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Waarnemingenrubriek  januari t/m juni 2012

Dit is de eerste waarnemingenru-
briek in de nieuwe opzet. Deze is 
nog iets langer om de periode te 
overbruggen. Voortaan zal per Vlerk 
een kwartaaloverzicht verschijnen, 
zodat ook gewone soorten wat meer 
belicht kunnen worden.

Het was een ongekend fraai voorjaar, 
met veel bijzondere soorten, waaronder 
enkele nieuwe voor ons werkgebied, en 
opmerkelijke aantallen, bijvoorbeeld van 
strandlopers en de Kwartelkoning. Ik wil 
Henk Tamerius hartelijk danken voor het 
doorlezen van het concept.

DUIKERS TOT EENDEN 
De 78 Futen 3 feb op de Rhederlaag 
was de grootste groep dit voorjaar. 
Leuke aantallen Geoorde fuut pas-
seerden, wat zelfs tot een broedgeval 
leidde in de Kleine Gelderse Waard. 
De eerste zwom 14 maart op de Bij-
land en op 5 en 6 apr zelfs vier. Andere 
groepjes zaten 10 apr op het Stroom-
broek (vier), het Wiekense Gat van 20 
tot 23 mei (tot zes) en het Azewijnsche 
Broek op 21 mei (vijf ). De laatste zwom 
13 juni op de Hondsbroekse Pleij. 
Roerdompen werden in alle maanden 
gemeld, vooral uit de Rijnstrangen. Bij het 
Berghoofdseveer lieten 11 feb zich er drie 
zien en van 24 tot 26 feb zat er een bij het 
Wiekense Gat. Alleen gehoord werd de 
nachtelijk trekker over Huissen op 8 april. 
Het totaal aantal territoria Woudaap dit 
jaar is nog onbekend.  Slechts op twee plek-
ken in de Rijnstrangen werden ze spora-

disch in de derde week van mei gehoord. 
Opgemerkt door z’n roep liet 24 mei 
een passerende adulte Kwak bij het 
Berghoofdseveer vogelaars verbaasd 
achter. Op 28 mei trok er een roepend 
over de Arnhemse wijk Het Broek. 
De Kleine zilverreiger die 11 apr de Rijn 
naar west afvloog werd zowel bij de 
Nieuwe Haven als in Meinerswijk gezien. 
Drie ‘kleine’ witte reigers trokken dezelf-
de dag over de Arnhemse wijk Lombok. 
Op 19 mei liep een adult zomerkleed 
in de Doorwerthsche Waarden, en 30 
mei werd een vogelaar verrast met een 
exemplaar over zijn tuin in Dieren-zuid.
Een slaapplaats van Grote zilverreigers 
in de Beimerwaard telde er 11 op 21 jan 
en in de Eldriksche Weiden telde deze er 
zeventien op 3 en 4 feb. In de Haviker-
waard zaten er 20 op 2 maart. Naar de 
zomermaanden toe zakte het aantal naar 
circa drie ex, waaronder een pleisteraar 
op de Empesche en Tondensche Heide. 
De eerste Purperreiger trok 31 maart 
naar noordoost over Laag Wolfheze, 
de jubileumfietsers van de VWG troffen 
er 21 apr een in de Jezuïtenwaai en de 
23e zaten er twee in de Kleine Gelderse 
Waard. Voor Vincent de Boer was het 
exemplaar 29 apr over zijn huis in Huis-
sen tuinsoort #124. Op 30 mei trok er 
een naar oost bij de Drielse Rijndijk. 
Het uiteindelijke aantal is nog onge-
wis, maar er werden behoorlijk wat 
bezette nesten van de Ooievaar geteld. 
Groepen doortrekkers vlogen 3 maart 
over de Drielse Rijndijk (23), 7 maart 
over Velp (tien) en 20 maart over de 
Rosande Polder bij Arnhem (16). Eind 
juni pleisterde een groep van maximaal 
36 Ooievaars bij de Eldriksche Weiden. 
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In de Loowaard vloog 31 maart 
de eerste Lepelaar op. Tot 19 juni 
wilde het niet echt vlotten, het aan-
tal kwam niet boven de vier uit. 
Tot 19 maart werden een twintigtal 
vooral kleine groepen Kleine zwa-
nen doorgegeven, op de laatste 
datum trok ook de grootste groep 
langs, 26 naar noord over Velp. 
Tot de laatste vier Wilde Zwanen, op 15 
maart in de Kleine Gelderse Waard, wer-
den verspreid over het werkgebied zo’n 
50 waarnemingen verricht, voornamelijk 
in het IJssel- en Rijnstrangengebied. 
Grote groepen Toendrarietganzen ver-
bleven in februari bij het Azewijnsche 
Broek (400 op 12 feb), bij Beek (max 600 
op 18 feb) en langs de Weteringsewal in 
de Overbetuwe (max 250 op 22 jan en 24 
feb). Hier en daar bleven ‘wrakjes’ han-
gen, zoals 6 juni in de Huissense Waard. 
Tot de laatste Kleine rietgans op 28 
maart bij Olburgen werden zo’n 25 
waarnemingen in het rivierengebied 
verricht, waarbij het zeker in som-
mige gevallen om dezelfde vogels 
gaat. Zo hingen er twee rond bij de 
Hondsbroekse Pleij van 11 tot 17 maart. 
Rond het Azewijnse Broek verbleven in fe-
bruari enorme aantallen Kolganzen, zoals 
39000 op 12 feb. Een slaapplaats in de Ha-
vikerwaard telde er op 12 feb zo’n 24950. 
Van een Dwerggans 15 jan in de Tengna-
gelwaard werd alleen de gele oogring als 
kenmerk opgegeven en ook van het exem-
plaar 1 maart in de Jezuïtenwaai werden 
niet alle kenmerken gezien. Hierdoor is 
een Kolgans nog niet zeker uitgesloten. 
Een ongeringde blauwe fase Sneeuw-
gans in de uiterwaard bij Loo liet 
zich 24 jan tot 10m benaderen en 
werd daarom als escape ingevoerd.
Het Azewijnsche Broek werd 17 jan 

