
�����    �����������	 124

Waarnemingenoverzicht 2006 
 
Arjen Poelmans 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat er een overzicht van leuke waarnemingen in de Vlerk 
heeft gestaan. Met de komst de website en een actueel overzicht van de waarnemingen 
is het ook niet echt meer nodig om in elke Vlerk een overzicht te geven van de binnen 
gekomen waarnemingen. Toch leek mij als archivaris nuttig en leuk om een overzicht 
over een geheel jaar te maken. Het boeiende hiervan is dat waarnemingen hiermee in 
een verband geplaatst kunnen worden zoals de invasie van Pestvogels of de doortrek 
van Dwergmeeuwen en tevens roep het ook weer (mooie) herinneringen op. Voor het 
maken van het overzicht is een selectie gemaakt uit het waarnemingenarchief zoals die 
te vinden is op de site. Niet alle soorten zijn vermeld maar er is een keuze gemaakt van 
leuke en bijzondere soorten in het werkgebied. Ook zijn een aantal “gewone” soorten op-
genomen. In een aantal gevallen is voor de volledigheid ook gebruik gemaakt van exter-
ne bronnen zoals Waarnemingen.nl en Dutch Birding. In totaal zijn er in 2006 een kleine 
3000 waarneming ingevoerd. In 2006 is er 1  nieuwe soort voor het werkgebied gezien, 
Kleine Alk. Wel waren de 3 nieuwe soorten voor 2005 (Humes Bladkoning, Pallas Bos-
zanger en Witstuitbarmsijs) tot begin 2006 aanwezig.  
Ik wil iedereen die zijn waarnemingen heeft doorgegeven hartelijk danken. 
 
 
 
 
 

 
 

Parelduiker bij Braamt 3-12-2006 (Michel Geven) 
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Duikers tot ganzen 
Een Roodkeelduiker zwom op 4 februari in de Rijn bij Arnhem. Van 27 november t/m 2 
januari 2007 zwom er een juveniele Parelduiker op het Stroombroek bij Braamt. Op 27 
december kreeg de vogel gezelschap van een tweede exemplaar. Er zijn in totaal 6 Ge-
oorde Futen gezien, op 24 maart zwom er 1 in de Meinerswijk op 16 april 2 en op 23 
april 3 op de Bijland. Een van de beste plekken om Roodhalsfuut waar te nemen is de 
zandwinplas in de  Havikerwaard. Hier zwom 1 van 14 maart t/m 18 maart en van 21 mei 
t/m 5 juni. Vanaf 1 september t/m 5 november zwom wederom 1 in de Havikerwaard. Op 
15 december zwom er een adult winterkleed op de Rhederlaag bij Giesbeek. 
Winterwaarnemingen van Roerdomp waren er op 2 januari op de Immerlooplas, 15 ja-
nuari en 22 februari in de   Jezuïtenwaai, 5 februari in de Omsteg, 19 februari in de Spijk-
se Polder en op 12 maart is er 1 ex dood gevonden in de Rosandsepolder. Op 17 maart 
werd er 1 gezien bij de Rijkerwoerdse Plassen. Op 19 februari zat een Koereiger in de 
Meinerswijk en van 29 november t/m 3 december was een ontsnapte geringde vogel in 
de  Jezuïtenwaai aanwezig. Vanaf 12 augustus t/m 6 oktober verbleven er maximaal 2 
Kleine Zilverreigers in de omgeving van de Jezuïtenwaai en Oude Waal. Op 25 sep-
tember zat er 1 in de Gendtsche Polder. Een Purperreiger werd op 21 mei gezien in de 
Jezuïtenwaai. In totaal zijn er 8 Zwarte Ooievaars waargenomen. De eerste vogel werd 
op 18 juni cirkelend gezien boven Pannerden. Op 4 augustus vlogen er 2 boven Rheden 
en op 13 augustus 2 vogels boven Deelensche Was. Enkele solitaire vogels werden ge-
zien bij De Bemmen op 16 augustus, Doorenburg op 9 september en op 16 september bij  
Pannerden. 
 

