
Vogelpopulaties zijn aan verandering onderhevig, 
vogelaars ook. In het kort wordt een luchtig 
beeld geschetst van Overijsselse vogelaars, met 
de focus op wat is er veranderd in de tijd. Minder 
vogels...maar meer vogelaars. Ook manier van 
vogels observeren en determineren is ook flink 

West-Overijssel is het wulpenbolwerk van Neder-
land. Gerrit Gerritsen startte daar in 1982 een 
onderzoek aan de wulp. In zijn praatje behandelt 

Jeroen zal vertellen over de totstandkoming 
van de nieuwe lijst van jaarrond beschermde 
nesten voor Overijssel. Hij zal uitleggen wat dit 
in zijn algemeenheid betekent voor vogels die 
op deze lijst staan. Ook zal hij ingaan op  

Martijn zal een presentatie geven over de 
kansen en mogelijkheden om beschermde 
soorten te behouden op bouwlocaties waar 
gerenoveerd, gesloopt of gebouwd wordt. Hij 
gaat in op het thema natuur voor elkaar en 
hoe de provincie de samenwerking zoekt met 
andere partijen om resultaten voor de natuur 
te bereiken. Natuur-inclusief bouwen is een  

Vanuit de beide Sovon-districten wordt een 
duo-presentatie gegeven over de zeldzame 
broedvogels en kolonievogels in 2018. Hierbij 
wordt in gegaan op de aantalsontwikkelingen 
over de laatste jaren en de verspreiding van 
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veranderd. Begrippen als tuinlijsten, twitchers, 
lifers, bigdays, koolmeestellers, mibo’s, digiscopen, 
gluurmuren en dergelijke komen zeker voorbij. Willen 
jullie de korhoen of de steppenkiek, de grutto of de 
grauwe gans?

hij: dichtheden, verspreiding, trends, plaatstrouw en 
overwinteringsgebieden.

opvallende wijzigingen ten opzichte van de oude 
lijst. Tenslotte vertelt hij nog kort iets over de staat 
van instandhouding van enkele soorten die op de 
lijst van jaarrond beschermde vogelnesten staan.

relatief nieuw thema en nog lang niet de stan-
daard werkwijze in de bouw. Er is grote behoefte 
om vrijwilligers in te kunnen zetten bij bouwprojec-
ten om te kunnen wijzen op de kansen en mogelijk-
heden voor natuur inclusief bouwen. 

Hij zal uitleggen wat de rol van deze nieuwe  
vrijwilligersgroep zal inhouden.

de verschillende soorten. Waar interessant wordt 
aandacht gegeven aan de actuele ontwikkelingen in 
2019. Tevens zullen de dc’s inzoomen op gaten in de 
monitoring en waar behoefte is aan nieuwe tellers.  

z.o.z. voor meer



Ben Koks, oprichter Werkgroep Grauwe Kiekendief

Zelfs Fokke & Sukke hadden het er in 2017 over. 
De kiekendief uit het oosten heeft succesvol een 
legsel grootgebracht in een Gronings perceel 
wintergerst. Wat drie decennia terug – ogen-
schijnlijk onverwacht – de grauwe kiekendief 
overkwam gebeurde nu ook met steppe- 
kiekendieven. Deze spectaculaire roofvogel 
heeft inmiddels vaste klauw aan de grond 
gekregen in  de West Europese agrarische land-
schappen. Naast de vestiging als broedvogel, 
ook als (inmiddels vrij gangbare) doortrekker en 
ook als wintergast.

Ben Koks zal tijdens zijn lezing voor de Overijsselse 
Vogelaarsdag uitleggen waarom mannetjes 
steppekiekendieven eigenlijk meer sperwers 
zijn dan kiekendieven, zal een verklaring geven 

Steppekiekendief (Ben Koks)

voor de ogenschijnlijk onbegrepen toename in 
ons deel van de wereld, verslag doen van een 
kiekendievenuitstapje naar Finland, waarom Poetin 
falende landbouwbeleid voor dit moment gunstig 
uitpakt voor kiekendieven, velduilen en andere 
erratische soorten en dat de onstuimige kiekendief 
uit het oosten het zowel in haar bolwerk Kazach-
stan en de wintergebieden in India zo beroerd 
doet.

Het boek “de man op de dijk” (uitgegeven door de 
KNNV uitgeverij) geschreven door Elvira Werkman 
zal op deze dag  tegen een gereduceerd tarief en 
al dan niet met een krabbel erin gekocht kunnen 
worden in Hardenberg..

Haalt de patrijs in Nederland 2050?!
Frans van Alebeek, Vogelbescherming Nederland
Op diverse plaatsten in Nederland komen - 
nu nog - lokaal patrijzen voor. Er zijn allerlei 
initiatieven om de patrijs te helpen door bijv. 
bloemenranden in te zaaien en wintervoed-
selveldjes aan te leggen. In Noord-Brabant en 
Zeeland worden in twee robuuste demonstratie-
gebieden van het PARTRIDGE project maatregelen 

The Partridge (Frans van Alebeek)

genomen om de patrijs en andere akkernatuur 
te beschermen en te bevorderen. Maar doen we 
genoeg? Doen we de goede dingen en doen we 
die op de goede plekken? Gaan we daarmee de 
patrijs behouden voor Nederland, of zijn we bezig 
om deze iconische soort uit te zwaaien? Frans van 
Alebeek, Nederlands coördinator van het Interreg 
PARTRIDGE Project, geeft antwoord op deze vragen.
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