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Grote Zee-eend op het Zwanenwater bij Huissen  
(december 2007, Erik de Waard). 

 

Waarnemingenoverzicht 2007 
 
Arjen Poelmans 
 
2007 was een gevarieerd vogeljaar met enkele bijzonder waarnemingen zoals de invasie 
van Witvleugelsterns, een zingende Iberische Tjiftjaf  en een Kleinste Jager die zich af en 
toe boven Nederlands grondgebied liet zien. In totaal zijn er 3300 waarnemingen inge-
voerd en zijn 225 soorten waargenomen. Drie soorten waren nieuw voor het werkgebied, 
te weten: Iberische Tjiftjaf, Kleinste Jager en Kleine Burgemeester. 
Voor het maken van het overzicht is een selectie gemaakt uit het waarnemingenarchief 
zoals die te vinden is op de site (www.vogelwerkgroeparnhem.nl). Niet alle soorten zijn 
vermeld maar er is een keuze gemaakt van leuke en bijzondere soorten in het werkge-
bied. Ook zijn een aantal “gewone” soorten opgenomen. Voor de volledigheid van de 
waarnemingen is tevens gebruik gemaakt van externe bronnen zoals waarneming.nl en 
dutchbirding.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen tot valken 
Een blauwe fase Sneeuwgans die eerder werd gezien in de Bemmelse Polder was op 1 
april aanwezig op de Bijland. Op 15 april werd deze vogel nog gezien bij Westervoort en 
op 18 april in de Velperwaard. De bekende witte fase werd op 29 januari en van 12 au-
gustus t/m 28 december gezien in de Havikerwaard. Vier Dwergganzen waren op 21 
oktober aanwezig op de grote plas in de Havikerwaard. Taigarietganzen werden gezien 
op 15 februari in de Velperwaard,  op 28 oktober vier bij Pannerden, op 19 november 
twee in de Havikerwaard en op 2 december twee vogels langs de Doesburgerdijk. Kleine 
Rietganzen werden gezien op 15 en 17 februari in de Velperwaard en op 22 februari bij 
Spaensweerd, Steenderen. Op 14 oktober werden op trektelpost Dieren twee vogels in 
een groep Kolganzen opgemerkt en op 13 december werd een exemplaar gezien bij de 
Lamme IJssel. Roodhalsganzen waren ook deze winter weer aanwezig in het werkge-
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De Kleinste jager was veelal op Duits grondgebied te vinden 
 (4 september 2007, Erik de Waard). 

 

