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Bestuurlijk
Van lock-down naar open-up
Met deze titel opende ik de vorige Caprimulgus mijn voorwoord. Helaas moeten
we weer geduldig afwachten op verdere versoepelingen. Het is daarom dat we
ook de voorjaarsvergadering 2021 afgelasten; er tevens van uitgaand dat we in
november dan eindelijk weer bij elkaar kunnen komen. Alle activiteiten staan
noodgedwongen op een lager pitje. Hopelijk blijven jullie je, vooral in goede
gezondheid, trouw inzetten voor de VMO en onze wilde vogels. Laat vooral weten
hoe je hiermee omgaat. Als je natuur en de zorg voor biodiversiteit belangrijk
vindt, had je richting de verkiezingen van 17 maart niets aan de stem- of kieswijzers.
Geen enkele vraag over het belang van de natuur. Een gemiste kans, want juist in
de afgelopen tijd met de stikstof- en de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk
natuur voor ons is. Groene organisaties als IVN Natuureducatie, LandschappenNL,
SoortenNL en Vogelbescherming Nederland riepen alle burgers op bij het stemmen
de natuur en het landschap niet te vergeten. De Vogelwerkgroep Midden Overijssel
ondersteunde deze oproep van harte. Immers ook op, in en rondom de Sallandse
Heuvelrug en het Twents Reggedal staat de natuur zwaar onder druk, terwijl er
zoveel kansen zijn om die te verbeteren!
Nu zijn alle ogen gericht op D66: slagen zij er met een aantal groendenkende
partijen in een coalitie te smeden die het verschil kan maken? Keren we de trend
van het verder uitsterven van soorten en werken we door aan het herstel van een
schone en gezonde leefomgeving? Erg belangrijk, gezien de grote uitdagingen
waar we voor staan. De natuur in ons land staat er niet best voor. Vogels zoals de
grutto, wulp, patrijs en de veldleeuwerik zijn vrijwel uit het boerenland verdwenen.
Het aantal insecten is drastisch afgenomen en veel natuurgebieden verkeren in
slechte conditie door onder andere de stikstofuitstoot en verdroging. Algemeen
bekend en wetenschappelijk onderbouwd. Toch wordt niet daadkrachtig
opgetreden, hier en daar hoogstens een pleistertje op een te grote wond geplakt.
Tegelijkertijd is de behoefte aan natuur en een gezonde en groene leefomgeving
groter dan ooit: dat bleek wel uit het massale bezoek aan natuurgebieden het
afgelopen jaar. Natuur geeft rust in stressvolle tijden. Toch hoop ik dat de komende
maanden de terrassen en winkels weer opengaan, zodat de natuur zelf ook weer
wat tot rust kan komen. Werkelijk overal kwam je mensen tegen met of zonder
aangelijnde hond, netjes op de paden of ver daar vanaf…..
Er staat dus heel wat herstelwerk op stapel de komende jaren en hierbij is het
belangrijk dat we ook na 17 maart onze stem vóór natuur en landschap luid laten
horen!
Gerrit Dommerholt, Voorzitter VMO
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boerenzwaluw
foto Ronny Hullegie
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Met trots deel ik een artikel van Vogelbescherming met jullie over het concept
‘Basiskwaliteit voor Natuur’.
Bron: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onzeboerenlandvogels/kerngebieden-en-projecten/basiskwaliteit-natuur
Ik zie uit naar jullie vragen en/of reacties.
Gerrit Dommerholt

Basiskwaliteit Natuur
Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af, het platteland is stil geworden
sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn en zelfs huismussen
en spreeuwen hebben het moeilijk. Allemaal symptomen van een verzwakte natuur.
Vogelbescherming pleit voor een Basiskwaliteit Natuur, een minimumniveau waar
onze omgeving aan zou moeten voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur
en mens.
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“De Basiskwaliteit Natuur is op orde als de voor dat landschap karakteristieke
en algemene soorten algemeen zijn en blijven.”
De bepalende factoren daarbij zijn het milieu, de inrichting en het beheer en
gebruik. Deze factoren moeten aan minimum vereisten voldoen om de
Basiskwaliteit duurzaam te garanderen.

