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Bestuurlijk
“Kijken of Natura 2000 doelen wel op de goede plek liggen”…….
Ik geloofde m’n ogen niet, moest drie keer wrijven, maar het staat er echt. In de
Nieuwsbrief van juli over Natura 2000 gebied het Wierdense Veld staat: “Op dit
moment loopt er echter ook een landelijk onderzoek: de doorlichting van Natura
2000. Daarom wordt het provinciale besluit (over het voorkeursscenario) uitgesteld
tot na de zomer. In dit landelijke onderzoek wordt namelijk onder andere gekeken
of Natura 2000-doelen op de goede plek liggen, of dat ze beter op een andere
plek gerealiseerd kunnen worden. En zo ja, of het mogelijk is hier flexibeler mee
om te gaan dan tot nu toe gebeurt. De uitkomsten betekenen dus iets voor de
ruimte die we als provincie hebben om een keuze te maken”.
Ik begrijp werkelijk niet waarom dit voor het Wierdense Veld tot vertraging moet
leiden. “Kijken of N2000-doelen wel op de goede plek liggen”......... Te gek
voor woorden! Alsof er zomaar wat is gedaan bij het aanwijzingsbesluit, alsof
hoogveen zomaar ergens anders gerealiseerd kan worden. Ja, sorry Wierdense
Veld maar jij met je natuurdoelen ligt hier al honderden jaren op de verkeerde
plek hoor. Het liefst zien we jou uit Nederland vertrekken! Het is verdorie geen
landbouwgewas wat je opneemt in een bouwplan. In plaats van nu eens een keer
te erkennen dat hoogveengebieden in Nederland waardevol zijn en de hoogste
mate van bescherming moeten hebben, wordt weer vertraagd en gezocht naar
alternatieven die ongetwijfeld ten koste van natuur gaan. Durf als Rijk en provincie
nu eindelijk eens een keuze te maken voor robuuste natuur en verschuil je niet
achter belangen van landbouw, of waterwinning! Jarenlange vermesting, verzuring,
grondwaterwinning en daarbovenop drie jaar op rij ernstige verdroging hebben
geleid tot een zorgwekkende situatie in het Wierdense Veld. Hoogste tijd om niet
alleen in het gebied zelf, maar zeker ook in de omgeving noodzakelijke (antiverdrogings) maatregelen te nemen!
Ondanks de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof is de Minister van
LNV weer aan het boekhouden geslagen: een paar kilo stikstof minder vanuit de
landbouw, een paar kilo erbij voor de bouw. Dit leidt echt niet tot de fundamentele
systeemwijziging die nodig is. Het ergste is nog dat Nederland niet alleen op het
stikstofdossier het slechtste jongetje van de klas is. We halen klimaatdoelen niet,
biodiversiteitsdoelen niet, natura 2000 instandhoudingsdoelen niet, we slagen er
niet in om robuuste natuurgebieden te ontwikkelingen, het netwerk van ecologische
verbindingszones om deze natuurgebieden onderling te verbinden is nog lang
niet af enz. enz. Wat alle ministers van ‘Landbouw én Natuur’ tot nu toe doen is
kool en geit (de boeren) sparen, de huidige spaart ook de schuur (de bouw), en
weer ten koste van natuur. Natuur is alleen maar lastig en ligt op de verkeerde
plek.
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Hoogste tijd voor een parlementaire enquête en een gang naar het Europese Hof
voor de rechten van de mens? Ook in Nederland hebben alle mensen en dieren
immers recht op een vitale leefomgeving!
Gerrit Dommerholt
Voorzitter VMO

