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Dit zal waarschijnlijk het laatste jaar-
lijkse totaaloverzicht zijn. De redactie 
wil voortaan per Vlerk een iets korter 
overzicht presenteren. Op deze ma-
nier willen we ook meer ruimte geven 
aan opmerkelijke waarnemingen van 
gewonere soorten, denk aan zeer 
vroege of late zomervogels, of op-
merkelijke aantallen. Alle waarnemers 
worden hartelijk bedankt voor het 
doorgeven van hun waarnemingen!

Duikers tot eenden
Dat groepseuforie. óf gemakzucht. wel eens tot 
dwalingen kan leiden, bleek in de avond van 5 
jan. Op Waarneming.nl werd met foto’s de op de 
Rhederlaag aanwezige Parelduiker ingevoerd. De 
platen lieten echter een heuse Roodkeelduiker 
zien, waarna anderen ook hun foto’s bekeken. De 
vogel bleek al vanaf 3 jan aanwezig... Zoals 
genoemd, de Parelduiker dook van 2 tot 10 jan 
op de plas rond. Dit kan goed de vogel zijn welke 
18 dec 2010 al werd gemeld Opmerkelijk is de 
melding 8 jan van een tweede. Een fraai adult 
zomerkleed Roodhalsfuut zwom 27 tot 29 juli bij 
Olburgen, op het Wiekense Gat zat er een op 5 
nov. Een Geoorde fuut verbleef van 3 tot 10 jan 

op de Rhederlaag. Het gehele jaar door werden 
diverse solitaire en kleine groepjes gevonden, 
met pleisteraars van 7 juli tot 5 aug in de Kleine 
Gelderse Waard, van 26 tot 31 aug langs de 
Drielse Rijndijk en van 22 nov tot 28 dec op de 
Bijland. Over de Huissensche Waard trok 19 okt 
een Roze Pelikaan in noordoostelijke richting. 
Intrigerende vraag is of dit de uit Artis afkomstige 
‘Florien’ is, die 22 okt bij het Duitse Schwegen-
heim (Mannheim) dood onder een hoogspan-
ningsleiding werd gevonden en daarbij in drie 
dagen tijd 430 km had afgelegd. De strenge kou 
dreef Roerdompen de bebouwing in, zoals van 9 
jan tot 2 feb in een bronbosje in de Arnhemse 
wijk Angerenstein. Bij de Rhederlaag struinde 9 
en 10 jan er een, en in de Rouvenen werd er 
onregelmatig een in februari gezien. In de zomer 
‘hoempten ze in de Rijnstrangen en bij de Empe 
Sprabanen bij Zutphen. De resten van een dood 
ex lagen 3 apr in de Tengnagelwaard bij Lobith. 
Bij de Honderensekolk nabij Zutphen vloog 3 juli 
er een op en bij het Wiekense Gat riep 4 sept er 
een. ‘Blaffende’ Woudapen verbleven tussen 20 
mei en 10 juni in de Rijnstrangen. Naar verluidt 
zouden er vier territoria zijn gevonden. Al op 29 
jan vlogen twee Kleine zilverreigers over de 
Meinerswijk: winterwaarnemingen blijven 
bijzonder. De volgende werd pas 2 juli gezien. In 
de Meinerswijk verbleef een adult tot 5 juli en 
was de voorbode van vele waarnemingen in de 
nazomer, vooral in de Rijnstrangen. Zo liepen 30 
juli  vijf vogels in de Kleine Gelderse Waard, bij 
Azewijn zaten 26 aug er twee en van 29 aug tot 
28 sept pleisterde er een bij de stuw van Driel. Na 
een laatste doortrekker 25 sept over Huissen, 
volgden er nog twee op 11 nov in de Meiners-
wijk. De Grote zilverreiger is een jaargast. In de 
wintermaanden worden meer de grote weiland-
complexen bezocht, getuige de 21 op 3 feb in de 
Rouvenen, in de zomer ligt de nadruk meer op 
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het Rijnstrangengebied en rond Azewijn met 
hooguit vijf overzomeraars. Vanaf midden 
augustus liepen de aantallen door wegtrek uit de 
broedgebieden weer op. Het overvliegen van 
stedelijke bebouwing wordt daarbij niet 
geschuwd, meerdere malen vloog in oktober een 
doortrekker dwars over het centrum van Arnhem. 
Een hoogtepunt werd 15 okt bereikt, met 65 
vogels op een slaapplaats bij de Bijland. Een leuk 
aantal Purperreigers bezocht ons werkgebied, al 
op 21 april zat een adult bij Azewijn. In de 
Ossenwaard bij Lobith verscheen 14 mei een 
adult en van 29 juli tot 11 sept hingen zeker twee 
juvenielen rond tussen de Kleine Gelderse Waard 
en het Erfkamerlingschap. Er gaat het verhaal dat 
de vogels hier al sinds mei zouden zitten. Ook de 
Zwarte Ooievaar deed het dit jaar goed na de 
eerste op 28 mei bij Loenen. De op de avond van 
31 mei invallende ‘Zwooi’ in de Lobberdense 
Waard kreeg tot zeker 5 juni een leuk rijtje 
vervolgwaarnemingen: na de drie op 1 juni, 
waarvan er uiteindelijk een hoog naar zuid 
afzwaaide, bleven er twee langer rondzwerven, 
waarbij uiteindelijk vooral de Ooijpolder werd 
bezocht. In de Lobberdense Waard bleken ze een 
slaapboom te hebben. Dat er uiteindelijk slechts 
één werd gezien gaf even voer aan de geruchten-
machine of er niet ergens een nest zat. Overige 
waarnemingen waren 15 juli bij Hoenderloo, 17 
juli in het Lathumsebroek, 4 aug vier over telpost 
Eltenberg, 11 aug een over de Drie Dorpen 
Polder, 17 aug foeragerend in de Rouvenen, 26 
aug over telpost Doesburg, 3 sept over telpost 
Eltenberg, 4 sept twee over de Huissensche 
Waard en 4 sept bij Oosterbeek, waar 5 en 6 sept 
er twee liepen. De laatste trok 18 sept zuidwaarts 
over Kooningsjaght. Een Heilige Ibis banjerde 
tussen 19 en 29 mei onregelmatig rond in de 
Meinerswijk. Een gekleurringde zat 29 aug bij de 
Albaplas bij Klarenbeek. Een erg late Lepelaar 
vloog 19 dec vanuit de Millingerwaard de 
Lobberdense Waard in. Eind dec hing deze 
verfromfraaide onvolwassen rond in de 

