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tijdens de onderhoudsbeurt) waren dat er 342 
en op 16 juli 377. Het grootste aantal werd 
geteld bij de onderhoudsbeurt op dinsdag 1 
augustus. Het waren er toen 385.
De wand kan worden benaderd via een wan-
delpad. Vanachter een kijkwand is er goed 
zicht op de kunstwand aan de overkant van de 
wetering. Ook eromheen is veel te zien. Op 
het terrein groeien enorm veel distels. Daarop 
zitten veel Putters. Soms ruim honderd, maar 
er zijn vaak ook nog Kneutjes en Groenlingen 
te zien.
Rond eind september hebben de laatste jonge 
vogels de wand verlaten. Dan kan het grote 

jaarlijkse najaarsonderhoud aan de wand 
beginnen. Alle gaten worden dan uitgeboord, 
zodat de nestgangen helemaal schoon zijn van 
parasitaire insecten (teken, luizen, vlooien). 
In de loop van oktober worden dan ook alle 
gaten opnieuw opgevuld met een aange-
stampt zand-kleimengsel dat speciaal voor 
deze wand door de firma Hubun is gemaakt. 
Uiteindelijk worden alle gaten afgedekt met 
Styrodur doppen. Dit laatste om te voorko-
men dat er een IJsvogel aan de wand kan gaan 
broeden in februari/maart.
n Wim Smeets, Bunschoten.
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Friese Kieviten verspreiden zich ‘s winters 
over heel Europa
Kieviten die in het voorjaar pal naast elkaar 
broeden, kunnen wel een paar duizend kilo-
meter uit elkaar overwinteren. Dat ontdekte 
een onderzoeksteam van het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en 
een Friese ‘citizen scientist’. Zulke grote 
onderlinge verschillen zijn goed voor de 
flexibiliteit van de soort. Dat zou een gunstig 
effect moeten hebben op de stand, maar toch 
gaan de aantallen Kieviten overal schrikba-
rend achteruit.
Kieviten zijn niet altijd kuddedieren. De ene 
helft van het jaar broeden ze wel gebroeder-

lijk naast elkaar. De verbaasde onderzoekers 
ontdekten bij geringde Friese broedvogels dat 
ze in het winterhalfjaar naar zulke uiteenlo-
pende plekken uitwaaieren als de Waddenzee, 
Ierland, Spanje en zelfs Marokko.
Met minuscule, lichtgevoelige dataloggers 
– zogenaamde ‘geolocators’ – konden de on-
derzoekers de sterk uiteenlopende reizen van 
de buurvogels precies volgen. De resultaten 
staan nu in het wetenschappelijke tijdschrift 
Journal of Avian Biology.
Ook al waren de onderlinge verschillen groot, 
bleek dat individuele vogels die een aantal 
jaar gevolgd konden worden redelijk trouw 
waren aan hun overwinteringsgebied en aan 

De afstanden die Kieviten uit 
Friesland afleggen als zij weg-
trekken verschillen sterk.
Foto: Ronald Huijssen.
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de periode waarin ze trekken. Daarnaast bleek 
dat vrouwtjes die dichter bij de broedkolonie 
overwinterden, eerder konden broeden. Dat 
kan gunstig zijn voor de overlevingskansen 
van de kuikens.

In de problemen
‘De grote variatie in trekgedrag, zelfs binnen 
één broedgebied, zou de vogels moeten 
helpen om negatieve effecten ergens langs 
de route te bufferen,’ legt onderzoeker Götz 
Eichhorn uit. ‘Dat de kievitpopulaties deson-
danks sterk afnemen, geeft aan dat er echt op 
grote schaal dingen mis zijn.’
Overal in Europa zit de Kievit in de pro-
blemen. Veelal is het aantal broedvogels 
teruggelopen met dertig tot vijftig procent 
in de afgelopen dertig jaar. Onder andere het 
landelijke Vogeltrekstation, onderdeel van het 
NIOO, doet onderzoek naar de achteruitgang 
van de bekende weidevogel en luchtacrobaat.
Die informatie is ook belangrijk voor lotgeno-
ten: de andere vogelsoorten met vergelijkbare 
problemen. Eichhorn: ‘De meeste onderzoe-
kers denken dat verminderd broedsucces door 
voortdurende intensivering van de landbouw 
de belangrijkste oorzaak is. Daar komt nog de 
jacht in Zuid-Europa bij.’

Gloort er hoop voor de Nederlandse Grut-
to dankzij Trump?
De Grutto’s krijgen steun uit onverwachte 
hoek. Zonder snel ingrijpen en terugdringen 
van de vrije markt is de Grutto (en méér) 
gedoemd om uit te sterven, zegt publicist 
Kees Kooman.
De graslanden van de intensieve melkveehou-
derij vullen zich weer met groepen Grutto’s, 
vorig jaar uitgeroepen tot nationaal symbool. 
Hoewel hun massale aanwezigheid anders 
doet vermoeden, is het een teken van grote 
treurnis. Veruit de meeste dieren hebben de 
gevaarlijke tocht uit Senegal voor niets geris-
keerd. Hun nesten en de meeste jongen zijn 
hier letterlijk ‘weggemaaid’ door de activitei-
ten van de zuivelsector. Hun bestaan danken 
deze weidevogels voornamelijk nog aan de 
relatief hoge leeftijd die zij kunnen bereiken.
De recordcijfers van de agrarische export - 
Nederland is hier met slechts 0,04% van alle 
beschikbare landbouwgrond in de wereld 
de nummer twee na de Verenigde Staten - 
leidden dit jaar voornamelijk tot juichende 
analyses. Dat ons landje dankzij de intensieve 
landbouw als vervuiler niet veel onderdoet 
voor ‘America first’ Donald Trump lijkt er 
minder toe te doen. Laat staan dat een of 
meer ten dode opgeschreven vogeltjes zullen 
leiden tot protestmarsen naar het Binnenhof.