bevolkt door 52 Grote Canadese gan-
zen, op 5 feb waren dit er nog 40. 
De Jezuïtenwaai zag 25 feb zwartwit van 
de Brandganzen, zo’n slordige 5000 vo-
gels hadden zich hier verzameld. Op 10 
maart hingen ze nog steeds in deze hoek 
rond, nu bevonden zich zo’n 3000 vo-
gels in de Doornenburgse Buitenpolder. 
De Rotgans in de Hooge Horsten bij 
Zevenaar 19 feb was de eerste van een 
zevental meldingen. Overige doken op 
in de Fraterwaard 26 feb, ’s-Gravenwaard 
bij Lobith 3 maart, Rosandse Polder 10 
maart, de Loowaard 17 maart en ter-
wijl een vogelaar 19 mei naar zomer-
vogels stond te luisteren in Het Broek 
bij De Steeg vloog er een met twee 
Brandganzen naar het noordoosten. 
Liefst acht Roodhalsganzen werden 
gemeld tussen 2 jan (Berghoofdseveer) 
en 19 maart (twee bij Cortenoever). Van 
16 jan tot 29 juni werden op diverse 
plekken Casarca’s gemeld, waarbij de 
grootste groep twaalf vogels telde, op 
17 mei in de Kleine Gelderse Waard. 
De Lingewal kende weer de traditionele 
verzameling Bergeenden. Vanaf 1 feb 
liep het aantal hier op tot 42 op 9 maart. 
Tellingen in park Sonsbeek in Arnhem le-
verde 14 en 15 feb 25 Mandarijneenden 
op. De stuw bij Driel lijkt een nieuwe over-
winteringsplek, op 6 feb zaten er hier 24. 
De plas bij Olburgen werd 8 en 16 jan 
bevolkt door zo’n 750 Smienten, de plas 
aan de Drielse Rijndijk telde 22 jan er 
zeker 1000.  Mei-waarnemingen waren 
er in de Hondsbroekse Pleij, van 1 tot 
23 mei, met op 7 mei zelfs een paartje. 
Op de Rhederlaag twee op 6 mei, in 
Meinerswijk een op 11 en 30 mei en bij 
Bronsbergen, Zutphen twee op 19 mei. 
De 150 Krakeenden 12 feb in Mei-
nerswijk was het hoogste aantal, 
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voor de Wintertaling was dit 175 
op 16 jan bij de stuw van Driel. 
In de Loowaard zaten 2 maart 25 Pijl-
staarten, de Kleine Gelderse Waard telde 
er 33 op 1 april. De laatste vijf dit voor-
jaar zwommen 14 april op de Bijland. 
In de Loowaard zaten 13 maart de 
eerste twee Zomertalingen, ge-
volgd door een man in de Door-
werthsche Waarden op 15 maart. 
Een slordige 100 Slobeenden slob-
berden 30 maart in de Meinerswijk, 
12 april zaten er 88 in de Jezuïtenwaai. 
De enige twee Krooneenden dit voorjaar 
zaten 14 maart bij Bronsbergen, Zutphen.
Eveneens bij Bronsbergen werd 13 jan het 
hoogst aantal Tafeleenden geteld, 153. 
Een adult man Witoogeend was 24 
en 25 maart te bewonderen op een 
zandwinning bij Voor-Drempt, in de 
ochtend van 25 maart trok een adult 
man langs telpost IJsselkop bij Huissen. 
De Bijland telde 17 feb liefst 400 Kuifeen-
den. Twee adult man Topper zwommen 
van 15 tot 17 maart op het Apeldoorns 
kanaal ter hoogte van Laag-Soeren. 
De op 6 maart ontdekte man 
Zwarte Zee-eend op het Stroom-
broek bij Braamt bleef tot 11 maart. 
Brilduikers trokken samen op de plas 
aan de Drielse Rijndijk, tussen 12 feb 
en 3 maart werden er maximaal 31 ge-
teld (op 12 feb). De laatste twee zwom-
men 7 en 14 april in de Havikerwaard. 
Van dubieus allooi zijn de Kokar-
dezaagbekken 6 jan op de Alba-
plas (twee) en 3 mei in Meinerswijk. 
De Bijland herbergde het hoogste aantal 
Nonnetjes bij elkaar, op 3 feb 26 en op 17 
feb 24. Een laat vrouwtje zat van 30 apr 
tot 20 mei in de Kleine Gelderse Waard. 
Een vrouw Middelste Zaagbek was 
3 maart kort aanwezig op de Rhe-

derlaag. In de middag vloog de vo-
gel op en vertrok naar het noorden. 
De Meinerswijk was weer geliefd bij 
de Grote zaagbek, op 21 jan telde 
men er 51. En ook dit jaar bleek 
weer een paar te overzomeren bij de 
stuw van Driel, vanaf 31 mei tot in 
juli werden ze onregelmatig gezien.

SPERWERS TOT PLEVIEREN 
De Wespendief in De Kievit bij Brum-
men was er 29 april vroeg bij. Pas 7 mei 
volgde de tweede waarneming met zes 
over de Rheder- en Worth-Rhederheide. 
De enige twee Zwarte wouwen samen 
op 3 mei over Dalenk bij Loenen waren 
onderdeel van in totaal 28 waarnemin-
gen. De eerste trok 18 maart over de 
Lobberdense Waard, de laatste 12 juni 
over Velp. Ook de Rode Wouw deed het 
aardig met 35 waarnemingen. De eerste 
vloog 27 feb zuidwaarts bij Laag-Keppel, 
tweetallen vlogen 6 maart over Velp en 
17 april bij Didam. De laatste trok 27 mei 
langs Rheden. Na de Zeearend naar zuid 
bij Hall op 28 jan, werd van 30 jan tot 23 
feb een subadult rond de stuw van Driel 
gezien. Op 9 feb zaten er hier zelfs drie! 
Over het Herikhuizerveld vloog 11 feb 
er een naar het oosten en op de Kleine 
Heide bij het Deelerwoud flapte in de 
avond van 17 april een subadult voorbij. 
Bij Doesburg werd 29 feb al een Bruine 
kiekendief gemeld, een erg vroege. Ook 
de vrouwtjes 16 maart langs het Aze-
wijnsche Broek én over Arnhem waren er 
vroeg bij. Territoria waren bij het Wieken-
se Gat en in de Rijnstrangen. Halverwege 
mei werden nog Blauwe kiekendieven 
gezien: 17 mei jagend op de Arnhemse 
Heide en 27 mei in de Bronkhorsterwaar-
den. De enige Ruigpootbuizerd verbleef 
11 feb in het Angerlosche Broek bij Ze-
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venaar. Een vroege Visarend passeerde 
23 maart het Pannerdens Kanaal bij Pan-
nerden naar het zuiden, hierna volgden 
nog zo’n vijftien waarnemingen, met de 
laatste op 8 juni in Meinerswijk. Boven 
zweefvliegveld Terlet cirkelde 1 juni een 
Roodpootvalk langzaam naar noord, een 
vrouwtje trok 10 juni over Doesburg naar 
het noordwesten. Tussen 6 jan en 13 mei 
werden een zestiental Smellekens waar-
genomen. De laatste pleisterde 12 en 13 
mei in de Kleine Gelderse Waard. Met 
twee jagende Boomvalken boven het 
Herikhuizerveld en een langs de trektel-
post bij de IJsselkop op 27 april was ook 
hun terugkeer een feit. Op een drietal 
locaties bezetten Slechtvalken weer een 
nest, in Arnhem op de KEMA-toren, op 
de vuilverbranding van Duiven en in de 
Rijnstrangen. Een mogelijk vierde paar 
bevond zich in de Angerense Polder. 
In het Netterdensche Broek riepen 16 
mei de eerste twee Kwartels. De Eldrik-
sche Weiden en het Wiekense Gat zijn 
twee van de locaties waar in januari en 