bied. Een ongeringde Roodhalsgans bevond zich 20 januari bij Spankeren. Een ont-
snapt exemplaar met kooiring werd op 7 maart gezien bij de Hondsbroeksche Pleij in 
Arnhem. Een adult exemplaar werd gezien op 24 november in een groep Kol- en Grauwe 
ganzen in de uiterwaarden bij Dieren. Juveniele exemplaren werden op 13 december ge-
zien in de Beimerwaard en op 23 december in de Fraterwaard. Cacarca’s werden gezien 
op 16 maart bij Cortenoever (2), op 1 juni bij Bergenden (2) en van 4 augustus t/m 12 
augustus in de Havikerwaard (2). Een mannetje Krooneend zwom op 15 maart op de 
Bijland. Op 22 juni zwom een mannetje op recreatieplas Nevelhorst bij Didam. Een 
vrouwtje was van 16 augustus t/m 1 september aanwezig in de Havikerwaard en op 13 
oktober en 11 november bij Cortenoever. Toppers werden gezien op 17 maart op de Bij-
land, op 24 december twee op het Zwanenwater bij Huissen, van 24 t/m 28 december 
een onvolwassen vrouwtje op het Stroombroek, op 28 december twee onvolwassen 
vrouwtjes en een adult mannetje in de Havikerwaard en op 31 december een onvolwas-
sen mannetje op het Stroombroek. Een vrouwtje Eider zwom op 12 mei net buiten het 
werkgebied bij Heteren. Drie Grote Zee-eenden zwommen van 18 december tot begin 
2008 op het Zwanenwater bij Huissen. Een vrouwtje IJseend was op 17 februari aanwe-
zig op het Zwarte Schaar bij Doesburg. In totaal werden in de periode van 4 mei t/m 19 
augustus 21 Kwartels gemeld. De Parelduiker van 2007 was nog tot 2 januari 2008 
aanwezig op het Stroombroek bij Braamt. Een Roodhalsfuut zwom van 24 maart t/m 6 
april op de Bijland. Op het Stroombroek was een exemplaar aanwezig van 31 oktober t/m 
13 december, op 12 november werden er twee gezien in de Kandiawaard en op 9 de-
cember één op het Zwarte Schaar bij Doesburg. Een Kuifduiker was aanwezig van 26 
februari t/m 19 maart in de Loowaard. Een groepje van acht Geoorde Futen zwom op 29 
maart op de Bijland. Andere exemplaren werden gezien op 22 april op de Bijland (2 
exemplaren) en op 22 mei bij Kandia.  
Buiten de broedperiode werden Roerdompen opgemerkt op 10 november in het Erfka-
merlingschap en op 27 november bij het Bergsche Hoofd. Een Woudaap werd van 6 juni  
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t/m 20 augustus gehoord en soms gezien in de Jezuïtenwaai. Op 16 september werd een 
Koereiger opgemerkt in Meinerswijk. In totaal werden er negen Kleine Zilverreigers op 
verschillende plekken waargenomen. Een groep van 38 Grote Zilverreigers werd op 27 
november tijdens een slaapplaatstelling in de Jezuïtenwaai waargenomen. Een Purper-
reiger liet zich op 16 april af en toe zien in de Lamme IJssel bij Doesburg. Op 28 april 
vloog een Zwarte Ooievaar over station Velperpoort in Arnhem. Op 4 augustus werd een 
exemplaar gezien bij de Steeg. Een geringd exemplaar afkomstig uit Tsjechië was op 24 
en 25 augustus aanwezig in de Klompenwaard net buiten het werkgebied. Een cirkelende 
groep van 55 Ooievaars werd gezien op 21 augustus bij Duiven. De Lepelaar wordt 
steeds vaker in ons werkgebied gezien. Amper tien jaar geleden was het nog een zeld-
zame verschijning met in 1980-95 slechts 24 ex. verdeeld over 14 waarnemingen.  In 
2007 zijn er in totaal 138 Lepelaars waargenomen met een maximum van 21 die op 14 
en 16 augustus aanwezig waren bij Bergenden. De enige Ruigpootbuizerd van het jaar 
werd op 26 oktober waargenomen in de Bijlandse Waard. Deze soort is inmiddels een 
grote zeldzaamheid in het werkgebied. Het voorjaar was goed voor de Zwarte Wouw 
met in totaal acht exemplaren, in het najaar was de soort schaarser met drie exemplaren. 
Vanaf 22 maart t/m 29 april werden zeven Rode Wouwen gezien. In het najaar werden 
in totaal 10 exemplaren gezien waarvan alleen al acht over telpost Eltenberg. Een adult 
man Grauwe Kiekendief vloog op 29 april in noordoostelijk richting over het Pannerden-
sche Veer. Op 1 mei werd een vrouwtje waargenomen bij Greffelkamp en op 2 mei een 
mannetje in Westervoort. In totaal zijn er 28 Visarenden waargenomen. Een lang pleiste-
rende vogels bevond zich tussen 7 augustus t/m 16 september in de Jezuïtenwaai. 
Waarnemingen van de Roodpootvalk zijn buiten invasiejaren schaars. Waarnemingen 
komen allen uit het najaar met op 20 september één exemplaar in Meinerswijk en vier 
exemplaren bij Leuvenheim, een mooi adult mannetje werd op 26 september waargeno-
men boven telpost Eltenberg. In de periode van 10 maart t/m 30 april werden drie Smel-

 
De Lachmeeuw 'Atze' liet zich door veel mensen bekijken in de Loowaard 

(8 augustus 2007, Erik de Waard). 
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In de Jezuïtenwaai werden tot drie exemplaren van de 
Witwangstern waargenomen (21 mei 2007, Erik de Waard). 