Ratrace
De hergroeperende Grutto’s, foeragerend 
voor hun 5000 km lange terugreis, 
zijn slechts één van de vele 
tekenen van een ratrace 
die ge- doemd is 
stuk te lopen. Van 
de 7041 miljoen 

kilo aardappe-
len belandt nog 

geen acht procent 
op het bordje van de Ne-

derlandse consument. De 
restanten van de rijkelijk 

met pesticiden bespoten 
akkers blijven hier. 
Evenals de ‘cadeaus’ 

die een gevolg zijn van 
de intensieve veehouderij, 
bijvoorbeeld in de vorm van 

uitwerpselen van de ruim 
43.000 varkens die dagelijks 
worden geslacht, of de ruim 
anderhalf miljoen kippetjes, 

ook voornamelijk 

Complete route
De broedkolonie bij het Friese dorp Nij 
Beets speelt een centrale rol in dit onderzoek. 
Mede-auteur Willem Bil kent de kolonies in 
Friesland op zijn duim. Hij is als vrijwilliger 
een echte ‘citizen scientist’. Van alle broed-
vogels wisten de onderzoekers er uiteindelijk 
acht helemaal compleet te volgen, waaronder 
drie zelfs een aantal jaren 
achter elkaar.
De geolocators meten 
de lichtintensiteit die de 
vogel ervaart. Hieruit leiden 
de onderzoekers voor iedere dag 
de dageraad en de schemering af. Daar-
mee valt de positie op aarde te schatten. 
De lengte van de dag bepaalt de breed-
tegraad en het plaatselijke moment van 
twaalf uur ‘s middags (of ‘s nachts) 
bepaalt de lengtegraad.
‘Kieviten zijn echte trekkers. Som-
mige halen in twee tot vier dagen 
afstanden van wel tweeduizend kilometer.’
Bron: Nederlands Instituut voor Ecologie (NI-
OO-KNAW)
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bestemd voor buitenlandse keukens. Naast 
deviezen voor de staatskas levert het veel 
winst op voor de transportsector. Een var-
kensboer daarentegen verdient nog geen zes 
cent op iedere euro.
De Q-koorts in Brabant, leidde even tot 
paniek, zeker toen de doden moesten worden 
geteld onder omwonenden van naburige 
geitenstallen. Een rechter wees desondanks 
recent een claim voor schadevergoeding af. 
Brabant liep tot voor kort (met ‘kampioen’ 
Friesland ) voorop met het bouwen van 
megastallen voor de koeien van de intensieve 
melkveehouderij. Als de kassa rinkelt, stokt 
het verstand. Maar is het niet vreemd dat 
een groot deel van de opbrengsten uit die 
megastallen beneden kostprijs belandt op de 
wereldmarkt?
Nederland produceert op wereldschaal bijna 
vijfentwintig keer meer vlees dan de concur-
rentie. Het andere rekenplaatje (van de mest, 
het fosfaat en de vervuiling) wordt echter al 
een halve eeuw stelselmatig genegeerd of 
gebagatelliseerd. Dat de boeren er sinds die 
jaren financieel nauwelijks op vooruit zijn 
gegaan en hun voedsel door de grenzeloze 
schaalvergroting een soort wegwerpartikel is 
geworden, lijkt bijzaak. Zoals ook het offer 
van de weidevogel.
De tweede exporteur ter wereld heeft op 
ministerieel niveau wel andere zorgen aan 
het hoofd, zoals de instandhouding van de 
zogeheten derogatie. Een zwaarbevochten 
uitzonderingsmaatregel uit Brussel die de 
melkveehouders in staat stelt om veel meer 
te mogen produceren dan de meeste andere 
Europese collega’s. Het is het equivalent voor 
200.000 koeien meer of minder en feitelijk 
het verschil tussen wel of geen intensieve 
zuivelsector.

Onverwachte hoek
Nu Trump af wil van de klimaatakkoorden en 
Europa zich juist extra streng wil opstellen, 
is de Nederlandse derogatie misschien wel 
minder vanzelfsprekend geworden. Uit onver-
wachte hoek gloort hoop voor de Grutto.
Bron: Trouw, 20 juni 2017

GS

duizenden vogelsoorten voor dat individuen 
afzien van eigen leg en soortgenoten gaan 
helpen met het grootbrengen van hún kuikens. 
Biologen denken nu te weten waarom: het is 
een familiegunst.
Als doorgeven van genen is wat het leven 
drijft, dan spoort de babysittende vogel niet, 
zou je denken, want die helpt andermans 
genen doorgeven. Toch is dit is geen zeldza-
me afwijking; gedeelde broedzorg komt bij 
duizenden vogelsoorten voor. Dus daar moet 
de evolutiebiologie toch een verklaring voor 
kunnen geven.
Zeker, zegt de ene groep onderzoekers. 
We zien die gedeelde broedzorg in stabiele 
leefgebieden die rijk zijn aan voedsel. De 
vogelpopulatie kan er zo hard groeien dat 
er te weinig ruimte is om ieder individu een 
territorium te bieden. Bij ruimtegebrek kiezen 
sommige vogels ervoor van broeden af te zien 
en oppasouder te worden. De neushoornvogel 
bijvoorbeeld: hoe rijker het gebied waarin 
deze soort leeft, hoe meer oppasouders zij 
telt.
‘Wacht even’, zeggen andere onderzoekers, 
‘wij zien de gedeelde broedzorg juist in ge-
bieden die helemaal niet rijk zijn aan voedsel. 
Die gebieden zijn juist arm en hebben een 
onstuimige klimaat dat het leven niet goed 
gezind is. Broeden is er voor individuele 
vogelparen nauwelijks te doen. Alleen soorten 
die de broedzorg delen kunnen er overleven’.

Zorgen hechte vogelfamilies voor elkaars 
eieren?
Vogels zien soms van het ouderschap af. Ze 
worden pleegouders als de omstandighe-
den daar om vragen. Het was een raadsel in 
de biologie: babysitten. Toch komt het bij 

Het antwoord
Zie hier de wetenschap van het verhaaltjes 
vertellen. Hoe merkwaardig het verschijnsel 
ook, de evolutiebiologie weet er altijd een 
verhaal van te breien. Vaak nog een aanneme-
lijk verhaal ook. Aannemelijk is echter niet 
hetzelfde als waar, laat staan bewezen. Beide 
verhalen klinken als een klok. Maar hoe zou-
den ze allebei waar kunnen zijn?
Een groep Europese en Amerikaanse biologen 
ging op zoek naar een antwoord in de databa-
se met onderzoeksgegevens van alle bekende 
vogelsoorten. Daarin vonden ze meer dan 
drieduizend soorten die gedeelde broedzorg 
kennen. Vogelkenners zijn er steeds van uit-
gegaan dat omgevingsfactoren tot dit gedrag 
geleid moeten hebben. Dat leidde tot die 
elkaar uitsluitende verhalen.
Dat komt, zo wijst dit nieuwe onderzoek 
uit, doordat de gedeelde broedzorg niet in 
een maar in twee stappen evolueert. In al 
die drieduizend soorten is er een fase aan 
voorafgegaan, waarin de vogels niet meer in 
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stellen leefden, maar families gingen vormen. 
Zijn ze het familieleven eenmaal gewoon, dan 
kunnen leefomstandigheden ertoe aanzetten 
dat een deel van de familie afziet van voort-
planting en zorgouder wordt.
Ook dit is een verhaal dat nog bewezen moet 
worden, benadrukken de onderzoekers in 
het vakblad PLOS Biology. Het zou in ieder 
geval verklaren waarom gedeelde broedzorg 
in heel verschillende leefomstandigheden zich 
voordoet. De wetenschappers voelen zich 
gesterkt door het feit dat ze geen enkele soort 
zijn tegengekomen die van solitair levende 
stellen ineens naar gedeelde broedzorg gaat.
Bron: Trouw, 26 juni 2017

