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verzoek van derden enkele nieuwe gebieden 
onderzoeken.  De Gelderse Vogelaarsdag. 
Aandacht voor vogels en onze vereniging 
op radio, krant, TV. En een flinke inzet op 
Natuur- en Vogelbescherming. Ik vind het 
nogal wat voor een clubje vrijwilligers. Menig 
bedrijf kan jaloers zijn op zo’n resultaat in 
de ons achterliggende  economisch en voor 
natuurbeheer woelige jaren. Naast deze 
droge feitenopsomming zie ik ook veel meer 
synergie tussen personen, ieder zo met hun 
voorkeuren voor een rol of activiteit. Er is veel 
enthousiasme en kwaliteit aanwezig, en bij 
de meeste activiteiten zie ik gedrevenheid 
en overtuiging. Vele tientallen leden hebben 
zich bij mij gemeld met suggesties en 
vragen, en dat voelt als een sterke betrok-
kenheid! Mooi dat we als bestuur daar een 
sturende rol in hebben mogen vervullen. Ik 
dank dan ook ten zeerste Dick van Dorp, Eite 
Boonstra, Michaela Povel, Erik Lam. Ik wens 
mijn opvolger Dick van Dorp veel succes en 
weet dat ik als gewoon lid velen van jullie 
weer  ga tegenkomen, zeker ook buiten!

Raymond Schuurkes

schuurkes.vwgarnhem@online.nl

IntroTenslotte

Mijn laatste INTRO voor de Vlerk, na drie jaren 
voorzitterschap. Wat schrijf je daar dan in? 
Wat er nu speelt, hoe het was de afgelopen 
maanden, dat het een mooi vogeljaar 2015 
mag worden, of enkele actuele zaken? 
Niets van dat alles. Ik neem jullie in het kort 
mee over hoe het was de afgelopen jaren 
voorzitten met een goed bestuur en een 
mooie club van tellers, beschermers en 
genieters. Het Ontwikkelplan 2012-2015 
zoals vastgesteld drie jaren geleden in de 
ALV is een belangrijk werkkader geweest. 
Een belangrijke gedachte die ik heb meege-
kregen van een voormalig penningmeester 
is: “Raymond, het is geen bedrijf, maar een 
club vrijwilligers en hobbyisten….”. Dat heeft 
zeker ook geholpen. En ik denk dat we door 
die combinatie allerlei stappen hebben gezet 
inzake vernieuwing en groei, met behoud 
van het oorspronkelijke en goede. Wat te 
denken van ruim 100 aangemelde nieuwe 
leden sinds 2011! Omdat er standaard 
jaarlijks circa 15 leden opzeggen of afvallen is 
er een netto aanwas van meer dan  50 leden 
geweest.  Vernieuwing: een nieuwe hele 
mooie folder, FaceBook, website zeer actueel 
met veel inhoud. Mooie excursies binnen 
en buiten ons werkgebied. Automatische 
incasso en Financieel Meerjarenplan. Een 
topvolle Vlerk en een nieuw en sterk Vlerk-
team. Een sterk opgezette nieuwe vogel-
cursus. Vele en sterke en mooie lezingen 
en ledenavonden, voor een deel openbaar. 
Meedoen en publiciteit van bijvoorbeeld 
de Nationale Vogelweek. Vele tellingen en 
onderzoeken in combinatie met Sovon-
medewerkers. Nieuwe contacten met vele 
groene organisaties en terreinbeheerders. Op 

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: 15 juni 2015
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Van de redactie

Voor het eerst mag ik hier het stukje ‘Van de 
redactie’ schrijven. Eind vorig jaar heb ik met 
veel plezier het stokje als hoofdredacteur van 
Jan Schoppers overgenomen. Wat ik graag 
wil is dat iedere Vlerk voor werkgroepleden 
van verschillende pluimage iets te bieden 
heeft: voor de doorgewinterde én de 
beginnende vogelaar, de hardcore teller en 
de sfeerproever, de lezer en de plaatjeskijker. 

Als we de Vlerk voorbereiden, zijn we steeds 
aangenaam verrast door wat we in de inbox 
van de redactie vinden. Steevast staan 
er mooie, leuke en interessante verhalen 
klaar. Over excursies, tellingen, bijzondere 
waarnemingen. Toch is het soms een hele 
toer om de Vlerk goed gevuld te krijgen. 
Daarom hebben we in het najaar een avondje 
‘vooruitgekeken’: welke artikelen kunnen 
we verwachten en wat willen we daaraan 
toevoegen? Binnen de kortste keren hadden 
we een lijstje mooie ideeën.

Zo geeft Arjan Hell ons voortaan handige 
kijktips voor het seizoen, nu al voor de derde 
keer. In iedere Vlerk proberen we aandacht 
aan natuurbescherming te geven, dit keer 
komt de Stadsvogeladviseur aan het woord. 
Ook zetten we vanaf nu steeds een vogelaar 
van de werkgroep ‘in de kijker’. Dat heeft 
in deze Vlerk een heel bijzonder verhaal 
opgeleverd. 

Ook bijzonder: in 2014 is voor 35e keer de 
fenologie in ons gebied genoteerd! Jos 
Pelzicker heeft alle gegevens weer voor deze 
Vlerk verwerkt. 

Veel leesplezier en als je tips, ideeën of 
wensen hebt: altijd welkom!

Namens de redactie

Renske Postma

Gezocht: vormgever Vlerk 
Marc de Bont verlaat eind 2015 de redactie. 

Daarom zoeken we versterking: vind jij het 

leuk om de Vlerk op te maken en afspraken 

met de drukker te maken? Ervaring met 

Indesign is handig, maar niet noodzakelijk: 

Marc kan je dit jaar op weg helpen. 

Tijdbesteding: ongeveer drie-vier dagen per 

Vlerk, verspreid over twee-drie weken (4 

Vlerks per jaar). 



Links scheidend voorzitter Raymond Schuurkes, rechts scheidend 
secretaris, maar nieuwe voorzitter Dick van Dorp
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Van het bestuur

Belangrijkste afspraken en besluiten van de 
Algemene Ledenvergadering van 26 februari 
2015

 • Notulen ALV 25 februari 2014 
worden goedgekeurd met enkele kleine 
opmerkingen.

 • Jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd 
met kennisneming van positief advies van de 
kascontrolecommissie.

 • Jaarplan 2015 en begroting 2015 zijn 
goedgekeurd. De begroting (inkomsten 
van €5.885 en uitgaven van €6.137) kent 
een negatief resultaat/saldo van €252. Het 
streven is om kostendekkend uit te komen. 
Een belangrijke kostenbesparing komt uit 
het printen van minder Vlerken. Het negatief 
resultaat komt eventueel ten laste van eigen 
kapitaal. Belangrijk is om een concrete 
besteding te vinden voor de 
begrote €1000 aan plannen/
projecten.

 • Het voorstel van het 
bestuur om de komende jaren 
voor diverse bestaande en 
nog komende plannen en 
activiteiten geld te gebruiken 
uit het eigen kapitaal wordt 
aanvaard.  Met alleen inzet 
van eigen menskracht blijven 
teveel zaken liggen. Er kan 
daarbij ook gebruik worden 
gemaakt van diverse subsidie 
of fondsen om de uitgaven 
te beperken. De vergadering 
verzoekt om een meerjaren-
uitvoeringsplanning te maken 
met eigen inzet en kosten 

voor derden of materialen. Per jaar wordt een 
verantwoording gegeven.

 • Voorzitter Raymond Schuurkes stopt 
na drie jaren met het voorzitterschap. Het 
nieuwe bestuur bestaat m.i.v. 27 februari 
2015 uit de volgende personen:
-voorzitter (nieuw): Dick van Dorp;
-secretaris: vacant;
-penningmeester: Eite Boonstra (nog 1 jaar); 
-algemene bestuursleden: Michaela Povel, 
Erik Lam, Jeroen Gosse (nieuw), Jorick van de 
Westeringh (nieuw).

Raymond Schuurkes/voorzitter
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Jorick van de Westeringh
Bijna 37 jaren geleden kwam ik als potentiële 
veelvraat ter wereld. Legio interesses 
beklijfden door de jaren heen. Toeren door 
Europa met een bandje, een platenlabel 
runnen, sporten, een eigen strip- en 
platenwinkel en van dies meer zij. Een aantal 
jaren terug begon ik om onverklaarbare 
reden plotsklaps met vogelen. Als kind had ik 
al wel interesse in vogels en natuur. Echt tot 
wasdom kwam dit echter nooit. Dat diende 
dus op stel en sprong ingehaald te worden. 
Gezegd moet worden, er is nog een lange 
weg te gaan.
Een plezierige morele obligatie vrijwil-
ligerswerk te doen leidde tot tal van 
tellingen. Nachtzwaluwen, MUS, uilen, 
slaapplaats Wulpen en ganzen en favoriet: de 
watervogeltelling. Mijn buitenuren per week 
worden, mede hierdoor, de laatste jaren in de 
tientallen gemeten.
Toetreden tot het bestuur lijkt me een 
plezante uitbreiding van bovenstaande. 
Uiteraard hopende iets bij te dragen aan 
bescherming en genot van levende have in 
onze regio. Voor nu, tot ziens langs dijk of 
plas...

Jeroen Gosse
Van jongs af aan ben ik dol op buiten en 
natuur. Toen ik met m’n vriendin Renske 
een woonplekje vond aan de noordrand 
van Arnhem, vol mooie oude bomen en 
klaterende beekjes, was onze keuze dan ook 
snel gemaakt. 
Ik studeerde fysische geografie, heb 15 jaar 
voor een natuurreisbureau gewerkt, diverse 
functies bij de rijksoverheid bekleed en werk 
nu voor het ministerie van economische 
zaken. Daarnaast heb ik m’n eigen fotobu-
reau. Vogels fotograferen is nieuw voor me 
en helpt me meer over vogels te leren.
Het vogelen geeft me op een of andere 
manier een onschuldig geluk. Zoals onlangs 
op Terschelling toen per toeval vlakbij een 
plevier zat. Morinel! Een uur lang heb ik 
kunnen bestuderen hoe hij rondscharrelt, 
luistert en kijkt en plots een kort sprintje 
trekt naar z’n volgende hapje.
De activiteiten van de vogelwerkgroep en 
de resultaten van het bestuur vind ik een 
compliment waard. Daar draag ik graag 
aan bij. Bijvoorbeeld door als werkgroep te 
proberen jongeren meer te betrekken. En om 
elkaar meer te ontmoeten om van elkaar te 
leren en plezier te beleven.
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Het werkgebied van Vogelwerkgroep Arnhem e.o.

Zie ook: http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl. In de linker kolom -sub Vogels kijken- kun je de soorten, 
gebieden, biotopen telposten vinden! Per atlasblok kan daar een topografische ondergrond worden bekeken 
door een atlasblok aan te klikken.

Het werkgebied van onze vogelwerkgroep strekt zich globaal uit van Arnhem tot Zutphen en van Nationaal 
Park De Hoge Veluwe tot de Duitse grens. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 700 km2 (70.000 ha). 
Er komen verschillende biotopen voor: rivierenlandschap, bos op arme en op rijke gronden, heidevelden en 
steden en dorpen. In totaal zijn meer dan 300 vogelsoorten waargenomen in het gebied. Op vier plaatsen 
vinden in het najaar trektellingen plaats: Eltenberg (roofvogeltrek), IJsselkop (bij Huissen), Beemsterweg (bij 
Doesburg) en Dal van Deelen.
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Twee vogelaars in de kijker: Henk en Marguerite 

Sweers

Laat ik eerst iets zeggen over die lastige 
naam van mij. Mijn Zwitserse grootvader was 
een romanticus. Toen zijn jongste dochtertje 
in mei werd geboren, noemde hij haar 
mei-zoentje, Marguerite. Toen mijn moeder 
op haar beurt in mei een dochter kreeg 
(16-5-1939) was het ‘encore une marguerite’, 
nog eentje. Velen noemen mij Margriet, 
Margreet of Margaret. Wie een goede beurt 
wil maken noemt mij zoals ik heet.

Wat kun je vertellen over jezelf?
Mijn ouders waren op hun manier allebei 
sterk op natuur gericht. Mijn vader was heel 
avontuurlijk ingesteld: ruige tochten maken 
door bergen, oerwouden, beesten zien. Mijn 
moeder was heel zintuigelijk. Zij hield wel 
van wilde natuur, maar kon ook genieten van 
het ruisen van de bamboe, het kabbelen van 
een beekje. Ik ben dus erfelijk be-lust.
Geboren ben ik in Nederlands Indië. Tijdens 
de oorlogsjaren waren we geïnterneerd in 
diverse Jappenkampen op Sumatra. Mijn 
zusje heeft het niet overleefd, ik wel, maar 
ik ben een stuk kleiner dan mijn naoorlogse 
broers en zus. Dat is dus lastig wanneer ik 
in de Vogelwerkgroep door iemands scoop 
mag kijken. Dan wordt die behulpzaam 
lager ingesteld, maar waar was die vogel 
intussen gebleven? Mensen als Maria Peters, 
Roy Verhoef, Annemiek Demon en Maarten 
Bosman (zelf niet heel lang en met mooie 
telescopen!) ben ik vaak dankbaar geweest.

In december 1946 kwamen we voor verlof 
in Nederland aan. Onze reis begon per 
bommenwerper naar Batavia en vervolgens 
(in drie dagen tijd!) met de KLM naar 

Schiphol. Wegens slecht weer en brandstof-
gebrek moesten we een paar tussenlan-
dingen maken, vandaar. In 1947 vlogen we 
terug naar nu-Indonesië. Mijn vader, legerarts 
bij het KNIL, had in Bandung een huis met 
een arboretumachtige grote tuin uitgezocht 
om in te wonen. De vorige eigenaar hield 
een grote collectie slangen, die hij bij vertrek 
had losgelaten. Dus ging mijn vader met 
een stel soldaten op slangenjacht voor ik de 
tuin in mocht. Ik zag eens een heel grote, 
dikke slang in de rotstuin, maar er was ook 
een vogel die voor mijn neus zich van alle 
kanten fraai liet zien zonder weg te vliegen. 
Fascinerend!

De Indonesische vrijheidsstrijd was in volle 
gang, de situatie werd voor ons steeds 
gevaarlijker. Toen ik elf was zijn we gevlucht 
op een door de Nederlandse regering 
gecharterd Noors schip. Geen fijne reis, maar 
heilig vergeleken bij wat tegenwoordig op de 
Middellandse Zee gebeurt. Toch heb ik met 
mijn ouders in die paar jaar op Java overwel-
digende natuurervaringen meegemaakt, 
want ik mocht altijd mee.

Hoe ben je begonnen met vogelen?
Op mijn 12e ben ik lid geworden van de NJN 
(Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie), 
tot grote opluchting van mijn ouders. Na 
zes lagere scholen (Medan, Sabang, Den 
Haag, Arnhem, Bandung, Dieren) werd 
het dringend tijd om ergens te aarden 
en houvast te vinden. De NJN gooide me 
meteen in het diepe. Als meisje van 12 
sjouwde ik na een eind fietsen, op mijn 
eentje, met een ladder door het Hoenderloo-
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Henk Sweers in Slowenië in een bergbos met onvoor-
stelbaar zware ijzelschade
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rssche Bos om nestkasten te controleren. De 
oudere jongens, wat een leukerds!, zeiden 
erbij: ‘zorg voor een verslag, anders mogen 
we hier nooit meer controleren.’ Om dat 
niet op mijn geweten te hebben, en om uit 
te rusten, ging ik naar voederfrekwenties 
van Kool- en Pimpelmezen zitten kijken. 
Staatsbosbeheer publiceerde dat stukje in 
De Levende Natuur. Hierna ging mijn carrière 
in de  NJN pijlsnel omhoog: hoofdbestuur 
en eerste meisje ooit in het bestuur van de 
landelijke vogelwerkgroep.

