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Vogels - Hun namen en volksverhalen - deel 1

De Winterkoning
door Jan Hermans
Wat beweegt die vogelaars toch?
Een vorm van nieuwsgierigheid
naar wat daar buiten allemaal
vliegt. De behoefte om de verschil
len in geluiden te herkennen, te ge
nieten van de schoonheid en van de
gedragingen van vogels om vervol
gens de namen van zoveel mogelijk
soorten vast te leggen. Zo begint ie
dere vogelaar. Het op naam bren
gen van wilde vogels krijgt nog
meer inhoud en ook achtergrond
wanneer we de betekenis van vogel
namen erbij betrekken en op die
manier de vogels typeren.
De Nederlandse volksnamen voor
vogels (en andere dieren en plan
ten) zijn in de loop van de tijd ont
staan en talrijke ervan zijn weer in
ongebruik geraakt. Sommige plaat
selijke vogelnamen zijn echter zo
ingeburgerd dat ze nog vele genera
ties voortleven, al is het dan alleen
maar op een gemeentewapen, in de
naam van een boerderij, een akker
of polder. Zo duiden de toponie
men Marolleput bij Groede (Zee
land) en Gans-arend bij Oosterhout
op de vroegere aanwezigheid van
Meerkoeten respectievelijk Zee
arenden. Dergelijke volksnamen in
formeren ons over het verband tus
sen vogelsoorten en het landschap
in het verleden. Het landschap is
sinds het midden van de 19e eeuw
enorm veranderd, dit als gevolg
van de omwentelingen in techniek,
wetenschap en landgebruik (land
bouw). De groei van de bevolking
van 5 miljoen naar thans 16 miljoen
legde een enorm beslag op de ruim
te, waardoor broedgebieden voor
allerlei soorten vogels verloren gin
gen. Hun oude volksnamen zijn
daarom uit historisch, vogelkundig
en taalkundig oogpunt interessant
geworden.
Daarentegen gaan sommige lande
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lijke vogelnamen met de tijd mee en
zijn zelfs in onze voor- en achterna
men terug te vinden zoals Arend,
Lijster en Kraai. Bij- en scheldna
men ontbreken evenmin, bijvoor
beeld een “domme gans” en
een “schijtlijster”.
Vogels in volksgeloof
In lang vervlogen tijden werden de
mensen vaak gekweld door bijge
loof. Vogels spraken tot hun ver
beelding, want zij die kunnen vlie
gen moesten wel in twee werelden
leven, de aardse en de bovenaardse
(hemelse). Men geloofde bijvoor
beeld dat ze ziekten konden veroor
zaken of het geestelijk leven van
mensen konden beïnvloeden. Aller
lei verhalen over onheil en voor
spoed deden de ronde. Zwermen
trekvogels die met een indrukwek
kende groep en geluid overtrokken,
of in het nachtelijk duister vliegen
de vogels (Nachtgespenster) waren
voortekenen die verband hielden
met de wil van de goden. Zo werd
de Kerkuil als “Totenvogel” be
schouwd vanwege zijn geluid en het
voorkomen op begraafplaatsen en
de Boerenzwaluw (Herrgottsvöge
lein) als een geschenk uit de hemel,
omdat diens komst het voorjaar in
luidde.
Onwetendheid was alom verspreid
rondom de vogeltrek. Zo nam men
aan dat bepaalde vogels die in het
najaar verdwenen, zich in de mod
der, in holle bomen of in andere
holen terugtrokken. Ook dacht
men dat sommige vogels in de win
ter van kleur en vorm veranderden;
de Koekoek veranderde aan het
eind van de zomer in een Sperwer.
Uit het volksgeloof zijn ook talloze
uitdrukkingen en gezegden voort
gekomen.
De verspreiding van vogelnamen
Vogelnamen treffen we al aan in

(foto: Piëtro Cuypers)

geschriften uit de Griekse oudheid
en in de Bijbel. De namen zullen
het eerst gegeven zijn door mensen
als jagers en vissers, die tijdens hun
activiteiten in de natuur met haar
rijkdom aan dieren, een open oog
moeten hebben gehad voor details.
In hun spreektaal noemden zij de
vogels naar iets typerends in hun
gedrag, naar hun kleuren of geluid,
naar de richting van waaruit zij
kwamen of naar het weer dat met
het verschijnen van de soort samen
hing. Door ingrijpende gebeurtenis
sen als oorlogen en de daarmee sa
menhangende invasies, ontdek
kingsreizen naar verre landen en
handel, werden vogelnamen vaak
in binnen- en buitenland verspreid.
Op markten werden vogels door
marskramers te koop aangeboden.
Jacht, vogelvangst en vogelhandel
heeft men lange tijd heel gewoon
gevonden, zeker zolang er vogels in
overvloed waren. Uit deze activitei
ten zijn heel wat vogelnamen ont
staan.
Wetenschappelijke interesse
De belangstelling van wetenschap
pelijke zijde voor vogelsoorten
begon te groeien vanaf de 16e
eeuw, toen een begin werd gemaakt
met de anatomie en enige groepe
ring naar soorten op grond van
verwantschap, waarbij ook de
naamgeving werd onderzocht. Er
kon worden geput uit de kennis die
onder andere door Aristoteles
(384-322 voor Chr.) en Albertus
Magnus (1193-1280)was nagelaten.
Er verschenen ornithologische boe
ken en vogelcollecties werden aan
gelegd. Van blijvend belang is het
systeem van naamgeving, dat door

de Zweedse natuuronderzoeker Ca
rolus Linnaeus (1707-1778) werd
opgesteld. Het is internationaal in
gevoerd en uitgewerkt.
Nederlandse namen werden door
vogelkundigen aangepast of nieuwe
werden door hen gecreëerd. Ze gin
gen met het jachtgeweer op pad of
vingen vogels in netten, die dan ge
dood thuis,werden bestudeerd. Dit
veranderde aan het einde van de
19e eeuw, toen het mogelijk werd
veldkijkers te fabriceren. Ook de
fotografie begon zich toen te ont
wikkelen. Het bestuderen van vo
gels was hiermee in een nieuwe fase
gekomen, terwijl tevens de belang
stelling ervoor toenam.
Deel 1 De Winterkoning
Het gaat hier om een zeer kleine
bruine zangvogel met een opgericht
staartje, die zich vaak kenbaar
maakt door zijn luide zang. Vaak
wordt de verkleinvorm Winterko
ninkje gehanteerd. De vogel zingt
ook wel ’s winters, mogelijk een
reden voor zijn naam. Het element
"koning" in de naam houdt ver
band met de zogenaamde konings
mythe, die aldus verluidt:
de vogels zouden diegene tot ko
ning kiezen die het hoogste kon
vliegen. Hoewel het er naar uitzag

