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vreemd genoeg een tweede stel Futen bij de 
spoorbrug aangekomen, dat zich in de directe 
omgeving bleef ophouden. Er werd af en toe 
wat gedreigd, maar niet echt gevochten. 
Op 16 januari bleek na een nacht met veel 
harde wind dat het nest was beschadigd en er 
nog maar twee eieren in lagen. Het nest werd 
hersteld en het broeden daarop ging rustig 
door, ook toen vanaf 19 januari een periode 
met lichte nachtvorst begon. Echter op 21 
januari miste ik plots één van de Futen, de 
ander zat nog gewoon op het nest. Toen ik 
een uur later terugkwam was de tweede nog 
steeds weg, en verliet net de aanwezig Fuut 
het nest – er bleek geen enkel ei meer in te 
liggen. Het nest bleef onbeheerd en ze stond 
zelfs toe dat een aantal Waterhoentjes het nest 
inspecteerden. Ze klom zelf nog één keer op 
het nest, maar ging al snel weer te water. De 
volgende dag was ook zij verdwenen. Wat 
er precies is gebeurd is mij niet duidelijk 
geworden (er lag geen ijs in de Eem), maar 
misschien kunnen Futen merken dat een ei 
niet levensvatbaar meer is, en verwijderen 
ze dat dan uit het nest. Zonder eieren geen 
broedpoging, die hiermee helaas dus tot een 
teleurstellend einde kwam.

Vroege broedpogingen?
In hoeverre deze zeer vroege broedpoging 
een directe relatie heeft met het opwarmen 
van de aarde en de warmere winters is lastig 
te bepalen. Het zal vast geen uitzondering 
zijn. Dat blijkt ook uit mijn waarneming van 
begin 2014 in de wijk Kattenbroek. Toeval-
lig zag ik toen begin maart in een vijver in 
die wijk (‘Park Schothorst’) een roepend 
futenjong zwemmen. Dat was een week na 
mijn waarneming van de – in mijn ogen vroeg 
broedende – Futen bij de Koppelpoort op 
de Eem. De start van het broeden voor die 
jonge Fuut zal dus ook rond de jaarwisseling 
moeten zijn geweest - waarmee de start van 
de broedpoging van eind februari op de Eem 
voor mij bij nader inzien toch helemaal niet 
zo vroeg meer leek.

n Henny de Bruin, Amersfoort, e-mail: debru050@
wxs.nl.
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avond te Ankeveen op 1 februari. Tijdens die 
avond werd onder andere het boek ‘Gooise 
Vogels’ gepresenteerd, de nieuwste uitgave 
van de werkgroep. 
Deze jubileumuitgave is een vogelboek voor 
en door vogelaars uit het Gooi en omstreken. 
Het boek past in een lange traditie, want op 
of rond elk kroonjaar publiceert de werkgroep 
een boek. De kern van het boek is een reeks 
beschrijvingen van vogels uit het gebied. 
Daaraan hebben 44 leden bijgedragen. Er zijn 
94 vogelsoorten beschreven. Deze beschrij-
vingen zijn heel gevarieerd, vaak met per-
soonlijke ervaringen en interessante feiten en 
informatie over de biotoop en levenswijze. In 
het boek zijn ook twee algemene hoofdstuk-
ken opgenomen. Het eerste is een hoofdstuk 
over het landschap tussen Vecht en Eem, met 
veel informatie over de geschiedenis van het 
landschap. Dit hoofdstuk is geschreven door 
Piet Bakker, kenner van natuur en landschap 
van het gebied. Het tweede algemene hoofd-
stuk gaat over excursiedoelen en biotopen 
tussen Vecht en Eem. Dat laatste deel is 
geschreven door Dick Jonkers. Het boek is 

Gooise Vogels
Op woensdag 1 februari 2017 was het precies 
vijftig jaar geleden dat de Vogelwerkgroep 
Het Gooi en Omstreken werd opgericht. In de 
loop van het jubileumjaar worden een aantal 
activiteiten gepland. Als eerste een ju bi leum-

