurt van Culemborg en ze kunnen het niet
laten om goed om zich heen te kijken en zo waren er spectaculaire
waarnemingen van jan-van-gent, gaffelwaterjuffer, krekelzanger,
ringslang en wat te denken van het wereldberoemde krulhaarplatvoetje?
Ook mooi die verhalen over geringde vogels. Dan zie je hier zo’n
vogel en dan blijkt dat die op de Noordpool heeft rondgekeken,
maar ook in Zuid-Afrika is wezen jagen. En ook vogels die juist heel
erg honkvast blijken en geen zin hebben in lange reizen.
En als je eens kijkt hoeveel verschillende mensen een bijdrage
hebben geleverd dan sta je versteld. Wellicht geïnspireerd door de
tuinenspecial zie je dat meer mensen over hun eigen ervaringen
schrijven. Men weet dat ook dit soort artikelen erg gewaardeerd
worden en dat je ook kunt schrijven over ‘gewone’ ervaringen en dat
het niet altijd diepgravend onderzoek hoeft te zijn. Maar ook goede
inhoudelijke verhalen kom je regelmatig in onze Hak-als tegen en
dan blijkt weer wat een enorme kennis en ervaring er in onze NVWC
huist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de redactie
die al die bijdragen verwerkt en verbetert en die die ook geweldig
weet vorm te geven, want ons tijdschrift is echt een pareltje!
Als je die twee jaargangen van de Hak-al hebt doorgewerkt kan je
alleen maar glimmend van trots denken: Die club, daar ben ik ook
lid van!
Veel leesplezier met deze nieuwe Hak-al.

Jaarverslag 2021

Zoogdierenwerkgroep
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door Johan de Kruif, fotografie Jurgen Geven

N

et als vorig jaar zijn in 2021 de onderzoekjes naar muizen
beperkt gebleven. Het vereist veel tijd om dit goed te
kunnen doen. Daar is de groep nog te klein voor, mede
gelet op de andere activiteiten. De werkgroep bestond dit jaar
uit 5 à 6 actieve leden.
Rondom onze locatie De Steenuil werd een kort onderzoekje
gedaan naar dagactieve muizen, waarna de vallen uiteindelijk
gecontroleerd werden samen met de Jeugdgroep. Jurgen heeft
voor de jeugd hierbij een leuke presentatie gegeven over
muizen.
De onderzoeken met cameravallen op het ecoduct zijn wel
doorgegaan. De eerder waargenomen dassen in het gebied
werden na medio 2020 niet meer waargenomen. Onduidelijk is
of zij zich verplaatst hebben of zijn omgekomen (jacht/verkeer).
In het gebied hadden we wel frequente beelden van bunzing,
boommarter, wezel, vos en reeën. Ook werden er weer egels
gezien, wat mede een teken is dat er geen dassen meer zijn.
Dassen zijn de vijand van egels.
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Dassenburcht

Op verzoek van Staatsbosbeheer zijn we ook doorgegaan met
de monitoring bij een dassenburcht in Maurik; hier werden diverse jongen geboren. Door de nabijheid van een drukke weg,
vond eerder een dassenvrouwtje de dood na een aanrijding. Er
zijn veel contacten geweest met de provincie om deze plek veiliger te maken door afscherming. Er is inmiddels wel toegezegd
dat er iets gaat gebeuren, maar de ambtelijke molens draaien
erg langzaam. Omdat er ook een burcht is aangetroffen bij een
nabijgelegen bos, gaan we dit jaar ook daar camera’s plaatsen.

Struikrover

Voor het Geldersch Landschap werd in de Regulieren met zogenaamde struikrovers (een cameraval in een buis geplaatst met
lokstoffen, zoals o.a. sardientjes) onderzoek gedaan naar kleine
marterachtigen. Dit leidde tot waarneming van o.a. wezel en
boommarter. Helaas leidde een interne communicatiestoornis
bij het Geldersch Landschap tot het stukmaaien van een struikrover. Gelukkig heeft men de schade vergoed.
Jurgen organiseerde voor de werkgroep eind november een
interessante presentatie over de resultaten.
Ook komend jaar willen we in ieder geval doorgaan met de
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1 Bruine rat, 2 wezel, 3 egel, 4 reebok
onderzoeken met wildcamera’s op het ecoduct en in Maurik. De
struikrovers willen we op een locatie langs de Diefdijk plaatsen. Hier
zijn ooit waarnemingen gedaan van hermelijnen. Tegenwoordig
een behoorlijk zeldzame soort.
De werkgroep draait nog steeds op een klein aantal enthousiaste
leden, zou je het leuk vinden om eens mee te gaan of mee te helpen met de onderzoekjes, neem contact op met Jurgen Geven via
zoogdierencoor@nvwc.nl.
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Bij de poot

Jaarverslag 2021
door Mario Huizinga

I

n bijgaande tabel een overzicht van mijn ringaflezingen in
2020 en 2021 binnen het NVWC- werkgebied, met een aantal
opvallende verschillen. In 2021 heb ik veel grutto’s af kunnen
lezen in de Goilberdingerwaard. Die pleisterden in 2020 nog
allemaal in de Everdingerwaard, en dat is officieel buiten het
NVWC-werkgebied. In 2021 zijn de grutto’s noodgedwongen
verhuisd door het hoog water in februari, zie Hak-al 2021-3. Een
Franse grutto heb ik maar liefst tien keer afgelezen in maart.
Nummer twee op de lijst is Duitse ooievaar 5T211 die ik in 2021
zeven keer heb afgelezen. Voor foto en life history zie pagina 38.
Verder valt op dat ik in 2021 meer geringde ganzen heb gezien.
Dat werd vooral veroorzaakt door de winterse periode in februari
2021, waardoor meer ganzen die normaal noordelijker overwinteren, nu naar onze omgeving waren uitgeweken.
De leukste aflezing vond ik de geringde lepelaar, een vogel die
als kind al tot mijn verbeelding sprak. Dat geeft mij een mooi excuus om wat dieper in te gaan op het onderzoek naar lepelaars
met behulp van kleurringen.
(Zie foto lepelaar met life history hiernaast.)
Op 17 april zag ik lepelaar NANC. NANC is in mei 2019 als jong
geringd in de lepelaarskolonie bij Onderdijk aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Uit de life history blijkt dat NANC haar
of zijn eerste twee winters aan de kust van Zuid Normandië is
waargenomen. Maar omdat waarnemingen uit hartje winter ontbreken, kan het goed zijn dat NANC nog verder naar het zuiden
is doorgevlogen.
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Overwintering gezenderde lepelaars

De meeste lepelaars trokken in het najaar altijd ver naar het
zuiden, tot in West-Afrika om te overwinteren (zie kaartje hiernaast). Maar dat is aan het veranderen, steeds meer lepelaars
blijven in Zuid-Europa, Frankrijk of zelfs gewoon in Nederland.
Bijgaand kaartje van de handige app Animal Tracker laat zien
waar gezenderde lepelaars zich op 31 januari 2022 bevonden.
Uit ringonderzoek blijkt steeds duidelijker dat vogels die overwinteren in Europa een grotere jaarlijkse overlevingskans hebben dan de doortrekkers naar Afrika. Er is jaarlijks een relatief
grote sterfte tijdens de voorjaarstrek in Afrika, waar lepelaars
grote afstanden met forse tegenwind moeten overbruggen.
Overwinteren in Nederland geeft uiteraard weer andere risico’s,
zoals een winterperiode met ijs.
Als je meer wil lezen over het onderzoek naar Nederlandse lepelaars, kan ik het boek ‘Sinagote’ van
Theunis Piersma en anderen van harte aanbevelen.
Het boek, met veel foto’s en afbeeldingen, is erg leuk
geschreven en leest als een roman, die het levensverhaal vertelt van de geringde en gezenderde lepelaar
Sinagote. Of je pakt gewoon Hak-al 2018-4 erbij, met
niet minder dan 3 artikelen over lepelaars door Jouke
Altenburg.
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Jeugdgroep
door Winny Verdouw en Maartje van der Ploeg

Leo legt uit waar je op moet letten bij boomknoppen. Winny Verdouw
Onder: variabele dwergzuringwants.

Heel goed kijken waar de hagedissen zitten. Maartje van der Ploeg
Onder: hazelworm. Wikipedia.