Ooijpolder. Hoewel een exoot, is de Caraïbische 
Flamingo op 29 mei bij Azewijn er een van 
bijzonder kaliber. Zoveel vliegen er namelijk niet 
rond in Nederland. Tussen 1 jan en 13 feb werden 
diverse groepen Kleine zwanen doorgegeven. In 
de Loilsche broek bij Montferland foerageerden 
er 35 op 7 jan. Opmerkelijk zijn de 24, die eerst ’s 
morgens naar NO over de Lingewal trokken, zich 
in de middag tot 16:45 meldden in de Velper-
waarden, om om 16:50 in zuidoostelijke richting 
Giesbeek weer te passeren. In het najaar kwamen 
vijf meldingen door, waarvan er twee van 11 tot 
17 dec pleisterden op plas Immerloo bij Arnhem. 
Tot 6 maart werden een veertigtal waarnemingen 
van de Wilde zwaan ingevoerd. De grootst 
gemelde groep (32), hield zich ook gelijk op een 
opmerkelijk locatie op, namelijk op de akkers aan 
de oostkant van de Deelenseweg in het Dal van 
Deelen.  Van de nog immer lastige Taigarietgans 
kwamen meldingen op 23 jan bij Montferland 
(drie), 2 maart en 29 okt een bij Azewijn en 30 
nov bij de Albaplas bij Klarenbeek. Tussen 2 jan 
en 26 apr werden negen Kleine rietganzen 
gezien, met pleisteraars van 16 feb tot 16 mei in 
de Meinerswijk en van 9 tot 26 apr bij de Bijland. 
In het najaar werden er wederom negen gemeld, 
waaronder vier over Velp op 14 nov. Een 
mogelijke juveniele Groenlandse Kolgans zat 10 
dec bij de Hooge Horsten nabij Zevenaar. In de 
Lathumsebroek liep 27 feb een Dwerggans, op 30 
okt verbleef er een in de Hondsbroekse Pleij. 
Sneeuwganzen doolden rond bij Bronckhorst op 
1 jan, aan de Drielse Rijndijk bij Driel op 1 okt en 
bij Cortenoever op 16 okt. Telpost Doesburg 
noteerde een witte fase op 4 nov, meevliegend in 
een groep Kolganzen. Een hybride Brandgans x 
Rotgans zat 30 okt in de Hooge-Horsten bij 
Zevenaar. Twee oplettende vogelaars plukten 15 
jan uit een groep Kolganzen een Rotgans terwijl 
deze oostwaarts over het Spijkerkwartier in 
Arnhem vlogen. Bij Olburgen liepen er liefst tien 
in een grote groep Kolganzen. De volgende dag 
zat er nog één. In het weilandencomplex 
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Lathumsebroek/Rouvenen pleisterde van 11 feb 
tot 10 maart een adult. Vanaf de snelweg ter 
hoogte van Rheden werd 18 nov een Rotgans in 
een groep ganzen opgemerkt. In december liep 
er een in de Bronkhorsterwaarden op de 15e en 
bij Azewijn op de 20e. Een ongeringde Roodhals-
gans liep 6 maart in een groepje Kollen in de 
Hondsbroekse Pleij. Op 14 maart dobberde er 
een op de Bijland en een adult liep 21, 24 en 25 
maart bij Bronkhorst. Bij Angerlo liep 4 dec een 
adult, mogelijk dezelfde werd 11 en 12 dec in de 
Rouvenen en 18 dec in het Angerlose Broek 
gezien. Bij Dieren liep 28 dec een adult in de 
uiterwaard, waarschijnlijk dezelfde zat een dag 
later aan de Olburgense kant. Het gehele jaar 
werden Casarca’s gemeld, al dan niet voor 
langere tijd pleisterend. De zes in de Kleine 
Gelderse waard op 30 mei was de grootste groep. 
Een ongeringde man Krooneend had het naar z’n 
zin in een sloot aan de rand van de Arnhemse 
wijk Vredenburg, zo bleek na ontdekking op 17 
jan. Tot 8 feb bleef hij hier achter een vrouw 
Wilde eend aanzwemmen. IJs noopte de man 
tijdelijk naar Malburgen te verkassen, waar 31 jan 
ringers hem een aluminium sieraad om de poot 
legden. Hierdoor werd het mogelijk de man die 2 
jan 2012 midden in Houten (U) opdook te 
herkennen als de Arnhemmer. Op de Rhederlaag 
dreef 13 maart een adulte man, een vrouw trok 
29 aug met enkele Tafeleenden op in Meiners-
wijk. Vier adulte man en drie vrouw zwommen 12 
nov op de Rhederlaag. Een man hybride Kuifeend 
x Tafeleend verbleef 16 april op de Bijland. Op 
dezelfde plas werd 2 jan een vrouw Eider 
gevonden, en werd 13 feb en 19 maart hier weer 
gezien. Van 16 tot 24 april kreeg ze gezelschap 
van een subadulte man. Het aantal recreanten op 
de Bijland zal 30 mei waarschijnlijk te hoog zijn 
geworden, vanaf dan tot 8 juni hingen de twee 
rond op een grindplaat langs de Rijn bij de 
Kijfwaard. Een IJseend trok van 3 tot 11 jan de 
nodige bekijks op de Rhederlaag. Hierna leek de 
vogel verdwenen, een waarneming 14 feb deed 