 
 

Roodhalsgans, Velperwaarden 18-3-2006 (Erik de Waard) 
 
Een geringde Zwarte Ibis met een groene ring met witte inscriptie verbleef van 31 augus-
tus t/m 1 september in de  Jezuïtenwaai. Op 4 september is dezelfde vogel nog gezien in 
de Oude Waal. De herkomst van de vogel is niet bekend. In de Havikerwaard werd de 
bekende Sneeuwgans op 15 maart en van 22 oktober t/m 11 december waargenomen. 
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Op 24 mei werd 1 gezien in de Meinerswijk en van 17 september t/m 15 oktober was er 1 
aanwezig langs de Drielse Dijk. Een ongeringde Dwerggans werd op 7 maart gezien bij 
Oldenburg.  
Op 30 januari waren 5 Taigarietgans aanwezig in de Duivense Broek. Op 6 februari wa-
ren 7 samen met een Kolgans aanwezig bij Rheden. 4 vleugellamme exemplaren waren 
op 29 mei aanwezig in een groep van 60 kolganzen in de Fraterwaard. In totaal zijn er 38 
Kleine Rietgans gezien verdeeld over 7 waarnemingen. De grootste groep betrof een 
groep van 30 die op 20 oktober langs Trektelpost Dieren vloog. Een Rotgans werd op 1 
maart  gezien in een groep Kolganzen bij Cortenoever. Op 5 januari werd een Rood-
halsgans gezien in de Dierense Uiterwaarden. 0p 12 februari werd er 1 gezien op het 
Soerensche Broek en op 12 maart was een vogel aanwezig bij Giesbeek. Tevens zat 1 
vogel van 12 maart t/m 19 maart in de Velperwaard. Een geringde vogel werd op 28 au-
gustus gezien in het Azewijnse Broek. Van 16 september t/m 17 november heeft een ge-
ringde vogel rondgehangen in de omgeving van Westervoort. Op 5 november werd een 
ongeringde adult waargenomen in de Fraterwaard en op 26 december 1 bij Lathum.  
 
 
Eenden tot Roofvogels 
Er zijn in totaal 19 Casarca’s waargenomen. Vermeldens waardig zijn 2 overvliegende 
groepjes; 8 op 23 augustus en 4 op 7 oktober beide over de Eltenberg  In totaal zijn er 5 
mannetjes Krooneenden gezien; 1 mannetje van 26 februari t/m 13 maart in de Havi-
kerwaard, 3 mannetjes op 07 april in de Lobberdensche Waard en 1 mannetje was op 7 
mei en 4 juni aanwezig op de Bijland. Een Toppereend zwom op 15 januari in de Rhe-
derlaag en op 21 januari zwom een vrouwtje in de Meinerswijk. De Grote Zee-eend is 
alleen waargenomen op de Bijland; van 11 t/m 13 februari verbleven er twee vrouwtje en 
op 4 maart zaten er eveneens 2 vogels aanwezig in het gebied. Een vrouwtje en een 1e 
winter IJseend zwommen op 17 december op Zwartschaar bij Doesburg en op 24 de-
cember zwom hier nog 1 exemplaar. Op 19 december zwommen er 2 vrouwtje in adult 
winterkleed in de Fraterswaard. Op diverse plekken in het werkgebied zijn Nonnetjes 
waargenomen, waarbij het meestal groepjes variërende van 2 tot 9 exemplaren. De 
grootste groep is waargenomen op de Bijland met 10 exemplaren op 28 januari. Op 15 
april zijn er 2 Middelste Zaagbekken waargenomen op de Bijland en op 29 december 
zwom een mannetje bij Lobith. Een Rosse Stekelstaart zwom op 14 oktober in een klei-
put bij Lobith. Een Zeearend (vermoedelijk 2 kalenderjaar) werd samen met Buizerd 
schroevend gezien boven Leuvenheim op 10 mei. Op 22 september werd er 1  gezien 
vanaf Trektelpost Dieren. Op 20 december werd een vogel eerst gezien in de Meinerswijk 
die later in zuidelijke richting de Rijn volgend langs het Koningspleij. In de periode van 3 
april t/m 28 mei zijn er 8 Visarenden waargenomen. In de  Jezuïtenwaai verbleef een 1 
vogel van 10 juni t/m 15 september, op 2 en 10 september waren er 2 vogels aanwezig. 
Najaarstrek was van 19 augustus t/m 26 oktober met in totaal 26 vogels. Langs de Elten-
berg vlogen in totaal 8 vogels langs. Op 5 en 6 juni was een Slangenarend aanwezig op 
de Deelense Veld. Deze vogel is (nog) niet ingediend bij Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna (CDNA). In het voorjaar werden in de periode van 12 februari t/m 5 mei 8 
Rode Wouwen gemeld. De piek van de waarnemingen lag tussen 23 t/m 27 maart met 5 
vogels. Tijdens de najaarstrek in de periode van 11 oktober t/m 8 november zijn er 6 vo-
gels gemeld. In het voorjaar/zomer werden in de periode 17 april t/m 21 juli, 8 Zwarte 
Wouwen waargenomen. In het najaar werd slecht 1 vogel gemeld; 25 september 1 on-
volwassen vogel ter plaatse in de  Jezuïtenwaai. Grauwe Kiekendieven zijn alleen in het 
voorjaar waargenomen met in totaal 5 waarnemingen. Op 17 april werd er 1 overvliegen-
de gezien in de Velperwaarden. Op 6 mei is er 1 ex gezien in de Lobberdensche waard, 
13 mei over de Postbank, 14 mei een mannetje over de Deelensche Was en op 23 mei 
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bij Zutphen. Van 3 mei t/ 1 oktober zijn 103 Wespendieven waargenomen. De grootste 
aantal op één dag was met  11 vogels die op 19 augustus over de Eltenberg vlogen. In 
totaal zijn er 6 Roodpootvalk gezien. Op14 mei vlogen er 2 over Elst. Op 6 september 
was een adult man en onvolwassen vogel aanwezig in Meinderswijk. Op 15 september is 
1 ex gezien in Dieren-zuid en op 12 oktober vloog er 1 langs de Eltenberg. Van Smelle-
ken zijn slecht 2 waarnemingen uit het voorjaar. In het najaar van 13 september t/m 29 
november zijn er in totaal 30 vogels waargenomen de grootste aantal op één dag waren 
5 vogels die op 11 oktober over Eltenberg vlogen. Slechtvalk is het gehele jaar waarge-
nomen met uitzondering van juli. Januari 2 , februari 3, maart 2, april 3, mei 1, juni 1, au-
gustus 4, september 7, oktober 10 , november 3 en december 2.   
 

