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IntroIn de ban van vogels

Er hangt iets in de lucht ... aanstekelijk en 
tegelijk onstuitbaar! Nou, dan is het geen 
rover of een ooievaar. Nee, ik doel op een 
beweging van mensen die het landschap 
waarin ons voedsel wordt verbouwd aantrek-
kelijker en veerkrachtiger wil maken. Het is 
al begonnen. In het zuidelijke deel van Park 
Lingezegen (de Woerdt) is ene Louis Dolmans 
aan het experimenteren op zijn natuurakkers. 
Kijk maar eens op www.vanakkernaarbos.nl.
In vijf jaar tijd steeg het aantal soorten 
broedvogels spectaculair van 10 naar 65! 
Hoe? Eigenlijk is het heel simpel: niet alle 
grond benutten, niet ploegen, meerjarige 
granen zaaien en bomen, struiken en kruiden 
aanplanten die ter plekke willen groeien. Dat 
werkt!

Wij vogelaars weten als geen ander het 
verband te leggen tussen vogels en hun 
omgeving. We beseffen ook dat we naar de 
laatste 3-5% van onze boerenlandvogels van 
weleer zitten te kijken. Europa is sinds 1980 
300 miljoen vogels kwijtgeraakt, vooral in 
akkerland. Voor Nederland is de schatting 
15 miljoen vogels. Van de populaties van 
Veldleeuwerik, Patrijs en Ringmus is - ook in 
ons werkgebied - bar weinig over. Tijdens de 
Big Day die Bob Coenen en ik ondernamen, 
zagen we de Patrijs pas na 19 uur vogels 
kijken! Het platteland is een ecologische 
woestijn geworden. En het is er doodstil.
 
Maar dus niet overal. Dat is het hoopge-
vende. Park Lingezegen wordt een oase van 
waaruit het goede nieuws zich verspreidt. 
En wat kan de VWG Arnhem e.o. daarin 
betekenen? Helpen het goede voorbeeld te 

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: eind maart 2016

laten landen in de Liemers, in de landgoede-
renzone van Brummen, in het Azewijnse en 
buiten de grenzen van Park Lingezegen. Hoe? 
Door het gesprek aan te gaan met anderen 
die hetzelfde willen. En die zijn er.

In 2016, het Jaar van de Kievit, gaan we onder 
meer in de Liemers boeren ondersteunen 
die weidevogels beschermen. Wie weet gaan 
ze ook meidoornhagen en notenbomen 
aanplanten. En alles wat daarachteraan komt. 
Het wordt een boeiend jaar, 2016, een jaar 
waarin de boel gaat kantelen!

Dick van Dorp
voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl

http://www.vanakkernaarbos.nl/
mailto:voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl
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Van de redactie

Zeven jaar lang heeft Marc de Bont van 
iedere Vlerk een feestje gemaakt. Korte 
en lange artikelen, foto’s, ingewikkelde 
grafieken en lange tabellen werden steeds 
met zorg opgemaakt, precies passend voor 
52 Vlerkpagina’s. Als redactie hebben we 
het hem niet altijd gemakkelijk gemaakt, 
bijvoorbeeld als we op het laatste moment 
nog allerlei punten en komma’s wilden veran-
deren. Marc, namens de redactie - maar ik 
denk eigenlijk namens alle leden -: bedankt 
voor al die mooie Vlerks! 

Deze Vlerk is een coproductie van Marc en 
Fokko, die het stokje van Marc nu overneemt. 
Een soepele overgang van de ene naar de 
andere vormgever. Ik weet zeker dat ook 
Fokko van iedere Vlerk weer een feestje zal 
maken. 

In 2015 heeft Greta van Hoorn in iedere Vlerk 
een groep tellers voor het voetlicht gebracht. 
Eerder dit jaar schreef ze over MUS-tellers, 
over het tellen van broedende kolonievogels 
en over slaapplaats-tellers. Steeds met een 
oproep aan de leden om mee te doen met 
deze belangrijke activiteit van de werkgroep. 
Als laatste in deze serie laat ze nu het werk 
van de PTT-tellers zien. 

Twee mooie artikelen in deze Vlerk laten 
zien wat al die tellingen opleveren: inzichten 
in ontwikkelingen in de vogelstand en 
mogelijke verklaringen daarvoor. Henk 
Sierdsema en Frank Majoor hebben de 
telresultaten voor de Klapekster en broedvo-
gels in de Gelderse Poort uitgewerkt. 

En tot slot een aanrader: kijk ook eens op 
de Facebookpagina van de werkgroep, 
bijvoorbeeld naar het bijzondere verhaal van 
Jos Pilzecker over een vlinder die op vogels 
jaagt …Wist je trouwens dat je de Facebook-
pagina ook kunt bezoeken als je zelf niet op 
Facebook zit?

Veel leesplezier,

Namens de redactie
Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl

mailto:info@dekrachtvantaal.nl
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Bestuursmededelingen

Het bestuur is al enige tijd bezig met het 
ontwerpen van een geheel vernieuwde 
website. De oude vertrouwde website is 
qua functionaliteit en uitstraling niet meer 
geheel van deze tijd. Ook de verbinding 
tussen website, Facebook-pagina en de bijna 
wekelijkse VWG-mail moeten we opnieuw 
bezien. Een belangrijke eerste stap is de 
visie, de uitstraling en de doelen van de VWG 
vaststellen. Daarna vertalen we die naar een 
logisch en makkelijk te navigeren platform. 
Dit krijgt de komende maanden zijn beslag.
Een andere ontwikkeling is het beschikbaar 
stellen van de Vlerk in digitale vorm. Vanaf 
aflevering 32–3 (oktober 2015) is de Vlerk 
als flipbook voor de leden beschikbaar. Al 
drieëntachtig leden ontvangen de digitale 
versie van de Vlerk. Dat levert een behoor-
lijke besparing op aan druk- en portokosten. 
We lopen daarmee voor op de prognose in 
de meerjarenbegroting. Wil je voortaan ook 
de Vlerk digitaal ontvangen, stuur dan een 
mailtje aan ledenadministratie@vogelwerk-
groeparnhem.nl.

Er is een aparte werkgroep Lezingen 
gestart, vooralsnog bestaande uit Ineke 
Wesseling, Koos Dansen en Jeroen Gosse. 
De afgelopen jaren was het aanbod mooi en 
aantrekkelijk, maar tegelijkertijd ook wat ad 
hoc. Dit gaat nu veranderen. De werkgroep 
gaat een jaarplan opstellen om een goed 
samenhangend en gevarieerd aanbod aan 
lezingen samen te stellen. De verbinding 
met de natuurstudievereniging Laarx van 
Hogeschool Van Hall-Larenstein is goed en 
dat willen we graag zo houden. 

Wat betreft de excursies zijn er ideeën om 
excursies met andere VWG’s uit te wisselen. 
Je gaat met lokale deskundige vogelaars op 
pad en je krijgt zo een beter beeld van het 
gebied. De eerste ervaringen in Groningen 
waren zeer positief! Andere wensen zijn: 
meer verdieping voor gevorderden zoals 
achtergrondinfo over een gebied, ecologie, 
ruipatronen, vooraf meer informatie geven 
aan de deelnemers etc. En meer verdieping 
in het eigen werkgebied, plus niet-leden 
zijn welkom bij geselecteerde excursies in 
het eigen werkgebied. Een enquête over de 
tevredenheid van de excursies is inmiddels 
door een vijfde van de leden ingevuld. We 
zijn benieuwd naar de resultaten en de 
voorstellen die daar uit volgen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Dick van Dorp
voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl

http://groeparnhem.nl/
mailto:voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl
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Telpost Hondsbroeksche Pley
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Euro Birdwatch 2015

Over Euro Birdwatch
Euro Birdwatch is een initiatief van de 
regio Europa en Centraal-Azië van Birdlife 
International en wordt sinds 1993 jaarlijks 
georganiseerd door Birdlife Europe. Birdlife 
Europe vertegenwoordigt 48 nationale 
vogelbeschermingsorganisaties.
 
Het doel van Euro Birdwatch  is om in heel 
Europa aandacht te schenken aan trekvogels 
en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer 
draagvlak voor beschermingsactiviteiten 
in de verschillende landen. Ook kan Euro 
Birdwatch ertoe bijdragen dat meer mensen 
geïnteresseerd raken in vogels, want het is 

ook leerzaam en leuk om mee te doen aan 
het gezamenlijk tellen van trekvogels.

Euro Birdwatch is in feite een mega-
trekvogeltelling, waarbij verspreid over het 
continent trekvogels worden geteld op 
telposten, die soms speciaal voor Birdwatch 
worden opgericht. In 2015 werd in 39 
Europese landen geteld en verder in Kazakh-
stan en Uzbekistan. Vogelbescherming 
Nederland organiseerde Birdwatch voor de 
twintigste keer in ons land en coördineerde 
dit jaar Euro Birdwatch in heel Europa.
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Het kantoor in Zeist verzamelde de gegevens 
van de Nederlandse telposten via www.
trektellen.nl. De andere deelnemende 
landen verzamelden op dezelfde manier de 
nationale tellingen en gaven die daarna door 
aan het kantoor in Zeist.

Resultaten van alle landen
De resultaten van Euro Birdwatch 2015 
staan op www.eurobirdwatch.eu. Er werden 
in totaal 4.279.021 vogels gemeld door 
25.115 deelnemers op 1.046 telposten. In de 
Europese top drie stonden: Spreeuw, Vink en 
Meerkoet. Op de website zijn de gegevens 
per land te raadplegen.

Resultaten in Nederland
De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. 
Dat was in Nederland overwegend goed. 
In sommige delen van het land begon de 
dag nevelig waardoor de trekvogels op het 
gehoor moesten worden geteld. In de rest 
van het land scheen voornamelijk de zon. 
Met een zwakke tot matige oostelijke wind 
waren de omstandigheden voor landtrek 
goed, want de trekvogels hebben dan 
rugwind. Maar helaas worden ze dan minder 
goed ‘opgepikt’ door trektellers.

In de laatste week van september vertrokken 
vanuit Falsterbo in Zuid-Zweden flinke 
aantallen trekvogels richting het zuiden. 
Opvallend waren de enorme groepen Vinken, 
Sperwers, Sijzen en Pimpelmezen. Een deel 
van deze vogels doorkruiste Nederland op 
3 oktober. Doorgaans werd de Spreeuw het 
vaakst gezien, maar Vinken en Kolganzen 
vlogen ook goed. Opvallend was verder het 
aantal Graspiepers en Kneuen.Soort Aantal

1 Spreeuw 67.896
2 Vink 38.308
3 Kolgans 35.308
4 Graspieper 20.038
5 Kievit 15.349
6 Grauwe Gans 13.264
7 Kokmeeuw 13.105
8 Kneu 9.279
9 Toendrarietgans 6.937

10 Sijs 6.520

Tabel 1. Top 10 op de 145 telposten in Nederland

Beemsterweg (impressie Bob Coenen)
Toen ik om 7.15 uur aankwam op de 
telpost, waren Erik Ernens en Bert Peters 
al een kwartier bezig. Aanvankelijk was 
er nevel en bewolking. Het was praktisch 
windstil en de trek speelde zich hoog af. 
Zeker in de ochtendschemering waren 
Graspiepers en Vinken wel hoorbaar, maar 
niet te zien. Het is moeilijk inschatten 
wat er gemist werd aan aantallen. Na de 
bewolking kwam de helblauwe lucht, dat 
maakte het zicht niet beter. Door de lage 
aantallen hadden we meer tijd voor de 
krenten in de pap. Met name Erik en Mark 
waren scherp. Eerst determineerden zij 
een IJsgors op geluid. Ook een Europese 
Kanarie herkenden zij al van verre. 
Vanuit het zuiden kwam een Rode Wouw 
thermieken, hij draaide zelfs een rondje 
boven ons. We zagen hem spelen met een 
rat: de lange staart was goed zichtbaar. 
De klapper moest toen nog komen: Mark 
vermoedde een Witwangstern tussen 
de Kokmeeuwen boven de Oude IJssel. 
Omdat de trek geheel was stilgevallen, 
besloten we te stoppen met tellen en de 
Witwangstern te spotten.

http://trektellen.nl/
http://www.eurobirdwatch.eu/
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Soort AB BE EB HP ZB Totaal
Aalscholver 15 9 4 0 19 47
Ooievaar 0 0 5 0 0 5
Grote Zilverreiger 2 9 0 3 3 17
Blauwe Reiger 1 1 0 0 0 2
Toendrarietgans 0 71 10 0 0 81
Kolgans 350 180 283 46 76 935
Grauwe Gans 0 43 6 0 3 52
Smient 0 8 0 0 0 8
Rode Wouw 0 1 1 0 0 2
Bruine Kiekendief 1 0 0 0 0 1
Sperwer 4 0 6 0 0 10
Buizerd 3 2 15 0 0 20
Torenvalk 1 1 2 0 0 4
Smelleken 0 0 0 1 0 1
Kievit 18 6 30 0 0 54
Watersnip 0 10 1 2 0 13
Wulp 0 8 0 0 0 8
Kokmeeuw 0 151 0 0 0 151
Holenduif 4 24 0 2 3 33
Houtduif 1 3 0 0 6 10
Turkse Tortel 0 2 0 0 0 2
Boomleeuwerik 1 22 2 0 0 25
Veldleeuwerik 72 29 0 41 7 149
Boerenzwaluw 0 6 14 0 0 20
Grote Pieper 1 0 0 0 0 1
Boompieper 2 1 0 1 1 5
Graspieper 450 219 21 193 43 926
Waterpieper 1 0 0 0 0 1
Gele Kwikstaart 0 1 0 0 0 1
Grote Gele Kwikstaart 1 3 0 3 0 7
Witte Kwikstaart 60 38 2 8 14 122
Heggenmus 1 13 0 3 0 17
Tjiftjaf 0 0 0 1 0 1
Zwarte Roodstaart 0 0 1 0 0 1
Merel 1 1 5 0 0 7
Zanglijster 0 25 23 3 10 61
Koperwiek 0 15 2 0 0 17
Grote Lijster 0 2 0 0 0 2
Kramsvogel 0 0 0 0 1 1
Goudhaan 0 1 0 3 0 4
Zwarte Mees 0 1 0 0 0 1
Pimpelmees 0 2 0 5 0 7
Koolmees 0 2 0 0 0 2
Gaai 0 3 0 0 0 3
Ekster 0 1 0 0 0 1

Tabel 2. Resultaten werkgebied VWGA . Telposten: AB=Azewijnse Broek; BE=Beemsterweg Eldrik; 
EB=Eltenberg; HP=Hondbroekse Pleij; ZB=Zeegbos (Huissen)
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Zonsopkomst bij Eltenberg, 3 oktober 2015
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Soort AB BE EB HP ZB Totaal
Klapekster 0 0 1 0 0 1
Kauw 0 7 7 0 2 16
Roek 2 2 1 0 2 7
Spreeuw 0 116 22 255 26 419
Ringmus 0 25 0 0 1 26
Zwarte Kraai 5 0 0 0 0 5
Vink 19 374 111 30 113 647
Keep 1 5 0 0 1 7
Europese Kanarie 0 1 0 0 0 1
Groenling 1 5 0 0 0 6
Putter 0 10 0 0 4 14
Sijs 60 84 14 30 38 226
Kneu 82 9 0 6 33 130
Barmsijs spec 0 1 0 0 0 1
Kruisbek 0 0 2 0 1 3
Appelvink 0 0 0 0 4 4
Geelgors 0 0 0 1 0 1
IJsgors 0 1 0 0 0 1
Rietgors 10 38 1 15 4 68
64 soorten 1170 1592 592 652 415 4421

vervolg Tabel 2. Resultaten werkgebied VWGA . Telposten: AZ=Azewijnse Broek; BE=Beemsterweg Eldrik; 
EB=Eltenberg; HP=Hondbroekse Pleij; ZB=Zeegbos (Huissen)

Tabel 3. Top 10 op de 5 telposten 
VWG Arnhem

Soort Aantal
1 Kolgans 935
2 Graspieper 926
3 Vink 647
4 Spreeuw 419
5 Sijs 226
6 Kokmeeuw 151
7 Veldleeuwerik 149
8 Kneu 130
9 Witte Kwikstaart 122

10 Toendrarietgans 81
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Bijzonderheden waren 8 Bladkoningen, 9 
Roodkeelpiepers, 11 Europese kanaries, 9 
Grote piepers, 6 Duinpiepers, een Roodpoot-
valk en een Siberische boompieper.
In heel Nederland werden 295.291 waarne-
mingen gerapporteerd door 145 deelne-
mende telposten. Er werden 188 soorten 
gemeld. Ter vergelijking: in 2014 werd een 
record van 1.420.905 waarnemingen gemeld; 
in 2013 werden 378.336 waarnemingen 
gemeld. De top 10 soorten staan vermeld in 
tabel 1.

Resultaten VWG Arnhem 
In ons werkgebied deden 5 telposten mee 
aan Euro Birdwatch 2015: 

  Azewijnse Broek: Wim Gerritsen en Roel 
en Rudie Schwartz;

  Beemsterweg Eldrik (bij Doesburg): Erik 
Ernens, Bert Peters, Mark Gal, Marcel Ruijs, 
Gerbert Strang, Guido Janze, Jos Pilzecker, 
Machiel Verhagen en Bob Coenen;

  Eltenberg: Jan Schoppers, Marc de Bont, 
Edwin Witter, Arjan Hell, Roeland de Muynck, 
Rob Lensink en Job de Jong;

  Hondsbroekse Pleij: Jochem van de Kamp;
  Zeegbos (Huissen): Arjen Poelmans, Abel 

Gyimesi en Patrick van de Kamp. 

In totaal werden 4.421 vogels geteld 
verdeeld over 64 soorten. De gegevens per 
telpost staan in tabel 2. De Kolgans werd het 
meest gezien, gevolgd door de Graspieper en 
de Vink. Tabel 3 geeft de top tien.

Maarten Bosman

Hondsbroekse Pleij  (impressie Jochem 
van de Kamp)
Om 7.30 was ik op de telpost, 500 meter 
ten zuiden van oorlogsmonument 
Hondsbroekse Pleij. Een van de eerste 
vogels die overvloog, was een razendsnel 
Smelleken. In een strakke lijn vloog dat 
over de dijk richting Huissen. De eerste 
1,5 uur vlogen er duizenden Kolganzen, 
meeuwen, Kieviten en Wulpen over. 
Dit waren vooral lokale bewegingen 
en ze telden dus niet mee. Daarna was 
er een half uur bewolking en konden 
we trekkende vogels beter zien. We 
noteerden kleine groepen Graspiepers en 
Veldleeuweriken en ook een Boompieper, 
3 Grote Gele Kwikken en een Geelgors. 
Aan de rand van de IJssel staan enkele 
wilgen en struiken die ik ook altijd check 
op trekkende zangertjes en andere 
kleinere vogels. Hier zag ik een groepje 
Pimpelmezen en een voorbijtrekkende 
Tjiftjaf. Al met al was het een mooie 
ochtend, maar niet voor de vogeltrek. 

Zeegbos (impressie Arjen Poelmans)
‘s Ochtends telde ik alleen, ’s middags 
(een half uurtje) samen met Abel Gyimesi 
en Patrick van de Kamp. Het was een 
rustige telling met als leuke soorten drie 
Grote Zilverreigers, de eerste Kramsvogel 
en Keep, Kruisbek (altijd een leuke soort 
voor deze post) en doortrek van Sijzen. De 
Sijzen werden meestal  slechts gehoord, 
omdat ze zeer hoog vlogen. Er was veel 
lokale beweging van Kolganzen tussen 
foerageergebieden; alleen Kollen die 
hoog doorvlogen werden geteld.
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VWGA Texel tussen Cocksdorp en vuurtoren, 10 oktober 2015
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Op vrijdag reden Greta van Hoorn, Ineke 
Wesseling en Eite Boonstra naar Texel bij 
zonnig weer en weinig wind. Na de overtocht 
rond 12 uur zetten we eerst koers naar 
de Mokbaai.  Gestopt werd bij de Petten 
waar we Watersnippen en Kneutjes zagen. 
Aangekomen bij de Mokbaai werden we 
verblijd met Baardmannetjes, de roep van 
een Waterral en de komst van Maria Peters, 
Guus Haenen en Herma Zuidema, die kort 
daarvoor een Beflijster gezien hadden. Even 
later kwamen ook Koos Dansen, Antoinette 
Hofstee en Marguerite Sweers. Kennelijk 
hadden allen los van elkaar hetzelfde 
gepland. Bij de Mokbaai liepen we door 

Excursie Texel: 9 tot en met 12 oktober 2015

bosjes langs de Geul richting Hoornderslag. 
De bosjes zaten vol lijsterbes- en duindoorn-
bessen en er vlogen dan ook veel lijsterach-
tigen. Met name de Koperwieken maakten 
indruk. Ook kwam een Havik overvliegen en 
vanaf een uitkijkpunt over de Horsmeertjes 
zagen we een paartje Brilduikers. Vanuit de 
Mokbaai gingen we naar ons onderkomen 
“Us Hiem” in Oosterend, waar we ’s avonds 
genoten van een spaghettimaaltijd van Koos 
en Antoinette. 

Zaterdag was onze fietsdag op gehuurde 
fietsen. De dag begon koud en mistig. De 
tocht liep langs de  waddendijk aan de 



- 150 -     Vlerk 32/4   |   december 2015   |   Excursie Texel: 9 t/m 12 oktober 2015l   

Kramsvogel, Texel, 12 oktober 2015
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oostkant van het eiland, in noordelijke 
richting met als eerste stop de Bol. Het 
was afgaand tij. De Rotganzen lieten 
hun kenmerkende geluid horen en een 
groep van 15 Lepelaars vloog in zuidelijke 
richting. De tocht ging verder via Utopia en 
de zuidkant van de schorren. Binnendijks 
waren opvallend veel Goudplevieren. Bij de 
noordkant van de schorren ontdekten we 
bij een slenk een aantal Kleine Zilverreigers. 
Door het grote aantal Tureluurs vielen de 
rode poten van een Zwarte Ruiter haast niet 
op. In het bos hoorden en zagen we diverse 
Goudhaantjes, maar de Bladkoning die er 
zou moeten zitten, liet zich niet horen of 
zien. De tocht werd onderbroken door een 
koffiestop in De Cocksdorp. Daar werd de 
groep gecompleteerd met Jeroen Gosse, 
Renske Postma en Annemiek Demon, die die 
ochtend waren overgevaren.

De tocht ging verder langs de Robbenjager. 
Bij een uitkijkpost zagen we wat eenden, 
Watersnippen en ook nu weer Goudhaantjes. 
Via het  fietspad door de duinen kwamen we 
bij de Slufter, waar bij de eerste duinover-
gang een onbekende strandloper werd 
gespot. Er ontstond een levendige discussie 
over de kenmerken van het vogeltje, over de 
vorm van het lijfje, de vorm van de kop, de 
vorm en lengte van de snavel, over de lengte 
van de pootjes en niet te vergeten over de 
kleur en een eventuele wenkbrauwstreep. De 
meningen bleven verdeeld, maar het was wel 
leerzaam.

Bij de tweede duinovergang werd weer 
gestopt en gingen we  in aparte groepjes 
aan de wandel. Tapuiten genoeg, maar de 
Strandleeuwerik liet zich helaas niet zien. 
Na de wandeling gingen de groepjes via 
verschillende wegen terug naar Us Hiem. 
Ineke is zaterdag in de loop van de middag 
weer vertrokken. De fietsen werden  terug-
gebracht en in de Bistro in Oosterend werd 
smakelijk gegeten. Jeroen en Renske sliepen 
die nacht in een tentje in de tuin, wat een 
stelletje bikkels.

