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 VOGELEN

afbeelding omslag: 
Struweel van Ilona gezien vanuit 
de vogelkijkhut aan de Bovendijk, 
Stichting de Bovenlanden

Vogelroute: 20 punten telroute (langs de randen van het gebied)
Gidsen: vogelaars Ad Hoekstra en Harry Zoutendijk (Vogelwerkgroep IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn), Peter Waal (IVN Uilenwerkgroep)

 VOGELEN 
zONdAG 22 SEPTEmbER 07.00-09.00 

Staartmezen!
Ja?
Ja, daar in het uiterste bosje van 
John, helemaal rechts. Ja, dat kun je 
met het blote oog niet zien. Waar 
het nog net omhoog staat, dus niet in 
het liggende hout. Ze gaan nu 
omhoog. Ze springen omhoog, boven 
het kerktorentje. De Bovenlanden zijn 
rijk aan weidevogels: in de ochtend-
stilte luisteren we naar verrukkelijke 
vogeltaal met gidsen Ad Hoekstra en 
Harry Zoutendijk. En dan kom je tot 
de conclusie dat je het allemaal niet 
zo simpel moet zien, omdat het een 
mondiaal verhaal is. Je moet over de 
aardbol heen kijken om te zien hoe 
het met vogels gaat en wat er mis is.

Nodig: Warme kleding, verrekijker, 
potlood of bic pen, eigen mok
Plaatsen: 10
Locatie: Recreatieterrein Snoek, tegen 
de bosrand aan links bij de sloot

WAW! Met zo’n kijker hoef je het gebied dus niet meer in.
Je ziet het gewoon allemaal.
Nee dat hoeft ook niet.
Maar als je het gebied in gaat dan zie je ze dus niet.
Ja dan zijn ze weg.
Dan zijn ze echt weg.
Fantàstisch.

Je moet er ècht gewoon de tijd voor uittrekken. Als je vogels wilt gaan zien dan moet je 
ergens stil gaan zitten en de omgeving echt op je af laten komen.
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 VOGELEN

Hogere vogeltaal
NRC 29-04-2006, Wetenschapsbijlage (fragment)
Door Sander Voormolen

Recent onderzoek naar de taal van vogels wijst erop dat de structuur ervan veel 
complexer is dan werd gedacht: spreeuwen hebben gevoel voor grammatica. De 
organisatie van het vogelbrein wijkt dus niet zoveel af van die van zoogdierhersenen. 
Er was flink wat geduld voor nodig, maar na tien- tot vijftigduizend trainingssessies 
slaagden onderzoekers erin spreeuwen het verschil tussen twee soorten grammatica te 
leren. Daarmee is bewezen dat de spreeuw de enige diersoort is naast de mens die in 
staat is om complexe grammatica te herkennen. Spreeuwen staan bekend om hun 
variabele zang en om het makkelijk aanleren van nieuwe en soms soortsvreemde 
wijsjes. In het wild imiteren ze mobiele telefoons en autoalarmen en bij spreeuwen in 
gevangenschap is het zelfs voorgekomen dat zij hele zinnetjes van hun menselijke 
huisgenoten imiteerden (zie bijvoorbeeld www.starlingcentral.net). Overigens lijkt het 
er niet op dat de vogels ook begrijpen wat ze zeggen.

Maar dat zij nu ook een gevoel voor elementaire grammatica blijken te hebben, wekt 
toch wel enige verbazing. De Amerikaanse taalwetenschappers Marc Hauser, Noam 
Chomsky en Tecumseh Fitch hielden vier jaar geleden in Science (22 november 2002) 
in een overzichtsartikel over de evolutie van taal nog vol dat grammatica met inbed-
dingsregels (recursie) iets unieks menselijks was. Maar nu blijkt de spreeuw zo’n 
grammatica te herkennen. De onderzoekers onder leiding van Margoliash maakten 
combinaties van acht ‘ratel’- en acht ‘jodel’-motieven tot 4.096 sequenties. Daarbij 
volgden ze twee verschillende soorten grammaticaregels; een volgens het patroon 
ABn, de ander volgens het patroon AnBn, waarbij n staat voor het aantal herhalingen. 
Dat resulteerde dus in wijsjes als ‘ratel-jodel-ratel-jodel’ (ABAB) of ‘ratel-ratel-jodel-
jodel’ (AABB).

De vogels werden getraind op deze duo-combinaties. Ze werden onderverdeeld in 
twee groepen die ieder beloond werden voor het herkennen van één soort gramma-
tica. Bij het horen van de juiste grammatica moesten zij met de snavel een handeltje 
naar beneden duwen, en als zij het goed hadden gedaan kregen ze een voedselbelo-
ning. Na de training konden de spreeuwen ook trio- en zelfs kwartet-combinaties van 
elkaar onderscheiden. Van de elf volwassen spreeuwen die de onderzoekers maanden-
lang met engelengeduld trainden, leerden er negen het onderscheid te maken tussen 
de twee grammaticavormen. Mensen kunnen duidelijk meer dan de spreeuwen. Zij 
kunnen het geleerde patroon moeiteloos uitbreiden naar nieuwe elementen (bijvoor-
beeld CCCDDD of JJJKKK). Dat konden de vogels (nog) niet, maar zij reageerden wel 
anders als een geluidssequentie ten gehore werd gebracht die niet voldeed aan een 
van de twee geleerde grammaticaregels (bijvoorbeeld ABBA of BBAB).