(foto Frank Vassen CC BY 2.0)

(foto: Frank Vassen CC BY 2.0)

dat de arend dit zou winnen, had
het Winterkoninkje zich ongemerkt
op de rug van de grote vogel genes
teld en was hij, toen de arend hoog
genoeg dacht te zijn, daar bovenuit
gevlogen, zodat het kleinste vogel
tje koning moest worden. Vele vo
gels namen daar geen genoegen
mee en ze vonden nu dat een ko
ning ook het diepst in de aarde
moest kunnen komen. Het Winter
koninkje dook in een muizenhol en
bleek hiermee opnieuw te hebben

gewonnen. Nu werd een uil bij het
muizengat geposteerd om het Win
terkoninkje te beletten er eventueel
’s nachts uit te komen. De uil viel
echter in slaap, het Winterkoninkje
vloog weg en werd vervolgens tot
koning uitgeroepen. “Dit muisje
had nog wel een staartje” voor de
uil. Hij werd door andere zangvo
gels uitgejouwd, durfde zich over
dag niet meer te vertonen en gaat
sindsdien alleen ’s nachts op jacht.
Maar ook het Winterkoninkje bleef
op zijn hoede en sluipt sindsdien
verdekt door dicht kreupelhout. In
deze sage is aanvankelijk het
Goudhaantje de hoofdfiguur ge
weest vanwege diens goudgele
kruin, welke hem van nature staat
als een koningskroon.
De wetenschappelijke benaming
Troglodytes troglodytes voor de
Winterkoning betekent “holbewo
ner”.
Uit de Vlaamse Kempen komt de
naam Paternosterbolletje. De naam
Druïdevogel (Limburg) betekent
zoveel als “priestervogel”. De Win
terkoning beschikte volgens de Kel
ten over magische krachten; hij
bracht geluk en vrede. Toen de
Kelten waren verslagen verbonden
de overwinnaars ook slechte men
selijke eigenschappen aan het vo
geltje. Daarom heeft men nog vele
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jaren op Tweede Kerstdag in Enge
land een gedood Winterkoninkje in
processie door het dorp gevoerd en
het dan begraven. Op die wijze wer
den de kwade geesten verdreven.
Talrijke varianten kennen we van
zijn naam: Winterkeuninkje (Fries
land), Winterkeuninkske (Limbur
g), Winterkönning (Overijssel),
Winterkloaske (Twente), Win
tersjol, Pieperkoning, Pieperkeu
ning (Zeeuws-Vlaanderen), Tuun
köning, Heggekoning, Keuninske
(Limburg, Zeeuws-Vlaanderen).
Vlak over de grond vliegend lijkt
hij wel een muisje. Zo ontstonden

Vrijdag 25 maart

Múske , Klein Muuske en Muizen
broertje (Friesland).
Zijn geringe formaat, al dan niet in
samenhang met het opstaande
staartje, komt tot uiting in een
reeks van namen zoals: Tommelid,
Klein Duimpje, Tumke, Dumke
(alle Friesland) of Kleine Jan
(Zuid-Holland), Tideke (Enschede
en omgeving) en Tietertje (Twente).
De Engelse volksnaam is Jenny
Wren, dat vrij vertaald
“Jansje-kortstaartje” betekent.
Vlak bij huis zien we het Winterko
ninkje escapades in de heg uitvoe
ren hetgeen leidde tot namen als

Heggekruipertje, Heegkroeperke
(Groningen), Heggesluipertje, Slui
per of Tuinkruipertje (Gelderland),
Toenkreppelke (Twente) of Tuun
hinnerke en Twanhipper (Fries
land).
Tot slot nog een volksopvatting uit
Frankrijk. In Frankrijk behoort de
Winterkoning tot de zogenaamde
Lieveheers-dieren. Hij verdient die
naam, aldus de Franse volksopvat
ting, meer dan menig andere vogel,
omdat hij toen Jezus werd geboren,
alle mosjes en pluisjes uit zijn nestje
plukte en daarvan een zacht bedje
maakte voor het pasgeboren kind.

Lezing over vogels in Noord-Limburg

door Lei Hulsbosch
Op vrijdagavond 25 maart 2016 zal
Patrick Palmen een lezing over vo
gels verzorgen. De lezing begint om
20.00 uur in de centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof 36
te Linne en duurt tot ongeveer 22.00
uur. De lezing is ook toegankelijk
voor niet-leden.
Patrick Palmen was al enkele malen
eerder te gast met een presentatie
over vogels uit binnen- en buiten
land, vergezeld van leuke anekdo
tes. Voor de pauze neemt hij ons

Boomklever (foto: Patrick Palmen)
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mee naar nationaal park ‘de Maas
duinen’ in Noord-Limburg, na de
pauze zal hij ons enkele bijzondere
waarnemingen tonen uit binnen- en
buitenland.
Patrick Palmen is een amateur na
tuurfotograaf uit Noord-Limburg.
Al jarenlang fotografeert hij vogels,
maar ook reptielen, amfibieën,
vlinders en libellen krijgen volop
aandacht. Gebieden als de Maas
duinen waar onder andere de Ha
mert en de Bergerheide onder val
len, vormen een belangrijk werkge

bied voor hem. Dit heeft ook een
nauwe samenwerking met Stichting
het Limburgs Landschap tot gevolg
gehad. Daarnaast worden er met
enige regelmaat reizen gemaakt
naar het buitenland, om daar de
natuur in allerlei facetten te foto
graferen.
Vandaag staat de lezing uiteraard
vooral in het teken van in Neder
land voorkomende vogelsoorten,
gefotografeerd meestal in eigen
provincie. Graag wil Patrick jullie
meenemen naar zijn favoriete ge
bied ‘de Maasduinen’ in
Noord-Limburg en de diversiteit
aan vogelsoorten laten zien, die
voor een geïnteresseerd oog en oor
tevoorschijn komen. Algemene
soorten die in elke tuin te zien zijn,
maar ook bijzondere soorten waar
voor een bepaald gebied bezocht
moet worden,zullen aan bod
komen. In het tweede deel van de
avond gaan we verder in binnen- en
buitenland een kijkje nemen. Welke
landen dat zijn….., om daar achter
te komen, moet u naar de lezing
komen.
Het bestuur van de Kringloop be
veelt deze interessante lezing erg bij
U aan. Reserveer dus alvast 25
maart in uw agenda.