echter anders vermoeden. Op 13 maart bleek de 
man nog steeds aanwezig, en tot 26 maart werd 
hij regelmatig gefotografeerd. Wat weinigen zal 
zijn opgevallen, is dat 2 maart een paartje IJseend 
in de Bronkhorsterwaarden verbleef! De volgende 
dag bleken ze al weer gevlogen...Na het zien van 
foto’s van de Grote zee-eend op de Rhederlaag 
werd achteraf op 11 maart een vrouwtje gemeld 
op de Rijn bij de Meinerswijk. De fraaie man van 
de Rhederlaag dook hier van 12 tot 20 maart z’n 
kostje bij elkaar.  De Meinerswijk was een 
favoriete pleisterplek voor Grote Zaagbekken,o.a. 
9 maart werden er bijv 56 geteld. Bij de stuw van 
Driel hing van 20 juli tot zeker 26 sept een 
vrouwtje rond, vanaf 29 juli onregelmatig 
vergezeld door een man in eclipskleed. Zes 
vrouwtjes zwommen 15 aug bij Azewijn. Een 
vrouw Rosse Stekelstaart zwom 2 en 8 jan bij 
Azewijn.

Roofvogels tot steltlopers
Vanaf 1 apr was de Zwarte wouw weer terug, 
waarna vele waarnemingen volgden. Tussen 19 
aug tot 6 sept werd er bij de Eltenberg regelma-
tig één ter plaatse gemeld. Bij de Lingeplasjes 
hing 6 feb de eerste Rode wouw rond, tot 20 mei 
werden er enkele tientallen gezien, waaronder 
tot twee ex die eind april begin mei bij Azewijn 
rondhingen. Hier werd er 7 juli nog een gemeld. 
Vanaf 29 sept, met een doortrekker bij de 
Eltenberg, stromen de najaarwaarnemingen weer 
binnen, waarbij 15 en 16 okt topdagen waren. 
De laatste twee passeerden de Bremweg bij 
Eerbeek op  30 nov. De Zeearend welke 9 jan in 
de graslanden aan de oostkant van de Deelense-
weg werd gemeld, werd wegens ontbreken van 
enig beschrijving en uitblijven van een reactie 
niet geaccepteerd. Een juveniel trok 26 feb naar 
het noordoosten over de Brummense Waarden 
en over de Worth-Rhederheide toog 14 okt er 
een naar het zuidwesten. Het werd ons gegund, 
maar je moest er dosis geluk bij hebben: op 21 
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mei werd een Slangenarend boven de Arnhemse 
Heide gemeld. Later bleek dat de vogel vaak 
boven het Deelensche Veld verbleef, net buiten 
ons werkgebied, maar af en toe een afzwaaier 
ons werkgebied inmaakte. In de Rouvenen 
bevond zich in januari en februari een slaap-
plaats van de Blauwe kiekendief, o.a. 20 en 22 
jan sliepen er drie. Tussen 13 en 16 okt trokken 
er 22 over de Eltenberg. Een adult man Grauwe 
Kiekendief trok 30 april naar noord bij Ooster-
beek, 2 mei passeerde een man Laag Wolfheze. 
Bij Azewijn foerageerde 27 juli een man en op 22 
aug verbleef een vrouw in het Angerlosche Broek 
bij Zevenaar. Telpost Eltenberg noteerde 16 sept 
een vrouw naar het zuidwesten. Leuke aantallen 
Sperwers trokken 13 okt over de Posbank (70) en 
16 okt over de Eltenberg (96). Hoe raar kan het 
lopen: op 13 okt kwam er op telpost Veluwezoom 
in de namiddag een wolkbreuk aan Buizerds 
los. Liefst 455 passeerden de post. De Eltenberg 
kwam niet verder dan 119...Op 14 okt werden 
er Elten 584 genoteerd. Op 15 okt kwam de 
Veluwezoom telpost op 330. En ging telpost Elten 
er met 596 op de tikker schandalig overheen! 
De 16e passeerden er 299 de Eltenberg en 267 
de Veluwezoom. Pleisterende Ruigpootbuizerds 
zaten 3 en 4 jan bij de Lingewal en van 3 jan tot 3 
maart in en rond de Rouvenen. Losse meldingen 
waren bij Azewijn op 8 jan, de Potjesweide op 13 
feb en de Arnhemse Heide op 19 feb. In het na-
jaar passeerden een groot aantal Ruigpoten ons 

werkgebied, de meesten tussen 13 en 16 okt. Zes 
vlogen over telpost de Eltenberg tussen 13 en 16 