 

lekens waargenomen. In het najaar zijn dertien vogels waargenomen in de periode van 
19 september tot 8 december. Eén van de beste plekken om deze soort in het najaar te 
zien is de telpost bij de Eltenberg met in totaal 8 vogels.   
 
Rallen tot steltlopers 
Een Porseleinhoen was op 19 mei aan het roepen in de Jezuïtenwaai. In totaal zijn er 
11 Kwartelkoning gehoord in de periode van 5 mei t/m 27 juli. Op 23 juni werden 5 vo-
gels gehoord in Cortenoever. In de periode van 4 februari t/m 12 april  zijn er 158 Kraan-
vogel opgemerkt. Van 1 januari t/m 4 maart bevonden zich in de omgeving van Aerdt 
maximaal 7 vogels. In het najaar was de trek met 6 vogels mager. In de periode  24 
maart t/m 10 juni werden zes Bontbekplevieren waargenomen. In het najaar  werden er 
vier vogels gezien. Bij trektelpost IJsselkop werden op 9 september, 6 en 11 oktober in 
totaal vier langsvliegende Zilverplevieren opgemerkt. Op 11 oktober was een exemplaar 
aanwezig in de Loowaard en op 25 december werd een exemplaar gezien in de Leuven-
heimse uiterwaarden. Kanoeten werden gezien, op 8 mei op de Bijland, op 12 mei bij de 
Vale Plas (Rhederlaag), op 25 mei was een vogel aanwezig tussen meeuwen en Kieviten 
op de kade bij Koningspleij en van 29 september t/m 4 oktober was een exemplaar aan-
wezig in de Loowaard. Twee Drieteenstrandlopers waren op 12 mei aanwezig op de 
Bijland. Op 13 mei was een Kleine Strandloper aanwezig bij Bergerden (Huissen). Van 
10 t/m 29 september werden in totaal 5 vogels waargenomen. Een vroege Temmincks 
Strandloper werd op 10 april gezien in de Loowaard. Op 30 april was een vogel aanwe-
zig in Schuytgraaf (Arnhem). Op 22 en 23 september was een juveniel ter plaatse in de 
Loowaard. Drie juveniele Krombekstrandlopers waren op 22 en 23 september samen 
met een Temmincks Strandloper aanwezig in de Loowaard. In het voorjaar  werden acht 
Bonte Strandlopers waargenomen. In het najaar van 18 augustus t/m 14 oktober wer-
den er in totaal 15 gezien. In totaal werden er 16 Bokjes waargenomen in diverse ge-
schikte gebieden. Dat de waarnemers steeds alerter zijn op IJslandse Grutto’s blijkt uit 
het aantal waarnemingen. Van 19 maart t/m 27 april zijn ze op diverse plaatsen waarge-
nomen. In maart werden er in totaal 79 gezien en in april 53. De grootste groep met 69  
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exemplaren werd op 29 maart gezien in de Velperwaard. Op 28 augustus vloog een adult 
zomerkleed Rosse Grutto langs trektelpost IJsselkop. Op 9 september werd één exem-
plaar gezien in het Erfkamerlingschap. Een nieuw soort voor het werkgebied in de vorm 
van een Kleinste Jager verbleef van 4 t/m 12 september op een akker tussen Elten en 
Lobith op Duits grondgebied. De vogel is af en toe ook boven Nederland (werkgebied) 
gezien. Vogelaars uit het hele land togen naar Lobith en gingen dikwijls met gemengde 
gevoelens maar huis omdat hij doorgaans aan de Duitse kant zat. In het voorjaar werden 
twee Zwartkopmeeuwen waargenomen. In augustus werden er in totaal 5 gezien. Een 
verrassing was de ontdekking van een adult zomerkleed Lachmeeuw op 5 augustus in 
de Jezuïtenwaai. Het betrof hier de bekende ‘Atze’ die twee maal eerder een bezoek 
heeft gebracht aan het werkgebied. Vanaf 7 augustus was de meeuw ’s avonds te be-
wonderen in de Loowaard. Net als bij de Kleinste Jager was ook voor deze vogel belang-
stelling uit het hele land en Duitsland en menig vogelaar ging met de dubbel naar huis. 
Atze is voor het laatst gezien in de Loowaard op 10 oktober. Van 6 april t/m 20 mei wer-
den in totaal 135 Dwergmeeuwen waargenomen. De piek met 72 exemplaren was op 21 
april op de Bijland. In totaal werden er 42 Geelpootmeeuwen gezien. Het hoogste aantal 
was 20 exemplaren die op 7 augustus werden gezien in de Vaalwaard. Pontische 
Meeuwen werden dit jaar relatief weinig opgemerkt. In totaal werden er 8 exemplaren 
waargenomen. Een langs vliegende Kleine Burgermeester werd op 17 november ge-
zien in Meinerswijk. Het betreft hier een nieuwe soort voor het werkgebied. Op verschil-
lende plekken in het werkgebied werden Witwangsterns waargenomen, van 19 t/m 22 
mei verbleven er twee in de Jezuïtenwaai, op 21 mei werden hier zelfs drie exemplaren 
waargenomen. Op 23 mei vlogen er twee over Pannerden en op 25 mei twee bij de 
Lamme IJssel. Ook in het werkgebied bleef de voorjaarsinvasie van Witvleugsterns niet 
onopgemerkt. De eerste drie vogels werden op 17 mei in de Jezuïtenwaai gezien. Vanaf 

