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In 2017 waren op circa 95 locaties 140 
ijsvogelwanden in beheer bij de IJsvogel-
werkgroep. Verder wordt er melding gemaakt 
van 350 waarnemingen via de website van de 
vogelwerkgroep en van Waarneming.nl.
Bron: Bericht van de IJsvogelwerkgroep, Vogelwerk-
groep Het Gooi en Omstreken, Hilversum.
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Fuut Hoog Bolwerk te Bolsward
In het Vogeljaar 65 (1):27-29 staat een mooi 
artikel van Henny de Bruin over de Futen bij 
de Koppelpoort in Amersfoort. Dat stimuleer-
de mij alsnog iets te vermelden over de gang 
van zaken rond een (vroeg) broedgeval van 
Futen bij het Hoog Bolwerk in Bolsward.
Op 9 december 2015 werd er mogelijk een 
broedpoging gedaan op een oud nest van mei 
2015. Zouden de Futen er nu weer broeden? 
Op 15 december om 09:00 h was er een pa-
ring op het nest en om 9:30 h waren er twee, 
mogelijk drie eieren te zien. Op 1 januari 
2016 waren er in het nest vijf eieren, maar 
deze moeten er toen natuurlijk al enige tijd 
hebben gelegen. Op 14 januari was het nest 
leeg en beide ouders zaten in de gracht. Eén 
van hen had één of misschien twee (of meer) 

IJsvogel. 
Foto: Wim Smeets.

Rectificaties & Aanvullingen
In het artikel ‘Just Cruising: vogels kijken tijdens reizen per cruiseschip’ van Roland van der Vliet (het 
Vogeljaar 66(1):23-30) is bij een aantal foto’s per abuis een foutieve naam vermeld. Alle foto’s die aan 
Jan Vergeer zijn toegeschreven, werden in werkelijkheid genomen door natuurfotograaf Jan Dekker 
(http://www.worldnature55.com).
Ook staat in dit artikel een foutieve verwijzing naar de website met informatie over de aanlegplaatsen die 
door cruiseschepen worden aangedaan. Deze website is: http://www.cruisecritic.com (in het artikel was 
de ‘e’ in ‘cruise’ helaas weggevallen.

kleine jongen van circa drie dagen op de rug. 
Hoeveel precies was moeilijk te zien. De 
andere ouder hield zich bezig met het vangen 
van visjes en dergelijke voor het kroost. Op 
15 januari werden er drie jongen gezien. Eén 
van de ouders ving weer een visje, misschien 
was er nog een vierde jong.

IJsgevaar
Op 20 januari 2016 bevond het futengezin 
zich in de Leeuwardervaart, ter hoogte van 
de koffiefabriek. Dat was dus al een heel eind 
(zeker ruim 1 km) van het nest verwijderd. 
De Futen waren net op tijd vertrokken, want 
in de stadsgracht was de omgeving van het 
nest toen al twee à drie dagen dichtgevroren. 
Op 16 februari waren er drie grote jongen in 
gezelschap van de ouders.
Dit broedgeval was zeer uitzonderlijk, want 
voor Nederland wordt 10 november opge-
geven als laatste datum en 12 januari als de 
vroegste dag.

Een eerder vroeg broedgeval
Jaren eerder namelijk op 21 januari 1999, 
was er ook al eens een vroeg broedgeval in 
Bolsward geweest. Dat was bij de rand van 
het Kruiswater, tegenover de Stoombootkade. 
Op die dag was er één ei en op 24 januari wa-
ren er drie eieren. Op 28 januari lagen er vijf 
eieren. Eén daarvan scheen mij veel kleiner 
dan de rest. Dat legsel werd toen al snel uit-
gehaald (er werden ook jongens met bootjes 
gezien), nadat er een bericht verschenen was 
in de Leeuwarder Courant. Het bericht was 
ingezonden door een omwonende – die zich-
zelf de meerkoetenhater noemde – die daarbij 
expliciet de nestplaats noemde. Op een door 
de krant geplaatste foto was hij zelf te zien, 
zittend naast het nest.
n E.W.F. Brandenburg, Turfkade 38, 8701 JM Bols-
ward, e-mail: e.brandenburg@hetnet.nl.
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Jonge vogel
Op 15 juli klautert het jong uit het nest; het 
geldt nu als ‘takkeling’. Vanaf de vermeende 
eilegdatum is dat op de 74ste dag. Ongeveer 
zeventig dagen is blijkens literatuur gangbaar. 
Na negentig dagen vliegt het uit op 1 augus-
tus. De in verhouding lange ‘nestperiode’ 
wijst, met het forse postuur, op een vrouwe-
lijk exemplaar. Mannetjes vliegen gewoon-
lijk uit tussen de zeventig en vijfenzeventig 
dagen. Op 24 augustus vangt het voor het 
eerst een prooi, een watersnip. Het jeugdkleed 
kenmerkt zich door opvallend lange vleugels 
en een langere staart dan bij de oudervogels. 
Sinds 18 februari 2018 is de jonge arend niet 
meer in het gebied teruggezien. Overigens 
verscheen er in de hele periode geregeld een 
jonge Zeearend (tweede kalenderjaar) in het 
territorium. Soms waren er heftige reacties 
van het broedpaar, maar soms ook geheel 
niet.