Roodborst (foto: Nicky Hulsbosch)
door Lei Hulsbosch
In 2016 wordt de 25e vogelcursus
op rij gehouden. Dit mag niet zo
maar voorbijgaan. Daarom heeft
het bestuur besloten om hier een
feestelijk tintje aan te geven. Dit zal
gebeuren op de laatste cursusdag.
Hoe dat zal worden ingevuld is nog
een verrassing.
In de voorbije jaren hebben wij als
thema diverse vogelgroepen (roof
vogels, meeuwen, eenden, zangers,
mezen, leeuweriken, piepers, kwik
staarten, lijsters, vinken, gorzen en
spechten) behandeld. De laatste 7
jaar hebben wij de zogenaamde
hoofdecotopen besproken en afge
lopen jaar is in deze serie de laatste
ecologisch vogelgroep aan de orde
geweest. Wij hebben besloten om
deze lijn deels voort te zetten. Wij
gaan uit van de gebieden, die wij
bezoeken en beschrijven, vervol
gens per biotoop de kenmerkende
vogels die daar voorkomen.
De cursusgebieden en cursusdata
voor 2016 zijn:
Informatieavond op vrijdag 1 april
om 19.30 uur in de centrale ruimte

Vogelcursus 2016

van basisschool Triangel te Linne.
Tijdens deze informatieavond zul
len wij aan de hand van het cursus
boekje op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels ingaan.
Te bezoeken gebieden:
De Doort op zondag 3 april om
7.00 uur. Vertrek op de nieuwe par
keerplaats aan de Doorderweg
Echt;
Het Munnichsbos op zondag 17
april om 7.00 uur. Vertrek bij het
gemeenschapshuis Reutjesweg in
‘t Reutje-St.Odiliënberg;
De Meinweg op zondag 8 mei om
7.00 uur. Vertrek bij restaurant
Sint Ludwig Vlodrop Station.
De Linnerweerd op zondag 22 mei
om 7.00 uur. Vertrek bij Basis
school Triangel Linnerhof 36,
Linne. Wij sluiten de cursus feeste
lijk af.
De excursies starten precies op tijd.
Wees dus op tijd en … goed ge
kleed, want het kan ‘s morgens
vroeg nog flink koud zijn. Eindtijd
van de excursies is gepland om
streeks 10.00 uur.
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch op

geven bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail: cursus
sen@dekringlooplinne.nl.
De kosten voor de cursus bedragen
€ 14,- voor leden en € 24,- voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de Beginnerscursus en die niet
in bezit zijn van het Beginnersboek,
betalen € 10,- extra in verband met
de kosten van het dikke (in kleur)
uitgebrachte Beginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening:
NL70INGB0004709759 ten name
van Landschapsvereniging de
Kringloop onder vermelding “Vo
gelcursus 2016”.
De opgave moet geschieden voor
26 maart. Indien op deze dag het
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de deelnemers en ont
vangt U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, Geert Pee
ters, Jo van Pol en Tom Storcken.
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25 Jaar vogelcursus in vogelvlucht

door Lei Hulsbosch
Beste vogelaars,
In dit artikel laten wij 25 jaar cur
sus “Vogels herkennen” nog eens
aan jullie voorbijvliegen. Daarbij is
gebruik gemaakt van diverse aante
keningen en digitale bestanden, die
wij bewaard en gevonden hebben.
Als de genoemde aantallen over ge
bieden, gidsen of personen niet he
lemaal kloppen laat het ons weten.
Zoals onze oosterburen zeggen, is
dit artikel: ohne gewähr!!
Hoe begon het allemaal…
Het begon allemaal in 1992 toen de
beide initiatiefnemers ,Jan Her
mans en Tjeu Vossen, besloten om
een vogelcursus te organiseren. Er
8

deden dat jaar 28 beginnende voge
laars mee, waaronder 2 prominente
Linnenaren: Eerw. pastoor Deckers
en burgemeester L. Douven. Er
werden 4 gebieden bezocht en 74
vogels gespot, waaronder de Appel
vink en de Zwarte ruiter. Het 2e
jaar deed burgemeester L. Douven
niet meer mee, Eerw. pastoor Dec
kers deed wel mee, maar haakte een
jaar later af. Het aantal deelnemers
steeg naar 38, er werden 5 gebieden
bezocht en 86 soorten gespot,
waaronder de Wielewaal en de
Blauwborst. Zo ging dat diverse
jaren: er kwamen gidsen bij, er vie
len gidsen af, verschillende deelne
mers werden later gids. Tot nu toe
deden 13 gidsen mee. Het aantal
gebieden werd uitgebreid naar 22.

Sommige gebieden werden in de
loop der jaren meer dan 10 keer be
zocht. In 1995 werd het eerste
boekje “Mini-cursus vogels herken
nen” gemaakt. Nu is alweer het 33e
cursusboekje in de maak. Er deden
417 verschillende “vogelaars” mee,
waarvan diverse leden al vele jaren;
in totaal komen wij aan ruim 1300
deelnemers. In de topjaren spotten
wij meer dan 90 verschillende vo
gelsoorten; in 1999 zelfs 99.
In 2016 zijn wij toe aan de 25e vo
gelcursus op rij. Het belooft een
goed jaar te worden met enthousi
aste gidsen, vogelrijke gebieden,
een overzichtelijk cursusboekje met
een kleine terugblik op de afgelo
pen jaren, een groot aantal trouwe
en nieuwe “vogelaars” en natuur

lijk de hoop op een recordjaar met
boven de 100 verschillende vogel
soorten. Wij sluiten dit cursusjaar
af met een feestelijk tintje, vanwege
het vijfde lustrum.
De gidsen
Zoals in de inleiding reeds aangege
ven, startten Jan Hermans en Tjeu
Vossen met de vogelcursus. Zij
waren ook de eerste gidsen. Omdat
in de eerste jaren het aantal gestaag
steeg naar 78, hebben Ernst van
Asseldonk, Frans van den Brink en
Nicole Reneerkens ons enkele jaren
uitgeholpen. Maar al snel voegden
John Hannen, Leo Koster en Geert
Peeters zich toe aan de vaste groep
gidsen. Tjeu Vossen stopte in 1999.
Ook werden diverse deelnemers
later gids. Na twee keer deelgeno

men te hebben werd John Hannen
gids. Dat deden ook Harrie Sen
den, Jo van Pol, Nicky Hulsbosch,
Scipio van Lierop en Tom Storc
ken. In totaal hebben 13 verschil
lende gidsen de afgelopen jaren hun
bijdrage geleverd.
Voor 2016 beschikken wij over vijf
trouwe gidsen. De eerdergenoemde
Jan Hermans, Tom Storcken en Jo
van Pol (die wij gemist hebben in
2005) zullen weer van de partij zijn.
Verder zal Geert Peeters dit jaar
voor de 19e keer en Leo Koster
voor de 21e keer op rij als gids op
treden.
En dan de topper: Jan Hermans, een
van de initiatiefnemers, zal dit jaar
voor de 25e keer de beginners de eer
ste beginselen van de vogelherken
ning bijbrengen.