 
 

Een Waterspreeuw was een groot deel van de winter te bewonderen 
 in Rozendael (19 februari 2008, Koos Dansen). 
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Een Grauwe Gors liet zich goed horen in de Jezuïtenwaai 
(21 mei 2007, Erik de Waard) 

 

18 tot 22 mei werden minimaal één en maximaal vier vogels (22 mei) waargenomen in de 
Jezuïtenwaai. Op 18 mei werden drie vogels gezien op de Bijland, op 19 mei één vogel in 
de Havikerwaard en één vogel bij de Lamme IJssel. Bij de Drielse sluis werden op 21 mei 
drie vogels gezien.  
 
Uilen tot gorzen 
De enige Velduil vloog op 30 september langs trektelpost IJsselkop. Een Hop werd op 
14 april kort gezien langs de Rijnstrangenweg bij Groessen. Op 17 april was een exem-
plaar aanwezig in Meinerswijk. Op 24 april werd een Draaihals dood (raamslachtoffer) 
gevonden in Leuvenheim. Op 9 september scharrelde een vogel in de moestuinen bij 
Elderveld, Arnhem. Een Middelste Bonte Specht werd gezien en gehoord op 9 april op 
Warnsborn en op 24 november en 23 december was een exemplaar aanwezig bij kasteel 
Middachten. Een Duinpieper vloog op 24 augustus langs trektelpost Eltenberg. Oever-
piepers werden op 12 oktober gemeld in de Fraterwaard en op 15 oktober bij trektelpost 
IJsselkop. De enige twee Noordse Kwikstaarten werden gezien op 2 mei in de Jezuï-
tenwaai. Op 6 en 10 april was een mannetje Rouwkwikstaart aanwezig in de Loowaard. 
Op 8 april werd een vogel gezien bij het Pannerdensch Kanaal. Pestvogels werden 
waargenomen van januari t/m april. De totalen per maand waren:  januari 4, februari 26, 
maart 153 en april 21. De grootste groep van 40 vogels werd op 10 maart gezien in El-
den. Leuk was de voorjaarswaarneming van een Waterspreeuw die van 10 t/m 14 april 
aanwezig was bij Beekhuizen, Rosendael. Van 18 november tot in 2008 was een vogel 
aanwezig in Park Rosendael, op 20 en 21 november waren er zelfs twee aanwezig. Op 
27 november werd een vogel gezien in het Sonsbeekpark, Arnhem. Van 13 t/m 30 april 
werden 31 Beflijster in het werkgebied waargenomen. De grootste groep van 19 werd op 
21 april gezien op de  Worth-Rhederheide. In het najaar zijn vogels waargenomen op de 
Postbank op 9 oktober en op 22 oktober bij de Trektelpost Elteberg. Vanaf 15 april was 
de Sprinkhaanzanger weer aanwezig in het werkgebied, t/m 28 juni zijn 12 zingende 
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vogels gemeld. Op 13 april werd een Snor gehoord vanaf  de Magnolialaan uit de Lage 