 
 

Visarend, Jezuietenwaai 12-6-2006 (Erik de Waard) 
 
 
Rallen tot steltlopers 
Van de Kwartelkoning  zijn slechte 2 waarnemingen bekent, 24 juni 1 roepend in de 
Lamme IJssel en op 2 Juli een 1 roepend op de Bijland. In totaal zijn er 8 roepende 
Kwartels gehoord. De eerste roepende vogel zat op 20 april in de Huissensche Waar-
den. De laatste waarneming was op 7 juli bij het Koningspleij. Twee vogels zijn ‘s nachts 
overvliegend gehoord; 16 mei over Tonden en 14 juni over Velp. De eerste waarneming 
van Kraanvogel voor het jaar was op 16 januari over Warnsborn. De voorjaarstrek was 
kort. In de periode van 15 en 16 maart zijn 41 ex  boven Duiven en 1 over Driel gezien. 
De najaarstrek was indrukwekkend te noemen. In de periode van 27 t/m 30 november 
zijn ruim 1500 vogels het werkgebied gepasseerd. Op 29 november bevonden zich maar 
liefst 100 vogels in de Jezuïtenwaai. 
In het voorjaar zijn 2 Bontbekplevier waargenomen; op 3 mei in Zwarte Schaar en op 21 
mei in een plasje langs de A50 bij Heteren. In de tweede helft van het jaar zijn in totaal 8 
vogel gezien. Op 19 juli zat 1 vogel in de Loowaard, 16 september 2 op de Schuytgraaf, 
Arnhem, 18 september 1 op de Bijland en op 24 september 4 in de  Jezuïtenwaai. 
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Zilverplevier was schaars met 1 waarneming, 21 mei 1 op een plasje langs de A50 ten 
zuiden van Heteren. Een Drieteenstrandloper was op 18 mei aanwezig bij een plas bij 
Duiven. In totaal zijn in het voorjaar in de periode van 25 maart t/m 15 mei 8 Bonte 
Strandloper gezien. Een laat voorjaar waarneming was 1 adult zomerkleed op 15 mei op 
de Bijland. In de tweede helft van het jaar van 7 augustus t/m 24 september zijn in totaal  
22 vogels gezien. Met 2 vogels in augustus en 20 vogels in september.  
Op 17 september zaten 3 Krombekstrandloper in  Jezuïtenwaai. Op 18 september was 
er 1 aanwezig op de Bijland. Een Temmincks Strandloper was op 11 mei aanwezig in 
het Azewijnse Broek. Op 12 mei zaten 3 op het kiezelstand op de Bijland. In het najaar 1 
waarneming, 1 op 5 oktober bij Doesburg. De waarnemingen van Kleine Strandloper 
hebben betrekking op 2e helft van het jaar. 1 op 26 augustus in het Azewijnse Broek, 2 op 
13 september in de  Jezuïtenwaai, 1 op 16 september op de Schuytgraaf, op 17 septem-
ber 3 en op 25 september 1 in de  Jezuïtenwaai en 1 op de Azewijnse Broek op 2 okto-
ber. Een Poelruiter was van 20 t/m 26 april aanwezig in de Loowaard. Het betreft hier de 
5 waarneming voor het werkgebied. Van IJslandse Grutto zijn in totaal 18 vogels waar-
genomen. Op 17 maart 10 vogels op het Hondsbroeksche Pleij en 8 vogels op 26 maart 
langs de Drielse Dijk. 
In de periode van 15 januari t/m 26 april zijn er 11 Bokjes waargenomen. Op 18 en 19 
maart bevonden zich 2 vogels in de Meinerswijk. 
 