5

Broedseizoen 2020 van Rode Wouwen in
Overijssel en Veluwe
Overijssel
Het was een bijzonder seizoen. Zoals verwacht steeg het aantal territoria van
rode wouw weer. Vorig jaar hadden we 6 territoria waarbij 5 nesten werden
gevonden. Alle 5 nesten waren succesvol.
Dit jaar hebben we 8 (of 9) territoria vastgesteld, waarbij het in 6 gevallen ook om
nestbouw gaat. Maar helaas was maar 1 nest succesvol. Op dit nest in Twente
werden 2 jongen gezenderd.
In de omgeving van Wijhe werd al snel een territorium vastgesteld, een paring en
gesleep met takken gezien. Het nest zat bij iemand vlak achter het huis. Toen ik
deze persoon pas in mei benaderde, had hij nog nooit een wouw gezien en was
het een complete verassing voor hem... Bij het nestbezoek op 28 mei vliegt het
wijfje af en vinden we in het nest een dood jong van ca. 3 dagen oud. Het was pas
gestorven. In en bij het nest zijn opvallend genoeg, geen prooiresten gevonden.
Normaal is het mannetje bij een nest bezoek, direct in de buurt, maar hier blijft het
mannetje afwezig....
In de omgeving van Staphorst is het voor het tweede jaar weer prijs. Maar eind
mei blijkt een jong naast het nest te hangen. Als deze weer terug op het nest
wordt gezet, bij zijn jongere familielid, blijkt dat er iets dwars in zijn krop zit. Het is
er niet uit te krijgen. Op 9 juni wordt dit nest weer bezocht. Van het oudere jong
vinden we alleen de resten op het nest. Het andere jong is vlak voor ons bezoek,
gepredeerd op het nest. Waarschijnlijk heeft een havik het jong gepakt en ervan
gegeten. Het is net dood. Er liggen veel prooiresten op het nest; o.a. 5 ratten,
resten van haas, kievit, houtduif en zwarte kraai.
In het Vechtdal wordt tijdens het nestbezoek een broedende nijlgans op het oude
wouwennest aangetroffen. Ik heb de wouwen met nestmateriaal het bosje in zien
vliegen, maar er is geen spoor meer van te vinden. Later hoor ik dat een paar
dagen daarvoor, de wouwen slaags raakten met deze ganzen.
Elders in het Vechtdal, zie ik op 7 april het wijfje voor de derde jaar broeden op
haar nest. Tijdens een nestbezoek op 10 mei wordt onder het nest het halfvergane
karkas van haar gevonden. Op het nest zit dan een nijlgans te broeden. Het is niet
te verwachten dat de nijlgans de wouw heeft gedood maar het is onduidelijk wat
wel de oorzaak was. Het karkas was te ver heen om te onderzoeken.
In de omgeving van Balkbrug is al vroeg een nest gevonden. Tijdens mijn bezoek
op 12 april zit het wijfje lekker de broeden. Maar op 9 mei is het nest verlaten en
zijn de wouwen hier verdwenen...
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Elders in het land lijkt er ook wat predatie te zijn maar er is nu er geen aanleiding
om te denken dat er iets structureels aan de hand is. Een populatie in opbouw,
maakt flinke pieken en dalen mee. Vaak bestaat een groot deel van dergelijke
nieuw vestigingen uit jongere en onervaren vogels.
Tijdens het veldwerk was soms ook Vara’s Vroege Vogels aanwezig. Hun opnames
zullen ergens in september te zien zijn, tijdens een special over het Vechtdal.
Mark Zekhuis (Facebook)

