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Draaihals in het Deelerwoud
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een sponsor (mijn echtgenote nota bene…). 
Geld dat de VWG goed kan gebruiken om 
nieuwe vogelprojecten te financieren. Wie 
zijn volgend jaar van de partij?

In de ban van vogels. Steeds meer 
mensen trekken eropuit, willen weten 
welke vogel daar hipt, tsjilpt of zingt. 
Tijdens de Vogelweek kwamen weer veel 
lieden in diverse gebieden genieten van 
de natuur. Ook rondwandelingen op de 
woensdagavonden voorzien kennelijk in een 
behoefte. Dat is natuurlijk toe te juichen. 
Goed voor het draagvlak onder de natuur- en 
vogelbescherming. Maar het kan in onze 
ogen soms ook doorschieten. En daar maken 

IntroIn de ban van vogels

Moe en voldaan strompelden wij ten slotte 
het Leusveld uit. Het was nog lang niet 
donker, maar toch snakte alles in ons naar 
rust. Lichaam en geest weigerden simpelweg 
verdere dienst. Zojuist hadden Bob en ik na 
negentien uur vogelen 129 soorten gespot 
in het werkgebied. We hadden de Big Day 
2015 niet gewonnen, bij lange na niet, laat 
staan het record gebroken. Maar het voelde 
als een overwinning op onszelf. Nooit eerder 
hadden we zoiets gedaan. Nooit eerder 
was na afloop de gedachte zo sterk om het 
volgend jaar weer te doen. Geen meewarige 
blikken vielen ons ten deel. Integendeel: 
belangstelling, bewondering zelfs. Onze 
prestatie werd opgemerkt en beloond door 
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wij dan bezwaar tegen. Zo hebben wij een 
bezwaarschrift opgesteld tegen de populaire 
Midzomernachtwandelingen over de Veluwe-
zoom en het Deelerwoud. Gebieden waar 
zeldzame en verstoringsgevoelige soorten 
zoals Draaihals, Nachtzwaluw en Wespendief 
broeden. Wij zien niet graag dat door zulke 
activiteiten de balans tussen beleving en 
bescherming doorschiet ten koste van deze 
bijzondere soorten. Het zou zonde zijn als 
hen hetzelfde lot treft als de Duinpieper, 
namelijk dat ze (regionaal) uitsterven. 

En zo zie je dat beleving, onderzoek doen en 
bescherming hand in hand gaan. Als vereni-
ging willen we niets liever dan onze passie 
voor vogels delen met anderen. Dat doen 
we door middel van een vogelcursus, door 
excursies en lezingen, door een Big Day etc. 
Kom gerust eens langs op een van de trektel-
posten en maak kans op honderden buizerds 
die wegtrekken naar het zuiden. En van 
beleving komt onderzoek. Heel veel tellen 
om allerlei vragen te kunnen beantwoorden. 
Van eenvoudige tot complexe vragen: welke 
vogels zitten in mijn tuin of wijk? Wat bepaalt 
de diversiteit aan vogelsoorten in een stad 
en hoe kunnen we die het beste vergroten? 
En van beleving en onderzoek doen komt het 
tot bescherming. Met alle kennis van soorten 
en gebieden en onze jarenlange ervaring 
zijn we als vereniging een gerespecteerde 

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: eind december 2015

partner geworden. Ook worden we vaker 
gevraagd mee te denken en adviezen te 
geven over het terreinbeheer.
Over al deze aspecten (genieten, tellen en 
beschermen) kun je in de Vlerk iets lezen. 
Doe mee! Organiseer iets en vertel erover! 
En als een Big Day te veel inspanning van je 
vraagt, overweeg dan een Big Sit, gewoon 
ergens op een mooi plekje in het werkge-
bied. En laat je sponsoren!

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Van de redactie

‘Nu de zomermaanden achter ons liggen 
en met name onder de zangvogels al veel 
soorten zijn vertrokken naar Zuid-Europa en 
Afrika, is het de vraag wat er de komende 
maanden te verwachten valt in het werkge-
bied van de VWG Arnhem.’ 

Met deze zin begon Arjan Hell precies een 
jaar geleden zijn plezierig geschreven 
rubriek Kijktips. Vier seizoenen heeft hij 
ons getrakteerd op weetjes over goede 
vogelkijkplekken. Verdergaan met Kijktips 
zou maar herhaling geven, aldus Arjan, dus 
in deze Vlerk geen Kijktips meer. Maar als je 
wilt weten wat je de komende maanden in 
ons werkgebied kan verwachten: blader nog 
eens door Vlerk-3 van vorig jaar. Namens de 
redactie en ongetwijfeld veel lezers wil ik 
Arjen graag bedanken voor zijn tips. 

Wie - af en toe of structureel - wil helpen met 
vogeltellingen, vindt in deze Vlerk een aantal 
mooie kansen. Bekijk dan vooral de artikelen 
van Greta van Hoorn over slapende vogels en 
Groenlingenslaapplaatsen en van Erik Lam 
over de trektelpost Beemsterweg. 

Sinds begin dit jaar hebben we de vaste 
rubriek Natuurbescherming in de praktijk. 
Jan Willem Bakker van de werkgroep 
Weidevogelbescherming Zevenaar en 
omstreken schreef daar deze zomer een 
artikel voor. Hij legt uit hoe hij met een aantal 
vasthoudende streekgenoten het gesprek 

met boeren aangaat en tot afspraken over de 
bescherming van nesten komt.

En tot slot hebben we in de redactie een 
nieuw lid verwelkomd: Fokko Erhart. In deze 
Vlerk stelt hij zich voor. Fokko neemt de 
vormgeving van de Vlerk over van Marc de 
Bont, die ons team na de laatste Vlerk van dit 
jaar verlaat.  

Veel leesplezier,

Namens de redactie

Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl

mailto:info@dekrachtvantaal.nl
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Bestuursmededelingen

Na de zomervakantie heeft het bestuur haar 
jaarlijkse uitje gehouden, samen met de 
oud-voorzitter. Een mooie wandeling die 
voerde door de fraaie landgoederen aan 
de westzijde van de stad Arnhem: Groot 
Warnsborn en Mariëndaal.

De vereniging staat goed in de belangstelling 
en groeit licht. Met de nodige activiteiten 
voor de boeg gaan we aan het einde van dit 
jaar wellicht het 300e lid welkom heten. Dat 
zegt iets over de populariteit van vogels, 
van vogels kijken en het zegt iets over onze 
club. Naast de vertrouwde activiteiten (het 
houden van excursies, het publiceren over 

vogels, het tellen van vogels e.d.) proberen 
we ook verschillende nieuwe activiteiten op 
te zetten. Kijk maar in het jaarplan 2015.
Het is wel van belang voldoende leden 
enthousiast te krijgen hieraan mee te doen. 
Het komende seizoen zijn er volop mogelijk-
heden om actief mee te doen. Heb je tijd en 
zin om onze club te versterken? Doe dan mee 
want zonder jullie inzet krijgen we minder 
voor elkaar!

 • Heel belangrijk: binnen het bestuur 
zijn twee vacatures beschikbaar, namelijk 
die van secretaris en penningmeester (de 
laatste vanaf het einde van dit bestuursjaar). 
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De secretaris is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van het (digitale) archief en het 
verzorgen van de correspondentie (intern 
en extern), de penningmeester voor het 
financieel beheer van de vereniging (contri-
butie innen, rekeningen beheren, begroting 
opstellen e.d.). Heb je interesse of ken je 
geschikte kandidaten? Neem dan contact op 
met de voorzitter. 

 • Je kunt meewerken aan de vernieuwing 
van de website: geschikt beeldmateriaal 
selecteren en teksten (her)schrijven. 
Ook nodig zijn het ondersteunen van de 
webmaster (ict-gerelateerde zaken), het 
onderhouden van de Facebook-pagina en 
het blijven benutten van de regionale pers 
(pr-gerelateerde zaken).

 • Je kunt nationale activiteiten binnen 
het werkgebied ondersteunen, zoals de 
Nationale Tuinvogeltelling, Euro Bird Watch, 
Landelijke Sovon Dag. Bijvoorbeeld door 
activiteiten te coördineren, excursies te 
leiden, artikelen te schrijven, een stand te 
bemensen e.d.

 • Nog wat ver weg, maar zeer leuk 
om te doen: je kan broedvogels in het 
voorjaar van 2016 (leren) karteren volgens 
de BMP-methode. De telgebieden zijn 
onder meer Rijnstrangen, Veluwezoom, 
Meinerswijk, Park Lingezegen (Waterrijk), 
Openluchtmuseum en het “oerbos” van 
Arnhem, De Waterberg. Voor het veldwerk 

vindt overleg plaats om vraag en aanbod zo 
goed mogelijk op elkaar aan te sluiten.

 • Je kan nestkasten op het terrein van het 
Openluchtmuseum Arnhem controleren. We 
zoeken nog leden die interesse hebben om 
dit op te pakken en zo mogelijk uit te breiden 
(voor uilen, zwaluwen e.d.). 

Nadere informatie kun je verkrijgen bij 
de leden van het bestuur of komt via de 
VWG-mail vanzelf naar je toe. En als je zelf 
ideeën voor projecten hebt, schroom dan 
niet om contact met een van ons op te 
nemen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Grasmus, Arnhem Schuytgraaf, 22 april 2015
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Dit landgoed tussen Maas en Duitse grens 
ligt in Noord-Limburg, op precies een uur 
rijden vanuit Arnhem. Het maakt deel uit van 
Nationaal Park de Maasduinen. We waren 
met ons achten. De weersvoorspelling was 
bar en ’s nachts had het geplensd, maar we 
troffen goed weer voor de tocht van 12 km., 
die Maarten had uitgedacht. Maarten leidde 
ons door de grote diversiteit aan landschaps-
typen die het gebied rijk is. We deden er vijf 
uur over, want er was veel te zien.
Het begin was direct al heel apart: het 
Geldernsch-Nierskanaal uit Duitsland naar 

Zondag 26 april 2015, excursie landgoed De Hamert

de Maas.  Door de  hoogteverschillen  in 
Nederland verandert het kanaal hier in 
een brede, meanderende stroom met het 
ruisende geluid van een flinke bergbeek. 
Weelderig loofbos begeleidt het riviertje 
in het diep uitgesleten dal. Omgevallen 
boomstammen overbruggen her en der het 
water. Vanaf de steile noordoever hadden we 
daar mooi zicht op. Een IJsvogel verdween 
met een schrille kreet uit zicht. Kort hierna 
hoorden (en zagen) we de eerste van drie 
zingende Bonte Vliegenvangers, gevolgd 
door twee Fluiters.
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Op het landgoed zijn grote heidevelden 
bewaard gebleven. Welke beheerders voor 
het Limburgs Landschap de hei open houden 
is niet moeilijk te raden. We kwamen een 
klein groepje Nederlandse landgeiten tegen 
(mooi ras!) en overal groepjes  Kempische 
heideschapen met hun lammetjes, die rustig 
bleven liggen zonder paniekerig te worden. 
In het heidetraject liggen veel ondiepe 
vennen, vaak met een smalle kraag van lage 
biezen en ruigte. Een zingende Blauwborst 
was hier inderdaad te verwachten, maar 
we werden verrast, bij een ander ven, door 
een zingende Sprinkhaanzanger. Greta en 
Annemiek hoorden ‘m onmiskenbaar. Voor 
de zes anderen was het geluid te hoog, ijl 
en ver weg om het op te vangen. Het water 
van deze vennen is zuur en voedselarm. 
We zagen er wat Dodaarsjes, weinig andere 
watervogels.

Op de hei waren Boompieper en Fitis 
uitgesproken talrijk, opmerkelijk algemeen 
de Gekraagde Roodstaart. Twee keer 
zoefde er een Boomvalk voorbij. Enkele 
Roodborsttapuiten lieten zich goed zien. 
Koekoeken, Veldleeuweriken, en Grasmussen 
begeleidden de Boompiepers in een 
uitbundig  lente vierend vogelkoor. Natuurlijk 
waren er ook leuke leermomenten. Waaraan 
herken je b.v. op het oog een Boom- van 
een Graspieper? Let op de pootjes bij het 
neerstrijken na de baltsvlucht, Pootjes uit: 
Boom-, pootjes in Graspieper. 

Via een Veluws aandoend gemengd bos 
met grove dennen bereikten we weer een 
heel ander landschap. Na een steile klim 
over een hoog rivierduin lag de Maas voor 
ons. Langs de waterkant liepen we door 
bloemrijk grasland met vlinders, Putter, Kneu 
en uitzicht op een kolonie Oeverzwaluwen. 

In het geboomte op de rivierduinen 
domineerden zware zomereiken. De jonge 
blaadjes en overdadige bloei kleurden hun 
boomkronen bronsgroen met een zweem 
van oranje en verder waren er alle denkbare 
tinten groen.Haast nog mooier waren de 
jonge blaadjes van de Amerikaanse eiken 
waar we eerder langs waren gekomen: 
wijnrood met abrikooskleurige franje! We 
beleefden al dit moois in de zon onder een 
blauwe lucht. Het was zelfs warm geworden, 
zodat we voor de koffiepauze, buiten op het 
terras van de Jachthut, eerst warme kleding 
moesten uitpellen.

Langs de weg naar het Heerenven ligt De 
Kleine Vink. We besloten er even te gaan 
kijken zonder er veel van te verwachten, 
maar het bleef niet bij even. Het is een 
klein terreintje en landschappelijk niet zo 
interessant. Een boerderij met weilanden en 
paarden, een bosje en een zandwinningsplas 
met op de achtergrond recreatiewoningen. 
Het welluidende gekoer van een Zomertortel, 
begeleid door twee zingende Nachtegalen, 
kwam als een pure verrassing. Deze plas was 
vogelrijker dan de vennen. We zagen er o.a. 
Futen, Bergeenden, Wintertalingen en een 
Groenpootruiter; in de omgeving van de 
boerderij veel Boerenzwaluwen en een Gele 
Kwikstaart.