Nadat hij aan mevrouw Boersen-de Jong, wethouder en 
locoburgemeester van Blaricum het eerste exemplaar 
van ‘Gooise Vogels’ had overhandigd, bleek dat zij nog 
een verrassing voor Dick Jonkers in petto had: hij kreeg 
een koninklijke onderscheiding opgespeld.
Foto: Hugo Weenen.
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rijkelijk voorzien van prachtige foto’s, die op 
een enkele uitzondering na gemaakt zijn door 
leden van de werkgroep.
Tijdens de jubileumavond overhandigde Dick 
Jonkers het eerste exemplaar van ‘Gooise 
Vogels’ aan mevrouw E.J.M. Boersen-de 
Jong, wethouder en locoburgemeester van 
Blaricum. Na afloop van de overhandiging 
bleek dat mevrouw Boersen nog een verras-
sing in petto had voor Dick Jonkers. Toen 
hij al op punt stond het podium te verlaten 
sprak zij hem op haar beurt toe en eindigde 
vervolgens haar betoog met het opspelden 
van een koninklijke onderscheiding. Hij bleek 
te zijn benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem 
uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten en 
het maatschappelijk belang van zijn inspan-
ningen op het gebied van natuur- en land-
schapsbescherming.
‘Gooise Vogels’ is verkrijgbaar bij enkele 
boekhandels in het werkgebied van de vereni-
ging en het kan ook besteld worden. Zie voor 
meer informatie de website van de vereni-
ging: http://www.vwggooi.nl/.
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Jonkers, D., F. Prins & H. Veenstra (red.) (2017): 
Gooise Vogels. 21 x 15 cm. 214 bladzijden. Foto’s in 
kleur. ISBN 978 907 451 1001. Vogelwerkgroep Het 
Gooi en Omstreken, Hilversum.
Prijs: €12,50. Het boek is te bestellen door het bedrag 
over te maken naar bankrekening NL17 TRIO 0391 
1047 99, ten name van  VWG Het Gooi e.o., onder 
vermelding van naam en volledig verzendadres.

Boomklever zonder hoogtevrees
Dat Boomklevers graag gebruikmaken van 
nestkasten is bekend. Een gammele nestkast 
aan een boom waarvan het gat deels is dicht-
gemetseld door een Boomklever, daar kijken 

nestkastcontroleurs niet van op. In bossen en 
parken hangen genoeg nestkasten die eigen-
lijk voor andere vogels waren bedoeld, maar 
toch in bezit genomen zijn door een paartje 
Boomklevers.
Dat zo’n nestkast echter op een hoog gelegen 
etage van een behoorlijk hoge torenflat hangt, 
dat verwacht je niet zo snel. In Soest was dat 
wel het geval in het voorjaar van 2013. De 
bewoners hadden ooit eens een nestkastje ge-
kregen en dat vervolgens maar bij het balkon 
opgehangen. Het hing er al lang maar zonder 
succes. Op een dag ontdekten zij echter toch 
dat er een vogel af en aan vloog bij het kastje. 
Ze dachten eerst dat het een meesje zou zijn, 
maar het bleek een onbekende vogel. Er 
moest een vogelboek aan te pas komen om 
te achterhalen welke gast op het balkon zijn 
intrek had genomen. De vogels werden we-
kenlang dagelijks te zien bij de nestkast. 
Het bleek een paartje Boomklevers te zijn, 
dat ook met succes een nest groot bracht. Het 
appartement ligt op één van de hoogste etages 
van het flatgebouw en vanaf het balkon is er 
open uitzicht. Je kunt vanaf het balkon naar 
drie windrichtingen uitkijken en dat levert 
een fraai uitzicht over de wijk Overhees op. 
Je kunt ver kijken, tot over de bossen van de  
Utrechtse Heuvelrug. Wat heeft een vogel 
hier op het flatgebouw tussen al dat steen te 
zoeken, vraag je je af. Waarom zocht het paar 
het zo hoog? Bij nader inzien bleek dat er op 
enige afstand van het gebouw een flinke coni-
feer stond. De top daarvan reikte zo ongeveer 
tot aan de hoogte van  de etage. Blijkbaar was 
die boom als springplank gebruikt en had het 
paartje de nestkast ontdekt bij verkennings- of 
voedselstrooptochten vanuit de conifeer. In de 
voorafgaande wintertijd hadden de Boomkle-
vers het balkon al ontdekt, aangetrokken door 
de netjes met pinda’s die waren opgehangen.

Al in de wintertijd hadden de Boomklevers de netjes met 
pinda’s op het balkon ontdekt.
Foto: A.L.F. Trippaers.
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Een eigenlijk voor mezen aan het balkon opgehangen 
nestkast die in gebruik was genomen door Boomklevers.
Foto: A.L.F. Trippaers.
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Vanaf het balkon is er een 
fraai uitzicht omlaag op een 
park en over de bossen van 
de  Utrechtse Heuvelrug. 
Foto: R.A. Kole.

Ook het jaar daarop werd door het paar nog 
een poging ondernomen om de nestkast te 
gebruiken. Het jaar daarna had de gemeente 
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de boom echter laten kappen en de Boomkle-
vers lieten zich sindsdien niet meer zien bij 
de kast.
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