I. Vogel (beeld)taal

Vogeltaal
 – Maar bijvoorbeeld, de buizerd broedt al een paar jaar in dat bosje. En dat is 

eigenlijk voor een buizerd behoorlijk apart dat ‘ie in een weidegebied broedt.
 – Welk bosje?
 – Het bosje hier recht voor. Wij noemen het Het Bosje van Jan. En dat komt omdat 

Jan een van de initiators van dit gebied in de Bovenlanden is geweest. Niks 
officieels hoor, gewoon handig.

 – Maar… als dat het bosje van Jan is, hoe heet dat bosje wat er rechts naast van zit?
 – Dat is het Bosje van John…
 – Wie is John dan?
 – John is ook weer iemand die hier in de Bovenlanden woont. Hij heeft zich sterk 

gemaakt om hier een hut te bouwen, hij heeft dat geïnitieerd. (…) De hut staat 
hier. Vanaf 2001, hè, Ad, of 2000? Er staat een bordje voorop. Dat struikje is 
Ilona en rechts daarvan heb je hekjes in het weiland en daar..

 – En hebben die hekjes geen naam?
 – Nee.
 – Welk struikje is Ilona?
 – Dat kleintje.
 – Op het derde paaltje van links zit een buizerd.
 – Het struweel van Ilona.
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Taart van de Wulp 

Er zijn wel meer weidevogels die in Nederland gaan 
broeden. Er zit nog een weidevogel aan te komen die 
ook de overstap gaat maken. In Drente doet hij het al. 
Hij broedt daar op de hei en foerageert. Ze broeden 
nou ook allemaal bij boeren. Ze hebben zoiets van we 
blijven heen en weer vliegen met dat voedsel. (…)  
Het is een soort hele grote grutto. Hij heeft een kromme 
snavel, de … Nou ja ik kom er zo wel op. (…) Die vogel 
doet dat in wezen ook, hij vliegt hier en hij komt hier 
in het broedseizoen maar hij broedt nog nèt niet.  
We hebben een taart uitgeloot voor de eersten die het 
nest vinden van dat beest. 

Patatduif
Egocentrisme en menscentrisme tieren welig op Facebook en Twitter. Mensen denken 
dat ze het voor het zeggen hebben, terwijl de rollen regelmatig ook omgedraaid zijn. 
Zo wist een mug het Taiwanese nieuws stil te leggen door in de keel van de nieuwsleze-
res naar binnen te vliegen. In de gemiddelde mond van een mens zitten meer dan 7 
miljard bacteriën. Wordt het niet tijd dat we hen aan het woord laten? Ter promotie van 
een meer symbiotische relatie tussen mens, dier en ding nodigde kunstenaar Sjaak 
Langenberg 16 biologen, filosofen en schrijvers uit om in de huid van een dier of object 
te kruipen in het kader van de kunstmanifestatie Ja-Natuurlijk. Elke schrijver bekijkt 
gedurende twee weken vanuit die 
ongebruikelijk positie de wereld en 
plaatst berichten op de Fora & 
Fauna Facebook- en Twitterpagina. 
Hieronder fragmenten uit de 
berichten van filosoof en schrijver 
Bram Esser, alias Patatduif. Zie ook 
de tweets van Jannie Regnerus alias 
Grutto.

What I like about following pigeons 
around is that somehow you get 
backstage of the city. In our minds 
we have separated culture and 
nature. By occupying this space on 
internet and commenting on the 
world through the yes of the animal 
we try to close this gap. - Bram Esser

Filter Factory
An average smoker throws every year 2.5 kilo 
of cigarette ends on the street. Birds eat 
cigarette ends because they consider them to 
be food. As a result they die. On the other 
hand, birds are smart and use the filters in 
their nests. Because the filters are made out of 
a synthetic fiber, they keep the eggs warm. 
Besides, the nicotine keeps leeches out of the 
nest, so the little chicks don’t die. When 
throwing your cigarette end in the machine, it 
is being shredded and the counter runs. The 
birdhouses are made in some sort of big 
waffle iron. The shredded cigarette filters are 
melted in the waffle iron and thus being 
shaped into a birdhouse. - Isaac Monté, 
Atelier Monté

#patatduif
Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 22 Jun
Mensen haten ons omdat we zo goed zijn 
aangepast. We lijken teveel op hun.

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 22 Jun
Acht uur journaal. Dat natuur en cultuur 
allang niet meer los van elkaar te zien 
zijn bewijst @sharon_dijksma met haar 
nieuwe #natuurbeleid.

