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DUIKERS TOT EENDEN
De paren Dodaars in de Rijnstrangen leken elkaar 
na het broeden te treffen in de Kleine Gelderse 
Waard, getuige een aardige aantal van 51 op 
18 september. Na het geslaagde broedgeval 
werd in de Gelderse waard op 17 augustus een 
laatste Geoorde Fuut voor het werkgebied 
gezien. Een aantal van 301 Aalscholvers vond 
elkaar op 22 september in de Hondsbroekse Pleij. 
Een slaapplaats in de Loenensche Middelwaard 
telde 30 september 263 bezoekers. De grote 
trekbeweging die 7 oktober landelijk plaatsvond 
werd ook lichtjes in ons werkgebied vastgelegd 
met diverse grote groepen zuidwaarts, onder 
andere 202 Aalscholvers langs het Bergerbosch. 
Een drietal Roerdompen werden gezien en wel 
op 3 en 30 juli bij het Berghoofdseveer en op 18 
september in het Erfkamerlingschap. De kabels 
van de woonboten in de Rosandepolder bij 
Oosterbeek waren van 15 tot 17 juli het terrein 
van een fraaie juveniele Kwak. Op 12 september 
hield zich een juveniel op bij de stuw van Driel. 
De eerste Kleine zilverreiger dit jaar liep 13 en 
14 augustus in de Kleine Gelderse Waard tussen 
zijn grote soortgenoten. Op 24 en 26 augustus 
werd er op deze plek nog één gezien. Rond het 
stuwcomplex van Driel hing er één op 24 en 27 
augustus en op 11 tot 23 september rond. Op 16 
september waren dat er zelfs twee. Eind augustus 
rees het aantal Grote zilverreigers, met onder 
andere vijftien in de Kleine Gelderse Waard op 21 
augustus. Men telde er 40 op 30 september bij 
de Bijland en er liepen er 22 op 14 oktober in de 
Rouvenen. In de avondschemering van 11 augus-
tus trokken twee Purperreigers over Doesburg. 
Na de eerste Zwarte ooievaar die op 28 juli over 
Meinerswijk gemeld werd, trok tot 12 september 
een leuk aantal van deze soort door. Zo’n 27 
meldingen kwamen binnen. Hier en daar bleven 
ze hangen, onder andere verbleven er twee van 

23 tot 25 augustus in de Huissense Waard en 
van 6 tot 12 september bij Brummen. De laatste 
vloog 12 september over Groot Engelenburg bij 
Brummen. Steeds vaker worden in het najaar 
grote groepen Ooievaars op trek gezien. Bij Net-
terden foerageerde 20 augustus een groep van 
liefst 120 vogels. In de avond van 28 juli werd een 
Heilige ibis in de Havikerwaard gevonden. Een 
niet alledaagse exoot in onze contreien. Van 16 
tot 22 september verbleef een adult in de Kleine 
Gelderse Waard. De aantallen Lepelaars bleven 
opmerkelijk laag. Met het maximum aantal 
getelde van 34 op 22 juli in de Jezuïtenwaai was 
het wat mager. Verkozen ze dit jaar massaal de 
Ooijpolder, waar hoge aantallen bij de Oude Waal 
werden geteld? Wel werden ze redelijk verspreid 
in het rivierengebied gezien, voornamelijk 
rond Arnhem. Telpost Eltenberg noteerde er 
twaalf op 22 september. Een laatste verbleef 28 
september in de uiterwaard bij Pannerden. Een 
Zwarte zwaan zwom 17 juli bij Spankeren. In de 
Huissense Waard verbleef 15 juli een eenzame 

Waarnemingen 1 juli tot 15 oktober 2012

Zwarte ooievaar, juveniel, Huissense waard, 24-08-2012
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Toendrarietgans. Vanaf 29 september, met vier in 
de Buitenwaard bij Pannerden, kwamen de eerste 
najaarsgasten weer binnen. Pas vanaf half okto-
ber zat er meer aanloop in. In de zomer werden 
her en der Kolganzen waargenomen, met in de 
Fraterwaard liefst 53 op 31 juli. Eind september 
kwam de trek op gang. Een Sneeuwgans werd 
13 oktober gemeld tussen andere ganzen in de 
Kranenkamp bij Cortenoever. Hier liepen deze 
dag ook 52 Grote Canadese ganzen, de 15e 
verbleven er 32 bij Azewijn. In de zomermaanden 
werden her en der Brandganzen waargenomen. 
Vanaf augustus liepen de aantallen op, waar-
schijnlijk door samentrekkende vogels uit de 
omgeving. Zo verbleven er 70 bij Zutphen op 3 
augustus en 90 in de Hondsbroekse Pleij op 17 
augustus, alwaar op 9 september er 345 rondhin-
gen. Een achttal waarnemingen van de Casarca 
kwamen binnen, veelal van solitaire dieren of 
tweetallen. Grappig zijn de zes trekkers naar oost 
over telpost Eltenberg op 27 september en de zes 
naar zuidoost bij Azewijn een dag later. Dezelfde? 
De laatste Bergeenden zaten 12 september in 
de Rosandepolder en van 18 september tot 14 
oktober in de Kleine Gelderse Waard. In de Kleine 
Gelderse Waard doken 21 augustus de eerste 