Er wordt door verschillende partijen hard gewerkt om de achteruitgang van de
biodiversiteit te vertragen. Boeren proberen weide- en akkervogels te behouden,
bedrijven leggen bijenlinten aan, burgers vergroenen tuinen en schoolpleinen,
gemeenten maaien insectenvriendelijk en veel provincies starten projecten voor
provinciale icoonsoorten. Prima acties uiteraard, maar veelal gericht op losse
symptomen. Te vaak is het als het behandelen van een botbreuk met het plakken
van een pleister. Basiskwaliteit gaat verder. Het mikt op herstel van de algehele
gezondheid. Ambitieus? Absoluut! Maar er is geen alternatief als we de patiënt
echt willen genezen.
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De condities op orde
De kwaliteit van de natuur is direct afhankelijk van de kwaliteit van de omgeving.
Allereerst van de milieucondities. Pesticiden en overbemesting vergiftigen de
omgeving en gaan ten koste van de biodiversiteit. Daar valt niet tegenop te beheren
of herstellen. De milieucondities moeten dus op orde zijn. Het tweede aspect
betreft de inrichting. Als alle poeltjes zijn gedempt, beken gekanaliseerd en
houtwallen zijn verdwenen is een Basiskwaliteit van de Natuur evenmin haalbaar.
Ook een goede inrichting is dus een absolute voorwaarde. Tenslotte gaat het
om beheer en gebruik. Het is prachtig als een gebied goed is ingericht en het
milieu op orde is, maar met slecht beheer of gebruik herstelt de biodiversiteit nog
steeds niet. Basiskwaliteit Natuur is dus de natuur die we ‘vanzelf’ krijgen als de
milieucondities, de inrichting van het landschap en het beheer en gebruik op orde
zijn.

Hoevelandschap
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Oud loofbos

Weidelandschap
In deze illustraties is voor het hoevelandschap, oud loofbos en weidelandschap
aangegeven welke factoren de Basiskwaliteit ondermijnen. Dat is gedaan via
zogenaamde ‘overshoot’ figuren, waarin oranje en rood betekent dat een conditie
voor dat landschapstype (meestal) niet op orde is, en groen (meestal) wel.

Neem Basiskwaliteit Natuur als uitgangspunt voor de
gemeentelijke omgevingsvisie. Kies voor herstel als centrale
doelstelling.
Robert Kwak (Vogelbescherming) roept gemeenten op

Wat we doen
Vogelbescherming is op veel fronten actief. Steeds meer zoeken en vinden we
de samenwerking met andere natuurorganisaties en tal van andere partners.
Met gemeenten in oost-Gelderland werken we het concept uit. Hoe breng je de
kwaliteit in het veld in kaart? Hoe bepaal je wat de Basiskwaliteit is? En hoe
bepaal je wat er nodig is om van de huidige kwaliteit te komen tot
Basiskwaliteit? Door het diepe in te duiken en gewoon aan de slag te gaan
leren we enorm veel. Lees hier het rapport met onze aanpak en de leerpunten.
Er dient zich nog een unieke kans aan. Begin 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet
ingevoerd en nu al bereiden gemeenten zich daarop voor met het opstellen van
een gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) en omgevingsplannen. Gemeenten zijn
verplicht geïnteresseerden hierbij te betrekken. Een uitgelezen kans dus om op
lokaal niveau echt invloed uit te oefenen.
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Wij roepen gemeenten dan ook op om herstel van een Basiskwaliteit Natuur op te
nemen als centrale doelstelling van hun GOVI en uit te werken in
omgevingsplannen. Samen met een aantal partners gaan we onze
vrijwilligersnetwerken inzetten om dit doel via de gemeentelijke participatietrajecten
te bereiken. Daarvoor maken we allemaal gebruik van onze eigen kanalen, maar
we werken nauw samen en stemmen de boodschap op elkaar af. Ook onderzoeken
we de mogelijkheid van een gezamenlijk project. Bovendien zijn we in overleg
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te zien of zij hun kanalen
willen inzetten.