Vogelboekjes en thema’s
De eerste drie jaren was er nog
geen vogelboekje en ook geen
thema. Dat veranderde in 1995
toen het eerste vogelboekje voor
beginners werd gemaakt. De excur
siegebieden werden beschreven en
een eerste kennismaking van de vo
gelleer kwam aan de orde. Ook
stond erin waarop gelet moest wor
den: het gedrag, de vlucht, het ge
luid, de beweging op een tak, het
uiterlijk, het silhouet, de vorm en
natuurlijk de kleur en tekening.
Ook werden de belangrijkste in ons
land voorkomende orden en fami
lies behandeld. De daaropvolgende
jaren werd het beginnersboekje
steeds aangevuld met onder andere:
hoe stel ik de verrekijker in, de
landschappen en hun vogels en
later de beschrijving van 110 bij ons
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algemeen voorkomende vogels. In
2008 vonden wij dat het beginners
boekje compleet was en sindsdien
gebruiken wij dit boekje
voor de “nieuwe” deelnemers.
Vanaf 1997 hebben wij naast het
beginnersboekje ook een boekje
voor de gevorderde deelnemers uit
gebracht, waarin wij steeds een
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ander thema behandelden. Zo heb
ben wij achtereenvolgens groepen
vogels behandeld: roofvogels,
meeuwen, eenden, “moeilijke zan
gers”, mezen, leeuweriken, piepers,
kwikstaarten, lijsters, vinken, gor
zen en spechten. Ook hebben wij
twee keer vogels en hun biotoop
beschreven. De afgelopen jaren

hebben wij de zogenaamde hoofde
cotopen van Sierdsema (1995) be
handeld. In de komende cursus zul
len wij dit thema toepassen op de
vier excursiegebieden, die wij gaan
bezoeken.
In 2003 en 2004 hebben wij naast
de cursus voor beginners en gevor
derden ook een cursus voor de
jeugd gegeven.

In 2016 presenteert “De Kringloop”
het 33e vogelboekje aan de deelne
mers.

legreend bij Herten en de Luzen
kamp (Duitse Meinweg) bij Asen
ray. Verder bezochten wij veel ge
bieden in de gemeente Roerdalen:
De excursiegebieden
landgoed Rozendaal bij Montfort,
Het eerste jaar werden Landgoed
landgoed Hoosden bij St. Odiliën
Rozendaal, de Meinweg, het Mun berg, het Munnichsbos bij ’t Reutje
nichsbos en de Linnerweerd be
en de Meinweg bij Herkenbosch.In
zocht. De daaropvolgende jaren
de gemeente Echt-Susteren bezoe
keerden wij terug naar reeds be
ken we het Marissen.
zochte gebieden, maar werden er
Tenslotte bezochten wij ook in de
steeds weer andere “vogelrijke” ge gemeente Maasgouw diverse loca
biedjes aan toegevoegd. In totaal
ties: de Beegderheide bij Beegden,
zijn 22 verschillende gebieden be
het Leerke Ven nabij Heel/Panheel,
zocht in de afgelopen periode.
de Koningssteen bij Thorn, de
De gebieden liggen in een redelijke Brand bij Stevensweert, de Molen
straal van pakweg 25 km rondom
plas omgeving Stevensweert/Ohé en
Linne. Aan de zuidkant het IJze
Laak en natuurlijk de Linnerweerd
renbos bij Susteren en de Doort bij in Linne.
Echt, aan de westkant het Kemper In 2003 en 2004 werd er samen met
broek bij Stramproy, aan de noord de jeugd nog twee keer de Linner
kant het Leudal bij Haelen en de
weerd en twee keer Osen bezocht.
Groote Peel bij Ospel, in het
Deze gegevens zijn niet meegeno
noordoosten de Musschenberg bij
men in de aantallen excursiegebie
Neer.
den 1992 – 2016.
In de gemeente Roermond bezoch
ten wij: de Maas bij Leeuwen, het
In 2016 bezoeken wij de Doort, het
Blankwater bij Boukoul, de Isabel Munnichsbos, de Meinweg en de

Linnerweerd en hieraan de hoofde
cotopen koppelen en beschrijven in
ons vogelboekje voor 2016.
De deelnemers
Zoals al eerder gememoreerd be
gonnen wij met 28 deelnemers in
1992, 38 in 1993, 51 in 1994 en 51
in 1995. In de jaren 1996 tot en met
2000 waren er enkele topjaren met
64 tot 78 deelnemers. Daarna bleef
het schommelen tussen de 40 en 60
deelnemers, met nog een explosie
naar 74 deelnemers in 2011, ons
twintig jarig jubileum. Wij zijn
trots op een jaargemiddelde van 54
deelnemers. In de “jeugdjaren”
2003 en 2004 hadden wij, inclusief
de jeugddeelnemers, respectievelijk
104 en 75 deelnemers.
In 24 jaar volgden 417 verschillen
de vogelaars de cursus een of meer
dere malen; ruim 1300 deelnemers
deden er mee aan de vogelcursus.
Zo volgden 188 deelnemers slechts
1 keer de cursus en 99 mensen 2
keer.Diverse deelnemers namen
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meerdere malen deel aan de vogel
cursus. Wij hopen dat ze er alle
maal in 2016 wederom zullen zijn.
De vogels
Het aantal verschillende vogels dat
deelnemers te zien of te horen krij
gen varieert tussen de 50 en 100
soorten per jaar. De gebieden en de
verschillende biotopen die jaarlijks
bezocht zijn, zijn van invloed op de
verscheidenheid aan vogels. Zo
waren de jaren 1994, 1997, 1998 en
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1999 topjaren met respectievelijk
97, 91, 90 en 99 soorten. In deze
jaren zijn de Doort (4x), de Mein
weg (4x), de Linnerweerd (4x) en
het Munnichsbos (2x) bezocht, alle
maal gebieden met een rijke, geva
rieerde vogelstand. Vandaar dat wij
ook in 2016 weer kiezen voor deze
topgebieden.
In de cursus van 2016 verwachten
onze gidsen een recordaantal soor
ten te zien, namelijk 105. In het
cursusboekje voor 2016 worden de
vogels genoemd die in deze gebie