twee Smienten op, waarna op 26 augustus er één 
langs de Lingewal bij Bergerden werd genoteerd. 
Pas een dikke maand later, op 6 oktober liepen 
de aantallen op naar onder andere 350 in de 
Hondsbroekse Pleij. Bij het stuwcomplex van 
Driel, langs de Lingewal en in de Velperwaard 
werden eind september circa 50 Wintertalingen 
geteld, in de Velperwaard verdubbelde dit zich 
naar 102 op 5 oktober. Van de Pijlstaart werden 
in september en oktober alleen solitaire dieren 
en tweetallen gemeld, en dan voornamelijk uit 
de Kleine Gelderse Waard en de Hondsbroekse 
Pleij. Alleen op 14 oktober zaten er vier in de 
Kleine Gelderse Waard. In augustus en september 
werden voornamelijk in de Rijnstrangen groepjes 
Zomertalingen gevonden. Ze zullen door 
hun eclipskleed nu niet altijd zijn opgemerkt. 
Vooral bij de Hondsbroekse Pleij en in de Kleine 
Gelderse Waard werden ze regelmatig opgete-
kend, onder andere de grootste groep van negen 
op 1 september in laatstgenoemde gebied. Op 
18 september werden in beide gebieden ook 
de laatste gezien. In een waterbassin in het 
kassengebied van Bergerden zwom op de avond 
van 3 september een vrouw Krooneend. Bij het 
ochtendgloren de volgende dag bleek ze al weer 
vertrokken. Het vrouwtje dat 21 september in 
Meinerswijk werd ontdekt bleef langer en werd 
tot 11 oktober onregelmatig gezien. Op een 
plas bij Olburgen zwom 23 augustus een vrouw 
Brilduiker, een zeer vroege voor ons gebied! Het 
stuwcomplex van Driel bleef favoriet bij een paar 
Grote zaagbek, van 7 juli tot 15 oktober bleken 
ze tevreden met dit stukje water. Een uitstapje 
werd mogelijk 7 juli gemaakt, een vrouw werd 
toen in Meinerswijk waargenomen. 

SPERWERS TOT PLEVIEREN
Vanaf half augustus kwamen de Wespendieven 
in beweging, telpost Elten noteerde er 12 
augustus zes en 24 augustus elf. Rond het Dal 
van Deelen bleek de trekdrang nog niet aanwezig 

Kwak, Rosandepolder, Oosterbeek, 17-07-2012
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getuige meerdere waarnemingen van vogels ter 
plaatse. De laatste waarneming deze periode 
betrof een juveniel op 22 september naar zuid-
west over telpost Elten. Over de uiterwaarden 
van Malburgen bij Arnhem trok 26 juli de enige 
Zwarte wouw in deze periode. Een rondhangen-
de Rode wouw in de Loo-uiterwaard op 26 juli 
was de voorbode voor aanvangende najaarstrek: 
vanaf 4 augustus werden regelmatig doortrekkers 
geteld, waarbij vooral de trektellers van Elten een 
stevig aantal voor hun rekening namen. Tot het 
eind van deze periode minimaal negen. Tussen 
1 september en 2 oktober werd onregelmatig 
een subadult Zeearend bij het Dal van Deelen 
gezien, af en toe hinderlijk op de staart gezeten 
door de Raven. Een subadult op 6 oktober 
passeerde dit dal strak naar zuid. Een Zeearend 
die 14 oktober oostelijk langs het Bergerbosch 
naar zuid afzakte werd later keurig door telpost 
Elten opgepikt. Eveneens vloog op 14 oktober 
een juveniel over de Brummensche Waarden. 
De twee Slangenarenden van het Deelensche 
Veld, een lichte en een iets donkerder exemplaar 
passeerden regelmatig het Dal van Deelen. Op 5 
en 7 augustus kwamen ze beiden overvliegen. De 
laatste waarneming werd vanaf de A50 gedaan. 
Vanuit een rijdende auto werd 1 september een 
Slangenarend boven de Terletse heide gezien. 
Een paar Bruine kiekendief broedde succesvol 
in de Rijnstrangen. Ook bij Azewijn en in de 
uiterwaarden bij De Hoven bij Zutphen werd een 
territorium vastgesteld. In het Dal van Deelen 
verbleef een vrouwtje vanaf begin augustus, 
soms vergezeld door een tweede dier. De eerste 
trekkers kwamen 4 augustus onder andere langs 
telpost Eltenberg. Een muizenrijke akker in het 
Dal van Deelen trok al vroeg Blauwe kiekendie-
ven aan. Vanaf 7 augustus hing er al een vrouwtje 
rond, af en toe vergezeld van een tweede vrouw 
en/of een adulte man. Halverwege september 
kwamen de eerste trekkers langs. De in de avond 
van 6 augustus ontdekte vrouw Circus pygargus 