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 18 Jun
Patat speelde tijdens eerste Irak oorlog 
een belangrijke rol in Amerikaanse 
symboolpolitiek. pic.twitter.com/
zOn70svwJH

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 16 Jun
Sommige dieren sterven uit. Ik weet niet 
wat ik daarvan vind. Laat ik het zo 
zeggen: Wij hebben het gered, dat is het 
enige wat telt.#Darwin

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 12 Jun
Ze proberen er van alles aan te doen om 
onze populatie in te dammen, daar 
trekken wij ons niets van aan. pic.twitter.
com/6r36r5lR2j

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 14 Jun
Italiaanse band ‘elio e le storie tese’, 
mooi lied:  ‘ik wil het monument zijn 
waarop jij kan schijten.’ Super romantisch.

Fora & Fauna @Fora_en_Fauna 14 Jun
In de serie politici die eruit zien als 
patatduiven scoort Ahmadinejad 
bijzonder hoog. In een onopvallend 
verenpak, houdt hij van irriteren.
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Hunnie broedt
Van 15 maart tot 15 juni zijn weidevogelgebieden niet toegankelijk, omdat het dan broed-
seizoen is. Afgelopen voorjaar broedde Hunnie digitaal mee. Zeg het voort en oefen 
alvast voor volgend jaar, zodat de weidevogels van de Bovenlanden een traditie rijker zijn!

broedproeven
- - - - - - - - - - Forwarded message - - - - - - - - - -
From: Ad/Nel <adhoekstra.nelmeerkerk@hetnet.nl>
Date: 2010/2/22
Subject: RE: de zwarte stern
To: Henriette Waal <henriettewaal@gmail.com>

Henriette, Na veel zoeken eindelijk een site gevonden waar je kunt zien hoe het 
werkt met die vlotjes. Er is na onderzoek een soort standaardmodel gevonden. 
Dat model is in de buurt van de Bovenlanden toegepast. Projectleider - onderzoe-
ker was Jan van der Winden van Sovon. Maar het voert te ver om dat nu helemaal 
uit te leggen, denk ik. Ik hoop dat je hiermee voldoende bent geïnformeerd. 
Anders mail je maar weer!
Groet,
Ad.

zwarte stern en meekrab
En de zwarte stern die broedt altijd op… eh, hoe heet het ook
al weer Harry? Met die grote bladeren? Meekrab
Vroeger groeiden de sloten vol met van die grote bladeren. Daar broedde de zwarte 
stern op, maar die dingen die zijn helemaal verdreven, want de boeren die wilden dat 
op een gegeven moment niet meer. Die hebben alles weggehaald en zo konden die 
beesten niet meer broeden hier. Toen zijn ze met proeven begonnen: plankjes die dreven 
om te kijke of ze daarop wilden broeden. Nu zijn de vogelbescherming en SOVON 
daar een tijdje mee bezig geweest en er hebben er nu een heleboel gebroed. Wij zien 
hier in de zomer veel zwarte sternen.
(…)

Die zwarte sternen broeden niet hier, omdat het hier allemaal veel te vlak is, weinig 
luwte. Ze broeden aan de andere kant van de Bovenlanden, in de luwte. Het nadeel  
is als je erg hoog ligt dan drijven die nesten weg en dan waait het kapot. Of het waait 
allemaal van het drijfplankje af en zo.

Na het uitzetten van 30 nestvlotjes werden de jongeren bij een wandelpad afgezet.  
Bij dit wandelpad is een uitkijkpunt met een telescoop waar men de nestvlotjes van de 
zwarte sterns goed kan bekijken. De jongeren hebben veel opgestoken over de zwarte 
sterns en zullen worden betrokken bij het internationale samenwerkingsverband tussen 
Nederland en Ghana. - Junior Rangers Zwarte Stern project

Nestbezoek
Eén keer zetten, één keer een stokje en dan nóóit meer er naartoe. En dan maar 
hopen dat het uitkomt. Maar niet volgen hoe ver dat staat! Dat moet je dan maar aan de 
natuur overlaten. Ja. Als je in een perceel loopt dan vliegen ze overal op. Daar moet 
je je informatie uithalen. En niet door echt weer te tellen hoeveel eitjes en dat soort 
zaken, want iedere keer als je een nest bezoekt neemt de predatie met vijftien procent 
toe. Dus als je tot twee keer bezoekt heb je dertig procent. Ga je er drie keer naartoe, 
wat vrijwilligers soms doen, want het is ook gewoon leuk om te kijken hoe het ermee 
staat, dan is het risico vijfenveertig procent. Op een gegeven moment ligt er een paadje.  
En er zijn predatoren, een vos en buitengewoon intelligente zwarte kraaien. Tja, die zien 
dat paadje. Dus nestbezoek moet je zo min mogelijk doen. 
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Hunnie Owlen

Ken je planking nog? De internetrage waarbij je op 
de buik zo gestrekt mogelijk roerloos op de grond 
gaat liggen, met de armen langs het lichaam en het 
hoofd richting de grond. Maar vergeet het allemaal 
weer onmiddellijk: de nieuwste trend is nu ‘Owling’: 
laat jezelf fotograferen als een uil, die op een tak 
zit. (bron: Algemeen Dagblad)

De steenuil heeft het liefst een landschap met 
weilanden, knotwilgen, fruitbomen en oude schuurtjes. Bloemrijke graslanden zijn een 
echt muizen- en regenwormparadijs, dus daar vindt hij veel voedsel. Knotwilgen en 
schuurtjes hebben vaak holletjes waarin de steenuil zijn jongen kan grootbrengen. 
Hagen en houtkanten zijn plaatsen waar hij zich kan verschuilen. Overdag kun je de 
steenuil zien, zittend op knotwilgen of weidepaaltjes en genietend van het zonnetje. De 
Steenuil heeft verschillende jachttechnieken. Loeren vanaf een paaltje, over de grond 
lopen en rennen of jagen vanuit een lage vlucht.