Zondag 11 oktober was een autodag. 
Het was bewolkt en er stond een straffe 
oostenwind. Nu stond het bezoek aan de 
Mokbaai op het programma met ook nu eerst 
een stop bij de Petten, waar in de verte twee 
Slechtvalken gespot werden. Bij de Mokbaai 
konden we nu door het tij een groot aantal 
wadlopertjes dichtbij zien. Zo hoorde ik de 
namen voorbijkomen van Bontbekplevier, 
Kanoet, Bonte Strandloper en Kleine 
Strandloper. Daarna een wandeling door de 
duinen, waar door de harde wind niet veel 
te spotten viel, maar Annemiek spotte daar 
toch nog een Klapekster.  Door de harde 
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wind zaten de meeste watervogels aan de 
overkant in de luwte. Enkelen van ons zagen 
bij het verlaten van de duinen een Bruine 
Kiekendief. Dit keer was de koffiestop bij 
de Hoornderslag. Omdat er Jan van Genten 
waren gespot bij paal 15, gingen we er 
natuurlijk meteen op af. We hebben genoten 
van een aantal Jan van Genten, die  aan het 
vissen waren met spectaculaire duikvluchten. 
Ook zwommen er twee Roodkeelduikers, die 
we later mooi in de vlucht konden bewon-
deren.  Anderen merkten een langsvliegende 
Grauwe Pijlstormvogel op en op de kribbe 
zat een groot aantal Drieteenstrandlopers 
te schuilen. De volgende stop was bij de 
Tuintjes, een duingebied in de buurt van de 
vuurtoren. Hier waren opnieuw Goudhaan-
tjes van dichtbij te bewonderen en struikelde 
Jeroen bijna over een Houtsnip, die twee 
meter voor hem opvloog. Ons laatste doel 
voor die dag waren toch weer de wadden en 
wel ter hoogte van hotel Prins Hendrik. Bij 
de hoek van het Rotganzenreservaat spotten  
we nog een juveniele Lepelaar, een langsvlie-
gende Slechtvalk en een Groenpootruiter.

Omdat diverse mensen maandag weer 
moesten werken, gingen 
de meesten ‘s avonds 
met de boot over, alleen 
de bemanningen van de 
auto’s van Koos en Greta 
bleven in Oosterend achter. 
Marguerite verzorgde een 
prima quinoamaaltijd voor 
de achtergeblevenen. 

Maandag 12 oktober was 
de vertrekdag. Koos nam de 
gelegenheid waar om nog 
enkele foto’s te schieten 
van Kramsvogels en Grote 

Lijsters. Greta en Eite gingen eerst naar de 
hut Dijkmanshuizen. Ook die dag waaide 
het hard, dus was het verblijf in de hut zeer 
aangenaam. In een paar bremstruiken schar-
relde duidelijk zichtbaar een groot aantal 
Goudhaantjes rond, ook een mooi mannetje 
Zwartkop liet zich duidelijk zien. Bovendien 
werden we verrast door een Kemphaan, een 
Witgatje en alweer een voorbijvliegende 
Slechtvalk. Het volgend doel was een bezoek 
aan de hut Westerkolk ten noorden van 
Waal en Burg. Daar zagen we veel rustende 
Smienten en Slobeenden. Vanuit de auto 
zagen we veel Kieviten, Goudplevieren en 
Graspiepers.
 
Ik kan alle VWG-leden van harte aanbevelen 
bij een volgende excursie van de partij te 
zijn. Voor de geïnteresseerden … we hebben 
na afloop een lijst samengesteld met 114 
soorten.

Ik kijk terug op een geslaagd weekend, 
waarin ik veel gezien en veel geleerd heb. De 
organisatoren daarvoor hartelijk dank.

Eite Boonstra

Goudhaantje in de Tuintjes, Texel, 10 oktober 2015
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Klapeksters tellen op de Zuidoost-Veluwe 

Inleiding
Sinds 1997 worden door leden van de 
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. jaarlijks in het 
laatste weekend van november of het eerste 
weekend van december Klapeksters geteld 
op de Zuidoost-Veluwe. Het is al weer tien 
jaar geleden dat hierover is gerapporteerd 
in de Vlerk (Sierdsema et al. 2005). Hoog tijd 
dus voor een update van de resultaten.

De Klapekster overwintert in het werkgebied 
vooral op heidevelden met verspreid staande 
vliegdennen, berken of eiken. Daarnaast 
zijn waarnemingen bekend van extensief 
beheerde akkers en graslanden op de 
Veluwe. De Klapekster is ca. twintig jaar 
geleden verdwenen als broedvogel in Neder-
land. De vogels die we hier te gast hebben 
in het winterhalfjaar komen overwegend uit 
Zweden en Finland. Klapeksters arriveren 
eind september of in oktober in hun 
overwinteringsgebieden. Medio of eind april 
zijn de laatste overwinteraars vertrokken. In 
oktober-november en in maart-april vindt 
doortrek plaats. Op alle grotere heidevelden 
in het werkgebied zijn ’s winters een of meer 
Klapeksters aanwezig (Van den Berg 2008)

Op de heidevelden in het studiegebied zijn 
in 2002-07 grote aantallen braakballen van 
Klapeksters verzameld, vooral onder de 
slaapbomen. Bij het uitpluizen ervan bleek 
dat de grootste bijdrage aan het dieet van 
overwinterende Klapeksters (in gewichts-
percentage) diverse muizensoorten zijn. 
De veldmuis is de belangrijkste prooisoort 
gedurende een groot deel van de winter, 

vogels zijn met name in het najaar van 
belang. Bosmuis, dwergmuis, rosse woelmuis, 
aardmuis, bosspitsmuis, driehoornmestkever, 
loopkevers, hommels, wespen, oorwurmen, 
hagedissen en incidenteel kikkers maken 
ook deel uit van het menu. In prooiaantallen 
uitgedrukt, zijn insecten overigens het best 
vertegenwoordigd (Van den Berg 2008, 
Deuzeman et al. 2015).

Telmethode
Voor de Klapekstertelling is de Zuidoost-
Veluwe verdeeld in tien deelgebieden (Figuur 
1). De bedoeling is om alle gebieden te tellen 
in één weekend, bij voorkeur op de zaterdag. 
De telling wordt in principe zo dicht mogelijk 
na 20 november uitgevoerd. Uit onderzoek 
in de jaren tachtig is namelijk gebleken, dat 
tot 20 november doortrek plaats kan vinden 
(Lensink1993, Sierdsema 1997). Er is boven-
dien vastgesteld, dat de trefkans (de kans om 
een aanwezige Klapekster waar te nemen) 
steeds kleiner wordt in de loop van de winter. 
Eind jaren tachtig bedroeg in de maanden 
oktober-februari de trefkans respectievelijk 
56, 34, 32, 18 en 19% (Lensink 1993). De 
reden voor deze daling is waarschijnlijk, dat 
naarmate de winter vordert een steeds groter 
deel van de Klapeksters in de bosgebieden 
verblijft. Mogelijk wordt ook het gedrag wat 
heimelijker. De afnemende trefkans in de 
loop van de winter heeft daarom geleid tot 
het besluit om de telling zo kort mogelijk 
na 20 november te houden. In het weekend 
na de 20e valt echter ook vaak de landelijke 
Sovon-dag en veel potentiële waarnemers 
zijn dan niet beschikbaar voor de telling; om 
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Figuur 1. Gebiedsindeling Klapekstertelling. 1. Loenermark; 2. Deelerwoud; 3. Zweefvliegterrein; 4. Arnhemse 
Heide; 5. Terletsche Heide; 6. Rozendaalsche Veld noord; 7. Rheder- en Worth-Rheder Heide; 8. Staatshei, de 
Stompen; 9. Rozendaalsche Veld zuid; 10. Herikhuizerveld; 11. Lappendeken; 12. Beekhuizerheide.

die reden is er ook geregeld begin december 
geteld.

De telling wordt uitgevoerd door met één of 
twee personen het telgebied af te zoeken. 
Dit gebeurt zowel lopend als op de fiets. In 
het tweede geval wordt geadviseerd om dan 
heel regelmatig te stoppen om de omgeving 
af te turen.

Op het eerste gezicht lijkt het tellen van 
Klapeksters kinderlijk eenvoudig. Een bijna 
wit beest in de top van een boom ergens op 
een heideveld. In de praktijk is het echter een 
stuk moeilijker. Klapeksters zitten regelmatig 
ergens halverwege een boom, achter een 
boom, op de grond, in het bos, etc. Het is 
daarom nodig om elke geschikte locatie 

(lees: alle bomen, boompjes, struiken, palen, 
etc op de hei) meerdere malen af te kijken. 
Het is niet ongewoon, dat een Klapekster 
ineens achter je rug in dat boompje is gaan 
zitten dat je zojuist uitgebreid hebt bekeken. 

Van elk bezoek worden datum, begin- en 
eindtijd en waarnemer(s) genoteerd. Van elke 
Klapekster wordt in principe het volgende 
genoteerd: 

  tijdstip van waarneming (begintijd, 
eindtijd);

  de exacte locaties waar de Klapekster zat;
  de richting waar de Klapekster voor het 

laatst naar toe vloog (als ie verdwijnt).

Naast het tellen van de Klapeksters wordt de 
waarnemers ook verzocht om de roofvogels 
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Figuur 2. Klapekster waarnemingen periode 20 november t/m 28 februari op de Zuidoost-Veluwe sinds 1997.

te tellen en in te tekenen. Dit is namelijk 
goed te combineren met het tellen van 
Klapeksters. Van de roofvogels wordt boven-
dien, indien herkenbaar, leeftijd en geslacht 
vermeld. In de afgelopen jaren is ook enkele 
malen een landelijke Klapekstertelling met 
telgebieden georganiseerd met tellingen 
in december en februari. Deze tellingen 
worden echter niet centraal vanuit de VWG 
gecoördineerd, maar waarnemers zijn vrij om 
telgebieden te claimen via waarneming.nl. 

Invoer waarnemingen
In de beginjaren van de Klapekster-telling 
kreeg elke teller voor aanvang van de telling 
een envelop thuis met een topografische 
kaart van zijn of haar telgebieden en een 
begeleidend schrijven. Na afloop van het 
weekend werd iedereen uitgenodigd om de 
kaart met waarnemingen naar café Metro-
pool te komen. Daar werden de waarne-
mingen ingetekend op een grote kaart 

van de Zuidoost-Veluwe en was het beeld 
meteen compleet. Na de komst van waarne-
ming.nl en de VWG-versie daarvan ruim tien 
jaar geleden werd waarnemers verzocht om 
hun waarnemingen hier in te voeren: de 
resultaten waren dan meteen zichtbaar op de 
VWG-website en konden bovendien worden 
vergeleken met andere waarnemingen in 
de periode na het telweekend. De kaarten 
van de telgebieden konden de waarnemers 
bovendien downloaden voor een daarvoor 
opgezette website. De noodzaak van een 
snelle terugkoppeling naar de waarnemers 
was daarmee verzekerd. Bovendien kregen 
de waarnemers voor aanvang van de telling 
elk jaar een overzicht van de resultaten van 
de voorgaande telling(en). De papieren 
kaarten waren echter niet verdwenen omdat 
alleen daarop duidelijk was wanneer en 
hoe lang er geteld was: zo was onder meer 
duidelijk welke gebieden wel geteld waren, 
maar waar geen Klapeksters waren waarge-

http://waarneming.nl/
http://ming.nl/
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Figuur 3. Waarnemingen van Klapeksters tijdens de 
Klapekstertelling van november 2014. Waarnemin-
gen op verschillende dagen zijn met verschillende 
kleuren aangegeven.

nomen. Sinds 2014 wordt aan waarnemers 
verzocht om hun tellingen in te voeren op 
de website van Sovon. Daar kan worden 
aangegeven wanneer het gebied is geteld, 
waar de Klapekster en roofvogels zaten. 
Bovendien kunnen hier ook de veldkaarten 
worden gedownload. Met de komst van 
invoer-apps voor mobiele telefoon en tablet 
is dit echter ook niet meer noodzakelijk.

Resultaten
Op alle heideterreinen op de Zuidoost-
Veluwe is de Klapekster een vaste verschij-
ning in de winter. Daarbuiten worden soms 
exemplaren waargenomen op (voormalige) 
landbouwgronden bij Groenendaal en 
Lappendeken (Figuur 2). Waarnemingen 
in bosgebieden zijn zeldzaam, omdat de 
soort in de winter zeer zwijgzaam is en 
derhalve zeer moeilijk vast te stellen in bos. 
In de trektijd in najaar en voorjaar zijn ze 
wat vocaler: in het najaar laten ze soms een 
lange, scherpe roep horen, terwijl ze in het 
voorjaar regelmatig zingen.

Ook tijdens de telling van november 2014 
zijn op de meeste heideterreinen Klapeksters 
waargenomen (Figuur 3). Opmerkelijk 
is het ontbreken van waarnemingen op 
de Worthrhederheide, Ramenberg en 
Loenermarkse Heide: dit zijn terreinen waar 
eigenlijk altijd wel Klapeksters zitten. Het lijkt 
er echter wel op, dat de Worth-Rhederheide 
tegenwoordig minder Klapeksters herbergt 
dan in het verleden. Buiten de telgebieden 
worden op de Zuidoost-Veluwe regelmatig 
overwinterende Klapeksters waargenomen 
op de Wolfhezerheide, Warnsborn en 
Lichtenbeek. 

Sinds 2004 worden ook buiten de Veluwe 
steeds meer overwinterende Klapeksters 

waargenomen. Dit begon in 2004 met een 
overwinterend exemplaar in Montferland, 
gevolgd door exemplaren bij Middachten 
Havikerwaard (vanaf 2007), het Leusveld 
(vanaf 2011), de Rijnstrangen (vanaf 2011) 
en het Angerlosche Broek (vanaf 2013). 
Daarbuiten zijn onder meer bij de Empesche 
en Tondensche Heide, Cortenoever en Eldrik 
(Oude IJssel) Klapeksters waargenomen in de 
winter.  

Roofvogels en Raven
Tijdens de Klapekstertellingen worden ook 
flink wat roofvogels en Raven gezien. Tabel 1 
geeft een voorbeeld van de waargenomen 
aantallen tijdens de novembertelling van 
2014.

Aantalsontwikkeling
Het aantal waargenomen Klapeksters 
op de Zuidoost-Veluwe varieerde in de 
onderzoeksperiode van 1997-2014 van 5 tot 
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18 exemplaren per jaar. Gemiddeld werden 
bijna 13 Klapeksters per jaar waargenomen 
(12.8 + 3.7) (Figuur 4).

Het lijkt erop, dat in de waargenomen 
aantallen een cyclisch patroon zit. Perioden 
met grotere aantallen worden afgewisseld 
met perioden met lage aantallen. Er is geen 
sprake van een significante trend in de 
aantallen. Als er al een trend in de aantals-
ontwikkeling zit, dan wijst deze op een lichte 
afname van de aantallen op de Veluwse 
heideterreinen.

Vergelijking met de landelijke trend
Het aantal Klapeksters is op de Zuidoost-
Veluwe sinds 1997 ongeveer gelijk gebleven 
en mogelijk iets afgenomen (Figuur 4 en 5). 
In Figuur 5 zijn tevens de bekende aantallen 
op de Zuidoost-Veluwe voor aanvang van de 
Klapekstertellingen weergegeven. Hoewel 
het onderzoek eind jaren tachtig intensiever 
was dan sinds 1997, spreken deze een 
mogelijke afname van de aantallen zeker niet 
tegen. Landelijk zijn de aantallen die worden 
waargenomen tijdens de PTT-routes echter 
toegenomen (Figuur 5; Boele et al. 2005, Van 
Manen 2012, Schekkerman et al. 2015). Die 
toename lijkt vooral buiten de traditionele 
heideterreinen op te treden zoals ook de 
toename van het aantal overwinterende 
Klapeksters buiten de Veluwe in ons 

werkgebied laat zien. Zo is de Klapekster 
tegenwoordig een gewone verschijning 
geworden in moerasgebieden. Dit was ook 
heel gewoon voor 1970, maar zeer bijzonder 
in de laatste decennia van de vorige eeuw. 
Hoewel er een groot verschil zit tussen de 
hoogte van de pieken en dalen van landelijke 
en lokale aantallen, is er wel een opmerke-
lijke overeenkomst in hun patroon: ze vallen 
in de meeste jaren samen.

In de afgelopen jaren stak de winter van 
2011/2012 landelijk met kop en schouders 
boven de andere jaren uit. In die winter zijn 
veel overwinterende Klapeksters op veel 
locaties waargenomen waar zelden of nooit 
overwinterende Klapeksters in andere jaren 
zijn waargenomen. 

Discussie
Hoewel het aantal overwinterende 
Klapeksters in Nederland is toegenomen 
in de afgelopen decennia, lijkt op de 
Zuidoost-Veluwe sprake te zijn van een 
afname. Deze afname kan het gevolg zijn 
van het minder geschikt worden van de 
Veluwe voor Klapeksters en/of dat andere 
gebieden geschikter zijn geworden. Het 
voorkomen van overwinterende Klapeksters 
in een gemiddeld jaar is grotendeels beperkt 
tot heidevelden en hoogvenen. In jaren met 
hoge aantallen worden ze ook daarbuiten 
waargenomen, bijvoorbeeld in moerasge-
bieden en extensief agrarisch gebied, net 
als vóór de jaren zeventig. De Klapekster is 
echter niet de enige soort die is afgenomen 
op de Veluwezoom in de afgelopen decennia: 
dat geldt ook voor veel andere soorten 
(Schoppers et al. 2008). Dit heeft mogelijk 
een relatie met de effecten van de zure 
regen van vóór 2000 en de continuerende 
stikstof-depositie.

Tabel 1. Waargenomen roofvogels en Raven tijdens 
de Klapekstertelling van november 2014.

Soort Aantal
Blauwe Kiekendief 6
Buizerd 16
Havik 1
Sperwer 3
Torenvalk 1
Raaf 23
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Figuur 4. Aantal waargenomen Klapeksters tijdens 
de Klapekstertellingen in 1997-2014
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Er is een sterke relatie in de pieken en dalen 
in de aantallen op de Veluwezoom en die in 
geheel Nederland: dit duidt op een sturings-
mechanisme dat buiten de Veluwe ligt. Er is 
inderdaad een goede correlatie tussen de 
index van de in Nederland overwinterende 
aantallen en de Zweedse broedvogelindexen 
(R2=0.34) (http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmoni-
toring/) (Schekkerman et al. 2015). Daarnaast 
kunnen zaken als de beschikbaarheid van 
voedsel in de vorm van muizen en het 
winterweer van invloed zijn op de aantallen 
die hier overwinteren. De mogelijke cyclus 
in de aantallen op de Zuidoost-Veluwe zou 
mogelijk kunnen samenhangen met pieken 
en dalen in de muizenbeschikbaarheid. Zo 
was 2008 een goed muizenjaar op de Veluwe 
(bronnen: Rob Bijlsma, Vilmar Dijkstra), 
samenvallend met hoge aantallen Klapek-
sters op de Zuidoost-Veluwe. Wel of geen 
begrazing lijkt vooralsnog niet van invloed 
op de winterterritoria (Deuzeman et al. 2015).

Vervolg
Deze winter vindt de 20e simultaantelling 
van Klapeksters plaats op de ZWuidoost-
Veluwe. Een mooie mijlpaal! Gezien het 
toenemend aantal overwinterende Klapek-
sters buiten de Veluwe ligt een uitbreiding 

van het aantal telgebieden dan ook in de 
rede. Wie doet ermee? Klapeksters tellen 
blijft een leuke en spannende bezigheid! En 
zelfs wanneer je geen Klapeksters ziet, levert 
het altijd wat leuks op.

Henk Sierdsema
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Figuur 5. Vergelijking van aantal waargenomen 
Klapeksters op de Zuidoost-Veluwe met de landelijke 
trend zoals vastgeteld met het PTT-project van 
Sovon. De landelijke aantallen nemen, in tegenstel-
ling tot de aantallen op de Zuidoost-Veluwe, toe.
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Telgebied 10 Herikhuizerveld op 16 januari 2013
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Marc in Parc du Banc D’Arguin, 4 januari 2015
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Afscheid van vormgever,  al doende leert men

Toen ik in 2008 na ongeveer tien jaar 
zwerven door de wereld terugkwam vanuit 
Tanzania, vond ik dat ik wel eens wat actiever 
voor de vogelwerkgroep mocht worden. Er 
was net een oproep voor een vormgever 
en vanuit mijn woning in Nijmegen leek 
me dat een uitgelezen manier om me 
nuttig te maken. Het bleek dat ik niet de 
enig was, want Lars Soerink had zich ook 
aangemeld. Tijdens een gesprek met de 
toenmalige redactie en de voorzitter van de 
VWG bleek dat Lars over wilde stappen van 
opmaakprogramma: van Word naar InDesign. 
Ik had er nog nooit van gehoord, laat staan 
ermee gewerkt. Maar de samenwerking was 
prima en Lars heeft me de kneepjes van het 
opmaken geleerd. Dropbox bracht uitkomst 
wat betreft samenwerking, want om nu elke 
keer op en neer te rijden naar Rheden was 
ook geen optie. We konden nu beiden aan 
dezelfde files werken door ze in Dropbox op 
te slaan.

Na een drietal jaren heeft Lars gekozen voor 
andere bezigheden en ben ik verdergegaan 
met de opmaak. Inmiddels is het zevende 
jaar dat ik de Vlerk opmaak alweer bijna ten 
einde ben ik blij dat Fokko Erhart het stokje 
overneemt. Het is prachtig werk, er is nu 
een geweldige redactie om mee samen te 
werken en er liggen goede werkafspraken. 
En we hebben, al zeg ik het zelf, een prachtig 
product. Ik heb al eens horen zeggen dat de 
Vlerk een van de beste tijdschriften is van 
een lokale vogelwerkgroep in Nederland. 
En daar zijn er nogal wat van, dus als VWG 
Arnhem e.o. mogen we ons best wel eens op 
de borst kloppen.

Ik ga dus zelf weer eens wat anders doen. 
Nou ja, anders: Ik ga weer eens op de fiets 
stappen en Nieuw Zeeland onveilig maken 
met mijn slingerende fietsgang en mijn 
hoofd in mijn nek om de vogels daar te 
kunnen zien. En dat voor drie maanden. 
Daarna gewoon weer lekker aan het werk en 
vogeltjes tellen.

Ik wens Fokko en de redactie heel veel plezier 
in het verder samenstellen van ons prachtige 
tijdschrift.

Marc de Bont
debontmarc@googlemail.com

mailto:debontmarc@googlemail.com
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De Nationale Natuurwerkdag 2015

Op zaterdag 7 november 2015 vond de 
Nationale Natuurwerkdag plaats. Om dit 
vrijwilligerswerk wat meer voor het voetlicht 
te brengen promoot Vogelwerkgroep 
Arnhem deze Natuurwerkdag, dit jaar voor 
de vijfde keer. Vogels kijken en tellen is 
een leuke recreatieve bezigheid, maar iets 
terug doen voor de natuur zou ook wel eens 
mogen. Helaas deden ditmaal slechts vier 
leden hieraan mee. 

Voor de werkdag van 2015 is gewerkt in 
de omgeving van de Posbank. Met zo’n 20 
vrijwilligers hebben we Natuurmonumenten 
geholpen bij het schonen van de heide. 
Je zou wellicht denken dat de Schotse 
Hooglanders dat werk doen. Helaas komen 
die niet overal en hebben ze een hekel 
aan jonge Grove Dennetjes. Daarom is het 
handmatig verwijderen van de dennetjes 
nodig. In een soort breedfront werkend 

werden ze afgeknipt en de iets grotere 
exemplaren afgezaagd. Het weer was 
prachtig – met 17 graden zacht voor de tijd 
van het jaar – en in de verte hoorden we de 
stoomtreinfluitroep van de Zwarte Specht. 
De stemming was opperbest én er werd flink 
productie gemaakt. In de pauze kregen we 
soep van restaurant De Posbank om weer 
flink aan te sterken en verder te werken. We 
bleken echter al zoveel te hebben gedaan 
dat we voor dit deel van de heide klaar waren 
en de dag werd afgesloten. Voor mij nog net 
niet: ik heb een flinke kerstboom in de auto 
gesleurd, die de woonkamer aan het eind 
van het jaar zal opsieren!  

Uiteraard zal er volgend jaar weer een 
Nationale Natuurwerkdag zijn, waarbij ook 
Vogelwerkgroep Arnhem zich weer zal 
aansluiten.

Erik Lam
eg.lam@hetnet.nl 

mailto:eg.lam@hetnet.nl
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Telpunten Rondje Dieren

Rondje Dieren in de winter

Bob Coenen doet in december de telronde 
“Rondje Dieren” en levert daarmee een 
bijdrage aan een langlopend telproject. 
Het Rondje is één van de 400 telroutes, 
die verspreid over Nederland in de winter 
worden afgelegd. Bob volgt al tien jaar een 
vaste route en stopt onderweg op twintig 
punten, waar hij in precies 5 minuten alle 
vogels telt. “Het leuke is, dat je de jaren 
kunt vergelijken en kans maakt op vogels, 
die je niet eerder op de route gezien hebt”. 
Hier komt zijn drive om nieuwe soorten te 
ontdekken samen met de nieuwsgierigheid 
om verbanden te leggen.