was ook de volgende ochtend nog aanwezig 
in het Dal van Deelen. Een adulte man trok hier 
14 augustus over de akkers naar zuidwest en 26 
augustus kwam daar een vrouw bij. Een vrouw 
Grauwe Kiek met zender verbleef 23 augustus 
in de uiterwaarden bij Cortenoever. Telpost 
Eltenberg noteerde 25 september een doortrek-
ker. De 50 Sperwers op 14 oktober langs telpost 
Eltenberg waren de aanloop naar een nieuw 
record de volgende dag. Met 105 passanten ging 
het record van 103 opzij. Met een aanloop van 
77 op 11 oktober en 100 op 14 oktober eindigde 
15 oktober de teldag op Elten erg leuk met 586 
Buizerds. De Visarend 3 juli op de Rhederlaag 
bleek de voorganger te zijn van een hausse aan 
waarnemingen: van half augustus tot half sep-
tember werden ze op tientallen locaties gezien, 
al dan niet langere tijd pleisterend onder andere 
langs de Drielse Rijndijk en in de Rijnstrangen. 
Opmerkelijk is de waarneming van 8 juli. Een 
Visarend vliegt met een vis op van een open plek 
in het bos op de Loenermark. Bijzonder is ook het 
exemplaar dat op 8 en 9 september in een den 
op de Rheder- en Worth-Rhederheide verblijft. 
Een tweede kalenderjaar man Roodpootvalk trok 
29 augustus langs het Dal van Deelen. Op 10 sep-

Visarend, Drielse Rijndijk, 13-09-2012
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tember nam een vrouwtje dezelfde route langs 
dit Dal. Een vrouw Smelleken op 7 september in 
Meinerswijk luidde de eerste najaarsgasten weer 
in. Onder andere op de telposten kwamen ze 
regelmatig langs. Een Boomvalk was 7 oktober 
ter plaatse bij de Eltenberg en 14 oktober trok 
er één naar zuidoost langs ’s-Heerenberg. De 
gehele periode werden regelmatig Slechtvalken 
in de broedgebieden Rijnstrangen en Arnhem 
gemeld. Daarnaast vlogen regelmatig vogels 
rond in het Dal van Deelen. Elf Kwartels werden 
in juli nog gehoord, waaronder een ’s nachts 
over het Spijkerkwartier in Arnhem op 15 juli. Bij 
de Eltenberg riep er 4 augustus één, waarna een 
trektelling op 19 augustus in het Dal van Deelen 
werd opgekwikt met liefst acht mannetjes rond 
het telpunt. Vanwege de trektelling werd de rest 
van de graanakkers niet geteld, het kunnen er 
dus mogelijk meer zijn geweest. Op 20 augustus 
werden hier de laatste vier gehoord, vlak erna 
werd het graan binnengehaald. Leerzaam waren 
de rondvliegende en roepende Waterrallen in 
Schuytgraaf in juli. Een roep die wat uilachtig 
aandoet en je niet vaak hoort. In de hooilanden 
rond Cortenoever en bij Zutphen werden tot 
15 juli nog Kwartelkoningen gehoord. Ik ben 
benieuwd hoeveel territoria er uiteindelijk 

zaten! Langs de Drielse Rijndijk werden 13 
en 16 september nog twee Scholeksters 
waargenomen, daarna leken ze vertrokken. Het 
broedpaar Kluut met drie, en later voornamelijk 
twee waargenomen juveniel, werden tot 30 juli 
in het Azewijnsche Broek gezien. In het zuidelijk 
deel van de Huissense Waard pleisterden van 
11 tot 21 juli twee adult en twee juveniel. Langs 
de Lingewal zaten 20 juli vier vogels en in de 
Hondsbroekse Pleij werd nog één Kluut gezien 
op 8 augustus. De broedparen Kleine plevier in 
de Hondsbroekse Pleij zorgden even voor hogere 
aantallen. Op 9 juli veertien en op 11 september 
19 exemplaren. In de Kleine Gelderse Waard zat 
22 september de laatst gemelde Kleine Plevier. 
Tot de laatste twee Bontbekplevieren deze 
periode, 14 oktober in de Kleine Gelderse Waard, 
liep de hoeveelheid waarnemingen, die al in het 
voorjaar begon, aardig door. Ook kregen we weer 
eens te maken met grotere groepen: 16 op 18 
september en 20 op 30 september, beide in de 
Kleine Gelderse Waard. De nieuwe telpost Dal van 
Deelen leverde gelijk al twee Morinelplevieren 
op. Op 26 en 28 augustus vloog er één roepend 
over. Van twee vogels naar noord 22 september 
over Meinerswijk kon een bewijsplaatje gemaakt 
worden. De eerste Goudplevier van het najaar 
stond 26 juli in de Hondsbroekse Pleij. Hierna 
noteerden de telposten IJsselkop en Dal van 
Deelen van augustus tot 11 oktober er regelma-
tig één. Een groep van twaalf trok 25 september 
over het Dal van Deelen en vier passeerden 
telpost Eltenberg op 2 oktober. Een aardig aantal 
Zilverplevieren deed ons werkgebied aan, hoe-
wel vaak alleen in vlucht. Solitaire dieren vlogen 
op 2 juli over Elderveld in Arnhem, 13 augustus 
langs telpost IJsselkop en 30 september over de 
Laar in Arnhem. In de Jezuïtenwaai stond er 22 
september één aan de grond en de solitair op 13 
oktober in de Kleine Gelderse Waard kreeg later 
op de ochtend gezelschap van nog twee adult in 
winterkleed. 