februari regelmatig een Waterral werd 
gehoord, bij het Wiekense Gat zelfs twee 
op 16 jan. Een Porseleinhoen liet zich 8 
april fraai fotograferen in het kassenge-
bied van Bergerden en 30 juni zou er een 
geroepen hebben bij de Rijkerswoerdse 
Plassen. Omdat een excursie naar Kleinst 
en Klein waterhoen in het noorden des 
lands niet doorging, besloten uit ‘frustra-
tie’ Joost van Bruggen en Remco Wester 
bij Arnhem rallen te gaan zoeken. Dit re-
sulteerde in de ontdekking van een roe-
pende man Klein waterhoen in Schuyt-
graaf. Dit is het eerst gedocumenteerde 
geval voor Gelderland. De man bleef 
aanwezig tot 23 juni. Na de eerste Kwar-
telkoning op 13 mei bij Cortenoever, 
ontwikkelden zich na 21 mei hier ‘Oost-
Europese’ taferelen. Zeker twaalf man-
netjes riepen er op 1 juni.  In de Tichel-
beekse Waarden bij Zutphen riepen er 
zes op 23 mei. De enige buiten deze ge-
bieden raspte 9 juni in Meinerswijk. Een 
slordige 650 Meerkoeten dobberden 12 
feb op het Wiekense Gat. In de ochtend 

Klein waterhoen, Schuytgraaf, 21 juni 2012
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van 6 feb hoorde men over Angerlo bij 
Doesburg de eerste Kraanvogels. Hierna 
kwamen er in een aantal golfjes tiental-
len door van 28 feb tot 13 maart. In de 
Beimerwaard foerageerden drie adult op 
22 april en een juveniel verbleef 1 en 2 
mei bij het Wiekense Gat. Op een zeven-
tal plekken werden in jan en feb solitaire 
Scholeksters gezien, aardig wat voor 
een winter. De 71 in de Huissense Waard 
op 19 maart was een der grotere sozen in 
deze maand. Tijdens een schoolexcursie 
van Larenstein 11 april ontdekten ze een 
Steltkluut in Meinerswijk. Een mogelijke 
trok 18 mei over het Azewijnsche Broek. 
Wat eenzaam stond de Kluut er bij in 
de Lingeplasjes bij de Karbrug. 25 feb 
terugkeren is dan ook wel wat vroeg. Pas 
10 maart volgden er nog eens drie, aan 
de Lingewal dit keer. Territoria werden 
bezet bij Azewijn (één), de Kleine Pol 
(twee), en in de Kleine Gelderse Waard. 
Op 9 april bevond zich het maximum, 21, 
aan de Lingewal. Lekker vroeg terug was 
de Kleine plevier, drie foerageerden 3 
maart in de Hondsbroekse Pleij. In maart 
liepen de aantallen in het Azewijnsche 
Broek op tot max 15 op 8 april. Na de eer-
ste Bontbekplevieren op 15 maart in de 
Kleine Gelderse Waard en het Azewijn-
sche Broek werden we overspoeld met 
deze soort. Vooral in de tweede week 
van mei werden er vele waargenomen. 
Zo zaten er 12 mei zeven in de Kleine 
Gelderse Waard, vijf in de Hondsbroekse 
Pleij, drie in de Kleine Gelderse Waard 
en zes in het Azewijnsche Broek. Langs 
het plasje in de Velperwaard liepen er 15 
mei tien. Vergeleken met vorige winter 
waren de aantallen Goudplevier bedui-
dend lager. Tussen het eerste exemplaar 
16 jan in het Netterdensche Broek en de 
laatste over de Kleine Gelderse Waard op 

15 april zijn slechts een tiental waarne-
mingen met meer dan tien vogels, waar-
bij de 37 bij het Azewijnsche Broek op 23 
maart en de 35 over trektelpost IJsselkop 
op 25 maart de uitschieters zijn. Een win-
terkleed Zilverplevier stond 4 en 5 mei in 
de Velperwaard, een in zomerkleed deed 
12 mei de Kleine Gelderse Waard aan. 

STRANDLOPERS TOT LEEUWERIKEN 
Het was een mooi voorjaar wat Drie-
teenstrandlopers betreft. Op 1 en 2 mei 
zat er een in de Kleine Gelderse Waard, 
op  6 mei bij de Bijland en 19 en 20 mei in 
het Azewijnsche Broek. Slechts één Klei-
ne strandloper kwam dit voorjaar langs 
en wel op 19 en 20 mei in het Azewijn-
sche Broek. Heel wat beter ging het met 
de Temmincks Strandloper. Na de drie 
op 29 april in de Kleine Gelderse Waard 
volgden in mei nog twaalf waarnemin-
gen waaronder vijf in de Doorwerthsche 
Waarden op 3 mei. Bij de Kleine Pol lie-
pen 20 mei de laatste twee. Een adult 
winterkleed Krombekstrandloper foera-
geerde 1 mei in de Kleine Gelderse 
Waard. In mei volgden nog zes waarne-
mingen met onder andere twee adult 
zomerkleed bij Azewijn op 15 en 19 mei. 
Op 9 juni liepen er twee in de Kleine Gel-
derse Waard. Na de eerste drie Bonte 