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal?
Anno 2015 ben ik al heel wat jaren lid van 
de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. (10 jaar, 
langer?). Van mijn kant heb ik veel plezier/
nut/profijt van de Vogelwerkgroep. Maar 
andersom? In het verkeer was ik een gevaar 
op de weg want ik raak snel in de war van 
veel prikkels die op me af komen, dus 
ik rijd geen auto meer. Fietsen ook niet. 
Verder ben ik een echt hopeloze digibeet. 
Vogels tellen doe ik gewoontegetrouw uit 
belangstelling en ik noteer alles op zelf 
gemaakte formulieren voor Bos en Hei, Wad 
en Kust. Echt wel, maar mijn telresultaten 
kloppen niet, want ik zie lang niet alles en 
mijn gehoor is (stelde ik geschrokken vast) 
meer achteruitgegaan dan ik dacht. Daarom 
geef ik ze niet door aan SOVON of anderszins. 
Eigenlijk ben ik dus alleen maar een 
consument, sorry, sorry, sorry. Daar schaam ik 
me wel een beetje voor; daarom bied ik soms 
aan om een excursieverslag te schrijven voor 
de Vlerk. Schrijven kan ik wèl.

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat 
zou je graag verbeteren? 
De sfeer in onze Vogelwerkgroep vind ik heel 
prettig. Ligt het aan mij of is het gewoon

 zo dat de laatste jaren de gezelligheid, 
vrolijkheid en het saamhorigheidsgevoel 
sterker zijn dan vroeger? Zoals na afloop 
van de Groote Peelexcursie in november. We 
waren allemaal verzadigd van Kraanvogels 
helemaal rozig van de dag buiten; waarna 
we samen de dag en het leven vierden op 
een avondlijk terras onder dekens en met 
terrasverwarming. Geweldig!

Hoe komt het overigens dat de Vogelwerk-
groep Arnhem groeit en bloeit, terwijl 
de KNNV (Koninklijke Natuurhistorische 
Vereniging), nota bene in de hoofdstad 
van onze mooie provincie Gelderland, al 
jaren tobt met vergrijzing in zijn wankelend 
voortbestaan? Als snurkend lid van de KNNV 
had ik soms het gevoel dat ik voor die club 
nog net niet oud genoeg ben.
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Wat was je leukste/ontroerendste/
opwindendste waarneming?
Mijn ontroerendste waarneming? In 1964 
ben ik getrouwd met Henk Sweers. Als fysisch 
oceanograaf vond hij werk in Noorwegen. In 
een buitenwijk van Bergen voerden we de 
vogels. Toen ik op een winterdag het raam 
opendeed, vloog een groep Koolmezen niet 
weg maar naar mij toe! Eén had de gewoonte 
uit mijn hand te eten. Mijn opwindendste 
waarneming was in Canada, zomer 1967. 
We hadden monarda’s in de tuin geplant om 
kolibri’s te lokken. En waarachtig, die eerste 
kolibri die daar inderdaad nectar uit kwam 
peuren!

Wat is je favoriete vogelgebied in het 
werkgebied en waarom?
Wij wonen bij de westgrens van het 
werkgebied. Oorden die ik zelfstandig kan 
bereiken in de combinatie bus/trein/lopen 
komen voor mij het meest in aanmerking om 
er te gaan vogelen. In het werkgebied is dat 
de Jezuïetenwaai. Vanaf station Zevenaar is 
het een aardige wandeling, in combinatie 
met de dijk en de Oude Rijnstrangen. Daar 
ga ik heen voor de Spotvogels. Ten westen 
van het werkgebied, voor mij dichter bij huis, 
kom ik vaker. Vanaf 27 november ben ik zes 
keer gaan vogelen in Oud Reemst, langs de 
weg naar Otterloo. Henk brengt me met de 
auto en terug neem ik bus 105 naar Arnhem. 
En wat zag ik daar? Twee Klapeksters, veel 
Raven, een Blauwe Kiekendief, een Havik, 
Buizerds, Torenvalken, Zwarte Spechten, een 
Kleine Bonte Specht, Kuifmezen, Goudhaan-
tjes, Geelgorsen, 40 Barmsijsjes en 500 
Groenlingen op de vogelakkers. De Kruisbek 
heb ik alleen gehoord.

Wil je nog iets anders kwijt aan de lezers 
van Vlerk?
Ik moet bekennen, hoe gênant dat 
tegenwoordig ook is, dat ik niet gewerkt 
heb om geld te verdienen. Maar ik heb veel 
vrijwilligerswerk gedaan, bij voorbeeld 
voor D66, Ledenraad Vogelbescherming, 
Natuurmonumenten districtscommissie 
Gelderland, en Milieukontakt Oost-Europa. 
Voor Natuurmonumenten fotografeerde ik 
tien jaar lang het natuurbeheer in Gelder-
land, maar ook de restauratie van kasteel 
Hackfort vanaf de steigers, en de bouw van 
de cerviducten over de A50, inclusief het 
nachtelijke beton storten. Toen ging Henk 
met me mee natuurlijk. Dit was een heel 
interessante tijd dankzij veel kontakt met de 
terreinbeheerders.

Minstens zo boeiend waren de zes jaar, 
begonnen in 1991, dat ik in samenwerking 
met bovengenoemd Milieukontakt gewerkt 
heb aan het stimuleren van natuur- en 
milieueducatie in Tsjechië. Studiereizen 
organiseren en begeleiden, waarbij Henk 
veel hielp. Seminars daar bijwonen, 
Tsjechische correspondentie. Oef, moeilijke 
taal! Tegenwoordig, want er lopen nog 
vriendschappelijke kontakten, lees ik het 
Tsjechisch maar antwoord ik in het Engels.

Vandaag de dag ben ik voornamelijk actief 
in de tuin. Onze tuin is de zuidelijke helft 
van een kwekerij die in 1932 failliet is 
gegaan. We liggen op de stuwwal, boven 
een waterader. Hier voeren we al 37 jaar 
lang eigenhandig een ecologisch beheer. 
Henk doet al het zware werk, terwijl ik onze 
bloemrijke graslanden en bosjes beheer. 
Het in stand houden van de soortenrijkdom 
vraagt intuïtie en ervaring. De veldkennis 
die daarvoor nodig is heb ik door grondig 
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waarnemen opgebouwd in mijn NJN-tijd en 
in het buitenland. We hebben ongeveer 500 
soorten wilde planten in de tuin, de meeste 
oorspronkelijk uit Slowenië. Door de diver-
siteit in plantensoorten en milieu’s is onze 
tuin rijk aan dierenleven. In 2014 noteerde ik 
81 vogelsoorten, 22 soorten dagvlinders, 59 
soorten wilde bijen en 29 soorten wespjes. 
De insecten zijn geïnventariseerd dor Jan 
Smit. Jan is de Nederlandse specialist van 
de wilde bijen en is ook thuis in de wespjes. 
Het onderhoud is heel arbeidsintensief en je 
moet voortdurend de concurrentieverhou-
dingen in de gaten houden. Maar wat een 
enorme voldoening om te merken dat onze 
aanpak succes heeft! Daar zijn we eerlijk 
gezegd ook heel trots op.

Nog even iets over Henk, want ook hij is  lid 
van de Vogelwerkgroep. Henk vindt vogels 
kijken heel leuk als ze van dichtbij mooi te 
zien zijn en interessant gedrag vertonen. 
Maar op een excursie wil hij wel graag een 
beetje doorlopen. Een uur staan kleumen 
op de Brouwersdam, hem niet gezien. Bij 
goed weer wil hij wel geduldig in de zon in 
een duinpannetje op Schier wachten tot ik 
uitgevogeld ben, als we daarna maar weer 
tempo hebben. Geluiden herkennen heb ik 
hem nooit kunnen leren. Hij is daarin even 
hardleers als ik een digibeet ben.... Hij heeft 
er ook moeite mee om de veldkenmerken 
te onthouden, maar reageert alert op 
afwijkend gedrag. Dat kan frustrerend zijn. 
Sta ik in Hongarije me te concentreren 
op een Witoogeend. “Hé hé, daar moet je 
kijken!!” Is het een Meerkoet die een raar 
sprongetje maakte. Weg Witoogeend. Maar 
eerlijk is eerlijk. Het was Henk die onze eerste 
Dwergaalscholver ontdekte in Slowakije, 
onze eerste en enige Rotskruiper in de 
Pyreneeën. Hun gedrag viel hem op.

Henk wil graag een misverstand rechtzetten 
in De Gelderlander van 19 januari. Wat wij 
aan vogelvoer uitgeven is zo’n 150 à 200 euro 
per jaar, niet per maand. 

Marguerite Sweers

PS: De foto’s hebben we van elkaar genomen 
op 23 mei 2014, toen we samen precies 
anderhalve eeuw oud waren. We waren in 
Slowenië in een bergbos met onvoorstelbaar 
zware ijzelschade. Na een inspannende 
klauterpartij over een knap steile helling vol 
ontwortelde, afgebroken en totaal versplin-
terde beuken was het ons gelukt onderin de 
doline te komen.

Marguerite Sweers in Slowenië in een bergbos met 
onvoorstelbaar zware ijzelschade
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Foeragerende Grote Zilverreiger, Duiven, 8 december 2014
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Invasie Grote Zilverreiger najaar 2014:

de waarnemingen en aantallen op een rij

Inleiding
Afgelopen najaar werd Nederland, en zeker 
ook ons werkgebied, verrast door hoge 
aantallen van de Grote Zilverreiger. Diverse 
media, ook TV Gelderland, besteedden daar 
aandacht aan. Ikzelf werd al in augustus op 
de hoogte gesteld door vogelvrienden die 
me steeds meldden dat er grote groepen in 
de Duivense Broek zaten. Vanwege persoon-
lijke omstandigheden had ik wat meer vrije 
tijd en trok ik er ook zelf op uit. In die periode 
heb ik tevens diverse vogelaars opgetrom-
meld om het beeld in ons werkgebied goed 
bij te houden, inclusief diverse tellingen op 
vermoede slaapplaatsen. Over de oorzaken 
van de grote aantallen kan ik kort zijn, want 
die heb ik niet onderzocht. Voor de hand 
liggen de grote aantallen veldmuizen. Of er 
ook meer reproductie en overleving was in 
de broedgebieden in Oost- en Zuid-Europa 
weten we (nog) niet bekend.

Materiaal
Met deze concrete eigen telinformatie 
en met de publiek ingevoerde losse 
waarnemingen op waarneming.nl, heb ik een 
eenvoudige analyse gedaan van de aantals-
ontwikkelingen in ons werkgebied in 2014. 
Die heb ik vergeleken met de info van 2013, 
hetgeen min of meer een representatief jaar 
is voor de periode 2011-2013 (zie Tabel 1). 
In ons eigen boek “Van IJsduiker tot IJsgors” 
staat een analyse van november 2013 van de 
opmerkelijke groei vanaf eind jaren 90 van 
de vorige eeuw tot en met 2012. 

Ik heb geen wetenschappelijke analyses 
gedaan, met correcties voor dubbeltellingen 
of vreemde cijfers. Hecht daarom geen 
absolute waarde aan de analyse van de 
getallen. Vervuiling in de cijfers kan veroor-
zaakt worden door bijvoorbeeld: 1) meer 
doorgeven van gegevens via waarneming.nl, 
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zeker ook vanaf 2010, 2) hoe meer reigers er 
zitten hoe meer personen willen gaan kijken 
waardoor ook dubbelingen onstaan, 3) meer 
mensen kijken naar de grote groepen en ook 
doorgeven in 2014, 4) slaapplaatstellingen 
leveren grote aantallen op (maar zijn beperkt 
ingevoerd op waarneming.nl). Enkele 
steekproeven laten zien dat enige vervuiling 
aan de orde is, maar dat het algehele beeld 
nauwelijks wordt verstoord. Het is daarom 
zeker dat de cijferanalyse een betrouwbaar 
vergelijkend beeld geeft van de aantals-
ontwikkelingen, de verspreiding en van de 
groepsgrootte van de Grote Zilvereiger in 
ons werkgebied.

Aantallen per jaar
2014 is een topjaar met circa 25% meer 
waarnemingen en ruim 4 maal meer 
exemplaren (Tabel 1) dan in de drie jaren 
ervoor. De gemiddelde groepsgrootte 
(exemplaren delen door waarnemingen) 
is ruim 6 ex. en de jaren ervoor was dat 1 
à 2. Dat betekent dat er in 2014 veel meer 
grote groepen Grote Zilverreigers aanwezig 
waren. Wat ook opvalt is dat in 2014 het 
aantal hokken met waarnemingen (5x5 km 
en 1x1 km) met circa 10% is toegenomen, 
hetgaan wijst op een bredere verspreiding. 
Opgemerkt moet worden dat in de jaren 
2011 tot en met 2013 de aantallen min of 
meer stabiel zijn, maar gebleken is dat de 
inzendbereidheid van waarnemingen op 
waarneming.nl jaarlijks afnam. Bovendien 
tonen de watervogeltellingen van Sovon 
in die jaren een duidelijke toename van 
Grote Zilverreigers (https://www.sovon.nl/nl/
soort/1210). De Tabellen 2 en 3 en Figuur 1 
tonen meer in detail de gegevens per maand.

Jaar Waarnemingen Exemplaren
Hok(ken) 

5 km

2010 1436 3333 65
2011 1818 3131 68
2012 1859 3768 63
2013 1903 3612 67
2014 2586 15815 73

Tabel 1. Ingevoerde aantallen van Grote Zilverreiger 
(bron: Waarneming.nl, januari 2015)

Maand Waarnemingen exemplaren
hok(ken) 

5km

Januari 479 806 41
Februari 321 638 45
Maart 172 368 30
April 74 155 18
Mei 39 137 11
Juni 14 17 9
Juli 64 261 13
Augustus 162 503 20
September 262 2.411 30
Oktober 344 7.607 41
November 302 1.881 45
December 353 1.032 35
---------- ---- -----
Totaal 2.586 15.816 in 2014

Tabel 2. Jaaroverzichten voorkomen van Grote Zilverreiger (waarneming.nl, stand januari 2015)
Links 2014 en rechts 2013

Maand Waarnemingen exemplaren
hok(ken) 

5km

Januari 252 625 38
Februari 289 402 41
Maart 297 425 38
April 139 200 34
Mei 16 23 7
Juni 14 21 8
Juli 7 9 4
Augustus 51 248 16
September 115 257 23
Oktober 196 483 38
November 219 433 34
December 308 486 32
---------- ---- -----
Totaal 1.903 3.612 in 2013
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Aantalsvergelijking 2014 met 2013 
Opvallend is dat er al vanaf januari 2014 meer 
waarnemingen en hogere aantallen zijn dan 
in 2013 (Zie Tabel 2). In maart en april 2014 
waren er juist weer minder waarnemingen 
en exemplaren dan in dezelfde maanden in 
2013. In mei is het aantal vergelijkbaar. En 
vanaf juli neemt 2014 een enorme voorprong 
op 2013. Zowel het aantal waarnemingen als 
het aantal exemplaren nemen in het najaar 
2014 veel meer en sneller toe dan in 2013. 

Aankomst in juli en augustus
De maand juli is normaal het ‘’dieptepunt’’ 
voor waarnemingen van de Grote Zilver-
reiger in ons gebied. Vogels zijn dan in 
hun broedgebieden elders; in ons land zijn 
dat de Oostvaarderplassen en De Wieden. 
Daar is zelfs in 2014 een kleine afname 
geconstateerd (Bron: Sovon 2014). In 2014 
waren in ons werkgebied al vanaf medio juli 
enkele groepjes aanwezig, met de meeste 
waarnemingen en aantallen in Rijnstrangen 
en Gelderse Waard, en met een slaapplaats 
van 26 exemplaren in de Jezuitenwaai. In 
juli 2013 en ook de jaren daarvoor werden 
slechts enkele losse exemplaren verspreid 
waargenomen nabij Duiven, Aerdt-Gelderse 
Waard en Dieren. In die jaren vond de 
binnenkomst van groepen van de Grote 

Zilverreiger meestal pas medio augustus 
plaats. 

Groepsgrootte en verspreiding
De maandgemiddelde groepsgrootte leid 
ik af uit Tabel 2, door het aantal exemplaren 
te delen door het aantal waarnemingen. 
In 2014 is de gemiddelde groepsgrootte in 
september bijna 10 exemplaren, in oktober 
bijna 20 en november circa 6 en in december 
circa 3 exemplaren. In het najaar van 2013 
is de gemiddelde groepsgrootte steeds 
1 à 2 exemplaren, natuurlijk met enkele 
uitzonderingen. De grootste groepen ooit, 
van meer dan 50 exemplaren, worden in 
september en oktober 2014 verspreid in het 
gebied waargenomen. Het zijn meestal de 
poldergebieden nabij slaappaatsen, zoals de 
Rijnstrangen, Azewijn-Netterden, Duivense 
en Zevenaarse Broek, Gelderse Waard en 
Bijland. Vanaf september 2014 worden 
groepen of aantallen per gebied van meer 
dan 100 gezien, terwijl in 2013 het maximale 
aantal exemplaren 18 was. 