okt, waarvan drie op de 13e.  Telpost Doesburg 
telde er twee op 24 okt en telpost Veluwezoom 
slechts één op 13 okt. Daarnaast werden er nog 
elf op andere locaties gezien. Tientallen Visaren-
den passeerden tussen 30 maart en 9 nov ons 
werkgebied, al dan niet in tweetallen. Grootste 
kans om er een te zien was in september. Zowel 
op 7 als 11 mei trok een vrouwtje Roodpootvalk 
over Huissen. Telpost Eltenberg tekende 1 sept 
een vrouwtje op en bij Dieren trok 24 sept een 
vrouwtje naar het zuiden. Tot 5 mei, met die 
dag een naar NO bij de Rhederlaag, werden een 
vijftiental Smellekens doorgegeven. Bij Groe-
nendaal zat er 2 juni een en bij Didam een op 
24 aug. De eerste najaarstrekker jakkerde 5 sept 
over Telpost Eltenberg, waarna onder andere de 
telposten zorgden voor een dertigtal meldingen. 
De laatste melding betrof een adulte vrouw 12 
nov bij Westervoort. In mei en juni werd vijf maal 
een nachtelijke Kwartel boven Velp of Arnhem 
gehoord. De laatste twee riepen 26 aug in de 
Huissensche Waard. Kwartelkoningen raspten 
van 9 tot 23 mei bij de Geldersche Toren bij 
Dieren, met op 15 mei twee mannetjes, en bij 
Cortenoever van 24 juni tot 17 juli, met tussen 25 
juni en 2 juli twee mannetjes. De voorhoede aan 
terugkerende Kraanvogels kwam eind febru-
ari langs, waarna 8 maart een groot spektakel 
losbarstte met 100-en vogels over ons gebied. 
Daarna sijpelden tot 21 mei nog kleine groepjes 
door.  Vanaf 14 okt werd de zuidelijke tocht weer 
ingezet, tot 18 dec kwamen kleine groepjes door, 
maar beduidend minder massaal. Een fraaie Stelt-
kluut liep 6 mei in de Doorwerthse Waarden, en 
zat later die dag bij de plas aan de Drielse Rijndijk. 
Diezelfde avond foerageerde er een in de Kleine 
Gelderse Waard. Niet alleen de Lingewal werd 
weer als broedlocatie door de Kluut ingenomen, 
ook langs de Drielse Rijndijk bij Driel kwamen 
paren tot broeden, wat op 29 juni tot 21 vogels 
leidde. De Kleine Gelderse Waard kende ook een 
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broedpaar. Zeer late Kluten verbleven 14 dec 
langs de Drielse Rijndijk (één) en 17 dec bij Aze-
wijn (vijf ). Twee Bontbekplevieren 13 maart langs 
de Drielse Rijndijk waren de eersten voor 2011. 
De voorjaarstrek kende tot 20 juni een kleine 
tiental waarnemingen, waaronder zes op 15 
mei in de Kleine Gelderse Waard. De najaarstrek 
begon 20 juli met een ex in de Kleine Gelderse 
Waard, de laatste passeerde 2 okt roepend de 
Huissensche Waard. Op een drietal locaties, 
Lingewal, Azewijn en Rouvenen, liep in de eerste 
drie maanden het aantal Goudplevieren tot niet 
alledaagse hoogte op.  Maxima waren 200 op 12 
feb aan de Lingewal, 700 bij Azewijn op 6 maart 
en 235 in het Angelosche Broek bij Zevenaar op 
2 maart. Het najaar telde vijftien waarnemingen, 
veelal van solitairen. In de Meinerswijk werd 25 
feb al een Zilverplevier opgemerkt. Op 29 en 
30 mei liepen er twee in zomerkleed rond in de 
Kleine Gelderse Waard, op 2 juni nog een. Bij 
Huissen trok er een langs op 8 sept en 9 okt en 
Azewijn leverde er 22 okt een op. Bij de Bijland 
stond er 27 nov een aan de grond. Bij Olburgen 
liep in de avond van 9 april een adult Kanoet. 
Een adult zomerkleed zat 15 mei langs de Drielse 
Rijndijk. Een mogelijke werd 27 aug helaas te 
kort gezien op het Wiekense Gat. Het exemplaar 
11 sept naar zuidwest over Azewijn Broek ging 
op de foto. Zowel 6 als 7 mei foerageerden twee 
Drieteenstrandlopers in de Kleine Gelderse 
Waard. Azewijn telde 14 mei één ex en op 11 sept 