GS

Het geheim van het Friese vogelparadijs
In het noordoosten van Friesland is het goed 
toeven voor broedende vogels. Hier neemt de 
populatie toe, terwijl die elders afneemt. Wat 
is het geheim?
Vijfentwintig paar Watersnippen! ‘Dan doen 
we in deze weiden blijkbaar wel iets goed!’ 
Een boswachter van Staatsbosbeheer ziet 
vanaf een uitkijktorentje tevreden uit over 
de velden van de ‘Broekster Petten’. Vijfen-
twintig, meer dan anderhalf procent van de 
vijftienhonderd paar in heel Nederland, het 
restant van wat ooit een algemene weidevo-
gel was. Dat de Grutto wegkwijnt is bekend, 
maar dat de Watersnip al eerder uit het boe-
renland verdween, wie herinnert zich ze nog? 
In zompige natuurreservaten is het mekkeren-
de baltsgeluid van Watersnippen nog te horen, 
als ze met wapperende staartveren door de 
lucht buitelen. Aan dat luchtige gemekker 
danken ze hun bijnaam ‘hemelgeitje’.
Deze ‘Broekster Petten’ maken deel uit van 
de Surhuizumermieden in het noordoosten 
van Friesland. In de tachtig hectare, zestig 
van Staatsbosbeheer en twintig van parti-
culieren, hebben vorig jaar 374 paar vogels 
gebroed. Behalve de vijfentwintig snippen-
paren waren dat negen paar Scholeksters, 44 
paar Tureluurs, 87 paar Kieviten en 67 paar 
Grutto’s. Ja, ook de koning van de weide 
en nationale vogel des vaderlands doet het 
hier goed. Hun aantallen zijn sinds tien jaar 
ieder jaar toegenomen. In 2008 broedden er 
112 vogelparen. Daaronder waren twee paar 
Slobeend en één paar Krakeend. Nu zijn 
dat er negentien en vijftien. Van Watersnip-
pen broedden er toen veertien paartjes, van 
Grutto’s 22. Staatsbosbeheer en zijn pachters 
beheren de weiden dus zeker goed.

Waaraan is zo’n forse toename van vogels, 
die bijna overal verdwijnen, te danken? ‘Tja,’ 
peinst de boswachter, ‘we doen meer niet dan 
wel. We maaien minder en vooral later en we 
bemesten niet. En we zorgen voor een hoge 
waterstand.’

Afweging
Tijdens het gesprek, eind juni, is een boer een 
perceel aan het maaien. Een Ooievaar stapt 
achter de maaimachine aan, in de hoop op 
muizen, wormen, kikkers of kuikens. De boer 
roept boven zijn trekker en de loeiende wind 
dat hij meteen alles wel even wil maaien. 
‘Laten we daar nog even mee wachten,’ roept 
de boswachter terug. Het maaien is uitbesteed 
aan boeren die er een bescheiden pachtsom 
voor neertellen. Behalve het hooi hebben ze 
baat bij oppervlakte, met het oog op melk- en 
mestquota. Nergens wordt voor 1 juli ge-
maaid en eerst wordt geïnspecteerd of er nog 
alarmerende vogels zijn. ‘Vorige week had ik 
nog één alarmerende Grutto,’ vertelt hij ‘en 
daar achter die koeien, zwenkt een late Kievit.
Vrijwel alle vogels zijn klaar en vertrokken. 
Alleen de Watersnippen blijven, maar daar 
kunnen we niet op wachten, die blijven tot 
oktober, november.’
‘Het is altijd een afweging,’ vervolgt de be-
heerder. ‘We moeten maaien, zeker de weiden 
die nog niet zo lang van ons zijn. Die zitten 
zo vol meststoffen, dat ze anders verruigen en 
nutteloos worden voor weidevogels. Mochten 
er nog kuikens zijn, dan kunnen die al lopen 
en waarschijnlijk al fladderen, want een Wa-
tersnip wordt in drie weken groot. Er blijven 
genoeg hoekjes over waar de trekker niet bij 

Watersnippen hebben behoefte aan vochtige terreinen 
met drassige oevers, ondiep water en modder. Ook 
goede dekking is belangrijk.
Tekening: W.J. Jansens. 
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Ooievaars op nest.
Foto: Caroline Walta.

kan en oevers die te drassig zijn. Daar kunnen 
ze heen vluchten. Bovendien wordt een groot 
deel van de weiden pas twee weken later 
gemaaid. Die paar weiden waar koeien lopen, 
worden ook nog later gemaaid. Dat doen de 
boeren vanzelf al, omdat de koeien ze relatief 
kort houden. Op die manier hebben we een 
afwisselend weideland met verschillende 
graslengten.’
Twee weken geleden werden er een kleine 
twintig gruttogezinnen geteld. De kuikens 
stapten door het gras. ‘Die andere 47 paar 
waren eerder klaar en al vertrokken. Hun kui-
kens zouden ook verhongerd kunnen zijn, wat 
in Zuidwest-Friesland een probleem is. Maar 
dat valt hier denk ik mee, omdat het aantal 
Grutto’s toeneemt.’