den waargenomen kunnen worden.
Tijdens de eerste excursie naar de
Doort zullen we kennis maken met
diverse vertegenwoordigers van de
vogelgroepen van open water, riet
land en andere verlandingsvegeta
ties, maar ook vogels van struiken,
struwelen, heggen en van open en
gesloten bos.
Onze tweede excursie gaat naar het
Munnichsbos; hier zijn weinig of
geen vogels aan te treffen van open
water of andere vegetaties. Wel

kunnen er vogelgroepen van strui
ken, struwelen en heggen worden
aangetroffen. Wat bosvogels be
treft, behoort dit terrein tot de top
gebieden in ons land. Het is geen
toeval dat de opmars van de Mid
delste bonte specht in Nederland
hier is begonnen. Met uitzondering
van de Kleine vliegenvanger kun
nen alle vertegenwoordigers van de
Boomklever-groep hier worden
aangetroffen.

het leefgebied van een groot aantal
vertegenwoordigers uit de Kruis
bek-groep. Bijzonderheden als
Roodborsttapuit en Grauwe klau
wier, ofschoon geen bosvogels, be
horen hier eveneens tot de moge
lijkheden.

Ons derde excursiedoel is de Mein
weg, meer specifiek Vlodrop-Stati
on. Hier zijn vogelgroepen van
struiken, struwelen en heggen aan
te treffen. Door de aanwezigheid
van uitgestrekte bossen maar ook
open gebieden, is deze regio zeer
geschikt om uit te kijken naar ver
tegenwoordigers van de
Havik-groep en de
Torenvalk-groep. De uitgestrekte
naaldbossen op het hoogterras zijn

Onder het motto oost west, thuis
best sluiten we dit jaar van de vo
gelcursus af met een excursie naar
de Linnerweerd. De Linnerweerd
heeft qua verschillende ecotopen
wel de meeste mogelijkheden op
aanwezigheid van verschillende vo
gelsoorten. Hier zullen wij zeker
vogels aantreffen van open water,
van ruigten en akkers, struiken,
struwelen en heggen. Geen uitge
strekte bossen, wel kleinere bosge
deelten en bosschages met plaatse
lijk oud en zwaar loofhout, waar
een groot aantal vertegenwoordi
gers van de verschillende soortgroe
pen van struiken, struwelen en heg
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gen en van open opgaand, gesloten
bos aan te treffen zijn.
Wij hebben geen invloed op de aan
wezigheid van vogels. Soms missen
de gidsen een aantal soorten, maar
met veel deelnemers hebben wij meer
oren en ogen in het veld en dus meer
kans om 2016 in te boeken als het
recordjaar van het aantal waargeno
men soorten. Doe dus mee, zeker bij
ons vijfde lustrum!!!

Vrijdag 25 maart - Lezing door de heer Patrick Palmen over vogels in Limburg en bijzondere waarnemingen.
Zondag 24 april - Ochtendexcursie naar de voorjaarsflora in De Doort.
Zondag 29 mei - Middagexcursie in het gebied van de Swalm.
Zaterdag 25 juni - Uitgebreide flora-excursie met gids Bart Reintjes naar Kaldenbroek. Alleen voor leden.
Zondag 17 juli - Ochtendexcursie naar de Luzenkamp op de Meinweg.
Zaterdag 24 september - Bezoek aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht met bezichtiging van de heem
tuin, de vlindercollectie en de geologische afdeling. In de namiddag bezoeken we het Stadspark. De gidsen voor
deze dag zijn de heren John Jagt, Jan Hermans, John Hannen en Pierre Theunissen. Alleen voor leden.
Zondag 30 oktober - Herfstexcursie naar Beijlshof.
Vrijdag 25 november - Lezing en film door Jean Claessens en Jacques Kleynen over orchideeën.
Vrijdag 16 december - Lezing door de heer Jan Hermans over libellen in India.
Maandag 26 december - Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Bomen over bomen deel 24

Judasboom of Cercis siliquastrum
de onderfamilie Caesalpiniaceae.
door John Hannen
Geschiedenis
De Judasboom groeit van oor
sprong in de bergachtige streken
van gebieden rond de Middellandse
Zee en West-Azië waar hij van
forse struik tot een soms meerstam
mige boom uitgroeit.
Van het (kleine) geslacht Cercis
komen een zevental soorten ver
spreid voor van Zuid-Europa tot
Oost-Azië en in Noord-Amerika.
De bekende botanicus Carolus Clu
sius die in 1549 op 68-jarige leeftijd
hoofd van Hortus botanicus in Lei
den was, importeerde in die tijd
deze boom uit Judea; een streek die
gedeeltelijk in Israël ligt en gedeel
telijk op de Westelijke Jordaanoe
ver. Deze noemde hij Judea arbo
rea. Echter meer dan een beschrij
ving is niet bekend tot in het begin
van de zeventiende eeuw, toen deze
plant werd ingevoerd en toegepast
in het Verenigd Koninkrijk.
Naamgeving
Volgens een oude mythe en Bachs
Matthäus Passion zou de apostel
Judas Iscariot zichzelf na het ver
raad van Jezus Christus hebben
verhangen in deze boomsoort. Het
verhaal gaat dat nadat Judas de zil
verstukken voor de voeten van de
schriftgeleerden had geworpen, hij
de woestijn invluchtte. In de woes
tijn vond hij een eenzame boom. Al
schreiend klom hij in de boom en
verhing zich. Toen vrienden de vol
gende dag zijn lichaam vonden,
bleek op de plaatsen waar de hete
tranen van Judas op de stam en
takken waren gevallen, zich spon
taan prachtige bloemen hadden ge
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vormd. Het blad van de Cercis
staat voor de zilverlingen die Judas
als beloning kreeg voor zijn ver
raad. Mooi verhaal maar wat is
hier van waar? Volgens de Bijbel
stierf Judas overigens niet door
zelfmoord, maar na een ongelukki
ge val. In Frankrijk noemen ze de
Cercis siliquastrum; "Arbre de Ju
dée" wat "Boom van Judea" bete
kent, verwijzend naar de heuvel
achtige streek Judea waar deze
boom heel algemeen is en waarvan
de botanicus Carolus Clusius deze
boom importeerde. Hij noemde
hem Judea arborea, wat je kunt
vertalen als boom uit Judea. In de
volksmond verbasterde dit tot Ju
dasboom. De Engelsen geven de
boom de romantische naam
Lovetree naar het hartvormige
blad. In Duitsand heet hij Ge
meiner Judasbaum. De geslachts
naam Cercis is afgeleid van het
Griekse “kerkis”, wat schietpoel
betekent; een verwijzing naar de
lange platte peulen. Een schietspoel
wordt gebruikt in een weefgetouw.
De schietspoel bestaat uit een rech
te houten schuit waarvan beide uit
einden puntig toelopen en met ijzer
zijn versterkt. Een ander feit is dat
door Aristoteles en Theophrasos
kerkis ook gebruikt wordt om een
soort populier aan te duiden. De
soortaanduiding siliquastrum is
Latijn voor “met peulvruchten”.
Minder bekende Nederlandse
namen zijn Stinkboom en Treur
boom.
De roze bloemen van de Judas
boom zijn duidelijk als vlinderbloe
migen (Fabaceae) te herkennen.
Hierbinnen is hij evenals Gleditsia
en Gymnocladus ondergebracht bij