Rode wouw Twente
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Ringen en zenderen rode wouwen Twente
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Veluwe
Ook in de gemeente Hattem/ NO Veluwe heeft een rode wouw paartje succesvol
gebroed. Opvallend dat het de afgelopen jaren voor de vogels moeilijk lijkt om de
IJssel over te steken om zich op de Veluwe te vestigen in tegenstelling tot Overijssel.
De groep Birdwatchers Hattem heeft het nest gevonden en is ook steeds betrokken
geweest tot en met het ringen aan toe. Het jong is op 24 juni, rond 35 dagen oud,
geringd en gezenderd door Stef van Rijn. De conditie van dit jong, waarschijnlijk
een vrouw, was uitstekend. Bij eerdere inspectie werd er een ei in de nestkom
gevonden waarin een dood embryo zat. Tijdens het ringen werd er op het nest de
resten van vis, haas en rat gevonden.
De rode wouw lijkt als broedvogel in Nederland sinds 2015 toe te nemen. Deze
toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België,
maar zou ook kunnen voortkomen uit ‘eigen reproductie’ van jonge rode wouwen
die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de
toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden
uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie en
aluminium ring aan de andere poot) en een deel van deze jongen wordt ook
gezenderd. De gegevens die men hierdoor verkrijgt, worden naast het onderzoek
naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik,
dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van
onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met
hoogspanningskabels, windturbines en het verkeer, onder de loep genomen. Meer
informatie is te vinden op grauwekiekendief.nl en daarop zijn ook de routes te
volgen die de rode wouwen vliegen.
Roel Janssen

Ringen en zenderen in Hattem
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Rode wouw Hattem 35 dagen oud
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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.

In de Levende Natuur van maart 2020
staat een artikel genaamd “Heeft
begrazing met wisenten invloed op de
broedvogelstand?” In april 2007 zijn
wisenten geïntroduceerd in het
Kraansvlak. Het Kraansvlak maakt
deel uit van het Nationaal Park ZuidKennemerland
het
uitgestrekte
duingebied (ca. 3.800 ha) tussen
IJmuiden, Haarlem en Zandvoort.
In 2007 werden 3 wisenten geïntroduceerd, in 2008 werden er nog 3
wisenten geplaatst. Vanaf 2009 groeit
de kudde wisenten op natuurlijke
wijze. In 2009 werden er 5 konik
paarden losgelaten. Ook zijn er
Schotse hooglanders aanwezig. In de
beginjaren was de graasdruk 35-40 ha
per volwassen dier. In 2013 was dit 10
ha. Verder zijn er nog damhert, ree en
konijn aanwezig.
Het onderzochte broedvogelplot van
ongeveer 50 ha bevond zich in het
eerste jaar van onderzoek buiten het
gebied waar de wisenten hun eerste
jaar doorbrachten om te acclimatiseren aan het duingebied. Vanaf 2008
maakte het broedvogelplot deel uit
van het begrazingsgebied van de
wisenten. Het broedvogelplot bestaat
voor 43 ha uit struweel, hoofdzakelijk
meidoorn
en
duindoorn
welke
verspreid over het gebied staan. Deze
struwelen worden afgewisseld met
kalkrijke duinroosgraslanden en mosrijke schrale en zanderige vegetaties.
Doordat wisenten graag een zandbad
nemen, zijn er zandige plekken en
stuifkuilen ontstaan. De wisent eet
vooral gras en kruiden, maar ook