liepen er weer twee in de Kleine Gelderse Waard. 
De enige voorjaars Kleine strandloper liep 1 mei 
in de Kleine Gelderse Waard, waar 5 aug ook de 
eerste najaarstrekker opdook. 11 sept was goed 
voor twee ex in de Kleine Gelderse Waard en 
een bij Azewijn, waar 18 sept er een overvloog. 
Van de twee op 25 sept in de Hondsbroekse Pleij 
was er de volgende dag nog een over. Naast 
de drie Temmincks strandlopers op 6 mei in de 
Hondsbroekse Pleij, zat er ook een in de Kleine 
Gelderse Waard. Bij Azewijn zat er een 7 mei, de 
volgende dag aangevuld met een tweede. De 
Hondsbroekse Pleij telde 10 mei er weer twee en 
bij Azewijn zaten er 13 mei twee, en tussen 15 
en 17 mei max vier. In het najaar verbleef er één 
op 8, 9 en 25 juli in de Kleine Gelderse Waard en 
passeerde 24 sept  er een de telpost in de Huis-
sensche Waard. De Kleine Gelderse Waard kon als 
enige Krombekstrandlopers aantrekken, en wel 
op 7 mei (twee), 9 en 10 juli, 27 aug (twee) en 28 
nog één.  Van een tiental plekken kwamen tussen 
9 maart en 7 mei Bonte strandloper-meldingen, 
van 11 sept tot 30 okt volgden er nog eens 18 
waarnemingen. Opmerkelijk zijn de doortrekkers 
die over de Posbank op de Veluwe vlogen: op 
14 okt twee, op 16 drie en op 30 okt zeven. Bij 
Azewijn en in de Roelofshoeve bij Duiven zaten 
tussen 7 jan en 8 mei solitaire Bokjes, een latertje 
zat 11 mei op de Empesche en Tondensche 
Heide. Opmerkelijk is  het Bokje die 31 aug op 
de N815 tussen Wehl en Kilder bijna op de auto 
van een vogelaar klapte. Azewijn telde 27 sept 
de eerste twee najaarstrekkers, waar 26 okt een 
max van zes werd geteld. In de Meinerswijk 
vlogen 16 okt er twee op en 30 okt passeerde er 
een Telpost Doesburg. Liefst 50 Watersnippen 
zaten 27 aug langs een plas bij Drempt. Tot eind 
maart liep langs de Lingewal het aantal Grutto’s 
op met een max van 320 op 19 maart. Een groot 
deel van deze Grutto blijken IJslandse Grutto’s te 
zijn. Een slordige 250 werden 10 maart tot deze 
ondersoort  gedetermineerd. Ook op een aantal 
andere plekken, zoals in de Velperwaard, werden 

Bokje, Azewijnse broek, 13 maart 2011

Fo
to

: J
ur

rie
n 

va
n 

De
ijk



- 70 -    Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

IJslanders gedetermineerd. Een Steenloper 
foerageerde 3 juni bij Azewijn. 