Gestreepte strandloper, Kleine Gelderse Waard, 

29-09-2012
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STRANDLOPERS TOT LEEUWERIKEN
Een Drieteenstrandloper dribbelde 11 septem-
ber in de ‘meeuwenhoek’ op de Bijland. Op het 
exemplaar op 6 oktober in de Hondsbroekse Pleij 
na, werden alle Kleine strandlopers tussen 18 juli 
en 2 oktober in de Kleine Gelderse waard gezien, 
met op 18 september vier vogels. Temmincks 
strandlopers liepen 13 en 14 juli en 29 en 31 
augustus bij Azewijn. Bij telpost IJsselkop 
foerageerde er 21 augustus één en een juveniel 
liet zich 9 september fraai bewonderen in de 
Kleine Gelderse Waard. Voorspeld door de 
ontdekker zelf, Erik Ernens, was de goede 
ontdekking van de tweede Gestreepte strandlo-
per ooit voor ons werkgebied. Deze was fraai te 
bewonderen van 29 september tot 1 oktober in 
de Kleine Gelderse Waard. Krombekstrandlopers 
liepen 3 september in de Hondsbroekse Pleij en 1 
oktober in de Kleine Gelderse Waard (twee). Een 
twintigtal waarnemingen van Bonte strandlo-
pers werd vanaf 5 augustus doorgegeven, 
voornamelijk uit de Kleine Gelderse Waard, waar 
de zes op 18 september ook de grootste groep 
was. Twee trokken er 25 september roepend over 
het Dal van Deelen en eveneens twee dieren 
pleisterden 6 en 7 oktober in de Hondsbroekse 
Pleij. Tussen 11 juli en 13 oktober werden negen 
meldingen van Kemphanen gemaakt, voorname-
lijk solitairen en tweetallen. Een laatste vloog 13 
oktober over de Brummensche Waarden. De 
drooggevallen plasjes in de Arnhemse nieuw-
bouwwijk Schuytgraaf bleken in september een 
favoriet foerageergebied voor Watersnippen. 
Onder andere een groep van 16 en van elf prikten 
op 15 september hun voedsel hier bij elkaar. Het 
was snel gedaan met de Grutto dit najaar. Slechts 
uit de Hondsbroekse Pleij (tot 8 september) en 
Kleine Gelderse Waard (30 september) kwamen 
meldingen van hooguit twee. Een zestiental 
waarnemingen van de Regenwulp werden 
doorgegeven. Groepjes trokken 19 juli over 
Pannerden (twaalf ), 29 juli over Doesburg 

(negen) en 6 augustus over het Dal van Deelen 
(vijf ). Vijf stonden er 10 augustus in de Honds-
broekse Pleij. Over de Rhederlaag trok 3 
september de laatste. Naast de slaapplaats in de 
Hondsbroekse Pleij hadden Wulpen ook Azewijn 
als verzamelplek: op 9 september verbleven er 
zo’n 850. Een twintigtal waarnemingen van de 
Zwarte ruiter kwamen tussen 18 juli en 14 
oktober binnen. Het gros van de waarnemingen 
kwam uit de Kleine Gelderse Waard, waar de vijf 
op 30 september de grootste groep was en die 
van 14 oktober de laatste. Een paartje Tureluur 
met drie jongen liep 9 juli in de Velperwaard. Met 
twaalf stuks in de Hondsbroekse Pleij op 18 juli is 
het hoogste aantal genoemd, de laatste twee 
werden 29 september in de Kleine Gelderse 
Waard gemeld. Tot 15 oktober kwamen 
regelmatig Groenpootruiters door, de zeven in 
de Kleine Gelderse Waard op 20 september betrof 
de grootste groep. De laatste in deze periode 
foerageerde 15 oktober in de Doorwerthsche 
Waarden. De hoogste aantallen Witgatjes zaten 
26 juli in de Jezuïtenwaai (twaalf ) en Kleine 
Gelderse Waard op 5 en 24 augustus (tien). Een 
vijftiental waarnemingen van de Bosruiter gaf 
men door. Het hoogste aantal de zeven op 21 
augustus. De twee laatste op 26 augustus, beiden 
in de Kleine Gelderse Waard. Grappig is de 