Beschrijving
Cercis siliquastrum, is een prachti
ge roze bloeiende kleine boom of
grote struik met een onregelmatige
koepelvormige kroon, die bij het
ouder worden een vaasvorm krijgt.
Hij kan tot 10 meter hoog worden
waarbij hij dan 4 meter breed is. De
grijze tot bruinzwarte stam blijft
lang glad maar krijgt later lichte
groeven. De twijgen zijn donker
roodbruin met donkerrode smalle
knoppen die 3-5 mm lang worden.
Het gaafrandige blad is rond tot
niervormig met een hartvormige
voet en een stompe top. Bij de top
loopt de bladschijf terug; enkele
zelfs zo ver dat ze zijn ingekeept
(foto) waarbij de bladnerf dan
enigszins doorloopt. Deze doorlo
pende bladnerf is juist een typerend
kenmerk voor vlinderbloemigen
waarbij de bladnerf in feite de blad
spil vormt waaraan geveerd samen
gestelde deelblaadjes staan ge
plaatst. De bladgrootte is ongeveer
10 x 10 cm met een 5 cm lange
bladsteel. Als de bladeren zich ont
vouwen zijn ze bronsachtig van
kleur, waarna ze verkleuren naar
donkergroen en aan de onderzijde
iets bleker zijn dan aan de bovenzij
de. Ze krijgen een prachtig gele tot
oranjerode herfstkleur. De blad
helften kunnen onafhankelijk van
elkaar 's nachts draaien en buigen.
Het bijzondere van deze boom is de
bloeiwijze. In april/mei voordat de
bladeren verschijnen bloeit de
boom al; dit noemt men naakt
bloeiers. De vele bloemen steken
schitterend af tegen het bruinzwar
te hout. Naarmate de zomer in het
voorgaande jaar warmer is geweest
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Cercis: 1- Cercis siliquastrum, de bloem; 2- Cercis canadensis ‘Melon beauty’, de inkeping blad; 3- Cersis siliqua
strum, de bloemen op de stam; 4- Cersis siliquastrum, de vruchten (peulen). (foto's: Pierre Theunissen)

bloeit de judasboom beter in het
voorjaar daarna. De bloem is onge
veer 2 centimeter groot en hangt
aan een lange, roodachtige steel. Ze
hebben vijf kroonbladen die de
kenmerkende rangschikking heb
ben van de vlinderbloemenfamilie.
De onderste twee kroonbladen zijn
grotendeels vergroeid en vormen de
kiel. De twee zijdelingse kroonbla
den, de zwaarden, staan omhoog of
zijwaarts gericht. Tussen de zwaar

den staat het bovenste kroonblad
dat de vlag wordt genoemd.
Zeer apart is het dat de roodpaarse
bloemen in groepjes van drie tot zes
stuks bijeen op de stam staan of op
lager geplaatste takken. Deze
bloeiwijze wordt cauliflorie ge
noemd (stambloeier), en komt niet
zo heel veel voor. Minder opval
lend is dat hij nog een keer bloeit;
want ook in de herfst bloeit deze
boom (oktober-november), maar

dan zijn de bloemen vrijwel on
zichtbaar door het dichte blader
dek. Na de bloei verschijnen 10 cm
lange, platte en smal gevleugelde
peulen (foto), die in dichte clusters
omlaag hangen en die van paars
naar bruin kleuren en in de winter
aan de boom blijven hangen. Elke
peul bevat 8-12 platte bruine zaden.
Toepassing
De Judasboom verdraagt droogte
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en hitte en is zeer geschikt voor het
stadsklimaat. Hij is niet veeleisend
maar heeft graag een kalkhouden
de grond. Cercis siliquastrum blijft
redelijk laag en compact en is goed
te gebruiken in perken in stadcen
tra (in Melick staat hij langs een
hele straat als straatboom) en parti
culiere tuinen. In kleine voortuinen
is hij echt op z'n plaats vanwege z'n
beperkte omvang, maar zeker ook
door z'n exceptionele vorm van
bloei op kale takken waarmee hij
kleur kan brengen tussen de hui
zen. Kies de standplaats echter
zorgvuldig, want als hij er eenmaal
staat is hij met zijn lange penwor
tels moeilijk te verplaatsen. In zijn
jonge jaren tegen vorst beschermen
en de boom uit de wind plaatsen.
De boom kan ook gebruikt worden
als leiplant tegen een op het zuiden
gerichte muur.
Het geslacht Cercis telt zeven soor
ten waarvan Cercis siliquastrum de
bekendste is. Andere hier toe te
passen soorten zijn Cercis canaden
sis die echter niet zoals de naam
doet vermoeden uit Canada komt
maar uit het oosten van de Vere
nigde Staten. De Cercis canadensis
'Forest pansy' is een mooie opval
lende heester met jonge bladeren
die glanzend purperzwart zijn.
Later verkleuren deze diep purper
rood tot donkergroen. Van deze
soort zijn andere cultuurvarianten
‘Alba’,witbloeiend en de ‘Plena’ook
roze, maar dan met gevulde bloe
men te vinden. Een andere soort,
waarvan ik niets kan zeggen over
de winterhardheid, is Cercis chi
nenensis met de cultivar ‘Avondale’
die een prachtige donkerroze bloei
heeft met glanzend groene leerach
tige bladeren.
Bevruchting
In april/mei voordat de bladeren
verschijnen bloeien de eenhuizige
bloemen in bundeltjes op de stam.
Deze bijzondere bloemplaats
noemt men cauliflorie, caulis is
stam en flory is bloem; dus stam
bloem (foto). Vooral in tropische
regenwouden zie je deze bloeivorm
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vaker (bijvoorbeeld cacao). De
reden hiervoor is dat de bloemen
vaak bestoven worden door vleer
muizen, apen en buideldieren en er
voldoende steun moet zijn onder de
bloem. Ook komen hier vaak zulke
zware vruchten aan dat een norma
le twijg dit niet zou kunnen dragen.
Bij de bloem van de Judasboom
zou dit niet hoeven daar deze wor
den bestoven door hommels en
bijen. Deze worden gelokt door de
nectar in deze vlinderbloemige
bloem met 10 meeldraden en een
stamper die soms al bevrucht is
voordat de bloem open is. De bloe
men hangen ongeveer 3 weken tot
een maand aan de boom. Na be
stuiving verlengt de eierstok zich en
verandert in een legumen (peul
vrucht) met zaden die ongeveer 3
mm lang zijn.
Geneeskracht en gebruik
De peulen zelf zijn giftig toch wor
den de losse zaadjes door indianen
geroosterd en gegeten. De peulen
worden gedroogd en als decoratie
materiaal gebruikt. De bloemen
zijn in het vroege voorjaar zijn eet
baar en smaken friszuur en zijn
door de felle kleur een aanwinst in
een salade.
De Judasboom heeft hard hout met
een mooie nerf dat wordt gebruikt
voor fineerwerk.
Ziekten en plagen
De Judasboom kan vermeerderd
worden door zaad, stekken en oog
enten. Het eenvoudigst is door
kruidachtige stekken, die u vanaf
juni kunt snijden, in een mengsel
van zand en turf laten wortelen.
De jonge boompjes vroeg in het
voorjaar als de knoppen beginnen
te zwellen, planten op een beschutte
plaats in de volle zon op goed
doorlatende, kalkhoudende grond.
Een Judasboom plant je maar een
maal, verplanten is vrijwel onmoge
lijk door de lange penwortel. Bij
vorstschade dode twijgen verwijde
ren, maar verder 'volgroeide'
bomen niet te veel snoeien tenzij
moet worden verjongd. In dat geval