De verspreidingskaarten (Figuur 1) tonen 
samen met Tabel 3 het volgende:

 • De toename van oktober 2014 vindt 
vooral plaats in de Duivense Broek (globaal 
Duiven-Didam-Doesburg).

Jaar- maand Aantal 1x1 
Kmhokken

Max. groepsgrootte 
en plaats

Jaar- maand Aantal  
Kmhokken

Max. groepsgrootte en plaats

2014 juli 24 25 Aerdt Gelderse 
Waard

2013 juli 4 2 Aerdt Gelderse Waard

2014 aug 48 19 Aerdt Gelderse 
Waard

2013 aug 24 18 Aerdt Gelderse Waard

2014 sept 80 110 Netterense Broek 2013 sept 50 16 Aerdt Gelderss Waard
2014 okt 123 146 Duivense Broek 2013 okt 89 16 Heterense Broek
2014 nov 122 47 Zevenaarse Broek 2013 nov 111 16 Heterense Broek
2014 dec 143 36 Duivense Broek 2013 dec 111 10 Didamse Broek

Tabel 3. Overzicht van verspreiding (aantal 1x1 kmhokken) en groepsgrootte in 2014 en 2013 (afgeleid van 
waarneming.nl, januari 2015
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Grote Zilverreiger, Duiven, 14 oktober 2014
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 • De omgeving van Azewijn-Netterden is in 
2014 t.o.v. 2013 een nieuw gebied.

 • Het aantal km-hokken waar de soort 
gezien is neemt gemiddeld met 50-100% 
toe! Het aantal hokken met waarnemingen 
(1x1 km) neemt in alle maanden fors toe t.o.v 
2013. De maximale verspreiding wordt in 
december 2014 bereikt met 143 hokken van 
1x1km.

Dagmaxima in ons gebied
Een gebiedsanalyse van alle losse waarne-
mingen in de piekmaand oktober 2014, en 
specifiek rondom 25 oktober, levert een 
aantalsschatting op van circa 500 exemplaren 
in ons gehele werkgebied. De jaren daarvoor, 
bijv. oktober en november 2013, leveren 
een dagmaximum-schatting op van 50 à 
60 exemplaren, hetgeen waarschijnlijk een 
onderschatting is. Dat blijkt in ieder geval uit 
de slaapplaatstellingen van 2013, met een 
aantalsschatting van 200 exemplaren is, zie 
ook hierna.

In 2013 was de volledigheid vermoedelijk iets 
minder groot: vooral kleine slaapplaatsen zijn 
toen niet geteld of doorgegeven maar dat 
kan ook voor 2014 gelden. Slaapplaatsen die 

wel al voor 2013 bezet waren, maar waar nu 
de resultaten van ontbreken, zijn de Valeplas, 
Albaplas, Eltenplas Zutphen en de Kleine 
Reeven bij Azewijn. 

In de Duivense Broek is in oktober en 
november enkele malen op verschillende 
plaatsen geteld i.v.m. de routebewegingen 
van de slaapplaats in de Havikerwaard/
Gat van Jurgens. De aantallen in het veld 
(dikwijls rond de 200) werden ook geteld op 
de slaapplaats. De vogels vertrokken vrijwel 
altijd richting noordoost naar de slaapplaats. 
Bij deze slaapplaats kwamen ze voornamelijk 
aanvliegen vanuit het zuidwesten, tot een 
half uur na zonsondergang. Tijdens de 
maandelijkse Sovon watervogeltellingen in 
Gelderland in oktober zijn in 2013 en 2014 
resp. 275 en 726 ex. gezien, dus ongeveer 2,7 
keer zoveel. 

De opvallendste zaken op een rij
In het najaar van 2014 was er een opvallende 
grote influx van Grote Zilverreigers in ons 
werkgebied. Een grove schatting (op basis 
van de losse waarnemingen van waarne-
ming.nl) is 3-5 maal zoveel als in 2013. In ons 
werkgebied verbleven er op sommige dagen 
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tussen de 500 en 550 exemplaren. 
Het meer gericht tellen van de bekende 
slaapplaatsen in okober 2014 toonde een 
geschatte toename van ruim 2,5 keer zoveel 
Grote Zilverreigers (als in oktober 2013). 
Het Duivense Broek was overdag het 
populairste foerageergebied waar dus 
blijkbaar veel veldmuizen voorradig waren. 
Deze vogels sliepen in de nabij gelegen 
Havikerwaard (Gat van Jurgens). De helft van 
het totaal aantal Grote Zilverreigers in het 
werkgebied overnachtte in oktober op deze 

plek.

Reeds medio juli werd ons gebied bevolkt 
door de Grote Zilverreigers, met grotere 
groepen dan ooit, tot wel 146 exemplaren 
in het open veld van de Duivense Broek. De 
gemiddelde groepsgrootte nam toe met een 
factor 5.

In ons werkgebied en in Gelderland is de 
toename sterker geweest dan voor Neder-
land totaal.

Figuur 1. Verspreiding van de Grote Zilverreiger per 1x1km hok in de maanden oktober 2014 (lb), septem-
ber 2014 (rb), oktober 2013 (lo) en september 2013 (ro). Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aantal 
waarnemingen.
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Deel van slaapplaats van Grote Zilverreiger in de Havikerwaard,19 oktober 2014
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In heel Nederland zijn er bij simultaantel-
lingen in oktober 2014 ruim 6300 exemplaren 
geteld, meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van 2013 (zie https://www.sovon.nl/nl/
actueel/nieuws/ruim-6300-grote-zilverreigers).

Met dank aan
Ik dank alle “losse” waarnemers voor het 
doorgeven van de Grote Zilverreigers op 
waarneming.nl. Speciale dank gaat uit 
André van der Aa en Dick van Dorp voor de 
uurtjes samen met mij in het veld! Nico Omlo 
telde op verzoek vele malen nabij Duiven 
en Zevenaar. Rob Zweers dank ik voor het 
maken van vele geweldige foto´s in het veld 
en op de slaapplaats in de Havikerwaard. 
Olaf Klaassen voorzag mij tussentijds van 
relevante veldinformatie. Jan Schoppers 
bedank ik voor de noodzakelijke aanvul-
lingen op eerdere versies van dit artikel en 
het toevoegen van Sovon telgegevens over 
de slaapplaatsen.

Raymond Schuurkes

schuurkes.vwgarnhem@online.nl

Tabel 4. Slaapplaatsen met maximaal aantal 
getelde exemplaren in oktober 2013 en 2014. 
Bron: Sovon & waarneming.nl
* slaapplaats net buiten werkgebied

2013 2014

Havikerwaard, Gat van Jürgen’s 0 251
Bijland kleiputten, Herwen 21 60
Jezuitenwaai, Groessen 45 55
Millingerwaard* 20 44
Noordberg, Renkum* 26 43
Omsteg, Gendringen ? 36
Lobberdense Waard 2 14
Plas vd Kamp, De Steeg 11 0
Gendtsche Polder* 12 0
Zwarte Schaar (Doesburg), 
Kleine Gelderse Waard 
(Aerdt), Beimerwaard, 
Meinerswijk, Slondeplas 
(Eldrik*), Plas Drielsche Dijk

0-10 0-10

Olburgen (Dieren), Bemmelse 
Polder*, Duivensche Wetering 0 0

Werkelijk geteld 157 508
Aantalsschatting totaal 200 550
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Middelste Zaagbek, man
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Zo’n tweehonderd jaar geleden was het 
bestuderen van de natuur helemaal in. Er 
verschenen prachtig geïllustreerde boeken 
van planten, insecten en vogels. De natuur-
vorsers van die tijd zouden we nu beslist 
twitchers genoemd hebben: ze waren vooral 
geïnteresseerd in zeldzame en exotische 
soorten. Toen rond 1800 het boek “Neder-
landsche Vogelen” werd uitgebracht, was dat 
dan ook een primeur: het is te beschouwen 
als het eerste geïllustreerde overzicht van de 
Nederlandse avifauna. 

Nederlandsche Vogelen is het resultaat van 
een mooie samenwerking tussen graveur 

Jan Christiaan Sepp en predikant Cornelis 
Nozeman. Sepp maakte kleurige gravures 
van vogels, steeds met een herkenbaar 
stukje leefgebied erbij. Nozeman beschreef 
nauwkeurig de uiterlijke kenmerken, de 
leefwijze en de relatie met de mens. Het 
boek verscheen tussen 1771 en 1829 in 
losse afleveringen, die later konden worden 
samengebonden. Het duo bracht op deze 
manier meer dan 200 vogelsoorten in beeld. 
Als eerste was in 1771 voor twee gulden 
“Garrulus of Gaaij” te koop. 

De Koninklijke Bibliotheek en uitgeverij 
Lannoo hebben dit najaar een facsimile van 

Vogelboek: Nederlandsche Vogelen
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Ook een bijzonder vogelboek gelezen? Laat 
anderen meegenieten en stuur je recensie 
naar de Vlerkredactie.

het lijvige boek uitgebracht, op ware grootte. 
Het is geen boekje voor op je nachtkastje: 
zo groot als een 40 inch- computerscherm, 
drie bijbels dik, het gewicht van twee grote 
zakken aardappels. De prijs liegt er ook niet 
om, maar ik was zo gelukkig het cadeau te 
krijgen. En dan héb je ook wat. Een bron 
van schoonheid, verwondering, hilariteit en 
vermaak. En vogelkennis, niet te vergeten. 

Alleen al de lijst van vogelnamen is de 
moeite waard. Ik verbaas me erover dat veel 
Nederlandse namen in twee eeuwen tijd niet 
of nauwelijks zijn veranderd. Onze voorou-
ders van toen hadden het net als wij over een 
Kanarie, Geoorde Fuut, Goudhaantje, Purpere 
Reiger, Ysvogel, Tureluer, Goud-Plevier 
en Gekraagd Roodstaartje. Maar er zijn 
sindsdien ook fantastische namen in onbruik 
geraakt: Zee-Zwaluw, Halfsnepje, Dagslaep, 
Blaeuwe Klaeuwier en Vlam-Sys zou ik 
best willen ruilen tegen onze Stern, Bokje, 
Nachtzwaluw, Klapekster en Kneu. 

De tekeningen zijn bijzonder fraai, maar toch 
herken ik sommige vogels er nauwelijks in. 
Ze lijken wel van vorm veranderd. Zijn onze 
vogels door de hedendaagse weggooimaat-
schappij dikker dan toen, vroeg ik me in 
eerste instantie af. Dat is het waarschijnlijk 
niet. Sepp maakte zijn gravures meestal op 
basis van opgezette vogels en die waren 
niet altijd even vormvast. Midas Dekkers 
beschrijft in zijn voorwoord bovendien dat 
het doel niet zozeer een natuurlijke weergave 
was, maar een mooie uitstalkast van Gods 
schepping. 

Vogels waren, hoe mooi ook, vooral interes-
sant als gebruiksvoorwerp. De beschrijvingen 
gaan steevast in op de nuttige kanten van 
de vogels voor de mens. “Het vleesch is 

niet onaangenaam van smaak”, wordt bij 
de Roodkoppige Klaeuwier vermeld. En 
over Sperwers: “Men gebruiktze wel tot het 
vangen van Leeurikken, waar toe zy zeer 
bekwaam zyn …”. Nozeman vindt het de 
moeite waard te onderzoeken wat er gebeurt 
als de Vlam-Sys (Kneu) geëlektrificeerd wordt, 
“daer de proefneemingen omtrent Elektrikale 
verschynselen hedendaegs zoo sterk worden 
voortgezet.”

Vogelaars waren er tweehonderd jaar 
geleden ook al. Het woord had echter een 
andere betekenis dan nu. Een vogelaer was 
iemand die vogels ving, met een val of een 
net. Niet om die vogeltjes te bestuderen, 
maar om ze te verkopen. Zo trokken 
vogelaars de grienden in om Kool-Mezen 
te vangen als speelgoed voor kinderen. De 
arme beestjes werden met een touwtje aan 
een stok gebonden, zodat het kind er als een 
soort vlieger mee rond kon lopen. Tja, andere 
tijden. 

Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl
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Excursie naar de Biesbosch, Noordwaard en Polder 

Maltha, 11 januari 2015

Sonsbeek. Vertrek kort na 7 uur. Na oppikken 
van vijf ‘zuiderlingen’ bij een tankstation 
langs de A325 waren we compleet: 14 
personen. Zes vrouwen in het gezelschap, 
onder wie Antoinette. Wat een verrassing te 
zien hoe stoer ze meeliep na de zware tijd 
die ze doorstaan had! Iets meer dan een uur 
na vertrek uit Arnhem kwamen we aan op de 
afgesproken plek bij Werkendam van waaruit 
we gezamenlijk de Noordwaard in zouden 
rijden. Cor had de routes uitgevogeld. Drie 
km tevoren stond op een groot bord de 
vermaning “Let op! Oogstseizoen. Modder!” 
Grapje, want modder alom waar je keek. 
Onze oogst zou bestaan uit 60 vogelsoorten.

Het is nog donker, maar we zijn gespitst op 
alles wat we zien. We bespeuren iets wits in 
de duisternis. Is het een Grote Zilverreiger? 
een zwaan? een stuk plastic? Vermoedelijk 
rotzooi want het doet niets. Even later vliegt  
een Grote Zilverreiger voorbij, de eerste van 
de ruim 30 die ik geturfd heb. Gelukkig is het 
al beter licht wanneer we dichtbij de weg een 
grote groep duidelijk herkenbare Rietganzen 
tegenkomen. Vanuit de comfortabele 
behaaglijkheid van de auto’s kunnen we ze 
in alle rust bekijken. Het zijn er, pak weg, zo’n 
350. Roepend komen er meer aanvliegen. 
Ze hebben de kenmerken van de Toendra 
(onder)soort, die algemener is dan de Taiga 
collega’s. Leuke soort, mooi begin!

Korte tijd later zien we langs de weg een 
hert, of is het toch een ree? Daar komen 
we niet helemaal uit. Het dier is opvallend 
zwaar gebouwd, donker (bijna zwartachtig) 
en rijkelijk groot voor een ree.  Zou het een 

damhert zijn? Cor ziet vluchtig een vos. 
Kijk, drie reeën, waaronder een bok. Dat is 
tenminste duidelijk. Hé, daar lopen er ook 
drie, en nog eens drie andere met elegante 
sprongen over een brede sloot. Een prachtig 
gezicht is dat! De hele dag door zien we 
groepjes reeën op dijken, in totaal minstens 
dertig. Dat is verklaarbaar, want door de 
hoge waterstand in de rivieren in combinatie 
met de opstuwing van de storm, zijn veel 
gebieden overstroomd. Ook menige route 
naar een vogelkijkpunt staat onder water, 
merken we al gauw. Henk Ruissen hoort 
een Waterral. We waren al op weg naar de 
auto’s maar spurten er op af. De ral laat zich 
weer horen, misschien zijn het er zelfs twee. 
De roep komt uit een overstroomd bos. 
Het is best diep water dat het pad naar een 
kijkpunt klotsend ontoegankelijk maakt. De 
ralletjes komen daar zwemmend beter uit de 
voeten dan wij. Ze laten zich niet zien.