Punttelling in de winter
Het Rondje Dieren bestaat uit twintig 
telpunten rondom Dieren. Voor ieder punt 
zijn de ligging en het landschapstype 
vastgelegd. Het Rondje kent punten in de 
bebouwing van Dieren, de uiterwaarden, het 
halfopen landschap tussen Spankeren en 
Brummen, een landgoed, Veluws naaldbos 
en ten slotte de sportvelden van Dieren.

In de tweede helft van december gaan zo’n 
400 tellers ergens in Nederland overdag 
op pad om hun PTT-route te tellen. PTT 
staat voor punt-transecttelling, het oudste 
monitoringprogramma van Sovon, dat eind 
jaren zeventig is opgezet door Sovon en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
In totaal zijn in die periode 1126 routes 
geteld in Nederland. Het doel is om van 
veel voorkomende winter- en trekvogels 
de aantalsontwikkeling en de verspreiding 
binnen Nederland te volgen. Met statistische 
bewerkingen is het mogelijk het verband te 
leggen tussen de aan- en afwezigheid van 
soorten, het landschapstype en het deel van 
Nederland.

De gegevens van het PTT-project worden 
gebruikt in studies naar de aantalsontwik-
keling en verspreiding van winter- en 
trekvogels, regionale avifauna’s en in de 
Vogelatlas.

Roek
Van de Roek is dankzij het PTT-project 
bekend, dat het aantal in de winter afneemt. 
De resultaten van dit project maken het 
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mogelijk die bevinding te nuanceren naar 
“Hogere zandgronden in Oost-Nederland” of 
“Rivierengebied”. De achteruitgang van de 
Roek is met die gegevens gedocumenteerd 
voor het Hart van Gelderland door Rob 
Lensink en Jan Schoppers in Vogels van de 
Veluwezoom. 

Alle kaarten van het wintervoorkomen in 
dat boek zijn gebaseerd op gegevens uit het 
PTT-project. Bij de soortbeschrijving van de 
Roek zie je, dat het aantal overwinteraars na 
2002 afnam. Bij Rondje Dieren is dit effect 
in het klein zichtbaar. Deze uitspraak kan 
ik doen, omdat Bob voldoende Roeken in 
zijn Rondje heeft en had. Je hebt statistisch 
gezien voldoende gegevens nodig om 
betrouwbare uitspraken te doen.

Altijd hetzelfde en betrouwbaar
Statistici kunnen alleen betrouwbare 
uitspraken doen als er grote aantallen 

gegevens zijn die altijd op dezelfde manier 
tot stand komen. Dit is de reden, dat de 
telrondes altijd dezelfde route hebben en 
dat de teller altijd precies vijf minuten alle 
aanwezige of overvliegende vogels moet 
tellen.

Kleine aantallen van schaarse vogels worden 
wel verzameld, al zijn ze statistisch gezien 
niet meteen bruikbaar. Mogelijk worden 
ze dat wel als de soort in de winter in 
aantal toeneemt. Overwinterende Grote 
Zilverreigers zijn vanaf de eeuwwisseling 
sterk toegenomen. Een dergelijke toename 
wordt vanaf het begin door het PTT-project 
gedocumenteerd.

Een groep Kepen, die toevallig eenmaal 
aanwezig is, is voor Bob een leuke waarne-
ming. Statistisch gezien is deze groep van 
belang, als blijkt dat op meer routes een 
dergelijke groep aanwezig was. 
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Als een teller stopt is het voor de telreeks 
beter, dat een andere teller die route 
voortzet, zodat er een ononderbroken 
telreeks bestaat. Bob heeft het Rondje Dieren 
voortgezet, nadat zijn voorganger Henk 
de Wijs was overleden. De telreeks loopt 
vanaf 1980 en is daarmee een van de oudste 
PTT-routes.

Het Rondje op de fiets
Bob kiest altijd een ochtend met goed weer 
zonder harde wind of neerslag. De vogels 
laten zich dan beter zien en vooral horen. Als 
Bob op een telpunt staat, is hij vijf minuten 
continu bezig met vogels zoeken en tellen. 
Hij noteert de kleine aantallen meteen en telt 
grote groepen na afloop van de vijf minuten. 
Vervolgens controleert hij of alle vogels, 
die hij gezien of gehoord heeft, ook op het 
standaardtelformulier staan.

Daarna kan Bob naar het volgende telpunt, 
dat minstens 500 meter verderop ligt en daar 
begint hij zijn volgende zoek- en telreeks. 
Zijn soortenkennis en ervaring als trekteller 
op de Beemsterweg, broedvogelteller en 
ganzenteller komen goed van pas.
 
Alles bij elkaar besteedt Bob ongeveer drie 
uur aan de route. Als het koud is, kan hij 
de telling kort onderbreken om thuis op te 
warmen. Eenmaal was dat echt nodig, toen 
hij zijn route wilde bekorten door een met 
ijs bedekte watergang over te steken. Het ijs 
bleek niet dik genoeg.

Na afloop van de telling voert Bob de 
gegevens online in bij Sovon, zodat deze snel 
beschikbaar zijn voor controle en bewerking.

Wat kun jij doen?
Je kunt zelf een PTT-route tellen of een keer 

meegaan met een teller. De routes liggen 
verspreid over ons werkgebied en de kans is 
groot dat er eentje bij je in de buurt ligt. De 
telling vraagt van je, dat vogels herkent op 
zicht en geluid.

Door een keer mee te lopen met een teller, 
kun je kennismaken met de werkwijze 
en ontdekken of de telling bij je past. 
Neem daarvoor contact op met ons lid 
Henk Sierdsema (henk.sierdsema@sovon.
nl). Hij heeft ervaring met de methode en 
kent andere tellers. De handleiding kun je 
bekijken op de website van Sovon (https://
www.sovon.nl/PTT). Henk Sierdsema en de 
landelijk projectcoördinator Willem van 
Manen kunnen je vertellen waar vacante 
routes bij je in de buurt liggen. 

Dank
Henk Sierdsema, bedankt voor de tips 
die je gaf voordat ik ging schrijven en het 
doornemen van een eerder concept. Bob 
Coenen, jouw ervaring heeft mij inzicht 
gegeven in de praktijk van de tellingen en 
je telreeks was een mooie illustratie van de 
resultaten. 

Greta van Hoorn
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Vogelaar in de kijker: Anique Lensen

Wat doe je voor werk en hobby’s?
Ik heb sociologie gestudeerd in Tilburg en 
ben na mijn opleiding aan de slag gegaan als 
redacteur en tekstschrijver. Ik ben nu zzp-er. 
Dat geeft me de gelegenheid om zelf mijn 
tijd in te delen. Je kunt bij mij terecht voor 
allerlei soorten teksten. Ook begeleid ik bij 
taal en schrijven. Mijn website is
www.kommavlinder.nl.

Sinds ruim negen jaar woon ik in Arnhem. 
Wij wonen zowel dicht bij de stad als bij 
de natuur, een geluk dat veel Arnhemmers 
kennen. Al drie seizoenen hebben we een 
moestuin op een mooie heuvelachtige 

plek aan de rand van de stad. Natuurlijk 
met groente en fruit, maar ook met veel 
bloemen en kruiden voor bijen en vlinders. 
Wij zijn nonchalante tuinders en dat levert 
veel insecten op. Zo tellen we elk jaar 
20-22 soorten dagvlinders, met als meest 
bijzondere de Sleedoornpage, Kleine 
Parelmoervlinder en een afgedwaalde 
Heivlinder - het Rozendaalse veld ligt toch 
kilometers verderop - en ieder jaar is er weer 
de Koninginnenpage of de rups daarvan. 
Er zitten ook veel vogels, zoals Glanskop, 
Kuifmees, Groene Specht, Appelvink en 
Bonte Vliegenvanger (de laatste alleen 
gehoord). Ook kwam er eens een Boomvalk 
langs scheren.

Hoe ben je begonnen met vogelen?
Zo’n twaalf jaar geleden, aangestoken 
door een vriendin. Ik heb vervolgens een 
vogelcursus gedaan bij de vogelwerkgroep 
van IVN Oisterwijk.

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal?
Ik ben lid geworden kort nadat ik in Arnhem 
ben gaan wonen, negen jaar geleden. In het 
begin ben ik veel meegegaan met excursies. 
Ik heb een paar keer geteld in park Rosendael 
en in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden 
Bodem. Maar ik ben ook een tijd niet actief 
geweest.

Sinds ruim een jaar vertegenwoordig ik 
de vogelwerkgroep in het Groenforum. 
Hierin overleggen groene organisaties 
en de gemeente Arnhem over groene 

http://www.kommavlinder.nl/
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onderwerpen binnen de stadsgrenzen. Dat 
kan variëren van aanpak van wateroverlast 
en hitteplekken in de stad tot de plannen 
voor Stadsblokken-Meinerswijk of een 
bestemmingsplanwijziging voor Kleefse 
Waard-Koningspleij om plaatsing van 
windmolens mogelijk te maken. Kleinere 
onderwerpen dus, maar ook grote dossiers 
die jaren lopen. Zo werd het project 
Stadsblokken-Meinerswijk in de Volkskrant 
al ‘Arnhemse soap om paradijs aan de Rijn’ 
genoemd. Meerdere (bestuurs)leden van de 
vogelwerkgroep volgen de grotere dossiers.

Enkele andere aangesloten organisaties van 
het Groenforum zijn KNNV, IVN, Vleermuis-
werkgroep Gelderland, de GNMF, Imkerver-
eniging Arnhem, Velp e.o., Groen Arnhem en 
Bloei! in Arnhem. Waar mogelijk werken wij 
samen, maar soms vraagt bescherming van 

vogels om een net wat andere benadering.

Daarnaast heb ik twee folders geschreven 
voor de vogelwerkgroep: Vogels van 
landgoed Leusveld en Vogels van park 
Sonsbeek en Zijpendaal. Leuk om te doen 
en om samen te werken met andere leden. 
Schrijven over vogels dwingt je om naar 
elk detail te kijken, dat is leerzaam. Begin 
volgend jaar verschijnen de folders, en 
hopelijk komt er een app-versie. 

Verder tel ik nu trouw mijn MUS-plot.

Wat is je favoriete vogelgebied?
De Jezuïetenwaai en Gelderse Poort in het 
voorjaar vanwege het ultieme lentegevoel. 
Als de Zwarte Sterns roepen en de rietvogels 
en Veldleeuwerik zingen.

Jezuïtenwaai op 9 oktober 2015
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Kijken naar de Anna-kolibrie in San Francisco
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opwindendste waarneming?
Ver van huis was dat de paringsdans van 
een Anna-kolibrie in San Francisco. Met 
een razende snelheid maakte het mannetje 
‘loops’ langs het vrouwtje, dat in een boom 
zat. Hij steeg tot bijna onzichtbaar hoog 
in de lucht en liet zich dan pijlsnel vallen. 
Steeds wanneer hij het vrouwtje passeerde, 
hoorde je een piep. Wij dachten, dat dit de 
reactie van het vrouwtje was, maar het is het 
geluid, dat het mannetje maakt als hij zijn 
staartveren spreidt.

Dichter bij huis heb ik tijdenlang Appel-
vinken kunnen observeren. Ik had ze nog 
nooit gezien omdat ze in Brabant minder 
voorkomen dan hier. De grote Amerikaanse 
vogelkers achter het huis trok massa’s vogels 
aan. Op het balkon hoorde je de Appelvinken 
kersenpitten kraken. Op een keer zaten 
er wel twintig in de vogelkers. Ik heb hun 
gedrag goed kunnen observeren; het 
waakzame karakter, de bedelende jongen, 
Appelvinken die het vruchtvlees van een kers 
afschudden, een Appelvink die een groot 
insect uit de lucht vangt... Ook de alarmroep 
en subtiele zang waren te horen. Helaas is 
de vogelkers nu gekapt en zijn er nog maar 
weinig Appelvinken in de buurt.

Als laatste, ook heel dicht bij huis: de Merel. 
Wij hebben al jaren een Merel die vaak langs-
komt. Bijzonder is, dat het een vrouwtje is dat 
soms zingt. De Merel zingt zachtjes voor zich 
uit zoals ook mannetjes dat doen buiten het 
broedseizoen. Van veel zangvogels kunnen 
ook de vrouwtjes zingen, maar hoe vaak 
zie je dat? Er staat een filmpje op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=t8Py0btTnp4 
(of typ in: zingende merel, vrouwtje).

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat 
zou je graag verbeteren?
Daar ben ik alleen maar positief over. Het 
is een actieve vogelwerkgroep met veel 
deskundigheid in huis.

Wil je nog iets anders kwijt aan de lezers 
van Vlerk?
Ik ben zelf een tijdje slapend lid geweest 
en zou graag alle slapende leden willen 
oproepen om (weer) actief te worden binnen 
de vogelwerkgroep. Er zijn heel veel leuke en 
nuttige dingen die je kunt doen. 

Anique Lensen

https://www.youtube.com/watch?v=t8Py0btTnp4
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Vijfentwintig jaar broedvogeltellingen in de 
Gelderse Poort: winnaars en verliezers
Inleiding
In de 40 jaar dat VWG Nijmegen e.o. bestaat 
en het 34-jarige bestaan van VWG Arnhem e.o. 
hebben de leden niet stil gezeten. In de loop 
der jaren is er een goede traditie ontstaan om 
broedvogels te tellen. Het boek Vogels Van De 
Ooijpolder (1985) laat daar de eerste vruchten 
van zien. Eenmalige inventarisaties waren 
in die tijd nog vooral de regel. Langjarige 
tellingen om beter grip te krijgen op aantals-
veranderingen van jaar tot jaar, stonden nog 
in de kinderschoenen. De Ooijpolder moest 
zich in de jaren na 1985 met aanzienlijk 
verminderde interesse tevreden stellen, 
want VWG Nijmegen had nog zoveel andere 
gebieden te doen waar niets uit bekend 
was. Bovendien leefden natuurbeheerders 
en vogelaars in die tijd veel meer in de 
veronderstelling dat de broedvogelbevolking 
wel redelijk stabiel zou zijn. Staatsbosbeheer 
was destijds bijvoorbeeld erg terughoudend 
met het afgeven van een vergunning voor 
meerjarig onderzoek. ‘We weten toch al 
hoeveel van welke soorten er broeden?, was 
de gebruikelijke reactie.

De start van Sovon’s Bijzondere Soorten 
Project voor Broedvogels eind jaren tachtig 
was de aanleiding om de draad weer op te 
pakken in de Ooijpolder. De gangmakers 
waren Johan Bekhuis en Peter Brouwer, 
die met een beperkt aantal soorten op de 
to-do-list aanvankelijk de hele Ooijpolder 
met z’n tweeën inventariseerden. Dat leverde 
zulke interessante informatie op, dat rond 
1990 meer mensen gingen meedoen. Het 
onderzoeksgebied en de to-do-list konden 
daardoor worden uitgebreid. Rob Vogel en 

andere leden van de VWG Arnhem besloten 
in 1991 het Rijnstrangengebied op dezelfde 
wijze onder de loep te nemen. Sinds dat 
jaar worden dus in de hele Gelderse Poort 
jaarlijks de broedvogels op systematische 
wijze geteld. Sinds 1988 wordt daarnaast ook 
het uiterwaardenpark Meinerswijk jaarlijks 
geïnventariseerd (BMP-A) en de uiterwaarden 
tussen Meinerswijk en Pannerden om de paar 
jaar. Daarmee is ondertussen een aaneenge-
sloten reeks van 25 jaar ontstaan. Dit is zelfs 
landelijk gezien een bijzondere prestatie! 
Het coördineren van de grootschalige 
tel lingen in de Gelderse Poort kostte de 
initiatiefnemers een hoop vrije tijd. Daarom 
is gezocht naar financiering zodat vanaf 
1996 een betaalde coördinator kon worden 
aangesteld. In de beginjaren heeft Fokko 
Erhart deze taak vervuld, in 1998 heeft Frank 
Majoor het stokje van hem overgenomen. De 
coördinatie wordt uitgevoerd onder de vlag 
van Sovon en gefinancierd door de Provincie 
Gelderland, Staatsbosbeheer Regio Oost, 
Waterschap Rijn en IJssel, Stichting Twickel en 
Stichting Ark.

Voor de bespreking van de resultaten wordt 



Mannetje Zomertaling Ooijpolder,  24 april 2009
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in dit verslag de Gelderse Poort opgedeeld 
in drie deelgebieden: 1) Ooijpolder, 2) 
uiterwaarden langs de Waal ten noorden 
van de Ooijpolder (kortweg Waal-Noord) 
en 3) Rijnstrangen inclusief omliggende 
polders van de oude winterdijk tot en met 
de uiterwaarden van Lobith tot Pannerden. 
Het gebied omvat drie landschapstypen met 
een vergelijkbaar oppervlak: Rijnstrangen 
(Rijnwaarden) 3536 ha, Ooijpolder 3614 ha 
en uiterwaarden 3139 ha, samen 10.289 ha!

In dit verslag komen achtereenvolgens de 
soortgroepen watervogels, moerasvogels, 
pioniervogels, weidevogels, struweelvogels, 
bosvogels en cultuurlandvogels aan bod. 
Per soortgroep worden enkele winnaars 
en verliezers van de afgelopen 25 jaar 
besproken. Achtergrondinformatie over de 
landelijke trend is grotendeels afkomstig van 
www.sovon.nl, waar per soort uitgebreide 
informatie te vinden is over het voorkomen 
in Nederland.

Werkwijze
Het gebied is opgedeeld in 32 telgebieden. 
Deze telgebieden zijn veelal opgedeeld in 
verschillende plots voor het Broedvogel 
Monitoring Project – Bijzondere soorten 
(BMP-B). Deze verdeling is gebaseerd op 

biotoop (uiterwaarden, moeras, dorp of 
overig agrarisch cultuurlandschap) om de 
BMP-trends beter vergelijkbaar te maken.

De meeste telgebieden worden geïnventa-
riseerd door vrijwilligers. In totaal werken 
jaarlijks ruim 50 vrijwilligers mee aan deze 
inventarisatie. Drie plots worden jaarlijks 
geïnventariseerd door de Provincie Gelder-
land in het kader van het Meetnet Weide-
vogels. Sinds 2013 zijn drie gebieden niet 
meer geteld. Het gaat om Kom Leuth en de 
Driedorpenpolder I en II. Deze deelgebieden 
bevatten geen Natura 2000-gebied. Het is 
de bedoeling deze deelgebieden minimaal 
eens in de 5 jaar te tellen. In 2001 is de telling 
in een deel van de gebieden onvolledig 
uitgevoerd vanwege de MKZ-uitbraak. We 
mochten toen pas laat in het seizoen het veld 
in.

Weer en waterstand
Het weer en het rivierpeil zijn van grote 
invloed op de broedvogelstand. Het rivierpeil 
heeft direct effect door het vollopen van 
de uiterwaarden. Daarnaast is er een 
indirect effet door kwel via ondergrondse 
zandbanen naar binnendijks gebied (zoals 
de Groenlanden en Ooijse Graaf in de 
Ooijpolder) of door een aan het rivierpeil 
gekoppeld peilregime (Rijnstrangen). De 
invloed van hoogwaters is duidelijk terug te 
zien in het voorkomen van enkele soorten 
moeras- en weidevogels. Als de uiterwaarden 
gedurende het broedseizoen overstromen, 
gaan vele legsels verloren, maar ontstaat er 
tegelijkertijd geschikt habitat voor schaarse 
soorten als Zomertaling en Porseleinhoen.
Qua weer zijn vooral de strenge winters 
bepalend voor de aantallen van met name 
enkele standvogels. In de recente jaren 
waren de winters van 2010/11, 2011/12 en 

http://www.sovon.nl/
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2012/13 koud tot vrij koud. De winters van 
2013/14 maar met name 2014/15 waren 
uitermate zacht. Dit heeft duidelijk effect 
gehad op enkele wintergevoelige soorten, 
zoals de IJsvogel en Groene Specht. 

Watervogels
Tot de watervogels worden 36 soorten 
gerekend, waarvan er twee ook beschouwd 
kunnen worden als weidevogel (Slobeend, 
Zomertaling) en één als pionier (Bergeend). 
In deze groep komen opvallend veel 
exoten voor als Grote Canadese Gans, 
Nijlgans, Casarca, Brandgans en Kolgans. 
Qua aantallen zijn de watervogels goed 
vertegenwoordigd in de Gelderse Poort. 
Het onderzoeksgebied herbergt belangrijke 
regionale populaties van bijvoorbeeld 
Dodaars, Aalscholver, Slobeend en Zomerta-
ling. Daarnaast huisvest de Gelderse Poort 
een aanzienlijk deel van de Nederlandse 

populatie Zwarte Sterns.

Onder de watervogels komen opvallend veel 
winnaars voor, oftewel soorten die (sterk) 
toenemen. Vooral Grote Canadese Gans, 
Grauwe Gans en Krakeend nemen recent 
sterk in aantal toe. Fluctuaties in aantallen 
en verspreiding hangen in grote lijnen 
samen met het waterpeil. Kerngebieden van 
broedende watervogels zijn vooral de wat 
ondiepere plassen en strangen als de Oude 
Waal in de Ooijpolder, Millingerwaard en 
Rijnstrangen.
 
De grootste winnaars onder de watervogels 
zijn de ganzen. Een goed voorbeeld is de 
Grauwe Gans. Er is meer dan voldoende 
voedselrijk grasland aanwezig voor deze 
soort. De trend per deelgebied verschilt 
echter nogal. Zo neemt in de Waal-Noord de 
stand sinds 2006 geleidelijk af, mogelijk door 
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vestiging van de Vos in dit gebied. Het aantal 
in de Ooijpolder lijkt zich te stabiliseren. En in 
de Rijnstrangen neemt het aantal nog steeds 
toe.

Ook de meeste eenden zitten in de lift. Met 
uitzondering van twee verliezers: de Zomer-
taling en de Slobeend. Beide zijn karakteris-
tieke soorten van vochtige graslanden. De 
Zomertaling is de afgelopen jaren gekelderd 
tot gemiddeld slechts 10 paar. Het recordjaar 
voor deze soort was 47 in het jaar 2000. De 
landelijke afname begon al rond 1960. De 
nog steeds doorgaande achteruitgang wordt 
veroorzaakt door verdroging (in zowel broed- 
als overwinteringsgebied) en intensivering 
van de landbouw. De Slobeend is van 169 
territoria in 1992 (daarvoor was de stand 
overigens nog hoger) gedaald tot gemiddeld 
ruim 30 paar in de afgelopen jaren. De 
landelijke achteruitgang begon rond 1990 

en wordt met name veroorzaakt door steeds 
verdergaande ontwatering van graslanden.
Een echte winnaar is de IJsvogel. Deze 
soort profiteert duidelijk van de landelijk 
verbeterde waterkwaliteit. De IJsvogel piekte 
met 29 territoria in 2008, maar kreeg zoals 
verwacht een flinke tik door enkele koudere 
winters. Na een paar zachte winters is de 
IJsvogel in 2014 met 23 territoria al weer 
bijna terug op het topniveau.

Moerasvogels
Onder de moerasvogels bevinden zich 
enkele grote verliezers. Voortschrijdende 
successie en verdroging hebben ervoor 
gezorgd dat het voorkomen van kritische 
moerasvogels, zoals Roerdomp, Woudaap, 
Snor en Grote Karekiet, steeds verder is 
ingekrompen. De huidige verspreiding is 
beperkt tot het Bergse Hoofd en Zuidstrang 
in het Rijnstrangengebied. Soorten van 
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Oeverzwaluw in de Millingerwaard, 21 april 2006
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drogere rietvegetaties en ruigtes zijn wijder 
verspreid. De Oude Waal (Ooijpolder), 
Groenlanden en Ooijse Graaf hebben de 
potentie om kritische moerasvogels te laten 
terugkeren. Waarschijnlijk zal het waterpeil 
de komende jaren in deze gebieden worden 
verhoogd.

Recente maatregelen in de Rijnstrangen 
zoals verhoging van het zomerpeil, verwij-
dering van opkomend wilgenstruweel in de 
rietvelden en afplaggen van het verruigde 
riet lijken positief resultaat te hebben. De 
Roerdomp weet zich op een laag niveau te 
handhaven en soorten van sterk verland 
moeras, zoals de Blauwborst, nemen in de 
Rijnstrangen in aantal af. In de Ooijpolder 
neemt de Blauwborst nog steeds toe. Deze 
soort is zelfs regelmatig aan te treffen in 
verlande sloten in het Circul.
Ten opzichte van de rest van Nederland 
blijken enkele soorten moerasvogels erg 
schaars in de Gelderse Poort. Van Rietzanger, 
Snor en Baardman worden jaarlijks slechts 
enkele territoria vastgesteld. Mogelijk is de 
afstand tot andere populaties te groot voor 
(her)kolonisatie. 