Meer informatie
Vogelbescherming heeft het concept Basiskwaliteit toegelicht in Levende
Natuur, in vakblad Groen en in een interview in Mens en Natuur, het
ledenmagazine van IVN Natuureducatie.
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De Zunasche Heide
Aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug grenst het natuurgebied aan de
Zunasche Heide. Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare
groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij
de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager gelegen
gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Die verbinding willen
Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied
van vele diersoorten vergroot wordt.
Zie hiervoor ook: https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaalpark-/natuurbeheer-en-behoud/de-zunasche-heide/
Ook is het nodig om de bodemkwaliteit te herstellen. En in Nederland herstelt
biodiversiteit zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we
samen aanpakken met buren, boeren, terreinbeheerders, onderzoekers en
overheden. Op de Sallandse Heuvelrug doen we dat ook. In opdracht van de
provincie Overijssel werken we hier samen met buren en partners aan
natuurherstel.
De huidige 130 hectare Zunasche Heide maakte vroeger deel uit van een groot
uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met
de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren
verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met
afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien
in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost
geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar
landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en
het ecosysteem door het teveel aan stikstoffen verstoord.
Herstelmaatregelen zullen in 2021 afgerond worden.
Dit voorjaar al zien vogelaars dat er veel vogelsoorten; eenden en steltlopers,
gebruik maken van het nieuwe biotoop. Op de ondiepe plasdras delen foerageren
nu al leuke soorten steltkopers zoals bosruiter, groenpootruiter, kemphaan, witgat,
tureluur, kleine plevier en ‘last but not least’, steltkluten.
Roel Janssen

11

steltkluut
foto’s Berry Bekkering
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De Vogelspotcast werkt enorm aanstekelijk door de chemie
tussen de twee presentatoren
Vandaag: De Vogelspotcast.
Uit: de Volkskrant

Nooit ‘vogels spotten’ zeggen, leert vogelkijker Arjan Dwarshuis aan beginneling
Gisbert van Baalen. Jammer, want die laatste had net een lollige naam bedacht
voor hun podcast: De Vogelspotcast.
Dwarshuis: ‘Godverdegodver.’
Van Baalen hield vol, en dat is maar goed ook. Want die titel verklankt precies de
lichte toets die deze podcast – sinds vijf weken wekelijks een aflevering van
ongeveer een half uur – zo het luisteren waard maakt. Meester Dwarshuis is
13