houtige gewassen. De wisent gaat
dwars door duindoornstruwelen heen
en houdt het gebied open. 7 ha van
het
broedvogelplot
bestaat
uit
gemengd bos (naald- en loofbos).
De broedvogelinventarisatie is
uitgevoerd volgens de regels van het
Broedvogel Monitoring Project van
Sovon vogelonderzoek Nederland
(BMP-A alle soorten). Het plot is jaarlijks
13 maal bezocht in de periode half
maart tot eind juni. Startend rond
zonopkomst. Eenmaal per jaar werd er
een laat avond- of nachtbezoek aan het
plot gebracht. Het broedvogelplot is niet
voor het publiek toegankelijk. In totaal
zijn er 50 soorten als broedvogel
vastgesteld. Het aantal varieert: 32
soorten in 2009 en 41 soorten in 2012
en 2015. Gemiddeld worden er 270
territoria vastgesteld (217 in 2009 en
321 in 2015). De inventarisatie is alle
jaren uitgevoerd door de schrijver van
het artikel.
De fitis is de meest algemene
broedvogel in het Kraansvlak met een
toenemende trend. Na de fitis volgt de
grasmus. Zowel de struweel- als de
bosvogels tonen een licht positieve
trend en doen het in vergelijking met
landelijke trends goed. Van de 25
struweelsoorten doen 17 soorten het net
zo goed of beter dan de Nederlandse
trend. Voor de bossoorten geldt dit voor
14 van de 25 soorten. Bij de
struweelsoorten tonen slechts 4 soorten
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een negatieve trend. De trend van de
boompieper lijkt licht afnemend, terwijl
er landelijk en ook elders in de duinen
sprake is van een toename. De
graspieper is verdwenen als
broedvogel. De trend van de nachtegaal
is positief. Tjiftjaf en appelvink doen het
goed. Het meten van effecten van
begrazing op broedvogels is bijzonder
moeilijk vooral ook omdat er geen
vergelijkbaar onderzoeksgebied is
zonder begrazing aldus de schrijver-
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onderzoeker. Hoewel landelijk in
duingebieden negatieve correlaties met
begrazing zijn gevonden, lijkt de
begrazing met onder andere wisenten
in het Kraansvlak juist positieve effecten
te hebben op de groep van struweelen bosvogels.
Een vraag die voor mij overblijft is: “Hoe
gaat het met de bodembroeders?”
Henk Roelofs

Uit het veld
Voorjaar 2020, roeken bouwen nesten
in hun kolonie. Een roek breekt een tak
uit een eik en bouwt aan zijn nest en zo
gaat dat door. Vliegende roeken met
takken in hun snavel. En de
roekenkolonie groeit van 30 tot 50
nesten eind maart. Het is een drukte van
belang. In mei zijn alle nesten aan het
zicht onttrokken door het eikenblad. Op
de plaats van deze kolonie bevond zich
vroeger het kasteel de Waerdenborch.
De kolonie bevindt zich rondom de
kasteelgracht. De gracht stond in maart
vol water, na de overvloedige regen in
februari en begin maart. Er broedde een
paar wilde eend en op 9 april zijn 7
eendenkuikens te bewonderen.
Op 18 maart bezocht ik het Middelveen
te Rijssen, een prachtig gebied. De
grutto en de wulp zijn hier te horen. De
kievit vliegt er zijn baltsvluchten. Ook op
de Sallandse Heuvelrug is het volop
voorjaar. De veld- en boomleeuwerik
zingen hun hoogste lied. De
roodborsttapuit is terug. De roep van de
zwarte specht klinkt door het bos. De
goudhaan, ons kleinste vogeltje, laat
zijn iele liedje horen. Ook de
vuurgoudhaan komt hier voor, zijn
eveneens iele liedje is net even anders
dan dat van de goudhaan. De
vuurgoudhaan heeft een zwarte
oogstreep. Het voorjaar kabbelt rustig
voort: tjiftjaf, fitis, zwartkop, gekraagde
roodstaart, boompieper, grasmus en
koekoek nemen elk hun eigen
territorium in. In mei zie ik een paartje
tapuit, zoals gewoonlijk trekken deze
vogels verder. Ook kijk ik uit naar de
grauwe klauwier, welke hier elk jaar