Vervolgens reden we door naar Heerenven 
Zuid, dat een reputatie hoog te houden heeft 
op het gebied van eenden en steltlopers. 
Tijdens de wandeling hadden we één 
kant geïnspecteerd. Per auto deden we 
de noordkant aan. ’s Ochtends ‘hadden’ 
we er een Chileense Flamingo, één Grote 
Zilverreiger, een Groenpootruiter en Kleine 
Plevieren.  ’s Middags hadden we beter 
zicht op de Flamingo en kwamen er vier 
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Zomertortel, Deelerwoud, 13 mei 2015
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Zomertalingen bij plus een gemengde wolk 
zwaluwen. Inmiddels was het gaan regenen, 
eerst zacht, toen kletterhard. Dus na het 
spotten van drie Gierzwaluwen zagen we af 
van een wandeling langs het Reindersmeer. 
In de bosbrasserie Sluis (daar weten ze wat 
lekker is!) zag Maarten ver weg op een boei 
in de sluis een kleine vogel. Cor keek wat het 
was, een Grote Gele Kwik, twee trouwens. 
Dit was ongeveer soort nummer 80 van deze 

excursie. Stel je voor dat we ons hadden laten 
afschrikken door de slechte weersvoorspel-
ling...Het was een bijzondere excursie met 
een bijzonder slot.

Marguerite Sweers
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Hop in Nederland

De excursie naar De Hamert (zie elders in 
deze Vlerk) kreeg nog een bijzonder staartje: 
dankzij internet wisten we van een bijzon-
dere vogel die we op weg naar huis konden 
aantreffen (http://waarneming.nl/waarne-
ming/view/101440828). Bij een speelveldje in 
het centrum van Gennep denk je niet direct 
aan een Hop, maar hij was er wel en liet 
zich goed zien. De vogel was alert en ging 
verder met foerageren in het grasveld in de 
nieuwbouwwijk. De vogel prikte frequent 
met de gebogen snavel in de bodem en 
haalde zijn prooien naar boven. Het leek erop 
dat de prooi uit emelten bestond. 

De Hop wordt in Nederland meestal tijdens 
de trek gezien. De voorjaartrek levert 
een piek in het aantal waarnemingen in 
april en begin mei. De najaarstrek piekt in 
september en begin oktober. Mogelijk dat 
dit vogels betreft die te ver naar het noorden 
doorvliegen of toch een poging wagen om 
noordelijker te broeden. 

Sinds het begin van deze eeuw zijn er 16 
waarnemingen in ons het werkgebied (http://
vwgarnhem.waarneming.nl/soort/view/38). 
De laatste zekere waarneming dateert van 
augustus 2014, ook deze vogel foerageerde 
op een gazon. De Hop is in Nederland een 
incidentele broedvogel. Het laatst bekende 
broedgeval was in 2012 in De Hamert (Boele 
et al. 2015). De afgelopen jaren waren er ook 
elders in Nederland gevallen van mogelijke 
broedvogels die geen van alle geleid hebben 
tot een broedgeval.

Greta van Hoorn

Literatuur
Boele, A.. Van Bruggen, J., Hustings, F., Koffij-

berg, K., Vergeer, J.W., & Van der Meij, T.

2015. Broedvogels in Nederland 2013. Sovon-

rapport 2015/04. Sovon Vogelonderzoek 

Nederland. Nijmegen

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 2013. Van 

ijsduiker tot ijsgors. Arnhem

http://waarneming.nl/waarne-
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Trektelpost Beemsterweg: zicht naar het noordoosten waar de meeste vogels vandaan komen
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Trektelpost Beemsterweg: inmiddels 13 seizoenen

Na enkele inspirerende European Birdwatch 
Days leek het mij in 2001 erg leuk een 
trektelpost in de omgeving van Doesburg 
te hebben. Een belangrijke voorwaarde 
waaraan zo’n post moet voldoen is natuurlijk 
een vrij uitzicht en geen omgevingslawaai. 
Trektellen bestaat immers voor een heel 
belangrijk deel uit het herkennen van de 
soms zachte geluiden die de overvliegende 
vogels maken. Voor een telpost is het van 
belang dat er op z’n minst sprake is van een 
lichte stuwing. Om dat in te schatten wordt 
de topografische kaart geraadpleegd. De 
samenhang van bos, houtwallen, rivierduin 
en de Oude IJssel ten noorden van de telpost 
kunnen deze stuwing opleveren. Verder vind 
ik het van belang dat de post goed per auto 
bereikbaar is (spaart reistijd uit en in de auto 

kun je schuilen voor een regenbui). Ook heb 
ik er zelf een voorkeur voor dat er nauwelijks 
mensen komen die om een praatje verlegen 
zitten. Zeker als er veel vliegt moet je zo 
goed opletten dat daar helemaal geen tijd 
voor is. Wat wel leuk is dat mensen soms de 
gekste dingen zeggen en geen flauw idee 
hebben wat je aan het doen bent. Zo in de 
trant van: “die vent zit al weken de maïs na te 
tekenen, hoe houdt hij het vol”, “het zal wel 
een uitgerancheerde politieman zijn die nu 
het verkeer moet tellen waar geen verkeer 
is”, “het is vandaag niet veel hé? (terwijl het 
een topdag is)”, “het barst van de ooievaars, 
er blijft geen weidevogel meer over!”. Of een 
vrouw die afstapt, een catwalk-achtig loopje 
doet en zegt “je mag me wel fotograferen 
hoor!”. 
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De telpost ligt ongeveer drieënhalve 
kilometer ten zuidoosten van Doesburg 
vlakbij de Oude IJssel. De telpost is goed 
bereikbaar vanuit Arnhem, Doetinchem 
en Dieren. Het is een soort bypass van de 
Eldrikseweg en er is geen doorgaand verkeer. 
Vanaf 2008 is de Beemsterweg onderdeel 
van een recreatief fietspad. Hier wordt vooral 
wat later op de ochtend en in de middag 
in het weekend gebruik van gemaakt. Aan 
beide kanten van de weg liggen akkers. In de 
omgeving staat veel maïs en als een perceel 
bij de telpost geoogst wordt kun je wel weer 
naar huis gaan: de grote machines maken 
een enorm lawaai en je hoort dan niets 
meer. Vooral de eerste jaren heb ik weinig 
teluren gemaakt en in 2004 zelfs 0. Soms 
komen er ook weleens andere vogelaars 
tellen. Het streven is om minstens 50 uur per 
jaar te tellen. Dat lukt niet altijd. In 2007 is 
er slechts 11u 30’ geteld, maar in 2008 90u 
41’. De telpost is aangesloten bij trektellen.nl 
(Beemsterweg/Eldrik bij Doesburg) waarop 
alle bekende tellingen zijn ingevoerd. 

Momenteel is er een schat aan gegevens 
verzameld die dankzij trektellen.nl met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Het wordt nog 
een flinke uitdaging om daar ooit eens een 
leuk artikel van te maken. Ter illustratie geef 
ik hier alvast een onderdeel weer.

Als je zo op de telpost staat en de vogels 
telt denk je misschien dat die gegevens 
representatief zijn voor het werkgebied, 
Oost-Nederland of iets dergelijks. Dat valt 
te bezien! Tijdens de European Birdwatch 
Day van 4 oktober 2008 werd er op drie 
vergelijkbare telposten tegelijk geteld. Dit 
zijn Warnsveld (vrijwel dezelfde lengtegraad 
als de Beemsterweg), Dieren (langs de IJssel) 
en de Beemsterweg. Op elke post stonden 
meerdere vogelaars en is ongeveer van ’s 
ochtends 7:00 uur tot ’s middags 15:30 uur 
geteld. Bij Dieren het langst en bij Warnsveld 
het kortst. In tabel 1 wordt een aantal 
soorten weergegeven.

De Kievit heeft blijkbaar een grote voorkeur 
om via de uitwaarden te vliegen en wordt 
daardoor bij Dieren gezien. Dit zou je ook 
voor de Boerenzwaluw kunnen denken. Om 
de één of andere reden blijkt dat niet het 
geval te zijn: de meeste Boerenzwaluwen zijn 
bij de Beemsterweg gezien. De Boomleeu-
werik zou best eens landschapsgestuwd 
kunnen doorkomen. Ze vliegen meestal 
niet al te hoog en willen weleens landen. 
Het open gebied bij Dieren mijden ze. Maar 
waarom bij Warnsveld zoveel minder dan bij 
de Beemsterweg? Van de Koperwieken zou 
je denken dat ze niet landschapsgestuwd 
doorkomen en overal ongeveer evenveel 
gezien worden. Dat blijkt wel voor 
Warnsveld en Dieren op te gaan maar bij de 

Soort Warnsveld (6u 50’, 5 personen) Dieren (8u 55’, 7 personen) Beemsterweg (8u, 4 personen)

Kievit 0 885 8
Boomleeuwerik 7 0 18
Boerenzwaluw 8 27 72
Koperwiek 217 178 350
Zwarte Mees 177 0 7
Vink 2896 1457 5174

Tabel 1: Aantal geselecteerde soorten

http://trektellen.nl/
http://trektellen.nl/
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Kampeerstoeltje in de berm en je hebt een trektelpost
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Beemsterweg worden er véél meer gezien. 
De Zwarte Mees is een heel ander verhaal. 
Heel veel gezien bij Warnsveld en amper bij 
de Beemsterweg: hoe kan dat? Dat ze niet bij 
Dieren gezien zijn ligt misschien aan de open 
structuur van het uiterwaardenlandschap. 
Bij Warnsveld is het achterland wellicht 
bebost genoeg om veel Zwarte Mezen aan 
te trekken. Maar als dat zo is, waarom is het 
verschil met de Vinken dan zo groot? Van de 
Vinken zou je kunnen denken dat ze ook niet 
landschapsgestuwd doorkomen. Toch zijn 
er héél veel gezien bij de Beemsterweg. Bij 
de vergelijking met andere data vallen ook 
allerlei verschillen tussen de telposten op. 
Soms voor de hand liggend maar vaak ook 
niet. Persoonlijk denk ik dat de verschillen 
grotendeels toeval zijn. 

Hierbij bedank ik iedereen die in grote of 
kleine mate tellingen heeft uitgevoerd. 
Blijf dat doen en als je het nog nooit hebt 

gedaan probeer het maar eens uit. Neem 
een stoeltje, eten en drinken mee! De telpost 
is een zogenaamde “vrije” telpost. Als je 
zin hebt ga je tellen, afhankelijk van de 
beschikbare tijd en het weer. Het tijdstip kun 
je ook zelf bepalen, maar de vroege ochtend 
is wel het meest lonend. Op vrijdagen en 
in het weekend is de kans het grootst dat 
er iemand op de telpost aanwezig is. Als je 
er bent, moet er natuurlijk wel geschreven 
worden. Als je vaker gaat tellen krijg je de 
code om rechtstreeks op trektellen.nl te 
kunnen invoeren. 

Erik Lam

eg.lam@hetnet.nl

http://trektellen.nl/
mailto:eg.lam@hetnet.nl
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Big Day Arnhem 2015

Deelnemers
Jelle Aalders, Guus Jenniskens, Maarten 
Sluijter, Joey Braat.

Weer
Wind Z, draaiend naar ZZW. ’s Nachts 2 à 3 
bft, in de middag aantrekkend naar 5 bft, 
tijdens buien tot 6 bft (met windstoten tot 
80 km/u). Wisselend bewolkt, ’s nachts 10°C, 
overdag oplopend tot 15°C, tijdens buien 
dalend tot 9°C.

Het idee
Tijdens een saaie schooldag afgelopen winter 
kwam er bij ons het idee op om het komende 
voorjaar een Big Day te houden. We wilden 
dit gaan doen in het werkgebied van de 
Vogelwerkgroep Arnhem.

In de maand maart startten we voorzichtig 
met de voorbereidingen, taken werden 
verdeeld om (broed)locaties van bepaalde 
soorten te gaan zoeken, een Dropbox werd 
aangemaakt en het definitieve team werd 
samengesteld. Joey Braat wilde graag 
aansluiten bij ons drieën (Jelle, Guus en 
Maarten), zo was het team compleet.

Eind april werd het tijd om een periode 
te gaan kiezen om de Big Day te plannen. 
Het voorjaar kwam pas laat op gang en 
bepaalde soorten waren nog niet aanwezig 
(Nachtzwaluw, Spotvogel, Wielewaal), toch 
besloten we om het in de 1e week van mei 
te gaan doen. Een vaste datum prikken was 
lastig omdat iedereen zijn verplichtingen 
had, maar de meivakantie bood uitkomst.

Op 23 april hebben we onze geplande route 
gedeeltelijk gereden. Van 06:30 t/m 16:00 
haalden we 129 soorten, een uitstekende 
score waardoor we meer motivatie kregen.

Big Day op 6 mei
Aan het begin van de meivakantie besloten 
we een vaste datum te prikken. Het werd 
woensdag 6 mei. Op dinsdag 5 mei kwamen 
Guus, Maarten en Joey samen in Velp, om 
inkopen te doen (fruit, brood, energy drink) 
en uit te rusten. ’s Avonds reisden ze af naar 
Jelle in Kilder. Daar werden alle spullen in de 
auto geladen, brood gesmeerd, locaties in de 
TomTom gezet en om 22:30 waren we klaar 
voor vertrek. Om 23:45 reden we weg in de 
richting van Azewijn.

Om exact 00:00 startten we aan de Broekweg 
bij Azewijn. Langzaam rijdend met de 
ramen open en af en toe stoppend hadden 
we binnen een kwartier twee uilen binnen, 
Ransuil en Kerkuil!

00:00 – 00:30
1. Waterhoen
2. Ransuil
3. Kievit

We reden door via de Omsteg en de Azewijn-
sestraat, in het Wiekense Gat hoorden we een 
aantal Wintertalingen en bij een boerderij 
aan de Hoofdstraat riep een Steenuil.

00:30 – 01:10
7. Wintertaling
8. Grauwe Gans

4. Kerkuil
5. Meerkoet
6. Wilde Eend

9. Blauwe Reiger
10. Kleine Plevier
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Paartje Witoogeenden, Kleine Geldersche Waard
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11. Visdief
12. Scholekster

Binnen een uur drie soorten uilen, dat ging 
lekker! Langs de Maatweg probeerden we 
Blauwborst, deze mislukte. Wel riep hier een 
aantal Stormmeeuwen en vloog een Buizerd 
op.

01:10 – 01:30
14. Buizerd

Door naar het Bergherbosch voor de vierde 
en laatste uilensoort. Na een paar minuten 
wachten riep een mannetje Bosuil een aantal 
keer. Even later ook nog een vrouwtje en 
kwam er zelfs een vogel recht boven ons 
op een tak zitten! Verder hier geen nieuwe 
soorten.