D

Kijk eens wat er opgeschept is! Cees van Appeldoorn
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e activiteiten binnen gingen door corona helaas niet door.
Maar buiten gingen de activiteiten meestal wél door. Een
aantal activiteiten werd echt goed bezocht en wat nieuwe
leden sloten zich aan. Een hele leuke middag was in het Gat van
Doorn. Een heerlijke middag in april. We vonden zomaar een aantal
zandhagedissen. Ik was er nog nooit geweest. Een heel leuk terrein
voor hagedissen en erg geschikt voor kinderen.
Tweemaal hebben we met de schepnetten de Zump leeggeschept.
En was er belangstelling van de Culemborgse Courant. In maart
werd een knoppenpuzzeltocht in de Plantage opnieuw heel goed
bezocht. Leuk dat een oud-jeugdlid Tijn een middag in de Ronde
Haven met ons wantsen ging zoeken. In november waren er veel
kinderen voor de muizen gekomen.
Het is vaak behoorlijk spannend hoeveel kinderen er deel willen
nemen aan een activiteit. We vragen mensen even door te geven als
ze van plan zijn te komen. Maar het is natuurlijk prima als kinderen
een vriendje of vriendinnetje meenemen. We hebben de middag
gekozen omdat veel kinderen in de ochtend sporten. Avondactiviteiten hebben we steeds bij gebrek aan belangstelling moeten afzeggen. En nu in januari reeën spotten in de Regulieren, heel vroeg
in de ochtend ging maar één stoer meisje mee. Dan moeten er veel
kinderen naar de sport. Ook leuk en nuttig natuurlijk. Daar moeten
we dan nog beter rekening mee houden.

Jaarverslag 2021

Nestkastwerkgroep
door Cees van Appeldoorn
Door de coronacrisis zijn we in 2021 steeds in kleine groepjes (van twee, maximaal drie werkgroepleden) op stap geweest. Zo’n 80 nestkasten hebben we schoongemaakt en
opgehangen. Het ophangen van kasten was gedeeltelijk
omdat de kasten aan vervanging toe waren en gedeeltelijk
op nieuwe locaties.
Torenvalken

Bij Kees de Raad is een nieuwe nestkast opgehangen aan een oude
houten telefoonpaal. In Buren en Rijswijk zijn nieuwe nestkasten
geplaatst.
Tijdens de controles vonden we nestbouw van kauwen. En ondanks
een houtje in het midden van de nestkast is er toch een nijlgans in
een van de kasten gaan broeden.
We hebben een nieuwe lange aluminiumstok gekocht; deze is
stabieler dan de vorige zodat de camera waarmee we controleren
makkelijk te hanteren is.
In totaal hebben we zestien torenvalknesten gecontroleerd, waarvan er vier bezet waren door torenvalken en 1 door een nijlgans.

Bosuilen

Bij Anneke Knobbout hebben we de nestkast aan de schuur twee
jaar geleden marterproof gemaakt en dat heeft geholpen. We
hebben een bosuilvrouwtje en een jonge bosuil geringd. Er lagen
helaas ook drie koude eitjes. Op de Molenkade zijn een ring bij een
vrouwtje en een jonge bosuil gezet.
Op locatie in Culemborg Kooiweg Oost broedde een bosuil en de
twee jonge bosuilen zijn uitgevlogen. Bij Winny Verdouw hebben
we nieuwe nestkast opgehangen.
In totaal hebben we tien bosuilennestkasten gecontroleerd, waarvan er drie bezet waren door bosuilen.
Tijdens de controles vonden we nestbouw van kauwen en holenduiven.

Kerkuilen

Op de locatie Prijsseweg Culemborg troffen we wel twee kerkuilen,
maar geen broedsel, zoals vorig jaar.
In een van de nestkasten troffen we een broedende holenduif aan
met naast haar/hem een dode kerkuil. Hierover hebben we een

e-mail gestuurd naar Griel Vogeltrekstation met een foto van de
ring met nummer 5575955. In het rapport dat we daarna kregen,
stond dat de uil 8 jaar oud was en was geringd in Ooij bij Nijmegen.
Op een locatie in Leerdam Diefdijk hebben we in een hooischuur
een nieuwe kast opgehangen.
In Rijswijk is helaas een nestkast leeggehaald door een marter, één
jong is uitgevlogen, helaas zes eieren weg. We gaan deze nestkast
marterproof maken met een tv-schotel.
Op de Kooijweg Oost troffen we een kerkuil in de nestkast aan,
geen broedsel, wel veel uilenballen.
In totaal hebben we 27 kerkuilennestkasten gecontroleerd, waarvan
er twee bezet waren door bosuilen en vijf door kerkuilen.

Steenuilen

Op locatie in Everdingen is een nestkast ieder jaar bezet met broedende ouders. Dit jaar zijn er drie jongen geringd. De nestkast op
deze locatie hebben we vernieuwd omdat de oude in zeer slechte
staat was.
In Beusichem troffen we een broedende steenuil waarvan de drie
jongen zijn uitgevlogen.
Op locatie in Geldermalsen troffen we een broedende steenuil met
één jong en een dood jong.
In Buren hebben we een nieuwe nestkast op een andere plek
geplaatst. De oude staat op een schuin dak en is moeilijk schoon te
maken.
We kregen op 25 juni 2021 een mail dat op Hennisdijk Buren in het
weiland een dode steenuil met ringnummer 3864711 was gevonden.
De steenuil was geringd door Theo Boudewijn op 03-06-2021.
In Ravenswaaij troffen we een broedende steenuil met één jong dat
is uitgevlogen.
In Rijswijk vonden we broedende ouders met vier jongen. Deze zijn
geringd en uitgevlogen.
In totaal hebben we 28 steenuilennestkasten gecontroleerd, waarvan er negen bezet waren door steenuilen.
Tijdens de controles vonden we ook mezennesten.

Op 3 juni 2021 is Leo van der
Kooij met Theo Boudewijn op
stap geweest om uilen te ringen.
In totaal werden 9 jonge steenuiltjes – twee keer 1 jong, één keer
3 jongen en één keer 4 jongen –
geringd. Bij één kast bleken de
jongen al uitgevlogen dus waren
we te laat. Ook is er nog een volwassen vrouwtje kerkuil geringd.
In de kast zat een pas uitgekomen
jong en lagen nog 6 eieren.

Het broedresultaat voor
het jaar 2021 is van alle
gecontroleerde nestkasten
veel minder geworden ten
opzichte van 2020.
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Bijenbrigade Parkstrook

Annette van Berkel

Wat is de Bijenbrigade Parkstrook?
De bijenbrigade bestaat uit een groepje mensen dat de gemeente ad
hoc ondersteunt en adviseert bij het beheer ten behoeve van wilde
bijen in de Parkstrook. Daar zit een flink aantal soorten wilde bijen
met hun nesten en in het beheer van de strook wordt daar niet altijd
rekening mee gehouden.

Activiteiten 2021

Door verandering in het maaibeheer naar gedeeltelijk gazonmaai en
gedeeltelijk niet maaien langs het smalle pad en de schiereilandjes
tussen Palster en Brede school is geen actie ondernomen. Aan de
vijver bij sporthal Interweij is slechts 1 maal maaisel uit de oeverzone
afgevoerd door het maaisel over het gazon te verspreiden. Hier is
het tijdens de wekelijkse maaibeurt verhakseld en vervolgens opgenomen door de regenwormen.
De plekken die in 2020 niet gemaaid werden, zijn ook in 2021 niet
gemaaid met als gevolg flinke verruiging. Er bloeiden behoorlijk wat
grote ruigtekruiden zoals honingklaver, koninginnekruid, berenklauw, engelwortel en een enkele kattenstaart. Vooral de honingklaver was regelmatig doorgang belemmerend. Bovendien bestaat de
kans dat door niets te doen de oeverdelen door minder aangename
kruiden zoals haagwinde en grote brandnetel overgenomen worden
(dat is op sommige stukken oever al gaande).
Gericht, gefaseerd maaibeheer om de bloemrijkdom te behouden of
te verbeteren is wenselijk in de hele parkstrook. Overleg hierover met
de gemeente is een van de wenselijke activiteiten voor 2022.