Porseleinhoen, Bergerden, 8 april 2012
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Strandlopers in de Velperwaard op 24 
feb werden er tot 21 mei tientallen door-
gegeven, met zwaartepunt rond eind 
maart, begin april. De meeste waarne-
mingen komen uit het Azewijnsche 
Broek. Van bijzonder goed kaliber is de 
ontdekking van twee Breedbekstrandlo-
pers 12 mei door Frank Wagenaar in de 
Hondsbroekse Pleij. Reagerend op de 
melding van een Steenloper ontdekte hij 
deze nieuwe soort voor ons werkgebied, 
tevens de tweede waarneming ooit voor 
Gelderland. De volgende ochtend bleken 
ze nog aanwezig, om 6:42 vlogen ze op 
en vertrokken naar noord. Leuke aantal-
len Kemphanen passeerden ons werkge-
bied na de eerste op 8 maart bij het Aze-
wijnsche Broek. Hier liep het aantal op 
tot een groep van 45 op 1 april. De laat-
ste stond 11 juni in de Hondsbroekse 
Pleij. De drie soorten snippen werden 
door strenge februarivorst verdreven 

van hun normale foerageergebieden en 
tot in de stedelijke bebouwing langs 
open (bron)watertjes gevonden. Zo do-
ken Bokjes op in park Zijpendaal en 
Sonsbeek, waar op 11 feb naast vier le-
vende er ook één dood werd gevonden. 
Ook in Meinerswijk werden ze regelma-
tig gezien. De laatste drie vlogen 3 april 
op in het Azewijnsche Broek. Watersnip-
pen zaten eveneens in park Zijpendaal 
(twee van 6 tot 13 feb) en Sonsbeek (drie 
van 10 tot 14 feb) bij Arnhem. In de Lob-
berdense Waard zaten er 45 op 17 maart 
en 19 foerageerden 28 maart in Meiners-
wijk. Tientallen Houtsnippen werden in 
stedelijk gebied gevonden. Zo telde men 
er liefst 18 op 11 feb in park Sonsbeek. 
Op een natte akker langs de Drielse Rijn-
dijk foerageerde 22 feb de eerste Grutto 
voor dit jaar. Twee dagen later, de 24e, 
stonden er al 16 in de Hondsbroekse Pleij 
bij Westervoort. Op deze locatie liep het 

Bokje, Arnhem uiterwaard, 7 februari 2012
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aantal uiteindelijk ook op tot 230 ex op 
11 maart. De eerste IJslandse Grutto 
durfde men 3 maart langs de Lingewal te 
determineren, waarna bij de Lingeplas-
jes bij Karbrug op 8 maart een groep van 
93 werd geteld. In de Velperwaard liep 6 
mei de laatste. Na de eerste vijf Regen-
wulpen, 5 maart over Arnhem vliegend, 
volgden tientallen waarnemingen. Favo-
riete plek bleek weer het plasje in de 
Velperwaard, waar er onder andere 24 
op 23 april gingen slapen. De laatste 
vloog 1 juni roepend over het Herikhui-
zerveld op de Veluwe. Rond de IJsselkop 
bij Arnhem hing de hele winter weer een 
grote groep Wulpen rond, zo werden er 
8 jan 400 geteld in de Huissense Waard. 
In de Fraterwaard liepen er 359 op 28 
maart. Een leucistische Wulp, geheel 
roomkleurig, werd 5 april in het Angerlo-
sche Broek bij Zevenaar gezien, en dook 
16 april in de Velperwaard op. Over de 
Fraterwaard trok 4 maart de eerste Zwar-
te Ruiter, de laatste vloog 27 juni over 
Huissen. In de Velperwaard pleisterden 
twee vogels op 28 en 29 maart en van 4 
tot 6 mei. Langs de Lingewal dook 4 
maart de eerste Tureluur op. Vijftien ver-
bleven er 17 maart in het Azewijnsche 
Broek en telkens tien foerageerden 28 
maart en 2 april in de Velperwaard en 12 
april langs de Lingewal. Over de Loenen-
sche Middelwaard trok 17 maart de eer-
ste Groenpootruiter, waarna eind april, 
begin mei kleine groepjes langskwamen. 
Op verschillende locaties overwinterden 
Witgatjes. Zo zaten er tot vijf (op 22 jan) 
in Meinerswijk en vier op 28 jan bij Krab-
begat, Cortenoever. Langs een open 
stroompje in Arnhem werden er twee op 
1 feb en nog een op 9 feb gezien. In de 
Meinerswijk vlogen er 11 april 20 rond. 
De eerste Bosruiter dook 24 april bij Aze-