kunnen de takken tot even boven
de grond worden weggezaagd.
Deze snoeiklus moet in de zomer
worden uitgevoerd in verband met
het gevaar dat de wonden anders
inrotten of omdat de Koraalzwam
of het Meniezwammetje er vat op
krijgt.
Afsluiting
Is je tuin zo klein dat er maar enke
le (kleine) bomen inpassen dan wil
je geen schaap met vier poten. Het
beestje zal er op z'n minst vijf moe
ten hebben, wat vertaald naar
bomen neerkomt op een kleine
soort die het hele jaar door iets bij
zonders te bieden heeft: een uitbun
dige bloei van felgekleurde eetbare
bloemen, een generfde bast, mooie
bladvorm en grappige peulen die de
hele winter blijven hangen. Het lijkt
nogal veel gevraagd, maar hij be
staat: zijn naam is Judasboom
(Cercis siliquastrum). Echt apart
van de Judasboom is de manier
waarop hij bloeit. Zijn prachtig
roze vlinderbloemen verschijnen in
bundeltjes op de stam en de dikkere
takken. Probeer je dat eens voor te
stellen: een donkere stam waaraan
in mei op de gekste plekken lilaroze
bloemtrosjes hangen zonder dat ze
door bladeren verhuld worden!

Zondag 24 april

Slanke sleutelbloem (foto: Piëtro Cuypers)

Ochtendexcursie naar de voorjaarsflora in de Doort

Op zondag 24 april organiseert
Landschapsvereniging De Kringloop
Linne een ochtendexcursie naar de
de Doort in Echt, met als thema de
voorjaarsflora. We starten om 9.00
uur vanaf de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer. Deze is te bereiken
door vanaf Echt richting Dieteren te
rijden en na het passeren van de
Middelsgraaf en het populierenbos
hierachter links de parkeerplaats op
te rijden.
Vanaf de parkeerplaats start deze
ruim twee uur durende excursie
door De Doort waarbij er veel aan
dacht zal zijn voor de typerende
voorjaarsflora, waar dit gebied om
bekend is.
De Doort is gelegen in een oude
en gedeeltelijk verlande bedding
van de Maas, die hier in de laatste

Bosanemoon (foto: Ans Homburg)

door J. Hannen

17

Pinksterbloem (foto: Ans Homburg)
ijstijd nog stroomde. Destijds
maakte de Maas hier een grote me
ander die is blijven liggen terwijl de
Maas zich westwaarts heeft ver
plaatst, waarbij het door de Maas
aangevoerde kleipakket achter
bleef. In feite maakt De Doort dus
deel uit van het oude rivierkleiland
schap. De ondergrond van de
Doort bestaat uit zand- en grindaf
zettingen afkomstig van de Maas.
Hier heeft zich een kleipakket van
enkele meters dik afgezet, dat van
invloed is op de vegetatie van het
gebied. De bossen behoren tot de
oude rivierbossen met Essen, Zo

mereiken, Haagbeuken, iepen,
Grauwe abelen, Zoete kersen,
Ruwe berken, Zwarte elzen en
Amerikaanse eiken. Men deelt deze
in als Eiken-Haagbeukenbos en ie
penrijke Essen-Eikenbos met vele
ontwateringsgreppels en rabatten
die hier al naar de natte omstandig
heden wijzen.
Door hun bloei valt in het voorjaar
vooral de dominantie op van Ge
wone es en Zoete kers en bestaat
de struiklaag vooral uit Gelderse
roos, Kardinaalsmuts, Hazelaar,
Rode kornoelje, Lijsterbes, Eenstij
lige meidoorn, Sporkehout en Ge

wone vlier. We zullen deze morgen
voornamelijk op zoek gaan naar de
rijke voorjaarsflora welke kenmer
kend is voor dit soort bossen. Met
soorten als Muskuskruid, Bosane
moon, Speenkruid, Bosgierstgras,
Gele dovenetel, Blauwsporig bosvi
ooltje, Kleine maagdenpalm, Een
bes, Daslook, Aardbeiganzerik,
Boskortsteel, Veelbloemige salo
monszegel, Slanke sleutelbloem en
Gewone aronskelk als doelsoorten.
Mogelijk zullen we ook nog Wilde
narcis (Narcissus pseudonarcissus
ssp. pseudonarcissus) zien. Deze
staan hier echter niet van nature,
maar zijn ooit aangeplant. De nar
cisbollen zijn ooit meegebracht van
het gebied de Hohnbach nabij het
Belgische Kelmis. Dus mensen no
teer deze ochtend in uw agenda en
zorg dat u tijdig aanwezig bent, het
belooft een interessante morgen te
worden. De excursie staat onder
leiding van Jo van Pol en John
Hannen. Als de weersomstandighe
den geschikt zijn zullen we hier vele
soorten planten, vogels en insecten
tegenkomen. Gezien de aard van
het gebied verdient het aanbeveling
stevige schoenen dan wel laarzen
mee te nemen. Zorg ook dat jullie
goede veldgidsen meenemen en een
loep en/of fotocamera. Ook niet
leden zijn van harte welkom.