01:45 – 02:00
16. Bosuil

Volgende stop was het Erfkamerlingschap 
bij Lobith. We hoopten hier onze eerste 
rietvogels binnen te halen. Twee Steenuilen 
riepen tegen elkaar in. Na een paar minuten 
hoorden we een Snor, piepte een Waterral 
en zagen we in het licht van de volle maan 
Kuifeend en Knobbelzwaan.

02:15 – 02:45
17. Kuifeend
18. Knobbelzwaan
19. Oeverloper

We stopten heel kort bij een uiterwaard ten 
zuiden van Lobith, vanuit een plasje riep hier 
een Dodaars en vloog een Grutto roepend 
over.

02:50 – 02:55
23. Dodaars

Langs de zuidrand van recreatieplas de 
Bijland zongen ongeveer vijf Nachtegalen, 
verder zagen we hier nog 2 Kerkuilen en een 
Steenmarter.

02:55 – 03:10
25. Nachtegaal

Op naar de Rijnstrangen, eerste stop was 
het trekpontje bij Aerdt. Hier hoempte een 
Roerdomp, zong onze eerste Blauwborst en 
hoorde we een Tureluur.

03:15 – 03:25
26. Roerdomp
27. Blauwborst

Rijdend over de Aerdtsedijk zagen we nog 
een Vos en een Steenuil. Hier liepen we 
een stukje de dijk af om even bij het riet 
te luisteren. Ons doel hier was de Grote 
Karekiet, helaas zong hier alleen een aantal 
Kleine Karekieten. Wel stond het bekende 
paartje Ooievaar op het nest.

03:25 – 03:40
29. Ooievaar

Aan het einde van de Deukerdijk liepen we 

20. Snor
21. Waterral
22. Fuut

13. Steenuil

15. Stormmeeuw
24. Grutto

28. Tureluur

30. Kleine Karekiet
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nog een stukje richting het riet. Het was erg 
stil in het riet, mogelijk door de aantrekkende 
wind (3-4 bft) en de lage temperatuur. De 
enige nieuwe soorten waren een zacht 
zingende Rietgors en een paartje Houtduiven 
in het licht van de koplampen.

03:45 – 04:20
31. Houtduif

Bij het Berghoofdseveer zagen we het 
langzaam licht worden. We hoorden hier een 
Snor en  Rietzanger en zagen een Bever. Na 
een halfuurtje begon er langzaam meer te 
zingen, o.a. Koekoek, Zanglijster en Merel. 
Verder nog een foeragerende Lepelaar 
en een zingende Bosrietzanger. Het was 
inmiddels 05:00, op naar het Deelerwoud!

04:25 – 05:00
33. Rietzanger
34. Zanglijster
35. Koekoek

We maakte nog een korte tussenstop bij 
de Arnhemse Heide, hier hoorden we veel 
zangvogels en er stond een Wild Zwijn 
(eerste voor Joey!) op een grasveld.

05:19 – 05:22
39. Koolmees
40. Boompieper
41. Roodborst

Om 05:25 arriveerden we op de parkeerplaats 
bij Deelen. Het doel was om hier de nodige 
bos- en heidesoorten te scoren en tijdens 
de voorbereidingen hadden we hier een 
territoriale Draaihals gevonden (goede 
bigdaysoort). Al snel hadden we soorten als 
Bonte Vliegenvanger, Fluiter, Raaf, Roodborst-
tapuit, Geelgors, Gekraagde Roodstaart, 
Boomleeuwerik, Tapuit en de voor een Big 
Day altijd lastige Staartmees. De Sprinkhaan-
zanger die we eerder hadden gevonden 
werkte goed mee, in het bos scoorden we 
Goudhaan, Gaai en een soort waar we heel 

36. Merel
37. Lepelaar
38. Bosrietzanger

42. Tjiftjaf
43. Zwartkop

32. Rietgors
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Kraanvogel, Kleine Geldersche Waard
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erg blij mee waren: Glanskop. Tijdens de 
voorbereiding bleek deze soort erg lastig. 
Snel volgden Vuurgoudhaan en Grauwe 
Vliegenvanger en binnen een kwartier zong 
de Draaihals een aantal keer. Teruglopend 
naar de parkeerplaats zong nog een Groene 
Specht ons toe waar we erg blij mee waren! 
Uiteindelijk hebben we hier 2,5 uur rondge-
lopen en alle doelsoorten gezien, behalve de 
Zwarte Specht en Goudvink (helaas alleen 
door Jelle gezien en Joey gehoord). Voor de 
liefhebber: we hadden hier ook een aantal 
Edelherten en Damherten. Helaas was het 
nog te vroeg voor een eventuele Zomertortel 
en Nachtzwaluw.

05:25 – 07:55
44. Zwarte Kraai
45. Raaf           
46. Winterkoning 
47. Boomkruiper
48. Vink
49. B. Vliegenvanger
50. Pimpelmees
51. Roodborsttapuit
52. Geelgors
53. Veldleeuwerik           
54. Kneu          
55. Fitis                     
56. Gr. B. Specht   

70. Putter
71. Gr. Vliegenvanger
72. Kuifmees
73. Gaai
74. Glanskop
75. Boomklever
76. Kl. Mantelmeeuw
77. Spreeuw  

Bij de Arnhemse Heide probeerden we nog 
de Grauwe Klauwier, maar die was helaas nog 
niet teruggekeerd. Wel hadden we hier onze 
eerste Witte Kwikstaart en Graspieper.

07:55 – 08:05
85. Witte Kwikstaart

Na de Arnhemse Heide reden we richting 
het Rozendaalse bos. Onze doelsoorten hier 
waren Middelste Bonte Specht, Kortsnavel-
boomkruiper en de Grote Gele kwikstaart. 
Tevens hoopten we hier onze missers van het 
Deelerwoud goed te maken. Na veel zoeken 
en de hoop al bijna opgegeven te hebben 
begon de Kortsnavelboomkruiper opeens te 
zingen. Terwijl we terugliepen naar de auto 
vonden we een zwijgzame Middelste Bonte 
Specht. Er zongen hier verbazingwekkend 
veel Vuurgoudhanen en Glanskoppen. 
Helaas hebben we hier de Goudvink en 
Zwarte Specht niet goedgemaakt. Tijdens 
een alles-of-niets poging voor de Grote Gele 
Kwikstaart kwam hij uit het niets aanvliegen, 
wat een euforie!

08:15 – 09:40
87. Kauw
88. Heggenmus
89. Braamsluiper

Op naar het Velperplasje. Hier hoopten we 
de lang verblijvende Smient te zien en was 

78. Groenling
79. Vuurgoudhaan
80. Tuinfluiter
81. Holenduif
82. Draaihals
83. Groene Specht
84. Huismus

90. Kortsnavelboomkruiper
91. Middelste Bonte Specht
92. Grote Gele Kwikstaart

57. Gekr. Roodstaart 
58. Appelvink        
59. Tapuit         
60. Boomleeuwerik 
61. Staartmees   
62. Torenvalk
63. Sprinkhaanzanger
64. Grasmus
65. Grote Lijster
66. Boerenzwaluw
67. FLuiter
68. Goudhaan
69. Zwarte Mees

86. Graspieper
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er kans op Wulp, Regenwulp en andere 
steltlopers. Onderweg zagen we nog een 
aantal Gierzwaluwen, een Aalscholver en 
meerdere Roeken. De Smient werd onze 100e 
soort. Een mooie bonus was een verre Grote 
Mantelmeeuw die over de IJssel vloog.

09:45 – 09:55
93. Gierzwaluw
94. Ekster
95. Aalscholver
96. Roek
97. Krakeend

Onderweg naar Meinerswijk zagen we, 
rijdend over de N325 een overvliegende 
Sperwer. De enige deze dag! Aangekomen 
in Meinerswijk gingen we op zoek naar de 
Temmincks Strandloper. Het lopen naar 
de Temmincks kostte ons 35 minuten, 
maar leverde wel een aantal soorten op, 
namelijk Kolgans, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, 
Zilvermeeuw, Gele Kwikstaart en Visdief (later 
vonden we nog 3 Temmincks in de Kleine 
Gelderse Waard). 

10:10-10:50
102. Sperwer
103. Turkse tortel
104. Zilvermeeuw
105. Huiszwaluw
106. Kolgans

Onze volgende stop was de Drielse Rijndijk 
waar we de al lange aanwezige Brandganzen 
probeerden bij te schrijven op onze lijst. Op 
een gegeven moment kwam er een Brand-
gans aanvliegen en deze hebben we in totaal 
10 seconden gezien, waarna deze achter de 
dijk verdween. Tevens zagen wij hier onze 
eerste Zwarte Sterns.

11:15-11:20
111. Brandgans

We vervolgden onze route richting het 
kassengebied van Bergerden waar we als 
doelsoorten Patrijs en Kluut hadden. Langs 
de Kampsestraat vloog er een Wulp over 
en aan de plas langs de Azalealaan zat 
een vierde kalenderjaar Pontische Meeuw. 
Verder hadden we nog een aantal Lepelaars, 
Steenuil en twee Tapuiten.

11:30 – 11:55
113. Wulp

Volgende stop was de plas in de Huissense 
Waard, net ten zuiden van het Looveer. In de 
plas zaten drie nieuwe soorten steltlopers: 
1 Kemphaan, 5 Groenpootruiters en 4 
Kluten. Over de Nederrijn vloog onze eerste 
Kokmeeuw van de dag. Hierna vervolgden 
we onze weg via het pontje naar de andere 
kant van de Nederrijn.

  98. Bergeend
  99. Slobeend
100. Smient
101. Grote Mantelmeeuw

107. Oeverzwaluw
108. Grote Canadese Gans
109. Temmincks                 
   Strandloper
110. Gele Kwikstaart

112. Zwarte Stern

114. Pontische Meeuw
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12:10 – 12:20
115. Kemphaan
116. Groenpootruiter

Eenmaal aangekomen in de Hondsbroekse 
Pleij zat daar een mannetje Zomertaling en 
zagen we een verre Slechtvalk boven de 
bekende broedlocatie bij Presikhaaf vliegen. 
Ook vloog hier een Ringmus over en riep een 
IJsvogel. Hier niet de verwachten steltlopers, 
maar wel een hoop nieuwe soorten! 

12:35 – 12:50
119. Zomertaling 
120. Slechtvalk

Via de Rijndijk en Loodijk kwamen we uit 
bij de Jezuïtenwaai. Veel grote meeuwen 
hier, Onze meeuwenexpert Joey plukte er 4 
Pontische Meeuwen en een 2kj Geelpoot-
meeuw uit. Verder hier nog 4 Zwarte Sterns 
en 2 Grote Mantelmeeuwen.

13:05 – 13:20
123. Geelpootmeeuw

Onderweg maakte we een tussenstandje, 
we zaten op 122 soorten, lagen mooi op 
schema en onze volgende stop was de Kleine 
Gelderse Waard. Op deze plek is in deze 

tijd altijd kans op leuke steltlopersoorten, 
doortrekkende eenden en kwikstaarten. 
Er viel nog veel te halen, dus gemotiveerd 
gingen we via het trekpontje het gebied in!

Bij een eerste blik over het gebied volgden 
de nieuwe soorten door elkaar snel op. In de 
voorste plas zaten een Casarca en een aantal 
Tafeleenden. Na een minuutje of vijf kwamen 
we op een punt waarbij je het gebied goed 
kunt overzien. Vanaf deze plek zagen we 3 
Bonte Strandlopers, 2 Brilduikers, mannetje 
Pijlstaart, 1 Bontbekplevier, 2 Zwarte Ruiters. 
Door deze boost voor de soortenlijst zat de 
moed er goed in en begonnen we langzaam 
naar het record te kijken! Iets verder liep een 
groep van ca. 20 Noordse Kwikstaarten en 
6 Kemphanen. In de verte vloog een grote 
groep ganzen op. Hiertussen vloog iets wat 
leek op een rover, maar werd ontmaskerd 
als een onvolwassen Kraanvogel, een heel 
lekkere bonus! Door de ganzen vlogen er 
ook 2 Grote Zilverreigers op, een soort waar 
we ook erg blij mee waren, erg lastig in deze 
tijd van het jaar hier. Op de meest westelijke 
plas werd de afgelopen week een paartje 
Witoogeenden gezien. Na wat speurwerk 
leken ze vooralsnog verdwenen, maar na 
een aantal minuten kwam er een groep 
eenden invallen waar ze tussen zaten! Op de 
terugweg zong er vanuit een wilgenstruweel 
een Matkop en jaagde er een Boomvalk. 
In anderhalfuur 13 nieuwe soorten, en we 
stonden op 136. Het vorig jaar gezette record 
van Frank Wagenaar was gebroken!

13:40 – 15:00
124. Tafeleend
125. Casarca
126. Bonte  
   Strandloper
127. Brilduiker

117. Kluut
118. Kokmeeuw

121. Ringmus
122. IJsvogel

Temminck’s Strandloper
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128. Pijlstaart
129. Bontbekplevier
130. Zwarte Ruiter
131. Noordse  
   Kwikstaart
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Zwarte Roodstaart
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132. Boomvalk  
133. Kraanvogel
134. Grote Zilverreiger

We hadden nog een aantal redelijk 
makkelijke soorten te halen, dit waren Bruine 
Kiekendief, Patrijs en Zwarte Roodstaart. 
Goudvink en Zwarte Specht hadden we op 
dit moment eigenlijk afgeschreven. We reden 
door naar de Bijland in de hoop op een late 
Grote Zaagbek of een zeldzame stern. Vanaf 
de noord- en zuidkant werd de plas goed 
gecheckt. Het zoeken werd bemoeilijkt door 
de aantrekkende wind (5-6 bft), buiten een 
aantal Zwarte Sterns, Visdieven en 2 IJsvogels 
hadden we helaas niks bijzonders en nog 
belangrijker: geen nieuwe soorten.

Bij een boerderij aan de noordkant van 
de Bijvanck en op een industrieterrein bij 

’s-Heerenberg werd goed gezocht naar 
Zwarte Roodstaart, maar tevergeefs. Inmid-
dels trokken er in rap tempo heftige buien 
met hagel, onweer en windstoten over. We 
besloten om door te rijden naar Azewijn. Bij 
het Wiekense Gat vlogen 22 Zwarte Sterns, 
helaas geen andere soorten hiertussen. 
Hierna wachtten we in de auto rustig af 
totdat de buien wegtrokken, om half 6 werd 
het droog en zagen we blauwe lucht onze 
kant op komen! Langs de Azewijnsestraat 
liepen we het gebied in, we wisten dat er een 
paartje Havik nestelde in het relatief kleine 
bosje hier. Na een paar minuten wachten 
was het raak, de Havik kekkerde een paar 
keer. Even later werd er een mannetje Bruine 
Kiekendief opgepikt, eindelijk was ook was 
deze soort binnen. 