Al staat een onverwacht groot deel van het 
gebied nu onder water, we sjouwen her 
en der toch wat kilometertjes bij elkaar. 
Allemaal dik gehuld in de jassen, dassen, 
regenbroeken, laarzen en hoge schoenen. De 
enige die er onbekommerd blootshoofds bij 
loopt is Maria. “Als je verkrampt, vernauwen 
je bloedvaten zich. Je moet gewoon 
ontspannen met je neus in de wind lopen, 
dan krijg je het minder koud.” Toch maakt die 
gemene gure wind het ons moeilijk om warm 
te blijven!   Ook een Buizerd op een hoog 
paaltje langs de weg zette zich schrap tegen 
de windstoten en had daar zichtbaar moeite 
mee. 
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De vermeende Rouwkwikstaart bleek toch een 
‘gewone’ Witte Kwikstaart, 11 januari 2015
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Na de polder Maltha komen we (11.15u) 
op een heel mooie locatie in de Brabantse 
Biesbosch. En...de zon breekt door de wolken. 
Het wordt mooi licht met prachtige zonne-
harpen. We worden er blij van! Het woelige 
grote water krijgt een zilverwitte glans met 
aanstormende donkere windschichten er 
overheen. Fascinerend om naar te kijken. 
Het is hier ook heel leuk vogelen, met een 
joelende groep Kleine Zwanen, Brandganzen, 
Bonte Strandlopers, Dodaars, Grote Zilver-
reiger, Pijlstaarten, enz. Een Witte Kwikstaart 
vliegt op uit de plasdras en verdwijnt uit het 
zicht. Al gauw zijn alle ogen gericht op een 
druk foeragerende Rouwkwikstaart, prettig 
dichtbij. Die moet op de foto! Jeroen is er 
helemaal klaar voor. Zijn beeld wordt echter 
verduisterd door een vriendelijk paard dat 
nieuwsgierig blijft staan. Hè nee, schiet 
op, wegwezen! Daar heeft ie geen enkele 
haast mee: leuk verzetje, die vogelaars 
met hun spullen. En het vogeltje? Bleef 
onverstoorbaar vlakbij rondscharrelen, was 
inderdaad een Rouwkwikstaart (discussie is 
hierover nog gaande. opm Redactie) en was 
vanuit een andere positie alsnog succesvol te 
fotograferen. Koos had zijn camera intussen 
gericht op de Kleine Zwanen, wat o.a. een 
weergaloos mooi beeld van twee vliegende 
Arctische schonen opleverde.

Zeer tevreden installeerden we ons vervol-
gens in een café met voortreffelijk warm 
appelgebak. Een waterpartij met landschaps-
kunst bestaande uit spierwitte, grillige 
vertakkingen werd gesierd door Brilduikers 
en vrij veel Nonnetjes. De karakteristieke 
witte schoonheid van een mannetje Non 
ontlokte iemand de commentaar: “dit is pas 
echt een kunstwerk!”

We waren fanatiek uit op een Zeearend. In 

het broedgebied keken we er overal naar 
uit, namen er de tijd voor, lopend. Linksom, 
rechtsom, glibberend door de modder. Maar 
nee. Een laatste poging werd ondernomen 
van een veelbelovend kijkplatform af. De zon 
was al lang weg. Het licht vergrauwde. Heel 
erg ver weg, die bomen aan de overkant van 
het water, zat daar wat waar je een Zeearend 
van kon maken? Dat lichte plekje bovenin, 
was dat een stukje dood hout of de kop van 
een Zeearend? Tja...Toch eindigde de dag 
met een uitroepteken. Ivo spotte een Slecht-
valk op grote snelheid. In de bramenruigte 
naast ons scharrelde een Cetti’s zanger die 
voor het definitief donker werd even begon 
te zingen. ’s Ochtends hadden we er (in de 
Noordwaard?) al een of twee gehoord.

17.10u we gaan naar huis, na uitvoerige 
afscheidsbegroetingen en complimenten aan 
Cor! Het was mooi en heel gezellig geweest. 
Deze elfde januari was overigens om een 
andere reden een historische dag. Na 
terreuraanslagen die in de hele wereld 
diepe indruk maakten, werd ineens massaal 
gedemonstreerd tegen het geweld. Alleen al 
in Parijs gingen deze dag anderhalf miljoen 
Fransen en andere Europeanen de straat op 
om te getuigen voor verdraagzaamheid en 
vrijheid. Dankzij onze vrijheid konden wij  in 
vrede, veiligheid en vrolijkheid vogelen in de 
Biesbosch.

Marguerite Sweers
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Stadvogeladviseur Thea Vulpen in gesprek met De 
Helling, 22 januari 2015
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Natuurbescherming in de praktijk: 

de stadsvogeladviseur in actie

Het begon met een vogelhuisje, een cadeau 
van haar collega’s. Dat gaf niet alleen veel 
vogelkijkplezier, maar zette Thea van Vulpen 
ook aan het denken. Het is helemaal niet 
vanzelfsprekend dat er overal vogels zijn, 
ontdekte ze. Sterker nog, veel vogels zijn in 
hun bestaan bedreigd. Eind 2013 meldde 
Thea zich aan als stadsvogeladviseur bij 
Vogelbescherming. 

Thea de richtte zich het afgelopen jaar op 
de nieuwbouw in het Paradijs en het nieuwe 
park in Coehoorn. “De meeste mensen staan 
er niet bij stil dat vogels het moeilijk hebben 
in de stad ”, merkt Thea. “Veel stadsvogels 
broeden in gaten en kieren, onder oude 
dakpannen en tussen bakstenen. Bij 

renovaties of nieuwbouw verdwijnen die. Ik 
wil bereiken dat mensen rekening houden 
met vogels als ze gaan verbouwen of nieuw 
stadsgroen inrichten.” 

De nieuwbouw in het Paradijs was het eerste 
project van Thea. Hiervoor heeft ze hulp 
ingeroepen van gierzwaluwspecialist Theo 
Verhoeven en collega-stadsvogeladviseur 
Ronald Schrijber. “We hebben een gesprek 
met de gemeente georganiseerd. Daarna 
hebben we voorgesteld dakpannen en 
bakstenen met nestgaten voor gierzwaluwen 
op te nemen in het bestek en ons mee te 
laten denken over de inrichting van de 
nieuwe groenstrook.” De gemeente heeft 
ermee ingestemd. De sloop van de oude 
bebouwing is inmiddels begonnen.

In Coehoorn staat contact met bewoners 
centraal. De inwoners van deze wijk 
hebben het initiatief genomen om een 
“duurzaam park” in te richten. Thea heeft de 
initiatiefnemers opgezocht, opnieuw samen 
met Theo Verhoeven. “Eerst reageerden ze 
verbaasd: waarom vogels?”, herinnert Thea 
zich. “Maar al snel vonden ze het een goed 
idee en de volgende vraag was: hoe krijgen 
we het voor elkaar?” Thea richt zich in dit 
project op voorlichting aan bewoners en het 
aanbrengen van nestkastjes. De nestkastjes 
worden gemaakt door De Helling, met geld 
van Vogelbescherming en de Postcodeloterij 
(IJsvogelfonds). Op 25 februari 2015 hebben 
de bewoners de kastjes in elkaar gezet en 
opgehangen in het park, met hulp van Hotel 
Haarhuis. 
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Thea van Vulpen kan zich ongeveer 1 tot 2 
uur per week inzetten voor haar werk als 
stadsvogeladviseur. Die tijd besteedt ze 
vooral aan overleg met bewoners, bouwbe-
drijven en de gemeente. Ze richt zich op 
praktische en behapbare beschermingsmaat-
regelen. En vooral ook op meer aandacht 
voor vogels bij de Arnhemmers.

Meer weten over stadsvogelsadviseurs: zie 
www.vogelbescherming.nl of neem contact op 
met Thea van Vulpen via tvulpen@xs4all.nl. 

Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl

Stadsvogeladviseurs
Stadsvogeladviseurs zijn vrijwilligers 
van Vogelbescherming die zich inzetten 
voor de bescherming van stadsvogels. 
Ze stimuleren, informeren en adviseren 
de diverse partijen binnen hun 
gemeente. In Arnhem zijn drie stadsvo-
geladviseurs actief. 

Gierzwaluwen in vlucht.
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Inleiding
In het kader van de langlopende 
inventarisatie van Gelderse Poort heeft 
ondergetekende in 2013 de Velperwaarden 
en bedrijventerrein de Beemd geïnventari-
seerd op broedvogels. Voor de inventarisatie 
werden de gebiedsgrenzen van BMP-plot 
110 van Sovon aangehouden. Het plot is 
184 hectare groot en wordt begrensd door 
de A12, de A348, de Velperbroekrotonde, de 
IJssel en het fietspad aan de noordoostkant. 
Het bedrijventerrein de Beemd ligt in het 
plot. Dit terrein bevat een aantal bedrijfs-
gebouwen, kavels, watergangen, openbaar 
groen en een plas. De Velperwaarden 

Broedvogels van de Velperwaarden en bedrijven-

terrein de Beemd in 2013

bestaan uit stroomdalgrasland, akkerland 
(maïs), meidoornhagen, wilgenbos en enkele 
plassen waarvan een deel droog komt te 
vallen in de zomer.

Het zelfde jaar deed Olaf Klaassen (2013), 
werkzaam bij Sovon, een broedvogelin-
ventarisatie van drie gebieden (in totaal 
42 hectare) gelegen in de Velperwaarden. 
De inventarisatie was een opdracht van 
Natuurmonumenten aan Sovon in het kader 
van een natuurontwikkelingsproject, het 
LIFE Floodplain Development project. De 
drie verspreid liggende gebieden waren de 
plasjes aan de Broekdijk, een strook met 
meidoorns langs de IJssel en het wilgenbos 
met omliggend terrein tot aan de IJssel. Daar 
beide inventarisaties elkaar overlappen, zijn 
alleen elkaar uitsluitende waarnemingen 
gebruikt voor dit artikel. In de jaren negentig 
is het gebied ook onderzocht voor de 
inrichting van De Beemd (Bonder 1996). Een 
vergelijk blijft in dit artikel achterwege.

Doelstelling, werkwijze en verwerking
Het doel van de inventarisatie was het 
verzamelen van data over de aantallen, 
verspreiding en soortensamenstelling van de 
broedvogelpopulatie in 2013. 

De inventarisaties werden verricht volgens 
de BMP-methode beschreven door van 
Dijk en Boele (2011). Het veldwerk werd 
verricht door Olaf en ondergetekende 
tussen 1 april en 21 juni 2013 en bestond uit 
twaalf integrale ochtendbezoeken en zes 
avondrondes voor Kwartelkoning en uilen. 

Figuur 1. Ligging van het BMP-proefvlak Velperwaarden
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Alle broedvogels werden geteld aan de hand 
van territorium-indicerend gedrag en als 
mogelijk werd een nestplaats gezocht. In 
totaal werd 34,5 uur besteed aan veldwerk. 
Dit komt neer op gemiddeld ruim 11 
minuten per hectare. 

Alle waarnemingen werden ingetekend 
op een veldkaart en daarna ingevoerd 
in de digitale BMP-plot van Sovon. De 
waarnemingen werden geautoclusterd tot 
territoria met behulp van de programmatuur 
van Sovon. Autoclustering volgt de criteria 
gesteld door van Dijk en Boele. 

Weersomstandigheden in 2013
Het voorjaar was zeer koud en het koudste in 
ruim 40 jaar. Lagere temperaturen betekent 
dat vogels minder uitbundig territoriaal zijn 
en gemiddeld later beginnen met de eileg. In 
maart was het op sommige dagen extreem 
koud en kwam zelfs strenge vorst voor. Op 
26 maart was naar schatting 30-40% van 
het wateroppervlak van de plasjes aan de 
Broekdijk bedekt met ijs. Het koude weer 
duurde voort tot in april en de lente trad pas 
in rond half april. Op 14 april werd de eerste 
dag met 20 ˚C bereikt in De Bilt. Ook in mei 
werden nog te lage temperaturen gemeten 
en de gemiddelde temperatuur in mei was 
bijna 2 ˚C lager dan het langjarig gemid-
delde. Alleen begin van de maand was het 
volop lente met veel zon en hogere tempe-
raturen. Juni was gemiddeld iets koeler dan 
normaal. Tot in juli was het waterpeil van de 
plasjes aan de Broekdijk, met ondiep water 
en veel slikrandjes, gunstig voor eenden en 
steltlopers. 

Resultaten
In totaal werden 59 soorten broedvogels 
waargenomen met in totaal 344 territoria 

(zie tabel 1). Van de 59 staan er negen op 
de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde 
vogelsoorten in Nederland (Van Beusekom et 
al. 2005). Het betreft Zomertaling, Slobeend, 
Grutto, Tureluur, Visdief, Veldleeuwerik, 
Gele Kwikstaart, Huismus en Ringmus. Voor 
Natura 2000 zijn voor de Uiterwaarden IJssel 
vijf soorten aangewezen die bijzondere 
bescherming genieten: Aalscholver, IJsvogel, 
Kwartelkoning, Porseleinhoen en Zwarte 
Stern. Van geen van deze soorten werden 

Fuut 1 Gekraagde Roodstaart 2
Ooievaar 1 Roodborsttapuit 1
Knobbelzwaan 1 Merel 18
Grauwe Gans 19 Zanglijster 4
Nijlgans 1 Grote Lijster 1
Bergeend 4 Kleine Karekiet 6
Krakeend 14 Bosrietzanger 13
Wilde eend 10 Braamsluiper 6
Zomertaling 1 Grasmus 31
Slobeend 3 Tuinfluiter 9
Kuifeend 2 Zwartkop 14
Buizerd 1 Tjiftjaf 16
Fazant 3 Fitis 5
Waterhoen 1 Staartmees 1
Meerkoet 14 Pimpelmees 4
Scholekster 2 Koolmees 13
Kleine plevier 1 Boomkruiper 2
Kievit 11 Gaai 1
Grutto 1 Ekster 2
Tureluur 3 Zwarte Kraai 5
Visdief 1 Spreeuw 6
Holenduif 2 Huismus 18
Houtduif 9 Ringmus 6
Grote Bonte Specht 1 Vink 8
Veldleeuwerik 1 Groenling 1
Gele  Kwikstaart 2 Putter 7
Witte Kwikstaart 1 Appelvink 1
Winterkoning 11 Kneu 3
Heggenmus 11 Rietgors 2
Zwarte Roodstaart 5

Tabel 1 Soorten en aantallen broedvogels in de 
Velperwaarden en bedrijventerrein de Beemd (184 
ha) in 2013
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broedparen of territoriale waarnemingen 
gedaan. De verspreidingskaarten van alle 
soorten broedvogels zijn opgenomen in het 
archief van Sovon. 

Bespreking per soort
Voor een aantal soorten wordt hier een 
nadere toelichting gegeven. Deze toelichting 
op broedbiologie en biotoopkeuze richt zich 
op soorten met een bijzondere bescher-
mingsstatus vastgelegd in Natura 2000, 
de Rode Lijst en Flora- en Faunawet (vaste 
rust- en verblijfplaats).

Ooievaar (1): nabij de enige boerderij (‘de 
Steenwaard’) in de Velperwaarden staat een 
nest op een paal. Dit nest is al vele jaren in 
gebruik. In 2013 vlogen hier drie jongen uit. 
Zomertaling (1): een broedpaar verbleef lang 
genoeg in de ondiepe plas aan de Broekdijk 
om als territoriaal paar te gelden. Een 
broedgeval bleef echter uit. 
Slobeend (3): de drie broedparen zijn 
gevonden in de ondiepe plas langs de Broek-
dijk. Donsjongen werden niet waargenomen. 
Buizerd (1): een broedgeval in een wilg. 
Steltkluut (0): deze zeer bijzondere soort in 
ons werkgebied verbleef van 20 t/m 22 mei 
(bron: waarneming.nl) in de ondiepe plas 
langs de Broekdijk. Baltsen en veelvuldige 
paringen werden gezien, maar het verblijf 
was niet lang genoeg om als territorium 
te gelden. In Nederland is de soort een 
zeer zeldzame broedvogel. Grutto (1): een 
territorium langs de ondiepe plas vlakbij de 
Broekdijk. Balts of paring werd niet gezien 
en ook geen jongen. Het is alweer vele jaren 
geleden dat de Grutto heeft gebroed in 
de Velperwaarden. De ondiepe plasjes zijn 
wel van belang in de trektijd als tussenstop 
en slaapplaats. Tureluur (3): baltsende en 
parende paartjes werden gezien aan de rand 

van de ondiepe plas langs de Broekdijk. Op 
17 juni werden twee paartjes gezien met één 
en drie jongen. Visdief (1): een territorium is 
vastgesteld aan de rand van het diepe plasje 
langs de Broekdijk. Broedverdacht gedrag 
werd niet waargenomen. Veldleeuwerik (1): 
een territorium van de soort in de Velper-
waarden is tegenwoordig uitzonderlijk. 
Gele Kwikstaart (2): twee territoria in het 
grasland. Huismus (18): de territoria werden 
vastgesteld op bedrijventerrein de Beemd 
en rond boerderij de Steenwaard. Enkele 
keren werden exemplaren aangetroffen 
aan de andere kant van de Broekdijk in de 
uiterwaard, vermoedelijk om te foerageren. 
Ringmus (6): alle territoria lagen verspreid in 
meidoornhagen. 