Babyvoeding voor gruttokuikens
Gras is een understatement voor het door bo-
ter- en pinksterbloemen opgefleurde hooiland. 
Op bloemen leven insecten: babyvoeding 
voor gruttokuikens. Die kruidenlaag moet ook 
weer niet te hoog zijn, want dan kunnen de 
kuikens er moeilijker bij. ‘Een beetje stalmest 
is wel goed voor weidevogelland,’ weet de 
boswachter, ‘maar hier is het niet echt nodig 
vanwege het rijke kwelwater. Er was hier 
altijd al een uitstekend weidevogelgebied, 
waarvan Staatsbosbeheer een paar hectare 
beheerde. Toen in de jaren tachtig de stalmest 
verdween, begonnen de boeren er drijfmest 
uit te rijden. Stalmest is goed voor wormen, 
maar drijfmest juist dodelijk. Pas in 2010 
hebben we dat gestopt. Sindsdien is de daling 
van het aantal weidevogels hier omgebogen.’
Er waren altijd al Watersnippen, Grutto’s en 
Kieviten en dat is cruciaal. ‘Als soorten he-
lemaal verdwenen zijn, waarvandaan kunnen 

ze dan terugkeren?’ vraagt de boswachter 
retorisch. ‘We hebben vergelijkbare gebieden 
waar geen snip broedt. Maar hier waren ze 
nog toen het platteland verder stil werd.’
Dat het platteland stil is, valt mensen pas op 
als ze eens op een zeldzame plek komen waar 
boeren en natuurbeheerders weidevogels 
hebben gespaard. ‘Als ik hier fietsers in mei 
zie, staan ze vaak verwonderd op dit uitkijk-
torentje te glimlachen,’aldus de boswachter. 
‘Als er dan een kiekendief, Buizerd of kraai 
nadert, krijgt ie de luchtmacht over zich heen. 
Zevenhonderd oudervogels, daar komt geen 
roofvogel doorheen.’

Wezels, katten en vossen
En andere roofdieren?  Muizeneters als 
Wezels, Katten en Vossen, weren we uit het 
gebied met een hoge waterstand’. ‘In de 
herfst gaat het peil omhoog en omdat het door 
grondwater gevoed wordt en niet in verbin-
ding staat met het oppervlaktewater in de om-
geving, wordt er door omringende boerderijen 
weinig water onttrokken. Daardoor blijft het 
hier de hele zomer nat, zoals je ziet.’
Vossen houden niet van natte voeten, maar 
zouden die voor lief nemen om in een 
ochtend een paar honderd eieren te snoepen. 
Eieren zijn echter maar extraatjes voor deze 
muizenjagers. ‘Door ’s winters de weiden bij-
na blank te zetten, kunnen hier geen muizen 
overleven en dus ook geen Vossen en Herme-
lijnen’. ‘En voordat zich dan een nieuwe Vos 
heeft gemeld…’ Dat jagers in de omgeving 
eventuele Vossen doodschieten, ontkent de 
beheerder overigens niet.
Maar dat waterpeil, dat is vast cruciaal voor 
Watersnippen, die niet voor niets zo heten. 
De boswachter knikt. ‘Ja, ze willen drassige 
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oevers, ondiep water, modder. Daarin wroeten 
ze met hun lange snavel op zoek naar wormen 
en larven. Ook moet er genoeg dekking zijn 
voor de kuikens. Dat vinden ze allemaal hier.’
Bron: Trouw, 12 juli 2017

GS

Kaketoe drumt voor vrouwtjes, de mens 
ook?
Drummende kaketoes uit Australië stellen het 
nut van muziek voor de mens ter discussie. 
Met zijn snavel bijt een Palmkakatoe een 
twijgje tot een bladerloos drumstokje van 
gemiddeld 20 cm, waarna zijn drumcon-
cert voor vrouwelijk publiek begint. De uit 
Noord-Australië vogel kan ritmisch op boom-
stronken slaan met eigenhandig gefabriceerd 
gereedschap.
Daarover schreven biologen in het vakblad 
Science Advances. De biologen pleiten daar-
mee voorzichtig voor een omslag in denken 
over muziek: wellicht is muzikaliteit niet 
ontstaan om de groep bij elkaar te houden, 
maar om de vrouwtjes te imponeren. Hier-
over woedt momenteel een vurig debat in de 
muziekwetenschappen. Een van de ideeën is 
dat talent voor ritme evolueerde om samen 
te kunnen dansen en zingen. Dat klinkt als 
een futiliteit voor de oermens en zijn barre 
bestaan op de steppe, maar kon belangrijk 
zijn om de groep bij elkaar te houden. Die 
werd al snel te groot om met iedereen een 
persoonlijke band te onderhouden. Maar, 
stellen de Australiërs nu, het zou kunnen 
dat gevoel voor ritme al éérder ontstond, en 
wel om aandacht van het andere geslacht te 
trekken. Eenmaal in het brein verankerd, kon 
de mens zijn muzikaliteit vervolgens inzetten 
voor groepsactiviteiten.

in tempo. Bovendien spelen ze slechts in 
bepaalde context, niet lukraak uit verveling. 
‘Wat leuk was om te zien: de palmkaketoes 
bloosden bij die versierpogingen,’ meldt 
hoofdonderzoeker Robert Heinsohn. ‘Ze to-
nen dan de rode vlakken op hun wangen, die 
ineens een stuk feller worden.’

Luisterexperimenten
Hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing 
van de Universiteit van Amsterdam is niet 
direct overtuigd. Zijn bezwaar: hoewel de 
kaketoes een takje met regelmaat kunnen 
neerslaan, zegt dat niet dat ze daar ook ‘mu-
ziek in horen’. Heel veel dieren bewegen hun 
ledematen immers met een soort regelmaat, 
bijvoorbeeld tijdens het zwemmen of vliegen. 
‘Wil je uitspraken doen over al dan niet 
aanwezige muzikaliteit, dan moet je meten 
of die dieren ook aanslaan op dat ritme, of ze 
‘de beat’ kunnen voelen en gewaarworden. 
Dat is hier niet onderzocht.’ Misschien zijn 
de vrouwtjes gewoon onder de indruk van 
de klank en niet zozeer het ritme. Of zijn ze 
aangetrokken door de bewegingen van het 
mannetje. Zelf onderzocht Honing dat beatge-
voel in luisterexperimenten bij de grasparkiet, 
familie van de kaketoe. ‘Die hadden moeite 
de beat te generaliseren, ze hoorden het tik-
ken van een metronoom als opzichzelfstaande 
geluidjes.’ Precies dit gaat Heinsohn daarom 
binnenkort onderzoeken in de jungle. ‘We 
zullen voor de vrouwtjes dan regelmatige en 
onregelmatige beats afspelen, om te zien of ze 
hier verschillend op reageren.’
Bron: Trouw, 28 juni 2017.
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Kop van een Palmkaketoe.
Bron: Wikimedia, collectie Naturalis Biodiversity Center, 
Leiden.