Aardhommel op kattenstaart.
Boven: Parkstrook afvoer maaisel in gazon.
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Insectenwerkgroep
door Annette van Berkel en Kars Veling

De insectenwerkgroep is, ondanks alle beperkingen, zeer actief geweest in 2021. Inventarisaties,
monitoring, excursies en vooral heerlijk genieten van die enorme soortenrijkdom. We zullen hier kort
een aantal van die activiteiten beschrijven.

Tichelterrein Buren

Op verzoek van Staatsbosbeheer hebben veel leden van de
Insectenwerkgroep meegewerkt aan een totale inventarisatie van
dagvlinders, libellen en sprinkhanen op het Tichelterrein in Buren.
En met succes want er zijn het afgelopen jaar meer dan 2200 dagvlinders, bijna 3000 libellen en ook bijna 200 sprinkhanen doorgegeven. Het Tichelterrein is dan ook een heel gevarieerd gebied
en dat zie je terug in de vele waarnemingen. Het bruin zandoogje
is de meest gemelde dagvlinder, de top drie bij de libellen was
bloedrode heidelibel (371 ex.), blauwe breedscheenjuffer (416 ex.)
en de absolute winnaar de variabele waterjuffer met meer dan
450 exemplaren. De inventarisatie van de sprinkhanen is nog niet
volledig en daar zullen we dit jaar nog voor aan de slag gaan. Leuk
is wel dat er 17 moerassprinkhanen zijn gezien, een Rode lijstsoort.
In een van de komende Hak-als zullen we uitgebreid verslag doen
van dit onderzoek.

Nachtvlinders

Inmiddels al vele jaren worden op drie locaties in Culemborg en drie
in Tricht/Buurmalsen nachtvlinders geïnventariseerd met behulp
van een lichtval. Ook in 2021 werden de vallen van februari tot en
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Kaartje waarnemingen Tichelterrein 2021,
rood = vlinders, blauw = libellen, groen = sprinkhanen
met oktober gezet met een frequentie van eens in de week tot eens
in de maand. Er werden in totaal zo’n 2500 nachtvlinders gevangen
en op naam gebracht. Uiteraard werden zij daarna allemaal weer
vrijgelaten. Per locatie werden in 2021 tussen 50 en 115 verschillende
soorten aangetroffen.
Het gros van de vlinders was ‘vaste klant’, zoals de huismoeder, de
gewone worteluil en de stofuilen, maar er waren ook soorten die
nieuw waren voor de vanglocatie of zelfs voor ons werkgebied. Daar
waren ook zeldzame of bedreigde soorten bij, zoals de zuidelijke
bandspanner en de zuidelijke grasuil, beide zeldzame trekvlinders, en de gelijnde silene-uil en het lindeherculesje. Er waren ook
bijzondere soorten bij die niet zo vaak gevangen worden, zoals het
vlasbekuiltje en de witte hermelijnvlinder. De grote pijlstaarten,
zoals pauwoogpijlstaart, groot avondrood en ligusterpijlstaart,
worden altijd als bijzondere soorten ervaren.
Er wordt ook al jaren regelmatig met licht en laken gevangen, in
2021 weer eens op het Tichelterrein in Buren. We zijn er viermaal

Boven de zeldzame zuidelijke bandspanner. Karin Verspui.
Onder gelijnde silene-uil. Anja de Wit.
En lindeherculesje. Margreet de Nie.

Van boven naar onder: meikever op het laken,
kleine groenbandspanner op fluitenkruid en
wachtervlinder. Kars Veling.

geweest en hadden per avond 20 tot 40 vlinders, verdeeld over 20
tot 30 soorten. En behalve nachtvlinders blijken ook hoornaars en
meikevers door het licht te worden aangetrokken. Deze worden
even tijdelijk in een potje bewaard, want ze zorgen voor een enorme storing op het laken . Op het einde vonden we ook nog een
vlinder die wel naar het licht was toegekomen, maar die niet op het
laken zat. Een kleine groenbandspanner zat, net naast de lamp, te
drinken op de volop bloeiende fluitenkruid.
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 3 september, in de tuin
van de Steenuil, kwamen zo’n 30 soorten op het laken af, waaronder
hagedoornvlinder, saffraangouduil en gestreepte goudspanner. Een
meer incidenteel toegepaste vangmethode, namelijk met smeer,
werd diezelfde avond toegepast, met als vondsten braamvlinder en
zwart weeskind.

Tijdens andere strooptochten in de Plantage en de Zump viel het
aantal vlinders wat tegen, maar waar dat aan ligt, is moeilijk aan te
geven. Wel zijn er in het najaar zwartvlekwinteruilen, wachtervlinders en bosbesuilen op het stroop afgekomen.
Ook zonder speciale middelen kunnen soms nachtvlinders gezien
worden. Dat geldt in het bijzonder voor de kleine wintervlinder
die tegen boomstammen zit: zo vond Kars eind november in de
Regulieren 375 kleine wintervlinders. En als je oplet, kun je ook in je
tuin mooie nachtvlinders tegenkomen, ook als rups. Zo zaten er in
een tuin aan de Akkerwinde de rupsen van het vlasbekuiltje en de
kompassla-uil.
Rups van het vlasbekuiltje. Kars Veling.

Zwart weeskind tijdens Nationale Nachtvlindernacht. Kars Veling.
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Links scheefbloemwitje. Kars Veling.
Boven paring vierkleurige koekoekshommel op de ‘lek’ in de Zump.
Annette van Berkel.
Onder vuurlibel Tichelterrein. Kars Veling.

Dagvlinders

In 2021 is het scheefbloemwitje heel regelmatig gezien in Culemborg. Deze soort is nog maar pas in Nederland maar er zijn er in
onze omgeving tientallen gezien en ook is waargenomen dat ze
zich voortplanten op scheefbloem, die heel regelmatig in de Culemborgse tuintjes staat.
Al vele jaren, sommige routes worden inmiddels al meer dan 30
jaar geteld, doen we mee aan het landelijke Meetnet vlinders.
Er zijn vaste routes die van april tot eind september in principe
wekelijks worden gelopen. Ook dit jaar gebeurde dat in de Zump,
de Regulieren, op de Spoordijk, in de Baarsemwaard, in Lanxmeer
en in de Leidsche Hoeven. Op de meeste routes waren de aantallen
lager dan normaal. Alleen in september waren er veel vlinders in de
routes. Over de resultaten van deze monitoringroutes kunnen we zo
vier pagina’s vullen, dus zullen we in een van de komende Hak-als
daar meer aandacht aan besteden.

Hommelmonitoring

Sinds 2018 is er een landelijk meetnet hommels dat bestaat uit speciale hommelroutes en dagvlinderroutes waarop hommels geteld
worden. In 2021 zijn in Culemborg door enkele dagvlinderroutetellers in 11 routes de hommels geteld. Opvallend dit jaar: in de route in
de Zump had de vierkleurige koekoekshommel een ‘lek‘. Dat is een
gezamenlijke baltsplaats waar mannetjes op koninginnen wachten
om te paren.

Libellen

2021 is het jaar dat meerdere zuidelijke keizerlibellen zijn gezien
en dat een koraaljuffer opdook in het werkgebied rondom Culemborg. Op de monitoringroute op het Tichelterrein in Buren werd
een van deze vrij zeldzame zuidelijke keizerlibellen geteld op de
monitoringroutes. Op deze routes zijn 19 libellensoorten gevonden
tijdens tien bezoeken. Buiten de routes werden onder andere de
smaragdlibel, de gaffelwaterjuffer, de vuurlibel en de plasrombout
waargenomen.
In de Zump in Culemborg werden op de jufferroute, die vijfmaal is
geteld, zeven libellensoorten waargenomen waaronder de vroege
glazenmaker en de glassnijder. Bij twee poelen, die in 2018 zijn gegraven in het natuurontwikkelingsgebied de Leidsche Hoeven, zijn
op monitoringroutes tienmaal libellen geteld. Dit leverde 22 libellensoorten op waaronder de koraaljuffer. Deze soort komt voor bij
vennen en hoogveen en deze koraaljuffer is dus ver van de bekende
populaties terechtgekomen.
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Lezingen en publicaties

Anja en Rosina gaven ter gelegenheid van de Nationale Nachtvlindernacht een presentatie bij het Stroomhuis in Neerijnen. Bij de
lezing in de Steenuil in oktober liet Kars vlinders uit Nederland en
Frankrijk zien en Annette toonde een film over diverse witjes, vooral
uit eigen tuin.
Ook in 2021 werden weer relatief veel insecten gepresenteerd in de
fotorubriek van de NVWC-website. In de Tsjielp!! kondigde Gijsje
niet alleen insectenactiviteiten aan, maar deed ook verslag van
waarnemingen en inventarisaties. Insecten kwamen in de Hak-al
wat minder aan bod, met alleen het jaarverslag 2020. NVWC-leden
publiceerden een overzicht van bijzondere insectenwaarnemingen
in 2020, de vondst van een voor Culemborg nieuwe zweefvlieg, het
krulhaarplatvoetje, en een jeugdactiviteit door Tijn over wantsen.
In de Baarsemwaard is een speciale vliegenval gezet om de koeien
daar te verlossen van lastige insecten zonder dat daarbij gif gebruikt wordt. We zullen deze proef op de voet volgen.