De Gelderse Poort was jarenlang een van 
de belangrijkste broedgebieden voor de 
Buidelmees in ons land. Recent nemen de 
aantallen van deze soort in heel Nederland 
sterk af en is de Buidelmees min of meer weer 
verdwenen uit de Gelderse Poort. De redenen 
voor deze tijdelijke westwaartse uitbreiding 
van zijn broedareaal zijn onbekend.

Het aantal Roerdompen in de Gelderse Poort 
is laag. En het voorkomen is beperkt tot de 
Rijnstrangen. Gelukkig is de stand de laatste 
jaren min of meer stabiel. Dit ondanks de drie 
koude winters op rij. De landelijke aantallen 

namen sinds 1975 fors af, vooral door 
verdroging en verbossing van moerassen. 
Sinds ongeveer 1990 herstelden ze weer 
wat, deels door de aanleg van nieuwe natte 
natuur in Nederland. 
De Grote Karekiet is in de Rijnstrangen in de 
jaren 2010-2012 gekelderd tot een historisch 
dieptepunt van vier territoria, maar lijkt 
zich daarna weer iets te herstellen met 7 in 
2014. De Grote Karekiet was tot ongeveer 
1965 een heel normale broedvogel in de 
waterrijke delen van het land. De aantallen 
namen sindsdien dramatisch af, alleen al 
sinds 1990 met 80%. De soort verdween 
vrijwel volledig van de hoge gronden, waar 
hij nooit algemeen was, maar bijvoorbeeld 
ook uit grote delen van het rivierengebied. 
De afname van vitaal waterriet, onder meer 
door onnatuurlijk peilbeheer, is hierbij een 
belangrijke factor.

Pioniervogels
Het aanbod en de kwaliteit van geschikt 
habitat voor de pioniervogels wisselt sterk 
van jaar tot jaar. Dit hangt samen met zand- 
en kleiwinning in combinatie met natuuront-
wikkeling en rivierverruimende maatregelen 
in de uiterwaarden, binnen en vooral ook 
net buiten het onderzoeksgebied. De Kleine 
Gelderse Waard is op dit moment het meest 
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geschikt. Maar natuurontwikkelingsprojecten 
bieden over het algemeen slechts enkele 
jaren geschikte habitat. Immers, op de 
kleibodem wint wilgenopslag snel terrein 
en dan zijn pioniers weer verdwenen. De 
pioniermilieus zijn het best ontwikkeld op 
plekken waar het rivierwater en de natuur-
lijke erosie en sedimentatie vrij spel hebben, 
zoals in de Erlecomse Waard, Gendtse Waard 
en Millingerwaard. Pioniersoorten zijn qua 
broedsucces een zeer kwetsbare groep. In 
de uiterwaarden broeden ze vooral op de 
lage delen die bij hoog rivierpeil als eerste 
overstromen. Als er grote grazers zijn, 
is de kans op vertrappen van de nesten 
aanzienlijk. Bij vergravingsprojecten lopen 
de nesten een hoog risico op verstoring of 
afgraving. Daartegenover staat een sterk 
aanpassings- en verspreidingsvermogen. 
Zo zijn per seizoen meerdere vervolglegsels 
mogelijk.

Een van de pioniervogels is de Oeverzwaluw. 
Het aantal van deze soort wisselt sterk van 
jaar tot jaar en per deelgebied. Maar voor 
de gehele Gelderse Poort neemt het aantal 
duidelijk toe. Het beste jaar in de Gelderse 
Poort was 2013 met 683 getelde nestholen. 
Het minste jaar in de reeks was 1993 met 
slechts 194 paren. De grote fluctuatie in 
aantallen wordt lokaal veroorzaakt door 
aanbod van steilwanden en landelijk vooral 
bepaald door de neerslaghoeveelheid in de 
Sahel, het overwinteringsgebied.
Na een flinke afname is de Kleine Plevier de 
laatste jaren min of meer stabiel. Alleen in 
de uiterwaarden ten noorden van de Waal 
neemt het aantal paren recent iets toe door 
de ontgrondingswerkzaamheden in de 
Bemmelse Polder. In de eerste helft van de 
20ste eeuw was de Kleine Plevier in Neder-
land een zeldzame broedvogel. Landelijk 
gezien nemen de aantallen nog steeds toe.
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Weidevogels
Het gaat in Nederland heel slecht met de 
weidevogels zo ook in de Gelderse Poort. 
Vrijwel alle soorten in deze groep laten de 
laatste twee decennia een flinke achteruit-
gang zien. Met name de echte weidevogels 
als Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur 
gaan gestaag achteruit. Alle vier soorten 
lieten in 2014 het laagste aantal zien sinds de 
aanvang van de tellingen. De achteruitgang 
wordt versterkt door de steeds maar dieper 
uitslijtende en –gegraven rivieren en 
daarmee de verdergaande ontwatering. Met 
Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Graspieper 
gaat het desondanks relatief goed, met name 
in de Ooijpolder. 

Een van de weinige echte winnaars in de 
categorie weidevogels is de Ooievaar. De 
opmars van deze soort gaat sinds 1999 
langzaam maar gestaag door met 12 bezette 
nesten in 2014. Landelijk waren er rond 1990 
nog maar 10 broedparen. Mede door het 
fokken, uitzetten en bijvoeren van Ooievaars 
is de stand nu in Nederland zelfs hoger dan 
in de goede jaren rond 1910.

Het enige weidevogelbolwerk binnen het 
onderzoeksgebied is (was) de Ambtswaard in 
de Bemmelse Polder. De afgelopen paar jaar 
zijn de aantallen hier door enkele weidevo-
gelvriendelijke maatregelen gestabiliseerd. 
Maar desondanks is broedsucces ongekend 
laag. Het is de bedoeling om binnen enkele 
jaren dit gebied optimaal voor weidevogels 
in te richten en te beheren. Hopelijk nog niet 
te laat om het tij te keren. 

De Grutto (in november 2015 verkozen tot 
onze Nationale vogel) was halverwege de 
jaren negentig met ruim 150 paar nog een 
normale verschijning in de graslanden van 

de Ooijpolder en de Waal-Noord. En dat 
terwijl deze soort toen al uit de Rijnstrangen 
verdwenen was. Nu is de Grutto op enkele 
paren in de Ambtswaard na geheel uit de 
Gelderse Poort verdwenen. Net buiten het 
telgebied Gelderse Poort, langs de Lingewal 
tussen Arnhem en Nijmegen, zit nog wel 
een flinke populatie Grutto’s van circa 40 
paar. Hier broedt deze soort echter vooral 
in wintertarwe waar met name voor de 
kuikens niets te zoeken is. De overleving 
van de jongen is dan ook nihil. We hopen 
deze Grutto’s op tijd terug te kunnen lokken 
naar de Ambtswaard, anders dooft deze 
wintertarwepopulatie geleidelijk uit.

In 1991 zaten maar liefst 230 paar Tureluurs 
in de Gelderse Poort. Deze soort hield het na 
een sterke afname begin jaren negentig net 
iets langer vol dan de andere weidevogels 
en was eind jaren negentig zelfs even de 
positieve uitzondering. Maar sinds 2008 is de 
stand in de Ooijpolder en Waal-Noord toch 
verder gekelderd. Door natuurontwikkeling 
in de Kleine Gelderse Waard is het aantal 
Tureluurs in de Rijnstrangen sinds 2009 
toegenomen tot 5-6 paar.

Struweelvogels
De belangrijkste gebieden voor struweel-

Man Roodborsttapuit Ooijpolder, 5 april 2013
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vogels zijn de Groenlanden, Bisonbaai, 
Millingerwaard en de Oude Waal bij de 
Bijland. Elders zorgt natuurontwikkeling 
voor geschikte habitat voor vooral Grasmus 
en Kneu. De Grasmus als talrijkste en meest 
verbreide soort bepaalt in sterke mate het 
beeld van de struweelvogels in de Gelderse 
Poort.

De Roodborsttapuit is met een spectaculaire 
opmars bezig. Sinds 2004 kom je deze soort 
overal tegen … niet alleen in het cultuurland, 
maar nu ook in de verruigde uiterwaarden. 

In tegenstelling tot de Roodborsttapuit is de 
Zomertortel een van de verliezers onder de 
struweelvogels. Eind jaren negentig lag het 
aantal paren in de Gelderse Poort net boven 
de 100. Sindsdien is de Zomertortel sterk in 
aantal achteruit gegaan De oorzaak daarvoor 
moet waarschijnlijk in de overwinteringsge-

bieden worden gezocht. De laatste jaren was 
deze soort eigenlijk alleen nog te horen in de 
Millingerwaard.

Bosvogels
De bossen in de Gelderse Poort bestaan 
vooral uit wilgenbossen in de oude binnen-
dijkse kleiputten. In de uiterwaarden zijn met 
name zachthoutooibossen te vinden. Vooral 
in de Millingerwaard en Lobberdensche 
Waard zijn deze goed ontwikkeld. Droge 
hardhoutooibossen met Eik, Sleedoorn 
en Bosrank vind je lokaal op de oeverwal 
(Colenbranderbos). De ouder wordende 
wilgenbossen worden meer en meer bevolkt 
door typische bosvogels, terwijl extensieve 
begrazing en de afwisseling droog-nat zorgt 
voor gevarieerde zomen en randmilieus. 
In het Colenbranderbos is het beheer van 
Staatsbosbeheer gericht op het behoud en 
vergroting van het aandeel hardhoutsoorten. 
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Het bosareaal in het onderzoeksgebied 
is de afgelopen jaren afgenomen. Zo zijn 
diverse populierenbosjes geoogst. Ook de 
wilgen in grote delen van de Rijnstrangen 
zijn sinds de winter van 2006/07 geleidelijk 
aan gekapt om moerasvegetaties van riet 
en biezen te regenereren. Verder heeft het 
project Stroomlijn van Rijkswaterstaat eisen 
gesteld aan de doorstroombaarheid van 
de uiterwaarden, waardoor veel bos in de 
stroombaan van het hoogwater verwijderd 
is. Zo is in de Millingerwaard een deel 
van het oudere wilgenbos gekapt voor 
een gebiedsinrichting met geulen, om de 
doorstroming bij hoog water te verbeteren. 
De verspreiding van Appelvink, Kleine Bonte 
Specht en Boomklever geeft de ligging van 
de wat oudere bossen goed weer.

De Boomklever is een soort die in heel 
Nederland in opmars is. En deze soort is 
ook de grote winnaar in de steeds ouder 
wordende bossen van de Gelderse Poort.
De Wielewaal daarentegen is bijna verdwenen 
uit de Gelderse Poort. Alleen in de Ooijpolder 
zitten nog enkele paren. In 1991 waren er 
jaarlijks nog 44 paar in het gehele gebied. Tien 
jaar later waren hier nog maar circa 5 paar van 
over. Oorzaken voor de landelijke achteruit-
gang zijn mogelijk verdroging en afname van 
het voedselaanbod in het broedgebied en 
ontbossing en jacht in het overwinteringsge-

bied. De achteruitgang is lokaal versterkt door 
selectieve kap van populierenbos.

Cultuurlandvogels
Deze soortgroep bestaat uit een gemêleerd 
gezelschap van soorten van besloten en 
halfopen cultuurlandschappen, dorpskernen 
en industrieterreinen. Niet alle soorten in 
deze groep zijn jaarlijks even goed geteld. 
Een duidelijke afname is vastgesteld bij 
typische soorten van kleinschalig cultuur-
landschap, zoals Torenvalk en Steenuil. Deze 
afname is welke ook landelijk te zien, waarbij 
de verminderde beschikbaarheid van voedsel 
(muizen) waarschijnlijk een grote rol speelt. 
Maar ook het steeds netter worden van het 
cultuurlandschap eist zijn tol, met name het 
verdwijnen van rommelige erven, schuurtjes 
en overhoekjes. 

Een toename is vastgesteld bij soorten die 
afhankelijk zijn van bomen of struweel. 
Vooral de Putter is inmiddels wijd verspreid 
in de Gelderse Poort. Hij is een van de 
succesvolste soorten die we tellen in de 
groep cultuurvogels. Vooral in de dorpen 
kom je deze soort overal tegen, waar ze 
broeden in jonge boompjes. Deze soort is 
toegenomen van 50 paar in 1991 tot 345 
paar in 2012.

Torenvalk
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Tot slot
Na 25 jaar systematische tellingen zijn unieke 
trends van broedvogels in De Gelderse Poort 
verkregen. Dat het zo slecht of juist zo goed 
zou gaan met een aantal soorten, hadden we 
begin jaren negentig niet kunnen voorzien.

In de Gelderse Poort zijn de afgelopen 25 
jaar in totaal 41 soorten vastgesteld die 
voorkomen op de landelijke Rode Lijst 
(2004) van bedreigde en/of karakteristieke 
vogelsoorten, te weten: Roodhalsfuut, Grote 
Zilverreiger, Roerdomp, Woudaap, Winterta-
ling, Zomertaling, Slobeend, Boomvalk, 
Slechtvalk, Patrijs, Porseleinhoen, Kwartelko-
ning, Oeverloper, Watersnip, Grutto, Tureluur, 
Visdief, Zwarte Stern, Zomertortel, Koekoek, 
Kerkuil, Steenuil, Ransuil, Groene Specht, 
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 
Graspieper, Gele Kwikstaart, Kramsvogel, 
Nachtegaal, Snor, Grote Karekiet, Spotvogel, 
Grauwe Vliegenvanger, Matkop, Wielewaal, 
Huismus, Ringmus, Kneu en Grauwe Gors. 
Met een deel van deze soorten gaat het 
relatief goed in (delen) van de Gelderse 
Poort (zoals Graspieper, Gele Kwikstaart en 
Veldleeuwerik). Enkele soorten zijn geheel 
verdwenen (zoals Watersnip en Grauwe 
Gors), terwijl andere soorten incidenteel 
broeden (zoals Grote Zilverreiger, Slechtvalk 
en Porseleinhoen). Al met al is en blijft de 
Gelderse Poort nationaal en internationaal 
een zeer belangrijk gebied voor broedvogels.

Oproep
Het veldwerk van de inventarisatie van 
2015 is bij het schrijven van dit artikel 
net afgerond…. en ook in 2016 gaan we 
natuurlijk door met de inventarisaties. En 
evenals in voorgaande jaren kunnen we weer 
enkele nieuwe tellers gebruiken om de groep 
springlevend houden. Er zijn enkele vacante 

gebieden, ook beginnende vogelaars zijn als 
medeteller van harte welkom. Binnen deze 
enthousiaste telgroep groei je snel door 
van beginner tot zelfstandig teller. Heb je 
interesse, meld je aan bij Frank Majoor (frank.
majoor@sovon.nl).

Dankwoord
Zonder de inspanning van vele vrijwilligers is 
dit project niet mogelijk. In de loop der jaren 
hebben enkele honderden tellers in totaal 
circa 20.000 uren in het veld doorgebracht. 
Veelal in de vroege uren. Iedereen die aan 
de tellingen heeft meegewerkt willen we bij 
deze hartelijk bedanken! En als laatste willen 
we Johan Bekhuis bedanken voor enkele 
nuttige aanvullingen op het concept van dit 
artikel.

Frank Majoor (frank.majoor@sovon.nl) en 
Harvey van Diek (Harvey.vanDiek@sovon.nl
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Sinds ik vogel, en inmiddels is dat al een hele 
poos, heb ik in de loop der jaren een aardige 
hoeveelheid vogelboeken verzameld. In 
eerste instantie richtte ik me vooral op een 
aantal goede veldgidsen om zo makkelijker 
en sneller vogels nabij huis en in de om  geving 
op naam te kunnen brengen. Na verloop van 
tijd ben ik me echter ook gaan interesseren 
en verdiepen in vogels van verre oorden. 
Landen, eilanden en gebieden waar ik zelf 
nog nooit ben geweest en in verreweg de 
meeste gevallen waarschijnlijk ook nimmer zal 
komen. Mijn interesse werd gewekt door een 
boek dat ik puur per toeval onder ogen kreeg: 
“Threatened birds of the world”. 

De titel van dit monumentale werk maakt 
al duidelijk dat het geen vrolijk boek is. Met 
zo’n 850 pagina’s en een gewicht van zo’n 5 
kilo is het letterlijk ook zware kost. Het is een 
uitgave van Birdlife International en uitge-
bracht in het jaar 2000. Tot op de dag van 
vandaag is het een uiterst indrukwekkend 
boek en nog steeds actueel, hoewel er sinds 
het jaar van uitgave uiteraard wel nieuwe 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 
Zowel in positief als in negatief opzicht. 
Het beschrijft ongeveer 1200 vogelsoorten 
wereldwijd die onder zware druk staan of 
recentelijk (d.w.z. vanaf de jaren negentig) 
zijn komen te staan. 

Het is onmogelijk om in dit stukje gedetail-
leerd in te gaan op hoe het boek precies 
in elkaar zit. Dat zou vermoedelijk een te 
lang en onsamenhangend verhaal worden. 
Niettemin probeer ik toch enig beeld te 
schetsen.

De 1200 beschreven vogels (zo’n 10 % 
van alle vogelsoorten die bekend zijn) zijn 
terechtgekomen in één van de volgende 
categorieën: “kwetsbaar”, “bedreigd” of 
“ernstig bedreigd”. In de eerste categorie 
behoren vooral soorten die zeldzaam zijn, 
maar met een stabiele of in een aantal 
gevallen zelfs enigszins toenemende 
populatie. Er kunnen diverse oorzaken 
zijn voor de kwetsbaarheid. Denk daarbij, 
behalve aan de kleine populatie, aan speci-
fieke biotopen en verspreidingsgebieden. 
Goed voorbeeld zijn soorten die uitsluitend 
op bepaalde eilanden voorkomen. Daar 
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hoeven de vogels als zodanig niet zeldzaam 
te zijn, maar omdat ze alleen op het desbe-
treffende eiland voorkomen zijn ze toch 
kwetsbaar. Zeker in regio’s waar regelmatig 
orkanen en ander natuurgeweld opdoemen. 
Voorbeelden daarvan zijn het Caribisch 
gebied en de archipels van Indonesië en de 
Filipijnen. In “Threatened birds of the world” 
staan verschillende kwetsbare soorten die 
ook in Nederland nog wel eens kunnen 
worden waargenomen: Roodhalsgans, 
Kwartelkoning en Waterrietzanger 
bijvoorbeeld.

In de categorie “bedreigd” vallen soorten 
die al voor langere tijd erg zeldzaam zijn, 
maar ook vogels die dat pas sinds de laatste 
decennia zijn geworden. Voorbeelden van 
die laatste zijn diverse gierensoorten in 
India en nabij gelegen landen als Myanmar, 
Thailand, Bangladesh en Nepal. Indrukwek-
kende vogels die tot de jaren tachtig en 
negentig aldaar nog heel gewoon waren, 
maar drastisch in aantal zijn afgenomen. In 
sommige gevallen zelfs wel met 80 tot 90%. 
Door onderzoek is gebleken dat het gebruik 
van bepaalde pesticiden hier de belangrijkste 
oorzaak van is geweest, hoewel ook andere 
factoren een rol hebben gespeeld. Inmiddels 
lijkt de situatie voor in ieder geval een aantal 
soorten stabiel te zijn, maar daarmee zijn de 
zorgen nog bij lange na niet weggenomen. 
Op het moment van schrijven is inmiddels 
bekend geworden dat het ook met de 
Afrikaanse gieren slecht gaat.

In de echte gevarenzone (de categorie 
“ernstig bedreigd”) bevinden zich soorten die 
een aanzienlijk risico lopen binnen enkele 
decennia uit het wild te verdwijnen. In enkele 
gevallen is dat al gebeurd zoals met de Spix’ 
Ara uit Brazilië en de Po’ouli van Hawaii. In 

het geval van de Spix’ Ara (een papegaaien-
soort) is er nog enige hoop, omdat er zich 
een kleine populatie in gevangenschap 
bevindt. Wellicht dat een aantal exemplaren 
in de toekomst weer kan worden uitgezet, 
maar dat lijkt vooralsnog niet erg aanneme-
lijk. Papegaaien zijn zeer geliefd als kooivogel 
en er worden soms torenhoge bedragen 
voor betaald. Weinig verrassend dus dat er 
mensen bereid zijn zich schuldig te maken 
aan het illegaal vangen en verhandelen van 
deze tot de verbeelding sprekende vogels. 
Daarnaast is het natuurlijk zeer de vraag of 
de vogels die in gevangenschap hebben 
geleefd en zijn opgegroeid, zich in het wild 
kunnen aanpassen. Voor de Po’ouli, een soort 
die onder de Hawaiivinken (of Hawaiian 
Honeycreepers) valt, lijkt het doek definitief 
te zijn gevallen. Deze vinkachtige kwam tot 
een jaar of tien geleden nog voor op het 
Hawaiiaanse eiland Maui. De totale populatie 
werd toen geschat op 3 (!) exemplaren. In 
2004 heeft 1 van de 3 vogels het loodje 
gelegd en van de andere 2 vogels is nadien 
niets meer vernomen. Hoewel de wonderen 
de wereld nog niet uit zijn, lijkt het voor de 
Po’ouli over en uit te zijn. 

Niettemin: er zijn ook soorten bekend 
die zijn herontdekt na veertig jaar of nog 
langer niet te zijn gezien. Gelet op het 
uiterst beperkte verspreidingsgebied van 
de Po’ouli en de intensieve (maar mislukte) 
zoektochten naar deze vogel, lijkt het echter 
niet waarschijnlijk dat deze zanger zich ooit 
nog eens zal vertonen. Het laatste voorbeeld 
dat ik wil aanhalen is de Ripleys Jufferduif, 
een piepklein duifje van het Filippijnse eiland 
Negros. Deze soort is slechts bekend van 
1 wijfje dat in 1953 is gevonden. De soort 
wordt nog niet als uitgestorven beschouwd, 
omdat er recentelijk op het eiland Panay 
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Roodhalsgans tussen Kol- en Brandganzen
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diverse zeldzame soorten zijn ontdekt waar-
van verondersteld werd dat deze net als de 
Ripleys Jufferduif alleen maar op Negros 
voorkwamen. 

Zoals al eerder vermeld: “Threatened birds 
of the world” is geen vrolijk boek. Het 
indrukwekkende zit hem echter niet alleen 
in de treurige feiten en cijfers, maar ook 
in de opmaak. Van elke soort staat er een 
bijzonder fraaie tekening in en een, voor 
zover mogelijk, uitgebreide beschrijving. 
Niet alleen wordt beschreven hoe de vogels 
er uitzien, maar tevens zijn verspreidings-
kaartjes afgebeeld, wordt uitvoerig ingegaan 
op wat de grootste gevaren zijn voor de 
soorten (verlies van habitat, jacht e.d.) 
en welke maatregelen genomen kunnen 
worden om verdere afname te voorkomen of 
in ieder geval te beperken. 

Het boek heb ik destijds besteld bij een 
speciaalzaak en is zeker niet overal verkrijg-
baar (als het überhaupt nog te krijgen is). Het 
was erg prijzig en een rib uit mijn lijf, maar 
dit prachtige werk heeft tot op de dag van 
vandaag nog steeds een speciale plek op 
mijn boekenplanken. 
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Roze Pelikaan aan de IJssel

Van 13 augustus tot en met 10 september 
2015 was er een Roze Pelikaan (Pelecanus 
onocrotalus) te bewonderen op twee 
verschillende locaties aan de IJssel. Wat 
brengt dit groot formaat viseter ertoe om 
hier vier weken te blijven? Dit artikel behan-
delt  herkenning, gedrag, verblijfplaatsen, 
uitstapjes, voedsel en eerdere waarnemingen 
van Roze Pelikanen in ons werkgebied.

Herkenbaar individu
Joas Wilzing ontdekte op 13 augustus rond 
17 uur een Roze Pelikaan in de uiterwaarden 
bij Westervoort. De vogel bleef tot 10 
september in de buurt en zo kregen velen de 
kans om deze zien.

De Westervoortse vogel was ongeringd, maar 
individueel herkenbaar aan een knobbel 
midden op de bovensnavel, die op ongeveer 
1/3 vanaf de snavelpunt zichtbaar was. 
Dit kenmerk maakte het mogelijk te achter-
halen wat de vogel in het jaar voorafgaand 

aan 13 augustus heeft gedaan. Het verblijf in 
een vijver bij  Callantsoog duurde maar liefst 
zeven maanden. Deze vijver ligt tussen de 
bebouwing en een moerassig gebied in.