Verder werden broedgevallen vastgesteld 
van een aantal soorten broedvogels die 
geen bijzondere beschermingsstatus 
genieten. Op 17 juni werden twee paartjes 
Scholekster gezien in een maïsveld vlakbij 
de Broekdijk met drie en één vliegvlugge 
jongen. Op 19 juni werd op de plas vlakbij 
de Velperbroekrotonde een paartje Fuut met 
een jong waargenomen, alsook Wilde Eend 
en Meerkoet met donsjongen. In de Velper-
waarden werd tijdens meerdere bezoeken 
Kievit met pullen gezien. Bij de Kleine Plevier 
werd broedverdacht gedrag opgemerkt maar 
werden geen jongen gezien. 

Conclusies
2013 kende een koud voorjaar met lage 
temperaturen tot in mei. Hierdoor kwam 
het broedseizoen pas laat op gang. De 
waterstand was gunstig voor eenden en 
weidevogels. Rode Lijstsoorten concen-
treerden zich vooral in of rond de plasjes aan 
de Broekdijk in de Velperwaarden. Vooral 
de ondiepe plasjes met slikranden en ruigte 
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waren aantrekkelijk voor eenden en weide-
vogels. Vogels vinden in de Velperwaarden 
betrekkelijke rust in delen van de uiterwaard 
die moeilijk of niet toegankelijk zijn voor 
recreanten en honden. De plasjes aan de 
Broekdijk zijn niet toegankelijk maar tegen 
het eind van het broedseizoen vond hier 
beweiding plaats met vaarzen. De Kievit 
gebruikte als enige soort de graslanden en 
akkers in de Velperwaarden als broedterrein.

Langs de IJssel waren meidoorns en 
ruigte aantrekkelijk voor soorten als 
Grasmus, Bosrietzanger en Braamsluiper. 
Het wilgenbos vormde een biotoop voor 
algemene bossoorten. Buizerd en Gekraagde 
Roodstaart waren opvallende soorten. 
Het bedrijventerrein de Beemd bood 
huisvesting voor soorten als Ekster, Houtduif 
en zangvogels als Zwarte Roodstaart, 
Heggenmus, Huismus, Putter en Kneu. Twee 
paartjes Scholekster maakte veelvuldige 
foerageervluchten van en naar het dak van 
een bedrijf vlakbij de Broekdijk. De plas bij 

de Velperbroekrotonde was aantrekkelijk 
voor watervogels als Knobbelzwaan, Fuut en 
Meerkoet. 

Ruud Reddingius

r.reddingius@online.nl
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Plasjes Broekdijk Velperwaarden, 28 mei 2013
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Fenologie: past eigenlijk niet bij het recordwarme 

voorjaar van 2014

Inleiding
Zo koud als vorig seizoen was, zo warm was 
voorjaar 2014. Het weer sloeg weliswaar 
aan het eind van het seizoen om naar 
ongunstig, maar de opvallend warme 
maanden daarvoor leverden vrij weinig 
vroege aankomsten van trek- en broedvogels 
op. Er was een wanhopige oproep nodig 
om voldoende ingevulde fenologielijsten te 
krijgen. Na 35 jaar is het tijd om de opzet van 
dit project weer eens kritisch te bezien.

Het weer
“Op één na zachtste lente in drie eeuwen 
volgt op uitzonderlijk zachte winter”
(kop uit overzicht Lente 2014 van het KNMI).
Zowel de winter als het voorjaar waren de 
op één na de zachtste sinds het begin van de 
metingen in ons land in 1706. De maanden 
januari tot en met april eindigden in de top 
tien van zachtste maanden sinds 1901. In 
Leuvenheim kende de hele winter slechts 8 
dagen met nachtvorst en geen enkele met 
vorst overdag!

Januari
Opvallend zachte maand (gedeelde 
achtste plaats). Alleen de laatste dagen 
verlopen iets kouder. Bijna alleen zuidelijke 
windrichtingen.

Februari
Hele maand warm (vierde plaats), slechts één 
dag nachtvorst! Ook deze maand voorname-
lijk zuidelijke wind, in eerste helft vaak hard.

Maart
Op twee na warmste maart, 2x nachtvorst. 
Wisselende windrichtingen.

April
Eentonig: weer erg zacht (vierde plaats), 
laatste week veel forse buien met onweer.

Definities fenologie
 • fenologie: leer van jaarlijks terugkerende 

verschijnselen, in dit geval de voorjaarstrek
 • eerste waarneming: de datum waarop 

een waarnemer een trek- of broedvogel 
voor het eerst in het (vroege) voorjaar heeft 
gezien

 • mediane datum of 50%-datum: datum 
die precies halverwege het aantal eerste 
waarnemingen van de soort ligt (50% van 
de waarnemingen ligt voor de mediane 
datum, 50% erna)

 • ‘vroege soort’: soort die vroeger dan 
gebruikelijk is aangekomen, d.w.z. vroeger 
dan de gemiddelde eerste of mediane 
datum van de soort in 1980-2013 minus de 
standaarddeviatie

 • ‘late soort’: soort die later dan 
gebruikelijk is aangekomen, d.w.z. later 
dan de gemiddelde eerste of mediane 
datum van de soort in 1980-2013 plus de 
standaarddeviatie

 • datumgrens: laatste dag waarop een 
net gearriveerde soort nog als broed- of 
trekvogel te beschouwen is

 • winterwaarneming: waarneming van 
de soort als wintergast, vóór de reguliere 
trekperiode
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Figuur 1. Aantal deelnemers en waarnemingen in 
1980-2014

Mei
Eerste helft van de maand koel en erg 
wisselvallig. Daarna warmer door naar 
zuidoost draaiende wind. (Bron: KNMI).

Aantal deelnemers en waarnemingen
Bij de eerste analyse bleef het aantal 
ingezonden lijsten steken op een dramatisch 
lage negen. Alleen in het startjaar 1980 was 
dat lager! Een bijna emotionele oproep aan 
de leden dat we zo een serie van 35 jaar niet 
mochten afsluiten vond gehoor: uiteindelijk 
vullen 24 leden een lijst in. Daarmee schieten 
we van het ene uiterste naar het andere, 
want nu staat 2014 op de derde plaats. 

Na aftrek van 27 winter- of dubbelwaarne-
mingen en overschrijdingen van de datum-
grens komt het aantal gegevens met 569 op 
een fraaie vierde plaats. In totaal over alle 
jaren samen staat de teller boven de 13.000 
waarnemingen. Opvallend is dat maar liefst 
8 van de 9 data voor de Grote Karekiet na de 
datumgrens vallen! Dit past goed in de serie 
late aankomsten in mei (zie ‘Invloed van het 
weer’). Maar ook de Grauwe Vliegenvanger 
gaat door in het spoor van afgelopen jaren: 8 
van de 13 data zijn te laat om mee te tellen.

Eerste waarnemingen
Onverwacht valt het aantal ‘storende’ 
winterwaarnemingen mee. Alleen een 
gebruikelijk Witgatje, een Roodborsttapuit en 
zelfs een Zwarte Roodstaart zijn erg vroeg. 
Blijkbaar maken de inzenders al een aardige 
voorselectie. Maar ook het aantal ‘vroege 
soorten’ valt tegen als je alle temperatuur-
records bekijkt. Negen soorten arriveren 
opvallend vroeg, niks bijzonders bij een 
gemiddelde van 9,8 in afgelopen 17 jaar! De 
eerste Gekraagde Roodstaart en Grasmus 
arriveren wel op de vroegste datum in de 35 
jaar. 

Voor zo’n warm seizoen kennen opmer-
kelijk veel soorten toch een late eerste 
waarneming, namelijk zes (gemiddeld 3,1 in 
1980-2013; alleen vorig jaar waren er meer, 
zie figuur 2). De Bosrietzanger is recordlaat, 
maar dat past net als drie andere soorten 
wel bij de koude late fase van dit voorjaar. 
Ronduit vreemd staat een erg late eerste 
Scholekster. Normaal kunnen ze bij zacht 
weer een hele winter wel aanwezig zijn, dus 
waarom zijn bij ons geen Bonte Pieten gezien 
in die recordzachte januari? De mediaan ligt 
wel iets vóór normaal …

Figuur 2. Aantal soorten met opvallend vroege of 
opvallend late eerste waarneming in 1998-2014
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Figuur 3. Verloop van mediane datum van Oever-
zwaluw, Bosrietzanger en Tureluur in de periode 
1980-2014. Dag 100 = 10 april. 

Vergelijking met Waarneming.nl
De eerste waarnemingen op onze fenolo-
gieformulieren verschillen niet sterk van 
Waarneming.nl. Slechts vier soorten zijn op 
waarneming.nl meer dan een week eerder 
gemeld dan op onze formulieren (vorig jaar 
zeven). En ook daar is de Scholekster laat, op 
één heel vroege na (4 januari).
Waarneming.nl laat zien dat de fenologie-
lijsten voor Witgat en Roodborsttapuit 
niet kloppen. Er zijn veel waarnemingen in 
januari en februari (respectievelijk 19 en 12): 
de winterwaarnemingen lopen onzichtbaar 
door in waarnemingen van eerste doortrek-
kers. De eerste datum uit de lijsten is dus niet 
meer dan een slag in de ruimte … Bij Tjiftjaf 
staan 14 eerdere waarnemingen en de eerste 
op 20 februari is ook echt de eerste zingende.

Er staan 21 eerste waarnemingen op 
Waarneming.nl met een vroegere eerste 
datum dan op de fenologieformulieren.  Deze 
waarnemingen zijn niet verwerkt in onze 
overzichten. 11 van deze waarnemingen zijn 
ingevoerd door niet-leden. De andere 10 zijn 
ingevoerd door leden van onze werkgroep 
die geen fenologieformulier hebben 
ingevuld. Twee leden hebben samen maar 
liefst 6 van deze waarnemingen gedaan, de 
overige 4 zijn door vier verschillende leden 
ingevoerd. Als we weten waarom deze leden 
hun waarnemingen niet via de fenologie-
lijsten hebben ingestuurd, zouden we daarop 
in kunnen spelen en het animo om mee te 
doen mogelijk kunnen vergroten. 

 Mediane datum
De mediane datum of 50%-datum kun je 
zien als de gemiddelde aankomstdatum. Dit 
jaar is het aantal soorten met een opvallend 
vroege mediane datum (vroeger dan de 
gemiddelde mediane datum van 1980-2013 

minus de standaarddeviatie) vrijwel gelijk 
aan het langjarig gemiddelde. Het aantal late 
soorten is groter dan normaal. Best opvallend 
voor zo’n warm voorjaar!

Alle acht opvallend vroege soorten arriveren 
tussen 15 maart en 23 april (zie ook ‘Invloed 
van het weer’); vijf van de acht komen aan 
in de tweede helft van maart. De condities 
vroeg in het seizoen waren kennelijk erg 
gunstig. Voor Zwartkop en Braamsluiper 
is nog nooit een vroegere mediane datum 
vastgesteld. Bij de soorten die voor hun 
doen laat aankomen valt weer een recordlate 
mediaan voor de Boomvalk op (vorig jaar ook 
al). De teruglopende aantallen en beperkte 
verspreiding versterken het effect van het 
slechte weer aan het eind van het seizoen. 
Hetzelfde geldt voor de Wielewaal.

In figuur 3 staan voorbeelden van de manier 
waarop de mediane aankomstdatum kan 
verschuiven. De Tureluur zien we na 35 
jaar gemiddeld een week eerder bij ons 
arriveren, de Oeverzwaluw ruim tien dagen 
eerder. De Bosrietzanger daarentegen komt 
een dag of vier-vijf láter aan. Misschien dat 
deze drie soorten een algemene tendens 
aangeven, die ook goed bij het beeld van 
dit jaar past: de soorten die vroeger in het 
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seizoen aankomen profiteren van warmere 
omstandigheden en de late (mei)soorten 
hebben juist met slechter weer te kampen. 
Het vraagt nog veel tijd en gepuzzel om te 
kijken voor welke soorten dit beeld klopt en 
voor welke misschien niet. En kun je daar dan 
oorzaken voor aangeven?

Invloed van het weer
In 2013 was het begin van het seizoen koud, 
in 2014 is het tot eind april juist super warm. 
In figuur 4 staan de oranje en zwarte blokjes 
mooi geclusterd. Alleen de eerste Scholekster 
(begin februari) en de eerste Boompieper 
(1 april) verstoren het beeld van een brede 
verdeling van vroege aankomsten een beetje. 
Van beide soorten ligt het aantal data (resp. 
18 en 15) op mooi niveau, dus de reden blijft 
gissen. Vanaf eind april is goed zichtbaar dat 
de omstandigheden slechter worden. Geen 
enkele opvallend vroege eerste waarneming 
of opvallend vroege mediaan valt in de 
‘zwarte zone’.

Toch zou je verwachten dat zo’n extreem 
warm voorjaar meer positieve invloed 
moet hebben op de aankomsten van onze 
zomervogels. Een gemiddeld aantal vroege 
aankomsten (zowel eerste als mediane 
datums) en een meer dan gemiddeld aantal 

late valt toch tegen. Was zelfs dit weer 
niet mooi genoeg tot half april, waren de 
windrichtingen te wisselvallig of te westelijk? 
Of was er in zuidelijk Europa slecht weer, 
zoals zo vaak als het bij ons mooi is?

De inzenders
Twee keer een (vrijwel) volledige lijst met 
45 soorten, van Roy Verhoef en Erik Lam. 
Daarnaast zeven lijsten met 35 of meer. 
Dit keer is het dringen aan de top van het 
‘klassement’ (zonder dat sprake is van een 
wedstrijd, toch?) van het aantal vroegste 
waarnemingen van een soort. Koploper is 
Erik Lam met 6 soorten, op de voet gevolgd 
door maar liefst 4 mensen met 5 soorten. 
Alle 24 inzenders op een rij, met het aantal 
soorten waarvoor de allereerste waarneming 
is ingevuld: Jettie van Assendelft; Vincent 
de Boer (1); Bob Coenen (5); Marié Fels; 
Abel Gyimesi (2); Maarten Hageman (2); 
Renske Hoekstra; Greta van Hoorn (5); Henk 
Krajenbrink (1); Norbert Kwint (2); Erik Lam 
(6); Anneke Louwe Kooijmans; Norbert 
Lucassen (5); Jos Pilzecker; Hans Quaden; 
Ruud Reddingius (1); Marcel Ruijs (2); Henk 
Ruissen (5); Jan Schoppers (3); Roel Schwartz 
(5); Henk Tamerius (3); Cor de Vaan (3); Roy 
Verhoef (2); Frank Wagenaar (4). Iedereen 
bedankt!!!

Tweeduizendvijftien
In eerste instantie werden erg weinig lijsten 
ingestuurd in 2014. Pas na een wanhopige 
oproep kwam de stroom los, maar dat zette 
de discussie over ‘hoe nu verder’ na 35 jaar 
flink op scherp. Meerdere mensen kwamen 
met zinnige ideeën. De tendens is om zeker 
door te gaan en ook om te proberen de 
werkwijze beperkt te wijzigen. Alleen dan 
kan de doorlopende serie intact blijven. Hoe 
het precies eruit gaat zien zal de komende 

Figuur 4. Aankomst van opvallend vroege en late 
soorten in 2014
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maanden duidelijk worden. Noteer intussen 
je eerste waarnemingen wel ergens, waar 
dan ook: op de ouderwetse lijst, op Waarne-
ming.nl, in je telefoon of je opschrijfboekje. 
Want er zal weer naar gevraagd worden!