Linie in Doesburg. Op 25 juni en 8 juli werd een vogel waargenomen in de Lamme IJssel. 
Een Rietzanger was op 12 april zingend aanwezig in de Jezuïtenwaai. Vanaf 21 april 
was de Grote Karekiet weer aanwezig in de Jezuïtenwaai. Op 17 mei werden hier zelfs 
8 zingende vogels waargenomen. Op 15 juni zong een vogel langs de Melkweg in de 
Huissensche waard. Een goede ontdekking was een zingende Iberische Tjiftjaf die van 
9 mei t/m 22 mei aanwezig was op Warnsborn. Het betreft hier een nieuwe soort voor het 
werkgebied. Deze vogels is door het CDNA (Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna) aanvaard. Van 13 t/m 15 april werden Baardmannen gezien en 
gehoord in de Jezuïtenwaai, met een maximum van 5 vogels op 15 april. De eerste twee 
Buidelmezen werden waargenomen op 13 april in de Jezuïtenwaai. In totaal werden in 
de periode van 13 april t/m 25 augustus 11 vogels waargenomen op verschillende plek-
ken. De eerste Wielewaal werd gezien op 30 april op de Staatsheide. Op 3 mei werd een 
vogel waargenomen in de Spijkse Polder. In het Leusveld bij Brummen werden op 13 mei 
zeven zingende mannetjes waargenomen. Een zingende Wielewaal werd op 20 mei 
waargenomen in het Bergherbos. Van 19 t/m 21 mei was een mannetje Grauwe Klau-
wier aanwezig op de  Lappendeken. Op 19 mei werd een mannetje gezien in Meiners-
wijk. In de periode van 17 januari t/m 26 maart werden 5 Klapeksters van diverse plek-
ken doorgegeven. Vanaf 30 september werden in totaal 13 vogels gezien. Europese 
Kanaries werden waargenomen op 27 maart in een achtertuin aan de Buurtweg in Rhe-
den, op 30 maart in Doesburg, op 9 april in Brummen en op 4 mei in Dieren. Overvlie-
gende IJsgorzen werden waargenomen op 26 maart bij Zweefvliegveld Terlet, op 30 
september bij telpost IJsselkop en op 5 oktober bij Trektelpost Dieren. Op 9 september 
was een Ortolaan aanwezig op een akker bij de Kleinste Jager. Een overvliegende vogel 
werd op 16 september opgemerkt bij trektelpost Dieren. Bijzonder was een Grauwe Gors 
die zong van 21 mei t/m 2 juni in de Jezuïtenwaai.  
 
Het waarnemingenoverzicht betreft alle losse waarnemingen die zijn ingediend via de 
waarnemingensite. Ook de losse waarnemingen van archiefsoorten die bij een standaard 
telling (bv trektellen Elten en Dieren, maandelijkse watervogeltelling, PTT, broedvogeltel-
ling ed) zijn gedaan kunnen als losse waarneming worden doorgegeven op de site. Ver-
der wil iedereen bedanken die zijn waarneming heeft doorgegeven op de site.    
  
 

 
 
 
 

 
 