Appgroep insecten

Er is ook een appgroep actief waar
mensen hun waarnemingen en
ervaringen met insecten kunnen
delen en deze wordt zeer intensief
gebruikt. Daarop posten niet alleen
de echte insectenfreaks, maar ook
veel vogelaars (wegens gebrek aan
vogels in de zomer) doen er volop
aan mee. Behalve dat het erg leuk
en zeer leerzaam is, komen er bij
tijd en wijle ook erg mooie foto’s
langs.
Foto appgroep Annette van Berkel.

Vogels:

tellingen & onderzoek
Samenstelling en tekst: Jouke Altenburg, foto’s Jouke Altenburg, tenzij anders aangegeven.
met bijdragen van o.a. Annette van Berkel, Arjan Brenkman, Theo Boudewijn, Bas Engels, Peter van Horssen,
Mario Huizinga, Astrid Potiek en Han Sloots

Hier tref je een bloemlezing aan van de vogeltellingen en -onderzoeken, die in 2021
werden gerealiseerd. Heb je belangstelling om eens te kijken of vogels tellen wat voor jou is?
Je bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de betreffende teller(s)!
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Figuur 1: Indicatieve begrenzing van de Culemborgse MUS-tel-plots
(postcodegebieden)
Links kolganzen en brandganzen, onder logo Jaar van de Merel.

BROEDVOGELS – Gebiedstellingen
Zump (Sovon – BMP-A) door Ruud Post, Kars Veling en
Annette van Berkel
De Zump wordt (met enkele onderbrekingen) vanaf 1995 geteld.
Tijdens de bezoekronden van 2021 was het weer genieten van het
ochtendvogelkoor en prachtige voorjaarskleuren. We telden 140 territoria verdeeld over 34 soorten. Wat viel er op in 2021? We zoomen
in op de mezen.
De koolmezen hadden tien territoria, het hoogste aantal sinds 2011.
Het gemiddelde over de afgelopen tien jaren was acht territoria. In
de periode 1995 t/m 2000 lag het gemiddelde op 11 en telden we in
piekjaren 14 territoria. Landelijk zijn de koolmezen sinds 1990 iets
vooruitgegaan. In de Zump is dat niet het geval. Het lijkt erop dat
het met de tuinen om de Zump te maken heeft. In de periode 1995
t/m 2000 was het gemiddeld aantal territoria in de aangrenzende
tuinen zes. Voor de periode 2011 t/m 2021 waren dat er drie. De
tuinen lijken als territorium voor koolmezen minder aantrekkelijk te
zijn geworden.
De pimpelmezen hadden in 2021 vijf territoria. Het gemiddelde
over de afgelopen tien jaar ligt op vier. Dat was in de periode 1995
t/m 2000 ook zo. Het aantal pimpelmeesterritoria is dus stabiel. De
pimpelmees gaat landelijk licht vooruit.
De matkop telden we in 2011 voor het laatst. Daarna zijn er geen
territoriale vogels meer waargenomen. Landelijk gaat deze soort
hard achteruit.
De staartmees heeft sinds 1995 jaarlijks één territorium. Landelijk
gaan ze flink achteruit. Gelukkig blijft de Zump blijkbaar nog geschikt broedgebied.
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Stadsvogels (Sovon - MUS-telling) door Annette van Berkel
(4101), Kars Veling (4102), Han Sloots en Charlotte Dirkx (4103),
Ruud Post (4104) en Erwin ’t Lam (4105)
In 2021 zijn weer alle postcodegebieden (figuur 1) van de Culemborgse bebouwde kom volgens de MUS-methode geteld. MUS staat
voor Meetnet Urbane Soorten. Op vaste punten worden drie keer in
het broedseizoen alle vogels genoteerd die het gebied gebruiken.
Twee bezoeken zijn rond zonsopgang, het derde is een avondbezoek. Hieronder een impressie hoe het de gierzwaluw, merel en
visdief in 2021 is vergaan.
De telresultaten van 2021 lieten een grote variatie in gierzwaluwaantallen zien ten opzichte van het jaar ervoor. In plot 4105 waren
de aantallen ongeveer gelijk. In 4101, 4102 en 4103 waren het er
tweemaal zoveel en in 4104 waren het er een stuk minder. De
variatie in telresultaten kan te maken hebben met het weer. Juist
als het weer wisselvallig is, met een aantal koude en regenachtige
dagen, vertrekken de adulte gierzwaluwen een dag of enkele dagen
naar gebieden met beter weer, om daar te foerageren. De jongen
kunnen namelijk enkele dagen zonder eten. De timing van het
MUS-bezoek (tel je op een avond dat ze weg of net terug zijn) kan
veel uitmaken voor de waargenomen aantallen. Met lange telreeksen haal je die ‘ruis’ eruit. Landelijk gaat de soort achteruit.
2022 is het Jaar van de Merel (zie www.sovon.nl/nl/content/jaar-vande-merel) Hoe vergaat het de soort tot nu toe in Culemborg? In alle
telgebieden vertoonde de soort afgelopen jaren een flinke dip. In
2021 is in drie plots echter herstel zichtbaar. Twee plots zitten nog
in de dip. Oorzaken? Doe daarom in het Jaar van de Merel mee met
het extra onderzoek!
De stad is niet direct de plek waar je meteen visdieven zou verwachten. Toch werden ze regelmatig in alle plots geteld. Ze foerageerden
in de vele vijvers, grachten en waterpartijen in Culemborg. Alleen in
plot 4104 - bedrijventerrein Pavijen - vlogen ze voornamelijk rond

Figuur 2: De ontwikkeling van het gesommeerde aantal territoria per
ecologische groep op het Lekdijktraject van de spoordijk tot aan Fort
Everdingen. Huizenbroeders excl. territoria voor huismus, spreeuw
en boerenzwaluw.
Foto boven: morgenstond heeft goud in de mond – ook voor broedvogeltellingen.
Rechts: ochtendsfeer tijdens de broedvogeltelling in de Zump.
Kars Veling.
een dak, waarop ze waarschijnlijk broedden.
Voor vogelliefhebbers die ook een MUS-plot willen tellen: Beusichem, Buren, Geldermalsen en Beesd zijn nog vacant.
Lekdijk: spoordijk tot Fort Everdingen (Sovon – BMP-A) door
Jouke Altenburg
De vogelwerkgroep startte in 1996 met een broedvogeltelling over
de Lekdijk om de effecten van de geplande dijkverzwaring op
lange termijn periodiek te kunnen volgen. De telroute loopt over
de Lekdijk; het telvak loopt tot 100 meter aan weerszijden. Na 2003
raakte het initiatief in het slop. Door het verplichte thuiswerken als
gevolg van corona konden in 2020 en 2021 de drie secties tussen
de spoordijk en Fort Everdingen worden geteld. Hierbij een eerste,
verkennende uitwerking (figuur 2), waarbij de vogelsoorten zijn
gegroepeerd naar broedhabitat.
De totale lengte van de staven maakt duidelijk dat het aantal
territoria tussen 1996 en 2021 royaal is verdubbeld. De grootste
verandering vond plaats tussen 1996 en 2003, het tijdvak met de
herinrichting van de uiterwaarden ten behoeve van Ruimte voor
de Rivier. Maar ook na 2003 nam het totaal aantal territoria nog met
zo’n 20% toe.
De totalen voor jaren 2020 en 2021 verschillen nauwelijks van elkaar.
Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal territoria per categorie dan zien we echter wel degelijk verschuivingen tussen de laatste
twee tellingen. Van de watervogels en de holenbroeders werden
in 2021 beduidend meer territoria vastgesteld (toename >20%) dan
in 2020. Ruigtevogels deden het minder goed (afname >20%). Voor
rietvogels was de verandering in het aantal territoria niet groot
(-10%), maar ook bij deze groep lijkt lokaal wat aan de hand. Het is

de bedoeling om de gegevens nader uit te werken voor het Hak-al
themanummer Water, dat in de herfst van 2022 zal verschijnen.

