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Va n de  red a ct ie

Zo, het winternummer ligt weer op uw deurmat. Als ik dit schrijf is de winter 
nog niet echt ingetreden. Een enkel licht nachtvorstje, maar dat is het dan 
ook wel. De IJsvogels hebben het nog niet echt zwaar gehad en eerlijk gezegd 
hoop ik dat zij het ook deze winter niet zwaar zullen krijgen. De winterganzen 
zijn laat dit jaar. Meestal komen zij in oktober in groten getale ons land binnen 
en bevolken dan onze polders. Maar zelfs nu, begin december, zijn er nog niet 
veel Kol- en Brandganzen. Wel zijn er al veel Sijzen. Geen drijfsijzen maar echte 
Sijzen uit het hoge noorden. Ik vang ze voor ringonderzoek in mijn tuin. Waar 

komen ze vandaan? Zijn het Scandinavische broedvogels of komen ze 
meer uit het Oostblok en Rusland? Helaas, onder de ruim 500 gevangen 

en geringde vogels zat er geen die het mysterie iets kon oplossen. 
We weten het dus eigenlijk niet. En waarom nu al twee jaar op rij 
een redelijke invasie? Voor mij is het ruiverloop bij deze vogeltjes 

erg boeiend en interessant. Misschien hier later eens wat meer over 
in De Korhaan. Van Paul Keuning kreeg ik nog weer foto’s van Patrijzen, 

vermoedelijk uit de polder Zeldert ten oosten van de Eem bij Baarn. Dat is de 
plek waar ze eerder ook gezien zijn. Let erop als u daar vogelt, ik hoor er graag 
meer over. Ook uw aandacht voor de Middelste Bonte Specht. Er zijn de laatste 
decennia aardig wat soorten verdwenen uit ons werkgebied maar dit is een 
welkome nieuweling. Geen exoot, ditmaal een vogel uit het oosten en zuiden 
van ons land. Misschien heeft het ouder worden van de Gooise bossen hier wat 
mee te maken. Ziet u een bijzondere vogel meldt deze dan op Waarneming.nl! 
Uit een tweetal artikelen in deze Korhaan (over de Middelste Bonte Specht en 
de Sneeuwgors) blijkt dat die informatie goed gebruikt kan worden. Negatief is 
het bericht in de Gooi- en Eemlander van 16 november 2021. Het opsluiten van 
roofvogels in kooien is de grote wens van een Bunschoter. Hij wil een centrum 
voor Valkerij en Natuureducatie gaan starten. Van de AFAS Foundation heeft hij 
50.000 euro gekregen. En een vergunning zou hij ook al hebben, ondanks dat 
o.a. de Vogelwacht Utrecht bezwaar heeft gemaakt. Bent u ook tegen roofvogels 
in kooitjes, spreek dan uw verontwaardiging uit naar de AFAS Foundation. Ik 
ga zeker een brief schrijven!! In de nieuwsbrief van de Ooievaarsclub STORK 
lezen we dat 2021 een slecht seizoen geweest is voor de Ooievaars. De vroege 
broeders hebben nog wel wat jongen grootgebracht, maar van de latere legsels 
is weinig terechtgekomen. Op 22 en 23 januari organiseren zij een landelijke 
ooievaarstelling om te zien hoeveel Ooievaars hier overwinteren. En van 28 
tot en met 30 januari organiseert Vogelbescherming Nederland de jaarlijkse 
Tuinvogeltelling. Noteer deze datums. Ik gaf al eerder aan het belang van het 
melden van uw vogelwaarnemingen. Wat te denken van ons lid Carel de Vink: hij 
voerde onlangs zijn 50.000ste vogelwaarneming in. Van harte proficiat met deze 
mijlpaal!

R.G. (Rob) Moolenbeek

Houd de komende maanden vooral de 
website en de nieuwsbrief in de gaten. 
Alle excursies, lezingen en andere 
bijeenkomsten worden daar bekend 
gemaakt. Verder kunt u natuurlijk 
meedoen aan diverse landelijke 
vogeltellingen.

Ooievaars  |  Gerda Baas

Nee, we blijven dit jaar 
in Nederland en doen mee aan de 

landelijke ooievaarstelling
op 22 en 23 januari 2022.

Gaan jullie
deze winter nog 

richting het 
zuiden?

Ben je al in training 
om goed te scoren tijdens de 
jaarlijkse Tuinvogeltelling?

We moeten zoveel mogelijk tuinen 
bezoeken met z’n tweeën van

28 tm 30 januari 2022.

Boomvalk ..
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