 
Meeuwen tot Lijsters 
Een adult zomerkleed Zwartkopmeeuw werd op 2 april gezien boven Pannerden In to-
taal zijn er rond 140 Geelpootmeeuwen waargenomen. De grootste groep was 16 die op 
15 augustus aanwezig waren op kader bij het Koningspleij. In het voorjaar zijn slechts 2 
Pontische Meeuwen waargenomen, 18 maart in de Havikerwaard en op 29 maart in de  
Jezuïtenwaai. Van 7 augustus t/m 18 december zijn er in totaal 37 vogels waargenomen. 
In totaal zijn er 234 Dwergmeeuwen in de periode van 15 april tot 7 mei waargenomen.  
De grootste aantallen werden gezien op 21 april met in totaal 70 vogels (55 Bijland, 25 
Meinerswijk) en op 30 april met 71 vogels (29 Jezuietenwaai, 42 Bijland). In het najaar 
zijn de waarnemingen schaars. Op 4, 5 en op 17 november 1 op de Bijland.  
Op 13 en op 27 augustus vloog er een Grote Stern langs telpost Dieren. Een adult zo-
merkleed Witvleugelstern vloog op 2 juni tussen de Zwarte Sterns in de  Jezuïtenwaai.  
Zeer bijzonder is de vondst van een Kleine Alk op 4 november in de gorilla observatie-
post in Burgers Zoo. De vogel was in goede conditie en is de volgende dag vrij gelaten 
aan zee. Het gaat hier om de eerste waarneming van deze soort voor het werkgebied. 
Een eerstejaars Kuifkoekoek was van 29 maart t/m 3 april aanwezig op de Deelensche 
Was, net buiten het werkgebied. Op 13 januari werd een Velduil gezien in de Ossen-
waard. De eerste Gierzwaluwen werden op 15 april op diverse plaatsen binnen het 
werkgebied gemeld. Een late vogel vloog op 21 oktober over de Eltenberg. Een Hop was 
aanwezig in de omgeving van de Huissense Dijk op 2 en 11 september. De vogel van 2 
september had een groen ringentje en zou enkele weken eerder ontsnapt zijn uit een 
volière! Alle waarnemingen van Draaihalzen komen uit het voorjaar. Op 20 april 1 op de 
Herikhuizerveld, 22 april in een tuin aan de Prumelaan, Arnhem en op 10 mei bij de in-
gang Otterlo Park de Hoge Veluwe. In het najaar zijn 3 overvliegende Duinpieper waar-
genomen; 29 augustus 1 over Warnsborn, 9 september 1 over de Eltenberg en op 1 ok-
tober 1 over trektelpunt Beemsterweg bij Angerlo. Op 1 oktober zaten er 2 Oeverpieper 
op de Bijland en op 20 oktober vloog 1 langs trektelpost Dieren. Een vrouwtje Rouw-
kwikstaart was op 14 en 19 maart aanwezig in de Velperwaard. Op 4 juli zat er 1 bij de 
Drielse Sluis. Een Engelse Gele Kwikstaart was op 15 april was aanwezig in de  Jezuï-
tenwaai. Ook het werkgebied heeft iets gemerkt van de invasie van Pestvogel die in de 



�����    �����������	 129

winter en voorjaar in Nederland plaatsvond. De soort was op diverse plaatsen waarge-
nomen met in januari 114, februari 225, maart 433, april 282 en in mei 8 vogels. De laats-
te waarneming in het voorjaar was op 5 mei.  
In het voorjaar van 3 april t/m 1 mei zijn er 44 Beflijsters op diverse plekken waargeno-
men. 
De grootste groep was 9 vogels op 6 april op de Posbank. In het najaar is deze vogel een 
stuk schaarser met in totaal 7 vogels in de periode van 11 oktober t/m 1 november. 
 