geboekstaafd ‘wereldrecordhouder’ vogels tellen; in een jaar tijd reisde hij de wereld
over om in totaal 6.852 vogelsoorten te tellen (nooit meer ‘afvinken’ zeggen).
Leerling Van Baalen zit in de kunsthandel en maakt ook de kunstpodcast Dat kan
mijn kleine zusje ook. Van vogels weet hij niets, maar hij is wel geïnteresseerd.
De twee nemen elkaar en de luisteraar mee naar de parkieten van het (Vondel)park,
gaan tuinvogels tellen en op zoek naar de grutto. Een beetje de aanpak van
televisieprogramma Baardmannetjes, waarin Nico de Haan en Hans Dorrestein
op pad gingen met soortgelijke ambities, met even vrolijke noot. Dwarshuis en
Van Baalen vinden in hun podcast een eigen toon.
Het recept: hun chemie. Dwarshuis en Van Baalen zijn vrienden sinds hun schooltijd
en kunnen hoorbaar lezen en schrijven met elkaar. Ze schuwen de (zelf)spot niet,
en dat is prettig. Al tien jaar zeurde Van Baalen bij Dwarshuis dat hij een keer mee
wilde vogels kijken. ‘Nu heb ik eindelijk een podcast en zit er mogelijk een
verdienmodel in, en dan mag ik ineens mee.’
Zo gaat dat vaker. Dwarshuis zet het op een proesten wanneer zijn vriend een
vink aanziet voor een ijsvogel. Van Baalen tegen Dwarshuis: ‘Je ziet er wel weer
heel episch uit, Arjan. Een vogelmuts op, een vogeltrui aan.’ Zien ze een zwarte
vogel en gokt Van Baalen dat het een ekster is, zegt Dwarshuis: ‘Nee, gast, hij is
toch niet zwart-wit?’
Maar de kern blijft de liefde voor vogels kijken. Die komt naar voren in beschrijvingen
(nooit meer ‘bevlogen’ zeggen) van de vogels die ze zien en de vele achtergronden
die Dwarshuis levert, over de bedroevende toestand van weidevogels, of een
imitatie van de baltsende watersnip (‘Een supervet geluid: bob-bob-bob-bob-bob’).
Als luisteraar voel je de verrukking over het ‘bladgoud’ op de rug van een bokje
(een kleine snip), of het geluk van vijf houtsnippen in beeld: ‘De hattrick! Vol in de
kiekert!’
De les voor Van Baalen: ‘Elke keer als ik naar een Mondriaan kijk, zie ik iets
anders.’ Precies zoals je dus ook naar vogels kunt kijken.
De Vogelspotcast Podcast | Alle afleveringen - Luister online - RadioviaInternet.NL
Roel Janssen
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Uit de media
In deze rubriek vindt u becommentarieerde samenvattingen van berichten die in de media
zijn verschenen. Als u iets voor deze rubriek hebt; graag het bericht met samenvatting,
eventueel voorzien van commentaar, inleveren bij de redactie.

De levende Natuur september 2020: in
deze uitgave wordt veel aandacht
besteed aan het vogeleiland Griend.
In de vorige Caprimulgus schreef ik
over de broedkolonie van de grote
stern. Maar ook veel andere
vogelsoorten maken gebruik van het
eiland o.a. de drieteenstrandloper.
Een trekvogel die het eiland in het
voor- en najaar aandoet, zit vooral bij
Griend in de lift. Sinds het begin van
de jaren ’80 neemt de soort ertoe van
enkele tientallen tot een maximaal
geteld aantal van 20.000 in 2017.
Naast deze uitschieter ligt de hoogste
hoogwatertelling jaarlijks rond de
10.000. De drieteenstrandloper wordt
gezien als een sleutelsoort voor het
eiland.

tijdens de vogeltrek een belangrijke
tussenstop in de Waddenzee. Van hun
Arctische broedgebieden in Canada,
Groenland, Spitsbergen en Siberië doen
ze in augustus Griend aan op weg naar
hun overwinteringsgebieden. Het aantal
drieteenstrandlopers langs deze OostAtlantische trekroute is sinds de jaren
’80 verdrievoudigd tot ca. 200.000
vogels. Daarvan zat in 2017 dus
minstens 10% op Griend. Binnen het
Griendonderzoek zijn de drieteenstrandlopers tijdens de najaarstrek
dagelijks geteld. Op het eiland verblijven
drieteenstrandlopers die in West-Afrika
overwinteren en drieteenstrandlopers
die dichtbij in Europa overwinteren. Dit
onderscheid is op Griend ontdekt. Beide

foto Ronny Hullegie

foto Roel Janssen

drieteenstrandloper

Anders dan de kanoetstrandloper, die
bij hoogwater naar de verderop gelegen
zandplaat Richel vliegt, is de drieteen
gebonden aan het eiland. Tijdens
hoogwater rusten ze aan de rand van
de nieuwe zandsuppletie en aan de
zuidzijde van het eiland, om bij
laagwater op de drooggevallen
wadplaten te foerageren. Het eiland
vormt voor de drieteenstrandlopers