Jos Pilzecker

jospilzecker@hetnet.nl

Tabel 1:  Fenologie 2014

gem. eerste  = gemiddelde eerste datum
gem. mediaan  = gemiddelde mediane datum
mediaan   = mediane datum, de datum waarop 50% van de gegevens binnen is
n   = aantal waarnemingen
W.nl   = aantal dagen verschil met vroegste waarneming op de Waarneming.nl
6-mrt V of 6-mrt L  = opvallend vroege resp. late datum (buiten de standaarddeviatie)
6-mrt V of 6-mrt L of 12 = nieuw ‘record’

‘80-’13 ‘80-’10 2014

soort eerste datum gem. eerste gem. mediaan eerste mediaan n W.nl

Zomertaling 27-feb 24-mrt 04-apr 15-mrt 25-mrt V 11 0
Wespendief 28-mrt 23-apr 02-mei 01-mei 4 -1
Boomvalk 01-mrt 11-apr 26-apr 20-apr L 6-mei L 7 -12
Scholekster (1-jan) 24-jan 01-mrt 10-feb L 23-feb 18
Kleine Plevier 03-mrt 25-mrt 13-apr 20-mrt 28-mrt V 14 -5

Grutto 27-jan 18-feb 06-mrt 24-feb 12-mrt 15 -3
Zwarte Ruiter 02-feb 04-apr 21-apr 22-mrt 2 -6
Tureluur 26-jan 09-mrt 22-mrt 17-feb V 15-mrt V 16 0
Groenpootruiter 17-mrt 15-apr 24-apr 05-apr 13-apr 13 -1
Witgatje 14-jan 04-mrt 30-mrt (2-mrt) 19-mrt V 9

Bosruiter 29-mrt 26-apr 04-mei 19-apr 25-apr 5 -2
Oeverloper 14-mrt 11-apr 22-apr 02-apr 25-apr 11
Visdief 24-mrt 15-apr 24-apr 12-apr 20-apr 17 -4
Zwarte Stern 03-apr 24-apr 30-apr 18-apr (2x) 24-apr 9 -6
Zomertortel 19-mrt 23-apr 04-mei 23-apr 29-apr 5 0
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Tabel 1 vervolg:  Fenologie 2014

‘80-’13 ‘80-’10 2014

soort eerste datum gem. eerste gem. mediaan eerste mediaan n W.nl

Koekoek 29-mrt 17-apr 26-apr 17-apr (2x) 22-apr 19 -5
Gierzwaluw 03-apr 20-apr 29-apr 19-apr 2-mei L 22 -1
Boerenzwaluw 16-mrt 27-mrt 08-apr 22-mrt 06-apr 23 -8
Huiszwaluw 28-mrt 14-apr 23-apr 13-apr 24-apr 16 -10
Oeverzwaluw 20-mrt 11-apr 23-apr 25-mrt 7-apr V 11 -4

Boompieper 02-mrt 22-mrt 08-apr 1-apr L 11-apr 15 -2
Gele Kwikstaart 23-feb 28-mrt 15-apr 25-mrt 08-apr 16 -3
Tapuit 26-mrt 06-apr 19-apr 04-apr 21-apr 11 -1
Blauwborst 16-mrt 26-mrt 10-apr 25-mrt (2x) 30-mrt 13 -3
Roodborsttapuit 14-feb 10-mrt 25-mrt (17-feb V) 16-mrt 15

Paapje 14-mrt 19-apr 29-apr 21-apr 01-mei 6 -5
Gekraagde Roodst. 24-mrt 07-apr 21-apr 24-mrt V 18-apr V 17 +10
Zwarte Roodstaart 26-jan 17-mrt 01-apr 15-feb V 28-mrt 16 0

Nachtegaal 15-apr 24-apr 01-mei 12-apr(2x)
V 23-apr V 11 0

Sprinkhaanzanger 08-apr 20-apr 25-apr 15-apr 4-mei L 7 -2

Rietzanger 02-apr 24-apr 26-apr 12-apr V 24-apr 5 -1
Bosrietzanger 15-apr 27-apr 09-mei 9-mei L 16-mei L 12 -9
Kleine Karekiet 02-apr 30-apr 09-mei 17-apr 30-apr 18 0
Grote Karekiet 10-apr 27-apr 09-mei 27-apr 1 0
Spotvogel 14-apr 02-mei 14-mei 14-mei L 18-mei 7 -3

Zwartkop 26-feb 30-mrt 12-apr 2-mrt V 29-mrt V 21
Tuinfluiter 28-mrt 14-apr 28-apr 10-apr (2x) 22-apr 17 +3
Grasmus 08-apr 20-apr 29-apr 7-apr V 20-apr 16 -5
Braamsluiper 19-mrt 12-apr 25-apr 08-apr 12-apr V 18 -6
Fitis 01-mrt 26-mrt 07-apr 25-mrt 02-apr 21 -3

Tjiftjaf 09-feb 08-mrt 19-mrt 20-feb V 15-mrt 21
Fluiter 05-apr 21-apr 29-apr 11-apr V 23-apr V 8 0
Grauwe Vliegenv. 01-apr 26-apr 04-mei 23-apr 07-mei 6 -4
Bonte Vliegenv. 25-mrt 15-apr 25-apr 11-apr 21-apr 18 0
Wielewaal 24-apr 04-mei 10-mei 12-mei L 22-mei L 5 -2
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Op 24 april 
2014 ben ik 
thuis aan het 
werk achter 
mijn computer. 
Vanaf mijn 
werkplek kijk 
ik uit over de 
achtertuin 
en zie ik op 
een gegeven 
moment 
een groepje 

Huismussen op het dak van het fietsenhok. 
Tot mijn verrassing zie ik ook twee jonge 
vogels. Even later wordt er één gevoerd door 
het adulte mannetje (foto).

Vroege start
Het eerste wat ik zeg is: ’’zo, die zijn er 
vroeg bij’’. De week ervoor berichtte ik 
over de eerste jonge Spreeuwen op de 
Edese Golfclub van Papendal. Maar deze 
Huismussen zijn al uitgevlogen, en wel 
reeds meerdere dagen, gezien de lengte 
van de staart en het nog relatief weinig 
overgebleven geel in de snavelbasis. De 
duur van eileg, broeden en jongen in het 
nest bedraagt bij elkaar ongeveer 35 dagen. 
Dat betekent dat de eileg rond 21 maart is 
begonnen, maar waarschijnlijk eerder. Cramp 
et al. (1994) vermelden start eileg in april 
met variatie tussen begin april en begin mei. 
Op BTO.org wordt een gemiddelde datum 
van 14 mei (27 maart-11 juli) weergegeven 
(http://bit.ly/1lKjt5k). Het NESTKAST-verslag 
van 2013 geeft 17 mei als gemiddeld eerste 
eilegdatum en als vroegste  5 april (in 2012 

Adulte man Huismus met kleur-
ringcombinatie zwart/bruin 
rood/alu voert jong, 24 april 
2014, Rheden.
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Vroege start Huismus in 2014

resp. 15 mei en 1 mei) (http://bit.ly/1jXfzR5). 
Op waarneming.nl zijn er nog een aantal 
waarnemers van uitgevlogen jongen met 
als vroegste uitvliegdatum 13 april (http://
bit.ly/1jXfInz). In 2013, koud voorjaar, zijn de 
eerste twee op 1 mei gezien maar de eerst 
volgende pas vanaf 10 mei. 

Vroeg voorjaar
Op basis van de eerstgeziene jongen, die 
niet per se de maat zijn voor het gros, loopt 
het voorjaar van 2014 2-3 weken voor op 
2013. In vergelijking met de jaren daarvoor 
is het verschil minder groot. Via Ring-MUS 
(http://bit.ly/RPHjQ0), Nestkaarten (http://
bit.ly/1cq2sX8), CES (http://bit.ly/1mJLfyy) en 
Nestkast wordt de reproductie van veel 
soorten gevolgd. Ook veel andere soorten 
zijn vroeger begonnen in 2014. Via Nestkaart-
light kun je zelf eenvoudig nestresultaten 
doorgeven van de Huismus en andere 
soorten die bijvoorbeeld in uw tuin broeden. 

Man zwart/bruin rood/alu
Dit mannetje werd op 24 augustus 2011 
gevangen als 1 Kj (kalenderjaar) in mijn 
tuin en voorzien van een aluminium ring en 
kleurringen. Op 24 april 2014 was deze vogel 
dus bijna 3 jaar oud. In die tussenliggende 
periode werd de man bijna maandelijks 
gezien. Na 24 april is deze man alleen nog 
in mei gezien. In Rheden kunnen aflezingen 
worden doorgegeven aan de auteur. Uit de 
rest van Nederland op 
http://www.vogeltrekstation.nl/ring-gevonden/
huismussen.

Jan Schoppers

Jan.schoppers@sovon.nl
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Kauwen in Arnhem-Noord
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e“Er is geen mens te bekennen en het leven 
staat dan volledig stil. De Merels vanaf 
de punt van een gebouw horen zingen is 
heerlijk. In de stad is op zo’n moment zoveel 
stilte te vinden, het voelt bijna vreemd, maar 
is erg de moeite waard”, aldus Jorick van de 
Westeringh die de stadse broedvogels telt 
op bedrijventerrein Het Broek in Arnhem. De 
Zwarte Roodstaart is er met tien territoria 
goed vertegenwoordigd.

MUS Meetnet voor broedvogels in bebouwd 
gebied
Jorick telt voor het Meetnet Urbane Soorten 
(MUS) op twee ochtenden en één avond 
per seizoen de soorten die terreinbinding 
hebben.

MUS is in 2007 opgezet om de verspreiding 
en de aantalsontwikkeling van broedvogels 
in bebouwd gebied te volgen. Op 8-12 
punten wordt 5 minuten geteld en alle 
vogels die terreinbinding hebben. Na zeven 
telseizoenen is duidelijker geworden hoe 
vogels hun broedlocatie in stad of dorp 
kiezen. Huizenbroeders en holenbroeders 
komen het vaakst bij oude gebouwen. Hier 
zijn voldoende richels, nisjes en holtes voor 
het nest, bovendien is er genoeg voedsel. 

Je levert als teller de basisgegevens voor 
de bescherming van stadse vogels. Tijdens 
renovatie of afbraak van oude wijken kan dan 
bij de vervanging meteen nestgelegenheid 
aangebracht worden. Bij nieuwe woonwijken 
kan bij de beplanting, inrichting van de 
tuinen en het aanbrengen van nestplaatsen 
voor broedvogels al rekening gehouden 

worden met de eisen die vogels aan hun 
nestlocatie stellen. De resultaten van MUS 
helpen daarbij en daarom is het belangrijk 
dat de broedvogels van oude en nieuwe 
wijken, bedrijventerreinen en openbaar 
groen binnen de bebouwde kom geteld 
worden.

Bebouwd gebied is van belang voor 
een aantal soorten: Gierzwaluw, Zwarte 
Roodstaart, Huiszwaluw, Ekster, Kauw, 
Huismus en in West-Nederland de Halsband-
parkiet. Andere algemene vogelsoorten 
maken ook gebruik van bebouwd gebied.
De Gierzwaluw broedt in spleten en gaten in 
gebouwen of onder het dak, in nestkasten 
of neststenen. Door deze voorkeur is de 
Gierzwaluw afhankelijk van bebouwd gebied 

Broedvogels van bebouwd gebied
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en is hij daarmee echt een stadsvogel. Ze 
halen hun voedsel (vliegende insecten) soms 
ver van hun nestlocatie. Bij de Gierzwaluw 
moeten zowel de laag- als de hoogvliegende 
vogels geteld worden. Insecteneter Zwarte 
Roodstaart heeft in stedelijk gebied een 
duidelijke voorkeur voor bedrijventerreinen, 
bouwplaatsen en nieuwbouwwijken. 
Wanneer een wijk helemaal is ingericht, 
verdwijnt de soort. 

MUS-tellers in actie
Yves Martens woont op de Geitenkamp en 
telt een deel van zijn wijk met naoorlogse 
huizen, Hoogte 80 en een deel van Park 
Klarenbeek. Dit gebied is belangrijk voor 
Gierzwaluwen en dat is de belangrijkste 
drijfveer om het te tellen. De avondtelling op 
een zwoele zomeravond levert tussen de 100 
en 200 Gierzaluwen op.
De Gierzwaluw is ook in het telgebied van 
Abel Gyimesi in Huissen een veel voorko-
mende soort. Er is veel openbaar groen, er 
zijn sportvelden, een klein deel woonwijk in 
aanleg, een stukje akker en een stenige wijk 
uit de jaren vijftig. Abel telt zijn afwisselende 
gebied al vijf jaar, meestal samen met Arjen 
Poelmans. Er broeden ieder jaar Kieviten op 
de akker. Het is elk jaar weer spannend of 
hun broedsels succesvol zijn.

Peter Schulenberg uit Zevenaar heeft een 
kleine kolonie Huiszwaluwen in zijn postco-
degebied dat bestaat uit de Zevenaarse wijk 
Ooy, een deel van het dorp Oud-Zevenaar, 
het gebied daartussenin en een stukje 
bedrijventerrein. Zijn meest bijzondere soort 
is een Grauwe Vliegenvanger.

Jorick woont ook dichtbij zijn telgebied 
waarin ook een stukje uiterwaard en de 
Nieuwe Haven liggen. Hij noemt soorten als 

Ringmus, Tjiftjaf, Gierzwaluw, Huiszwaluw, 
Boerenzwaluw, Fuut, Dodaars, Kleine Mantel-
meeuw (kolonie) en zelfs Geelpootmeeuw.

Als je als teller in bebouwd gebied loopt val 
je op, omdat je niet gewoon doorloopt, geen 
hond bij je hebt of hardloopt maar juist vaak 
stilstaat en om je heen kijkt. Veel mensen 
kijken argwanend of vragen de tellers wat 
ze doen. Zo’n contact kan leiden tot een 
gesprek over de vogels van de wijk of een 
meewarige blik. De avondtelling leidt tot de 
meeste reacties, omdat wijkbewoners dan 
buiten zijn. Vaak leiden gesprekken over 
vogels zoals de Gierzwaluw tot enthousiaste 
reacties.

Vroeg opstaan kost soms moeite als het 
de dag ervoor laat werd of als je al vijf 
werkdagen vroeg op was. Je wordt steevast 
beloond door de vogels in je telgebied, 
zoals een jagende Sperwer, een groepje 
Appelvinken, een Grauwe Vliegenvanger of 
door de hoeveelheid Zwarte Roodstaarten. 
Je leert je woonplaats op een andere manier 
kennen omdat je tijdens de telling ergens 
komt waar je niet zo vaak was geweest 
en soms om een andere reden. Abel: “Een 
keertje waren Arjen en ik al een hele tijd in 
alle rust bezig tot we op een punt kwamen 
waar veel mensen waren. Toen beseften we 
pas dat het Koninginnedag was en de markt 
in alle vroegte voorbereid werd.”
MUS-tellers doen meer: Jorick, Peter, Yves 
en Abel doen ook mee aan andere tellingen 
zoals watervogels in de winter, slaapplaatsen, 
uilen of een broedvogeltelling.

Meedoen!
Je kunt meedoen als je de meest voorko-
mende vogels van bebouwd gebied op zicht 
en geluid herkent. Je bent per seizoen drie 
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Zwarte Roodstaart
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maal ongeveer anderhalf uur bezig met 
tellen. De afhandeling gaat via internet, 
je voert je resultaten in en krijgt na iedere 
telperiode per mail een tussenstand.

Op de website https://www.sovon.nl/nl/MUS 
staan achtergrondinformatie en praktische 
dingen over de teling. Je vindt er ook de link 
“Vacant en aanmelden MUS” waar je ziet 
welke postcodegebieden nog vrij zijn en 
waar je je kunt aanmelden om een postcode-
gebied te tellen.

Op het moment van schrijven, eind januari 
zijn de volgende gebieden nog vrij: Arnhem 
Centrum, delen van Arnhem-Noord, delen 
van Arnhem-Zuid, Westervoort, Duiven en 
Brummen.

Abel, Jorick, Peter en Yves bedankt voor jullie 
aandeel in dit artikel. Jan Schoppers bedankt 
voor het aanleveren van de gegevens van de 
tellers en het doornemen van een eerdere 
versie.

Greta van Hoorn

Literatuur
Louwe Kooijmans, Jip. 2014. Stadsvogels in hun 

domein. KNNV Uitgeverij en Vogelbescherming 

Nederland. ISBN 978 90 5011 466 0



- 36 -     Vlerk 32/1   |   maart 2015   |   Mauritanië, bijna dertig jaar later

Mauritanië, bijna dertig jaar later

Afbeelding 1: Mauritanië met in wit de bezochte 
plaatsen

Sommige dingen doe je niet meteen. Niet 
zozeer omdat je niet wil, maar meer omdat je 
er niet aan toekomt. Zo ging het mij met het 
bezoeken van de Banc d’Arguin in Mauri-
tanië. Al in de jaren tachtig hoorde ik van dit 
waddengebied dat grenst aan de woestijn. Er 
zouden miljoenen wadvogels overwinteren, 
waaronder grote populaties van de Kanoet, 
de Bontbekplevier en de Bonte Strandloper. 
Maar ook onze Lepelaars en Blauwe Reigers 
vertoeven daar een deel van de winter.