wijn op, waarna in de Velperwaard op 5 
mei met tien het hoogste aantal werd 
geteld. Op 9 mei zaten er hier negen. De 
hoofdmoot trok in de eerste week van 
mei door. Voor de zekerheid werd nog 
gecheckt of het geen Amerikaanse was, 
maar de Oeverloper 4 feb langs het Pan-
nerdens kanaal bij de Bijland was toch 
een gewone. Ook op 6 feb werd er een 
gemeld in de Brummensche Waarden. 
Pas 23 maart kwamen de volgende bin-
nen, eentje naar NO over Meinerswijk en 
in het Azewijnsche Broek, waar later ook 
een territorium werd vastgesteld. Met 
een aantal waarnemingen net buiten het 
werkgebied was het stiekum wachten er 
op. En het werd de Hondsbroekse Pleij 
waar hij 12 mei dan toch opdook: een 
fraaie zomerkleed Steenloper verbleef 
hier de hele middag en avond, soms in 
één kijkerbeeld met de twee Breedbek-
strandlopers. Helaas van korte duur was 
de aanwezigheid van de Rosse Franje-
poot 9 maart op het Stroombroek bij 
Braamt. Ontdekt om 8:52 en al weer weg 
om 11:09. In de Hondsbroekse Pleij sliep 
van 9 tot 11 maart een adult zomerkleed 
Zwartkopmeeuw. Op het Stroombroek 
bij Braamt dobberde er 11 maart één en 
op het Azewijnsche Broek zaten er onre-
gelmatig twee van 15 tot 19 maart. Over 
de IJsselkop vlogen 19 maart er twee 
naar zuid, de Rhederlaag kreeg visite van 
een slaper op 25 maart en een dag later 
vloog er een over Doesburg. Een adult 
zomerkleed zat bij Azewijn op 6 april. 
Opmerkelijk zijn de twee Dwergmeeu-
wen die 8 jan werden gefotografeerd in 
de uiterwaard bij Malburgen. De rest van 
het voorjaar bleef rustig met slechts 
exemplaren op 22 april op het Wiekense 
Gat, 24 april op de Hondsbroekse Pleij, 3 
mei op het Azewijnsche Broek en 18 mei 
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over de Rijn bij Arnhem.  In het Azewijn-
sche Broek verzamelden 12 feb zich 3200 
Kokmeeuwen, op 17 maart was dit ver-
dubbeld tot 7100. Een ‘indrukwekkend 
spektakel’ volgens een van de waarne-
mers bij het noteren van 22501 Storm-
meeuwen 27 jan op de Rhederlaag! Op 
het Azewijnsche Broek zat ook dit jaar 
weer een paar op nest. Het Azewijnsche 
Broek lijkt ontdekt als verzamelplaats 
door de Kleine mantelmeeuw, zo zaten 
er 268 op 23 mei en 193 op 30 mei. Met 
het eerder genoemde aantal Storm-
meeuwen kwamen 27 jan ook 85 Zilver-
meeuwen mee, een hoogste genoteerde 
dit voorjaar. Dit geldt ook voor de zes 
Grote mantelmeeuwen en vier Ponti-
sche meeuwen op de plas deze dag. Van 
laatst genoemde soort verbleven er te-
vens drie op 28 feb in de Hondsbroekse 
Pleij en vier in de Jezuïtenwaai op 1 mei. 
Het hoogst aantal Geelpootmeeuwen bij 
elkaar waren de drie op 6 mei op de Bij-
land. Een wat mager aantal van deze 
toegenomen jaargast in onze regio. Van 
twee aanvliegende meeuwen in de Havi-
kerwaard, een grote en kleine, dacht Bob 
Coenen 28 april bij de ‘grote’ aan een 
Zilvermeeuw. De zwarte kopkap en rode 
snavel wezen echter op een Reuzen-
stern. De stern vloog richting Valeplas, 
maar kon hier later helaas niet worden 
teruggevonden. De Visdief pakte zijn, 
ook nog op twee na vroegste terugkeer 
ooit groots aan: de eerste gemelde waar-
neming, 6 april bij Olburgen, telde gelijk 
36 diefjes! Pas 11 april volgden de vol-
gende drie boven Azewijn. Op de Rhe-
derlaag verbleef 28 april een groep van 
45, de grootste dit voorjaar. Na lang ge-
tuur en kenmerken kijken kwamen twee 
vogelaars er toch uit: vier Noordse sterns 
vlogen 1 mei boven de Bijland. Juiste 

moment, juiste gebied, dat was op 27 
mei Rudie Schwartz bij alweer de vierde 
Dwergstern voor het Azewijnsche Broek. 
De vogel was rond 7 uur kortstondig 
aanwezig en vertrok toen naar noord. 
Landelijk gezien was het er wachten op 
in onze regio: toch werd er slechts één 
Witwangstern bij ons gezien en wel op 
28 mei in de Jezuïtenwaai. De Bijland 
was 12 april goed voor de eerste twee 
Zwarte sterns in 2012. Boven het Aze-
wijnsche Broek vlogen 4 mei er zo’n 70, 
een dag later telde men er 66 boven het 
Wiekense Gat en 6 mei deden zo’n 60 de 
Bijland aan. Over park Sonsbeek trok 3 
feb een klein voorjaarsgolfje aan Hout-
duiven over: 2501 werden er geteld. Na 
het kappen van een favoriete bomen-
groep bij het Azewijnsche Broek lijkt de 
Zomertortel het hier gezien te hebben. 
Van 2 mei tot 30 juni werden er nog 
maximaal drie gemeld, maar het aantal 
waarnemingen hier daalde behoorlijk. In 
het Erfkamerlingschap zong 8 mei er een 
en 10 mei vlogen er twee over het Wie-
kense Gat bij Netterden en bij Rhiende-
ren (Brummen) zat er 14 mei een. Leuk is 
de ontdekking van een nieuwe ‘popula-
tie’: van 17 mei tot 1 juni zongen twee, 
mogelijk drie mannetjes bij de Grote 
Heide. En ook het mannetje in Berger-
bosch op 26 mei betekende een nieuwe 
locatie. Bij de Eldriksche Weiden zaten er 
10 juni twee. In de ochtend van 31 mei 
trok een Halsbandparkiet over Huissen. 
De eerste Koekoek liet zich 6 april horen 
in de uiterwaard bij Olburgen, gevolgd 
door een man in de Meinerswijk op 9 
april. Wat het aantal paar Ransuil in onze 
regio gaat worden moeten we nog even 
geduld hebben tot de berekeningen in 
het najaar. Wel werden er opvallend veel 
roepende jongen gemeld, waaronder 
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een drietal die begin juni in Velp een vil-
lawijk bezig hielden. Tragisch is de 
vondst 6 feb van een Velduil, hangend 
aan prikkeldraad in de Rouvenen. De 
vleugelpezen bleken volledig doorge-
sneden te zijn. De dierenarts heeft de 
vogel helaas moeten laten inslapen. In 
de Grote Gelderse Waard werd er 11 apr 
een gefotografeerd en 13 apr zaten er 
liefst twee in de Meinerswijk. De bijna 
jaarlijkse gast in het Azewijnsche Broek 
vloog 3 mei over. En dan volgt de specta-
culaire vondst: na enkele ‘losse’ waarne-
mingen in mei, bleek er een nest van de 
Velduil op het Rozendaalse Veld te zitten. 
De eerste sinds 1973 in de regio. Er wer-
den voedseldroppings gezien en er leek 
niets aan de hand. Maar na 17 juni was 
het ouderpaar ineens verdwenen. De 
eerste Nachtzwaluwen snorden 12 mei  
op het Rozendaalse Veld en twee op de 
Rheder- en Worth-Rhederheide. Opmer-
kelijk zijn het foeragerende exemplaar 9 
juni in Meinerswijk en het zingende 

mannetje in de Velperwaard op 13 juni. 
Fenologisch niet geheel eerlijk is de mel-
ding van een juveniele Gierzwaluw ge-
vonden op 31 jan in Velp. Hij lag ver-
droogd en verschrompeld op een 
zolder...Wél vroeg zijn de twee in de Mei-
nerswijk en het ex boven de Lingewal op 
11 april. Hoeveel IJsvogelpaar er nu pre-
cies in Meinerswijk heeft gezeten zullen 
we pas aan het eind van het seizoen we-
ten, in ieder geval zeker drie en mogelijk 
vier. Op Larenstein in Velp werd een 
nestpijp met jongen helaas door een 
shovel dichtgeschoven. Dat werken in de 
tuin heilzaam is ervaarde de gelukkige 
Ronald Schrijber die 12 mei liefst zes Bij-
eneters over zijn tuin in Schuytgraaf zag 
cirkelen. En ook je vaste telgebied be-
zoeken levert wel eens erg leuke soorten 
op, Erik Ernens werd 20 mei verrast met 
een overvliegende Hop in de Kleine Gel-
derse Waard. 2012 mag de boeken in als 
een goed Draaihals-jaar. Niet alleen 
werd met de gefotografeerde op 30 