Steenloper, IJsselkop, Arnhem, 21-08-2012
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doortrekker over de Beekhuizerbeek op de 
Veluwezoom op 18 augustus. In juli en augustus 
hoorde men regelmatig nachtelijk doortrekkende 
Oeverlopers. In de Hondsbroekse Pleij verbleef in 
juli en augustus heimelijk een baltsend tweetal, 
wat op een territorium zou kunnen duiden. In dit 
gebied zat 20 augustus ook het hoogste aantal, 
zeventien. In de avond van 20 augustus meende 
iemand er al één te horen, de volgende dag 
bleken er twee Steenlopers rond te hangen bij 
de IJsselkop bij Arnhem. Een aardig aantal 
Zwartkopmeeuwen verbleef de afgelopen 
periode in ons gebied. Nadruk lag op het gebied 
rond de IJsselkop en Nieuwe Haven, waar in juli 
en augustus regelmatig een zomerkleed, en later 
een winterkleedexemplaar werd gezien. Op 26 
juli zaten twee juveniele dieren in de Nieuwe 
Haven. Op het bedrijventerrein van Huissen zat 3 
juli een adult zomerkleed en over de Laar in 
Arnhem vloog 23 juli één Larus melanocephalus. 
Eerstejaars vogels zaten 26 juli in de Kleine 
Gelderse Waard en 3 en 8 september op de 
Rhederlaag. Altijd leuk in het najaar is het treffen 
van een eenzame Dwergmeeuw. Van 29 
september tot 1 oktober vloog een eerste winter 
rond in de Kleine Gelderse Waard. Een slordige 
7600 Kokmeeuwen kozen 9 september het 
Azewijnsche Broek als slaapplaats. Hoge 
aantallen Zilvermeeuw worden niet vaak gezien. 
In de uiterwaard bij Malburgen, Arnhem zaten er 
op 30 september twintig en 17 bij Zutphen op 9 
oktober. Op het dak van een grote loods bij de 
Nieuwe Haven in Arnhem bevind zich mogelijk 
een kleine kolonie Kleine mantelmeeuwen. Een 
nieuwe broedsoort voor onze regio? Afgelopen 
periode werd de Geelpootmeeuw weer 
regelmatig waargenomen, voornamelijk in het 
gebied rond de IJsselkop en de Nieuwe Haven bij 
Arnhem. Hoogste getelde aantal was zes. Vijf 
werden er 8 september op de Rhederlaag gezien. 
Naast diverse solitaire Pontische meeuwen 
werden er 6 augustus twee in Meinerswijk en 30 

augustus en 8 september drie op de Rhederlaag 
gezien. Op de Rhederlaag zaten 24 augustus en 8 
september ook respectievelijk negen en vijf 
Grote mantelmeeuwen. Bij Azewijn zaten er 8 
oktober drie. De Reuzenstern die 30 augustus om 
half acht ’s avonds boven de Rhederlaag werd 
ontdekt bleek na zoekacties daarna een uur later 
al weer vertrokken. Vanaf halverwege juli trokken 
paren Visdieven met hun jongen samen. Bij de 
stuw van Driel foerageerden er 23 op 14 juli een 
aantal en op de Rhederlaag had zich een groep 
van ca 50 verzameld op 22 augustus. In de 
Hondsbroekse Pleij vlogen 18 september en 5 
oktober de laatste exemplaren van dit jaar. De 
laatste Zwarte sterns van dit jaar vlogen 4 en 18 
september in de Hondsbroekse Pleij. De vaak 
smalle glijbaan naar het zuiden van de Houtduif 
lag dit jaar oostelijk van het Bergerbosch, een 
leuk aantal van 10729 passeerden telpost 
Eltenberg. Leuke groepjes Turkse tortel werden 
waargenomen op 20 september bij de Rijkers-
woerdse plassen en op 2 oktober in een tuin 
langs de dijk ter hoogte van het Looveer. In beide 
gevallen werden er ca 60 geteld. Bij Azewijn 
werden tussen 1 en 27 juli nog vijf waarnemin-
gen van de Zomertortel verricht, onder andere 
vier op 15 juli. Bij Lobith werden 18 juli een 
zingende man en twee zwijgzame vogels gezien. 
Tussen 23 augustus en 10 september werd vier 
keer een Halsbandparkiet in de Arnhemse wijk 
Angerenstein gezien. De laatste Koekoeken 
hingen 17 augustus rond in de Jezuïtenwaai en 4 
september in het Angerlosche Broek bij 
Zevenaar. Tot in augustus werden nog op diverse 
plekken roepende jonge Ransuilen gemeld. 
Velduilen vlogen 29 september bij de Kleine 
Gelderse Waard en 14 oktober in de Kronkel-
waard bij Cortenoever. Van zeer bijzonder kaliber 
is de Ruigpootuil die in de middag van 3 oktober 
in een achtertuin in Rijkerswoerd te Arnhem op 
de stoep zat. Nachtzwaluwen vlogen nog rond 
op de Terletse Heide op 27 augustus en bij de 
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Imbosch op 1 september. Begin juli kregen de 
Gierzwaluwen het al weer op de heupen en 
trokken zuidwaarts getuige de 102 op 8 juli en 
358 op 14 juli over telpost IJsselkop. Telpost Dal 
van Deelen noteerde er 727 op 2 september. 
Vroeg uit de veren gaan kan mooie veren 
opleveren: op 22 juli werd een vogelaar 
getrakteerd op twee Bijeneters op het Rozen-
daalse Veld. Spannend is de waarneming van een 
Draaihals op 25 juli op de Loenermark. De 
waarneming van 25 augustus op de Terletse 
heide kan duiden op de eerste najaarstrek. De 
vondst van het exemplaar op 29 augustus op de 
Arnhemse heide gebeurde doordat de vogelaar 
ineens iets bruins onderin de struik zag vliegen 
waarin een Grauwe klauwier zat waar hij naar 
keek. Op de Veluwezoom bij Velp werd de 
Middelste bonte specht tot 30 september nog 
een vijftal keer opgemerkt, evenals bij Groot 
Warnsborn op 19 en 23 september. Opmerkelijk 
was het al “bomenhoppend” naar zuid trekkende 
exemplaar 28 september langs telpost Dal van 
Deelen. In het dal bleken de akkers met 
graanzaden ook Boomleeuweriken aan te 
trekken, op 23 en 25 september werden er liefst 
zestig geteld. Een groep van 200 Veldleeuweri-
ken zat 14 oktober in de Bronkhorsterwaarden.