Afgelopen zomer diende zich ineens de 
mogelijkheid aan om naar Mauritanië te 
gaan. Er waren twee redenen: de eerste was 
om een oud collega van mijn vrouw Herma 
op te zoeken. De tweede zou natuurlijk 
zijn om de Banc d’Arguin te bezoeken. Zo 
zochten we via via contact met Marius 
Dussel, een oudgediende op het gebied 
van het reizen over land naar Afrika, met 
name West-Afrikaanse landen. Om geld te 
genereren voor een project in Mauritanië 
organiseert hij verschillende activiteiten 
waaronder vogeltrips over land vanuit 
Marokko naar Gambia. Na een mailwisseling 
met hem hebben we besloten om met hem 
op stap te gaan, maar dan wel alleen in 
Mauritanië. Voor degenen die niet weten 
waar Mauritanië ligt: pak een auto, rijd naar 
het zuiden door Frankrijk en Spanje, steek 
met de veerboot over naar Marokko en houd 
daar een zuidwestelijke richting aan. Je rijdt 
dan gewoon over asfalt door naar het zuiden 
en passeert Casablanca. Voor de afwisseling 
kun je dan nog langs Marakesh en ga je 
richting Agadir. Van hieruit houd je de kust 

aan en rijd je via Laayoune in de Westelijke 
Sahara (nu onderdeel van Marokko) naar 
het zuiden en kom je vanzelf in Mauritanië 
terecht; tenminste, na een geduldige 
zit bij de grensovergang. Je kunt vrijwel 
geheel over asfalt helemaal doorrijden naar 
bijvoorbeeld Dakar in Senegal als je dat zou 
willen.

Op 26 december 2014 komen we in Nouak-
chott aan, de hoofdstad. Daar worden we 
opgewacht door Herma’s oud collega en zijn 
vrouw. We zullen een week onder hun hoede 
blijven en in die week ook op en neer reizen 
naar Kaédi, een grotere plaats ten zuidoosten 
van Nouakchott aan de rivier de Senegal 
alwaar hij werkt. (zie afbeelding 1)

De eerste hernieuwde kennismaking vindt 
plaats vanuit bed in de ochtend: Huismussen. 
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Binnen het Banc d’Arguin nationaal park mag alleen 
met zeilboten worden gevaren. Dit geldt voor zowel 
de inwoners van het park als de toeristen. Vissers 
varen dus uit met dit soort bootjes. In eenzelfde 
zeilboot hebben wij ook een dag gevaren. Alleen de 
onderzoekers in het park en parkwachters kunnen 
gebruik maken van een gemotoriseerde boot.
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een paar Palmtortels en Gespikkelde Duiven, 
omdat we aan niet veel meer toekomen 
dan bijpraten. Het aantal soorten neemt 
toe als we op 28 december met de taxi naar 
Kaédi gaan. Dit ligt ongeveer 430 km ten 
zuidoosten van Nouakchott en is te bereiken 
via een goede asfaltweg. Op maar een paar 
plekken is het asfalt wat slechter. In elk geval 
is het een heel stuk beter dan wat we ons 
herinneren van bijvoorbeeld Nigeria of delen 
van Senegal en andere landen in West-Afrika 
en zeker hemels vergeleken bij Zuidoost 
Soedan alwaar we nooit ene meter asfalt 
hebben mogen aanschouwen. Onderweg 
komen soorten voorbij als Blauwnek-
muisvogel, Maskerduif, Zwarte Wouw en 
Bruinnekraaf. Die laatste hadden we zo’n vijf 
weken eerder ook al in Kaapverdië gezien.

Omdat Kaédi aan de rivier de Senegal ligt 
en een geïrrigeerd landbouwgebied heeft, 
is het soortenspectrum hier geheel anders 
dan het in de woestijn gelegen Nouakchott 
en de Banc d’Arguin. Langs de rivier zijn 
bijvoorbeeld Witvleugelsterns, Lachsterns 
en Steltkluten te zien, maar ook Roodbuik-
glansspreeuwen, Kleine Honingzuiger, 
Blauwfazantje en de Grauwe Buulbuul. In 
de rijstvelden staat iedereen luid te roepen 
naar de Roodbek- en andere wevervogels die 
zich hier tegoed doen aan de rijst. Geluiden 
als ‘Hu-hu’ en ‘you-you’ zijn hier niet van de 
lucht, evenals fors gesticulerende mensen 
met vaak ook rammelaars in de handen. Het 
gevolg is mijns inziens met name dat de 
vogels van hot naar her vliegen en alleen 
maar hongeriger worden. Later op de dag 
komen ineens ook vele Vorkstaartplevieren 
tevoorschijn. Het is een prachtig gezicht om 
enkele tientallen van de elegante vogels in 
de lucht op insecten te zien jagen.
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Reserve Naturel de Sel iode (Sebkha), 2 januari 2015. Inzet: detail met groep steltlopers

 Fo
to

: M
ar

c d
e 

Bo
nt

Op 2 januari lopen we vanuit het huis waar 
we logeren naar een plek waar we water 
hadden zien liggen. Dit is echt in de stad, 
maar wel wat in het zuidelijk deel. Ik dacht 
dat daar wel zoet water en dus ook veel 
vogels zouden zijn, maar als we er aankomen 
blijkt dat er veel zoutkristallen in het water 
liggen. Er zijn wel veel steltlopers waaronder 
Krombekken, Bonte Strandloper, Kleine 
Strandloper en een juveniele Afrikaanse 
Lepelaar. Later zie ik als ik naar mijn waarne-
mingen op Observado.org kijk, dat dit stukje 
Nouakchott ‘Reserve Naturel de Sel iode 
(Sebkha)’ heet. Bekijk de foto en oordeel zelf 
over de staat van het ‘Reserve Naturel’.

Drie januari blijven we nog in Nouakchott 
in een hotel met wat bomen in de tuin. 
Hierin zitt een Bruinruggoudmus en tot mijn 
verbazing hoor ik een Turkse Tortel zingen. 
Turkse Tortel???? Hier moeten toch Isabel-
tortels zitten, denk ik. Na nog een goede blik 

en goed oor moet ik toch echt concluderen 
dat het Turkse Tortels zijn. Ik zal die later ook 
nog op andere plekken tegenkomen. Een 
verrassende soort.

Vier januari is het dan eindelijk zo ver. We 
gaan op pad naar de Banc d’Arguin. Over 
de asfaltweg naar het noorden vanuit 
Nouakchott en dan ongeveer bij Chami in 
westelijke richting naar de kust. We moeten 
dan nog ongeveer 75 km over pistes rijden, 
onverharde weg door de woestijn. Het 
landschap is overwegend vlak, afwisselend 
zanderig en kleiig en er zijn nauwelijks 
stenen te vinden. De vegetatie is zeer schaars 
en bestaat overwegend uit wat lage grassen 
en enkele kruiden. In zogenaamde wadi’s is 
ook de Calotropis sp te vinden, een typische 
grote plant met forse bladeren en mooie 
wit-paarse bloemen. Eenmaal bij de kust 
is er vrijwel geen vegetatie meer. Een kale 
vlakte met aan de kust een afwisselend reliëf: 
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Eiland Nair met broedplateau’s van de lokale ondersoort van de Lepelaar. Inzet: overvliegende Roze Pelikanen
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de kustlijn zelf is wel mooi te noemen, het 
landschap erachter: tja, daar moet je van 
houden.

We verblijven twee nachten in Iwik, in een 
zogenaamd tented camp; een plek waar je 
overnacht in een Bedoeïenentent met een 
veldbed erin. Prima accommodatie. Er wordt 
voor ons gekookt, dus dat is ook nog handig. 
Op 5 januari gaan we met een zeilboot de 
zee op. Er mogen in het gehele park alleen 
maar zeilboten varen, ook van professionele 
vissers. De enigen die met een motorboot 
mogen varen zijn onderzoekers en bewakers 
van het nationale park. Het boottochtje 
verloopt heerlijk rustig. De bootsman en gids 
gooien een aantal keren een vislijn uit om 
de lunch te vangen. Veel moeite hoeven ze 
hiervoor niet te doen, want de vissen happen 
snel en we hebben in no time onze lunch bij 
elkaar (en voor de gids en bootsman ook het 
avondeten schatten we zo in). Onderweg 

zien we voornamelijk Afrikaanse Dwergaal-
scholvers, Witborstaalscholvers, Roze 
Pelikanen, Flamingo’s en ook de verwachtte 
grote groepen steltlopers.

Aangekomen bij het eiland Nair mogen we 
zowaar van de boot het eiland op. Normaal 
gesproken is dit verboden voor toeristen, 
want alleen parkwachters en onderzoekers 
mogen op de eilanden komen. We zien even 
later de gids in gehurkte houding ergens 
achter een bosje zitten: die zal wel iets kwijt 
moeten en heeft daarom de smoes gebruikt 
dat wij als ornithologen wel even op het 
eiland mochten rondlopen. Voor ons erg leuk 
en voor Marius de eerste keer dat hij voet 
aan land zet op een van de eilanden in het 
park. Hij is dan ook verrukt. Op het eiland 
zien we ook de lokale ondersoorten van de 
Lepelaar (ssp balsaci) en de Blauwe Reiger 
(ssp monicae), door sommige auteurs als 
soorten gezien. Voor de Lepelaars zijn zelfs 
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broedplateaus gemaakt ivm het stijgende 
zeewater en de afkalvende eilanden.

De terugweg verloopt erg rustig, mede 
omdat de wind eerst is gaan liggen, en 
daarna maar zeer zwak uit eigenlijk niet 
zo’n gunstige hoek waait. We laveren over 
de zee en punteren ook nog een stuk in 
ondiep water. Het meeste spektakel wordt 
veroorzaakt door een Bruine Kiekendief die 
over de groepen steltlopers vliegt en ze in 
massa’s opjaagt.

Na het bezoek aan de Banc d’Arguin zullen 
we nog Nouadhibou, (Tuimelaars, 17 Vale 
Gieren, een volwassen Westelijke Havikarend 
en een aantal Visarenden), Atar, Chinguetti, 
Tirjit en Rosso bezoeken. Vanwege de 
beperkte kopijruimte ga ik op deze locaties 
niet in. Ze zijn het bezoeken zeker waard, 
alleen al voor het landschap: Atar als grotere 
woestijnstad en voormalige ruststop van 
de Parijs-Dakar-rally, Chinguetti omdat hier 
de oude moskee staat die als symbool geldt 
voor Mauritanië en tevens de poort is naar 
de zandduinen van de Sahara. Tirjit is een 
prachtige oase waar zelfs in het stroompje 
nog zoetwatervisjes te vinden zijn en Rosso 
is het uitgangspunt voor de oversteek naar 
Senegal en een bezoek aan het Diawling 
nationaal park op de grens met Senegal. 
Vooral dit laatste park levert ineens erg veel 
vogelsoorten op, want het ligt in een andere 
klimaatzone en er is veel (zoet) water te 
vinden.

Opvallende dingen: de Mauritaanse 
bevolking hebben wij als erg vriendelijk 
ervaren. Er zijn overal politieposten langs de 
kant van de weg die de veiligheid moeten 
garanderen: deze mensen zijn ook erg 
vriendelijk en niet agressief. Neem daarom 

het veiligheidsadvies van het ministerie van 
buitenlandse zaken met een korrel zout: 
die baseren zich op Franse informatie (waar 
weer politieke spelletjes achter zitten). Het 
landschap is erg afwisselend, maar het is wel 
een Sahel-/Saharaland, dus in korte tijd heel 
erg veel soorten waarnemen zit er niet in. 
Als je van een avontuurlijke reis houdt, maar 
dit niet zelf wil organiseren: denk er dan 
eens over na om over land van Marokko naar 
Gambia te reizen met Marius (zie: http://www.
bancdarguin.nl).

Zelf heb ik in Mauritanië 188 vogelsoorten 
gezien, zes zoogdiersoorten, vier reptiel-
soorten en verder nog wat vlinders, vissen en 
andere dieren. Voor alle waarnemingen zie: 
h t t p : / / o b s e r v a d o . o r g / u s e r /
view/7762?q=&akt=0&g=0&from=2014-01-
23&to=2015-01-23&prov=0&z=0&sp=0&gb=0&cd
na=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&
only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&q=&zoektex
t=0&from=2014-12-26&g=0&akt=0&to=2015-01-
16&prov=0&z=0&m=K&zeker=O&rows=20&month
=0&only_hidden=0

Marc de Bont

debontmarc@googlemail.com
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Ringterugmeldingen 18

Wederom een aantal leuke waarnemingen 
met als bijzondere de eerste zekere waarne-
ming van een Groenlandse Kolgans in ons 
werkgebied. Ook weer eens een Aalscholver, 
het is al weer even geleden dat we die 
hadden. Daarnaast twee reislustige Grauwe 
Ganzen en een Stormmeeuw uit Estland. 
De terugmeldingen zijn gedeeld door Bob 
Coenen, Jos Pilzecker, Maarten Hageman en 
Jeroen Nagtegaal en daarvoor dank. Heb je 
terugmeldingen, dan ontvang ik die graag 
voor deze rubriek. Je mag er net als Bob en 
Jeroen zelf een leuk verhaal bij maken, maar 
ik wil dat ook wel voor je doen. 

Aalscholver blauw 2H5
Bob Coenen fietst vaak een ronde vanaf 
Dieren, over de veerpont, langs het Kleigat 
Olburgen, langs Het Zwarte Schaar naar de 

brug bij Doesburg en weer terug naar Dieren. 
Hij mailt verder “dan kom ik ook langs de 
jachthaven van Het Zwarte Schaar”. Meestal 
zitten er meeuwen op de steigers die ik 
bekijk op de aanwezigheid van kleurringen. 
Zo ook op 20 oktober 2014. Na een aantal 
minuten de af- en aanvliegende Kok- en 
Stormmeeuwen bekeken te hebben, kon 
ik bij deze meeuwen geen kleurringen 
ontdekken. Op de kop van de steiger stond 
ook één Aalscholver te drogen. Laat die 
nu juist wel een kleurring om zijn (linker-)
poot hebben! Op 3 december krijgt Bob de 
ringgegevens binnen. De vogel is op 14 juni 
2014 geringd als nestjong op het Duitse 
eilandje Heuwiese bij het schiereiland Rügen, 
Mecklenburg-Vorpommern.  De vogel is 
geringd door Hiddensee Bird Ringing Centre 
en Heuwiese wordt alleen bewoond door 
vogels. Het bijzondere is, dat de Aalscholvers 
daar hun takkennesten op de grond bouwen 
bij afwezigheid van bomen! Ze moeten wel 
rekening houden met de aanwezigheid van 
Zeearenden, die de populatie Aalscholvers 
op natuurlijke wijze reguleren. (Zie:
www.beringungszentrale-hiddensee.de).

Grauwe Gans groen FKB
De gans is op 18 juni 2010 geringd in 
Westerpark Zoetermeer als jong vrouwtje 
van dat jaar. Tot september werd ze in dat 
jaar 9x afgelezen op haar geboortegrond. 
Is dan 3 ½ jaar volkomen uit ieders zicht 
om op 15 februari 2014 op te duiken in 
Schipluiden (Midden-Delfland, Zuid-Holland). 
Jos Pilzecker leest de vogel een half jaar later 
op 31 augustus 2014 in de Brummensche 
Uiterwaarden af!
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Stormmeeuw met de afgelezen ring, Millingen
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Grauwe Gans groen FYH
Dit vrouwtje is op 19 juni 2011 op 
onvermelde leeftijd geringd in Zuiderpark 
te Zutphen. Tot juni 2012 maar liefst 43 
aflezingen in Zutphen en directe omgeving, 
met een uitstapje in augustus 2011 naar 
Olburgen.  Daarna is ze weer op 28 mei 2013 
opgemerkt bij het Reeser Meer, Kreis kleve in 
Duitsland. Via Welsummerwaard in augustus 
weer in oktober 2013 afgelezen bij Olburgen. 
Dan in maart en door Jos op 31 augustus 
2014 gevonden in de Brummensche 
Uiterwaard.