Meeuwen tot kwikstaarten
Een adult zomerkleed Zwartkopmeeuw stond 5 
maart op een kade in Doesburg. Een adult werd 
20 maart boven Huissen opgemerkt, mogelijk 
op weg naar de Rhederlaag. Hier dobberden 23 
maart twee adult zomerkleed. Over Elderveld, 
Arnhem trokken 27 maart twee adult, drie 
trokken 19 april over de Jezuïtenwaai. Op een 
slaapplaats langs de Lingewal deed 2 juli een 
adult z’n oogjes dicht, om de volgende morgen 
vroeg te vertrekken. Op de kade bij Arnhem 
stond 7 juli een adult. Twee adult Dwergmeeu-
wen vlogen 4 april in de Meinerswijk rond. 
Hogere aantallen vlogen vervolgens rond op de 
Bijland, tien op 10 apr, en het Wiekense Gat, 17 
op 30 apr. In het najaar trok zowel op 10 als 15 
okt een subadult de telpost in de Huissensche 
Waard. Naast Geelpootmeeuwen die regelmatig 

werden gemeld, o.a. acht in de Nieuwe Haven 
van Arnhem op 5 sept, zijn ook Pontische 
meeuwen frequent gezien, met op 22 jan en 6 
feb vijf in de Velperwaarden, en drie 14 dec op 
de Rhederlaag. Bij de regelmatig gemelde Grote 
mantelmeeuw valt het aantal van veertien op 18 
okt op de Bijland zeker op. De Rhederlaag kwam 
23 dec met negen in de buurt. Nabij de Hoven, 
Zutphen trok 1 mei een stern met kenmerken van 
de Lachstern naar het noordoosten. Op sommige 
locaties liepen de aantallen Visdief op, zoals 60 
op 30 juli bij de stuw van Driel en 50 boven de 
Rhederlaag op 15 aug. Laatsten vlogen 18 sept in 
de Kleine Gelderse Waard en 24 sept langs Mal-
burgen, Arnhem. Op 22 april werd een maximum 
van 100 Zwarte sterns op de Bijland geteld, het 
Wiekense Gat telde 1 mei 72 vogels. De laatste 
vloog 17 sept in Meinerswijk. De najaarstrek van 
de Houtduif verloopt vaak in een smalle baan. De 
ca 2500 over telpost Eltenberg op 14 okt vallen 
in het niet bij de slordige 21000 streepjes die 
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dezelfde dag bij Azewijn werden gezet. In het 
voorjaar werd in Bronkhorst roestplaats tot 20 
jan bezocht door max zeven Ransuilen, in het 
najaar tot zes. Een slaapplaats in Huissen telde er 
een in het voorjaar en vanaf 13 okt max negen. 
In Zutphen sliepen 16 jan er drie en bij Zevenaar 
zaten 26 nov er liefst vijftien. Van 15 tot 17 jan 
pleisterde een Velduil bij Azewijn. 19 maart vloog 
er een langs Cortenoever. Liefst twee verbleven 
10 okt in de Rosandse Polder. Telpost Doesburg 
zag er 14 okt een en 26 okt zat er bij Kandia in 
de Rijnstrangen een. Op tweede Kerstdag zat er 
een midden in het drukke hondenuitlaatgebied 
op het Rozendaalse Veld. Zeer intrigerend is 
de roepende Hop op 29 mei en 1 juni bij de 
Empesche en Tondensche Heide. Op de eerste 
datum werd de vogel ook gezien. Een viertal 
Draaihalzen werden in het voorjaar gezien: 21 
april bij Bergherbosch, 25 april in Leuvenheim, 
1 mei bij Cortenoever en een latertje op 30 mei 
bij Broek ten westen van Brummen. 2011 was 
een aardig jaar voor de Middelste bonte specht. 
Niet alleen werden twee territoria bij kasteel 
Middachten en twee in de Middachter Bossen 
vastgesteld, met i.i.g. op een plek twee juve-
nielen, ook bij Hoog-Keppel werd 16, 18 en 31 
maart een ‘Mibo’ gezien. Ten noorden van kasteel 
Rozendaal riep er 28 april een, een subadult 
foerageerde 28 juni langs de Herikhuizerweg op 