ZWALUWEN TOT GORZEN
De laatste Oeverzwaluwen passeerden 1 oktober 
de Kleine Gelderse Waard en 14 oktober telpost 
Eltenberg. Als dansende muggen boven water 
zorgden 3 augustus een slordige 5000 Boeren-
zwaluwen voor een waar schouwspel boven de 
Kleine Gelderse Waard. Een dichte groep van 29 
vogels trok 14 oktober nog over Klarenbeek bij 
Arnhem. Rond het Dal van Deelen hingen soms 
opmerkelijk veel Huiszwaluwen rond, die zich 
eerst tot een groep verzamelden en daarna naar 
zuid vertrokken. Zo telde men een groep van 350 
op 6 september. Over Larenstein in Velp trok er 
15 oktober nog één zuidwaarts. Een ongekend 

aantal Duinpiepers passeerde ons werkgebied. 
Zeker zestien waarnemingen werden verricht. De 
eerste trok 19 augustus naar zuid over het Dal 
van Deelen, waarna hier tot 23 september negen 
waarnemingen werden verricht met elf vogels, al 
dan niet kort ter plaatse. Op 29 augustus trok er 
één over Velp, op 2 september één over Huissen, 
en de 14e één over Doesburg. Twee Duinpiepers 
zaten 18 september in de Kleine Gelderse Waard, 
waar er de 20e nog één werd gezien. In de 
Hondsbroekse Pleij foerageerde er 23 september 
één. De laatste trok 30 september over het 
Herikhuizerveld. De laatste Boompiepers vlogen 
29 september over de Kleine Gelderse Waard en 
30 september trokken er vijf over het Herikhuizer-
veld. In de ochtend van 30 september werd een 
Roodkeelpieper gehoord in de Kleine Gelderse 
waard. Een paar dagen later werd er op dezelfde 
plek een mogelijke waarneming gemeld. Bij de 
stuw van Driel werd 5 oktober de eerste 
Waterpieper gehoord, gevolgd door een 
waarneming op 9 oktober in de Kleine Gelderse 
Waard en diverse waarnemingen er na. Bij vroege 
Waterpiepers mag men altijd alert zijn op 
Oeverpiepers, die iets eerder in het najaar 
doortrekken. Vanaf half augustus trokken de Gele 
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kwikstaarten weer weg. In de Kleine Gelderse 
Waard foerageerde 14 augustus een groep van 
61. Telpost Dal van Deelen noteerde er 144 op 28 
augustus. De laatste vogels zag men langs 
’s-Heerenberg en bij Azewijn op 30 september. 
De man Engelse kwikstaart van het gemengde 
broedpaar in het kassengebied bij Bergerden was 
2 juli nog druk bezig voedsel aan te slepen. Door 
de rui in het najaar, doorgaans niet goed meer te 
herkennen zijn Noordse kwikstaarten. Toch was 
dit bij de exemplaren 4 september in het Dal van 
Deelen en 18 september (twee) in de Kleine 
Gelderse waard door de donkere kop goed te 
doen. In Burgers Zoo werden 9 juli de jongen van 
een paar Grote gele kwikstaart druk gevoerd 
door de ouders. Ook van enkele andere locaties 
kwamen territoriumwaarnemingen. Onder 
andere 18 augustus vier langs de Beekhuizerbeek 
bij Velp. Grote groepen Witte kwikstaart, of 
slaapplaatsen daarvan, worden niet echt vaak 
gemeld. Een groep van 85 foerageerde 13 
oktober bij Azewijn. Zeer waarschijnlijk de al 
eerder gemelde adult zomerkleed man Rouw-
kwikstaart werd 17 juli weer op het Herikhuizer-
veld gezien. Een roepende Nachtegaal, de laatste 
melding dit jaar, werd 13 juli in Elderveld bij 
Arnhem gemeld. In de Kleine Gelderse Waard 
foerageerden zowel op 24 augustus als 9 
september nog twee Blauwborsten. De laatste 
Gekraagde roodstaarten zaten 15 september bij 
telpost Eltenberg en 27 september op het 
Herikhuizerveld. De eerste Paapjes op trek zaten 
5 augustus op de Arnhemse Heide en in het Dal 
van Deelen (vier). Hierna werden enkele 
tientallen waarnemingen verricht, waaronder 
groepjes van tien op 27 augustus bij Azewijn en 
dertien in het Netterdensche Broek op 30 
augustus. Op 7 oktober werden de laatste gezien 
bij de Hondsbroekse Pleij (twee), op de Arnhemse 
Heide, in het Netterdensche Broek en op het 
Herikhuizerveld. Tot eind september werden nog 
regelmatig groepjes Tapuiten waargenomen. De 