 
Zangvogels tot gorzen 
Van 29 april t/m 7 mei was een zingende Rietzanger aanwezig in de  Jezuïtenwaai. Op 
31 augustus is 1 vogel waargenomen bij Trektelpost Dieren. In het voorjaar van 21 april 
t/m 27 juni zijn er 14 Sprinkhaanzanger waargenomen op 9 locaties. In de Kijfwaard 
zongen op 24 april 5 vogels. Maximaal 4 zingende Grote Karakieten waren vanaf 29 
april aanwezig in de  Jezuïtenwaai. De Humus Bladkoning die in het najaar van 2005 
was ontdekt was nog tot 10 januari aanwezig in een tuin in Oosterbeek. Dit is het eerste 
waarneming voor het werkgebied en aanvaard door CDNA. De Pallas Boszanger die in 
de zelfde tuin als Humus Bladkoning is ontdekt was voor het laatst gezien op 2 januari  
 

 
 

Klapekster Doorwertse Heide 23 januari 2006 (Erik de Waard) 
 
aan de Kneppelhoutweg in Oosterbeek. Dit is de eerste waarneming voor het werkge-
bied. Op 21 januari was een Baardman gezien in de  Jezuïtenwaai en op 7 juni was er 1 
aanwezig bij Bergsche Hoofd. Van 29 april t/m 7 mei waren er maximaal 2 Buidelmezen 
aanwezig in de  Jezuïtenwaai. Op 7 mei was een paartje bezig een nest te bouwen in de 
Lobberdensche waard. Op 12 mei was 1 aanwezig in de Rijnstrangen bij Aerth. De enig-
ste najaarswaarneming was op 9 oktober bij Trektelpost Dieren. Een Grauwe Klauwier 
was op 15 september aanwezig langs een fietspad in de Ossenwaard. In de periode van 
24 februari t/m 18 april zijn er in totaal 9 Klapeksters waargnomen op diverse locaties op 
de Veluwe. Op 3 april bevonden zich 2 op de Deelensche Was. In najaar en winter zijn in 
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de periode van 10 oktober t/m 24 december in totaal 11 vogels waargenomen. Op 2 no-
vember vloog er 1 over de Trektelpost Dieren. 
In totaal 8 Wielewalen zijn zij in de periode van 1 mei t/m 30 juni gemeld, 1 op 1 mei in 
het Lanckhorstbos, Didam, 1 op 4 mei in Lichtenbelt, 7 mei 1 overvliegend over de wijk 
Beinum, Doesburg en 1 ex zingend in de Lobberdensche waard. 4 juni 1 aanwezig op de 
Empesche en Tondensche Heide. Op 16 juni 1 in Deelerwoud en op 30 juni een manne-
tje kortstondig zingend in Laag Soeren. Een Witstuitbarmsijs was van 27 december 
2005 t/m 7 januari aanwezig in de Marshaven in Zutphen. Deze vogel is aanvaard door 
CDNA. Een eerste winter of vrouw was op 12 en 13 februari aanwezig een groepje Grote 
Barmsijzen op de Bijland. De waarneming is ingediend bij de CDNA. In de winter was er 
1 waarneming van Europese Kanarie; 18 januari 1 zingende vogel in de villa tuin op 
Warnsborn. Op 7 juli vloog 1 rond in Dieren. Tijdens de najaarstrek werden 3 exemplaren 
gezien: 12 oktober 2 over de telpost Eltenberg en 1 in de Meinerswijk  Een IJsgors vloog 
op 10 oktober Trektelpunt Beemsterweg bij Angerlo. In totaal 3 najaarswaarnemingen 
van Ortolaan; Op 17 augustus was 1 kort ter plaatse aanwezig op de Bijland. Op 14 sep-
tember was een exemplaar aanwezig op Warnsborn en op 16 september 1 in de Mein-
erswijk.  
 
 
 
 

 

 
 

Rietzanger, Jezuietenwaai 3-5-2006 (Erik de Waard) 