Voor zover bekend werd niet getest of de 
vogel een (inwendige) chip droeg. Op basis 
van het onbreken van een ring zou de vogel 
als wild kunnen worden beschouwd, maar 
het gedrag  (tot paar meter benaderbaar) 
deed soms vermoeden dat dit een uit 
gevangenschap ontsnapte vogel betrof. 

Herkenning en gedrag
De Roze Pelikaan valt op door zijn grote 
formaat en de grote snavel met de gele 
keelzak. In de broedtijd is het verenkleed 
wit met een roze zweem, de rest van het jaar 
maakt de vogel een witte indruk. De onder-
kant van de slagpennen is zwart waardoor 
een zwart-wit vliegbeeld ontstaat. De poten 
zijn gelig tot roze. Het oog heeft een donkere 
iris en valt op in de roze gezichtshuid.

Datum Plaats
17 augustus 2014 Ruhrdal bij Meschede (Duitsland)
19 t/m 30 augustus 2014 Disselmersch, Kreis Soest (Duitsland)
4 september t/m 11 oktober 2014 Retentiegebied Woolde, Hengelo 
12 oktober 2014 Lauwersmeer, Vlieland
13 & 14 oktober 2014 Texel
14 oktober 2014 t/m 6 juni 2015 Callantsoog e.o.
8 t/m 11 juni 2015 Castricum e.o.
19 juni t/m 3 augustus 2015 Neuenburgersee, Kanton Bern (Zwitserland)
13 augustus t/m 10 september 2015 Westervoort, Arnhem, Ede e.o.
11 september 2015 Snelweg E411 bij Ponceau, Perwez (België)
11 t/m 18 september 2015 Meer van Virelles, Virelles, Chimay (België)
19 september 2015 Macquenoise, Momignies (België)

Tabel 1. Waarnemingen Westervoortse Roze Pelikaan in 2014-2015 (rood = buitenland). Bron: Remco Wester
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Roze Pelikaan, Hondsbroekse Pleij Westervoort, 4 september 2015
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De spanwijdte bedraagt 270 tot 360 centi-
meter, terwijl hij 140 tot 178 centimeter lang 
is. Een blauwe reiger is dan maar een kleintje.
Het zeer grote formaat sluit bijna alle 
andere mogelijke vogels uit, behalve de 
iets grotere  Kroeskoppelikaan Pelicanus 
crispus met zijn grijsachtig witte verenkleed 
en een roze keelzak. Deze pelikaan is in de 
broedgebieden en daarbuiten zeldzamer en 
was in Nederland een aantal eeuwen geleden 
broedvogel.

In Europa broedt de Roze Pelikaan in kolonies 
in kustmoerassen en ondiepe visrijke meren 
in het binnenland van Roemenië, Grieken-
land en Turkije, terwijl de winter wordt 
doorgebracht in oostelijk Afrika. Zowel in de 
broedtijd als daarbuiten trekken deze sociale 
vogels samen op om vis te vangen. Ze jagen 
de vis op zodat deze makkelijk te bemach-
tigen is. De keelzak dient daarbij als zeef. De 
vogel strekt de hals en laat zijn verzamelde 
prooi naar binnen glijden. Dagelijks eet één 

vogel  900 tot 1200 gram vis.
De Westervoortse vogel was waarschijnlijk 
tijdens de trek afgedwaald en daardoor in 
West-Europa verzeild geraakt. Er zijn meer 
gevallen van afgedwaalde vogels bekend, 
die in West-Europa rondgezworven hebben 
(Zwaaneveld 1994).

Verblijf aan de IJssel
De open plas ten zuiden van de 
Westervoortse IJsselbrug, ook bekend 
als Hondsbroekse Pleij, was de plek waar 
de vogel het meest is gezien. Een klein 
Arnhems plasje (hierna:  Plasje) met wilgen 
erlangs aan de overkant van de rivier was 
de tweede verblijfplaats. Het Plasje wordt 
omringd door wilgen, fietspaden en wegen 
waardoor de vogel moeilijker zichtbaar was. 
Op  15 augustus werd de vogel rustend op 
een weiland bij Manege Ten Bosch, aan de 
IJsseldijk  ten noorden van Westervoort 
gezien. Hij bleef er niet lang, kennelijk was de 
nabij gelegen plas niet aantrekkelijk of was 



- 182 -     Vlerk 32/4   |   december 2015   |    Roze Pelikaan aan de IJssel  

het er die zaterdag te druk. Op zondag 16 en 
maandag 17 augustus regende het langdurig 
en veel, de vogel vond beschutting op het 
Plasje. De dag erna maakte de pelikaan ‘s 
middags een uitstapje naar de Immerlooplas 
en keerde weer terug naar zijn hoofdverblijf-
plaatsen. Op vrijdag 21 augustus dook hij op 
in Ede waar hij zowel ter plaatse als overvlie-
gend is gezien. Diezelfde dag verscheen 
hij weer op de intussen vertrouwde locatie 
bij Westervoort. Omroep Gelderland 
besteedde aandacht aan de roze bezoeker 
en dat leidde in het zonnige weekend erna 
tot extra waarnemingen en aanloop van 
omwonenden en passanten. Toch maakte 
de pelikaan in dat weekend een korte vlucht 
richting Lathum waar hij overvliegend werd 
gezien.

Het aantal waarnemingen van de vogel 
nam af, al kwam een aantal waarnemers 
voor de tweede maal of vaker kijken.  Op 10 
september was het Roy Verhoef die om 11.30 
uur  de laatste waarneming deed. 

Voedsel zoeken
Een klein aantal waarnemers geeft gedetail-
leerde informatie  over het voedsel zoeken. 
Op de regendagen 16 en 17 augustus op het 
Plasje: “1 tot 2 vangpogingen per minuut” en 
“regelmatig visjes doorslikkend, zeker vier 
stuks”. In die periode staat er nog voldoende 
water in het Plasje. Later neemt de water-
stand er af.

Begin september zien waarnemers op de 
plas bij Westervoort ook foerageergedrag. 
Op 2 september meldt een waarnemer, 
dat het vissen weinig succesvol is. Een 
andere waarnemer ziet die dag, dat de 
pelikaan zoetwaterkreeftjes vangt. Op 5 en 
8 september wordt gemeld, dat de vogel 

foerageert op waterplanten. Een viseter, die 
aan planten begint, kan duiden op een tekort 
aan vis.  Zou hij onvoldoende vis kunnen 
bemachtigen? Zijn vertrek op de tiende is in 
dit licht bezien geen verrassing.

Eerdere gevallen in werkgebied VWGA
Eind 1987 en begin 1988 was er een Roze 
Pelikaan aanwezig in een zuidelijke plas van 
Meinerswijk. Ook van deze vogel is bekend, 
dat hij een zwervend bestaan leidde (Lensink 
1988). Een andere zwervende vogel werd op 
6 mei 2006 cirkelend gezien bij Hummelo. 
Deze vogel belandde later dat jaar in Wales 
en werd daar verzwakt “in verzorging 
genomen” (http://www.dutchavifauna.nl/
record/2421).

De vogels van Meinerswijk en Hummelo zijn 
aanvaard door de Commissie Dwaalgasten 
Avifauna Nederland (CDNA). Van de vogel  
van 2015 is nog niet bekend of hij als 
wilde dwaalgast wordt aanvaard door de 
CDNA. Het voorkomen van Roze Pelikaan 
in Gelderland is gedocumenteerd (Wester 
2015).

De toekomst van IJssel-vogel
Eén afgedwaalde vogel moet voor zichzelf 
zorgen. Er is geen ondersteuning van de 
groep bij voedsel zoeken en het afleggen van 
grote afstanden. De eenling heeft daartoe 
meer energie nodig dan zijn soortgenoten 
die in een groep leven. Hoe weet een 
verdwaalde vogel zijn soortgenoten te 
vinden?
 
Er zijn eerder al afgedwaalde Roze pelikanen 
in West-Europa geweest (Zwaaneveld, 1994). 
De kans lijkt niet zo groot dat zo’n eenling de 
weg terug vindt. 

http://www.dutchavifauna.nl/
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Roze Pelikaan met knobbeltje op snavel in Retentiegebied Woolde bij Hengelo, 18 september 2014
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Dank
Remco Wester leverde mij informatie en 
beeld over de herkenning en geschiedenis 
van “onze” Roze Pelikaan en bronnen over het 
voorkomen in Nederland en in West-Europa, 
alsmede een download van waarnemingen 
in het werkgebied van de Vogelwerkgroep 
Arnhem uit waarneming.nl. Hij heeft een 
eerder concept doorgenomen en van 
commentaar voorzien, waarvoor mijn dank.
Rob Zweers en  Tom Kruissink bedankt voor 
het beschikbaar stellen van de foto.Dank aan 
alle 224 waarnemers die hun waarneming, 
soms voorzien van aanvullende informatie, 
op waarneming.nl hebben ingevoerd. 

Greta van Hoorn
g.van.hoorn@hccnet.nl
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Ooievaars in het Duivense Broek, 13 december 2014
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Excursie trektelpost Eltenberg, 30 augustus 2015

Zo was de situatie op de trektelpost, toen 
we er om 8u.50 aankwamen: grote plassen, 
modder, bliksemschichten en stromende 
regen; het kerkje van Elten was gehuld in 
nevel. Er was slecht weer voorspeld en het 
was dus niet raar, dat Steven van de excursie 
afzag. We waren er nog maar net of wij 
drieën (Maarten, Chiel en ik) kregen gezel-
schap van de Vogelwerkgroep Zutphen. Zij 
waren met hun twaalven, ze hadden zich niet 
laten afschrikken door het weer. De positivo’s 
liepen zelfs in korte broek en op sandalen. 
Was Maarten even blij, dat hij niet de enige 
was!

Op roofvogelgebied was er weinig te 
beleven. Maarten ging een eindje lopen en 
ook ik wilde de omgeving wel verkennen. 
We ontdekten een heel mooi, gevarieerd 
natuurgebied met Matkop, Groene Specht, 
Boomklevers, Putter, Kneu. Het was ideaal 
terrein voor IJsvogels, maar die hebben we 
niet waargenomen. Op de terugweg naar de 

telpost zagen we Boerenzwaluwen en een 
wolk Huiszwaluwen.

Inmiddels was Rob Vogel begonnen met het 
serieuze trektellen (zijn verslag staat op
 www.trektellen.nl). Dankzij zijn aanwijzingen 
zagen we behalve Buizerds en een Torenvalk 
ook een adult wijfje Wespendief. Rob legde 
uit, dat je gestuwde trek hier vooral ziet bij 
wind tussen zuidwest en zuidoost. Wind 
die tegen de stuwwal botst geeft wat lift. 
Bij noordoostenwind laten de vogels zich 
niet stuwen. Is er weinig wind, dan slaan de 
roofvogels dieper door met hun vleugelslag, 
waardoor hun silhouet verandert.

Maarten ik vertrokken rond half één 
en misten daardoor 36 overtrekkende 
Ooievaars, maar Chiel zag hen nog wel. 
Gelukkig werd het alsnog goed weer om in 
korte broek te lopen.

Marguerite Sweers

http://www.trektellen.nl/
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Ringterugmeldingen 21

Ook in deze versie weer een aantal leuke 
of opvallende terugmeldingen: Lepelaar, 
Grauwe Gans, Steenuil en ook de Kauw. 
Ik dank Marc de Bont, Henk Jan Hof, Roy 
Verhoef, Michel Klemann en Maarten 
Hageman voor het toezenden. Heb je een 
terugmelding, dan vind ik het leuk als je 
me die toestuurt. Het hoeft niet persé een 
bijzondere soort of van ver weg te zijn; ook 
over lokale vogels valt wat te melden. Je kan 
er een korte tekst bij maken of dat aan mij 
overlaten. 

Lepelaar LaG/YfRG
De vogel is als nestjong op 31 mei 2009 
geringd op Schiermonnikoog door Otto 
Overdijk. Links kreeg de vogel Lime, metalen 
ring (a) en Groen; rechts een gele (Yellow) 
vlag en Rood en Groen. In de periode begin 
juli tot begin september verbleef de vogel 
in het Lauwersmeer met maar liefst 22 
aflezingen. Daarna was de Lepelaar ruim 
twee jaar uit de focus van waarnemers. Jonge 
vogels blijven de eerste levensjaren vaak in 
het overwinteringsgebied. Op 11 september 
2011 is er in ons land weer een aflezing, op 
Tholen bij St. Annaland. Twaalf dagen later 
zit de vogel in het zuidwesten van Spanje in 
Marismas del Odiel (2083 km van ringplek). 
Daarna is de Lepelaar bijna twee jaar van 
de radar, om op 16 juni 2013 weer gezien te 
worden op het wad bij Uithuizen (Gr). Een 
jaar later zijn er diverse waarnemingen van 
o.a. Marc de Bont tussen eind juli en eind 
september bij de Oude Waal in de Ooijpolder. 
In 2015 is de eerste aflezing gedaan op 7 
juli in de Blauwe Kamer bij Rhenen. Niet 
bekend is of de vogel ook gebroed heeft in 

de plaatselijke Lepelaarkolonie. Tussen 5 en 
21 augustus zijn er vier aflezingen gedaan 
in de Oude Waal Ooijpolder, waarvan drie 
door Marc en één door Mark Wilkinson. De 
Lepelaar is dan ruim zes jaar oud en lijkt 
op basis van de terugmeldingen (nog) niet 
gebroed te hebben. 

Grauwe Gans LJH 
Op de Facebookpagina van VWG Zutphen 
schrijft Henk Jan Hof het volgende: “Vandaag 
21 oktober 2015 een rondje in de stad 
gedaan op zoek naar Grauwe Ganzen met 
halsbanden. Nergens een gans te bekennen. 
Alleen bij de vijver bij het (bijna afgebroken) 
zwembad zwommen een vijftal beesten met 
halsband. Een ervan LJH is geringd op 26 juni 
2013. Na 29 juni 2013 vertrokken uit Zutphen 
om vervolgens in oktober 2013 in Borculo bij 
de Hambroekplas afgelezen te worden. In het 
voorjaar van 2014 weer in Zutphen aanwezig, 
tot ver in augustus. Daarna is de vogel niet 
meer gezien, in ieder geval niet doorgegeven 
op www. geese.org, tot 10 september 2015. 
Toen zat deze vogel bij Enschede, Oelemars. 
En dus vandaag weer door mij gezien in 
Zutphen. In de periode juni 2013 tot heden is 
de ring slechts 19 maal afgelezen en dat door 
maar een paar personen.”

Grauwe Gans JPB
Roy Verhoef zag op 11 september 2015 
deze gans bij het Berghoofdse Veer in de 
Rijnstrangen. De vogel is op 22 juni 2013 
geringd door Berend Voslamber in de 
Millingerwaard. De twee jaar daarna is de 
gans vooral in de Ooijpolder waargenomen. 
Eind september 2014 hopte de vogel even 

http://geese.org/
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de Waal over naar de Gendtse Polder en in 
oktober 2014 was er een uitstapje naar de 
Afgraving Teunesen bij Milsbeek. In augustus 
2015 bezocht hij even Het Zand bij Lent. 
Opvallend is dat alle waarnemingen gedaan 
zijn in de maanWden juli-januari en geen 
enkele in het voorjaar. 

Steenuil (ringnummer niet doorgegeven)
Michel Klemann schrijft dit op de Faceboo-
kpagina VWG Zutphen: “Op 7 juli 2015 vond 
ik op De Mars in Zutphen een dode jonge 
Steenuil met een glimmende ring om de 
poot: verkeersslachtoffer. Je verwacht dan 
dat die ergens aan de rand van Zutphen 
geringd zou zijn, maar nu kreeg ik bericht dat 
het jong slechts 5 weken eerder, op 13 juni 
geringd was tussen Neede en Haaksbergen, 
32 kilometer ten oosten van de vindplaats. 
Dat is dan best een eind voor zo’n jong beest. 
Zeker wanneer je een Steenuil bent.”

Kauw (ringnummer niet doorgegeven)
Maarten Hageman mailt een leuke 
terugmelding: Vanaf 2013 heb ik naast 
mijn Ring-Mus project in Didam ook een 
RAS-project met Kauwen. Sinds 2014 mag ik 
ze ook voorzien van zwarte kleurringen met 
een witte inscriptie van een letter en een 
cijfer. Niet dat ik grote aantallen vang met de 
inloopkooi achter het huis (gemiddeld ca. 25 
adulten per jaar). Vooral wanneer de Kauwen 
jongen hebben, verliezen ze hun schuwheid 
en gaan ze voor het lekkere mais en brood 
in de kooi. Ook vang ik dan een handvol 
Eksters en een enkele Gaai. Terugvangen doe 
je maar zelden, maar door een kleurring kan 
ik er in de wijk toch verschillende aflezen 
door het jaar heen. Opvallend is dat ik ruim 
de helft van de gekleurringde vogels nooit 
meer zie, terwijl het me allemaal plaatselijke 
broedvogels lijken.

Groot was mijn verrassing toen ik op 27 
mei 2015 een Kauw met een Belgische ring 
ving! Opvallend ook dat deze Kauw als >2 
kj geringd is. De vogel kreeg de ring op 14 
december 2011 bij Relegem, een dorpje 
ten noordwesten van Brussel (178 km van 
Didam). Door het kleurringen heb ik de 
laatste jaren honderden, misschien wel 
duizenden Kauwen bekeken en nog nooit 
een geringde gezien (behalve de geringde 
bij mij in de buurt). Dus die plaatstrouw kan 
wel tegenvallen, gezien mijn ervaringen (ook 
van adulten). Zo zie je maar weer hoe leuk 
het ringen van vogels is. Waarnemingen van 
gekleurringde Kauwen uit onze regio zijn 
zeer welkom bij Maarten Hageman 
(maarten_hageman@hotmail.com).

Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl

Lepelaar met kleurring links, Oude Waal in de 
Ooijpolder, 15 augustus 2015
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Brilduikers in De Bijland, december 2014
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Nieuwe leden
  Anneke te Dorsthorst, Velp, 

anneketedorsthorst@chello.nl
  Maurice de Graaf, Doetinchem, 

70maurice@gmail.com
  Lizzy Haanen-Simons, Westervoort, 

l.haanen@upcmail.nl
  Rosalie Habets, Arnhem, 

rosaliehabets@gmail.com
  Anke Hoekstra, Arnhem, 

achoekstra@hotmail.com
  Christa van der Kooij, Arnhem, 

c.kooijvander@gmail.com
  Leo Lamers, Didam, ltm.lamers@planet.nl
  Dennis Rensen, Doetinchem, 

denro9@hotmail.com
  Bart Steen, Wageningen, 

bbsteen_7@hotmail.com
  Marije Ulrich, Arnhem, 

marije.ulrich@hotmail.com
  Tonny van Vugt, Arnhem, 

tonnyenben@gmail.com
  Theo de Wild, Elst, tdw@hetnet.nl

Van de ledenadministratie

Emailwijzigingen
  Raymond Schuurkes, 

schuurkes.vwgarnhem@ziggo.nl

Beëindiging lidmaatschap
  Sander Boekhorst
  Henny Disselhorst
  Renske Hoekstra
  Derk-Jan ter Horst
  Mike Leenders
  Jos van de Leijgraaf
  Bert Spit
  Herman van Steenwijk
  Hein Visser

Leden- en donateursaantal per 20 november 
2015 (na aftrek opzeggingen)
Leden (incl. donateurs): 295

Henk Tamerius
ledenadministratie@vogelwerkgroeparrnhem.nl
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Houd voor aanvullingen en wijzigingen de 
website en de werkgroepmail in de gaten.

Zaterdag 9 januari
Slaapplaatstelling ganzen en zwanen. Zie
www.sovon.nl.

Dinsdag 12 januari 
Lezing Vogels van Lesbos door Koos Dansen
over vijf weken vogelen op het vogelrijke 
eiland Lesbos. Stadsboerderij Presikhaaf, 
19:30-22:00 uur. Opgeven niet nodig.

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
Nationale Tuinvogeltelling. Zie 
www.vogelbescherming.nl.

Zaterdag 16 januari
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 23 januari
Excursie Biesbosch. Nadere informatie via 
website www.vogelwerkgroeparnhem.nl en de 
werkgroepmail.

Dinsdag 2 februari 
Lezing over de De Grutto door Albert 
Beintema. Beintema heeft zijn halve leven 
onderzoek gedaan naar weidevogels en 
beschouwt de Grutto als de koning der 
weidevogels. Zijn lezingen zijn boeiend en 
vaak hilarisch. Zijn boek “De Grutto” zal er te 
koop liggen. Plaats: Hogeschool Larenstein, 
19:30-21:00 uur. Opgeven niet nodig.

Zaterdag 6 februari
Excursie De Bijland. De Bijland is een 
recreatieplas van ongeveer 200 ha. In 

Activiteitenprogramma winter en voorjaar 2016

de winter verblijven in het stille gebied 
veel watervogels, waaronder typische 
wintergasten als Brilduiker, Grote Zaagbek 
en Nonnetje. Het kan er een komen en gaan 
zijn van groepen ganzen die er drinken en 
badderen. Misschien zien we ook de IJsvogel, 
Dodaars of een zeldzame duiker. Vanaf de 
oevers hebben we telkens een ander zicht 
op het water. De wilgen op de oevers zijn in 
de winter aantrekkelijk voor rondtrekkende 
kleine zangvogels. We wandelen rond de plas 
en langs de rivier en oude kleigaten. Totaal 
ongeveer 8 km (4,5 uur). Goede (waterdichte) 
wandelschoenen aanbevolen. Start 9.00 uur 
bij de parkeerplaats aan de Puttmanskrib te 
Herwen. Opgeven via www.vogelwerkgroe-
parnhem.nl.Na aanmelden bekijken we de 
mogelijkheid van carpoolen.

Zaterdag 13 februari
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 20 februari 
Slaapplaatstelling Grote zilverreiger en 
Aalscholver. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 12 maart 
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Woensdag 16 maart 
Verrassingslezing. Nadere informatie volgt 
via www.vogelwerkgroeparnhem.nl  en de 
werkgroepmail. 

Zaterdag 19 maart 
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan en 
Grutto. Zie www.sovon.nl.

http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://parnhem.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://www.sovon.nl/


De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen en behoudt zich het recht voor 

artikelen te weigeren of in te korten c.q. veranderingen aan te brengen. Overname van artikelen of gegevens uit 

artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van de vogelwerkgroep

(voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl) die daarover afspraken maakt met de auteur/onderzoekers. Het kan 

voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht.

Contactpersonen
Broedvogeltellingen Veluwezoom

Broedvogeltellingen Gelderse Poort

Trektellingen

Watervogeltellingen

Slaapplaatstellingen

Voorjaarsfenologie

Gierzwaluwen

IJsvogel

Excursies

Waarnemingenarchief

Vogel- en Natuurbescherming

Stadsvogeladviseur Arnhem-noord
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IntroIn de ban van vogels

Er hangt iets in de lucht ... aanstekelijk en 
tegelijk onstuitbaar! Nou, dan is het geen 
rover of een ooievaar. Nee, ik doel op een 
beweging van mensen die het landschap 
waarin ons voedsel wordt verbouwd aantrek-
kelijker en veerkrachtiger wil maken. Het is 
al begonnen. In het zuidelijke deel van Park 
Lingezegen (de Woerdt) is ene Louis Dolmans 
aan het experimenteren op zijn natuurakkers. 
Kijk maar eens op www.vanakkernaarbos.nl.
In vijf jaar tijd steeg het aantal soorten 
broedvogels spectaculair van 10 naar 65! 
Hoe? Eigenlijk is het heel simpel: niet alle 
grond benutten, niet ploegen, meerjarige 
granen zaaien en bomen, struiken en kruiden 
aanplanten die ter plekke willen groeien. Dat 
werkt!

Wij vogelaars weten als geen ander het 
verband te leggen tussen vogels en hun 
omgeving. We beseffen ook dat we naar de 
laatste 3-5% van onze boerenlandvogels van 
weleer zitten te kijken. Europa is sinds 1980 
300 miljoen vogels kwijtgeraakt, vooral in 
akkerland. Voor Nederland is de schatting 
15 miljoen vogels. Van de populaties van 
Veldleeuwerik, Patrijs en Ringmus is - ook in 
ons werkgebied - bar weinig over. Tijdens de 
Big Day die Bob Coenen en ik ondernamen, 
zagen we de Patrijs pas na 19 uur vogels 
kijken! Het platteland is een ecologische 
woestijn geworden. En het is er doodstil.
 