Conclusies
Na broedgevallen elders in Nederland, steeds 
in uitermate geïsoleerde delen van grote, 
stille natuurgebieden, ging het hier om een 
nest te midden van cultuurland. Weliswaar 
werd er dus een bufferzone van 1 km rond het 
nest ingesteld. Toch is het opmerkelijk dat 
dit broedgeval plaatsvond in een omgeving 
die gekenmerkt wordt door een behoorlijke 
recreatiedruk. De auteurs concluderen: ‘De 
aanwezigheid van deze toppredator wordt 
door het GLS dan ook als kroon op haar werk 
beschouwd. De herinrichting van de polders 
als waterbergingsgebied met een wisselend 
waterpeilbeheer voorziet jaarrond in voldoen-
de biomassa aan watervogels.’ Het artikel be-
nadrukt dat voldoende rust door het instellen 

van een beschermde zone van cruciaal belang 
is, waarna het afsluit met aanbevelingen ten 
aanzien van de recreatie in de omringende 
polders.
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Zeearend mogelijk gedood door windmolen 
Een Zeearend, die dinsdag 19 maart 2018 
dood werd gevonden op een boerenerf in Le-
lystad, is waarschijnlijk geraakt door de wiek 
van een windmolen. Dat is de conclusie van 
Joke Bijl van Staatsbosbeheer, na onderzoek 
door de Wageningen University & Research 
(WUR).
Volgens de onderzoekers gaat het om een 
mannetje van vier jaar oud, waarvan de poten 
en een vleugel waren gebroken. Volgens Bijl 
vliegen zeearenden op zo’n honderd meter 
hoogte en zijn hun ogen voortdurend op de 
grond gericht, op zoek naar eten.
Mogelijk wordt de dode Zeearend na het 
onderzoek opgezet en krijgt de vogel een plek 
in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer 
in Lelystad.
Inmiddels is vast komen te staan dat deze 
Zeearend geen deel uitmaakt van het paar dat 
in de Oostvaardersplassen broedt.
Bron: Persbericht Omroep Flevoland, 21 maart 2018.
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Mededeling
Voor onze buitenlandse abonnees
De internationale portokosten zijn de laatste tijd 
dusdanig gestegen, dat wij helaas gedwongen 
zijn de abonnementsprijs voor onze buitenland-
se abonnees te verhogen. De kosten voor het 
verzenden naar het buitenland waren zodanig 
gestegen dat er op deze abonnementen verlies 
geleden werd.
De prijs voor abonnees in het buitenland wordt 
met ingang van de volgende jaargang €37,50 
per jaar.
n W.A. Werkman, e-mail: wawerkman@hot-
mail.com.

IJsvogelnieuws uit Gooi en Vechtstreek
In Het Gooi en in de Vechtstreek wordt al 
jaren veel energie gestoken in het bescher-
men van de IJsvogels. Het aantal broedpa-
ren bereikte in 2017 een nieuw record: 104 
broedparen! Verdeeld over de regio geeft dat 
het volgende beeld:

- Het Gooi: 38 paar;
- De Vechtstreek: 59 paar;
- de westelijke Eempolders: 7 paar.

Werden ‘vroeger’ meer IJsvogels in Het Gooi 
vastgesteld dan in de Vechtstreek, tegen-
woordig is dat al een aantal jaren omgekeerd. 
Naarden is nog steeds de plaats met de meeste 
IJsvogels. Gemiddeld broeden de IJsvogels 
jaarlijks met 67% in de IJsvogelwanden. Het 
percentage IJsvogels dat drie broedsels kreeg, 
bedroeg 48%. In 2015 en 2016 was er een 
paartje met vier broedsels. In 2017 waren er 
drie paar met vier broedsels!