Velduil in prikkeldraad, Rouvenen, 6 februari 2012

foto:  Arjan Hell
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ZWALUWEN TOT GORZEN
De Brummensche Waarden waren 29 
maart goed voor de eerste twee Oever-
zwaluwen in 2012, op 4 april gevolgd 
door het Azewijnsche Broek. Zowel over 
Doesburg als het Stroombroek vloog 17 
maart een Boerenzwaluw. Een kleine 
201 Boerenzwaluwen foerageerden 5 
mei boven het Wiekens Gat. Een tapijt 
aan 350 vogels veegden dezelfde dag de 
insecten van het wateroppervlak van de 
Bijland. Een erg oranje exemplaar vloog 
23 juni boven de Velperwaarden. Boven 
het Azewijnsche Broek vloog 31 maart 
de eerste Huiszwaluw, pas op 7 april ge-
volgd door een volgende, eveneens in 
dit gebied. Erg vroeg zijn de zingende 
Boompiepers op 16 maart op het Herik-
huizerveld en een dag later in de Eer-
beeksche Hooilanden. Pas op 2 april 
volgde de derde, een doortrekker bij 
Landgoed Voorstonden bij Brummen. In 
de Jezuïtenwaai telde 15 jan een slaap-
plaats liefst 16 Waterpiepers, een leuk 
aantal in onze regio. Laatste exemplaren 
zaten 14 apr in het Netterdensche Broek 
en de 16e in Azewijnsche Broek. Bij een 
gele kwikstaart met een lichtgrijze kop 
28 april in het Azewijnsche Broek werd 
gedacht aan een de ondersoort ‘beema’, 
de Russische gele kwikstaart. Evenals 
vorig jaar, maar dit keer op 31 maart, 
dook bij de Lingewal de eerste Gele 
Kwikstaart op. Een foeragerende man 
Engelse Kwikstaart 29 april bij Azewijn-
sche Broek bleek de volgende dag ver-
vangen door een adult vrouw. Ook op 5, 
6 en 17 mei verbleef er hier een. Van een 
adult man gefotografeerd op 29 mei in 
het kassengebied van Bergerden werd 
later duidelijk dat deze bezig was met 
gezinsuitbreiding met een vrouw gewo-
ne Gele kwikstaart. Tot 29 juni werd de 

maart in Velp de vroegst gedocumen-
teerde waarneming ooit op Waarne-
ming.nl geleverd, op 13 en 14 én 23 en 
24 april kon men er een bezoeken in 
Meinerswijk. Bij Spijk foerageerde er 13 
april een en 4 mei langs de Groenestraat 
bij Loil. Een man zong van 13 tot 16 mei 
ten noorden van Arnhem. Het bekende 
witte vrouwtje Middelste bonte specht 
van park Zijpendaal vond uiteindelijk het 
mannetje dat 4 jan iets zuidelijker in het 
park werd ontdekt. Andere paren zaten 
bij Beekhuizen te Velp (succesvol uitge-
vlogen nest), Groot Warnsborn en bij 
Huis Voorstonden (voedseltransport). 
Losse waarnemingen waren 15 jan in het 
Bergerbosch en 26 feb in park Angeren-
stein in Arnhem. Rond de Middachter 
Bossen en omgeving, vorig jaar goed 
voor drie a vier territoria, werd er nu 
slechts een op 19 mei gemeld. Kou en 
sneeuw trotseerden Boomleeuweriken 
op 3 feb bij het Bergerbosch (twee), 4 feb 
bij Spankeren (vier) en 11 feb bij Zeddam 
(tien). Het eerste zingende mannetje ju-
belde 24 feb boven een kapvlakte in het 
Bergerbosch. Enige vorsttrek van de 
Veldleeuwerik vond 17 en 19 feb plaats, 
met oa 110 langs de Drielse Rijndijk en 
60 over de Rijnstrangen. 

Draaihals, Stalen Enk, Velp, 30 maart 2012
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man waargenomen. Het Azewijnsche 
Broek was hotspot wat Noordse kwik-
staarten betreft. Na de eerste groep van 
20 op 28 april volgden hier nog vijftien 
waarnemingen, met maximaal 30 op 29 
april. Ook de laatste drie voor ons werk-
gebied verbleven hier 18 mei. Langs de 
Lingewal liepen er tien op 29 april en op 
6 mei elf bij de Bijland en vijftien in de 
Kleine Gelderse Waard. Telgroep Azewijn 
zette zichzelf weer op de kaart met de 
majestueuze ontdekking op Koningin-
nedag van liefst twee Citroenkwikstaar-
ten, een uncium voor Nederland! De 
volgende dag was er nog een aanwezig. 
Mogelijke of zekere broedparen van de 
Grote gele kwikstaart werden vastge-
steld in de volgende gebieden: kasteel 
Rosendael, Openluchtmuseum Arnhem, 
Burgers Zoo, Park Sonsbeek en de bosvij-
vers bij Velp. Liefst 320 Witte kwikstaar-
ten zaten 12 april in het Azewijnsche 
Broek. Vanaf 16 maart werden meerdere 
Rouwkwikstaarten gemeld en gefoto-
grafeerd. Donkere variatie van Witte 
kwikstaart of hybriden zijn hierbij niet 
altijd uitgesloten. Bij het plasje in de Vel-
perwaard werd van 18 maart tot 8 mei 
onregelmatig zo’n exemplaar gemeld. 
Langs de Heuvenseweg op de Veluwe-
zoom werd 8 juni een zuivere man op de 
foto gezet, een dubieuzer exemplaar 
werd 17 en 18 juni in Beek gezien. Alleen 
gehoord werd de Pestvogel die op 7 feb 
over De Laar in Arnhem vloog. ‘Vroeger’ 
vaak pas gehoord rond Koninginnedag, 
nu zong de eerste Nachtegaal al op 14 
april in de Havikerwaard. Hotspot was 
ook dit jaar weer de camping bij de  Bij-
land, waar zeven zingende mannetjes op 
een rij konden worden gehoord. In de 
Kleine Gelderse Waard zong 20 maart de 
eerste Blauwborst. Bij de Lingeplasjes 