Het aantal steenuilen in Nederland is de afgelopen vijftig 
jaar sterk verminderd doordat het platteland is veranderd. 
Er zijn meer stedelijke gebieden en industrieterreinen 
waardoor er minder platteland is. Daarnaast is het 
overgebleven platteland grootschaliger geworden. Een 
deel van de achteruitgang is te verklaren door de vermin-
dering van schuil- en nestelgelegenheden. Oude schuren, 
knotwilgen, hagen en houtkanten zijn nu veel schaarser 
dan vroeger. 

Maar door de verschraling van delen van de 
Bovenlanden zal er meer bloemrijk grasland 
ontstaan en kunnen we in toekomst meer uilen 
verwachten. 

De IVN-werkgroep Uilen probeert steenuilen en 
kerkuilen in het gebied van de gemeenten De 
Ronde Venen en Uithoorn zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Leden inventariseren broedparen 
en het aantal grootgebrachte jongen. Indien 
nodig zorgt de werkgroep voor nestgelegenheid 
in speciale nestkasten. Ook adviseren zij boeren 
en andere belangstellenden hoe ze hun erf beter 

geschikt kunnen maken voor uilen. Bijvoorbeeld door de voedselsituatie te verbeteren, 
of door de overlevingskans van de uitgevlogen jongen te vergroten. 

From:  Henriette Waal <henriettewaal@gmail.com>
Subject:  hunnie uilen
Date:  16 May 2010 16:00:54 CEST
To:  Sophie Krier <info@sophiekrier.com>

De lachende man schijnt zojuist bescheten te zijn door een jong dat hij wilde 
ringen en de middelste leek mij een geschikt hunnie-lid.

Seduce me (duck)
In de animatie Seduce me (Green Porno, 2008*) 
verbeeldt Isabella Rosselini het agressieve 
copulatie gedrag van eenden. Eén troost als u 
zich opwindt bij het zien van een wijfje dat keer 
op keer kopje onder gaat: bij die dramatische 
groepsverkrachtingen heeft de vrouwtjeseend 
het heft in handen. De anatomie van haar 
geslachtsorgaan is zo geëvolueerd dat zij onge- 
wenst (zwak) zaad op een zijspoor kan zetten en 
het zaad van de uitverkoren woerd haar eieren 
laat bevruchten. Zowel in de stad als in de 
broodloze natuur is verkrachting, groepsverkrachting zelfs, onderdeel van de voort-
plantingsstrategie van de wilde eend. De woerd verkracht niet voor de lol: hij wil 
nageslacht. Als u slechts drie maanden per jaar een penis zou hebben en uw kroost 
een levensverwachting van maar anderhalf jaar heeft, dan zou u zich toch ook wat 
actiever met de voortplanting bezighouden? 
- Bron: Vroege Vogels, Kees Moeliker, Voer de eendjes!

Oproep! Vermoedt u dat er bij u of in de 
buurt van uw woning mogelijk een 
steenuil of een kerkuil woont, bijvoor-
beeld omdat u ze soms ziet of hoort,  
of hun braakballen vindt, meld het ons, 
dan kunnen we in de nabije omgeving 
indien mogelijk zorgen voor geschikte 
nestgelegenheid. Ook als u een dode uil 
heeft gevonden, verzoeken wij u het ons 
te melden. Kunnen wij dan proberen te 
achterhalen waar hij vandaan komt en 
wat de doodsoorzaak is geweest. 
Contactpersoon: Gerhard Coster, 0297 
286229, gerhardcoster@xs4all.nl
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Het gedrag van watervogels is vaak kenmerkend voor de soort. Elke soort heeft 
een eigen gedragrepertoire, dat samenhangt met haar natuurlijke leefomgeving. 
Hieronder wat uiteenzetting over gedrag bij eenden;

1. Luid kwaken en elkaar nazitten en wassen. De eenden zijn gewoon aan het 
spelen en bepalen onderling op deze manier wie de “baas” is.

2. Wanneer eenden met hun kop vlak boven de grond heen en weer gaan, hun 
vleugels laten hangen en hierbij een soort van ingehouden gekwaak ten gehore 
brengen. Dit is een aanvalshouding: meestal gaan de eenden op zò n moment 
dan ook gericht als groep of soms alleen naar een soortgenoot, een mens of een 
ander dier, hun houding tijdens de benadering verandert niet. Meestal wanneer 
ze het doel in kwestie hebben bereikt beginnen ze deze meestal direct te bijten.

3.  Wanneer het regent gaat de eend rechtop zitten totdat de staart de grond 
raakt. Eenden hebben een verenpak wat waterafstotend is: wanneer een eend in 
deze houding gaat zitten kan water makkelijker van hun verenpak afglijden. Ook 
rusten sommige eenden in deze houding (wanneer een eend deze houding vaker 
aanneemt kan dit ook een teken van legnood zijn).