Maar dus niet overal. Dat is het hoopge-
vende. Park Lingezegen wordt een oase van 
waaruit het goede nieuws zich verspreidt. 
En wat kan de VWG Arnhem e.o. daarin 
betekenen? Helpen het goede voorbeeld te 

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: eind maart 2016

laten landen in de Liemers, in de landgoede-
renzone van Brummen, in het Azewijnse en 
buiten de grenzen van Park Lingezegen. Hoe? 
Door het gesprek aan te gaan met anderen 
die hetzelfde willen. En die zijn er.

In 2016, het Jaar van de Kievit, gaan we onder 
meer in de Liemers boeren ondersteunen 
die weidevogels beschermen. Wie weet gaan 
ze ook meidoornhagen en notenbomen 
aanplanten. En alles wat daarachteraan komt. 
Het wordt een boeiend jaar, 2016, een jaar 
waarin de boel gaat kantelen!

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl

http://www.vanakkernaarbos.nl/
mailto:voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl
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Van de redactie

Zeven jaar lang heeft Marc de Bont van 
iedere Vlerk een feestje gemaakt. Korte 
en lange artikelen, foto’s, ingewikkelde 
grafieken en lange tabellen werden steeds 
met zorg opgemaakt, precies passend voor 
52 Vlerkpagina’s. Als redactie hebben we 
het hem niet altijd gemakkelijk gemaakt, 
bijvoorbeeld als we op het laatste moment 
nog allerlei punten en komma’s wilden veran-
deren. Marc, namens de redactie - maar ik 
denk eigenlijk namens alle leden -: bedankt 
voor al die mooie Vlerks! 

Deze Vlerk is een coproductie van Marc en 
Fokko, die het stokje van Marc nu overneemt. 
Een soepele overgang van de ene naar de 
andere vormgever. Ik weet zeker dat ook 
Fokko van iedere Vlerk weer een feestje zal 
maken. 

In 2015 heeft Greta van Hoorn in iedere Vlerk 
een groep tellers voor het voetlicht gebracht. 
Eerder dit jaar schreef ze over MUS-tellers, 
over het tellen van broedende kolonievogels 
en over slaapplaats-tellers. Steeds met een 
oproep aan de leden om mee te doen met 
deze belangrijke activiteit van de werkgroep. 
Als laatste in deze serie laat ze nu het werk 
van de PTT-tellers zien. 

Twee mooie artikelen in deze Vlerk laten 
zien wat al die tellingen opleveren: inzichten 
in ontwikkelingen in de vogelstand en 
mogelijke verklaringen daarvoor. Henk 
Sierdsema en Frank Majoor hebben de 
telresultaten voor de Klapekster en broedvo-
gels in de Gelderse Poort uitgewerkt. 

En tot slot een aanrader: kijk ook eens op 
de Facebookpagina van de werkgroep, 
bijvoorbeeld naar het bijzondere verhaal van 
Jos Pilzecker over een vlinder die op vogels 
jaagt …Wist je trouwens dat je de Facebook-
pagina ook kunt bezoeken als je zelf niet op 
Facebook zit?

Veel leesplezier,

Namens de redactie

Renske Postma

info@dekrachtvantaal.nl

mailto:info@dekrachtvantaal.nl
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Bestuursmededelingen

Het bestuur is al enige tijd bezig met het 
ontwerpen van een geheel vernieuwde 
website. De oude vertrouwde website is 
qua functionaliteit en uitstraling niet meer 
geheel van deze tijd. Ook de verbinding 
tussen website, Facebook-pagina en de bijna 
wekelijkse VWG-mail moeten we opnieuw 
bezien. Een belangrijke eerste stap is de 
visie, de uitstraling en de doelen van de VWG 
vaststellen. Daarna vertalen we die naar een 
logisch en makkelijk te navigeren platform. 
Dit krijgt de komende maanden zijn beslag.
Een andere ontwikkeling is het beschikbaar 
stellen van de Vlerk in digitale vorm. Vanaf 
aflevering 32–3 (oktober 2015) is de Vlerk 
als flipbook voor de leden beschikbaar. Al 
drieëntachtig leden ontvangen de digitale 
versie van de Vlerk. Dat levert een behoor-
lijke besparing op aan druk- en portokosten. 
We lopen daarmee voor op de prognose in 
de meerjarenbegroting. Wil je voortaan ook 
de Vlerk digitaal ontvangen, stuur dan een 
mailtje aan ledenadministratie@vogelwerk-
groeparnhem.nl.

Er is een aparte werkgroep Lezingen 
gestart, vooralsnog bestaande uit Ineke 
Wesseling, Koos Dansen en Jeroen Gosse. 
De afgelopen jaren was het aanbod mooi en 
aantrekkelijk, maar tegelijkertijd ook wat ad 
hoc. Dit gaat nu veranderen. De werkgroep 
gaat een jaarplan opstellen om een goed 
samenhangend en gevarieerd aanbod aan 
lezingen samen te stellen. De verbinding 
met de natuurstudievereniging Laarx van 
Hogeschool Van Hall-Larenstein is goed en 
dat willen we graag zo houden. 

Wat betreft de excursies zijn er ideeën om 
excursies met andere VWG’s uit te wisselen. 
Je gaat met lokale deskundige vogelaars op 
pad en je krijgt zo een beter beeld van het 
gebied. De eerste ervaringen in Groningen 
waren zeer positief! Andere wensen zijn: 
meer verdieping voor gevorderden zoals 
achtergrondinfo over een gebied, ecologie, 
ruipatronen, vooraf meer informatie geven 
aan de deelnemers etc. En meer verdieping 
in het eigen werkgebied, plus niet-leden 
zijn welkom bij geselecteerde excursies in 
het eigen werkgebied. Een enquête over de 
tevredenheid van de excursies is inmiddels 
door een vijfde van de leden ingevuld. We 
zijn benieuwd naar de resultaten en de 
voorstellen die daar uit volgen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl

http://groeparnhem.nl/
mailto:voorzitter@vogelwerkgroenarnhem.nl
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Telpost Hondsbroeksche Pley
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Euro Birdwatch 2015

Over Euro Birdwatch
Euro Birdwatch is een initiatief van de 
regio Europa en Centraal-Azië van Birdlife 
International en wordt sinds 1993 jaarlijks 
georganiseerd door Birdlife Europe. Birdlife 
Europe vertegenwoordigt 48 nationale 
vogelbeschermingsorganisaties.

Het doel van Euro Birdwatch  is om in heel 
Europa aandacht te schenken aan trekvogels 
en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer 
draagvlak voor beschermingsactiviteiten 
in de verschillende landen. Ook kan Euro 
Birdwatch ertoe bijdragen dat meer mensen 
geïnteresseerd raken in vogels, want het is 

ook leerzaam en leuk om mee te doen aan 
het gezamenlijk tellen van trekvogels.

Euro Birdwatch is in feite een mega-
trekvogeltelling, waarbij verspreid over het 
continent trekvogels worden geteld op 
telposten, die soms speciaal voor Birdwatch 
worden opgericht. In 2015 werd in 39 
Europese landen geteld en verder in Kazakh-
stan en Uzbekistan. Vogelbescherming 
Nederland organiseerde Birdwatch voor de 
twintigste keer in ons land en coördineerde 
dit jaar Euro Birdwatch in heel Europa.



Vlerk 32/4   |   december 2015   |   Euro Birdwatch 2015  - 145 - 

Het kantoor in Zeist verzamelde de gegevens 
van de Nederlandse telposten via www.
trektellen.nl. De andere deelnemende 
landen verzamelden op dezelfde manier de 
nationale tellingen en gaven die daarna door 
aan het kantoor in Zeist.

Resultaten van alle landen
De resultaten van Euro Birdwatch 2015 
staan op www.eurobirdwatch.eu. Er werden 
in totaal 4.279.021 vogels gemeld door 
25.115 deelnemers op 1.046 telposten. In de 
Europese top drie stonden: Spreeuw, Vink en 
Meerkoet. Op de website zijn de gegevens 
per land te raadplegen.

Resultaten in Nederland
De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. 
Dat was in Nederland overwegend goed. 
In sommige delen van het land begon de 
dag nevelig waardoor de trekvogels op het 
gehoor moesten worden geteld. In de rest 
van het land scheen voornamelijk de zon. 
Met een zwakke tot matige oostelijke wind 
waren de omstandigheden voor landtrek 
goed, want de trekvogels hebben dan 
rugwind. Maar helaas worden ze dan minder 
goed ‘opgepikt’ door trektellers.

In de laatste week van september vertrokken 
vanuit Falsterbo in Zuid-Zweden flinke 
aantallen trekvogels richting het zuiden. 
Opvallend waren de enorme groepen Vinken, 
Sperwers, Sijzen en Pimpelmezen. Een deel 
van deze vogels doorkruiste Nederland op 
3 oktober. Doorgaans werd de Spreeuw het 
vaakst gezien, maar Vinken en Kolganzen 
vlogen ook goed. Opvallend was verder het 
aantal Graspiepers en Kneuen.Soort Aantal

1 Spreeuw 67.896
2 Vink 38.308
3 Kolgans 35.308
4 Graspieper 20.038
5 Kievit 15.349
6 Grauwe Gans 13.264
7 Kokmeeuw 13.105
8 Kneu 9.279
9 Toendrarietgans 6.937

10 Sijs 6.520

Tabel 1. Top 10 op de 145 telposten in Nederland

Beemsterweg (impressie Bob Coenen)
Toen ik om 7.15 uur aankwam op de 
telpost, waren Erik Ernens en Bert Peters 
al een kwartier bezig. Aanvankelijk was 
er nevel en bewolking. Het was praktisch 
windstil en de trek speelde zich hoog af. 
Zeker in de ochtendschemering waren 
Graspiepers en Vinken wel hoorbaar, maar 
niet te zien. Het is moeilijk inschatten 
wat er gemist werd aan aantallen. Na de 
bewolking kwam de helblauwe lucht, dat 
maakte het zicht niet beter. Door de lage 
aantallen hadden we meer tijd voor de 
krenten in de pap. Met name Erik en Mark 
waren scherp. Eerst determineerden zij 
een IJsgors op geluid. Ook een Europese 
Kanarie herkenden zij al van verre. 
Vanuit het zuiden kwam een Rode Wouw 
thermieken, hij draaide zelfs een rondje 
boven ons. We zagen hem spelen met een 
rat: de lange staart was goed zichtbaar. 
De klapper moest toen nog komen: Mark 
vermoedde een Witwangstern tussen 
de Kokmeeuwen boven de Oude IJssel. 
Omdat de trek geheel was stilgevallen, 
besloten we te stoppen met tellen en de 
Witwangstern te spotten.

http://trektellen.nl/
http://www.eurobirdwatch.eu/
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Soort AB BE EB HP ZB Totaal

Aalscholver 15 9 4 0 19 47
Ooievaar 0 0 5 0 0 5
Grote Zilverreiger 2 9 0 3 3 17
Blauwe Reiger 1 1 0 0 0 2
Toendrarietgans 0 71 10 0 0 81
Kolgans 350 180 283 46 76 935
Grauwe Gans 0 43 6 0 3 52
Smient 0 8 0 0 0 8
Rode Wouw 0 1 1 0 0 2
Bruine Kiekendief 1 0 0 0 0 1
Sperwer 4 0 6 0 0 10
Buizerd 3 2 15 0 0 20
Torenvalk 1 1 2 0 0 4
Smelleken 0 0 0 1 0 1
Kievit 18 6 30 0 0 54
Watersnip 0 10 1 2 0 13
Wulp 0 8 0 0 0 8
Kokmeeuw 0 151 0 0 0 151
Holenduif 4 24 0 2 3 33
Houtduif 1 3 0 0 6 10
Turkse Tortel 0 2 0 0 0 2
Boomleeuwerik 1 22 2 0 0 25
Veldleeuwerik 72 29 0 41 7 149
Boerenzwaluw 0 6 14 0 0 20
Grote Pieper 1 0 0 0 0 1
Boompieper 2 1 0 1 1 5
Graspieper 450 219 21 193 43 926
Waterpieper 1 0 0 0 0 1
Gele Kwikstaart 0 1 0 0 0 1
Grote Gele Kwikstaart 1 3 0 3 0 7
Witte Kwikstaart 60 38 2 8 14 122
Heggenmus 1 13 0 3 0 17
Tjiftjaf 0 0 0 1 0 1
Zwarte Roodstaart 0 0 1 0 0 1
Merel 1 1 5 0 0 7
Zanglijster 0 25 23 3 10 61
Koperwiek 0 15 2 0 0 17
Grote Lijster 0 2 0 0 0 2
Kramsvogel 0 0 0 0 1 1
Goudhaan 0 1 0 3 0 4
Zwarte Mees 0 1 0 0 0 1
Pimpelmees 0 2 0 5 0 7
Koolmees 0 2 0 0 0 2
Gaai 0 3 0 0 0 3
Ekster 0 1 0 0 0 1

Tabel 2. Resultaten werkgebied VWGA . Telposten: AB=Azewijnse Broek; BE=Beemsterweg Eldrik; 
EB=Eltenberg; HP=Hondbroekse Pleij; ZB=Zeegbos (Huissen)
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Zonsopkomst bij Eltenberg, 3 oktober 2015
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Soort AB BE EB HP ZB Totaal

Klapekster 0 0 1 0 0 1
Kauw 0 7 7 0 2 16
Roek 2 2 1 0 2 7
Spreeuw 0 116 22 255 26 419
Ringmus 0 25 0 0 1 26
Zwarte Kraai 5 0 0 0 0 5
Vink 19 374 111 30 113 647
Keep 1 5 0 0 1 7
Europese Kanarie 0 1 0 0 0 1
Groenling 1 5 0 0 0 6
Putter 0 10 0 0 4 14
Sijs 60 84 14 30 38 226
Kneu 82 9 0 6 33 130
Barmsijs spec 0 1 0 0 0 1
Kruisbek 0 0 2 0 1 3
Appelvink 0 0 0 0 4 4
Geelgors 0 0 0 1 0 1
IJsgors 0 1 0 0 0 1
Rietgors 10 38 1 15 4 68
64 soorten 1170 1592 592 652 415 4421

vervolg Tabel 2. Resultaten werkgebied VWGA . Telposten: AZ=Azewijnse Broek; BE=Beemsterweg Eldrik; 
EB=Eltenberg; HP=Hondbroekse Pleij; ZB=Zeegbos (Huissen)

Tabel 3. Top 10 op de 5 telposten 
VWG Arnhem

Soort Aantal

1 Kolgans 935
2 Graspieper 926
3 Vink 647
4 Spreeuw 419
5 Sijs 226
6 Kokmeeuw 151
7 Veldleeuwerik 149
8 Kneu 130
9 Witte Kwikstaart 122

10 Toendrarietgans 81
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Bijzonderheden waren 8 Bladkoningen, 9 
Roodkeelpiepers, 11 Europese kanaries, 9 
Grote piepers, 6 Duinpiepers, een Roodpoot-
valk en een Siberische boompieper.
In heel Nederland werden 295.291 waarne-
mingen gerapporteerd door 145 deelne-
mende telposten. Er werden 188 soorten 
gemeld. Ter vergelijking: in 2014 werd een 
record van 1.420.905 waarnemingen gemeld; 
in 2013 werden 378.336 waarnemingen 
gemeld. De top 10 soorten staan vermeld in 
tabel 1.

Resultaten VWG Arnhem 
In ons werkgebied deden 5 telposten mee 
aan Euro Birdwatch 2015: 

 • Azewijnse Broek: Wim Gerritsen en Roel 
en Rudie Schwartz;

 • Beemsterweg Eldrik (bij Doesburg): Erik 
Ernens, Bert Peters, Mark Gal, Marcel Ruijs, 
Gerbert Strang, Guido Janze, Jos Pilzecker, 
Machiel Verhagen en Bob Coenen;

 • Eltenberg: Jan Schoppers, Marc de Bont, 
Edwin Witter, Arjan Hell, Roeland de Muynck, 
Rob Lensink en Job de Jong;

 • Hondsbroekse Pleij: Jochem van de Kamp;
 • Zeegbos (Huissen): Arjen Poelmans, Abel 

Gyimesi en Patrick van de Kamp. 

In totaal werden 4.421 vogels geteld 
verdeeld over 64 soorten. De gegevens per 
telpost staan in tabel 2. De Kolgans werd het 
meest gezien, gevolgd door de Graspieper en 
de Vink. Tabel 3 geeft de top tien.

Maarten Bosman

Hondsbroekse Pleij  (impressie Jochem 
van de Kamp)
Om 7.30 was ik op de telpost, 500 meter 
ten zuiden van oorlogsmonument 
Hondsbroekse Pleij. Een van de eerste 
vogels die overvloog, was een razendsnel 
Smelleken. In een strakke lijn vloog dat 
over de dijk richting Huissen. De eerste 
1,5 uur vlogen er duizenden Kolganzen, 
meeuwen, Kieviten en Wulpen over. 
Dit waren vooral lokale bewegingen 
en ze telden dus niet mee. Daarna was 
er een half uur bewolking en konden 
we trekkende vogels beter zien. We 
noteerden kleine groepen Graspiepers en 
Veldleeuweriken en ook een Boompieper, 
3 Grote Gele Kwikken en een Geelgors. 
Aan de rand van de IJssel staan enkele 
wilgen en struiken die ik ook altijd check 
op trekkende zangertjes en andere 
kleinere vogels. Hier zag ik een groepje 
Pimpelmezen en een voorbijtrekkende 
Tjiftjaf. Al met al was het een mooie 
ochtend, maar niet voor de vogeltrek. 

Zeegbos (impressie Arjen Poelmans)
‘s Ochtends telde ik alleen, ’s middags 
(een half uurtje) samen met Abel Gyimesi 
en Patrick van de Kamp. Het was een 
rustige telling met als leuke soorten drie 
Grote Zilverreigers, de eerste Kramsvogel 
en Keep, Kruisbek (altijd een leuke soort 
voor deze post) en doortrek van Sijzen. De 
Sijzen werden meestal  slechts gehoord, 
omdat ze zeer hoog vlogen. Er was veel 
lokale beweging van Kolganzen tussen 
foerageergebieden; alleen Kollen die 
hoog doorvlogen werden geteld.

Zeegbos (impressie Arjen Poelmans)
‘s Ochtends telde ik alleen, ’s middags 
(een half uurtje) samen met Abel Gyimesi 
en Patrick van de Kamp. Het was een 
rustige telling met als leuke soorten drie 
Grote Zilverreigers, de eerste Kramsvogel 
en Keep, Kruisbek (altijd een leuke soort 
voor deze post) en doortrek van Sijzen. De 
Sijzen werden meestal  slechts gehoord, 
omdat ze zeer hoog vlogen. Er was veel 
lokale beweging van Kolganzen tussen 
foerageergebieden; alleen Kollen die 
hoog doorvlogen werden geteld.
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VWGA Texel tussen Cocksdorp en vuurtoren, 10 oktober 2015
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Op vrijdag reden Greta van Hoorn, Ineke 
Wesseling en Eite Boonstra naar Texel bij 
zonnig weer en weinig wind. Na de overtocht 
rond 12 uur zetten we eerst koers naar 
de Mokbaai.  Gestopt werd bij de Petten 
waar we Watersnippen en Kneutjes zagen. 
Aangekomen bij de Mokbaai werden we 
verblijd met Baardmannetjes, de roep van 
een Waterral en de komst van Maria Peters, 
Guus Haenen en Herma Zuidema, die kort 
daarvoor een Beflijster gezien hadden. Even 
later kwamen ook Koos Dansen, Antoinette 
Hofstee en Marguerite Sweers. Kennelijk 
hadden allen los van elkaar hetzelfde 
gepland. Bij de Mokbaai liepen we door 

Excursie Texel: 9 tot en met 12 oktober 2015

bosjes langs de Geul richting Hoornderslag. 
De bosjes zaten vol lijsterbes- en duindoorn-
bessen en er vlogen dan ook veel lijsterach-
tigen. Met name de Koperwieken maakten 
indruk. Ook kwam een Havik overvliegen en 
vanaf een uitkijkpunt over de Horsmeertjes 
zagen we een paartje Brilduikers. Vanuit de 
Mokbaai gingen we naar ons onderkomen 
“Us Hiem” in Oosterend, waar we ’s avonds 
genoten van een spaghettimaaltijd van Koos 
en Antoinette. 

Zaterdag was onze fietsdag op gehuurde 
fietsen. De dag begon koud en mistig. De 
tocht liep langs de  waddendijk aan de 
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Kramsvogel, Texel, 12 oktober 2015
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oostkant van het eiland, in noordelijke 
richting met als eerste stop de Bol. Het 
was afgaand tij. De Rotganzen lieten 
hun kenmerkende geluid horen en een 
groep van 15 Lepelaars vloog in zuidelijke 
richting. De tocht ging verder via Utopia en 
de zuidkant van de schorren. Binnendijks 
waren opvallend veel Goudplevieren. Bij de 
noordkant van de schorren ontdekten we 
bij een slenk een aantal Kleine Zilverreigers. 
Door het grote aantal Tureluurs vielen de 
rode poten van een Zwarte Ruiter haast niet 
op. In het bos hoorden en zagen we diverse 
Goudhaantjes, maar de Bladkoning die er 
zou moeten zitten, liet zich niet horen of 
zien. De tocht werd onderbroken door een 
koffiestop in De Cocksdorp. Daar werd de 
groep gecompleteerd met Jeroen Gosse, 
Renske Postma en Annemiek Demon, die die 
ochtend waren overgevaren.

De tocht ging verder langs de Robbenjager. 
Bij een uitkijkpost zagen we wat eenden, 
Watersnippen en ook nu weer Goudhaantjes. 
Via het  fietspad door de duinen kwamen we 
bij de Slufter, waar bij de eerste duinover-
gang een onbekende strandloper werd 
gespot. Er ontstond een levendige discussie 
over de kenmerken van het vogeltje, over de 
vorm van het lijfje, de vorm van de kop, de 
vorm en lengte van de snavel, over de lengte 
van de pootjes en niet te vergeten over de 
kleur en een eventuele wenkbrauwstreep. De 
meningen bleven verdeeld, maar het was wel 
leerzaam.

Bij de tweede duinovergang werd weer 
gestopt en gingen we  in aparte groepjes 
aan de wandel. Tapuiten genoeg, maar de 
Strandleeuwerik liet zich helaas niet zien. 
Na de wandeling gingen de groepjes via 
verschillende wegen terug naar Us Hiem. 
Ineke is zaterdag in de loop van de middag 
weer vertrokken. De fietsen werden  terug-
gebracht en in de Bistro in Oosterend werd 
smakelijk gegeten. Jeroen en Renske sliepen 
die nacht in een tentje in de tuin, wat een 
stelletje bikkels.

Zondag 11 oktober was een autodag. 
Het was bewolkt en er stond een straffe 
oostenwind. Nu stond het bezoek aan de 
Mokbaai op het programma met ook nu eerst 
een stop bij de Petten, waar in de verte twee 
Slechtvalken gespot werden. Bij de Mokbaai 
konden we nu door het tij een groot aantal 
wadlopertjes dichtbij zien. Zo hoorde ik de 
namen voorbijkomen van Bontbekplevier, 
Kanoet, Bonte Strandloper en Kleine 
Strandloper. Daarna een wandeling door de 
duinen, waar door de harde wind niet veel 
te spotten viel, maar Annemiek spotte daar 
toch nog een Klapekster.  Door de harde 
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wind zaten de meeste watervogels aan de 
overkant in de luwte. Enkelen van ons zagen 
bij het verlaten van de duinen een Bruine 
Kiekendief. Dit keer was de koffiestop bij 
de Hoornderslag. Omdat er Jan van Genten 
waren gespot bij paal 15, gingen we er 
natuurlijk meteen op af. We hebben genoten 
van een aantal Jan van Genten, die  aan het 
vissen waren met spectaculaire duikvluchten. 
Ook zwommen er twee Roodkeelduikers, die 
we later mooi in de vlucht konden bewon-
deren.  Anderen merkten een langsvliegende 
Grauwe Pijlstormvogel op en op de kribbe 
zat een groot aantal Drieteenstrandlopers 
te schuilen. De volgende stop was bij de 
Tuintjes, een duingebied in de buurt van de 
vuurtoren. Hier waren opnieuw Goudhaan-
tjes van dichtbij te bewonderen en struikelde 
Jeroen bijna over een Houtsnip, die twee 
meter voor hem opvloog. Ons laatste doel 
voor die dag waren toch weer de wadden en 
wel ter hoogte van hotel Prins Hendrik. Bij 
de hoek van het Rotganzenreservaat spotten  
we nog een juveniele Lepelaar, een langsvlie-
gende Slechtvalk en een Groenpootruiter.