135. Witoogeend
136. Matkop
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Watersnip, Lingezegen
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17:30 – 18:05
137. Havik

Met een voldaan gevoel reden we richting 
Kilder, voor een welverdiende avondmaaltijd. 
We konden gelijk aanschuiven voor een 
heerlijke nasi, bereid door de moeder van 
Jelle. Even bijtanken, want we hadden nog 
genoeg energie en hoop om het record wat 
scherper te stellen. Om 19:00 reden we weer 
weg richting de boerderij ten noorden van 
de Bijvanck, die Zwarte Roodstaart moest 
toch een keer gaan zingen! Na 10 minuten 
wachten zong hij eindelijk een paar strofes, 
wat een opluchting! Ook vloog hier nog een 
Middelste Bonte Specht het bos in. 

19:10 – 19:20
139. Zwarte Roodstaart

Besloten werd om de rest van de avond te 
spenderen in de Kleine Gelderse Waard, in 
de hoop op binnenvallende steltlopers en 
mogelijk Paapje, Patrijs en Kwartel. 
Na een halfuurtje struinen vloog er een 
Watersnip op, een mooie bonus! 

19:30 – 21:00
140. Watersnip

Na een uurtje hadden we het wel gezien en 
besloten om af te sluiten bij het Berghoofd-
seveer. Hier hadden we nog kans om de in 
de nacht en vroege ochtend gemiste Grote 
Karekiet goed te maken. We hadden hier 
nog een Boomvalk, Groene Specht en een 
slaapplaats van 42 Witte Kwikstaarten, maar 
helaas niet de gehoopte Grote Karekiet. 

Na de schemering luisterde we nog even bij 
de Grote Gelderse Waard in de hoop op een 
Kwartel, maar deze werkte niet mee. Het was 
inmiddels 10 uur, we waren aardig gesloopt 
en besloten om te stoppen. Guus, Maarten 
en Joey stapten op de trein in Zevenaar en 
Jelle reed terug naar Kilder.

Jelle Aalders, Guus Jenniskens, 

Maarten Sluijter en Joey Braat

138. Bruine Kiekendief
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Witwangstern, gemaal Onnen, 6 juli 2015 
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Verslag weekendexcursie  Oostpolder en Onlanden

Een vogelliefhebber kan het de laatste 
tijd niet ontgaan zijn, dat er op de grens 
van Groningen en Drenthe een bijzonder 
vogelrijke natuur is bij gekomen.  VWG’ers 
willen dat zelf dan natuurlijk ook eens  zien. 
In het weekend van 5 en 6 juli reizen we met 
12 leden af naar het Noorden. Onderweg 
stoppen we bij Diependal en de uitkijktoren 
aan het Fochteloërveen. Twee uitersten 
na elkaar, de vogelhut Diependal via een 
tunnel bereikbaar en daarna zicht rondom 
over voormalige vloeivelden en soorten tot 
onder onze neus. De uitkijktoren biedt vanuit 
forse hoogte een ruim blikveld waar ergens 
ver weg de Kraanvogels vertoeven.  Daarna 
reizen we door naar Noord-Laren, waar voor  
de nacht de tenten worden opgezet. 
 
Zaterdag begint met een ochtendwandeling 
door het Noordlaarderbos. Een fraai afwis-
selend loofbos met rijke vogelbevolking. 
Appelvink en Wielewaal zijn die ochtend 
favoriet. Eenmaal terug bij de tent is het 
tijd voor een snel ontbijt, want even later 
staat onze lokale gids voor die dag al op het 
grasveld klaar. Dick Schoppers, inderdaad 
de oom van, geeft in het kort uitleg over 
het gebied en de fietsroute. De Oostpolder 
en aangrenzende polders zijn de laatste 
jaren anders ingericht. Ze kunnen nu water 
bergen waardoor de stad Groningen droge 
voeten blijft houden bij extreme neerslag. 
Doordat de polders nu met meer wisselende 
waterstanden te maken krijgen, is het ook 
als natuurgebied ingericht. De Onlanden 
alleen beslaan al 2.500 ha. De Oostpolder, 
Kropswolderbuitenpolder en Onnerpolder 

vormen samen met het Zuidlaardermeer nu 
een groot aaneengesloten waterrijk gebied 
van honderden ha’s. Via enkele slingerwegen 
komen we vanaf de camping bij de 
westoever van het Zuidlaardermeer. Vanaf 
de dijk is de Snor te horen, Visdieven zijn te 
zien. De polder staat niet altijd op dezelfde 
plek onder water. De vegetatie-ontwikkeling 
en het voorkomen van bijzondere planten 
bepalen of er in een seizoen water op 
wordt gezet of niet.  Onderweg merken we 
een Zeearend op. Deze verblijft al langere 
tijd hier. Dick vertelt, dat de Zeearend 
hier meestal in gezelschap vliegt van een 
of twee Buizerds. Zo ook nu en bij elkaar 
vliegend valt het enorme verschil in grootte 
echt op. Eenmaal bij het gemaal Onnen 
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aangekomen is er tijd om eens rustig alle 
Sterns te bekijken en onderlinge kenmerken 
te vergelijken. Vier soorten Sterns vliegen 
hier rond: Visdief, Zwarte Stern, Witwang- en 
Witvleugelstern. Vanaf het plateau bovenop 
het gemaal is het een ideaal punt. De Sterns 
foerageren en een enkele vliegt met een 
extra visje voor een partner en dan ineens 
een Steltkluut vlakbij, dan weer achter een 
pol pitrus en weer zichtbaar. Super! Tijd voor 
koffie bij de Waterjuffer, en een palinkje 
voor Maarten. In de middag rijden we langs 
de oostelijke kant van het meer  terug naar 
de camping. Onderweg laat Dick ons nog 
wel even zijn favoriete telgebied zien, de 
Zuidoevers van het meer. Oevers met riet 
en wilgenbegroeiing, een oase van rust, 
waar nu zo af en toe een Rietzanger zich 
laat horen. Rond 17.30 uur scheiden onze 
wegen zich. We danken Dick heel hartelijk 
voor zijn enthousiaste uitleg en geven hem 
een typisch Arnhemse herinnering mee. ’s 
Avonds steken we de benen in een kleine 
bistro onder de tafel en laten de maaltijd 
goed smaken. We zitten al bijna of helemaal 
op honderd soorten, maar nog geen 
Heggenmus. Er is nog een dag te gaan! 

De volgende dag fietsen we naar de 
Onlanden ten Westen van Paterswolde. Van 
oudsher verzamelde in dit laagveengebied 
het water uit de Drentse beken zich, 
alvorens het via de Lauwers en het Reitdiep 
doorstroomde naar de Waddenzee. 
In vroeger tijden was het  één groot 
veenmoeras, echt Onland.  In de afgelopen 
eeuw is het laagveengebied volledig in 
gebruik geweest als weidegebied.  Nu is 
het veenweidegebied terug gegeven aan 
de natuur. De Drentse beken stromen er 
weer doorheen en er kan zich opnieuw 
een moeras ontwikkelen met natuurlijk 

wisselende waterstanden. De eerste Bevers 
en Otters zijn inmiddels ook in de Onlanden 
aanwezig.

Tijdens de fietstocht bezoeken we een deel 
van de Onlanden. De fotografen hebben de 
nodige shots kunnen maken. De  Blauwborst 
die, naar ieders tevredenheid, wel vijf 
minuten op een weilandpaaltje blijft zitten 
zingen. Het ree, dat zich nu en dan tussen 
het riet laat zien. Sprinkhaanzanger en 
Roerdomp laten zich goed horen, maar niet 
zien. Na een goede 35 km willen de vogelaars 
toch wel een kop koffie, daarvoor moeten 
we eerst weer richting Noordlaren, omdat 
in het aangrenzende dorp alles gesloten 
blijkt. Zo vlak voor het einde van de excursie 
wordt nog even de balans opgemaakt: 
prachtige gebieden met grote vogelrijkdom, 
die uitnodigen om weer een keer terug te 
komen. 

Cor de Vaan, 12-7-2015 
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Slapende vogels tellen

Egbert Vrieling telt in Meinerswijk 
slapende Kolganzen, Aalscholvers en Grote 
Zilverreigers en Cor de Vaan volgt Blauwe 
Kiekendieven naar hun slaapplaats op de 
Veluwezoom. Deze vogels overnachten er 
buiten het broedseizoen en dat betekent 
dat beide tellers in de schemering ‘s winters 
buiten zijn.

“De ganzen tel ik in de ochtend en dan kan 
het best koud zijn in de winter. Af en toe 
moet ik wel even moed verzamelen. Maar de 

beloning van een groep ganzen op het water 
is het meer dan waard. Hoe lichter het wordt, 
hoe meer ganzen er vaak blijken te zijn. Ik 
stel me meestal op naast een boom zodat 
ik niet direct opval. De ganzen dobberen 
dan vaak op 10-15 meter van me vandaan. 
Langzaam zwelt het gegak aan en dan ineens 
gaan ze massaal de lucht in”, aldus Egbert. 
Bij massaal moet je denken aan twee- tot 
drieduizend vogels.

Grote Zilverreiger
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Ganzen op weg naar de slaapplaats, Bijland, 7 november 2014
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Aantallen slapers 
Als je weet waar vogels slapen, kun 
je te weten komen wat de aantallen 
overwinteraars zijn als je al die slaapplaatsen 
gelijktijdig telt. De snelle toename van het 
aantal overwinterende Grote Zilverreigers 
is door slaapplaatstellingen duidelijk 
geworden (Schuurkes 2015, Klaassen & De 
Jong 2015). Om te slapen zoeken vogels 
meestal plekken waar ze zich veilig voelen. 
Die omstandigheden kunnen er zowel in 
de stad zijn als in grote aaneengesloten 
natuurgebieden, zoals in de regio de 
Gelderse Poort en aansluitende gebieden 
langs Rijn en IJssel. Deze gebieden genieten 
extra bescherming als Natura 2000-gebied 
en hebben vastgestelde beheerdoelen 
waaraan ze moeten voldoen. Natura 2000 is 
de basis van het Nederlandse natuurbeleid 
en daarom krijgt onderzoek naar soorten 
in die gebieden prioriteit. Het aantal vogels 
kan voor een gebied als beheerdoel gelden. 

Vogels tellen op de slaapplaats, dagtellingen 
van watervogels en broedvogels tellen 
zijn de manieren om te monitoren of die 
doelen gehaald worden. Sovon coördineert 
de landelijke slaapplaatstellingen van een 
twintigtal soorten waaronder ganzen, Grote 
Zilverreiger, Aalscholver, Wulp, Kemphaan en 
Grutto. Olaf Klaassen coördineert op landelijk 
en regionaal niveau dit slaapplaatsonder-
zoek. Hij is binnen de VWG al jaren bezig met 
slaapplaatsonderzoek.

Tellen
Egbert telt de ganzen in november en 
februari. Hij fietst op weg naar zijn werk door 
Meinerswijk en luistert waar ze slapen. Hij 
kan dan op de teldag in de vroege ochtend-
schemering meteen op de juiste plek gaan 
staan. Als de vogels opvliegen is het een 
kwestie van snel reageren, tellen en goed 
kijken of ze echt allemaal weg zijn.
Aalscholvers en Grote Zilverreigers slapen in 
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bomen. Aalscholvers komen ‘s avonds alleen 
of in kleine groepjes aan en zijn dan makke-
lijk te tellen. Als de Aalscholvers “binnen” 
zijn, fietst Egbert langs de slaapplaats van de 
Grote Zilverreigers. Deze witte vogels zijn in 
de avondschemering nog lang zichtbaar. De 
Aalscholvers maken al sinds 1983 (zolang de 
VWG bestaat) gebruik van deze slaapplaats. 
Je bent als slaapplaatsteller op een rustig 
moment buiten, je ziet en hoort nog eens 
wat. Zo zag Egbert tijdens een Aalscholver-
telling op een koude avond twee Vossen op 
het ijs lopen en een andere keer passeerde er 
een Bever.

Egbert weet waar hij zijn vogels kan 
vinden terwijl Cor de Vaan juist op pad 
gaat om erachter komen waar de Blauwe 
Kiekendieven de nacht doorbrengen. De 
kieken foerageren in de winter op agrarisch 
cultuurland, liefst op wat ruigere of braaklig-
gende percelen of op heide. Het Duivense 
Broek is een bekend foerageergebied. 
Waarnemers hebben gezien dat de vogels 
tegen het eind van het daglicht richting 
Veluwezoom vliegen om te slapen. Ze 
slapen daar inderdaad in heidegebieden 
met verspreid staande vliegdennen en wat 
kleinere bomen.
Cor: “Al een aantal jaren verbaas ik me over 
het aantal winterse waarnemingen van de 
Blauwe Kiek. Omdat bekend is dat ze vaak 
op een gemeenschappelijke plaats de nacht 
doorbrengen en ik uit eerdere gegevens ook 
slaapplaatsen ken, ben ik maar eens gaan 
kijken op de Veluwezoom tot het echt donker 
is. En waarachtig, dan komen er ineens uit 
allerlei hoeken Blauwe Kieken aangevlogen.” 
Cor en Dick van Dorp besloten in de winter 
2014/15 te gaan zoeken naar de slaapplek en 
gingen afhankelijk van hun tijd ‘s avonds en 
‘s ochtends de hei op. In de ochtend vliegen 

de kieken bij de eerste lichtstralen weg en 
dan gaan ze snel op weg naar de foerageer-
gebieden. Ze vliegen ‘s avonds vliegen nog 
een tijdje rond, gaan zitten, zoeken weer een 
plekje en uiteindelijk landen ze ergens.
Cor: “In de afgelopen winter hebben we 
maxima van 9 tot 11 exemplaren geteld. 
Daarbij is het aantal volwassen mannetjes 
bijna altijd kleiner dan de vouwtjes + 1e 
winter mannetjes. Deze laatste lijken qua 
kleed veel op de vrouwtjes en zijn daardoor 
moeilijk te onderscheiden.” Deze groep wordt 
dan ook aangeduid als ringtails (RT) (Sovon 
2010).