Beat
Kijk maar naar die zwarte gekuifde kaketoe 
met rode wangen, waarvan de biologen er 
achttien in het wild volgden. Heel precies kan 
die maathouden wanneer hij met een takje in 
zijn poot op de ondergrond slaat. Maar niet 
met een gemêleerde groep om zich heen. Hij 
speelt in zijn eentje, vooral voor geïnteres-
seerde vrouwen. De mannetjes geven geen 
kik op de beat van de buurman. Al komt dat 
wellicht ook doordat het drumgeluid niet 
verder dan honderd meter draagt, terwijl 
het dichtstbijzijnde mannetje al snel 170 m 
verderop woont. Net als de mens kennen de 
kaketoes een individuele drumstijl – lang-
zaam en gelijkmatig of juist wild en variërend 

Uit Het Veld
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Kwakken in de stad
De dierentuinvogel de Kwak is een stadsvo-
gel geworden die bedelt om een snackje. De 
recente geschiedenis van de Kwak in Rotter-
dam gaat terug naar 1999, toen een broedpaar 
in Het Park bij de Euromast werd ontdekt. 
Die pioniers waren ontsnapt uit Diergaarde 
Blijdorp, waar ze dagelijks naar terugvlogen 
voor de maaltijd – een portie kippenkuikens. 
Het bewijs daarvoor vond ik destijds onder de 
nestboom: gelige braakballen van samenge-
perst pluizig dons, vermengd met onverteer-
bare kuikenpootjes.
Op 12 juni 1999 was een stukje over dat 
kwakkenpaar mijn debuut op de Achterpagi-
na. Na 2007 verdwenen ze uit het park, maar 
in de diergaarde groeide de groep die zich 
daar nog steeds vrij vliegend ophoudt. Harald 
Schmidt, de vogelman aldaar, meldt mij dat 
‘we nu op een gemiddelde dag zo’n acht 
kwakken op het terrein hebben.’
Voor wie niet direct een beeld bij de Kwak 
Nycticorax nycticorax heeft: het is een 
reigerachtige nachtvogel met een gedrongen 
lichaam met mooie rondingen, een rood oog, 
zachte grijstinten en een fluweelzwarte kruin 
en rug. Sinds november vorig jaar zwerft 
er weer een door Rotterdam. Het is een 
tweedejaars vogel, nog in het bruin-gespik-
kelde jeugdkleed. Zijn vaste stekken zijn de 
Heemraadssingel en de Statensingel, waar 
hij zich soepel en onbevreesd tussen mens en 
waterwild ophoudt. Toen in januari de singels 
bevroren, vergrootte hij zijn leefgebied tot 
het Museumpark, waar hij op klaarlichte 
dag langs de sloot bij Museum Booijmans 
stond te vissen. Momenteel worden Kwakken 

gezien in Overschie en Ommoord. Misschien 
is dat dezelfde zwerver.
Amsterdam kent ook een bloeiende kwak-
kenpopulatie, die zich vrij in en rond Artis 
ophoudt. In Middelburg broedde vorig jaar 
een kwakkenpaar in een stadspark. In grote 
steden in de Verenigde Staten zijn het gewone 
verschijningen die zelfs om snacks bedelen, 
net als onze Blauwe Reigers. Alles wijst erop 
dat ook Nederlandse kwakken het voorbeeld 
van soortgenoten volgen die elders in de 
wereld steeds meer stadsvogels worden en 
daarbij ook hun oorspronkelijke nachtelijke 
levenswijze loslaten.
Bron: Trouw, 28 juni 2017.
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Kwakken staan bekend als vrij 
schuwe vogels in moerassen 
en plassengebieden. Toch 
komen zij soms ook in steden 
voor in stadsparken of bij 
singels.
Foto: Wim Smeets.

Raven kunnen goed vooruit plannen
Plannen leek voorbehouden aan mensen en 
mensapen. Uit recent onderzoek blijkt dat ook 
Raven over deze eigenschap beschikken.
Plannen is vooruitdenken. Wie morgenoch-
tend muesli of cornflakes wil eten, weet wat 
daarvoor nodig is: ontbijtgranen, (soja)melk, 
een schone lepel en een kom. Dat betekent 
dus: boodschappen doen en afwassen. Men-
sen kunnen dat. Mensapen ook. Maar nu blij-
ken ook Raven die vaardigheid te beheersen, 
ontdekten biologen van de universiteit van 
Lund in Zweden.
In vakblad Science beschreven Can Kabadayi 
en Mathias Osvath hoe Raven gereedschaps-
gebruik en ruilhandel kunnen inplannen. Ook 
zijn ze bereid om een directe beloning aan 
zich voorbij te laten gaan als daar later een 
grotere tegenover staat.
Raven zijn dus even goed in planning als 

Uit Het Veld
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mensapen, concluderen de onderzoekers, en 
presteren zelfs beter dan vierjarige kleuters in 
vergelijkbare experimenten. Dat chimpansees 
ook zo goed vooruit kunnen plannen werd 
in 2009 ontdekt, toen een chimpansee in de 
dierentuin ’s morgens al stenen klaar bleek 
te leggen waarmee hij pas ’s middags naar 
bezoekers ging gooien.
Uit eerder onderzoek aan Raven was al 
bekend dat ze voedsel doelbewust verstoppen 
om het later op te eten, maar dat werd gezien 
als specifieke handigheid, een instinct zoals 
ook eekhoorns hebben.

Nieuwe kijk op de cognitieve evolutie
Nu Raven over algemenere planvaardigheden 
blijken te beschikken, geeft dat een nieuwe 
kijk op de cognitieve evolutie. De meest 
recente gezamenlijke voorouder van raven en 
mensapen leefde 320 miljoen jaar geleden. 
Het is onwaarschijnlijk dat die ook al over 
dergelijke complexe vaardigheden beschikte. 
Vermoedelijk is een ingewikkeld cognitief 
proces als plannen dus tweemaal ontstaan 
in de evolutie: zowel bij mensapen als bij 
Raven.

Kabadayi en Osvath onderwierpen de 
Raven aan vier experimenten, die elk in 
twee varianten werden uitgevoerd – één met 
gereedschapsgebruik en één met ruilhandel. 
Aan elk experiment deden vier Raven mee. 
Bij het eerste experiment werden de vogels 
getraind om met bepaald gereedschap een 
kistje te openen waar voedsel in zat. Ver-
volgens kregen ze alleen het kistje te zien, 
zonder ‘sleutel’. Later werd juist alleen die 
sleutel getoond, samen met enkele nepsleu-
tels. De vier Raven kozen vrijwel altijd het 
juiste exemplaar, en zodra ze vervolgens het 
kistje zagen lukte het meestal ook om dat te 
openen. Het soortgelijke ruilhandelexperi-
ment bestond eruit dat de Raven verschillende 
‘tokens’ zagen en leerden dat één hiervan te 
ruilen was tegen voedsel.