aan de Karbrug liet 26 feb de eerste 
Zwarte roodstaart zijn zang horen, voor 
de eerste Gekraagde roodstaart moes-
ten we wachten tot 6 april, met manne-
tjes bij de Potjesweide en Azewijn. Zowel 
in Meinerswijk (drie) als bij Schuytgraaf 
verschenen 28 april de eerste Paapjes. 
Een groep van vijf zat 1 mei bij Azewijn 
en van vier op 2 en 5 mei langs de Linge-
wal bij Bergerden. Latere exemplaren 
zaten 15 mei op de Rheder- en Worth-
Rhederheide en 27 mei op het Rozend-
aalse Veld. Op een vijftal plekken in de 
uiterwaarden overwinterden Roodborst-
tapuiten. Zo zaten er tweetallen in Mei-
nerswijk op 6 jan, in Schuytgraaf op 13 
jan en in de Huissense Waard op 29 jan. 
De eerste Tapuit zat 1 april op de Arn-
hemse Heide, op 6 april gevolgd door 
een vrouw bij het Azewijnsche Broek. De 
acht op 30 april in de Hondsbroekse Pleij 
was de grootste groep. Latertjes, beide 
mannen, zaten 14 juni op de Grote Heide 
en 16 juni op het Rozendaalse Veld. De 
eerste twee Beflijsters gingen 6 april op 
papier bij trektelpost IJsselkop. Ook ons 
werkgebied kreeg vervolgens een deel 
van de stevige landelijke doortrek in 
april mee. Zo pleisterden er tot zeven in 
Meinerswijk tussen 9 en 29 april, zeven 
op het Herikhuizerveld op 13 april, zes bij 
Bergerbosch op 13 en 14 april. De laatste 
trok 6 mei over de Jezuïtenwaai. Bij Cor-
tenoever trokken behoorlijk wat Krams-
vogels samen in maart. Op 3 en 24 maart 
telde men er 600. Bij Huis Voorstonden 
bij Brummen zaten er 380 op 2 april. De 
laatste waarneming betrof 27 vogels op 
26 april in de Eerbeeksche Hooilanden. 
Bij het gehucht Hall was 19 maart een 
bosje afgeladen met circa 200 Koperwie-
ken die hier mogelijk in de klimop over-
nacht hadden. Een laatste zat 23 en 27 
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april in de Meinerswijk. Voor een vrolijke 
noot op 1 jan zorgde een zingende Grote 
Lijster bij de Eldriksche Weiden. Tot spijt 
van velen kon de zingende Cetti’s Zan-
ger die 28 april bij de Geldersche Toren 
te Dieren werd gemeld niet worden te-
ruggevonden. De eerste Sprinkhaanzan-
ger ratelde van 11 tot 18 april in de Mei-
nerswijk en kreeg pas 18 april navolging 
in Schuytgraaf. Van 2 mei tot zeker 1 juni 
zongen twee Snorren in de Jezuïten-
waai. In de Kleine Gelderse Waard zong 
22 mei een ietwat afwijkende (stotterend 
Sprinkhaanzanger-achtig), op de 28e 
snorde er een bij het trekpontje in de 
KGW en 19 juni zong er een in de Oude 
Rijnstrang in de Grote Gelderse Waard. 
Eveneens de 19e zouden er twee bij de 
Bijland hebben gezongen. Wat aarzelend 
zong 5 april de eerste Rietzanger in de 
Jezuïtenwaai. Bij Azewijn zat een man 
van 20 april tot 30 juni en bij het Wie-
kense Gat op 29 en 30 april. Ook langs de 
Oude Ijssel en bij Bronsbergen hoorde 

men mannetjes. De eerste Bosrietzan-
gers zongen 4 mei bij het Azewijnsche 
Broek en in de Velperwaard. In de Jezuï-
tenwaai zong 6 april al de eerste Kleine 
Karekiet, dit is drie dagen later dan de 
eerste vorig jaar, ook op dezelfde plek. 
Pas 23 april volgde de tweede man, 
eveneens in de Jezuïtenwaai. In het ge-
bied tussen de Jezuïtenwaai en het Berg-
hoofdsveer zongen uiteindelijk twee, 
mogelijk drie mannetjes Grote Karekiet 
vanaf 6 mei. Aan de Oude Rijn in de Grote 
Gelderse Waard kraakte 27 mei een man. 
Het Wiekens Gat en de Rosandse Polder 
kenden 1 mei de eerste zingende Spot-
vogels dit jaar. De eerste ratelende 
Braamsluiper liet zich 12 april in de Fra-
terwaard horen. Ook de Grasmus liet 
zich de 12e voor het eerst horen en wel 
in de Meinerswijk. Op de hei bij Laag 
Wolfheze hoorde men 16 april de eerste 
Tuinfluiter zingen, de 20e zat de tweede 
in de Jezuïtenwaai. Een foeragerende 
Zwartkop zat 19 jan in Rozendaal, een 

Citroenkwikstaart, Azewijn, 1 mei 2012
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vrouwtje op 3 feb in Velp. Een maand la-
ter, op 4 maart, zong de eerste bij Lobith. 
Vrij nonchalant verliep de vondst van 
een Bergfluiter op 2 mei bij de Honds-
broekse Pleij, Westervoort. Na de ont-
dekking in een dijktuin verplaatste de 
vogel zich naar een populierenbosje en 
bleef hier de hele dag nog zingen. De 
volgende dag bleek hij vertrokken. De 
vondst van een zingend mannetje 10 
juni op de Veluwezoom kreeg een spec-
taculair staartje: op 30 juni werd een nest 
gevonden. Dit zou het eerste bevestigde 
broedgeval voor Nederland betekenen! 
Helaas is niet vastgesteld wie de partner 
was, wel werden er twee jongen aan de 
rand van het nest waargenomen. De eer-
ste Fluiters ‘stuiterden’ 21 april in het 
Bergherbosch, bij Laag Wolfheze en in 
de Onzalige Bosschen. Gelijk op 1 jan zag 
men al Tjiftjaffen, een in het Azewijn-
sche Broek en twee bij de Potjesweide. 
Van de tien in januari hadden er twee al 
de zomer in de bol, de een zong 19 jan 
bij Immerloo in Arnhem, de ander op 21 
jan in Huissen. Vanaf 3 maart keerden de 
Afrikagangers terug. Op het Koonings-
jaght Arnhem zong 22 maart de eerste 
Fitis. In de Jezuïtenwaai zat 28 april de 
eerste Grauwe vliegenvanger. De Bonte 
vliegenvanger was eerder terug, de eer-
ste zat 8 april in Groot Warnsborn, een 
dag later zong een mannetje in Meiners-
wijk. Baardmannen werden zes keer al-
leen gezien of gehoord rond de Jezuï-
tenwaai met de zeven op 6 april als 
grootste groep. Witkopstaartmezen do-
ken op in Eerbeek op 18 jan, op de Velu-
wezoom op 14 feb en in het Bergerbosch 
op 12 maart. Van Witkoppige Staartme-
zen werden er zo’n negen gemeld tussen 
10 jan en 5 maart.  Op 23 jan zat een 
Kortsnavelboomkruiper in het Heken-