Cor: “Een combinatie van weersfactoren 
maakt het bijzonder om op de kieken te 
wachten. Oostenwind waarbij het geluid 
van de snelweg minimaal is en ondergaande 
zon is wel het meest bijzonder. Of is het toch 
zo’n dag met regen of sneeuw, als de teller 
al meer dan een uur staat te kleumen en de 
stoere dames en heren kiek dan eindelijk 
komen en rustig hun plaatsje voor de nacht 
uitzoeken?”

Wat kun jij doen?
Als je aan het eind van het daglicht een 
Blauwe Kiekendief in een rechte lijn ziet 
vliegen, noteer dan vliegrichting en het 
exacte tijdstip en geslacht. Probeer de 
vogel zo lang mogelijk te volgen. Als het 
‘s ochtends net licht is, kun je in het foera-
geergebied de vogels vanuit de slaapplaats 
zien aankomen. Als je een slaapplaats hebt 
gevonden, kun je op de website van Sovon 
kijken of deze al wordt geteld. Nieuwe 
slaapplaatsen kun je hier ook doorgeven: 
portal.sovon.nl/portal/vacant. Je kunt ook 
een mailtje sturen naar de coördinator: 
Olaf.Klaassen@sovon.nl. 

http://portal.sovon.nl/portal/vacant
mailto:Olaf.Klaassen@sovon.nl
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Egbert zoekt voor de Aalscholvertelling in 
oktober een tweede teller die op een tweede 
locatie de Aalscholvers kan tellen, zodat er 
simultaan geteld wordt. Cor en Dick zoeken 
ook hulp om op afspraak één keer of vaker te 
wachten op de slapende kieken.

Dank aan Cor de Vaan en Egbert Vrieling 
voor hun ervaringen, Olaf Klaassen voor 
het doornemen van een eerder concept 
en het leveren van informatie over 
slaapplaatstellingen.

Greta van Hoorn
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Nationale Vogelweek 2015: activiteiten van onze 

werkgroep

De Nationale Vogelweek, een initiatief van 
de Vogelbescherming en Sovon, vond dit 
jaar plaats van zaterdag 16 mei tot en met 
zondag 24 mei. De VWG had zich tot doel 
gesteld dit jaar 10 excursies te houden, 100 
deelnemers te trekken en 15 nieuwe leden te 
werven. Daar is de VWG met de enthousiaste 
inzet van een aantal leden zeker in geslaagd. 
Er werden maar liefst 17 excursies gehouden, 
die samen 152 deelnemers trokken. Ook was 
er een goedbezochte lezing (43 aanwezigen) 
van Matthias Koster op hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp over het broedsucces van 
Bijeneters in Nederland.

De onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de excursies, met datum, tijd, titel en 
excursieleider.

De excursies
De excursies bestreken de hele week en de 
verschillende gebieden van het werkgebied 
van de VWG. Er waren excursies in de 
ochtend en aan het begin van de avond. De 
meeste excursies waren wandelexcursies, 
maar er waren ook een paar fietsexcursies. 
Het aantal deelnemers per excursie varieerde 
van 20 (‘Vogels van de Zevenaarse en 
Duivense Broek’) tot 0 (‘Mee op spreeu-
wenonderzoek bij Golfbaan Papendal nabij 
Arnhem’).

De avondexcursies rond Arnhem trokken de 
meeste deelnemers, met name de excursies 
in de parken in en rond Arnhem: Biljoen, 
Zypendaal en Angerenstein. Kennelijk 

Datum en vertrek Titel van de excursie Excursieleider

16-05-15 19:00 Vogels van de Hondbroekse Pleij bij Westervoort Maarten Bosman

16-05-15 19:00 Mee op spreeuwenonderzoek bij 
golfbaan Papendal nabij Arnhem Jan Schoppers

17-05-15 06:00 Broedvogels van de Azewijnse Broek bij Ulft Rudie Schwartz
17-05-15 07:00 Vroege vogels van het Leusveld bij Hall Guido Verhoef
17-05-15 09:30 Vogels van het Zevenaarse en Duivense Broek Jan Willem Bakker
18-05-15 19:00 Op zoek naar vier soorten zwaluwen in Arnhem-Zuid Annemiek Demon
18-05-15 19:30 De vogels van zandgroeve de Stikke Trui bij Rheden Hans Quaden
19-05-15 19:30 De vogels van Meinerswijk Gert de Jong
19-05-15 20:00 Vogels van de Velperwaarden nabij Velp Ruud Reddingius
20-05-15 19:30 Vogels van Landgoed Biljoen bij Velp Michaela Povel
21-05-15 19:30 Gierzwaluwexcursie in Arnhem-Hoogkamp Theo Verhoeven

21-05-15 20:30 Op zoek naar de Nachtzwaluwen van 
de Veluwezoom, Rheden Cor de Vaan

22-05-15 19:00 Zang- en bosvogelwandeling in park Angerenstein Renske Postma Jeroen Gosse

23-05-15 19:00 Avondzang in parkbos Zypendaal te 
Arnhem, nabij Sonsbeek Dick van Dorp Joke van Wensem

24-05-15 09:00 Vogels van de Veluwezoom Bouke ten Cate
24-05-15 09:00 De vogels in park Lingezegen tussen Arnhem en Elst Koos Dansen
24-05-15 21:00 Nachtzwaluwen bij Velp Bouke ten Cate
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dichtbij en makkelijk toegankelijk. Dat geldt 
misschien ook voor de excursies in Arnhem-
Zuid, hoewel daar het weer niet meewerkte. 
Met name de zwaluwexcursie in Schuitgraaf 
en de excursie in Meinerswijk. De fietsex-
cursie in de ochtend in Park Lingezegen trok 
weinig belangstelling. Eerste Pinksterdag zal 
wel de oorzaak geweest zijn.

Topper was de fietsexcursie georganiseerd 
door de Weidevogelbeschermingsgroep 
Zevenaar e.o. De excursie ‘Vogels van de 
Hondsbroekse Pleij’ kreeg ook veel deelne-
mers en scoorde ook veel soorten (46). De 
Veluwezoom deed het goed met Nachtzwa-
luwenexcursies op 21 en 24 mei en ook met 
een leuke excursie op 18 mei bij de Stikke 
Trui bij Rheden. Apart te vermelden zijn de 
excursies  ‘Vogels van de Velperwaarden nabij 
Velp’ en ‘Vroege vogels van het Leusveld bij 
Hall’. Beide excursieleiders en de deelnemers 
waren zeer tevreden en voldaan.

Als het doel van de nationale vogelweek 
is om mensen te interesseren in vogels 
en zich in te zetten voor vogels, dan is de 
‘Gierzwaluwexcursie in Arnhem-Hoogkamp’ 
wat mij betreft het voorbeeld van de 
samenwerking van lokale vrijwilligers en de 
Vogelbescherming.
 
De excursie ‘Broedvogels van de Azewijnse 
Broek bij Ulft’ trok één deelnemer, maar die 
stond wel om 6 uur zondagmorgen op 17 
mei klaar om samen met Rudie Schwartz mee 
te doen aan een BMP-inventarisatie. Goed 
voorbeeld doet goed volgen: misschien een 
idee voor de werkgroep excursies van onze 
VWG om een keer mee te gaan met Rudie.

De excursie ‘Mee op spreeuwenonderzoek 
bij Golfbaan Papendal nabij Arnhem’ op 

zaterdag 16 mei om 19:00 trok geen belang-
stellenden. Misschien toch een te gespeciali-
seerd thema? Daar stond tegenover dat Jan 
Schoppers wel veel media-aandacht kreeg: 
een uitgebreid artikel in de Volkskrant en 
vermelding op Radio Gelderland.
 
Alle excursieleiders gaven feedback met 
leuke verslagen en impressies. Een compilatie 
van deze verslagen is beschikbaar voor 
geïnteresseerde lezers (e-mail naar 
bosman.maarten@gmail.com). Wat uit deze 
verslagen naar voren kwam, is dat er uit 
heel Nederland (van Rotterdam en Utrecht 
tot Amsterdam) vogelliefhebbers naar onze 
excursies zijn gekomen.

Waarnemingen
Het ging natuurlijk ook om de waarne-
mingen tijdens de Nationale Vogelweek. 
Hierbij een selectie van waarnemingen die 
representatief zijn voor ons werkgebied:

Dodaars, Fuut, Aalscholver, Ooievaar, 
Lepelaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, 
Canadese Gans, Nijlgans, Bergeend, 
Krakeend, Wilde Eend, Tafeleend, Slobeend, 
Kuifeend, Rode Wouw, Sperwer, Buizerd, 
Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, 
Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Kievit, 
Grutto, Regenwulp, Wulp, Tureluur, Oever-
loper, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, 
Visdief, Zwarte Stern, Houtduif, Koekoek, 
Nachtzwaluw, Groene Specht, Zwarte 
Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte 
Specht, Gierzwaluw, IJsvogel, Veldleeuwerik, 
Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 
Boompieper, Graspieper, Noordse Gele 
Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte 
Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, 
Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Paapje, 
Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, 

mailto:bosman.maarten@gmail.com
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Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, 
Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Fluiter, 
Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Vuurgoudhaantje, 
Grauwe Vliegenvanger, Glanskop, Zwarte 
Mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, 
Boomkruiper, Gaai, Zwarte Kraai, Zwartkop, 
Raaf, Vink, Putter, Kneu, Goudvink, Appelvink, 
Geelgors, Rietgors.

Alles bij elkaar bijna 100 soorten. En een 
aantal algemene soorten werd niet gemeld 
in de verslagen.

Succes
Samenvattend was de Nationale Vogelweek 
in het werkgebied dit jaar een succes, 
ondanks het wisselende weer. Vijftien leden 
van de VWG waren bereid om excursies te 

organiseren en leiden. Uit hun verslagen 
bleek dat ze het als heel stimulerend ervaren 
hadden. De VWG is ook blij met de actieve 
samenwerking van de Weidevogelbescher-
mingsgroep Zevenaar e.o., de Studiever-
eniging LaarX en de Studiecommissie Sv. 
Arboricultura van VVA Larenstein.

Een lacune in het programma was dat excur-
sies in het Rijnstrangengebied ontbraken. 
Hopelijk staan in 2016 de Jezuïetenwaai, het 
Berghoofdseveer en de Kleine Geldersche 
Waard ook op het programma en verder de 
Bijland.

Maarten Bosman
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Kleine Plevier, Bergerden, 29 juni 2015

Ringterugmeldingen 20

In deze editie een drietal terugmeldingen 
van soorten, die nog niet zo vaak zijn 
langsgekomen in deze rubriek. Ik dank 
Rob Zweers en Roy Verhoef voor het delen 
met mij. Heb je een terugmelding met een 
verhaal, dan ontvang ik die graag en ook 
zonder een verhaal is een terugmelding zeer 
welkom, want dan maak ik het erbij. 

Ooievaar NLA 8778 & NLA 2E 273
Rob Zweers mailt me, dat hij 5 Ooievaars 
zag bij het Stuitbos (Zeegbos nieuwe naam) 
op 17 juli 2015 (http://waarneming.nl/
waarneming/view/104454589). Hij kon van 2 
de ringen fotograferen en via Griel heeft hij 
de gegevens gekregen over de ringlocatie en 
datum. De eerste is geringd op 16-06-2008 

bij Meppel en de tweede op 29-05-2012 
bij Beugen-De Vilt, iets boven Boxmeer. 
De meeste Ooievaars worden als nestjong 
geringd en deze vogels zijn dus zeven en drie 
jaar oud. 

Kleine Plevier Arnhem H.323456Y-Y8
Deze Kleine Plevier is geringd door Joost 
Valkenburg op 7-5-2011 op de Lingewal 
langs de weg Geranium bij Huissen als een 
na 1 kj vrouwtje. Naast een ring kreeg ze ook 
een kleurring met code voor het RAS-project 
van het Vogeltrekstation. In de drie jaar 
daarna is ze door Joost op de ringplek en in 
de Bemmelse Polder-Oost afgelezen (1-2x/
jaar) in het voorjaar. Op 29 juni jl. kon Rob 
Zweers een foto maken van de vogel in de 
natuurontwikkeling aan de Kampsestraat 
langs de A325 op ruim 2 km van de ringplek 
(http://vwgarnhem.waarneming.nl/waarne-
ming/view/103877887). De Kleine Plevier was 
in juni minimaal 5 jaar oud, wat bovengemid-
deld is voor een vogel, die al minimaal 1x 
gebroed kan hebben (www.bto.org). 

Zilvermeeuw Arnhem .6171217 GW-XT 
Roy Verhoef heeft op 13 juni 2015 een 
Zilvermeeuw afgelezen met een groene 
kleurring met de code XT op de Honds-
broekse Pleij bij Westervoort.  De vogel is als 
jong geringd op 4 juli 2012 op de Maasvlakte 
(Yangtze-haven) door Roland-Jan Buijs en H. 
Keijzer. In augustus wordt de vogel nog bij 
Den Haag gezien. Daarna is de Zilvermeeuw 
bijna 1,5 jaar van de radar. Tussen eind 
januari 2014 en half maart 2015 zijn er 10 
meldingen alle uit Rotterdam. Opvallend is, 
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dat er geen enkele voorjaarswaarneming is. 
Zilvermeeuwen zijn pas in het 3e en meestal 
4e jaar geslachtsrijp en staan bekend om de 
trouw aan de broedkolonie of omgeving. 
Verrassend in deze is dus, dat de vogel op 13 
juni jl. ontdekt wordt door Roy bij Wester-
voort. De laatste waarneming is gedaan door 
Klaas van Dijk op 26 juli op de kade van de 
Haven van Arnhem. Beide waarnemingen 
zijn vlakbij de gemengde dakkolonie van 
Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw op 
het Industrieterrein Kleefsche Waard. Is de 
vogel bezig zich een plek te verwerven in die 
kolonie?

Jan Schoppers

Jan.schoppers@sovon.nl

Geringde Ooievaar Ooievaar NLA 8778 & NLA 2E 273
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Vogelaar in de kijker: Henk Tamerius

Leeftijd: 43 jaar
Ik ben geboren in Barendrecht en woon sinds 
1991 in Arnhem. Ik heb op Larenstein natuur- 
en landschapsbeheer gestudeerd met als 
afstudeerrichting beheer vastgoed.