BROEDVOGELS – Soortgerichte vogeltellingen
Patrijs door Erwin ’t Lam
Patrijzen tellen is notoir moeilijk. De periode waarin de haantjes vocaal territoriaal zijn, varieert sterk tussen jaren, is zeer kort (gepaard)
tot vrij kort (ongepaard) en voor het optimale ‘teltijdvenster’ in de
ochtend- en avondschemering geldt dat evenzeer. Erwin ’t Lam telt
deze landelijk sterk afnemende soort niet systematisch, maar heeft
er aan de westzijde van Culemborg wel een goed oog voor. Mede
dankzij Erwins actieve opstelling paste de gemeente Culemborg in
2021 het maaibeheer van enkele braakliggende percelen op bedrijventerrein Pavijen aan. Daardoor bleef essentiële ruigte (= dekking
en voedselbron) in de broedtijd, maar ook daarna, behouden. Alle
lof voor Erwin en de gemeente Culemborg in deze!
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Blauwe reiger (Sovon - kolonievogeltelling) door Han Sloots en
Peter van Horssen
De reigerkolonie in de Beusichemsewaard aan het eind van de
Lange Dreef kende wederom een lichte afname. Maar de dichte
begroeiing kan de nauwkeurigheid van de telling parten spelen. Al
sinds 2000 schommelt het aantal (zichtbare) nesten tussen de 20 en
25, met soms een uitschieter naar boven of beneden. In 2021 werden
18 nesten geteld (2020: 20). Een bijzonderheid was dat er gedurende korte tijd in de reigerkolonie op één of twee plaatsen lepelaars
op een nest leken te zitten. Maar later werden die daar niet meer
gezien.
Voor het tweede jaar op rij broedden er weer blauwe reigers in de
Plantage. In 2021 werden er vier nesten geteld tegen drie in 2020.
De kolonie op landgoed Mariënwaerdt telde vier nesten. In het najaar werden in de Put van Buren de restanten van veertien blauwe
reigernesten geteld.
Visdief (Sovon - kolonievogeltelling) door Jouke Altenburg
Het aantal visdiefparen op de bunker in de Goilberdingerwaard varieerde het laatste decennium tussen de 10 en 20. Er kwamen in 2021
veertien paren tot broeden. Er is geen indicatie van het broedsucces
in 2021.
Steenuil (Sovon – soortgerichte BMP-telling) Polder Hoge en
Lage Prijs door Jouke Altenburg
De polder Hoge en Lage Prijs (oppervlakte ca. 7.5 km2) tussen de
Diefdijk en de Culemborgse bebouwde kom werd in 2009, 2010 en
2020 op territoriale steenuilen geteld. De telling werd in het vroege
voorjaar van 2021 herhaald. Tijdens drie volledige telrondes (acht
avonden) werden tien territoria vastgesteld. Vergelijkbaar met 2020,
maar slechts de helft van tien jaar geleden. Ten minste 1 territorium
(boomgaard Parijsch) betrof waarschijnlijk een alleenstaande man.
In geen van de vier steenuilnestkasten in de directe omgeving van
deze boomgaard werd een spoor van een broedpoging aangetroffen.
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Hoe lang houdt de patrijs in de omgeving van Culemborg nog stand?
Roek (Sovon – kolonievogeltelling) door Han Sloots
Voor de roeken in de Culemborgse kolonies was 2021 een uitzonderlijk goed jaar. Werd de stijgende lijn in de aantallen koloniebroeders
vorig jaar onderbroken door een afname in de getelde nesten, in
2021 ging het aantal broedparen door het dak. Hadden de luidruchtige kraaiachtigen een aanloopje nodig voor hun sprint van het
afgelopen broedseizoen? De grootste toename vond plaats in de
kolonie langs de N320 ter hoogte van Pavijen: 129 nesten tegen 76 in
2020! Opvallend genoeg juist de kolonie waar vorig jaar de grootste
achteruitgang gezien werd. Maar ook de kolonies in Voorkoop met
24 nesten (2020: 14) en langs de Otto van Reesweg met 25 (2020: 17)
namen sterk toe. De in 2020 ontstane kolonie in de Terweijdelaan
handhaafde zich, terwijl een nieuwe kolonie van vier nesten ontdekt
werd op het terrein van de kinderboerderij. Al met al bedroeg het
totaal aantal getelde nesten een ongekende 212: een toename van
ruim 50% (2020: 136). Ten opzichte van 2019 (151 nesten) bedroeg de
toename toch altijd nog 40%. Landelijk en provinciaal doet de soort
het echter niet goed: de trend is al jaren negatief. Het zwaartepunt
in de verspreiding van de soort schuift westwaarts: de toename in
Culemborg past in dat beeld.
Huiszwaluw (Sovon - kolonievogeltelling) door Arjan Brenkman
en Gerard Smit
In de vier bekende huiszwaluwkolonies werden afgelopen zomer
130 bewoonde nesten geteld. Hiermee lijkt de stand wat te stabiliseren. We zagen wel enkele kleine veranderingen: de kolonie in het
centrum rond kruispunt Goilberdingerstraat met de Heerenstraat
nam verder af naar slechts zes nesten. Deze daling werd in 2007
reeds ingezet. De kolonie rond het Schoolhof bleef constant. De
kolonie in de wijk Parijsch daalde licht, wat deels opgevangen werd
door groei in ‘Nieuw Parijsch’ (omgeving Lokkershoek). Er was een
nieuwe vestiging van vijf nesten langs de Rietveldseweg, die onder-

Kauwen (en eksters) proberen bedelende spreeuwenjongen
uit de nesten onder de hoekpannen te bemachtigen.
deel lijkt te zijn van de kolonie ‘Nieuw Parijsch’.
Neem je elders in het NVWC-werkgebied broedende huiszwaluwen
waar? Geef dit dan a.u.b. door!
Arjan gaf tijdens de online Landelijke Vogelaarsdag van 27 november 2021 een goed bekeken presentatie over de ontwikkeling van de
Culemborgse huiszwaluwstand, in het lezingenprogramma van de
Nederlandse Ornithologische Unie.

Figuur 3: Geteld aantal bewoonde spreeuwennesten in de wijk
Parijsch-1 (2015 – 2021). De bijschatting voor de gemiste nestlocaties is gecorrigeerd voor het aantal bezoekrondes, dat tussen de
jaren varieerde van 2 tot 4. N.B. Deze grafiek wijkt af van de versie
in het jaarverslag van Hak-al 2020-01. Er is een formulefout in het
excelbestand hersteld.

Spreeuw – bewoonde nestentelling (eigen onderzoek) door
Jouke Altenburg
Een deel van de wijk Parijsch herbergt een zeer hoge dichtheid
aan broedende spreeuwen. Gebruik van de ‘gewone’ broedvogeltelmethode op basis van territoriaal gedrag resulteert dan in een
onderschatting. Alternatief: het zoeken van bewoonde nesten1.
Maar, ook met een bewoonde nestentelling mis je altijd nestlocaties. Het gemiste aantal kan echter worden geschat met een jaarlijks
proefondervindelijk vastgestelde trefkans. Voor 2021 indiceerden
de 62 waarschijnlijke en zekere nestlocaties zo’n 66 territoria (figuur
3). Dat is onder gemiddeld, maar er is (nog) geen sprake van een
significante trend.
Positief aan broedseizoen 2021 was de indruk dat bovengemiddeld
veel paren een tweede broedpoging deden. Dat gebeurt alleen in
jaren met een relatief vroeg legbegin2. De optimale inventarisatieperiode voor het tweede legsel viel echter precies samen met de
gezinsvakantie, waardoor er helaas geen nauwkeurige schatting
van het aantal tweede broedsels kon worden gemaakt. Predatoren
hebben inmiddels ook door dat er wat te halen valt bij de hoekpannen in de wijk. Kauwen en eksters probeerden in de broedtijd
dagelijks bedelende nestjonge spreeuwen te pakken te krijgen (zie
foto).