groepen zijn genetisch en op zicht niet
van elkaar te onderscheiden. Wel
verschilt hun gedrag. De Afrikaanse
overwinteraars verblijven maar kort op
het eiland en vetten snel op, terwijl de
Europeanen de tijd nemen om hun
veren te ruien. Afrikaanse overwinteraars vertrekken rond half augustus
naar het zuiden en overwinteren in een
15

gebied van Mauritanië tot Namibië. De
meeste Europese overwinteraars blijven
tot half september op Griend, daarna
trekken ze richting talloze Europese
kusten waaronder die van Denemarken,
Duitsland, Nederland, België, Engeland
en Frankrijk. Broeden doen de
Afriagangers en Europeanen bij elkaar.

roodmus
foto Ronny Hullegie
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In Groenland zijn zowel Afrikagangers
als Europeanen op het nest geringd. Ik
heb de drieteenstrandloper vaak gezien
op het strand. Het zijn vlugge,
parmantige vogeltjes, die vaak net langs
de branding foerageren. Dit deel van
hun trekgedrag kende ik niet.
Henk Roelofs

Uit het veld
Ook deze winter was de PTTwintertelling (Sovon) van 15 december
tot 1 januari gemakkelijk wat weer
betreft. Op de beide telroutes die ik tel
trof ik geen bijzondere soorten aan.
Grote zilverreiger en ooievaar zijn
gewone soorten geworden. Mooi vond
ik de 25 ringmussen in braamstruiken.
En tussen een honderdtal grauwe
ganzen zag ik één blauwe reiger
staan. Wel zag ik in vergelijking met
andere jaren meer torenvalken. Ook
de groene specht hoorde ik op meer
telpunten. Ik telde grote groepen
koolmezen onder beuken langs de
Schipbeek.
Ook deze winter leek zacht te
verlopen. Maar dan opeens op zondag
7 februari een sneeuwstorm en
sneeuwduinen. Het verkeer lag stil en
ook de vogelwereld bleek even stil te
liggen. Tijd om de vogels in de tuin bij
te voeren.
Na een week met strenge vorst kwam
de warme zuidenwind en deed, samen
met de zon, alle sneeuw wegsmelten.
De vogels werden weer actief en
gingen verder met het bouwen van het
nest. pimpelmees, koolmees, heggenmus en spreeuw lieten rond het huis
hun zang horen en zijn druk bezig met
hun nest. Een vogelronde op de heide
leverde een baltsende korhaan op. Op
een
vijftal
plekken
zong
de
boomleeuwerik zijn toch wel bijzondere lied. Ook de grote lijster,
zanglijster, merel, boomklever en vink
hoorde ik vanuit de bosrand. Helaas
zie ik weinig of geen staartmezen,
kuifmezen, zwarte mezen, matkoppen
en glanskoppen. Deze soorten gaan
toch schrikbarend achteruit. Deze

soorten vereisen de aandacht! De
eerste kievit zag ik op 22 februari op
de Fliermaten ten zuiden van Holten.
Een rondje blauwe reigerbos waar in
de jaren 80 en 90 een kolonie was,
leverde helaas niets op. Hier zag ik
wel 4 hazen op de weilanden achter
elkaar aan rennen. Ook tijdens de
eerdergenoemde
wintertelling
in
december zag ik op de weilanden van
het Holterbroek opvallend veel hazen.
Overal waar water is, zie en hoor je
nijlganzen, ook hier in het gebied van
de Oude Schipbeek.
Op 1 maart moest ik op het
Boetelerveld zijn; onderweg zag ik een
troepje koperwieken. Een mooie
lijstersoort op weg naar de noordelijke
broedgebieden.
Op een mooie
voorjaarsmorgen (3 maart) ga ik naar
de Schipbeek. Ik zie 3 grote
zilverreigers, een paartje kievit, wilde
eenden,
grauwe
ganzen.
Een
aalscholver zit in een boomtop. Merel,
zanglijster en grote lijster zingen
vanuit verschillende bosjes. Een
paartje fuut drijft statig verder. De
verrassing van de morgen is echter
een grote zaagbek, welke zich van