4. Wanneer men een vrouwtjes eend benadert en deze gaat liggen met de 
vleugels naar benden en ook niet meer wegloopt. Dit is een uitnodiging tot paren, 
dit gedrag komt eigenlijk alleen in de broedperiode voor.

5.  Wanneer een vrouwtjes eend haar vleugels wat omhoog heeft, de veren wat 
struis en hierbij een hoog kwaakje ten gehore brengt. Dit gedrag is het broeds 
gedrag van een eend wat weer overgaat als de eieren weggehaald worden of 
zijn uitgebroed. 
Dit soortgelijk gedrag vertonen eenden ook als ze hun jongen op voedsel 
attenderen.

Bron: Forum Watervogelbond

Vogelvrij
Vogels spotten is eenrichtingsverkeer en dat is logisch want mens en dier zijn niet aan 
elkaar gelijk. Zodra een vogel zich bespied weet vliegt hij weg, ze zijn onbenaderbaar 
voor de mens. Van al die foto’s waarop niets te zien is, ken alleen ik de waarde van de 
wazige vlek in het midden. Mijn geheugen vult het beeld in. Die foto’s met niets zijn 
door de kunstenaar Jean Luc Mylayne geperfectioneerd, en in een optimale vorm aan 
mij teruggegeven. Zonder glas en met oneindig geduld stelt hij scherp op de relatie 
tussen de vogel en de mens. De mus, het koolmeesje of het roodborstje zijn maar ternau-
wernood te zien, een stipje maar dan wel herkenbaar. Het beestje is perfect gevangen 

in zijn vrijheid en ook nog zichtbaar voor ons mensenoog. Ieder mens is diep in zijn 
hart jaloers op een vogeltje want om met zo veel gemak te kunnen vliegen, dat is het 
totale koan float gevoel, de alfagolven van de meest intense meditatie. De lichtheid 
van een vogeltje, ook die heeft mijn volle jaloezie, dat gehip en gefluit en gefladder.

Engelen hebben de vleugels van de vogels gekregen, zodat ze heen en weer kunnen 
bewegen tussen die onbekende hemel, daarboven, en het bekende hier. In het oude 
Egypte werd de ziel, dat wat na de dood van ons overblijft, voorgesteld als een man 
met een vogelhoofd, bij veel natuurvolken zijn de vogels de zichtbare geesten van de 
gestorvenen. Ook dit lijkt eenrichtingsverkeer, ongelijkwaardig, waarbij de vogel 
slechts het voertuig is voor onze ziel. Of hebben deze dieren zelf ook een ziel, een 
vogelhart, een vogelziel? - Hanne Hagenaars, Mister Motley # 27, Vogels, 2011

Vogels zijn ongekend populair als het om 
tatoeages gaat. Deze tatoeages hebben een 
lange geschiedenis en veel betekenissen.  
Zo staan zwaluwen voor hoop. Vooral mannen 
in de scheepvaart hadden deze tatoeage. 
Wanneer zeemannen na een lange reis dicht 
bij land waren, zagen ze als eerst de 
zwaluwen die rond de zee op zoek waren 
naar een lekker maal. Eindelijk thuis! 

- Bron Mister Motley # 27, Vogels
II. Tellingen 

Wij volgen het gebied. In de meeste gevallen 
kunnen we wel met het blote oog zien welke vogels 
er zijn. Je krijgt oog voor dingen die bijzonder zijn. 
Het is het leukste voor een vogelaar als hij een 
eigen gebied heeft en dat ie de bijzonderheden al 
in de verte ziet aankomen. We hebben hier 
rondom, op twintig punten, ik denk ook al twintig 
jaar, tellingen. Iedere winter doen we daar op al die 
punten vijf minuten. tellingen. Dus die gegevens 
hebben we ook. Je kunt zo kijken op welke punten 
de meeste vogels voorkomen. 

Achtervliegend 
Wij schrijven soorten op, en dan ook waar we die vinden. Dus bijvoorbeeld: op de plas, 
of eromheen, of vliegend hè. Vliegend boven. Of vliegend achter of .. Vliegend achter? 
Ja, dat is in de verte. Waar zij nu vliegen dat is achter, achtervliegend. We hebben 
dus de Plas en de Omgeving, dat is ongeveer zo’n tweehonderd meter om de plas heen, 
en de rest is Achter. 

Oproep! Ergens tussen 15 decem-
ber en 30 december (vorig jaar viel 
de telling op 24 december) gaan 
Ad & Harry weer vogels tellen. 
Hunnie leden zijn welkom om aan 
de telling mee te doen. Bij ieder 
punt wordt er 5 minuten geteld.  
Bij elkaar ben je een dagdeel bezig.  