broek. Het mannetje van landgoed Duno 
bij Doorwerth bleek zijn nest op twee 
meter van het pad gekozen te hebben, 
wat het eerste bevestigde broedgeval 
voor ons werkgebied betekent. In het 
Bergerbosch werd er 23 april een waar-
genomen. Op 19 mei werd een Buidel-
mees gehoord in de Jezuïtenwaai. De 
eerste Wielewaal trok 30 april over de 
Brummensche Waarden, waarna zingen-
de vogels werden gemeld in Heken-
broek, Leusveld, Meinerswijk, Laag Wolf-
heze en Landgoed Duno bij Doorwerth. 
Of de vijf broedpaar Grauwe Klauwier 
het eindplaatje voor 2012 gaat worden is 
nog even wachten. Tot 28 juni werden 
paartjes gevonden in de Ellecomsche 
Polder, in de Lange Slag bij Brummen en 
drie op de Arhemse Heide. Klapeksters 
overwinteren steeds vaker in ruige uiter-
waarden. Van 8 jan tot 24 maart in de 
Rosandse Polder en Kleine Gelderse 
waard, van 23 feb tot 14 maart in de Ro-
sande Polder bij Oosterbeek, van 14 jan 
tot 20 maart in de Ellecomsche Polder en 
van 4 jan tot 16 maart in het Soerense 
Broek. De locatie langs de Beekse weg in 
Bergerbosch werd tot 31 maart bezet. 
Losse doortrekkers zaten 6 feb bij de Pot-
jesweide, 22 feb in de Pannerdense 
Waard, 14 maart langs de Rijn bij Arn-
hem, 22 maart in Kandia, 4 april langs de 
Lingewal bij Bergerden en 5 april in de 
Hondsbroekse Pleij. De laatste werd 19 
april op de Arnhemse Heide gezien. Een 
slaapplaats in het Arnhemse Klarendal 
telde 4 feb 58 Eksters en op 5 maart zelfs 
86. Noordse kauwen werden opgemerkt 
in park Sonsbeek op 13 jan, in Velp 14 
feb, in de Roelofshoeve bij Duiven (twee) 
op 19 feb en in ’s-Heerenberg op 1 april. 
Naast een leuke groep van 35 Raven op 
14 jan in het Deelerwoud, zijn ze ook 
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steeds vaker buiten de Veluwe zien. Zo 
hangen er bij Azewijn en in de Meiners-
wijk al tijden twee rond en ook de stuw 
bij Driel krijgt regelmatig bezoek. Op 3 
april trok er een noordwaarts over Pan-
nerden en hingen er op 22 mei vijf rond 
bij het Bergerbosch. Bij de Kievit bij 
Brummen pleisterde een leuke groep 
Ringmussen, met oa 60 op 8 jan en 70 op 
2 maart. In de tweede week van maart 
was er opleving in de Vinkentrek, met 
ongeveer 300 over het Herikhuizerveld 
op 9 maart en 261 over telpost IJsselkop 
en 250 over Klarendal in Arnhem op 11 
maart. De grootste groep Kepen kwam 
niet verder dan 20 en zat 6 jan aan de 
Koningsweg. Een laatste zat 16 en 24 
april in het Rozendaalse Bos. De enige 
Europese Kanarie rinkelde 21 april naar 
noord over Doesburg. Zo’n 100 Groen-
lingen hingen 8 jan rond in de Meiners-
wijk, een paar dagen eerder, op de 3e, 
werd de grootste groep Putters hier ge-
teld, zo’n 150. Een slordige 200 Sijzen 
zaten 22 jan in de Middachter Bossen en 
zo’n 300 hingen 23 jan rond ten zuiden 
van Deelen. Een groep van 200 zat 29 jan 
in het Bergerbosch. Op de Veluwezoom 
werden in juni zes keer Sijzen gehoord. 
Het aantal Barmsijs-waarnemingen was 
gemiddeld, meldingen kwamen voorna-
melijk van de Veluwezoom. Een groep 
van ca 25 zwierf rond van januari tot 1 
april, waarbij op de laatste datum er elf 
tot Kleine barmsijs en twee tot Grote 
barmsijs werden gedetermineerd. Een 
late barmsijs zat 14 juni roepend in de 
tuin van een vogelaar in Leuvenheim. 
Van januari tot mei werden regelmatig 
solitaire of tweetallen Kruisbek gemeld, 
met een uitschieter naar 30 op 10 april in 
het Bergerbosch. Of de waarnemingen in 

juni, met 17 over Arnhem op de 20e en 
14 over Pannerden op de 19e, de voor-
boden van een (kleine) invasie zijn zullen 
we later merken. Grotere groepjes Goud-
vinken zaten 28 jan in Velp (negen) en 
16 feb op het Vrijland bij de Arnhemse 
Heide (twaalf ). In het Stroombroek bij 
Braamt hing een leuk aantal Appelvink 
rond, tot max 30 op 29 jan. Een opmerke-
lijke waarneming is die van een IJsgors 
die 20 feb om 22:55 al roepend over Velp 
vloog. Bij Doesburg passeerde er een op 
26 maart. Bij de Potjesweide zat 2 mei 
kortstondig een Ortolaan. De op 6 mei 
bij de Bijland langsvliegende Grauwe 
gors kreeg een fraai vervolg met twee 
zingende mannetjes op 8 en 9 mei in de 
Loowaard. In de uiterwaard bij Malbur-
gen zong in de ochtend van 13 mei er 
een kortstondig, evenals op 18 mei bij de 
Rhederlaag. De twee mannen van de 
Loowaard bleken 21 mei nog gewoon 
aanwezig en werden tot 29 mei gemeld. 
Op 21 mei zou er een in een wei naast de 
pont in de Loowaard hebben gezongen.

Remco Wester
remcowaarneming.nl@gmail.com