Wat doe je voor werk en hobby’s?
Ik ben WOZ-medewerker bij GBLT in Zwolle, 
een belastingsamenwerking tussen vier 
gemeenten (Nijkerk, Leusden, Dronten 
en Zwolle) en zes waterschappen. Ons 
werkgebied is vooral Oost-Nederland. WOZ 
staat voor Waardering Onroerende Zaken. 
De WOZ-waarde van de woning is de basis 
voor het heffen van diverse belastingen: de 
onroerende zaakbelasting (een belasting 
die door de gemeente wordt geheven), 
de inkomstenbelasting (bij het onderdeel 
eigen woning) en de watersysteemheffing 
eigenaren (een waterschapsbelasting). Sinds 
enkele jaren wordt de WOZ-waarde ook 
door banken geaccepteerd bij het sluiten 
van een hypotheek en binnenkort wil men 
de WOZ-waarde ook als één van de criteria 
gaan gebruiken bij het vaststellen van de 
maximaal toegestane huurprijs bij huurwo-
ningen. Omdat de WOZ-waarde dus best veel 
financiële gevolgen heeft, worden er jaarlijks 
alleen al bij GBLT een paar duizend bezwaar-
schriften tegen de WOZ-waarde ingediend. 
Dat levert een hoop administratief werk op 
waar ik samen met de andere WOZ-collega’s 
maanden druk mee ben.
Hobby’s: als er weinig vogels te zien zijn, 
houd ik me ook bezig met vlinders, libellen 
en planten. Inmiddels heb ik twee libel-
lengidsen gekocht, maar ik vind het nog 

steeds verdraaid lastig om libellen uit elkaar 
te houden. Verder houd ik me graag bezig 
met fotograferen, fietsen en reizen.

Hoe ben je begonnen met vogelen?
Het vogelen is begonnen op de basisschool. 
Daar liet een schoolmeester vaak vogeldia’s 
zien. Ook had hij een paar vitrinekasten met 
opgezette vogels. Ik ben toen ook een keer 
met hem mee geweest naar een preparateur. 
Die had bijna alle vogels van Nederland in de 
vitrinekast staan. Daar was ik erg van onder 
de indruk. Daarna ben ik ook buiten vogels 
gaan kijken. Ik ging vaak naar de Carnisse 
Grienden langs de Oude Maas, waar vaak 
Kluten en Bergeenden zaten. Een paar jaar 
later zag ik daar ook mijn eerste IJsvogel.

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal?
Ik ben lid van de VWG sinds 1995. Ik ging 
vaak mee met excursies en ontdekte zo een 
hoop nieuwe vogelgebieden. Verder deed
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Henk langs IJssel bij Zutphen

 ik ook mee met broedvogelinventarisaties 
in park Rosendael, de Lobberdense Waard 
en de Velperwaarden. Later ben ik ook een 
paar jaar penningmeester geweest en daarna 
secretaris. Ik doe nu nog steeds de ledenad-
ministratie en de verzending van de Vlerk.

Wat is je favoriete vogelgebied in het 
werkgebied en waarom?
Mijn favoriete vogelgebied is Bergerden/de 
Linge. Ik woon in Arnhem-Zuid en dit gebied 
ligt voor mij op fietsafstand. Door de vele 
plassen en sloten zijn er vaak van dichtbij 
veel verschillende soorten watervogels en 

steltlopers te zien en ook zitten er regelmatig 
Lepelaars. De Kluut broedt er en het is altijd 
leuk om de jonge Kluten te zien rondlopen. 

Wat was je leukste/ontroerendste/
opwindendste waarneming?
Heel bijzonder was een onvolwassen 
Ivoormeeuw in de buitenhaven van 
Stellendam in 1990. Hij zat op de pier 
met wel honderd vogelaars in een kring 
eromheen. Hij was behoorlijk tam, omdat hij 
uit het Noordpoolgebied komt en misschien 
nog nooit met mensen in aanraking was 
geweest. Mijn eerste Nachtzwaluw op de 
Posbank was ook geweldig. Het ratelen in 
het donker en vervolgens vliegt er één recht 
boven je hoofd! Ook heel spectaculair was 
een langsvliegende Zeearend tijdens een 
trektelling op telpost Dieren. Hij vloog op 
circa 10 meter afstand langs de telpost en 
werd lastig gevallen door een stuk of vijf 
Roeken. De Zeearend vloog met langzame

vleugelslag richting de kerktoren van 
Doesburg.

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat 
zou je graag verbeteren? 
Tijdens excursies en tellingen zie je veel 
en merk je dat iedereen zijn specialiteit 
heeft. De een is goed in het herkennen van 
roofvogels, de ander weer in steltlopers, 
vogeltrek of vogelgeluiden. Zo kan je 
tijdens een excursie of telling je vogelkennis 
behoorlijk uitbreiden.

De website met de koppeling naar 
waarneming.nl vind ik ook erg goed. Alle 
waarnemingen zijn met een druk op de knop 
te vinden.

Wil je nog iets anders kwijt aan de lezers 
van Vlerk?
Bekijk op de website niet alleen de vogel-
waarnemingen, maar ook de waarnemingen 
van andere diergroepen (zoals vlinders, 
libellen en zoogdieren) en planten. Dat heeft 
mij onlangs nog een mooie waarneming van 
de Koninginnenpage opgeleverd.

http://waarneming.nl/
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Natuurbescherming in de praktijk: Weidevogel-

bescherming Zevenaar en omstreken

Vroeger op de boerderij in Friesland (zo’n 60 
jaar geleden) gingen we op zondag met ûs 
Heit (vader) het veld in om kievitseieren te 
zoeken en die bracht ik dan naar de markt, 
waar de eerstgevonden eieren wel fl.1.- per 
stuk opbrachten, een mooi zakcentje! De 
raaptijd liep destijds tot 21 april en kieviten 
blijven aan de leg, totdat ze jongen hebben. 
Het meenemen van de eieren had geen 
invloed op de stand. Nesten beschermen 
was ook niet nodig, aangezien er in die jaren 
pas eind mei/juni voor de eerste keer werd 
gemaaid en dan waren de jongen al groot. Zo 
is mij de interesse voor de natuur en in het 
bijzonder voor de weidevogels bijgebracht.

Maar tijden veranderen: vooral de intensieve 

veehouderij (grotere machines, lagere 
grondwaterstand) en vaker maaien (soms 
al eind april) hebben grote invloed  op het 
weidevogelgebeuren, maar ook door de 
uitbreiding van infrastructuur (b.v. wegen-
aanleg) en industrieterreinen krijgen de 
vogels steeds minder ruimte om te broeden 
en jongen groot te brengen. Ook zijn er meer 
predatoren in het veld dan vroeger, zoals 
Ooievaar, Grote Zilverreiger, Steenmarters en 
Vossen die de nesten leegroven. De aantallen 
weidevogels zijn hierdoor teruggelopen en 
die ontwikkeling gaat maar door.

Nestbescherming
Vandaar dat ondergetekende midden jaren 
tachtig is begonnen met nestbescherming. 
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Ik ben boeren gaan benaderen om toestem-
ming te krijgen over hun landerijen te lopen, 
om de nesten op te sporen en te proberen 
samen met hen (en de loonwerkers) de 
nesten te sparen door er stokjes bij te zetten. 
De boeren en loonwerkers kunnen er dan 
tijdens werkzaamheden omheen rijden. Op 
deze manier kunnen de jongen in elk geval 
uit het ei kruipen; of ze volwassen worden is 
een tweede, want er liggen vele gevaren op 
de loer. Als we echter niks doen, weten we 
zeker dat de nesten over de kop gaan; juist 
in de maanden, dat de eieren worden gelegd 
en bebroed, is de boer aan het ploegen, 
eggen en zaaien en al eind april begint het 
maaiseizoen.

In de loop der jaren zijn er vrijwilligers 
bijgekomen en sinds dit jaar (na het seminar 
in Giesbeek vorig jaar oktober) bestaat de 
groep uit 10 vrijwilligers en ook het aantal
Boeren, dat hieraan mee wil werken, heeft 

zich uitgebreid, voor zover het ingepast kan 
worden in de bedrijfsvoering. Het zijn er 
nu ongeveer 35. Tegenwoordig gaan we in 
februari bij alle boeren langs om te evalueren 
en afspraken te maken voor het komende 
seizoen, dat in maart al begint.

We ontvangen van de gemeenten Duiven en 
Zevenaar een kleine subsidie, die bedoeld is 
om alle meewerkende boeren een aardig-
heidje te geven. Wat we echt nodig hebben, 
is geld om de boeren schadeloos te stellen, 
wanneer ze b.v. een hectare gras niet zouden 
maaien; dan kan zogenaamd “kuikenland” 
ontstaan, een mozaïek van hoog en laag gras, 
waar de pullen zowel voedsel als veiligheid 
kunnen vinden. De boer kan dan pas gaan 
maaien, wanneer de jongen uit het hoge gras 
zijn. Daar staat wel een ander kostenplaatje 
tegenover.
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De weidevogels, waarvan de nesten 
beschermd worden, zijn de grotere soorten. 
We spreken dan over de Kievit (de meest 
voorkomende), de Grutto (koning van de 
weidevogels), de Scholekster (de “Piet”), de 
Tureluur en de Wulp (de “jodelaar”). Voor de 
Grutto hebben wij een bijzondere verant-
woordelijkheid, want verreweg de meeste 
Grutto’s in Europa broeden in ons land. 
Alle genoemde vogels leggen vier eieren, 
uitgezonderd de Scholekster (legt meestal 
drie, soms twee, soms vier). De Scholekster 
is overigens de enige die haar/zijn jongen 
voert; daardoor kan deze soort tevens op 
b.v. platte daken broeden. De jongen van de 
Kievit, Grutto, Tureluur en Wulp moeten hun 
eigen kostje  bijeen scharrelen. Weidevogels 
zijn nestvlieders en beginnen pas te broeden 
als alle vier eieren gelegd zijn. De jongen 
komen dan ook (bijna) tegelijk uit en kunnen 
al na enkele uren het nest verlaten.

Het beschermingsgebied is ongeveer 2500 
hectare groot. Het ligt ten noorden van 
de A12 en tussen de Doesburgseweg in 
Zevenaar en de vuilverbranding in Duiven, 
doorlopend naar Lathum, Giesbeek en 
Angerlo.

Landschap en natuur
De gemeente Duiven heeft een Landschaps-
ontwikkelingsplan gemaakt, waarbij zij 
ons en de boeren ook  hebben betrokken. 
Zo hebben we in kunnen brengen, dat 
weidevogels liever geen hoge bomen in de 
buurt hebben, aangezien daar predatoren 
als Buizerd en Kraai hun nesten maken. Ze 
hebben dan een riant uitzicht op de weide-
vogels en kunnen hun nesten plunderen.
 
In verband met een nieuwe subsidieregeling 
is het aan de provincies om delen in het 

landschap aan te wijzen voor natuurbeheer. 
Na de nodige inspanningen van de agrari-
sche natuurvereniging en de beschermers 
heeft de provincie een klein deel van het 
Duivense en Zevenaarse broek aangewezen 
als weidevogelgebied. Dit houdt in, dat voor 
dat gedeelte een subsidie vanuit “Brussel” 
beschikbaar komt voor ingrijpende maatre-
gelen ten behoeve van de vogels waarvoor 
de boeren dan schadeloos gesteld worden. 
Deze regeling gaat in op 1 januari 2016. 

En nu maar hopen, dat dit alles tot positieve 
resultaten zal leiden, zodat steeds meer 
weidevogels hier hun territorium zullen 
vinden.

Jan Willem Bakker
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Werkgroep Vogel- en Natuurbescherming: 

de Vogelwerkgroep als natuurbeschermer

Al sinds lange tijd probeert de Vogelwerk-
groep de belangen van het beschermen 
van vogels en de voor vogels belangrijke 
gebieden te behartigen. Vanaf oktober 2014 
doen we dat op een nieuwe manier, die ik 
hieronder uit de doeken zal doen. 

Allereerst is onder de leden, maar ook in 
contacten met nieuwe leden, gevraagd of 
zij interesse hebben in vogelbeschermings-
activiteiten (als activiteit van de Vogelwerk-
groep). Aan diegenen, die daar wat voor 
voelden, is gevraagd of zij op de Nationale 
Natuurwerkdag van november 2014 
aanwezig willen zijn: tijdens het knotten van 
wilgen konden ideeën en standpunten uitge-

wisseld worden. Hieruit is voortgekomen, dat 
het het handigste zou zijn een e-mail groep 
van natuurbeschermers te maken, een soort 
natuurbeschermingspanel, die binnenge-
komen vraagstukken behandelt. Iemand 
geeft zich op voor een onderwerp. Als 
niemand zich voor een onderwerp opgeeft 
vervalt het onderwerp, hoe spijtig dat soms 
ook is. Dit heeft een tijdje proefgedraaid en 
er is een nieuwe oproep uit voortgekomen. 
Op 3 maart 2015 was er een thema-avond 
over natuurbescherming in de Stadsboerderij 
Presikhaaf met maar liefst 18 belangstel-
lenden. De oogst van de avond bestond 
voor een belangrijk deel uit de strategie die 
gevolgd kan worden:
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 • De mailgroep functioneert en daar gaan 
we mee door.

 • Er is voldoende deskundigheid in huis.
 • Onze bemoeienis moet als het even kan 

een meerwaarde voor de initiatiefnemer 
hebben.

 • Vorm lokale coalities (andere VWG’s, IVN, 
KNNV etc.) en schakel in uiterste gevallen de 
pers in.

 • Zoek bij lokale projecten uit (bv via 
waarneming.nl) welke leden in het desbetref-
fende gebied actief zijn en vraag hen advies.

 • Probeer in een zo vroeg mogelijk stadium 
op de ontwikkeling aangehaakt te zijn. Zoek 
dus het contact met initiatiefnemers als 
de provincie, gemeenten, waterschappen, 
projectontwikkelaars en ga het gesprek aan.

 • Besef dat je namens de VWG optreedt en 
houd contact met het bestuur, dat het laatste 
woord heeft.