Zeventien uur wachten
Het tweede experiment leek op het eerste, 
maar na de keuze voor een bepaald ge-
reedschap of ‘muntstuk’ moesten de Raven 
zeventien uur wachten voor ze het konden 
gebruiken. Ze moesten dus vooruitdenken.
In een ander experiment moesten de Raven 
kiezen tussen een kleine directe beloning 
en materieel dat na een kwartier toegang 
gaf tot een veel groter lekker hapje. In bijna 
driekwart van de gevallen kozen ze voor de 
uitgestelde beloning.
Twee psychologen van de universiteit van 
Cambridge, niet betrokken bij het onderzoek, 
reageren in Science enthousiast op de resul-
taten. Volgens hen duiden de uitkomsten erop 
dat Raven, net als mensen, herinneringen ge-
bruiken om beslissingen op de lange termijn 
te maken, in plaats van zich over te geven aan 
instant behoeftebevrediging.
Bron: NRC Handelsblad, 13 juli 2017.
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Uit onderzoek is gebleken dat Raven in staat zijn acti-
viteiten te kunnen plannen. Zij doen dat net zo goed als 
sommige mensapen.
Foto: A.C. Zwaga.

Schade ’vogelmalaria’ pas na jaren duide-
lijk - Usutu-virus velt Merels
De Merels in ons land worden geteisterd door 
het dodelijke usutuvirus dat wordt overge-
bracht door muggen. De zwarte zangvogeltjes 
vallen bij bosjes om door de ’vogelmalaria’. 
Het virus is niet schadelijk voor mensen.
Vorig jaar liet de ziekte zich voor het eerst in 
Nederland zien, vertelt een onderzoeker van 
het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) 
dat onderzoek doet naar ziektes onder dieren. 
‘Daarna is het een tijdje stil geweest. Omdat 
het samenhangt met het muggenseizoen stak 

Uit Het Veld
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het virus in april dit jaar de kop weer op, 
met in juli een piek.’ De ziekte komt in heel 
Nederland voor.

Opzwellen
Die piek hebben ze gezien bij het Vogelreva-
lidatiecentrum Zundert. ‘Normaal gesproken 
krijgen we slechts enkele tientallen verzwak-
te Merels per maand binnen,’ vertelt een 
dierenverzorgster bij het centrum. ‘In juli en 
augustus waren dat er 120 tot 130. Zeker ne-
gentig procent van hen had usutu, en overleed 
binnen een paar uur.’ Want dat doet het virus 
met de vogels: ze zwellen op en binnen een 
paar uur sterven ze.
Zagers is bang dat veel Merels al zijn gestor-
ven, want er komen nu minder vogels binnen. 
Volgens de onderzoeker kan dat ook komen 
doordat de rui-periode is begonnen en de 
vogels zich sowieso weinig laten zien. ‘Nie-
mand weet dus hoe het op dit moment met de 
vogels staat.’

Lange termijn
Hoe zwaar de merelpopulatie te lijden heeft 
onder het virus, is pas op lange termijn te zeg-
gen. Pas over een paar jaar kunnen we zeggen 
of de populatie zich herstelt in de periode dat 
de muggen niet actief zijn. Überhaupt moet 
worden afgewacht tot de volgende vogel-
telling om een beeld te krijgen van de totale 
schade.
Het DWHC ziet dat vooral de Merels in de 
natuur slachtoffer worden, maar dat ook in 
gevangenschap levende Laplanduilen ge-
troffen worden. In het buitenland zijn er ook 

mussen die overlijden door de ziekte, maar 
in Nederland lijken die vogeltjes gespaard te 
blijven.
Bron: De Telegraaf, 5 september 2017.
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Merels worden ook in Neder-
land geteisterd door het usutu-
virus, dat bij hen vaak sterfte 
veroorzaakt. Het verschijnsel 
komt verspreid over heel het 
land voor.
Foto: Hans Schouten.

Dieptepunt voor Kwartelkoning
Dankzij nachtelijke simultaantellingen voor 
de soort en enkele aanvullende gegevens van 
de website Waarneming.nl staat de teller voor 
roepende Kwartelkoningen in 2017 op 36. 
Sinds 1980 is er nog nooit zo’n laag aantal 
vastgesteld.

Verspreiding
Als we naar de verspreiding kijken valt op 
dat ruim tachtig procent van de roepende 
Kwartelkoningen is vastgesteld in Groningen 
en in het aangrenzende deel van Drenthe. In 
het rivierengebied zijn nauwelijks Kwartelko-
ningen gehoord.

Oorzaken?
Over de oorzaken moet men speculeren. De 
droogte van het voorjaar kan meespelen. De 
soort houdt niet van natte voeten, maar de 
droogte kan invloed hebben op het voedsel, 
de grasgroei en op het maaien. De aantallen 
bij onze buren in Duitsland lijken verge-
lijkbaar met vorig jaar toen er bij ons bijna 
120 werden vastgesteld. Dat was echter wel 
het jaar dat bij ons in juni veel uiterwaarden 
ondergelopen waren en dat is nadelig voor de 
reproductie. Tot slot weten we nauwelijks iets 
over trek en over de omstandigheden in de 
overwinteringsgebieden in Afrika.

Uit Het Veld
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Tellen
Veel uiterwaarden en geschikte akkergebie-
den worden jaarlijks twee keer geteld door 
een vaste groep vrijwilligers. Die tellingen 
leveren een redelijk goed beeld op van de 
aantallen en ze worden aangevuld met losse 
meldingen van Waarneming.nl.

Bescherming
Kwartelkoningen zijn erg gebaat bij heel laat 
maaien van graslanden. Ook zijn ze gebaat bij 
stukken natuurbraak.
Bron: Sovon, 27 juli 2017.