Spektakel bij Lac du Der
door Tom Storcken

Het Lac du Der - Chantecoq ligt in
de Franse Champagnestreek tussen
Troyes en Saint Dizier op circa 450
km van Nieuwstadt als je over
Luxemburg, Metz en Nancy rijdt.
Het is een nationaal reservaat en
als zodanig beschermd gebied. In
de zomer als het vol water staat
wordt het ook gebruikt voor toeris
me/visvangst. Er liggen een paar
kleine dorpjes rondom het meer en
aan de randen van de oevers heeft
zich hier en daar wat bos gevormd.
In het najaar heeft men het meer
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nagenoeg leeg gelaten, met uitzon
dering van een paar gedeelten die
met dijken zijn afgeschermd, waar
in- en uitwateringssluizen aanwezig
zijn. Een aantal kanalen waaronder
het Haut-Marne staan hiermee in
verbinding. De bodem van het
meer hebben ze niet helemaal vlak
gemaakt, maar door hier en daar
geulen uit te baggeren hebben zich
kleine eilandjes gevormd met daar
tussen overal een soort wadgebied.
Begin november zijn Thea en ik
hier naartoe gegaan om het trekvo
gelfenomeen van onder andere
Kraanvogels, Kievit, Grauwe gans,

Waterpieper eens mee te maken. In
de middag van onze eerste dag een
eerste kennismaking, waarbij we op
het meer onder andere zien: tiental
len Futen, Wilde en andere eenden.
Op de her en der verspreide eiland
jes en wadgebiedjes bevinden zich
honderden Aalscholvers, tientallen
Grote zilverreigers, 1 Wulp, tiental
len Kieviten, 1 IJsvogel en verder
naar het midden van het meer nog
honderden Kraanvogels. De
Kraanvogels gaan dus in de mor
genuren niet allemaal naar de om
ringende velden.
De eerste morgen had ik de wekker

De dag erna zijn we naar de oost
kant van het meer gelopen om meer
andere vogels te zien: grote groepen
Spreeuwen die zich aan de oevers
van de eilandjes mengen met Aal
scholvers, Grote zilverreigers, Blau
we Reiger, rustende Grauwe gan
zen, Krakeenden, Slobeenden,
Wintertalingen, Smienten, Casar
ca’s en noem maar op.
Lopend en kijkend op de dijk
horen en zien we een vogeltje dat in
eerste instantie wat lijkt op een
Boom- of Graspieper: maar hier?
Dus goed gaan kijken en vergelij
ken, boek erbij en na veel vijven en
zessen komen we uit bij de Water
pieper. Dit vogeltje broedt in berg
gebieden op kale alpiene hellingen
en hoogvlakten. Overwinteren doet
hij/zij in het laagland aan oevers
van meertjes maar ook op natte ak
kers. Het roepje van dit vogeltje is
heel eenvoudig en lijkt een beetje
op dat van de Graspieper, maar als
de Graspieper zoiets roept van ist,
ist, ist doet de Waterpieper maar
een keer vist of vust of zoiets en dat
maar een keer. Als je hem een keer
gezien hebt dan zie en hoor je hem
regelmatig. Dus lange afstanden
hoeft hij niet af te leggen als hij uit
een van de Franse berggebieden

Fuut (foto: Piëtro Cuypers)

op 07.00 uur gezet om vroeg te ont
bijten en dan, hop naar het meer.
Maar dat kwam er niet van, want
om 07.10 uur begon het spektakel:
het is net een aanzwellend geluid
dat langzaam onze kamer vult. Het
geluid is een beetje een kruising tus
sen een trompet en een koerende
duif. De Kraanvogels vliegen in
kleine, grote (tientallen) en hele
grote groepen weg van het meer,
gedeeltelijk langs ons hotelletje,
naar de omringende velden. Dit
duurt minstens een half uur en dan
worden de groepen weer kleiner.
Nou ja we gaan dus toch wel wat
later ontbijten en naar het meer. In
de namiddag tussen circa 4 uur tot
het donker wordt (circa half zes)
herhaalt zich dit fenomeen, maar
dan in omgekeerde volgorde. Dit is
dus iets waar we iedere morgen en
namiddag van hebben genoten.

komt. Of hij moet doorvliegen naar
Nederland waar hij/zij ook in de
winter voorkomt.
De derde dag gaan we naar de om
liggende landerijen om eens te kij
ken naar de grote groepen Kraan
vogels (van wel zeker duizend) die
her en der verspreid het liefst op
zoek gaan naar mais, die overgeble
ven is op de velden. Maar hier zien
we ook op de velden en langs de
bosranden niet één Ree, maar groe
pen van wel 20-25 stuks. Een van
de oorzaken hiervan is het jachtsei
zoen. Jagen op Reeën is hier een
gemeengoed geloof ik. Hierdoor
worden ze uit de bossen verjaagd
naar de velden: een gemakkelijke
prooi. Patrijzen niet gezien, op 5
dagen 1 Fazant gehoord. Op pad
langs bos en landerijen zien we ook
heel veel Maretakken en voor ons
nog veel leuker, ze beginnen al op
een hoogte van 1,5-2 meter. We
kunnen ze dus heel goed bekijken.

Het zijn halfparasieten die als klei
ne altijd groene struiken op stam
men of takken van houtgewassen
groeien en daarin wortelen. Een
Torenvalk op jacht vliegt over ons
heen.
De vierde en laatste volle dag ook
nog gezien een Grote zaagbek : een
grote eend waarvan in het zonlicht
de snavel goed te zien was en ook
de kleuren/tekening op zijkant en
rug. De laatste morgen hebben we
nog twee roofvogels gezien: Havik
(volw. en juveniel) en Rode wouw.
Wat ons ook is opgevallen de laat
ste dagen: de geweldig grote groe
pen Aalscholvers, Grote zilverrei
gers en Kieviten. De groepen lijken
iedere dag wel groter te worden.
Wat meeuwen betreft: hele grote
groepen Kokmeeuwen en een enke
le Zilvermeeuw.
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