laatste zaten 10 oktober bij Loenen en 11 oktober 
in het Dal van Deelen. 23 september waren twee 
man Beflijster op de Arnhemse Heide de eerste 
najaarstrekkers. Op 28 september en 7 oktober 
trok er één over het Dal van Deelen en 6 oktober 
noteerde telpost Eltenberg een vrouw naar 
zuidwest. Interessant is de alarmerende 
Kramsvogel op 5 augustus bij de Oude Rijn bij 
Aerdt. In het voorjaar zou hier ook al een paar zijn 
gezien. De eerste trekkers kwamen een paar 
dagen later binnen, de 9e, met negen bij de 
Imbosch en vier op de Rheder- en Worth-Rheder-
heide. Halverwege oktober leek er een ‘fall’ aan 
Zanglijsters te zijn geweest. Zo telde men er 200 
op 13 oktober in Meinerswijk. De eerste 
Koperwieken werden 23 september op drie 
plekken in ons werkgebied gezien, te weten Dal 
van Deelen (twee), Arnhemse Heide (drie) en 
Cortenoever. Bij de Bijland werd 17 augustus een 
laatste Sprinkhaanzanger gemeld. Na de laatste 
zingende Snor 27 juli in de Jezuïtenwaai werden 
nog foeragerende vogels gezien op 30 juli bij het 
Berghoofdseveer en 1 augustus in de Jezuïten-
waai. Zingende Rietzangers hoorde men 4 juli bij 
de Oude IJssel bij Zutphen en 12 augustus bij 
Azewijn. Foeragerende exemplaren zag men 14 
augustus in de Kleine Gelderse Waard, 17 
augustus in de Jezuïtenwaai, 20 augustus in het 
Erfkamerlingschap (twee) en 4 september in 
Schuytgraaf bij Arnhem. In Meinerswijk foera-
geerde 23 augustus de laatst gemelde Bosriet-
zanger. Van de Kleine karekiet foerageerde er 14 
oktober nog één in de Oude Rijn bij Aerdt. 
Spotvogels werden nog opgemerkt bij Azewijn 
op 8 augustus en 19 augustus bij het Wiekense 
Gat. Van telpost Eltenberg kwam 27 september 
de laatste Braamsluiper waarneming. De 
Grasmus in Meinerswijk op 21 september was tot 
nu toe van die soort de laatste. De laatste 
Tuinfluiters zaten 10 september in het Dal van 
Deelen en 17 september bij het Zwanewater in 
de Huissense Waard. De man Bergfluiter van de 
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‘Brandtorenweg’ (zo noemt men de weg bij 
Natuurmonumenten) op de Veluwezoom werd 
nog tot 9 juli gezien, van eventuele jongen of 
partner werd helaas niets gezien. Vanaf de 
Veluwezoom werden 8 en 22 augustus nog 
Fluiters gemeld. In het Dal van Deelen foera-
geerde 7 september de op één na laatste Fitis, de 
laatste werd 21 september in Meinerswijk gezien. 
De laatste Grauwe vliegenvangers zaten 16 
september bij Azewijn en 28 september bij 
Kandia in de Rijnstrangen. Bonte vliegenvangers 
werden 28 augustus en 10 september in het Dal 
van Deelen gezien. Baardmannen zag of hoorde 
men in en rond de Jezuïtenwaai op 26 juli (twee), 
17 en 18 augustus en op 23 september. Bij de 
Kleine Gelderse Waard werden ze 30 september 
gehoord en 14 oktober werd er één gezien. Vanaf 
augustus werd Nederland overspoeld met Zwarte 
Mezen en ook in ons werkgebied was dat 
merkbaar. Op diverse plekken werden groepen 
gezien, onder andere bij Azewijn op 22 septem-
ber (24) en 30 september (25). Ook de Pimpel- en 
Koolmees waren flink op drift. Zo noteerde 
iemand 15 augustus 151 Pimpels en 51 Koolme-
zen op de Veluwezoom. De dispersie van 
Boomklevers in het najaar ging tot ver in de 
polders. Zo tekende de Kleine Gelderse Waard op 
26 juli zijn eerste ooit op. Ook bij Azewijn werd er 
regelmatig één gezien. De Kortsnavelboomkrui-
per van Landgoed Duno bij Doorwerth werd 21 
juli zingend gehoord. Een leuke ontdekking is de 