de Veluwezoom. Het zeer bleke vrouwtje die 14 
dec in park Zijpendaal bij Arnhem werd ontdekt 
trok vele vogelaars. Langs de Stalen Enk aan de 
oostkant van Velp foerageerden er 17 dec twee, 
de volgende dag werd er nog een gevonden. 
Overvliegende roepende Duinpiepers trokken de 
aandacht op 27 aug in de Meinerswijk, 10 sept 
over telpost Eltenberg, 12 sept over Huissen en 
16 sept over telpost Doesburg. Een adult zat 4 
sept op de Zilvense Heide bij Eerbeek. Een goede 
regiosoort, maar helaas alleen gehoord werd 
de Roodkeelpieper op 12 en 13 mei bij Azewijn. 
Kort, maar goed en van dichtbij liet 1 okt een 
Oeverpieper zich bekijken langs de Rijn bij de 
Kijfwaard. Bij  Azewijn foerageerde 24 en 27 april 
en 1 mei een vrouwtje Engelse kwikstaart. Slechts 
een zevental waarnemingen van de Noordse 
kwikstaart kwamen binnen, de eerste  al op 22 
april bij  Azewijn, waar de 24e nog een ex zat. 
Een adulte man trok 8 mei over Huissen, dezelfde 
dag zaten er tevens 30 bij de stuw van Driel en 
vier in de Kleine Gelderse Waard. Op 12 mei liep 
er  één bij Azewijn en een vrouw zat 14 mei in 
het kassengebied bij Bergerden. Een mogelijke 
man Balkankwikstaart bij Azewijn ging 29 april 
op de foto, maarr liep helaas te ver voor nadere 
details. Tussen 9 maart en 11 mei werden dertien 
Rouwkwikstaarten gemeld, waarbij niet altijd 
donkere Witte kwikstaarten, of hybriden zijn 
uitgesloten.

Waterrietzanger, Ecodelta Doesburg, 8 juni 2011
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- 72 -    Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

Pestvogels tot gorzen
Om 9:10 trok 10 jan een Pestvogel over Dieren. 
Om 9:45 dezelfde dag zat misschien wel dezelfde 
kort in een boom in Klarendal, Arnhem. Eveneens 
in Arnhem waren de twee op 13 jan in ’t Duifje, 
vier op 16 jan in het Spijkerkwartier en maximaal 
zes op 15 en 16 in Het Broek. Op 14 feb doken er 
in Angerenstein acht op, en dezelfde dag werden 
er zeven ontdekt in De Laar, die tot 18 feb (nog 
drie dan) bleven hangen. Op de 18e vloog er een 
over Malburgen en 1 maart zaten er vier kortston-
dig in Presikhaaf. Bij Azewijn ging 27 dec er een 
op de foto.. Liefst 20 Paapjes bevolkten 7 sept 
een weiland bij Azewijn. De twee bij Bronkhorst 
op 28 okt zijn opmerkelijk laat. Een late Tapuit zat 
22 okt bij telpost Doesburg. Het Lappendeken op 
de Veluwezoom kende 31 maart de eerste Bef-
lijster voor dit jaar. Hierna volgden verscheidene 
waarnemingen van voornamelijk solitaire vogels. 
Het najaar leverde er aanzienelijk meer op, vooral 
op de trektelposten genoteerd. Over de Posbank 
trokken er bijvoorbeeld op 11, 13 en 16 okt resp 

16, twaalf en negen door. Een aantal fanatieke 
tellers wisten er zelfs zes te noteren vanaf een 
dak in Klarendal, Arnhem. De laatste twee vlogen 
28 okt over Dieren, waarna er nog twee opval-
lende meldingen volgden: op 16 nov een man 
midden in Velp en op 27 nov een ter plaatse met 
enkele Merels bij Didam. 2011 was een aardig 
jaar voor de Snor. Liefst op vier locaties werden 
zingende mannetjes opgemerkt. Van 11 april tot 
18 mei maximaal twee in de Jezuïetenwaai, van 
25 tot 30 mei bij de Kleine Gelderse Waard en 5 
en 9 juni in het Erfkamerlingschap. Zeer bijzonder 
is de vangst van een eerstejaars Waterrietzanger 
op 6 aug bij Doesburg. De vogel is gefotogra-
feerd. Slechts eenmaal eerder is er een in ons 
werkgebied gemeld, op 10 en 13 sept bij Azewijn. 
In de Jezuïetenwaai zong 29 maart de eerste Riet-
zanger. Hierna werden in een tiental gebieden 
zingende mannetjes opgemerkt. Laatsten zaten 2 
sept in de Ecodelta bij Doesburg (twee) en 3 sept 
in de Jezuïtenwaai. Soms duiken Bosrietzangers 
in steden op, zoals het zingende mannetje op 17 