ringmus
foto Ronny Hullegie
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dichtbij laat bewonderen. Het is jaren
geleden dat ik deze soort tijdens de
PTT-wintertelling zag.
Ten zuiden van de Schipbeek ligt de
geboortegrond van meester H.W.
Heuvel, de schrijver van OudAchterhoeksch Boerenleven. Het in het
boek beschreven landschap van heide,
vennen, hooilanden en kleinschalige
akkers is geheel veranderd in een

grootschalig landbouwgebied. Maar ons
leef- en wooncomfort is sterk verbeterd.
Meester H.W. Heuvel heeft hier in zijn
jeugd gewerkt en de natuur bestudeerd.
Hij schrijft in zijn boek ook over de
Schipbeek en de blauwe heuvels van
Salland. En die blauwe heuvels van
Salland die zie ik vanaf de oever van
de Schipbeek ook. Die zijn er gelukkig
nog!
Henk Roelofs

grauwe franjepoot
foto Ronny Hullegie
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DE SCHARRELAAR, een nieuw VOGELTIJDSCHRIFT
De Scharrelaar is een nieuw vogeltijdschrift. Op 16 april 2019 is het eerste nummer
van het nieuwe ‘Vogeltijdschrift voor lezers’ verschenen bij Uitgeverij Atlas Contact.
Na een succesvol literair tijdschrift over voetbal (Hard Gras) en een mooi
wielertijdschrift (De Muur), werd het wel tijd voor een literair tijdschrift over vogels.
En waar anders kan dit uitgegeven en tot stand gebracht worden als bij uitgeverij
Atlas Contact waar uitgever Emile Brugman in het afgelopen decennium een rijk
fonds met prachtige vogelboeken heeft opgebouwd. En bovendien het bewijs
geleverd dat er een lezerspubliek is voor mooie, vaak literaire vogelboeken.
In het 1e nummer 2019/1: Het boeiende verhaal van Hay Wijnhoven over de
razendsnelle verspreiding van de Turkse tortel over een groot deel van de wereld,
vraagt eigenlijk om heel boek in de serie vogelboeken. Fascinerend is het verhaal
van Geert Groot Koerkamp over de vogels van Moskou. Ook daar zou wel eens
een boek in kunnen zitten. Het artikel over het ongebreidelde ringen van vogels
ten behoeve van de wetenschap, zet tot denken en heroverwegen aan. En Saskia
van Loenen schrijft over haar voorliefde voor blauwe vogels waarvan de scharrelaar
het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is.

scharrelaar

pestvogel

tureluur

In het 4 nummer 2020/2: Onder meer bijdragen van Kees Camphuysen, Threes
Anna, Piet J. van den Hout, Rob Bijlsma en Nienke Beintema. Een greep uit de
onderwerpen: broedende draaihalzen, invasieve fotografen, zeearenden, wilde
eenden én (jawel, dat zijn ook vogels) kippen. De illustraties, als altijd in zwart-wit,
zijn van Francine Kooij. Het nieuwste nummer (5) komt in mei 2021 uit.
De Scharrelaar verdient een lang leven en een groot lezerspubliek. Hopelijk is het
vogeltijdschrift De Scharrelaar een lang leven beschoren en weten de liefhebbers
van vogels en lezers het op waarde te schatten. Prijs: € 15,- per deel
Auteurs: Stefan Brijs, Rob Buiter, Remco Daalder, Geert Groot Koerkamp,
Redmond O’Hanlon, Alexander Reeuwijk, Marja Vuijsje, Hay Wijnhoven, Koos
van Zomeren, Rob Bijlsma, Nienke Beintema, Kees Camphuysen en vele anderen.
Roel Janssen
e
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Mystery Bird
Welke vogelsoort werd afgebeeld in de vorige Caprimulgus?