Meld je aan via IVN Vogelwerk-
groep de Ronde Venen & Uithoorn
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Bij een puntentelling blijf je 5 minuten 
op ieder punt. Broed- , winterseizoen + 
enkele nachtbezoeken zijn waardevol. 
Ga uit van wat je in het veld ziet. 
(Voeg geen soorten toe die niet 
daadwerkelijk door jezelf of anderen 
zijn gezien: ‘die zal er wel zitten’)  
Hou er rekening mee dat je individuen 
zult hebben gemist, omdat je nooit alle 
aanwezige vogels waarneemt.

tijdstip: ‘s ochtends in alle vroegte
seizoen: tijdens de voorjaarstrek en najaarstrek
temperatuur: frisjes tot koud

VOGELEN 
ROUTE

Doorsneden 
Als je lang blijft zitten dan… zie je meer. 
Nou beginnen die boompjes daar, die 
aan de Kromme Mijdrecht staan zicht- 
baar te worden. En daar ook. Nu zie 
je hoe klein het gebied is. Het is maar 
iets van zevenhonderd meter hiervan-
daan naar die boompjes. Een kilometer 
misschien. Maar als dat doorsneden 
gaat worden door wandelingen en 
dergelijke dan denk ik dat er van de 
rust niet veel over zal zijn.
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Identificeren 
Wij proberen, tenminste dat is onze afspraak, als wij een vogelsoort niet echt kunnen 
identificeren, als we niet zeker weten dat het een grauwe gans is, hem ook niet op de 
schrijven. Maar je gaat makkelijk aannemen op den duur. Als je in de verte een aantal 
meeuwen ziet vliegen kun je de zilvermeeuw wel van de kokmeeuw 
onderscheiden, maar een kokmeeuw en een stormmeeuw dat is iets 
lastiger omdat zij hetzelfde formaat hebben. Dan moet je dus naar de 
details kijken; en als je een hele groep ziet dan kan het soms makkelijk 
zo gaan, van: “honderd kokmeeuwen!” - terwijl er zitten misschien 
twintig stormmeeuwen tussen. Dat kan wel eens gebeuren. 

Vliegen in vlagen 
Ja nou dat zijn typisch ganzen hè want hier gaan ze achter mekaar. Dat zie je aan de 
manier waarop ze vliegen. (…) Eenden die gaan door mekaar en naast elkaar, die 
vliegen in vlagen. Een smient, dat is een eendensoort, er zitten er een paar in het wak, 
die gaan echt in complete groepen omhoog. Het gaat dan ook echt fladderend en dan 
zie je dat wit van de onderkanten en het grijs aan de bovenkant. 

Trends 
Het is natuurlijk wel zo dat, een vogelhut geen garantie is dat je vogels ziet. Het is 
gewoon dat wij dit een goede plek vinden, een bijzondere plek waar wij volgen wat er 
gebeurt aan vogels. Wat we jaarlijks zien en wat we méér en minder zien. Maar dat 
zegt nog helemaal niks, want dan 
heb je weer de mogelijkheid dat ze 
driehonderd meter verderop wèl 
zichtbaar zijn, hè met die vogels. 
Dus trends bepalen is verschrikkelijk 
moeilijk, maar je doet er wel aan 
mee. En omdat je aan landelijke 
tellingen meedoet vergelijken we 
wat wij hier tellen met landelijke 
tellingen. Dan zie je de trend hier is 
bijvoorbeeld: minder eenden. Als 
dat landelijk ook zo is, dan volgen 
wij die trend. Aalscholvers, daar 
worden we ook wel eens gevraagd 
een staatje van te geven, van 
hoeveel aalscholvers hier voorko-
men. Want het is hier voor een 
gedeelte van de visclub en die 
hebben een ontzettende hekel aan 
aalscholver. Die denken dat 
aalscholver alle vissen opeten dus 

die willen graag weten wat de stand van de aalscholvers is. Want dan kunnen we er 
eventueel iets aan doen en moeten we daar eens een keertje iets over zeggen bij een 
of andere instantie. 

bevoorradingsgebied 
Dit is ideaal gebied om vogels te zien, maar als broedgebied stelt het niet veel voor. 
Dat komt ook omdat hier toch wel veel wegen lopen. Het is hier erg druk. Maar het 
gebied is wel belangrijk als onderdeel van de ‘stepping stone’ waar ze het altijd over 
hebben. Vogels trekken, over het land heen van boven over de Waddenzee, het 
IJsselmeer, Oostvaarders Plassen, Vinkeveense Plassen, een eindje verderop Nieuwkoopse 
Plassen. Er is zo’n strook waar al die vogels overheen trekken en tijdens die trek moeten 
ze eten. Je ziet dan dat dit gebied zinvol is, want ze komen hier wel bevoorraden.  
Een hele zwerm vol zie je hier dan overheen en ook weer terugtrekken. Kijk, nu zit 
daar een buizerd. 

de Grutto is weer gehaald 
En dan kom je tot de conclusie dat je het allemaal niet zo simpel moet zien, omdat het 
een mondiaal verhaal is. Je moet over de aardbol heen kijken om te zien hoe het met 
grutto’s gaat en wat er mis is. Er moeten dus ook grote instanties naar kijken, maar die 
moeten wel gevoed worden met lokale gegevens en dat is hartstikke leuk ja. (...)  
Met de wisseling van jaargetijden komen straks de grutto’s weer, een belevenis is dat, 
de eerste grutto’s! en de eerste tjiftjaf! Net als iemand anders zegt: Ik heb de nieuwe 
aardappelen gehaald, zeggen wij: We hebben de Grutto weer gehaald. En: De tureluurs 
komen weer. Prachtig. Prachtig. 