Fraters, Lathumse broek, 28 januari 2011

Fo
to

: R
ub

en
 V

er
m

ee
r



Vlerk  29  /  2  (2 0 1 2 )   -  73  - 

juli in de heemtuin in park Presikhaaf. Een zeer 
late Kleine karekiet scharrelde 14 nov nog rond in 
de Grote Bloem bij Huissen. Vanuit een kastanje 
nabij Centraal Station Arnhem riep 27 okt een 
Bladkoning. Helaas liet de volgende dagen de 
vogel zich niet meer horen. Een mogelijke zat 
31 okt bij Drempt. Tussen 1 en 7 jan pleisterden 
twee Baardmannen in de Meinerswijk. In de Jezu-
ietenwaai werden er in het voorjaar onregelmatig 
enkele gezien of gehoord, de 20 op 20 maart is 
een behoorlijk uitschieter. In de Empe Sprabanen 
bij Zutphen zaten 9 en 12 april er resp vier en 
twee en 23 okt trokken er twee over Azewijn.  
In 2011 werden tien keer Witkopstaartmezen 
gevonden, waaronder een groep van zeven bij 
Bergherbosch op 7 jan. Een goede vondst is de 
zingende Kortsnavelboomkruiper 2 april op land-
goed Duno bij Doorwerth. Vervolgwaarnemingen 
tot 13 mei leverde nog een tweede mannetje 
op en nestindicerend gedrag. In Hekenbroek bij 
Laag-Keppel werd 21 mei er een gemeld en in 
ieder geval één zingend mannetje, en mogelijk 
twee, bevonden zich in het Bergherbosch. Alleen 
het najaar kende Buidelmezen. De enige ter 
plaatse zat 10 sept kort in de Kleine Gelderse 
Waard, de overigen trokken 26 sept over de Huis-
sensche Waard, 1 okt over Meinerswijk (twee) 
en  1 en 14 okt wederom over de Huissensche 
Waard. De eerste Grauwe klauwier zat 21 mei ten 
noorden van Arnhem. Dit gebied telde uitein-
delijk drie territoria, waarvan zeker twee paar  
uitgevlogen jongen had. De Ellecomsche Polder 
telde twee territoria. Verder zaten er mannetjes 
bij Spijk op 29 mei en op de Wort-Rhederheide 
op 2 juni. De Bonte Kraai van Velp werd tot 5 
april vaak als ‘drive-by’ soort even meegenomen. 
Liefst 20.000 Spreeuwen sliepen 14 sept op 
een slaapplaats in de Oude Rijn bij Aerdt. In het 
Bergherbosch zong 6 en 10 juni en 5 juli een man 
Keep.  Alle gemelde Europese kanaries vlogen 
over en wel 18 aug over telpost Eltenberg, 3 sept 
over Kooningjaght, 25 sept over de Huissensche 
Waard, 2 okt weer over de Eltenberg en 16 okt 

over Huissen. Het aantal van 1.500 Sijzen dat 
18 feb langs  ’s-Heerenberg trok is opvallend te 
noemen., op de Veluwezoom zat 31 maart een 
groep van 200. In de zomermaanden werden 
sporadisch vogels gemeld in het Bergerbosch en 
op de Veluwezoom. Nu is de Frater al zeldzaam 
in de binnenlanden, een groep is helemaal 
bijzonder. Op 28 jan werden 24 vogels ontdekt 
in het Lathumsebroek. Ze bleven tot zeker 16 
maart, de groep inmiddels geslonken tot drie. 
Achteraf meende een vogelaar de groep al op 2 
jan waargenomen te hebben. Hij zag toen ca 28 
‘Kneuen’ op een ruig terrein iets westelijker langs 
dezelfde weg. Het Bergherbosch (Montferland) 
leverde een groot aantal Kruisbekken op. Niet 
alleen de grootste groep, 26 op 6 feb, maar ook 
een alarmerende op 3 mei. In het Deelerwoud 
werd 12 juni een gezin met 4 juvenielen gezien. 
Helaas van korte duur was de zingende Roodmus 
op 29 mei bij Azewijn. Van twee adult vrouwt 
Noordse Trompet Goudvinken, onregelmatig 
van 2 jan tot 10 feb in Eerbeek waargenomen, 
zijn zowel foto’s  als geluidsopnames. De vier IJs-
gorzen waren allen overtrekkers, die op 4 maart 
over de Bronkhorsterwaarden de enige in het 
voorjaar. De overigen passeerden 21 okt telpost 
Doesburg, 23 okt Azewijn en 30 okt de Posbank. 
Nu was 26 nov de ontdekking van de erg tamme 
eerstejaars man Sneeuwgors bij de sluis van 
Driel al een goede, een dag later kon middels 
detailfoto’s ook de Engelse ring die hij droeg 
worden afgelezen. Het nummer TR33359  werd 
‘m 29 okt 2011 omgedaan door de East Yorkshire 
Ringing Group bij het gehucht Buckton, East 
Riding of Yorkshire.  De verstreken tussentijd was 
29 dagen, waarin de man 469 km aflegde. Van de 
vijf Ortolaan-waarnemingen kwamen er vier van 
twee telposten: telpost Doesburg noteerde er 
2, 4 en 11 sept één, de Eltenberg 26 sept. Bij het 
Deelerwoud foerageerden 24 sept er twee.

Remco Wester
remcowaarneming.nl@gmail.com