Op bovenstaande manier is de werkgroep 
“Vogel- en Natuurbescherming” opgezet, 
waarvan ondergetekende de contactpersoon 
is. In de praktijk blijkt maar al te vaak, dat 
veel meer leden zich voor lokale natuur-
bescherming in willen zetten, als ze een 
binding met een bepaalde soort of bepaald 
gebied hebben. Anderzijds is het ook zo, dat 
tijdgebrek en de ingewikkeldheid van de 
materie belangrijke hobbels zijn. Begeleiding 
van enthousiastelingen is van belang en 
verdient meer aandacht. Sommige projecten 
kunnen eenvoudig aangepakt worden. In 
diverse andere gevallen is een enorme inzet 
gepleegd bij het opstellen van zienswijzen, 
bezoeken van commissies en/of de 
rechtbank en natuurlijk het overleg voeren 
met diverse partijen. Het voert te ver om in 
de Vlerk van elk onderwerp verslag te doen. 
Hieronder geef ik een lijst van onderwerpen. 
Wil men daar wat meer van weten, dan kan 

men zich met mij in verbinding stellen. Ook 
als men zich bij de werkgroep Vogel- en 
Natuurbescherming wil aansluiten (en ook 
echt iets wil gaan doen!) kan men zich bij 
mij opgeven. Diegenen die in de mailgroep 
zitten krijgen regelmatig een overzicht van 
de onderwerpen en van de stand van zaken.

Onderwerpen van de Vogel- en 
Natuurbeschermingswerkgroep:

 • In het Groenforum (daarin worden 
allerhande natuurbeschermingsperikelen 
besproken) van de gemeente Arnhem heeft 
Anique Lensen namens de Vogelwerkgroep 
zitting.

 • De leden zijn opgeroepen op een 
kandidaat van Water Natuurlijk voor de 
Waterschapsverkiezingen van 18 maart te 
stemmen.

 • De leden worden opgeroepen om jaarlijks 
met de Nationale Natuurwerkdag mee te 
doen.

 • Ganzenafschotbeleid van de provincie 
Gelderland (gedragen door Hans Grotenhuis 
van VWG Zutphen) met rechtbankgang en 
voor ons magere uitspraak.

 • Motorcrossterrein bij Arnhemse Heide 
(bezwaarprocedure gevoerd, maar het terrein 
komt er, naar betere inrichtingsmaatregelen 
wordt nog gekeken).

 • Park Lingezegen (er is ooit besloten, dat 
er rietmoeras moet komen en niet zozeer een 
inrichting voor steltlopers op doortrek of als 
broedvogel). Als VWG blijven wij de dialoog 
zoeken en willen we helpen met ideeën voor 
een andere inrichting en monitoring.

 • Windmolens Kleefsche Waard (inspraak 
gedaan tijdens Raadsvergadering gemeente 
Arnhem, bezwaar ingediend, nog in 
procedure).

 • Verdere ontzanding  Rhederlaag (ziens-
wijze ingediend en overleg gevoerd:

http://waarneming.nl/
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Blauwe Kiekendief, Arnhemse Heide
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vergunning toch goedgekeurd, dus ontzan-
ding gaat verder).

 • Programma Stroomlijn (bosjes en 
houtwallen verwijderen in het stroombed 
van de IJssel door Rijkswaterstaat: overleg 
gevoerd met vertegenwoordigers van 
Rijkswaterstaat en gegevens aangeleverd om 
belangrijke bosjes te sparen).

 • Midzomernachtwandeling over de 
Veluwezoom (oa Nachtzwaluwen benadeeld, 
bezwaarschrift ingediend, zitting door 
commissie behandeld, overleg gevoerd met 
Natuurmonumenten, route is aangepast).

 • Park Steenderens Westervoort (herin-
richting groenzone en wel of geen rekening 
gehouden met vogelbelangen: uiteindelijk is 
er wèl rekening mee gehouden).

 • Ontwerp-bestemmingsplan Stadsblokken 
Meinerswijk 2015 (te veel recreatie 
toegestaan, bezwaarschrift ingediend in 
samenwerking met KNNV).

 • Ontzanding Havikerwaard (veel begroei-
ingen worden gekapt, gesprekken gevoerd 
met K3 (ontzander).

Erik Lam

eg.lam@hetnet.nl    

mailto:eg.lam@hetnet.nl
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Fokko Erhart gaat de Vlerk mooi maken

Al bijna zeven jaar maakt Marc de Bont de 
Vlerk op. Begin dit jaar liet hij de redactie 
weten dat hij het stokje vanaf 2016 aan 
iemand anders wil overdragen. Twee 
oproepen in de Vlerk gingen voorbij zonder 
reactie. Eind augustus besloten we via 
Henk Tamerius een mail aan alle leden te 
sturen, met de vraag wie de Vlerk mooi wil 
maken. Binnen een week zaten we met een 
enthousiaste kandidaat om de tafel: Fokko 
Erhart wil het stokje overnemen. Hieronder 
stelt hij zich voor. 

Even voorstellen …
Mijn naam is Fokko Erhart. Ik ben op mijn 
18e lid geworden van de Vogelwerkgroep 
Arnhem (in 1986). Onder de bezielende 
leiding van Rob Lensink, Rob Vogel, Piet 
Schermerhoorn en nog een aantal oud 
gedienden heb ik ongeveer alles geteld wat 
los en vast zat. Drie keer in de week trektellen 
op trektelpost ‘Ons genoegen’ (Warnsborn). 
Broedvogeltellingen, PTT-tellingen … noem 
maar op. Na 20 jaar werd het vroeg opstaan 
mij te veel. Na de broedvogeltelling in 2006 
heb ik spreekwoordelijk mijn verrekijker aan 
de wilgen gehangen.

Toen ben ik mij meer gaan richten op 
de natuurfotografie. Naast mijn werk in 
loondienst voor Stichting ARK (waarvan 
in 2008 FREE Nature is afgesplitst) heb ik 
me ingeschreven als zelfstandige. Na het 
verschijnen van de eerst betaalbare digitale 
spiegelreflex, diverse online beeldbanken en 
tot slot de economische recessie verkocht 
ik nog maar zelden een foto. Sindsdien 
heb ik het over een andere boeg gegooid. 

Ik ben lezingen gaan geven, reizen gaan 
organiseren en flyers, kalenders en boekjes 
gaan maken. Foto’s had ik genoeg. Teksten 
schrijven kon ik wel en sinds 2013 is daar dus 
het programma InDesign bij gekomen om 
alles vorm te geven. Een echte vormgever 
ben ik nog niet, maar ik merk wel dat ik 
er plezier aan beleef om mooie dingen te 
maken.

Tja, zo zie je maar weer. Op de lagere school 
kwam er bij de beroepskeuzetest al uit: 
natuurbeheer of ontwerper. Nou het is dus 
allebei geworden. Maar daar heb ik wel 35 
jaar over gedaan.

Fokko Erhart
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Het ‘werkgroepje lezingen’ presenteert …

het lezingenprogramma 2015-2016

Sinds de zomer heeft VWGA er een nieuwe 
werkgroep bij: het ‘werkgroepje lezingen’. 
Koos Dansen, Ineke Wesseling en Jeroen 
Gosse hebben voor het komende seizoen 
een mooi programma samengesteld. Net op 
tijd voor deze Vlerk!

Dinsdag 13 oktober 2015
Ganzen en populatiebeheer: door Wim 
Knol. Plaats: Hogeschool Larenstein, 
19.30-21.00.

Dinsdag 3 november 2015
Vogelfotografie door vwg’ers, met en door 
fotograferende vogelaars en vogelaars die 
vogelfotografie interessant vinden. 
Plaats: Stadsboerderij Presikhaaf, 
19.30-22.00.

Dinsdag 24 november 2015
Nestkastbroeders, door Leo Ballering. 
Plaats: Hogeschool Larenstein, 19.30-21.00.

Dinsdag 15 december 2015
Paarvorming bij Zwarte Spechten, 

door Henny Brinkhof. Plaats: Hogeschool 
Larenstein, 19.30-21.00.

Dinsdag 12 januari 2016
Lesbische vogels, over vijf weken vogelen 
op het vogelrijke eiland Lesbos, door Koos 
Dansen. Plaats: Stadsboerderij Presikhaaf, 
19.30-22.00.

Dinsdag 2 februari 2016
Grutto, door Albert Beintema. Plaats: 
Hogeschool Larenstein, 19.30-21.00.

Dinsdag 16 maart 2016
Verrassing!

Je hoeft je voor deze lezingen niet op te 
geven en er zijn geen kosten aan verbonden.
Alleen voor de bijeenkomst over Vogel-
fotografie vragen we je aan te melden bij 
J.Dansen@Chello.nl.

Alvast veel plezier namens het ‘werkgroepje 
lezingen’!

Mannetje Maskerklauwier verleidt vrouwtje met lekkere sprinkhaan, Lesbos
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Eugene Driessen

Nieuwe Wetland Wachter Rijnstrangen:

Eugene Driessen

Mijn naam is Eugene Driessen. Sinds een jaar 
ben ik gepensioneerd, nadat ik bijna 40 jaar 
Zevenaar in het openbaar onderwijs heb 
gewerkt. Ik ben lid van de vogelwerkgroepen 
IVN de Oude IJsselstreek en Arnhem en ook 
actief in de Stichting Leefklimaat Zevenaar. 
Als vogelaar heb ik meegewerkt aan 
verschillende tellingen (BMP, PTT, MUS). Eind 
vorig jaar heb ik jullie Gelderse Vogelaarsdag 
in Larenstein bezocht. Andrea Kuyper van 
Vogelbescherming Nederland deed toen een 
oproep voor een Wetland Wachter voor het 
Rijnstrangengebied. Daar heb ik me voor 
opgegeven. 

Ik kom regelmatig in de Rijnstrangen en 
houd het nieuws over dit gebied bij. Mijn 
taak als Wetland Wachter is oog en oor te zijn 
voor Vogelbescherming Nederland. Vinden 
in dit gebied ontwikkelingen plaats die 
nadelig voor vogels zijn, dan probeer ik in 
overleg met de belanghebbenden tot goede 
oplossingen te komen. Vogelbescherming 
Nederland kan zo nodig juridische stappen 
zetten. 

Er is veel aan het veranderen in dit Natura 
2000-gebied. Zo ligt er een nieuw fietspad 
tussen Groessen en Kandia en de Groene 
Rivier Pannerden is bijna klaar. Gemeente 
Rijnwaarden overlegt met Rijkswaterstaat 
over een nieuwe vluchthaven en loswal 
voor de scheepvaart, en voor Ruimte voor 
de Rivier wordt de Bijenward afgegraven. 
Er komt een fietsbrug over de Oude Waal 
voor toeristen en misschien ook een brug 
bij Kandia. Ook liggen er plannen voor een 
Romeins themapark in Lobith. 

Veel partijen hebben belangen in de 
Rijnstrangen: gemeenten, Rijkswaterstaat, 
waterschap, Staatsbosbeheer, stichting 
Twickel en Ark, Vereniging Stroomgebied 
Rijnstrangen, visverenigingen, Vogelwerk-
groep Arnhem, landschapswerkgroepen en 
de boeren. Het zal veel vragen om al deze 
belanghebbenden te betrekken bij het in 
stand houden van de vogelkwaliteit. Ik ga 
de uitdaging om als Wetland Wachter het 
belang van de vogels veilig te stellen graag 
aan. Samen valt er heel wat te bereiken. 

Eugene Driessen
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Oproep slaapplaats Groenlingen

Op 1 december 2014 fietste ik via de Kruisstraat in Rijkerswoerd de Huissensedijk op en 
hoorde en zag veel zangvogels in de bomen. Het bleken Groenlingen te zijn die daar heen 
en weer vlogen. Later herinnerde ik me een korte bijdrage van Olaf Klaassen in Vlerk over 
een Groenlingenslaapplaats.*

Een paar dagen later stond ik een half uur voor zonsondergang op dezelfde plek op de 
dijk en zag de Groenlingen komen, ze gingen in bomen zitten aan de noordkant van 
het Ben Veldmoeras en langs de Kruisstraat. Kort voor zonsondergang gingen de vogels 
heen en weer vliegen en was het lastig om te zien of er nog nieuwe vogels aankwamen. 
Rond zonsondergang doken ze geleidelijk in de laurierhaag aan de zuidkant van de 
Huissensedijk.

Ik ben in het afgelopen winterseizoen nog twee maal wezen kijken en tellen en kom tot 
aantallen van rond de 250 tot 300 vogels.

Mogelijk maken Groenlingen ook gebruik van voorverzamelplaatsen en vliegen ze vandaar 
naar de Huissensedijk of een andere slaapplaats. Het zou maar kunnen dat je zo’n groep 
ziet: laat het weten via waarneming.nl en vergeet niet om de vliegrichting te vermelden.

Oproep: wie wil me komend winterseizoen helpen met de telling, duur max 1 uur per keer?

* Olaf schreef in Vlerk 2000, nummer 1 over een slaapplaats op industrierrein Kleefse Waard.

Greta van Hoorn

g.van.hoorn@hccnet.nl
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Groenling

http://waarneming.nl/
mailto:g.van.hoorn@hccnet.nl
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Smaakpapillen in de snavel van een eend - een van 
de tekeningen van Katrina van Grouw in het boek 
van Tim Birkhead

Boekbespreking:

Hoe voelt het om een vogel te zijn?

Sinds een paar jaar valt bij ons het Vogeljaar 
op de deurmat (‘tijdschrift voor vogelstudie 
en vogelbescherming’). Ik lees er altijd met 
plezier in, maar tegenwoordig kijk ik zelfs 
reikhalzend naar het volgende nummer uit. 
Dat heeft alles te maken met de nieuwe 
rubriek ‘Wat maakt vogels zo interessant?’ 
Ja, dat is nu iets waar ik me vaak het hoofd 
over breek: waarom vind ik het zo leuk om 
steeds maar weer naar vogels te kijken, en 
ook nog vaak naar dezelfde? Moet ik niet iets 
zinvollers doen?

Verbazing
De nieuwe rubriek geeft gelukkig 
ruimschoots argumenten om te blijven 

kijken. Allerlei onderwerpen passeren de 
revue, zoals: hoe kan een vogels vliegen, 
waarom hebben veel vogels zulke mooie 
kleuren, kunnen ze ruiken, waarom 
zingen vogels en hebben ze emoties? 
Auteur Marcel Boer geeft daar wonderlijke 
wetenswaardigheden over, op een plezierige 
manier geschreven en - voor zover ik het 
kan overzien - wetenschappelijk goed 
gefundeerd. Ik val van de ene verbazing in de 
andere.

