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controle van zes boerderijen.  
Verder wordt iemand gezocht voor Stadzigt bij 
het Naardermeer en enkele boerderijen in de 
omgeving. De telling om de aanwezigheid van 
huiszwaluwnesten te kunnen vaststellen 
moeten een keer worden uitgevoerd in  juli en 
een keer in augustus. Wie is bereid deze 
tellingen uit te voeren? 
 
Kolonietellers 
 Ook dit jaar zagen de huiszwaluwtellers kans 
om op zoek te gaan in de gebieden die de 
meesten van hen al heel lang onderzoeken. Zij 

kennen deze van haver tot gort en daardoor 
vallen nieuwe nestelplekken meteen op. In 
2014 hebben onderstaande personen een 
bijdrage geleverd:  
P. Bakker, Francis Bakker, G. Bieshaar, E. de 
Bruin, R. van Dijk, A. Driessen, W. Fokker, 
D.A. Jonkers,  
L. de Groot, Y. de Groot, W.L. Langendorff,  
M. Pieren-Olijhoek, A.M. van der Poel, K. 
Pranger, P. Schut, A. van Soest, S. Staps, G. 
van Steennis, H. van Tol en M. van der 
Weyden.  

 
Geraadpleegde literatuur en andere bronnen 
*https://www.sovon.nl/.../Jaarverslag%20Huiszwaluwtillen%202014.pdf. 
Bruggen, J. van 2015.Huiszwaluw zet een bescheiden stapje vooruit. Sovon-Nieuws 28 (1):7. 
Internet: KNMI 2014. Maand- en seizoenoverzicht. www.knmi.nl/klimatologie/maaand_en 
_seizoenoverzichten. 
SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse vogels: 356-357. 
 
 
 

De ijsvogel of de kuifeend 
  
Poul Hulzink 
 
Soms heb je spijt dat je niet fotografeert. 
Omwille van de ijsvogel, zeker! Vanaf eind 
maart april zat er weer één. Mijn collega's in 
het kantoor van het Goois Natuurreservaat 
hadden  hem al diverse keren gezien. Altijd op 
de dezelfde plek. Er stond zelfs een telescoop 
op de tak gericht. Het was al heel gewoon en 
iedereen liep er inmiddels achteloos langs. 
Toen ik mijzelf tijd gunde om eens te kijken 
was hij er niet. Het was een 'hij' werd mij 
indringend medegedeeld. Iets met kleur onder 
of boven de snavel. Er was nog geen 'zij', 
kreeg ik ook te horen. Dan maar even verder 
op het water van de poel kijken. Een paar 
mannetjes en vrouwtjes kuifeend. Ze waren 
nog niet geheel in zomerkleed. Eén van de 
mannetjes viel op door een staal-groene kleur 
aan de zijkant en een bruine band over zijn 
kop. Dat had ik nog nooit gezien, en dat levert 
dan weer de verwondering op. Want als je 
vogels van dichtbij in de telescoop ziet, met 

goed (zon)licht, dan zie je soms verrassende 
details. Ook nu weer. 
Blij met die verwondering wilde ik weer aan het 
werk gaan, maar ondertussen was diezelfde 
kuifeend iets wat hij in zijn snavel hield, door 
het water aan het halen.  
Niet te zachtzinnig, maar met forse halen. 
Ik kon niet zien wat het was. Het duurde en 
duurde maar. Het was meer dan even 
afspoelen, zal ik maar zeggen. Het moest en 
zou grondig gedaan worden. Een minuutje 
denk ik en toen ging met een forse 
beweging een kikker de snavel (of zeg je dan 
bek) van de kuifeend in. Het was een forse 
kikker. De keel was sterk verdikt, het slikken 
ging moeizaam. De 'foto' van de kuifeend met 
de twee wijdbeens gestrekte achterpoten met 
vliezen van de kikker tussen zijn tenen, in zijn 
snavel, zal mij nog lang bij blijven. 
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  Kuifeend              Foto: www.vogeldagboek 

De beste foto van het jaar 
Toen de redactie besloot om een kleurennummer van De Korhaan uit te brengen, is aan de fotowerkgroep
gevraagd om daar aandacht aan te schenken. Hier ziet u een aantal van de foto’s afgebeeld, die bij een
bijeenkomst van de fotowerkgroep door de aanwezigen als beste beoordeeld waren. De redactie heeft aan de
fotografen gevraagd om enige toelichting bij de foto’s te geven.
 

Tureluur      Kees Maring 
 
De foto van deze tureluur is gemaakt 
op Texel in mei 2014.  
De vogel gebruikte de paal als 
uitzichtpunt voor het verkennen van de 
omgeving; in de sloot onder deze paal 
foerageerde het nakroost van de vogel. 
Telkens na een optreden landde de 
vogel weer op de paal: dus was het 
een kwestie van het toestel instellen en 
afwachten tot weer een landing zou 
plaatsvinden  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sperwervrouw,            Theo 
Peters 
 
De foto is van een sperwervrouwtje, en is 
gemaakt vanuit een vogel hut in het oosten 
van het land.  
 
Zwarte specht 
Al wandelend in de buurt van de natuurbrug 
(die bij de infoschuur) zag ik deze zwarte 
specht druk bezig op een omgevallen 
berkenstam. Ik kon rustig dichterbij komen en 
deze foto maken. 
 
 