GS

zingsgebied van De Maashorst aantrekkelij-
ker te maken voor onder andere de Grauwe 
Klauwier. Kleine stukken van het begrazings-
gebied werden verschraald. Meidoornstruiken 
die door de toenmalige hoge begrazingsdruk 
niet goed konden uitgroeien, zijn beschermd 
met takken en boomstronken. Ook werden er 
stroken ingezaaid met akkeronkruiden, zijn 
er poelen aangelegd en sloten verondiept en 
voorzien van flauwe oevers. In 2013 gaf dat 
direct resultaat. Laat in het seizoen werden 
jonge Grauwe Klauwieren gezien. Dit was 
voor de vogelaars een bevestiging van een 
succesvol broedgeval. De jaren daarna keerde 
de soort, tot teleurstelling van de vele vogel-
liefhebbers in de Maashorstregio, niet meer 
terug in het gebied. Tot dit voorjaar dus.
Door de lagere graasdruk en het ontstaan van 
wisentzandbaden is het begrazingsgebied nu 
al veel bloemen- en kruidenrijker geworden. 
De nieuwe dieren zorgen voor variatie in 
begrazing en maken zandkuilen en slopen 
struiken. De rijkdom aan muizen, vlinders, 
kevers, krekels, libellen, hagedissen, salaman-
ders en vogels neemt duidelijk toe. Daar lijkt 
nu de Grauwe Klauwier van te profiteren.
Daarnaast speelt de rust in het wisentgebied 
waarschijnlijk ook een rol. In dit gebied kwa-
men dit jaar maar weinig bezoekers en geen 
enkele hond. De schuwe Grauwe Klauwier 
kan ongestoord zijn gang gaan en jagen op 
grote insecten en andere voedsel. Soms prikt 
hij deze op de doornen van meidoorn of 
braam.
Onlangs werd in het graasgebied ook een an-
dere zeldzame en schuwe broedvogel gezien: 
een Tapuit. De Maashorst staat daarnaast 
bekend om hoge aantallen Veldleeuweriken, 

Met de Kwartelkoning gaat 
het slecht in Nederland. 
Het aantal meldingen op de 
website Waarneming.nl en de 
resultaten van simultaantel-
lingen bereikten in 2017 een 
dieptepunt. Sinds 1980 was 
het aantal nooit meer zo laag 
geweest. Een flink deel van de 
waarnemingen is gedaan in 
Groningen en het noorden van 
Drenthe.
Foto: Otto Plantema.

Uit Het Veld

Grauwe Klauwier broedt in wisentgebied 
in De Maashorst
Een paartje Grauwe Klauwieren heeft jongen 
grootgebracht in het begrazingsgebied van de 
wisenten in het Brabantse natuurgebied De 
Maashorst.
In De Maashorst is de laatste jaren hard 
gewerkt aan een groot begraasd gebied met 
open vlaktes en open bossen. Gekozen is voor 
‘procesnatuur’, dat wil zeggen dat de natuur 
er grotendeels haar gang mag gaan. Om hier 
goed invulling aan te geven is de graasdruk 
naar beneden gebracht en is vorig jaar een 
drietal nieuwe grazers geïntroduceerd: Wisen-
ten, Taurossen en Exmoorpony’s. Dit werpt 
nu al zijn vruchten af in de vorm van een 
succesvol broedgeval van de Grauwe Klau-
wier. Waarschijnlijk is dit mede te danken 
aan maatregelen die in 2013 voor de Grauwe 
Klauwier zijn getroffen.
Toen zijn er met steun van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Vogelbescherming soortge-
richte maatregelen getroffen om het begra-
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Boomleeuweriken, Geelgorzen, Nachtzwalu-
wen en roofvogels als Havik, Wespendief en 
Boomvalk.
Bron: ARK Natuurontwikkeling, 23 juli 2017, http://
www.ark.eu.
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Opnieuw broedsucces bij Lepelaars in Plan 
Tureluur in Zeeland
Sinds de aanleg van het natuurontwikke-
lingsgebied aan de Schouwse Zuidkust in 
het kader van Plan Tureluur is er voor de 
tweede keer broedsucces bij de Lepelaars. In 
totaal hebben zeven paartjes voor nageslacht 
gezorgd in natuurgebied Pikgat nabij Kerk-
werve. Natuurmonumenten ziet de komst van 
de Lepelaars als beloning voor de maatrege-
len die afgelopen jaren zijn getroffen op het 
gebied van inrichting en beheer.
Het is de eerste keer dat Lepelaars een plekje 
kiezen om te broeden in een natuurgebied van 
Natuurmonumenten in het natuurontwikke-
lingsgebied Plan Tureluur. Eerder al werden 
er broedende Lepelaars gezien in de natuurge-
bieden van Staatsbosbeheer bij Ouwerkerk.

Natuurontwikkeling
In 2015 werden de laatste gebieden op 
Schouwse bodem ingericht, waarmee in totaal 
ruim 1300 ha natte zilte natuur is ingericht. 

700 ha daarvan is in beheer bij Natuurmonu-
menten, 600 ha bij Staatsbosbeheer. Plan Tu-
reluur omhelst in totaal 44 deelgebieden rond 
de hele Oosterschelde. De natuurgebieden 
zijn aangelegd ter compensatie van verloren 
natuur in de Oosterschelde als gevolg van de 
deltawerken, maar dienen ook als plek voor 
weidevogels die steeds meer leefgebied zien 
verdwijnen.

Natuurbeheer werkt
Natuurmonumenten is verheugd met het 
broedsucces. De inrichting en het beheer van 
nieuwe natte en zilte natuurgebieden werpen 
vruchten af. De afgelopen jaren zagen we het 
aantal foeragerende Lepelaars in onze na-
tuurgebieden jaarlijks toenemen. In bijna alle 
gebieden in Plan Tureluur komen ze nu voor, 
maar dat ze nu ook broeden is extra bijzonder.

Uit Het Veld

In het kader van Plan Tureluur zijn bij Schouwen zilte natuurgebieden ingericht. Lepelaars maken daar graag gebruik 
van.                                                Foto: Koos Dansen.

Stevige comeback
De Lepelaar, onmiskenbaar met z’n lepel-
vormige snavel, is bezig aan een stevige 
comeback in Nederland. Werden er rond 1970 
nog maar 170 broedparen geteld, inmiddels 
is het aantal broedparen opgelopen tot 2500. 
Lepelaars waren tot enkele jaren geleden vrij 
uniek in Europa omdat ze vrijwel uitslui-
tend in Nederland voorkwamen. Dankzij het 
broedsucces in Nederland zijn afgelopen jaren 
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ook kolonies ontstaan in Engeland, België, 
Frankrijk en Duitsland. In Zeeland broedt de 
Lepelaar onder andere nog langs de Wester-
schelde, in het Sloegebied en op Neeltje Jans.
Bron: Natuurmonumenten, 4 jul 2017.
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Vogelparadijs Marker Wadden telt ruim 
tweeduizend nesten
Meer dan tweeduizend vogels hebben de 
Marker Wadden als broedplek ontdekt. Onder 
meer Visdieven, Kokmeeuwen, Kluten en 
verschillende soorten plevieren bouwden een 
nest op het kersverse stukje Nederland. Onder 
de vele broedparen bevinden zich ook bijzon-
dere soorten als de Dwergstern en Strandple-
vier. Hiermee maakt Marker Wadden nu al de 
naam van vogelparadijs waar.