Zintuigen van vogels
Toevallig - of nee, júíst omdat die rubriek 
me zo raakt - viel mijn oog in de boekhandel 
op een boek over ongeveer hetzelfde 
onderwerp, geschreven door Tim Birkhead: 
‘De zintuigen van vogels. Hoe voelt het om 
een vogel te zijn?’ Birkhead loopt één voor 
één de zintuigen van vogels af en vertelt 
daar van alles over, op basis van zijn eigen 
onderzoeken en belevenissen en wat hij in 
de literatuur heeft kunnen vinden: gezichts-
vermogen, gehoor, tastzin, smaak, reuk, 
magnetoceptie, emoties. Een strak verhaal 
is het bepaald niet. Birkhead springt van de 
hak op de tak, valt regelmatig in herhaling 
en dwaalt af naar zijsporen. Maar als je dat 
voor lief neemt, kom je ongelooflijk veel 
bijzonders te weten. 

Je leest bijvoorbeeld hoe een zeekoet zijn 
partner al op een afstand van een paar 
honderd meter herkent en luidkeels begint te 
begroeten, terwijl onderzoeker Birkhead nog 
geen stipje aan de hemel ziet. Dat vogels met 
lateraal geplaatste ogen (aan weerszijden 
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Cover van het boek

van de kop) hun rechter- en linkeroog vaak 
verschillend inzetten en dat dit verschil 
ontstaat door de hoeveelheid licht die in 
beide ogen valt als de vogel nog in het ei zit. 
En dat een bosuil overdag even goed ziet als 
een houtduif, maar ’s nachts honderd keer 
beter.

Je leert dat die harde, hoornige vogelsnavel 
eigenlijk een heel gevoelig vingertopje is. Zo 
voelt een Kanoetensnavel aan de druk in de 
modder of ergens een lekker schelpdiertje 
verstopt zit. Spechten blijken een tong 
van wel tien centimeter lang te hebben, 
dooraderd met grote zenuwen en versterkt 
met buigzaam kraakbeen. Ze kunnen die 
tong als een speer uitrollen om er mieren 
en andere insecten aan te plakken. Vogels 
proeven net als wij zoet, zuur, zout en bitter, 
maar zijn volstrekt ongevoelig voor hete 
Spaanse pepers. Hun smaakpapillen zitten 

niet in de tong, maar in het puntje van de 
snavel.   

Verder lezen
En zo gaat het maar door en over alles krijg 
je een mooi verhaal opgedist. Birkhead 
vertelt daarbij ook hoe wetenschappers al 
die dingen te weten zijn gekomen, want hij 
is hoogleraar diergedrag én wetenschaps-
geschiedenis. Als je dit boek ook graag wilt 
lezen, zijn dit de gegevens: Tim Birkhead, 
De zintuigen van vogels. Hoe voelt het 
om een vogel te zijn? De Bezige Bij. ISBN9-
789023-477242. En voor de liefhebbers: van 
het Vogeljaar kun je ook losse nummers 
bestellen.

Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl

Ook een bijzonder vogelboek gelezen? 

Stuur je recensie naar:

vlerkredactie@gmail.com

mailto:info@dekrachtvantaal.nl
mailto:vlerkredactie@gmail.com
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eten. Verder zijn we zelfvoorzienend. We 
verkennen het eiland per auto en per (huur)
fiets. Vertrek: nader af te spreken op basis 
van wensen en mogelijkheden. Opgeven via 
www.vogelwerkgroeparnhem.nl. Geef aan 
wanneer je komt en vertrekt, of je met de 
auto komt en of je gebruik wil maken van 
een slaapplek in een appartement.

Zaterdag 17 oktober
Watervogeltelling in monitorgebieden, 

ganzen- en zwanentelling. 
Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 24 oktober
Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger en 

Aalscholver. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 31 oktober
Derde Gelderse Vogelaarsdag in Harder-

wijk. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 7 november
Nationale Natuurwerkdag. Hier sluit de 
VWG Arnhem zich bij aan. Meer info volgt per 
mail en op de website.

Zaterdag 14 november
Watervogeltelling in monitorgebieden, 

ganzen- en zwanentelling.
Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 21 november
Slaapplaatstelling ganzen en zwanen.
Zie www.sovon.nl.

Lezingen
Dit jaar is er weer een prachtig lezingen-
programma met onder meer lezingen over 
grutto’s door Albert Beintema, nestkast-
broeders door Leo Ballering, ganzenbeheer 
door Wim Knol, vogels op Lesbos door Koos 
Dansen en een bijeenkomst over vogelfo-
tografie. In de periode van oktober tot en 
met maart is er elke maand een lezing. Het 
programma van de lezingen is te vinden op 
pagina 133 van deze Vlerk en op de website 
(www.vogelwerkgroeparnhem.nl).

Zaterdag 3 oktober         
Eurobirdwatchday. Op diverse trektelposten 
wordt geteld. Maarten Bosman coördineert. 
Meer info volgt per mail en op de website.

9 t/m 12 oktober 
Weekendexcursie Texel. Let op: geef je snel 
op in verband met beperkte accomodatie en 
reservering.

Texel biedt grandioze landschappelijke en 
ornithologische variatie: de Waddenkust, de 
zuidpunt met Hors, Mokbaai, Noordzeestrand 
met duinen, de Staatsbossen, Muy en 
Slufter, polders enzovoort. We zien de laatste 
zomervogels, de eerste wintergasten en nog 
vele doortrekkers en pleisteraars. Deelname 
is - in overleg – ook voor een deel van de 
tijd mogelijk. We werken het programma 
kort tevoren uit en houden rekening met 
het weer en de waarnemingen. We hebben 
van vrijdagmiddag tot maandagochtend 
accomodaties gereserveerd. De kosten 
slaan we om naar rato van verblijfstijd (circa 
€ 40 tot € 80 p.p.). Zaterdag gaan we uit 

Activiteitenprogramma najaar en winter 2015/2016

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
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Zaterdag 21 november
Excursie Kleine Zwanen op de randmeren. 
De pleziervaart op de randmeren tussen 
Gelderland, Utrecht, het Gooi en Flevoland 
vindt de uitgestrekte fonteinkruidvelden 
maar lastig. Maar voor de natuur is het 
prachtig! Want na decennia van troebel water 
is hier het heldere water met waterplanten 
terug. Goed ook voor de Kleine Zwanen die 
dol zijn op de knolletjes van dat gekroesd 
fonteinkruid. Vanuit Noord-Rusland komen 
ze vanaf begin oktober bij ons overwinteren. 
Eerst vooral op het ondiepe water, later meer 
op grasland. Plekken waar je soms al van 
ver hun hoge schreeuwende gezang kunt 
horen, zijn het Veluwemeer bij Doornspijk 
en Gooimeer/Wolderwijd, bij Nulde en 
de monding van de Schuitenbeek. Naast 
de Kleine Zwaan verwachten we nog tal 
van andere soorten watervogels. Vervoer 
per auto, autokosten worden hoofdelijk 
omgeslagen. Vertrek om 8u00 bij de 
Sonsbeekingang aan de Zijpendaalseweg in 
Arnhem, tegenover de Burgemeester Weerts-
straat. Eind van de middag terug. Opgeven 
via www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Zaterdag 28 november
Sovondag in Ede. Zie www.
sovon.nl.

Zondag 13 december
Excursie Uiterwaarden langs 

de IJssel. Vanaf eind jaren 80 is 
in veel uiterwaarden gewerkt 
aan natuurontwikkeling en 
ruimte voor de rivier. Graslanden 
zijn omgezet in water en op veel 
plaatsen zijn wilgenbossen gaan 
groeien. Dat heeft een grote 
invloed gehad op de vogels. 
Typische graslandsoorten zoals 

de Kwartelkoning konden zich moeilijk 
handhaven. Maar watervogels, zoals veel 
eendensoorten en steltlopers, hebben ervan 
geprofiteerd. De Duursche Waarden bij Olst 
was het eerste natuurontwikkelingsgebied in 
Nederland dat in 1989 in het stroombed van 
de rivier werd aangelegd. Daarna zijn er langs 
de IJssel nog vele gevolgd. Van veel recentere 
datum is bijvoorbeeld de Vreugerijkerwaard 
bij Zwolle. We kiezen enkele gebieden uit, op 
zoek naar watervogels, kans op de IJsvogel 
en misschien de Zeearend, die hier de laatste 
jaren regelmatig wordt gezien. Vervoer per 
auto/te voet; goede waterdichte wandel-
schoenen noodzakelijk. Autokosten worden 
hoofdelijk omgeslagen. Vertrek om 8u00 bij 
Sonsbeekingang aan de Zypendaalseweg 
(Arnhem), tegenover de Burgemeester 
Weertsstraat. Terug rond 18.00 uur. Opgeven 
via www.vogelwerkgroeparnhem.nl.

Zaterdag 23 januari
Excursie Biesbosch. Informatie volgt later. 

Zaterdag 6 februari
Excursie Bijland. Informatie volgt later.

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
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Contactpersonen
Broedvogeltellingen Veluwezoom

Broedvogeltellingen Gelderse Poort

Trektellingen

Watervogeltellingen

Slaapplaatstellingen

Voorjaarsfenologie

Gierzwaluwen

IJsvogel

Excursies

Waarnemingenarchief

Vogel- en Natuurbescherming

Stadsvogeladviseur Arnhem-noord

Stadsvogeladviseur Arnhem-centrum

Stadsvogeladviseur Arnhem-zuid

Cor de Vaan, 026-4428329, wielewaal.cdv@gmail.com

Frank Majoor, 026-8482415 (06-49390510), f.majoor5@upcmail.nl

Jan Schoppers, 026-4955556, jan.schoppers@sovon.nl

Greta van Hoorn, 026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl

Jan Schoppers, 026-4955556, jan.schoppers@sovon.nl

Jos Pilzecker, 0575-561042, jospilzecker@hetnet.nl

Theo Verhoeven, 026-3114227, t.verhoeven9@chello.nl

Roy Verhoef, 026-3615547, roy.verhoef@live.nl

excursies@vogelwerkgroeparnhem.nl

Arjen Poelmans, 06-29123268, arjen.maureen@online.nl

Ad interim: Erik Lam. (Coördinator gezocht. Aanmelden via de 

secretaris, secretaris@vogelwerkgroeparnhem.nl)

Anne Voorbergen, 06-42157812,

stadsvogeladviseurarnhem@hotmail.com

Thea van Vulpen, tvulpen@xs4all.nl

Ronald Schrijber, 06-12380728, ronels@xs4all

Richtlijnen bij het schrijven van bijdragen voor Vlerk

Alleen platte tekst, dus zonder enige opmaak: geen tabs, en/of verschillende lettertypes. Foto’s, grafieken e.d. niet in de 

tekst verwerken, maar als los bestand aanleveren. Langere artikelen bij voorkeur in hoofdstukken verdelen in verband met 

de leesbaarheid. Getallen tot en met veertien voluit schrijven (acht, veertien enz.), getallen vanaf 15 in cijfers (19, 83, enz.). 

Dit geldt niet voor dagen van de maand, die schrijf je met een cijfer: dus 7 mei en 31 oktober 20120. Vogelnamen schrijven 

met hoofdletters zoals Grote Bonte Specht, Zwarte Specht, Grote Gele Kwikstaart etc.

Aanleveren tabellen, figuren, enz.

Geef in platte tekst met een korte tekst en nummer aan waar een bepaald figuur moet komen. Voorzie elk figuur van een 
nummer (tabel 1, 2 enz.; figuur 1, 2 enz.) en korte kop. Elk figuur moet voorzien zijn van een korte duidelijke verklarende 
tekst en/of een legenda, zodat de lezer weet waarover het figuur gaat. Tabellen in een niet opgemaakte Excel-file aanle-

veren. Dus geen randen, geen samengevoegde cellen, geen tekstopmaak etc.

Aanleveren van digitale foto’s

Foto’s bij artikelen digitaal aanleveren in origineel formaat in jpeg. Vermeld in de bestandsnaam de datum, wat er te zien 
is, locatie en naam fotograaf.

Hulp bij het schrijven

Een uitgebreidere richtlijn voor het schrijven is op te vragen bij de redactie. Indien gewenst kan de redactie ook helpen bij 
het verzamelen van informatie, of uw concept eens lezen.

mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
mailto:wielewaal.cdv@gmail.com
mailto:f.majoor5@upcmail.nl
mailto:jan.schoppers@sovon.nl
mailto:g.van.hoorn@hccnet.nl
mailto:jan.schoppers@sovon.nl
mailto:jospilzecker@hetnet.nl
mailto:t.verhoeven9@chello.nl
mailto:roy.verhoef@live.nl
mailto:excursies@vogelwerkgroeparnhem.nl
mailto:arjen.maureen@online.nl
mailto:secretaris@vogelwerkgroeparnhem.nl
mailto:stadsvogeladviseurarnhem@hotmail.com
mailto:tvulpen@xs4all.nl


93 Van de voorzitter  

95 Van de redactie

96 Bestuursmededelingen

98 Zondag 25 april 2015, excursie landgoed De Hamert

101 Hop in Nederland

102 Trektelpost Beemsterweg: inmiddels 13 seizoenen

105 Big Day Arnhem 2015

113 Verslag weekendexcursie Oostpolder en Onlanden 

115 Slapende vogels tellen

119 Nationale vogelweek 2015: activiteiten van .....

122 Ringterugmeldingen 20

124 Vogelaar in de kijker: Henk Tamerius

126 Natuurbescherming in de praktijk: .....

129 Werkgroep vogel- en Natuurbescherming: de ......

132 Fokko Erhart gaat de Vlerk mooi maken

133 Het ‘werkgroepje lezingen’ presenteert …

134 Nieuw Wetland Wachter Rijnstrangen: Eugene Driessen

135 Oproep slaapplaats Groenlingen

136 Boekbespreking: Hoe voelt het om een vogel te zijn?

138 Van de ledenadministratie 

139 Activiteitenprogramma zomer 2015

Indien onbestelbaar gaarne retour aan
Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken
p.a. Arnemuidenhoek 16, 6845 CN Arnhem

Jaargang 32   nummer 3   Oktober 2015

Vlerk

Dick van Dorp

Renske Postma

Dick van Dorp

Marguerite Sweers

Greta van Hoorn

Erik Lam

Jelle Aalders, Guus Jennikens, Maarten Sluijter, 

Joey Braat

Cor de Vaan

Greta van Hoorn

Maarten Bosman

Jan Schoppers

Henk Tamerius

Jan Willem Bakker

Erik Lam

Fokko Erhart

Eugene Driessen

Greta van Hoorn

Renske Postma

Henk Tamerius

Bestuur