Vogelen met de trekker 
Hier heb je boeren die vogelaar zijn. Die gaan met een trekker gewoon het weiland in 
om de vogels te tellen. Op de een of andere manier is dat vertrouwd voor de vogels. 
Als je gewoon gaat lopen dan vliegen ze weg maar als je met een tractor het land in 
gaat dan blijven ze zitten. Je hebt het zelfs al als je met de auto gaat, niet in deze 
gebieden maar bijvoorbeeld wel bij de Oostvaarders Plassen. Daar heb je bepaalde 
wegen waar je ook met de auto gewoon in kunt rijden. En zolang je gewoon in de auto 
blijft zitten dan blijven ze in de buurt, dan gaan ze niet zo ver weg. Zo gauw je uitstapt 
is de hele boel weg. Het schijnt vooral de menselijke vorm te zijn die hun genen.. 
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III. Attracties

Grote witte pluimen 
Omstreeks einde 1800 begin 1900 was het erg “in” om een grote hal te hebben, met 
een hele grote vaas met hele grote witte pluimen. En die pluimen die kwamen van de 
Grote Zilverreiger. 

de Grote zilverreiger 
Het is niet zo dat het de landelijke pers heeft 
gehaald hoor! Nou, maar het is wel zo dat wij hier 
bijna als eerste een toename van de grote zilverreiger 
zagen. Wij doen mee aan de landelijke SOVON-
tellingen en toen hadden wij de Grote Zilverreiger 
waargenomen. Waarop SOVON aangaf dat ie nog 
nooit waargenomen was hier. Nadien is ie landelijk 
ontstaan. Nu zie je ze bijna het hele jaar door. 
Grote zilverreigers, een landelijke trend. Als we een 
beetje geluk hebben zien we er dadelijk ook eentje.  
Het wordt iets helderder, dus wie weet. 

Visarend 
En wat is dan een bijzonder geval? Nou ja… Visarend bijvoorbeeld. Hebben jullie die 
hier wel eens gezien? Ja, twee seizoenen achter elkaar. Het eerste seizoen nog hier pal 
voor in het land. Het tweede seizoen hebben we hem achterin het land waargenomen. 

Roerdomp 
Als je wilt constateren of er Roerdompen aanwezig zijn, dan moet je echt begin juni, in 
alle vroegte, bij zonsopgang komen luisteren. Dan hoor je de Roerdomp en dan weet 
je pas zeker dat de Roerdomp aanwezig is. 

Collectie-eend 
We kwamen hier zelfs een keertje een Peposaca-eend tegen. Die komt helemaal uit 
Zuid- Amerika,. Die komt niet even hier naar toe vliegen. Uit een collectie ontsnapt dus. 
Nou ja, 99 procent zeker dan. 

meerjarig riet 
Je hebt vogels die alleen maar op meerjarig riet broeden, omdat het steviger is.  
De Kleine Karekiet bijvoorbeeld. Op de een of andere manier kunnen ze hun nesten 
daar beter aan vastmaken. Ik weet het ook niet precies, maar je ziet het hier gewoon.  
De Kleine Karakiet die broedt hier aan het overjarig riet. Als ze dan ieder jaar alles 
wegmaaien heb je altijd eenjarig riet en dan, dan kun je de Kleine Karekiet vergeten.

Staartmezen
Staartmezen!
Ja?
Ja, daar in het uiterste bosje van John, helemaal rechts.
Ja, dat kun je met het blote oog niet zien.
Waar het nog net omhoog staat, dus niet in het liggende hout. Ze gaan nu omhoog. Ze 
springen omhoog, boven het kerktorentje.
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IV. Gebruik

Vogelkijkhut 
Wie maken nou allemaal gebruik van deze hut?
Iedereen die er gebruik van wil maken. Vanuit Stichting de Bovenlanden coördineren 
wij dat. Wij zitten hier zéér regelmatig. Mensen die er in willen, komen bij ons op visite 
en dan gaan we vogels kijken. Het is ook bij de opening gezegd: Iedereen die er in wil 
kan bellen en die kan er in.

Hoe het wel en niet moet - door Djoni op natuurforum.be

Ik denk dat het met de stijgende belangstelling voor natuurbeleving, het in de 
toekomst zal nodig zijn om verschillende types van observatiehutten te bouwen. 
Een voor de grote groepen en passanten en een ander voor de uren zittende 
vogelkijker en/of natuurfotograaf.

1 De ORIENTATIE 
van de observatiehut vind ik heel belangrijk. De meeste vogelkijkers kunnen pas 
iets later op de dag dus in de vroege vooravond vogels gaan kijken. Probeer te 
vermijden dat het zonlicht dan pal de schuilhut invalt.  Nu zijn de meeste schuil-
hutten enkel goed in de vroege morgen en in de vroege voormiddag wanneer de 
meeste nog in hun kaf liggen. 