Veilige broedplek
Natuurmonumenten heeft de afgelopen maan-
den verscheidene keren broedvogels geteld 
op het eerste eiland. Je ziet hier vooral de 
zogenaamde pioniersoorten, vogels die zich 
vestigen in kale nieuwe gebieden, zoals de 
Kluut, Kleine Plevier, Visdief en Kokmeeuw. 
Het grote voordeel van zo’n gebied als Mar-
ker Wadden is dat hier weinig verstoring is 
en er nog nauwelijks vijanden zijn. Er vliegt 
misschien eens een Slechtvalk over, maar 
verder kunnen ze hier veilig broeden. De 
nesten van deze vogels bestaan meestal alleen 
uit een klein kuiltje in het zand met daarin de 
eieren.

Prachtige telresultaten
Er zijn meer dan 1700 nesten van de Visdief 
geteld (Tabel 1). Hiernaast werden heel bijzon-
dere soorten zoals de Dwergstern en Strand-
plevier gezien. Deze vogels broeden op steeds 
minder plekken in Nederland. In totaal namen 
de tellers meer dan vijftig verschillende soor-
ten vogels waar in het nieuwe natuurgebied. 

Over Marker Wadden
Met de aanleg van Marker Wadden herstellen 

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de na-
tuur in het Markermeer. Met zand, klei en slib 
uit het meer worden paaiplaatsen, eilanden en 
natuurlijke oevers gemaakt. Bedreigde dieren 
en planten profiteren daarvan. Met dit project 
wordt een robuust natuurgebied gecreëerd dat 
voor de hele Nederlandse natuur van groot 
belang is.

Nog niet toegankelijk
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
aanleg van de natuureilanden en er geldt in 
het gebied een vaarverbod. In de zomer van 
2018 wordt de haven van het eerste eiland 
toegankelijk voor het publiek. In 2016 is Bos-
kalis gestart met de eerste fase van Marker 
Wadden: de aanleg van vijf eilanden. Samen 
met het onderwaterlandschap zal de opper-
vlakte hiervan 750 ha worden. Natuurmonu-
menten wil van Marker Wadden een grote 
archipel maken van in totaal 10.000 ha. Het 
wordt daarmee één van de grootste natuurher-
stelprojecten van West-Europa.
Bron: Natuurmonumenten, 3 juli 2017.

GS

Uit Het Veld

Soort Aantal broedparen Soort Aantal broedparen
Visdief >1700 Kokmeeuw 352
Kluut 69 Kleine Plevier 8
Strandplevier 4 Dwergstern 2
Bontbekplevier 1

Tabel 1 - Op de Marker Wadden werden ruim tweeduizend vogels geteld.

Zeldzame Oehoe aangetroffen in Lelystad
In Lelystad is zaterdagmiddag (22 april 2017, 
red.) een zeldzame Oehoe gesignaleerd, meldt 
Omroep Flevoland. De uil zat op zijn gemak 
in de dakgoot van een woning aan de Botter 
en trok veel bekijks.
Na een tijdje was de vogel het zat en vloog 
hij weg om verderop in een boom te gaan 
zitten. In zijn klauwen hield hij vermoedelijk 
een duif vast. Later op de dag werd de Oehoe 
opnieuw op de Botter waargenomen toen hij 
een nieuwe prooi gevonden had. De vogel 
was niet geringd waardoor geconcludeerd kan 
worden dat het hier daadwerkelijk om een 
wilde Oehoe gaat.
Het was de tweede keer dat de Oehoe in Lely-
stad wordt waargenomen.
Bron: De Telegraaf, 23 april 2017.

GS
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Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten
De kolonie Zwartkopmeeuwen op de Vent-
jagersplaten omvat zeker 1550 broedparen. 
Het is de grootste kolonie ooit in de Delta. 
De populatie in het Deltagebied neemt flink 
toe door de vestiging van de enorme kolonie 
Zwartkopmeeuwen op de Ventjagersplaten. 
Zo’n grote concentratie is ook in het Neder-
landse bolwerk van deze soort uniek.

Broedsucces
In de kolonie lijkt het broedsucces goed. Op 
basis van de verhouding tussen ongeringde 
en geringde juvenielen wordt ingeschat dat er 

Uit Het Veld

Zwartkopmeeuwen doen het 
goed in het Deltagebied.
Foto: Otte Zijlstra.

ongeveer 1600 jongen vliegvlug werden. Dat 
is één jong per paar en een prima broedsuc-
ces, ondanks het droge voorjaar. Toen de 
jongen werden grootgebracht werd het precies 
wat natter en kregen ze veel regenwormen te 
eten. Daarnaast besteedde Staatsbosbeheer 
veel tijd aan het weghouden van ratten (nest-
predators) op de broedeilanden.
De kustbroedvogels in de Nederlandse delta 
worden vooral gemonitord in opdracht van 
Rijkswaterstaat.
Bron: Sovon, 6 juli 2017 

GS

het Vogeljaar is al vele jaren een begrip bij vogelaars, ornithologen en vogelbeschermers. Dat 
deze uitgave zo lang kon bestaan is geheel te danken aan het enthousiasme en steun van de 
vele auteurs en die van onze lezers en abonnees. Het voortbestaan van het tijdschrift is geheel 
van hen afhankelijk. Wij hopen ook nu en in de toekomst  een beroep op u te kunnen blijven 
doen. Vogels blijven interessant en heel fascinerend. Laat ook anderen meegenieten van uw 
ervaringen met vogels. Dat kan gaan om interessante ervaringen en belevenissen in het veld of 
om de resultaten van onderzoeken, vogeltellingen, etc.

U kunt ons steunen door uw verhalen op schrift te zetten en kopij te sturen naar de redactie.

Ook kunt u ons steunen door u in te zetten voor het werven van nieuwe abonnees. In uw familie, 
kennissenkring of onder de leden van een vogelwerkgroep bevinden zich vast en zeker nog 
genoeg mensen die plezier kunnen hebben van een abonnement op het Vogeljaar.

Al 65 jaar hét tijdschrift over vogels en vogelbescherming.
Neem nu een abonnement!  

Een uitgave over vogels, 
voor en door vogelaars.