foto’s Roel Janssen

foto www

Het was de Australische steltkluut – Himantopus leucocephalus Eng.: Pied stilt.
Deze soort broedt en is standvogel in het zuiden van Sumatra, Java, Sulawesi en
het grootste deel van Australië, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Sri Lanka
en de Filipijnen. Overwinterd aan de kust van Bangladesh, Brunei, Palau, ZuidKalimantan, West Nusa Tenggara, Oost-Nusa Tenggara, Oost-Timor en NieuwGuinea. Tevens is de vogel een dwaalgast in Japan en op Christmaseiland. Birdlife
International beschouwt sinds 2014 de Australische steltkluut, de ZuidAmerikaanse steltkluut en de Amerikaanse steltkluut als ondersoorten. De grootte
van de wereldpopulatie werd in 2014 geschat op 0,7 tot 3,8 miljoen individuen.
Men veronderstelt dat de soort in aantal vooruitgaat.
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Om deze redenen staat de steltkluut (H. himantopus spec.), als niet bedreigd
op de Rode Lijst van de IUCN. Als watervogel is hij wel beschermd krachtens
het AEWA-verdrag (Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels).
De Australische steltkluut is een steltloper die in ondiep water foerageert. De vogel
voedt zich grotendeels met waterinsecten en kleine weekdieren. Vormt in NieuwZeeland soms gemengde groepjes met de zeldzame (2020: met 167 exemplaren(!)
een van wereldwijd meest zeldzaamste vogelsoort) endemische zwarte steltkluut
(Himantopus novaezelandiae).
Enkele inzenders schreven steltkluut en ook Amerikaanse steltkluut. De goede
inzending was van Jan Bosscher die meldde dat hij de vorige mysterybird, de
palmzanger ook goed had geraden. Hij heeft die vogelsoort zelf in de VS gezien:
“…achteraf had ik de palmzanger ook gezien op Chincoteaque Island. Een
schiereiland bij Washington waar ook de stad Delaware op ligt, een prachtig
vogelgebied…”

Hoe heet deze vogel?
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foto‘s Roel Janssen

Oplossingen voor 15 juni 2021
Inzenden naar Roel Janssen (r.j.janssen@online.nl)
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buidelmees
foto Ronny Hullegie
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Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Bankrekening: NL62ABNA0591160706
t.n.v. Vogelwerkgroep Midden Overijssel
te Nijverdal
Secretariaat: Beatrixstraat 2
7442 SC Nijverdal
Telefoon:
06-42733996
E-mail:
info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl
Website:
www.vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl
De VMO rekent het gebied tussen Ommen, Wierden, Markelo en Raalte als haar werkgebied.
Activiteiten van de vogelwerkgroep zijn o.a.:
- het uitvoeren van broedvogelinventarisaties
- het houden van excursies voor leden
- het op aanvraag organiseren van vogelexcursies in de regio
- het uitgeven van dit verenigingsblad
De werkgroep doet mee aan landelijke tellingen van het SOVON en Vogelbescherming
Nederland.
Het bestuur van de VMO bestaat uit::
Gerrit Dommerholt voorzitter
Nijverdal
Ronny Hullegie
secretaris
Nijverdal
Jan Bosscher
penningmeester Nijverdal
Roel Janssen
bestuurslid
Hattem
Erik Busser
bestuurslid
Wierden

(06-11539430)
(06-42733996)
(0548-619932)
(06-15428467)
(06-34862016)

Lidmaatschap 20,- euro per jaar.
De vereniging kent ook donateurs, die de vereniging financieel ondersteunen. Donateurs krijgen
een abonnement op Caprimulgus en kunnen deelnemen aan de excursies.
Meer weten over de Vogelwerkgroep Midden Overijssel of lid of donateur worden, neem dan
contact op met een van de bestuursleden of verzend een e-mail.

Volg de vogelwerkgroep ook op Twitter en Facebook:
https://www.facebook.com/Vogelwerkgroep-Midden-Overijssel-251725534866136/
https://twitter.com/VWGMidOverijsse
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