2 COMFORT
Een minimum aan praktisch comfort ontbreekt vaak in veel observatiehutten. 
Vuilnisbak voor zwerfvuil, luikje dat kan overklappen voor wat materiaal op  
te leggen, iets te eten of iets te noteren is altijd handig maar ontbreekt er altijd.  
Een simpele haak om uw excursie tas of jas of ander foto-materiaal aan op te 
hangen, wat stapelruimte, een apart zitbankje voor de mensen die niet observeren 
maar willen plaatsmaken voor anderen...  Een toilet in de nabije buurt is ook 
altijd handig want bij sommige schuilhutten zwerft het toiletpapier soms tot in de 
schuilhut rond.

3 OPBOUW 
Met verschillende verdiepen, maar vooral: mét zonnepanelen. De zonnepanelen 
zorgen voor stroom voor de webcam die ook idealiter in de kijkhut is opgesteld.

Kritische punten:
* Zoals altijd: kijkgaten op foute niveau voor telekijkers, verhouding tussen 
niveau banken en kijkgaten niet goed, ook niet afgestemd op kinderen.
* Houten gebinten en vloerplaten op beide verdiepen: veel te veel gestommel en 
geroezemoes
* Moderne techniek is OK als het werkt (webcam was kapot)

Pluspunten:
* Twee verdiepen, is interessant, dichtbij versus veraf speuren.
* Informerende vogelposters met mogelijke soorten 
* Dikwijls bemand met vertegenwoordigers van natuurvereniging

foto’s: routekaart en habitats van de puntentelling van De Bovenlanden
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Maar om op jullie onderwerp terug te gaan: ik zou het heel leuk vinden, als het toch 
moet gebeuren, dat heb ik hen ook al gezegd, dat er een kunstvoorwerp komt. Ik heb 
voorgesteld om mobiele vogelhuizen hier neer te zetten. Want alle boerderijen die 
hier nieuw gebouwd worden, daar kan geen vogel meer onder de pannen! De zwaluw 
bijvoorbeeld. - Boer B

Bronnen:
Dit paspoort is een samenvoeging van persoonlijke gesprekken, krantenknipsels uit het 
nieuws, het prachtige boek De Venen in Kaart, en diverse online bronnen. Met dank 
aan Ad Hoekstra & Harry Zoutendijk voor de koffie om om zeven uur ochtends en aan 
Césare Peeren voor de vogeltips. 

De werkgroep planteninventarisaties houdt zich bezig met het inventariseren van 
planten in verschillende gebieden in De Ronde Venen en Uithoorn, bijvoorbeeld t.b.v. 
IVN-excursies. De werkgroep heeft elk jaar eind april een planningsavond waarop de 
gebieden onder de werkgroepleden worden verdeeld. In mei en juni is het de meest 
geschikte tijd om te inventariseren. De werkgroep bestaat uit ongeveer 20 leden, die 
een of meerdere keren mee doen aan de inventarisaties. Een aantal leden van de 
werkgroep inventariseert 
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/werkgroepen/vogelwerkgroep
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/werkgroepen/werkgroep-uilen

Stichting SOVON coördineert, analyseert, interpreert en publiceert over gegevens van 
vogeltellingen van professionelen èn amateur vogelaars. Sovon Vogelonderzoek 
Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de 
ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of 
achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. De resultaten van de 
tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en beheer in 
ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Onafhan-
kelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn dan ook belangrijke kernwaarden.
www.sovon.nl

http://www.natuur-forum.be/
http://www.watervogelbond.be/nl/gedrag
http://www.np-weerribbenwieden.nl/documents/news-items/start-zwarte-stern-project-
junior-rangers.xml?lang=nl
https://twitter.com/Fora_en_Fauna
http://ja-natuurlijk.com/site2/fora-fauna-tijdens-tentoonstelling/
http://www.bbc.co.uk/news/23108808
http://bramesser.com/

http://ateliermonte.com/pages/filter-factory
www.superuse.org

Green Porno is a series of short films on animal sexual behaviour. The series, which 
began in 2008 and currently airs on The Sundance Channel, is conceived, written, and 
directed by its star, Isabella Rossellini. In the eight films that comprise the first season, 
Rossellini enacts the mating rituals of various insects and other animals (including the 
dragonfly, spider, bee, praying mantis, worm, snail and housefly) with cardboard 
cut-outs and foam-rubber sculptures.

Colofon
Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

fotografie: 
hunnie & auteurs (zie bronnen)
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D
it paspoort laat je naar de Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een vogelkijker.  

D
oor een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. H

unnie legt m
et deze route een vergroot- 

glas op het gebied om
 het landschap anders te leren lezen.Rocket man

This video documents the “Phase 2” testing of 
the Personal Jetpack, toward the development 
of the Jet Wing (alternate version to that of 
Yves Rossy’s). Phase 1 testing was previously 
done on skis, demonstrating fast uphill ascents 
and reaching a top speed of 47 mph.

‘Wij mogen wel zeggen, dat wij een groot deel van 
de vreugde van ons bestaan te danken hebben aan 
de vogels.’ - Dr. Jac.P. Thijsse (uit Zien is kennen)