BROEDVOGELS – broedbiologisch (ring-)onderzoek
Steenuil (eigen onderzoek; gegevens naar Vogeltrekstation en
Sovon) door Theo Boudewijn en Wim Stol
Dit in de weekenden uitgevoerde onderzoek loopt parallel met de
activiteiten van de Nestkastwerkgroep, die door de week actief is.
Uiteraard vindt er afstemming plaats.
In 2021 waren acht van de 31 nestkasten bezet door steenuilen,
terwijl één paar naast de nestkast broedde. De gemiddelde legselgrootte was 4,18 ei (n=7). Het aantal uitgekomen eieren per gestart
legsel bedroeg gemiddeld 3,3. Dit leverde 26 uitgevlogen jongen
op: 2,9 jong per paar. Vooral de regenrijke meimaand drukte het
broedresultaat, dat net wat lager uitkwam dan de 3,0 jongen per
legsel in het topjaar 2019. Normaliter vindt er bij oudere jongen
maar weinig sterfte plaats. In het nest gestorven jongen kunnen
door het vrouwtje aan de nog levende jongen worden gevoerd. Zo
werd op 12 juni in een nestkast aan de Oude Beesdseweg een poot
met ring gevonden; restant van een op 29 mei geringd nestjong.
Muizen zijn een profijtelijke prooi voor steenuilen, zeker in de
jongentijd. In 2019 was er een groot muizenaanbod: er werden veel
dode muizen als voedselvoorraad in de kasten aangetroffen. In 2020
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vonden we nauwelijks muizen in de kasten en in 2021 slechts een
enkele. Gelukkig was het broedresultaat in 2021 veel beter dan het
jaar ervoor, toen slechts 1,8 jong per legsel uitvloog.
De nestjongen worden geringd. Daarmee krijgen we een indruk
van hun overleving en zoektocht naar een eigen territorium. De
sterfte na uitvliegen is echter aanzienlijk. Een jong, geringd op 10
mei 2020 aan de Oude Beesdseweg, werd in maart 2021 op 300 m
afstand dood teruggevonden. Aan de Beusichemsedijk is een jong
succesvol uitgevlogen, maar in augustus 2021 dood teruggevonden;
één vleugel ontbrak. Gelukkig zijn er ook positieve berichten. Een in
2020 geboren jong, afkomstig uit een nestkast aan de Stokvisweg, is
op 7 mei 2021 als broedvogel in Leersum aangetroffen: een afstand
van hemelsbreed 18,5 km.
Boerenzwaluw (eigen onderzoek; gegevens naar Vogeltrekstation en Sovon) door Jouke Altenburg en Theo Boudewijn m.m.v.
Wim Stol, Mark Collier, Alexander (van de Kinderboerderij) en
Femke Jochems
Het in 2018 gestarte kleurringonderzoek maakt het mogelijk broedvogels individueel te volgen. In 2021 werden 40 gekleurringde adulte vogels uit voorgaande jaren teruggezien. Deze jaarlijkse lokale
overleving van 42% was beter dan die van 2019/2020 (37%), maar
nog wel lager dan die van 2018/2019 (49%). De overleving wordt
jaarlijks vooral bepaald door de weer- en foerageeromstandigheden
in de Afrikaanse overwinteringsgebieden en tijdens de trek3. We
vingen elf vogels terug, die we in 2020 als nestjong hadden geringd.
Ons totaal aantal terugvangsten van als nestjong-geringde-vogels
kwam daarmee op 69. De meeste nieuwe broedvogels vestigen zich
niet op hun geboorte-erf.
In 2020 stelden we bij de familie Stol vast, dat een mannetje er
gelijktijdig twee vrouwtjes op nahield en op beide nesten de
Het relatief koude en natte voorjaar was nauwelijks van invloed op
het legbegin van de boerenzwaluwen in 2021.
Figuur 4: Gemiddelde startdatum (blokje) van de eerste boerenzwaluwlegsels per jaar. De lijnen geven de gemiddelde spreiding van
het legbegin binnen een jaar weer. Het getal is de omvang van de
steekproef in dat jaar.
Wateroverlast treft steenuilen
Op landgoed De Geer broeden al vele jaren steenuilen. De nestkast is al wat
ouder, maar de broedpogingen zijn over het algemeen succesvol. Bij de eerste
controle op 5 mei 2021 was het vrouwtje aanwezig. Zij is in 2016 als jong
geringd in Wijk bij Duurstede, maar broedt nu al meerdere jaren in Culemborg. Er lagen vier eieren en een huismus zonder kop in de kast. Op 28 mei
werd de kast opnieuw bezocht. Het had de voorafgaande dagen hard geregend.
Het regenwater was via de boom in de kast terecht gekomen. De kast was van
binnen nat en leeg. Kortom, het legsel leek mislukt. Echter, onder de nestboom
lagen twee druipnatte jongen van 20 dagen oud. Op 10 meter afstand lag een
nat, dood jong. De jongen waren dus door de wateroverlast de kast uit gevlucht.
Later hebben ze geprobeerd weer in de kast terug te komen. Ondanks verwoede
pogingen, op te maken aan de bloedsporen op de poten (zie foto), is dat helaas
niet gelukt. We hebben de kast droog gemaakt, er nieuw strooisel in gedaan en
de twee jongen vervolgens geringd en terug gezet.
Op 12 juni is kast opnieuw gecontroleerd; alleen het vrouwtje bleek aanwezig.
We concludeerden dat de jongen het waarschijnlijk niet gered hadden. Maar
tijdens de nestkast-schoonmaak-ronde van 7 augustus zat één van de geringde jongen in de kast! Het jong zag er zeer gezond uit. Vermoedelijk heeft hij/
zij tijdens het bezoek van 12 juni als takkeling ergens in de nestboom verstopt
gezeten. Helaas heeft het verhaal een droevig einde. Op 8 september 2021 werd
het jong als verkeerslachtoffer gevonden aan de Beusichemsedijk; 123 dagen
oud en 890 meter van de geboorteplek.
Dit steenuiljong had wonden aan de poten door de verwoede pogingen om de
nestboom te beklimmen. Theo Boudewijn
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jongen voerde. Dat ‘voorbeeld’ kreeg in 2021 verdere ‘navolging’. In
totaal registreerden we op vier onderzoekserven vijf gevallen van
polygamie.
In vergelijking met de drie voorgaande lentes was het voorjaar in
2021 koud en nat. Toch valt uit figuur 4 op te maken dat het mindere
weer niet veel invloed had op het gemiddelde legbegin. Dat was in
2021 maar twee dagen later dan b.v. in 2020, dat uitgesproken warm
voorjaarsweer kende.
We volgden 138 nesten en ringden 381 nestjongen. Er vlogen in 2021
gemiddeld 2,65 jongen per gestart legsel uit. Dit is gemiddeld zo’n
half jong per gestart legsel minder dan in de vier voorgaande jaren.
Dat kwam o.a. door onderlinge vechtpartijen (1 erf ) en nestpredatie
door eksters (2 erven). Op ca. 140 gevolgde legsels scheelt een half
jong aan broedresultaat zo’n zeventig uitgevlogen jongen. Maar,
dan is het goed om te weten dat de jaarlijkse overleving van de
uitgevlogen jongen en hun ouders een veel groter effect op de omvang van de broedpopulatie het jaar erop hebben, dan de jongenproductie op zich4. Ofwel, ‘duimen’ voor goede omstandigheden op
trek en in Afrika!