Groenlandse Kolgans zwart EJV
Op 6 februari 2015 is door Maarten Hageman 
een geringde Groenlandse Kolgans gezien 
in de uiterwaarden bij Westervoort. Maarten 
bekende, dat hij de vogel niet als Groen-
landse had herkend. Toen hij de halsband 
zwart EJV invoerde op www.geese.org bleek 
dat het dus niet om “onze” Kolgans (Anser 
albifrons) te gaan, maar om de ondersoort 
Anser albifrons flavirostris! De melding 

genereerde meerdere waarnemingen uit 
Ierland en voor het laatst werd de vogel 
gezien in 2009. Een zeer zeldzame wintergast 
die broedt in West-Groenland en voorname-
lijk overwintert in Ierland en Schotland. Pas 
twee keer eerder is binnen ons werkgebied 
een mogelijke Groenlandse Kolgans gezien. 
Door de ring lijkt het hier om het eerste 
zekere geval te gaan.

Stormmeeuw Matsalu Bird Ringing Centre 
(geen ringnummer)
Jeroen Nagtegaal schrijft op 5 januari 2015 
het volgende op zijn Facebook-pagina. Soms 
zit het mee, soms zit het tegen... Daar waar 
in Friesland vorige week met twee bezoeken 
van ieder ongeveer een uur een kleurring 
van een Grote Zilverreiger uit Letland niet 
geheel kon worden afgelezen, werkte een 
Stormmeeuw in Millingen eergisteren perfect 
mee. Al sinds ik in Millingen woon, worden 
vanuit de woonkamer, de meeuwen op de 
daken in de wijk consequent afgekeken 
op ringen. Tot eergisteren zonder enig 
resultaat. Dat de eerste ring dan aan een 
Estse Stormmeeuw hangt van ruim 25 jaar 
is helemaal mooi. De vogel is op 2 juni 1989 
geringd in de provincie Pärnumaa in het 
zuidwesten van Estland. Ondanks dat het niet 
mijn oudste of verste Stormmeeuw is, is het 
natuurlijk wel een heerlijke terugmelding om 
mee te beginnen!

Jan Schoppers

Jan.schoppers@sovon.nl
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De wintermaanden zitten er weer bijna op 
en het voorjaar nadert. Dat betekent dat een 
aanzienlijk deel van de wintergasten het 
werkgebied van de VWG voor gezien houdt 
en weer terugkeert naar noordelijke streken. 
Daar staat tegenover dat veel soorten die in 
de winter afwezig waren vanuit Zuid Europa 
of Afrika weer terugkeren om hier en elders 
in Nederland tot broeden over te gaan. Wat 
kunnen we gaan verwachten? Waar ik me in 
Vlerk nummer 3 van 2014 beperkte  tot de 
maanden oktober t/m december en in Vlerk 
nummer 4 van datzelfde jaar tot de maanden 
januari t/m maart, betreft het deze keer de 
maanden april t/m juni.

Hoewel in februari en maart al de eerste 
zomergasten terugkeren vanuit hun  
overwinteringsgebieden, te denken valt 
daarbij aan de Grutto, Tureluur, Zomertaling 
en Kleine Plevier, is april toch wel dé maand 
dat het overgrote deel van de soorten na 
maanden van afwezigheid weer arriveert.  
De eerste, na bovengenoemde soorten, zijn 
doorgaans de Tjiftjaf en Zwartkop. Deze 
beide zangertjes, die in kleine aantallen 
ook overwinteren in Nederland, komen 
vanaf begin april doorgaans massaal aan en 
kunnen dan overal binnen het werkgebied 
worden gezien en gehoord, in bossen en 
uiterwaarden, maar ook in steden en dorpen.  
Het blijft een aparte gewaarwording om van 
de ene op de andere dag overal zingende en 
roepende Tjiffen en Zwartkoppen te horen 
en/of te zien. 

Een soort die menigeen tot de verbeelding 
spreekt is de Nachtegaal. Vanaf half april, 

heel soms iets eerder, laat de soort zich 
weer horen en met geluk ook zien. Het 
is een onopvallend gekleurde vogel die 
zich veelal ophoudt in de vegetatie en zijn 
aanwezigheid in de meeste gevallen alleen 
maar verraadt door de prachtige zang. 
Het is een soort die doorgaans gebonden 
is aan vochtige loofbossen en waterrijke 
gebieden, maar ook op onverwachte plekken 
kan opduiken. Zo had ik zelf verleden 
jaar gedurende 2 dagen een zingende 
Nachtegaal bij huis. Daar is het helaas bij 
gebleven, maar een grote verrassing was het 
zeker. De grootste kans om een Nachtegaal 
te horen of te zien maakt men bij De Bijland. 
Het gebied ter hoogte van de steenfabriek 
aldaar is al jarenlang een bolwerkje, net als 
de nabijgelegen Millingerwaard (buiten 
het werkgebied). Andere locaties waar de 
Nachtegaal vrijwel jaarlijks wordt aange-
troffen, maar met minder hoge dichtheden, 
zijn de Havikerwaard en landgoed Bingerden 
nabij Angerlo. 

Vanaf half april arriveren ook weer veel 
zangertjes die gebonden zijn aan riet. In het 
geval van de Blauwborst gaat dat overigens 
niet helemaal op, want deze aansprekende 
soort heeft inmiddels ook allerlei ruigteter-
reintjes ontdekt waar riet in geen velden of 
wegen te bekennen is. Helemaal niet erg 
natuurlijk want het is een buitengewoon fraai 
vogeltje met een mooie melodieuze zang.  
Minder melodieus zijn het geratel en het 
gekras van wél uitgesproken rietspecialisten 
als de Rietzanger en Grote Karekiet.  Deze 
soorten zijn minder opvallend aanwezig 
en beduidend schuwer dan de Blauwborst.  

KIJKTIPS - voorjaar
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De Rietzanger is vermoedelijk nooit echt 
algemeen geweest in het werkgebied van de 
VWG, maar wordt toch jaarlijks wel gezien 
of gehoord, zij het voor alsnog in zeer 
beperkte aantallen. In tegenstelling tot de 
Rietzanger is de Grote Karekiet wel een soort 
die ooit in behoorlijke aantallen aanwezig 
was binnen het werkgebied. Echter: het gaat 
niet goed met de Grote Karekiet. De soort 
neemt overal al jarenlang in aantal af  en ook 
in de Rijnstrangen, voorheen een bolwerk, 
zijn de aantallen inmiddels miniem. Wat de 
precieze oorzaak is van de achteruitgang is 
mij persoonlijk niet bekend. Maar wie weet: 
wellicht leeft de soort op en kunnen we ook 
de komende jaren genieten van het harde 
monotone gekras van de Grote Karekiet. De 
beste kans hierop maakt men bij de Jezuie-
tenwaai bij Groessen en het Berghoofdseveer 
tussen Pannerden en Zevenaar. In deze zelfde 
gebieden kan men met geluk ook Buidel-
mezen aantreffen. Dit zeer fraaie vogeltje is 
echter een onregelmatige verschijning.  Zo 
zijn er jaren dat Buidelmezen op diverse 

locaties worden aangetroffen, maar ook 
jaren achtereen dat de soort nergens wordt 
gezien.  Het gaat dus een beetje op en neer 
met de Buidelmees, maar het is geenszins 
overdreven om te stellen, dat deze uitge-
sproken rietspecialist een  bijzonderheid 
binnen het werkgebied is geworden. 

Halverwege april komt ook de Fluiter weer 
terug. Weinig zangers zullen zo gebonden 
zijn aan loofbos als de Fluiter. Het is een wat 
onopvallend vogeltje die gemakkelijk voor 
een Fitis of Tjiftjaf gehouden kan worden. 
Echter: wanneer men het geluid van deze 
soort hoort, is verwarring met andere 
zangvogels eigenlijk nauwelijks mogelijk. De 
“trrrrrrrrr” triller die de Fluiter produceert is 
onmiskenbaar. Het Asselt nabij de Posbank 
is een uitstekende plek om de soort te 
kunnen zien dan wel horen, evenals andere 
loofboomrijke delen van de Veluwezoom en 
het Bergherbos bij Zeddam.

In april maar vooral in mei komt de voorjaars-
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trek van steltlopers goed op gang. Veel 
steltjes broeden hier niet en zijn vaak alleen 
maar even aanwezig om aan te sterken. Te 
denken valt daarbij aan de Groenpootruiter, 
Zwarte Ruiter, Bontbekplevier en schaarse tot 
zeldzame soorten als Steenloper, Drieteen-
strandloper, Kleine Strandloper, Temmincks 
Strandloper en Kanoet. De beste kansen deze 
soorten waar te nemen liggen in gebieden 
waar, al dan niet tijdelijk, slikranden 
aanwezig zijn.

Halverwege mei komen een aantal “late” 
soorten terug waaronder de Zomertortel, 
Wespendief en Wielewaal. Sommige zullen 
wat eerder arriveren maar het gros toch echt 
pas halverwege deze maand of nog iets later. 
De Zomertortel is van deze drie genoemde 
soorten het grootste zorgenkindje. Dit 
fraaie duifje is de laatste tien tot twintig 
jaar dramatisch in aantal achteruit gegaan 
en daar lijkt vooralsnog geen einde aan te 
komen. Wanneer deze negatieve ontwikke-
ling zich doorzet valt niet uit te sluiten, dat  

de Zomertortel op niet al te lange termijn als 
broedvogel uit Nederland gaat verdwijnen. 
Een belangrijke reden, die bij menigeen 
waarschijnlijk wel bekend is, is de enorme 
jachtdruk op deze soort in het Middellandse 
Zeegebied. Binnen het werkgebied is de 
Zomertortel de laatste jaren nog maar op 
een handjevol plekken aangetroffen (het 
Deelerwoud bij Hoenderloo, Azewijn, het 
Erfkamerlingschap en de wilgenopslag 
achter de camping bij De Bijland. Ook met 
de Wielewaal gaat het niet goed, maar 
deze tropisch gekleurde soort is nog niet in 
zo’n vrije val beland als de Zomertortel. De 
grootste trefkans om deze grotendeels aan 
(kleine) loofbossen gebonden soort te zien 
of, meer waarschijnlijk,  te horen maakt men 
in de bosgebieden bij Dieren en Brummen. 

Arjan Hell

arjan.hell@euronet.nl

Literatuur
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 2013. Van 

IJsduiker tot IJsgors, Arnhem
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Opgave via www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Zondag 26 april
Excursie landgoed De Hamert. Tussen 
Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de 
Hamert, ruim 1000 ha groot. Dit gebied, 
tussen de Maas en de Duitse grens, omvat 
een breed scala aan landschapstypen: 
Maasweiden, droge loof- en naaldbossen, 
heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en 
het snelstromende Geldernsch-Nierskanaal 
met zijn beekbegeleidende vochtige bos. 
Het landgoed is deel van Nationaal Park De 
Maasduinen. Het Heerenven aan de oostzijde 
is interessant vanwege de vogelrijkdom. Het 
hele jaar door, maar vooral in het voor- en 
najaar, komen hier tal van (zeldzame) trek- en 
waadvogels. Vaak zijn deze te vinden op de 
oevers van de vennen. In het gebied liggen 
verschillende vogelhutten en uitkijkpunten. 
De excursie is een combinatie van een 
wandeling in de Hamert (12km) en bezoek 
per auto aan uitkijkpunten.
Vervoer per auto/te voet, autokosten worden 
hoofdelijk omgeslagen. Goede wandel-
schoenen aanbevolen. Vertrek 6u30 bij 
Sonsbeekingang Trianon/Chinees restaurant 
Zypendaalseweg (Arnhem). Rond 17u terug. 
Opgeven via www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Zaterdag 9 mei
Excursie vroege vogels in het Leusveld. 
Landgoed Het Leusveld, bij Hall, ligt in de 
landgoederenzone op de grens van de 
uiterwaarden en de Veluwezoom. Het is 
daardoor een gebied vol afwisseling en dat 
is goed voor een rijke broedvogelbevolking. 
Dick Radstake leidt ons rond in het gebied 

Woensdag 25 maart
Spreeuwen op Papendal en in Nederland

Jan Schoppers geeft een lezing over 
Spreeuwen. Wat heeft het Jaar van de 
Spreeuw opgeleverd? Passen de Spreeuwen 
op Papendal in het landelijke beeld? Hoeveel 
emelten eten ze en waarom verschilt het 
broedsucces op Papendal per netskastlo-
catie? Ook de plannen voor 2015 komen 
aan bod. Je kunt ook een keer mee met een 
controleronde en zelf zien hoe boeiend het 
onderzoek is. Stadsboerderij Presikhaaf om 
20.00 uur. Iedereen is welkom! 

Woensdagavondexcursies 
Biljoen en omgeving  (1, 8, 15, 29 april 

en 6, 13, 20 en 27 mei). Zin in een avondje 
vogels kijken en luisteren? Zorg dat je op ’n 
woensdagavond om 19u30 bij het vertrek-
punt bent. Er is altijd een excursieleider die je 
meeneemt naar een van zijn of haar favoriete 
vogelplekken in de directe omgeving. Bij 
uitstek geschikt voor beginnende vogelaars 
of stresskippen die de werkdag willen 
vergeten. Vervoer per fiets. Vertrek 19u30 bij 
ingang Biljoen, T-splitsing Van Spaenallee-
Gasthuislaan in Velp. Tot ongeveer 2 uur na 
zonsondergang. Opgeven niet nodig, maar 
check de avond van tevoren of de excursie 
doorgaat.

Woensdag 22 april
Jeugdexcursie (11-16 jaar) in de omgeving 

van Landgoed Biljoen. Speciaal voor 
jonge geïnteresseerde vogelaars. Stuur je 
kinderen hierheen! We beginnen om 19u30 
bij de ingang van Biljoen, T-splitsing Van 
Spaenallee-Gasthuisstraat in Velp. Te voet. 

Activiteitenprogramma voorjaar 2015
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waar hij sinds 1990 broedvogels inventa-
riseert. Vervoer per auto/te voet. Goede 
wandelschoenen en warme kleren aanbe-
volen. Vertrek 5u30 bij Sonsbeekingang 
Trianon/Chinees restaurant Zypendaalseweg 
(Arnhem); voor deelnemers uit omgeving 
Dieren op een nader te bepalen plaats en tijd 
in Dieren. Rond 10u terug. Opgeven via
www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Dinsdag 12 mei
Lezing door Matthias Koster van de 

Werkgroep Bijeneters Nederland over de 

Bijeneter in Nederland. 
In samenwerking met Laarx. Plaats: 
Hogeschool Van Hall-Larenstein, om 19.30 
uur. Toegang gratis.

16 t/m 24 mei
Nationale Vogelweek. Ook dit jaar doen we 
mee met de Nationale Vogelweek, met een 
excursieprogramma waar iedereen aan mee 
kan doen. Meer informatie volgt. Coördinatie: 
Maarten Bosman

5, 6 en 7 juni
Op de grens van Groningen en Drenthe, 

de Onlanden. Ingeklemd tussen het Drentse 
zand en de Groninger klei ligt een 2.500 ha 
groot natuur- en waterbergingsgebied. Van 
oudsher verzamelde zich in dit laagveenge-
bied het water uit de Drentse beken, voordat 
het naar de Waddenzee stroomde. Vroeger 
was het één groot veenmoeras, echt onland. 
De afgelopen eeuw is het in gebruik geweest 
als weidegebied, nu is teruggegeven aan de 
natuur. De beken stromen er weer en er kan 
zich nieuw moeras ontwikkelen met natuur-
lijke waterstanden. De resultaten zijn boven 
verwachting. Er zijn veel bijzondere broed-
vogels, zoals Zwarte Stern, Witwangstern, 
Witvleugelstern, Geoorde Fuut, Watersnip en 

Kemphaan. We verblijven op een camping 
in het gebied en verkennen het moeras op 
de fiets. Vervoer met de auto erheen, in het 
gebied per fiets. Vertrek vrijdag, tijd en plaats 
nog te bepalen. Kosten vervoer en camping 
worden hoofdelijk omgeslagen. Van vrijdag 
tot en met zondag (één dag deelnemen is 
ook mogelijk). 

Vrijdag 26 juni
Nachtzwaluwen. De jaarlijkse excursie van 
de VWG in samenwerking met Natuurmonu-
menten naar de Nachtzwaluwen. De locatie 
wordt later bekend gemaakt. Er is grote kans 
om grote zoogdieren te zien. Vervoer te voet. 
Vertrek 20u30, plaats wordt nog bekend 
gemaakt. Laat in de avond terug. Opgeven 
via www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Nachtzwaluw zittend, Veluwezoom, 27 juni 2014
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