Omdat diverse mensen maandag weer 
moesten werken, gingen 
de meesten ‘s avonds 
met de boot over, alleen 
de bemanningen van de 
auto’s van Koos en Greta 
bleven in Oosterend achter. 
Marguerite verzorgde een 
prima quinoamaaltijd voor 
de achtergeblevenen. 

Maandag 12 oktober was 
de vertrekdag. Koos nam de 
gelegenheid waar om nog 
enkele foto’s te schieten 
van Kramsvogels en Grote 

Lijsters. Greta en Eite gingen eerst naar de 
hut Dijkmanshuizen. Ook die dag waaide 
het hard, dus was het verblijf in de hut zeer 
aangenaam. In een paar bremstruiken schar-
relde duidelijk zichtbaar een groot aantal 
Goudhaantjes rond, ook een mooi mannetje 
Zwartkop liet zich duidelijk zien. Bovendien 
werden we verrast door een Kemphaan, een 
Witgatje en alweer een voorbijvliegende 
Slechtvalk. Het volgend doel was een bezoek 
aan de hut Westerkolk ten noorden van 
Waal en Burg. Daar zagen we veel rustende 
Smienten en Slobeenden. Vanuit de auto 
zagen we veel Kieviten, Goudplevieren en 
Graspiepers.
 
Ik kan alle VWG-leden van harte aanbevelen 
bij een volgende excursie van de partij te 
zijn. Voor de geïnteresseerden … we hebben 
na afloop een lijst samengesteld met 114 
soorten.

Ik kijk terug op een geslaagd weekend, 
waarin ik veel gezien en veel geleerd heb. De 
organisatoren daarvoor hartelijk dank.

Eite Boonstra

Goudhaantje in de Tuintjes, Texel, 10 oktober 2015
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Klapeksters tellen op de Zuidoost-Veluwe 

Inleiding
Sinds 1997 worden door leden van de 
Vogelwerkgroep Arnhem e.o. jaarlijks in het 
laatste weekend van november of het eerste 
weekend van december Klapeksters geteld 
op de Zuidoost-Veluwe. Het is al weer tien 
jaar geleden dat hierover is gerapporteerd 
in de Vlerk (Sierdsema et al. 2005). Hoog tijd 
dus voor een update van de resultaten.

De Klapekster overwintert in het werkgebied 
vooral op heidevelden met verspreid staande 
vliegdennen, berken of eiken. Daarnaast 
zijn waarnemingen bekend van extensief 
beheerde akkers en graslanden op de 
Veluwe. De Klapekster is ca. twintig jaar 
geleden verdwenen als broedvogel in Neder-
land. De vogels die we hier te gast hebben 
in het winterhalfjaar komen overwegend uit 
Zweden en Finland. Klapeksters arriveren 
eind september of in oktober in hun 
overwinteringsgebieden. Medio of eind april 
zijn de laatste overwinteraars vertrokken. In 
oktober-november en in maart-april vindt 
doortrek plaats. Op alle grotere heidevelden 
in het werkgebied zijn ’s winters een of meer 
Klapeksters aanwezig (Van den Berg 2008)

Op de heidevelden in het studiegebied zijn 
in 2002-07 grote aantallen braakballen van 
Klapeksters verzameld, vooral onder de 
slaapbomen. Bij het uitpluizen ervan bleek 
dat de grootste bijdrage aan het dieet van 
overwinterende Klapeksters (in gewichts-
percentage) diverse muizensoorten zijn. 
De veldmuis is de belangrijkste prooisoort 
gedurende een groot deel van de winter, 

vogels zijn met name in het najaar van 
belang. Bosmuis, dwergmuis, rosse woelmuis, 
aardmuis, bosspitsmuis, driehoornmestkever, 
loopkevers, hommels, wespen, oorwurmen, 
hagedissen en incidenteel kikkers maken 
ook deel uit van het menu. In prooiaantallen 
uitgedrukt, zijn insecten overigens het best 
vertegenwoordigd (Van den Berg 2008, 
Deuzeman et al. 2015).

Telmethode
Voor de Klapekstertelling is de Zuidoost-
Veluwe verdeeld in tien deelgebieden (Figuur 
1). De bedoeling is om alle gebieden te tellen 
in één weekend, bij voorkeur op de zaterdag. 
De telling wordt in principe zo dicht mogelijk 
na 20 november uitgevoerd. Uit onderzoek 
in de jaren tachtig is namelijk gebleken, dat 
tot 20 november doortrek plaats kan vinden 
(Lensink1993, Sierdsema 1997). Er is boven-
dien vastgesteld, dat de trefkans (de kans om 
een aanwezige Klapekster waar te nemen) 
steeds kleiner wordt in de loop van de winter. 
Eind jaren tachtig bedroeg in de maanden 
oktober-februari de trefkans respectievelijk 
56, 34, 32, 18 en 19% (Lensink 1993). De 
reden voor deze daling is waarschijnlijk, dat 
naarmate de winter vordert een steeds groter 
deel van de Klapeksters in de bosgebieden 
verblijft. Mogelijk wordt ook het gedrag wat 
heimelijker. De afnemende trefkans in de 
loop van de winter heeft daarom geleid tot 
het besluit om de telling zo kort mogelijk 
na 20 november te houden. In het weekend 
na de 20e valt echter ook vaak de landelijke 
Sovon-dag en veel potentiële waarnemers 
zijn dan niet beschikbaar voor de telling; om 
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Figuur 1. Gebiedsindeling Klapekstertelling. 1. Loenermark; 2. Deelerwoud; 3. Zweefvliegterrein; 4. Arnhemse 
Heide; 5. Terletsche Heide; 6. Rozendaalsche Veld noord; 7. Rheder- en Worth-Rheder Heide; 8. Staatshei, de 
Stompen; 9. Rozendaalsche Veld zuid; 10. Herikhuizerveld; 11. Lappendeken; 12. Beekhuizerheide.

die reden is er ook geregeld begin december 
geteld.

De telling wordt uitgevoerd door met één of 
twee personen het telgebied af te zoeken. 
Dit gebeurt zowel lopend als op de fiets. In 
het tweede geval wordt geadviseerd om dan 
heel regelmatig te stoppen om de omgeving 
af te turen.

Op het eerste gezicht lijkt het tellen van 
Klapeksters kinderlijk eenvoudig. Een bijna 
wit beest in de top van een boom ergens op 
een heideveld. In de praktijk is het echter een 
stuk moeilijker. Klapeksters zitten regelmatig 
ergens halverwege een boom, achter een 
boom, op de grond, in het bos, etc. Het is 
daarom nodig om elke geschikte locatie 

(lees: alle bomen, boompjes, struiken, palen, 
etc op de hei) meerdere malen af te kijken. 
Het is niet ongewoon, dat een Klapekster 
ineens achter je rug in dat boompje is gaan 
zitten dat je zojuist uitgebreid hebt bekeken. 

Van elk bezoek worden datum, begin- en 
eindtijd en waarnemer(s) genoteerd. Van elke 
Klapekster wordt in principe het volgende 
genoteerd: 

 • tijdstip van waarneming (begintijd, 
eindtijd);

 • de exacte locaties waar de Klapekster zat;
 • de richting waar de Klapekster voor het 

laatst naar toe vloog (als ie verdwijnt).

Naast het tellen van de Klapeksters wordt de 
waarnemers ook verzocht om de roofvogels 
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Figuur 2. Klapekster waarnemingen periode 20 november t/m 28 februari op de Zuidoost-Veluwe sinds 1997.

te tellen en in te tekenen. Dit is namelijk 
goed te combineren met het tellen van 
Klapeksters. Van de roofvogels wordt boven-
dien, indien herkenbaar, leeftijd en geslacht 
vermeld. In de afgelopen jaren is ook enkele 
malen een landelijke Klapekstertelling met 
telgebieden georganiseerd met tellingen 
in december en februari. Deze tellingen 
worden echter niet centraal vanuit de VWG 
gecoördineerd, maar waarnemers zijn vrij om 
telgebieden te claimen via waarneming.nl. 

Invoer waarnemingen
In de beginjaren van de Klapekster-telling 
kreeg elke teller voor aanvang van de telling 
een envelop thuis met een topografische 
kaart van zijn of haar telgebieden en een 
begeleidend schrijven. Na afloop van het 
weekend werd iedereen uitgenodigd om de 
kaart met waarnemingen naar café Metro-
pool te komen. Daar werden de waarne-
mingen ingetekend op een grote kaart 

van de Zuidoost-Veluwe en was het beeld 
meteen compleet. Na de komst van waarne-
ming.nl en de VWG-versie daarvan ruim tien 
jaar geleden werd waarnemers verzocht om 
hun waarnemingen hier in te voeren: de 
resultaten waren dan meteen zichtbaar op de 
VWG-website en konden bovendien worden 
vergeleken met andere waarnemingen in 
de periode na het telweekend. De kaarten 
van de telgebieden konden de waarnemers 
bovendien downloaden voor een daarvoor 
opgezette website. De noodzaak van een 
snelle terugkoppeling naar de waarnemers 
was daarmee verzekerd. Bovendien kregen 
de waarnemers voor aanvang van de telling 
elk jaar een overzicht van de resultaten van 
de voorgaande telling(en). De papieren 
kaarten waren echter niet verdwenen omdat 
alleen daarop duidelijk was wanneer en 
hoe lang er geteld was: zo was onder meer 
duidelijk welke gebieden wel geteld waren, 
maar waar geen Klapeksters waren waarge-

http://waarneming.nl/
http://ming.nl/
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Figuur 3. Waarnemingen van Klapeksters tijdens de 
Klapekstertelling van november 2014. Waarnemin-
gen op verschillende dagen zijn met verschillende 
kleuren aangegeven.

nomen. Sinds 2014 wordt aan waarnemers 
verzocht om hun tellingen in te voeren op 
de website van Sovon. Daar kan worden 
aangegeven wanneer het gebied is geteld, 
waar de Klapekster en roofvogels zaten. 
Bovendien kunnen hier ook de veldkaarten 
worden gedownload. Met de komst van 
invoer-apps voor mobiele telefoon en tablet 
is dit echter ook niet meer noodzakelijk.

Resultaten
Op alle heideterreinen op de Zuidoost-
Veluwe is de Klapekster een vaste verschij-
ning in de winter. Daarbuiten worden soms 
exemplaren waargenomen op (voormalige) 
landbouwgronden bij Groenendaal en 
Lappendeken (Figuur 2). Waarnemingen 
in bosgebieden zijn zeldzaam, omdat de 
soort in de winter zeer zwijgzaam is en 
derhalve zeer moeilijk vast te stellen in bos. 
In de trektijd in najaar en voorjaar zijn ze 
wat vocaler: in het najaar laten ze soms een 
lange, scherpe roep horen, terwijl ze in het 
voorjaar regelmatig zingen.

Ook tijdens de telling van november 2014 
zijn op de meeste heideterreinen Klapeksters 
waargenomen (Figuur 3). Opmerkelijk 
is het ontbreken van waarnemingen op 
de Worthrhederheide, Ramenberg en 
Loenermarkse Heide: dit zijn terreinen waar 
eigenlijk altijd wel Klapeksters zitten. Het lijkt 
er echter wel op, dat de Worth-Rhederheide 
tegenwoordig minder Klapeksters herbergt 
dan in het verleden. Buiten de telgebieden 
worden op de Zuidoost-Veluwe regelmatig 
overwinterende Klapeksters waargenomen 
op de Wolfhezerheide, Warnsborn en 
Lichtenbeek. 

Sinds 2004 worden ook buiten de Veluwe 
steeds meer overwinterende Klapeksters 

waargenomen. Dit begon in 2004 met een 
overwinterend exemplaar in Montferland, 
gevolgd door exemplaren bij Middachten 
Havikerwaard (vanaf 2007), het Leusveld 
(vanaf 2011), de Rijnstrangen (vanaf 2011) 
en het Angerlosche Broek (vanaf 2013). 
Daarbuiten zijn onder meer bij de Empesche 
en Tondensche Heide, Cortenoever en Eldrik 
(Oude IJssel) Klapeksters waargenomen in de 
winter.  

Roofvogels en Raven
Tijdens de Klapekstertellingen worden ook 
flink wat roofvogels en Raven gezien. Tabel 1 
geeft een voorbeeld van de waargenomen 
aantallen tijdens de novembertelling van 
2014.

Aantalsontwikkeling
Het aantal waargenomen Klapeksters 
op de Zuidoost-Veluwe varieerde in de 
onderzoeksperiode van 1997-2014 van 5 tot 
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18 exemplaren per jaar. Gemiddeld werden 
bijna 13 Klapeksters per jaar waargenomen 
(12.8 + 3.7) (Figuur 4).

Het lijkt erop, dat in de waargenomen 
aantallen een cyclisch patroon zit. Perioden 
met grotere aantallen worden afgewisseld 
met perioden met lage aantallen. Er is geen 
sprake van een significante trend in de 
aantallen. Als er al een trend in de aantals-
ontwikkeling zit, dan wijst deze op een lichte 
afname van de aantallen op de Veluwse 
heideterreinen.

Vergelijking met de landelijke trend
Het aantal Klapeksters is op de Zuidoost-
Veluwe sinds 1997 ongeveer gelijk gebleven 
en mogelijk iets afgenomen (Figuur 4 en 5). 
In Figuur 5 zijn tevens de bekende aantallen 
op de Zuidoost-Veluwe voor aanvang van de 
Klapekstertellingen weergegeven. Hoewel 
het onderzoek eind jaren tachtig intensiever 
was dan sinds 1997, spreken deze een 
mogelijke afname van de aantallen zeker niet 
tegen. Landelijk zijn de aantallen die worden 
waargenomen tijdens de PTT-routes echter 
toegenomen (Figuur 5; Boele et al. 2005, Van 
Manen 2012, Schekkerman et al. 2015). Die 
toename lijkt vooral buiten de traditionele 
heideterreinen op te treden zoals ook de 
toename van het aantal overwinterende 
Klapeksters buiten de Veluwe in ons 

werkgebied laat zien. Zo is de Klapekster 
tegenwoordig een gewone verschijning 
geworden in moerasgebieden. Dit was ook 
heel gewoon voor 1970, maar zeer bijzonder 
in de laatste decennia van de vorige eeuw. 
Hoewel er een groot verschil zit tussen de 
hoogte van de pieken en dalen van landelijke 
en lokale aantallen, is er wel een opmerke-
lijke overeenkomst in hun patroon: ze vallen 
in de meeste jaren samen.

In de afgelopen jaren stak de winter van 
2011/2012 landelijk met kop en schouders 
boven de andere jaren uit. In die winter zijn 
veel overwinterende Klapeksters op veel 
locaties waargenomen waar zelden of nooit 
overwinterende Klapeksters in andere jaren 
zijn waargenomen. 

Discussie
Hoewel het aantal overwinterende 
Klapeksters in Nederland is toegenomen 
in de afgelopen decennia, lijkt op de 
Zuidoost-Veluwe sprake te zijn van een 
afname. Deze afname kan het gevolg zijn 
van het minder geschikt worden van de 
Veluwe voor Klapeksters en/of dat andere 
gebieden geschikter zijn geworden. Het 
voorkomen van overwinterende Klapeksters 
in een gemiddeld jaar is grotendeels beperkt 
tot heidevelden en hoogvenen. In jaren met 
hoge aantallen worden ze ook daarbuiten 
waargenomen, bijvoorbeeld in moerasge-
bieden en extensief agrarisch gebied, net 
als vóór de jaren zeventig. De Klapekster is 
echter niet de enige soort die is afgenomen 
op de Veluwezoom in de afgelopen decennia: 
dat geldt ook voor veel andere soorten 
(Schoppers et al. 2008). Dit heeft mogelijk 
een relatie met de effecten van de zure 
regen van vóór 2000 en de continuerende 
stikstof-depositie.

Tabel 1. Waargenomen roofvogels en Raven tijdens 
de Klapekstertelling van november 2014.

Soort Aantal

Blauwe Kiekendief 6
Buizerd 16
Havik 1
Sperwer 3
Torenvalk 1
Raaf 23
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Figuur 4. Aantal waargenomen Klapeksters tijdens 
de Klapekstertellingen in 1997-2014
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Er is een sterke relatie in de pieken en dalen 
in de aantallen op de Veluwezoom en die in 
geheel Nederland: dit duidt op een sturings-
mechanisme dat buiten de Veluwe ligt. Er is 
inderdaad een goede correlatie tussen de 
index van de in Nederland overwinterende 
aantallen en de Zweedse broedvogelindexen 
(R2=0.34) (http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmoni-
toring/) (Schekkerman et al. 2015). Daarnaast 
kunnen zaken als de beschikbaarheid van 
voedsel in de vorm van muizen en het 
winterweer van invloed zijn op de aantallen 
die hier overwinteren. De mogelijke cyclus 
in de aantallen op de Zuidoost-Veluwe zou 
mogelijk kunnen samenhangen met pieken 
en dalen in de muizenbeschikbaarheid. Zo 
was 2008 een goed muizenjaar op de Veluwe 
(bronnen: Rob Bijlsma, Vilmar Dijkstra), 
samenvallend met hoge aantallen Klapek-
sters op de Zuidoost-Veluwe. Wel of geen 
begrazing lijkt vooralsnog niet van invloed 
op de winterterritoria (Deuzeman et al. 2015).

Vervolg
Deze winter vindt de 20e simultaantelling 
van Klapeksters plaats op de ZWuidoost-
Veluwe. Een mooie mijlpaal! Gezien het 
toenemend aantal overwinterende Klapek-
sters buiten de Veluwe ligt een uitbreiding 

van het aantal telgebieden dan ook in de 
rede. Wie doet ermee? Klapeksters tellen 
blijft een leuke en spannende bezigheid! En 
zelfs wanneer je geen Klapeksters ziet, levert 
het altijd wat leuks op.

Henk Sierdsema
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Figuur 5. Vergelijking van aantal waargenomen 
Klapeksters op de Zuidoost-Veluwe met de landelijke 
trend zoals vastgeteld met het PTT-project van 
Sovon. De landelijke aantallen nemen, in tegenstel-
ling tot de aantallen op de Zuidoost-Veluwe, toe.

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 

A
an

ta
l Z

u
id

o
o

st
 V

el
u

w
e 

In
de

x 
(1

98
0 

=
 1

00
) 

Landelijk ZOV 

http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmoni-


- 158 -     Vlerk 32/4   |   december 2015   |   Klapeksters tellen op de Zuidoost-Veluwe   

Telgebied 10 Herikhuizerveld op 16 januari 2013
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Klapeskter te Warnsborn, 28 januari 2008
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Marc in Parc du Banc D’Arguin, 4 januari 2015
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Afscheid van vormgever,  al doende leert men

Toen ik in 2008 na ongeveer tien jaar 
zwerven door de wereld terugkwam vanuit 
Tanzania, vond ik dat ik wel eens wat actiever 
voor de vogelwerkgroep mocht worden. Er 
was net een oproep voor een vormgever 
en vanuit mijn woning in Nijmegen leek 
me dat een uitgelezen manier om me 
nuttig te maken. Het bleek dat ik niet de 
enig was, want Lars Soerink had zich ook 
aangemeld. Tijdens een gesprek met de 
toenmalige redactie en de voorzitter van de 
VWG bleek dat Lars over wilde stappen van 
opmaakprogramma: van Word naar InDesign. 
Ik had er nog nooit van gehoord, laat staan 
ermee gewerkt. Maar de samenwerking was 
prima en Lars heeft me de kneepjes van het 
opmaken geleerd. Dropbox bracht uitkomst 
wat betreft samenwerking, want om nu elke 
keer op en neer te rijden naar Rheden was 
ook geen optie. We konden nu beiden aan 
dezelfde files werken door ze in Dropbox op 
te slaan.

Na een drietal jaren heeft Lars gekozen voor 
andere bezigheden en ben ik verdergegaan 
met de opmaak. Inmiddels is het zevende 
jaar dat ik de Vlerk opmaak alweer bijna ten 
einde ben ik blij dat Fokko Erhart het stokje 
overneemt. Het is prachtig werk, er is nu 
een geweldige redactie om mee samen te 
werken en er liggen goede werkafspraken. 
En we hebben, al zeg ik het zelf, een prachtig 
product. Ik heb al eens horen zeggen dat de 
Vlerk een van de beste tijdschriften is van 
een lokale vogelwerkgroep in Nederland. 
En daar zijn er nogal wat van, dus als VWG 
Arnhem e.o. mogen we ons best wel eens op 
de borst kloppen.

Ik ga dus zelf weer eens wat anders doen. 
Nou ja, anders: Ik ga weer eens op de fiets 
stappen en Nieuw Zeeland onveilig maken 
met mijn slingerende fietsgang en mijn 
hoofd in mijn nek om de vogels daar te 
kunnen zien. En dat voor drie maanden. 
Daarna gewoon weer lekker aan het werk en 
vogeltjes tellen.

Ik wens Fokko en de redactie heel veel plezier 
in het verder samenstellen van ons prachtige 
tijdschrift.

Marc de Bont

debontmarc@googlemail.com

mailto:debontmarc@googlemail.com
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De Nationale Natuurwerkdag 2015

Op zaterdag 7 november 2015 vond de 
Nationale Natuurwerkdag plaats. Om dit 
vrijwilligerswerk wat meer voor het voetlicht 
te brengen promoot Vogelwerkgroep 
Arnhem deze Natuurwerkdag, dit jaar voor 
de vijfde keer. Vogels kijken en tellen is 
een leuke recreatieve bezigheid, maar iets 
terug doen voor de natuur zou ook wel eens 
mogen. Helaas deden ditmaal slechts vier 
leden hieraan mee. 

Voor de werkdag van 2015 is gewerkt in 
de omgeving van de Posbank. Met zo’n 20 
vrijwilligers hebben we Natuurmonumenten 
geholpen bij het schonen van de heide. 
Je zou wellicht denken dat de Schotse 
Hooglanders dat werk doen. Helaas komen 
die niet overal en hebben ze een hekel 
aan jonge Grove Dennetjes. Daarom is het 
handmatig verwijderen van de dennetjes 
nodig. In een soort breedfront werkend 

werden ze afgeknipt en de iets grotere 
exemplaren afgezaagd. Het weer was 
prachtig – met 17 graden zacht voor de tijd 
van het jaar – en in de verte hoorden we de 
stoomtreinfluitroep van de Zwarte Specht. 
De stemming was opperbest én er werd flink 
productie gemaakt. In de pauze kregen we 
soep van restaurant De Posbank om weer 
flink aan te sterken en verder te werken. We 
bleken echter al zoveel te hebben gedaan 
dat we voor dit deel van de heide klaar waren 
en de dag werd afgesloten. Voor mij nog net 
niet: ik heb een flinke kerstboom in de auto 
gesleurd, die de woonkamer aan het eind 
van het jaar zal opsieren!  

Uiteraard zal er volgend jaar weer een 
Nationale Natuurwerkdag zijn, waarbij ook 
Vogelwerkgroep Arnhem zich weer zal 
aansluiten.

Erik Lam

eg.lam@hetnet.nl 

mailto:eg.lam@hetnet.nl
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Telpunten Rondje Dieren

Rondje Dieren in de winter

Bob Coenen doet in december de telronde 
“Rondje Dieren” en levert daarmee een 
bijdrage aan een langlopend telproject. 
Het Rondje is één van de 400 telroutes, 
die verspreid over Nederland in de winter 
worden afgelegd. Bob volgt al tien jaar een 
vaste route en stopt onderweg op twintig 
punten, waar hij in precies 5 minuten alle 
vogels telt. “Het leuke is, dat je de jaren 
kunt vergelijken en kans maakt op vogels, 
die je niet eerder op de route gezien hebt”. 
Hier komt zijn drive om nieuwe soorten te 
ontdekken samen met de nieuwsgierigheid 
om verbanden te leggen.

Punttelling in de winter
Het Rondje Dieren bestaat uit twintig 
telpunten rondom Dieren. Voor ieder punt 
zijn de ligging en het landschapstype 
vastgelegd. Het Rondje kent punten in de 
bebouwing van Dieren, de uiterwaarden, het 
halfopen landschap tussen Spankeren en 
Brummen, een landgoed, Veluws naaldbos 
en ten slotte de sportvelden van Dieren.