juveniele Buidelmees in de avond van 8 
september bij Azewijn. De volgende ochtend was 
deze vroeg uit de veren en vertrok rond 6:45 uit 
zijn slaapboom. Wielewalen werden nog drie 
maal gemeld: op 4 juli zingend in het leusveld bij 
Brummen, 15 juli bij het Azewijnsche Broek en 27 
juli bij Groot Engelenburg bij Brummen. Tot 3 
september werden Grauwe klauwieren gezien, 
bijna alle waarnemingen komen van de drie à vier 
broedpaar op een heideterrein bij Arnhem. Bij 
Brummen vond ook een geslaagd broedgeval 
plaats. Op 9 augustus zat op de Rheder- en 
Worth-Rhederheide de eerste Klapekster van dit 
jaar. Tot verbazing van de waarnemers trok één 
Lanius excubitor 11 oktober in een dicht bos over 
het open fietspad naar zuid bij de Koningsheide. 
Op 13 en 14 oktober zat er één bij telpost 
Eltenberg en ook de heidevelden werden weer 
bezet. Indien sommige telposten vaker bezet 
waren geweest, dan was er waarschijnlijk meer 
opgemerkt van de Gaaieninvasie dit najaar. Nu 
telde het Dal van Deelen er bijvoorbeeld 32 op 22 
september en 30 op 6 oktober. Wat in het niet 
valt bij de landelijke aantallen. Een kleine 5000 
Kauwen trokken 8 oktober samen op een 
slaapplaats in Arnhem zuid. Een Noordse kauw 
liep 25 september tussen ‘gewone’ in het 
Arnhemse Klarendal. Een behoorlijke groep 
Raven, liefst 53, zat 4 september in het Dal van 
Deelen. Vanaf begin oktober togen ook de 
Vinken weer voorzichtig naar het zuiden, met 
onder andere 2171 over het Dal van Deelen op 8 
oktober. Zowel bij Azewijn als het Dal van Deelen 
werden 23 september de eerste Kepen voor het 
najaar weer gehoord. Helaas niet gezien, maar 
wel goed gehoord, werd een Europese kanarie 
op 9 september in de Kleine Gelderse Waard. Een 
ander vloog 1 oktober naar zuid langs telpost 
Eltenberg. Sijzen werden de gehele periode vrij 
regelmatig opgemerkt. Eerst vooral solitair en 
kleine groepjes, vanaf eind september ook 
grotere groepen. In de Kleine Gelderse Waard 
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hing half september een leuke groep Kneu rond, 
onder andere 150 op 16 september. De eerste 
Barmsijzen vlogen 4 augustus over Leuvenheim 
en 28 augustus over het Dal van Deelen. Tot 14 
oktober volgden nog acht waarnemingen met 
onder andere 19 vogels over het Hof te Dieren op 
13 oktober. Een Kleine barmsijs was 14 oktober 
kort ter plaatse in het Azewijnsche Broek. De 
gehele periode werden Kruisbekken gezien of 
gehoord, echt doorzetten wilden de aantallen 
echter niet. Grotere groepen zag men 13 
september over Klarendal in Arnhem (elf ) en 26 
september in het Bergerbosch (15). Een niet 
makkelijk te vinden IJsgors zat 23 september op 
de akkers tussen de Graspiepers, Veld- en 
Boomleeuweriken in het Dal van Deelen. De 
groep Geelgorzen die zich vanaf augustus 
ophield op de akkers van het Dal van Deelen 
telde uiteindelijk zo’n 100 exemplaren op 24 en 
25 september. Na de eerste Ortolaan op 27 
augustus in het Dal van Deelen liep het aantal op 

tot liefst zes op 6 september! In de dagen erna 
werden de vaak lastig te vinden vogels in 
afnemend aantal gezien, de laatste op 10 
september. Telpost IJsselkop telde 9 september 
een doortrekker en een dag later vloog er één 
over het Slingerbos in Huissen. 

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar Jorick van de Westeringh 
die dit concept heeft doorgelezen en van kritisch 
commentaar heeft voorzien. 

Remco Wester
remcowaarneming.nl@gmail.com

Ortolaan, Dal van Deelen, 08-09-2012
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