NIET-BROEDVOGELS – Gebiedstellingen
Watervogeltelling Lekuiterwaarden (Sovon: maanden met een
‘R’). Telgebied zuidzijde door Theo Boudewijn en Paul van Veen.
Telgebied noordzijde door Astrid Potiek en Mark Collier of
Bas Engels
De watervogeltellingen in het rivierengebied kennen een lange
traditie. Sinds 1969 wordt er in het winterhalfjaar geteld5. Sinds de
jaren negentig van de vorige eeuw tellen ook NVWC’ers mee. De
gegevens worden gebruikt om het belang van gebieden voor watervogels aan te geven, populatieschattingen te maken en populatietrends te berekenen. De in onderstaande beschrijving vermelde
aantallen zijn maxima.
Het telgebied ten zuiden van de Lek bestaat uit vijf telvakken, die
sterk in karakter en aantallen vogels verschillen. Het oostelijkste
telvak wordt begrensd door veerstoep Rijswijk en de zuidzijde van
het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit telvak is meestal goed voor grote
aantallen nijlganzen. Dit jaar bleef de teller steken op 82 vogels,
terwijl het er vorig jaar 430 waren. De scheepssteiger is altijd goed
voor meeuwen, zoals Pontische meeuwen in november en december. Het tweede telvak, van het Amsterdam Rijnkanaal tot de
parkeerplaats nabij de Schaardijkse weg, is een van de vogelrijkere
gebieden met veel ganzen. Dit jaar viel dat tegen: 249 grauwe ganzen en 229 brandganzen. Leuk was een groep van 25 wintertalingen.
Het derde telvak loopt tot de Veerweg Beusichem. De uiterwaard
achter de zomerdijk kent een intensief agrarisch grondgebruik,
zodat de aantallen vogels vaak beperkt zijn. Opvallende krenten wa-

Grote zaagbekken op de Lek zijn een krent in de pap van elke
watervogeltelling. Astrid Potiek
ren 21 wulpen in november en 566 brandganzen in december.
Het vierde telvak, vanaf pont Beusichem tot aan de telpost Redichemse waard, was een van de leukere vakken: er zaten veel soorten eenden in de verschillende plassen, zoals smient (133), krakeend
(111), kuifeend (18), wintertaling (171) en slobeend (52). Van de telpost
tot pont Culemborg was het meestal saai met lage aantallen vogels.
Alleen op de geleidebootjes van de veerpont zaten vaak enkele
tientallen meeuwen. De zandafgraving is potentieel een aantrekkelijk gebied voor vogels. Maar, vissers en zeeverkenners bezochten
het gebied op dezelfde dag als wij, waardoor het vogels tellen
meestal niet veel werk was.
Aan de noordkant van de Lek wordt geteld tussen pont Culemborg tot pont Beusichem. Dit gebied bestaat uit twee telvakken,
met de grens direct ten westen van de Heulse waard. In beide
vakken werden over het algemeen veel ganzen gezien. Een leuke
decemberwaarneming waren zeven grote zaagbekken op de Lek,
waarvan vier in 1 groep. Op de plas ten oosten van de weg naar de
Culemborgse pont waren vaak honderden eenden te zien (kuifeend,
smient, krakeend, wilde eend, wintertaling, slobeend, tafeleend,
pijlstaart), aangevuld met meerkoeten, ganzen, regelmatig knobbelzwanen en soms steltlopers. Zo hadden we in maart bij deze plas
een bonte strandloper, twee grutto’s en vijf tureluurs in beeld.
In 2021 werden de hoogste aantallen vogels in februari gezien (2100
ind.). Dit kwam met name door grote groepen brandganzen. Opvallend genoeg zijn in het lopende telseizoen (2021-2022) de aantallen
ganzen aan beide zijden van de Lek lager dan in voorgaande jaren.
Verdere tellingen zullen moeten uitwijzen of de ganzen in dit gebied daadwerkelijk afgenomen zijn, of dat er sprake is van toeval.
Watervogeltelling Lage Veld en Regulieren - (Sovon) door Jouke
Altenburg m.m.v. Erwin ‘t Lam
Het telseizoen van de maandelijkse watervogeltellingen loopt van
september tot en met april. Dat zijn acht tellingen per seizoen, elk
goed voor een fietstocht van ruim 40 km. Naast eenden, ganzen en
zwanen noteren we ook roofvogels, steltlopers en moerasvogels,
zoals de waterral.
Na drie winterseizoenen tellen tekenen de eerste patronen zich af.
Grauwe gans en kolgans kunnen met honderden tot meer dan 1000
exemplaren in het gebied aanwezig zijn (figuur 5a en 5b). Uit de
lengte van de ‘foutbalken’ voor de kolgans valt op te maken dat de
aantallen per telling sterker variëren dan voor de grauwe gans. Begrijpelijk, want de grauwe gans is vooral standvogel; de kolgans is
uitsluitend wintergast. De wintertemperaturen in landen ten oosten
en noorden van Nederland zijn van grote invloed op de aantallen
kolganzen, die in het Rivierengebied pleisteren. Is het elders kouder,
dan zijn er meer bij ons aanwezig. Tenzij Koning Winter hier ook
hard toeslaat, dan trekken ze weer verder naar het zuid(west)en.
35

Jaarverslag 2021

De Aventuurse wetering is binnendijks een belangrijke ‘natte as’ voor
overwinterende watervogels zoals smienten.
Figuur 5a en 5b: Gemiddelde maandelijks getelde aantallen van de
vijf algemeenste eenden- en ganzensoorten in het gebied tussen de
N320, A2, Rijksstraatweg en de Dwarssteeg/Oude Hoevense weg voor
de winterseizoenen 2018/19, 2019/20 en 2020/21. De dunne lijnen
(foutbalken) geven de gemiddelde variatie rond het gemiddelde
maandelijkse aantal weer.
De krakeend is gemiddeld genomen in net wat lagere aantallen
aanwezig dan de wilde eend. Maar de variatie in de maandelijks getelde aantallen is groter. Smienten zijn - als pure overwinteraars - de
eerste en laatste telmaanden van elk winterhalfjaar niet aanwezig,
wat hun maandgemiddelde voor elk telseizoen drukt. De gebiedsmaxima van deze mooie eenden soort vallen jaarlijks in januari en
februari en kunnen oplopen tot boven de 250 stuks. De smienten
verblijven in grote meerderheid op en rond de Aventuurse wetering, die midden door de gelijknamige, open, grazige polder loopt
(zie foto linksboven).
Midwintertelling Polder Hoge en Lage Prijs - (Sovon) door Jouke Altenburg
Tijdens de midwintertelling worden overwinterende watervogels,
steltlopers en roofvogels geteld. Het winterse weer van begin 2021
zorgde voor flink hogere aantallen ganzen en eenden. Voor het
waterhoen werd het recordaantal van 129 stuks genoteerd, veelal
in de stad en op het bedrijventerrein. Figuur 6 laat zien dat in de
West-Betuwe de bebouwde kom van Culemborg eruit springt, net
als die van Geldermalsen en Buren. De bulk aan overwinterende
waterhoentjes houdt zich ‘s winters echter duidelijk in de veenweidegebieden ten westen van de Betuwe op.
In totaal werden in de polder Hoge en Lage Prijs 2526 exx. van 26
soorten geteld. Roofvogels en grote zilverreigers waren er in 2021
een stuk minder dan het jaar ervoor. Het was afkicken na het goede
(veld-)muizenjaar 2020. Mede door de inzet van derden werd het
hele NVWC-werkgebied tijdens de midwintertelling 2020 geteld. Zo
wordt de ter ziele gegane NVWC-winter-roofvogeltelling toch nog
voortgezet.
PTT-telling Wintervogels (Sovon) door Peter van Horssen
Het gebied rond de Regulieren werd in 2021 voor het 26e jaar geteld; de telling leverde geen markante inzichten of bijzonderheden
op.
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Figuur 6: Verspreidingskaart van het waterhoen in de provincies
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland tijdens de midwintertelling
van 2021. Culemborg e.o. is rood omcirkeld. Bron: Sovon.