broedt.
Op 18 mei loop ik de eerste avondronde.
Merel, zanglijster, vink en roodborst
laten hun zang horen. Ik zie twee reeën
op een boswei. Ik vind nog een nest met
jongen van de grote bonte specht. Het
begint te schemeren, alleen de
roodborst zingt nog. Nu wordt het de tijd
van de nachtzwaluw, houtsnip en bosuil.
Ik wacht op een plek waar verleden jaar
een nachtzwaluw voor het eerst zijn
territorium had. Hier hangt ook een
bosuilenkast. Wacht een half uur,
insecten zoemen om mij heen. Ik hoor
een reebok, maar verder blijft het stil. Ik
houd het voor gezien en ga huiswaarts.
Na 300m hoor ik een nachtzwaluw op
een kapvlakte, dus weer terug naar de
eerste plek. Daar hoor ik een
nachtzwaluw, maar aan de andere kant
van de weg. Een kilometer verderop,
hoor ik nog een nachtzwaluw. Dus deze
eerste avond voorlopig drie territoria.
Op maandagavond 25 mei doe ik een
avondronde Holterheide. Hier is het echt
nachtzwaluwenfeest.
Zingende,
roepende en laag overvliegende
nachtwaluwen. Ik noteer 6 voorlopige
territoria. Ik noteer nog een
overvliegende houtsnip.
Met het maansikkeltje in het westen en
langs de Plaggenweg nog steeds
zingende nachtzwaluwen ga ik door een
donkere Holterberg huiswaarts.
Henk Roelofs
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roek

roekenkolonie
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Onze voorzitter in beeld
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Uit Sovon nieuws jaargang 33 nr.2
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Mystery Bird
Welke vogelsoort stond in de vorige nieuwsbrief Caprimulgus?

De diadeemroodstaart - Phoenicurus moussieri Eng.: Moussier’s Redstart
De vogel meet 12 tot 13 cm. en is daarmee iets kleiner dan de gekraagde- en
zwarte roodstaart. Het mannetje is onmiskenbaar door de brede, witte
wenkbrauwstreep die doorloopt tot de hals (als een diadeem). Hij heeft witte vlekken
op de verder donkere vleugels, een donker “masker” rond het oog en hij is verder
roestrood op keel, borst en buik. Het vrouwtje is minder opvallend; zij lijkt sterk op
het vrouwtje van de gekraagde roodstaart, maar dan met een kortere staart en
meer (roest)rood op de buik en borst. De soort komt voor in noordwestelijk Afrika,
met name in het Atlasgebergte van zuidelijk Marokko, noordelijk Algerije en
noordelijk Tunesië. Het leefgebied bestaat uit ruig, droog, heuvelachtig en stenig
terrein met een overwegend struikachtige vegetatie met verspreid wat bomen.
Overwegend standvogel en endemisch in het bergachtige droge NW Afrika. De
diadeemroodstaart heeft de status van ‘niet bedreigd’ (IUCN).
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Zijn zang is kort, heggenmusachtig. Zijn roep is whiet vaak gevolgd door
een raspende ratel.
De vogel komt voor tussen de 500 en 3200 meter boven de zeespiegel.
Zijn nest wordt gebouwd in lage bosschages, nissen en holten, het legsel
bestaat uit 3-6 eieren.
De diadeemroodstaart foerageert als een vliegenvanger, maakt
luchtsprongen om insecten uit de lucht te plukken vanaf een uitkijkpost.
Weinig schuw en daarom niet moeilijk waar te nemen. Een echte beauty
voor als je op vakantie gaat naar de genoemde landen. De foto’s zijn
gemaakt in het National Park ‘Souss Massa’ in Zuid Marokko.
Goed geraden door Jan Bosscher. Andere inzendingen zijn daurische
roodstaart, gekraagde roodstaart, witkruinroodstaart, rode rotslijster,
woestijntapuit en perzische roodborst. Alle inzenders bedankt!

Hoe heet deze vogel?

Oplossingen voor 15 september 2020
Inzendingen naar Roel Janssen (r.j.janssen@online.nl)
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kraanvogels
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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
(06-11539430)
Ronny Hullegie
secretaris
Nijverdal
(06-42733996)
Jan Bosscher
penningmeester Nijverdal
(0548-619932)
Roel Janssen
bestuurslid
Hattem
(06-15428467)
André Marissen
bestuurslid
Nijverdal
(0548-617736)
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.
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Volg de vogelwerkgroep ook op Twitter en Facebook:
https://www.facebook.com/Vogelwerkgroep-Midden-Overijssel-251725534866136/
https://twitter.com/VWGMidOverijsse
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