NIET-BROEDVOGELS – Trektellen
Trektellen 2021 - door Bas Engels m.m.v. Daniël Beuker, Eirik
Kersten, Louis van Oort e.a.
Menig Betuwse vogelaar is inmiddels bekend met de ‘nieuwe’ telpost Werk aan het Spoel, waar sinds het voorjaar van 2020 fanatiek
migratie van vogels wordt geteld. Waar de ene vogelliefhebber
rustig de resultaten van een ochtendje trektellen afwacht en de
samenvatting, wellicht gefrustreerd, terugleest, staat de andere vogelaar vanaf de eerste week van het nieuwe jaar alweer te popelen
om naar buiten te gaan en de post te bemannen. Zodoende ook in
2021, waar de tellers in totaal 244 uur vogels hebben geteld!
Het telseizoen begon al vroeg in het jaar. In februari passeerden
duizenden kolganzen, smienten, kieviten en veldleeuweriken. De
krenten waren leuke aantallen toendrarietganzen (314 ex.), kleine
zwanen (109 ex.), pijlstaarten (117 ex.) en enkele blauwe kiekendieven. Deze hoge aantallen werden voornamelijk veroorzaakt door de
tijdelijk koude weersomstandigheden met de nodige sneeuwval.
Gedurende het hele voorjaar werden opmerkelijk veel bruine kiekendieven (108 ex.), kemphanen (172 ex.) en regenwulpen (473 ex.)
over de telpost geteld. Enkele krenten in het voorjaar waren dwergmeeuwen, zwarte wouwen, een waterral en een drieteenstrandloper.
Tijdens het najaar zijn vele duizenden grauwe en kolganzen, houtduiven, boerenzwaluwen, gele kwikstaarten, graspiepers en vinken
geteld. In totaal zijn meer dan 50.000 vogels de telpost gepasseerd! Opmerkelijk waren de hoge aantallen trekkende grote gele
kwikstaarten. Op meerdere dagen zijn groepen van meer dan tien
exemplaren geteld.
Het totaal van 111 exemplaren is een fantastisch binnenland record,
vergelijkbaar met de ‘beroemde’ telposten langs de kust. Andere
krenten van het najaar waren roerdomp, een mogelijke steppekiekendief, zilverplevier, grauwe vliegenvanger en twaalf koereigers
boven de Steenwaard!
Ook in 2022 zal de Werk aan het Spoel telpost weer worden bemand. We kijken uit naar opnieuw fantastisch mooie soorten en
aantallen.

Overtrekkende regenwulpen. Jouke Altenburg.
Sperwer. Eirik Kersten.

NIET-BROEDVOGELS – Soort specifieke tellingen en systematisch kleurringaflezingen
Overwinterende ooievaars (Sovon, W.NL & STORK) door Mario
Huizinga
Tijdens de midwintertelling (half januari 2021) werd de West-Betuwe
tussen Diefdijk, Lek, Linge en Amsterdam-Rijnkanaal afgezocht op
overwinterende ooievaars. Landelijk was het een topjaar, met bijna
1000 exemplaren. Voor het NVWC-werkgebied was het jaarresultaat
met zestien ooievaars bovengemiddeld, maar niet zo goed als in
2020 (Figuur 7a). Drie ooievaars waren geringd. Ze broeden alle drie
in de omgeving: Rijksstraatweg, Appeldijk en Ravenswaaijse Steeg.
Ooievaar 5T211 werd in 2015 bij Bremen geringd. De vogel wordt

Figuur 7a: Aantal in het NVWC-werkgebied resp. Nederland
overwinterende ooievaars tussen 2015 en 2021.
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Figuur 7b: Afleeslocaties van
ooievaar 5T211. Mario Huizinga
sinds 2018 jaarrond in de omgeving van zijn/haar paalnest langs de
Rijksstraatweg afgelezen (Figuur 7b).
Grote zilverreiger (Sovon – slaapplaatstelling en eigen onderzoek) door Peter van Horssen en Jouke Altenburg
Tijdens de simultaantellingen medio oktober en december worden
zoveel mogelijk slaapplaatsen in den lande in hetzelfde weekend
geteld. In onze regio zijn dat o.a. de Put van Buren (16 ex. resp. 26
ex.), Mariënwaerdt (10 ex. resp. 24 ex.) en de Everdingerwaard (7 ex.
resp. 7 ex).
Buiten de landelijke simultaantellingen werd de slaapplaats
Everdingen nog drie keer geteld. Het hoogste aantal was zeven
stuks. Het dode wilgenbos waarin de vogels overnachten, is vrijwel
vergaan en verdwenen. Dat is vast de belangrijkste reden dat de
aantallen van weleer (40+) niet meer worden gehaald. De vogels
vliegen nu door naar twee dicht bij elkaar gelegen slaapplaatsen
ten noorden van Steenwaard, waar steevast tijdens de simultaantellingen enkele tientallen worden geteld (mond. med. Sjerp Weima).
Kleine zilverreiger (Sovon – slaapplaatstelling en eigen onderzoek) door Jouke Altenburg
Deze soort lift sinds 2019 mee op de landelijke grote zilverreigertellingen. Tijdens de landelijke simultaantellingen werd de soort in het
najaar tweemaal in de Everdingerwaard vastgesteld. Het maximum
aantal was twee exemplaren. Al zijn de aantallen beduidend lager
dan een jaar of vijf geleden, het blijft bijzonder deze fraaie kustbewoner in de nazomer en herfst langs de Lek te zien.
Kleurringonderzoek Grutto (Rijksuniversiteit Groningen) in
combinatie met de landelijke steltloper simultaantellingen
(Sovon) door Jouke Altenburg en Mario Huizinga
m.m.v. Jeroen Brandjes e.a.
De Everdingerwaard is in het voorjaar een belangrijke regionale
pleisterplaats voor grutto’s. Wanneer de uiterwaarden zijn ondergelopen is ook de Goilberdingerwaard een favoriete stek. Dat was
in 2021 het geval. Tussen 17 februari en 15 april werden op 40 dagen
grutto-tellingen uitgevoerd. Gewoontegetrouw werden de hoogste
aantallen in de tweede en derde week van maart waargenomen. Op
13 maart werd het maximumaantal ‘getikt’: 476 stuks.
Van 106 individuele vogels kon in totaal 351 maal de kleurringcombinatie worden afgelezen. Naast geringde vogels uit de Vijfheerenlanden (Astrid Kant) en de omgeving van Houten/Nieuwegein (Siebe
Bonthuis) werden ook Friese en buitenlandse ringcombinaties
afgelezen. Het meest bijzonder was de aflezing van de in Spanje
gezenderde grutto ‘Valdetorres’ 6. De ondergelopen delen van de
Goilberdingerwaard zorgde in de laatste week van maart en eerste
week van april voor een tweede piek(je) van 100-150 IJslandse grutto’s. De ‘islandica’ mannetjes zijn begin april al fraai op kleur en goed
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Begin april zijn mannetjes van de IJslandse grutto (li)
qua (kleur-)kenmerken te onderscheiden van de in ons land
broedende ‘gewone’ grutto (re).
te onderscheiden van de in ons land broedende ‘limosa’s’ (zie foto’s).
De regionale broedvogels zijn begin april vooral druk in hun territorium en bezoeken de ondiepe waterpartijen in de Lekuiterwaarden
-hitsig en wel- alleen nog maar om even ‘kort te poedelen’.
Grutto-jongentellingen langs de Lek (Sovon, RuG, Vogelbescherming) door Jouke Altenburg
In de (na-)zomer zijn de Lekuiterwaarden minder in trek bij grutto’s
dan in het voorjaar. Dat gold in 2021 helemaal voor vliegvlugge
jongen. Tussen begin juli en eind augustus kon van slechts twee (!)
dagen een waarneming van één of meer vliegvlugge jongen worden doorgegeven. Desondanks bestond aanvankelijk regionaal de
indruk dat het natte en koude voorjaar van 2021 eindelijk weer eens
een behoorlijk broedseizoen voor de grutto had opgeleverdvi. Maar
helaas toonde een Sovon-analyse eind 2021 aan dat er andermaal
onvoldoende grutto-jongen vliegvlug waren geworden om de
populatie in stand te houden7.
Wulp (Sovon – slaapplaatstelling & eigen onderzoek) door
Jouke Altenburg
In de zomer van 2021 verscheen het wetenschappelijke artikel over
drie jaar studie naar de rui van wulpen in de Everdingerwaard8.
In 2021 stond het onderzoek op een veel lager pitje dan in de
afgelopen jaren. Naast de landelijke simultaantellingen in april en
september werd maar vijf keer extra geteld. Op 26 april waren 118
regenwulpen een opvallend grote ‘bijvangst’. In de nazomer leverde
de telling van 26 augustus het seizoensmaximum van 917 wulpen
op.
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