In de tweede helft van december gaan zo’n 
400 tellers ergens in Nederland overdag 
op pad om hun PTT-route te tellen. PTT 
staat voor punt-transecttelling, het oudste 
monitoringprogramma van Sovon, dat eind 
jaren zeventig is opgezet door Sovon en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
In totaal zijn in die periode 1126 routes 
geteld in Nederland. Het doel is om van 
veel voorkomende winter- en trekvogels 
de aantalsontwikkeling en de verspreiding 
binnen Nederland te volgen. Met statistische 
bewerkingen is het mogelijk het verband te 
leggen tussen de aan- en afwezigheid van 
soorten, het landschapstype en het deel van 
Nederland.

De gegevens van het PTT-project worden 
gebruikt in studies naar de aantalsontwik-
keling en verspreiding van winter- en 
trekvogels, regionale avifauna’s en in de 
Vogelatlas.

Roek
Van de Roek is dankzij het PTT-project 
bekend, dat het aantal in de winter afneemt. 
De resultaten van dit project maken het 
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mogelijk die bevinding te nuanceren naar 
“Hogere zandgronden in Oost-Nederland” of 
“Rivierengebied”. De achteruitgang van de 
Roek is met die gegevens gedocumenteerd 
voor het Hart van Gelderland door Rob 
Lensink en Jan Schoppers in Vogels van de 
Veluwezoom. 

Alle kaarten van het wintervoorkomen in 
dat boek zijn gebaseerd op gegevens uit het 
PTT-project. Bij de soortbeschrijving van de 
Roek zie je, dat het aantal overwinteraars na 
2002 afnam. Bij Rondje Dieren is dit effect 
in het klein zichtbaar. Deze uitspraak kan 
ik doen, omdat Bob voldoende Roeken in 
zijn Rondje heeft en had. Je hebt statistisch 
gezien voldoende gegevens nodig om 
betrouwbare uitspraken te doen.

Altijd hetzelfde en betrouwbaar
Statistici kunnen alleen betrouwbare 
uitspraken doen als er grote aantallen 

gegevens zijn die altijd op dezelfde manier 
tot stand komen. Dit is de reden, dat de 
telrondes altijd dezelfde route hebben en 
dat de teller altijd precies vijf minuten alle 
aanwezige of overvliegende vogels moet 
tellen.

Kleine aantallen van schaarse vogels worden 
wel verzameld, al zijn ze statistisch gezien 
niet meteen bruikbaar. Mogelijk worden 
ze dat wel als de soort in de winter in 
aantal toeneemt. Overwinterende Grote 
Zilverreigers zijn vanaf de eeuwwisseling 
sterk toegenomen. Een dergelijke toename 
wordt vanaf het begin door het PTT-project 
gedocumenteerd.

Een groep Kepen, die toevallig eenmaal 
aanwezig is, is voor Bob een leuke waarne-
ming. Statistisch gezien is deze groep van 
belang, als blijkt dat op meer routes een 
dergelijke groep aanwezig was. 
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Als een teller stopt is het voor de telreeks 
beter, dat een andere teller die route 
voortzet, zodat er een ononderbroken 
telreeks bestaat. Bob heeft het Rondje Dieren 
voortgezet, nadat zijn voorganger Henk 
de Wijs was overleden. De telreeks loopt 
vanaf 1980 en is daarmee een van de oudste 
PTT-routes.

Het Rondje op de fiets
Bob kiest altijd een ochtend met goed weer 
zonder harde wind of neerslag. De vogels 
laten zich dan beter zien en vooral horen. Als 
Bob op een telpunt staat, is hij vijf minuten 
continu bezig met vogels zoeken en tellen. 
Hij noteert de kleine aantallen meteen en telt 
grote groepen na afloop van de vijf minuten. 
Vervolgens controleert hij of alle vogels, 
die hij gezien of gehoord heeft, ook op het 
standaardtelformulier staan.

Daarna kan Bob naar het volgende telpunt, 
dat minstens 500 meter verderop ligt en daar 
begint hij zijn volgende zoek- en telreeks. 
Zijn soortenkennis en ervaring als trekteller 
op de Beemsterweg, broedvogelteller en 
ganzenteller komen goed van pas.
 
Alles bij elkaar besteedt Bob ongeveer drie 
uur aan de route. Als het koud is, kan hij 
de telling kort onderbreken om thuis op te 
warmen. Eenmaal was dat echt nodig, toen 
hij zijn route wilde bekorten door een met 
ijs bedekte watergang over te steken. Het ijs 
bleek niet dik genoeg.

Na afloop van de telling voert Bob de 
gegevens online in bij Sovon, zodat deze snel 
beschikbaar zijn voor controle en bewerking.

Wat kun jij doen?
Je kunt zelf een PTT-route tellen of een keer 

meegaan met een teller. De routes liggen 
verspreid over ons werkgebied en de kans is 
groot dat er eentje bij je in de buurt ligt. De 
telling vraagt van je, dat vogels herkent op 
zicht en geluid.

Door een keer mee te lopen met een teller, 
kun je kennismaken met de werkwijze 
en ontdekken of de telling bij je past. 
Neem daarvoor contact op met ons lid 
Henk Sierdsema (henk.sierdsema@sovon.
nl). Hij heeft ervaring met de methode en 
kent andere tellers. De handleiding kun je 
bekijken op de website van Sovon (https://
www.sovon.nl/PTT). Henk Sierdsema en de 
landelijk projectcoördinator Willem van 
Manen kunnen je vertellen waar vacante 
routes bij je in de buurt liggen. 

Dank
Henk Sierdsema, bedankt voor de tips 
die je gaf voordat ik ging schrijven en het 
doornemen van een eerder concept. Bob 
Coenen, jouw ervaring heeft mij inzicht 
gegeven in de praktijk van de tellingen en 
je telreeks was een mooie illustratie van de 
resultaten. 

Greta van Hoorn
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Vogelaar in de kijker: Anique Lensen

Wat doe je voor werk en hobby’s?
Ik heb sociologie gestudeerd in Tilburg en 
ben na mijn opleiding aan de slag gegaan als 
redacteur en tekstschrijver. Ik ben nu zzp-er. 
Dat geeft me de gelegenheid om zelf mijn 
tijd in te delen. Je kunt bij mij terecht voor 
allerlei soorten teksten. Ook begeleid ik bij 
taal en schrijven. Mijn website is
www.kommavlinder.nl.

Sinds ruim negen jaar woon ik in Arnhem. 
Wij wonen zowel dicht bij de stad als bij 
de natuur, een geluk dat veel Arnhemmers 
kennen. Al drie seizoenen hebben we een 
moestuin op een mooie heuvelachtige 

plek aan de rand van de stad. Natuurlijk 
met groente en fruit, maar ook met veel 
bloemen en kruiden voor bijen en vlinders. 
Wij zijn nonchalante tuinders en dat levert 
veel insecten op. Zo tellen we elk jaar 
20-22 soorten dagvlinders, met als meest 
bijzondere de Sleedoornpage, Kleine 
Parelmoervlinder en een afgedwaalde 
Heivlinder - het Rozendaalse veld ligt toch 
kilometers verderop - en ieder jaar is er weer 
de Koninginnenpage of de rups daarvan. 
Er zitten ook veel vogels, zoals Glanskop, 
Kuifmees, Groene Specht, Appelvink en 
Bonte Vliegenvanger (de laatste alleen 
gehoord). Ook kwam er eens een Boomvalk 
langs scheren.

Hoe ben je begonnen met vogelen?
Zo’n twaalf jaar geleden, aangestoken 
door een vriendin. Ik heb vervolgens een 
vogelcursus gedaan bij de vogelwerkgroep 
van IVN Oisterwijk.

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal?
Ik ben lid geworden kort nadat ik in Arnhem 
ben gaan wonen, negen jaar geleden. In het 
begin ben ik veel meegegaan met excursies. 
Ik heb een paar keer geteld in park Rosendael 
en in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden 
Bodem. Maar ik ben ook een tijd niet actief 
geweest.

Sinds ruim een jaar vertegenwoordig ik 
de vogelwerkgroep in het Groenforum. 
Hierin overleggen groene organisaties 
en de gemeente Arnhem over groene 

http://www.kommavlinder.nl/
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onderwerpen binnen de stadsgrenzen. Dat 
kan variëren van aanpak van wateroverlast 
en hitteplekken in de stad tot de plannen 
voor Stadsblokken-Meinerswijk of een 
bestemmingsplanwijziging voor Kleefse 
Waard-Koningspleij om plaatsing van 
windmolens mogelijk te maken. Kleinere 
onderwerpen dus, maar ook grote dossiers 
die jaren lopen. Zo werd het project 
Stadsblokken-Meinerswijk in de Volkskrant 
al ‘Arnhemse soap om paradijs aan de Rijn’ 
genoemd. Meerdere (bestuurs)leden van de 
vogelwerkgroep volgen de grotere dossiers.

Enkele andere aangesloten organisaties van 
het Groenforum zijn KNNV, IVN, Vleermuis-
werkgroep Gelderland, de GNMF, Imkerver-
eniging Arnhem, Velp e.o., Groen Arnhem en 
Bloei! in Arnhem. Waar mogelijk werken wij 
samen, maar soms vraagt bescherming van 

vogels om een net wat andere benadering.

Daarnaast heb ik twee folders geschreven 
voor de vogelwerkgroep: Vogels van 
landgoed Leusveld en Vogels van park 
Sonsbeek en Zijpendaal. Leuk om te doen 
en om samen te werken met andere leden. 
Schrijven over vogels dwingt je om naar 
elk detail te kijken, dat is leerzaam. Begin 
volgend jaar verschijnen de folders, en 
hopelijk komt er een app-versie. 

Verder tel ik nu trouw mijn MUS-plot.

Wat is je favoriete vogelgebied?
De Jezuïetenwaai en Gelderse Poort in het 
voorjaar vanwege het ultieme lentegevoel. 
Als de Zwarte Sterns roepen en de rietvogels 
en Veldleeuwerik zingen.

Jezuïtenwaai op 9 oktober 2015
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http://wildernisfoto.nl/
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Kijken naar de Anna-kolibrie in San Francisco
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opwindendste waarneming?
Ver van huis was dat de paringsdans van 
een Anna-kolibrie in San Francisco. Met 
een razende snelheid maakte het mannetje 
‘loops’ langs het vrouwtje, dat in een boom 
zat. Hij steeg tot bijna onzichtbaar hoog 
in de lucht en liet zich dan pijlsnel vallen. 
Steeds wanneer hij het vrouwtje passeerde, 
hoorde je een piep. Wij dachten, dat dit de 
reactie van het vrouwtje was, maar het is het 
geluid, dat het mannetje maakt als hij zijn 
staartveren spreidt.

Dichter bij huis heb ik tijdenlang Appel-
vinken kunnen observeren. Ik had ze nog 
nooit gezien omdat ze in Brabant minder 
voorkomen dan hier. De grote Amerikaanse 
vogelkers achter het huis trok massa’s vogels 
aan. Op het balkon hoorde je de Appelvinken 
kersenpitten kraken. Op een keer zaten 
er wel twintig in de vogelkers. Ik heb hun 
gedrag goed kunnen observeren; het 
waakzame karakter, de bedelende jongen, 
Appelvinken die het vruchtvlees van een kers 
afschudden, een Appelvink die een groot 
insect uit de lucht vangt... Ook de alarmroep 
en subtiele zang waren te horen. Helaas is 
de vogelkers nu gekapt en zijn er nog maar 
weinig Appelvinken in de buurt.

Als laatste, ook heel dicht bij huis: de Merel. 
Wij hebben al jaren een Merel die vaak langs-
komt. Bijzonder is, dat het een vrouwtje is dat 
soms zingt. De Merel zingt zachtjes voor zich 
uit zoals ook mannetjes dat doen buiten het 
broedseizoen. Van veel zangvogels kunnen 
ook de vrouwtjes zingen, maar hoe vaak 
zie je dat? Er staat een filmpje op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=t8Py0btTnp4 
(of typ in: zingende merel, vrouwtje).

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat 
zou je graag verbeteren?
Daar ben ik alleen maar positief over. Het 
is een actieve vogelwerkgroep met veel 
deskundigheid in huis.

Wil je nog iets anders kwijt aan de lezers 
van Vlerk?
Ik ben zelf een tijdje slapend lid geweest 
en zou graag alle slapende leden willen 
oproepen om (weer) actief te worden binnen 
de vogelwerkgroep. Er zijn heel veel leuke en 
nuttige dingen die je kunt doen. 

Anique Lensen

https://www.youtube.com/watch?v=t8Py0btTnp4


Man Kleine plevier baltsend Ressen, 12 juni 2014
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Vijfentwintig jaar broedvogeltellingen in de 

Gelderse Poort: winnaars en verliezers

Inleiding
In de 40 jaar dat VWG Nijmegen e.o. bestaat 
en het 34-jarige bestaan van VWG Arnhem e.o. 
hebben de leden niet stil gezeten. In de loop 
der jaren is er een goede traditie ontstaan om 
broedvogels te tellen. Het boek Vogels Van De 
Ooijpolder (1985) laat daar de eerste vruchten 
van zien. Eenmalige inventarisaties waren 
in die tijd nog vooral de regel. Langjarige 
tellingen om beter grip te krijgen op aantals-
veranderingen van jaar tot jaar, stonden nog 
in de kinderschoenen. De Ooijpolder moest 
zich in de jaren na 1985 met aanzienlijk 
verminderde interesse tevreden stellen, 
want VWG Nijmegen had nog zoveel andere 
gebieden te doen waar niets uit bekend 
was. Bovendien leefden natuurbeheerders 
en vogelaars in die tijd veel meer in de 
veronderstelling dat de broedvogelbevolking 
wel redelijk stabiel zou zijn. Staatsbosbeheer 
was destijds bijvoorbeeld erg terughoudend 
met het afgeven van een vergunning voor 
meerjarig onderzoek. ‘We weten toch al 
hoeveel van welke soorten er broeden?, was 
de gebruikelijke reactie.

De start van Sovon’s Bijzondere Soorten 
Project voor Broedvogels eind jaren tachtig 
was de aanleiding om de draad weer op te 
pakken in de Ooijpolder. De gangmakers 
waren Johan Bekhuis en Peter Brouwer, 
die met een beperkt aantal soorten op de 
to-do-list aanvankelijk de hele Ooijpolder 
met z’n tweeën inventariseerden. Dat leverde 
zulke interessante informatie op, dat rond 
1990 meer mensen gingen meedoen. Het 
onderzoeksgebied en de to-do-list konden 
daardoor worden uitgebreid. Rob Vogel en 

andere leden van de VWG Arnhem besloten 
in 1991 het Rijnstrangengebied op dezelfde 
wijze onder de loep te nemen. Sinds dat 
jaar worden dus in de hele Gelderse Poort 
jaarlijks de broedvogels op systematische 
wijze geteld. Sinds 1988 wordt daarnaast ook 
het uiterwaardenpark Meinerswijk jaarlijks 
geïnventariseerd (BMP-A) en de uiterwaarden 
tussen Meinerswijk en Pannerden om de paar 
jaar. Daarmee is ondertussen een aaneenge-
sloten reeks van 25 jaar ontstaan. Dit is zelfs 
landelijk gezien een bijzondere prestatie! 
Het coördineren van de grootschalige 
tel lingen in de Gelderse Poort kostte de 
initiatiefnemers een hoop vrije tijd. Daarom 
is gezocht naar financiering zodat vanaf 
1996 een betaalde coördinator kon worden 
aangesteld. In de beginjaren heeft Fokko 
Erhart deze taak vervuld, in 1998 heeft Frank 
Majoor het stokje van hem overgenomen. De 
coördinatie wordt uitgevoerd onder de vlag 
van Sovon en gefinancierd door de Provincie 
Gelderland, Staatsbosbeheer Regio Oost, 
Waterschap Rijn en IJssel, Stichting Twickel en 
Stichting Ark.

Voor de bespreking van de resultaten wordt 



Mannetje Zomertaling Ooijpolder,  24 april 2009
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in dit verslag de Gelderse Poort opgedeeld 
in drie deelgebieden: 1) Ooijpolder, 2) 
uiterwaarden langs de Waal ten noorden 
van de Ooijpolder (kortweg Waal-Noord) 
en 3) Rijnstrangen inclusief omliggende 
polders van de oude winterdijk tot en met 
de uiterwaarden van Lobith tot Pannerden. 
Het gebied omvat drie landschapstypen met 
een vergelijkbaar oppervlak: Rijnstrangen 
(Rijnwaarden) 3536 ha, Ooijpolder 3614 ha 
en uiterwaarden 3139 ha, samen 10.289 ha!

In dit verslag komen achtereenvolgens de 
soortgroepen watervogels, moerasvogels, 
pioniervogels, weidevogels, struweelvogels, 
bosvogels en cultuurlandvogels aan bod. 
Per soortgroep worden enkele winnaars 
en verliezers van de afgelopen 25 jaar 
besproken. Achtergrondinformatie over de 
landelijke trend is grotendeels afkomstig van 
www.sovon.nl, waar per soort uitgebreide 
informatie te vinden is over het voorkomen 
in Nederland.

Werkwijze
Het gebied is opgedeeld in 32 telgebieden. 
Deze telgebieden zijn veelal opgedeeld in 
verschillende plots voor het Broedvogel 
Monitoring Project – Bijzondere soorten 
(BMP-B). Deze verdeling is gebaseerd op 

biotoop (uiterwaarden, moeras, dorp of 
overig agrarisch cultuurlandschap) om de 
BMP-trends beter vergelijkbaar te maken.

De meeste telgebieden worden geïnventa-
riseerd door vrijwilligers. In totaal werken 
jaarlijks ruim 50 vrijwilligers mee aan deze 
inventarisatie. Drie plots worden jaarlijks 
geïnventariseerd door de Provincie Gelder-
land in het kader van het Meetnet Weide-
vogels. Sinds 2013 zijn drie gebieden niet 
meer geteld. Het gaat om Kom Leuth en de 
Driedorpenpolder I en II. Deze deelgebieden 
bevatten geen Natura 2000-gebied. Het is 
de bedoeling deze deelgebieden minimaal 
eens in de 5 jaar te tellen. In 2001 is de telling 
in een deel van de gebieden onvolledig 
uitgevoerd vanwege de MKZ-uitbraak. We 
mochten toen pas laat in het seizoen het veld 
in.

Weer en waterstand
Het weer en het rivierpeil zijn van grote 
invloed op de broedvogelstand. Het rivierpeil 
heeft direct effect door het vollopen van 
de uiterwaarden. Daarnaast is er een 
indirect effet door kwel via ondergrondse 
zandbanen naar binnendijks gebied (zoals 
de Groenlanden en Ooijse Graaf in de 
Ooijpolder) of door een aan het rivierpeil 
gekoppeld peilregime (Rijnstrangen). De 
invloed van hoogwaters is duidelijk terug te 
zien in het voorkomen van enkele soorten 
moeras- en weidevogels. Als de uiterwaarden 
gedurende het broedseizoen overstromen, 
gaan vele legsels verloren, maar ontstaat er 
tegelijkertijd geschikt habitat voor schaarse 
soorten als Zomertaling en Porseleinhoen.
Qua weer zijn vooral de strenge winters 
bepalend voor de aantallen van met name 
enkele standvogels. In de recente jaren 
waren de winters van 2010/11, 2011/12 en 

http://www.sovon.nl/
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2012/13 koud tot vrij koud. De winters van 
2013/14 maar met name 2014/15 waren 
uitermate zacht. Dit heeft duidelijk effect 
gehad op enkele wintergevoelige soorten, 
zoals de IJsvogel en Groene Specht. 

Watervogels
Tot de watervogels worden 36 soorten 
gerekend, waarvan er twee ook beschouwd 
kunnen worden als weidevogel (Slobeend, 
Zomertaling) en één als pionier (Bergeend). 
In deze groep komen opvallend veel 
exoten voor als Grote Canadese Gans, 
Nijlgans, Casarca, Brandgans en Kolgans. 
Qua aantallen zijn de watervogels goed 
vertegenwoordigd in de Gelderse Poort. 
Het onderzoeksgebied herbergt belangrijke 
regionale populaties van bijvoorbeeld 
Dodaars, Aalscholver, Slobeend en Zomerta-
ling. Daarnaast huisvest de Gelderse Poort 
een aanzienlijk deel van de Nederlandse 

populatie Zwarte Sterns.

Onder de watervogels komen opvallend veel 
winnaars voor, oftewel soorten die (sterk) 
toenemen. Vooral Grote Canadese Gans, 
Grauwe Gans en Krakeend nemen recent 
sterk in aantal toe. Fluctuaties in aantallen 
en verspreiding hangen in grote lijnen 
samen met het waterpeil. Kerngebieden van 
broedende watervogels zijn vooral de wat 
ondiepere plassen en strangen als de Oude 
Waal in de Ooijpolder, Millingerwaard en 
Rijnstrangen.
 
De grootste winnaars onder de watervogels 
zijn de ganzen. Een goed voorbeeld is de 
Grauwe Gans. Er is meer dan voldoende 
voedselrijk grasland aanwezig voor deze 
soort. De trend per deelgebied verschilt 
echter nogal. Zo neemt in de Waal-Noord de 
stand sinds 2006 geleidelijk af, mogelijk door 
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vestiging van de Vos in dit gebied. Het aantal 
in de Ooijpolder lijkt zich te stabiliseren. En in 
de Rijnstrangen neemt het aantal nog steeds 
toe.

Ook de meeste eenden zitten in de lift. Met 
uitzondering van twee verliezers: de Zomer-
taling en de Slobeend. Beide zijn karakteris-
tieke soorten van vochtige graslanden. De 
Zomertaling is de afgelopen jaren gekelderd 
tot gemiddeld slechts 10 paar. Het recordjaar 
voor deze soort was 47 in het jaar 2000. De 
landelijke afname begon al rond 1960. De 
nog steeds doorgaande achteruitgang wordt 
veroorzaakt door verdroging (in zowel broed- 
als overwinteringsgebied) en intensivering 
van de landbouw. De Slobeend is van 169 
territoria in 1992 (daarvoor was de stand 
overigens nog hoger) gedaald tot gemiddeld 
ruim 30 paar in de afgelopen jaren. De 
landelijke achteruitgang begon rond 1990 

en wordt met name veroorzaakt door steeds 
verdergaande ontwatering van graslanden.
Een echte winnaar is de IJsvogel. Deze 
soort profiteert duidelijk van de landelijk 
verbeterde waterkwaliteit. De IJsvogel piekte 
met 29 territoria in 2008, maar kreeg zoals 
verwacht een flinke tik door enkele koudere 
winters. Na een paar zachte winters is de 
IJsvogel in 2014 met 23 territoria al weer 
bijna terug op het topniveau.

Moerasvogels
Onder de moerasvogels bevinden zich 
enkele grote verliezers. Voortschrijdende 
successie en verdroging hebben ervoor 
gezorgd dat het voorkomen van kritische 
moerasvogels, zoals Roerdomp, Woudaap, 
Snor en Grote Karekiet, steeds verder is 
ingekrompen. De huidige verspreiding is 
beperkt tot het Bergse Hoofd en Zuidstrang 
in het Rijnstrangengebied. Soorten van 

Roerdomp 

0  

2  

4  

6  

8  

10  

12  

14  

16  

18  

1991 1996 2001 2006 2011 

Te
rr

it
or

ia
 

Rijnstrangen  Ooijpolder Waal noord 

Grote Karekiet

Blauwborst Buidelmees

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

1991 1996 2001 2006 2011 

Te
rr

it
or

ia
 

Rijnstrangen  Ooijpolder Waal noord 

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

1991 1996 2001 2006 2011 

Te
rr

it
o

ri
a 

Rijnstrangen  Ooijpolder Waal noord 

0  
5  

10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  

1991 1996 2001 2006 2011 

Te
rr

it
o

ri
a 

Rijnstrangen  Ooijpolder Waal noord 



Oeverzwaluw in de Millingerwaard, 21 april 2006
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drogere rietvegetaties en ruigtes zijn wijder 
verspreid. De Oude Waal (Ooijpolder), 
Groenlanden en Ooijse Graaf hebben de 
potentie om kritische moerasvogels te laten 
terugkeren. Waarschijnlijk zal het waterpeil 
de komende jaren in deze gebieden worden 
verhoogd.

Recente maatregelen in de Rijnstrangen 
zoals verhoging van het zomerpeil, verwij-
dering van opkomend wilgenstruweel in de 
rietvelden en afplaggen van het verruigde 
riet lijken positief resultaat te hebben. De 
Roerdomp weet zich op een laag niveau te 
handhaven en soorten van sterk verland 
moeras, zoals de Blauwborst, nemen in de 
Rijnstrangen in aantal af. In de Ooijpolder 
neemt de Blauwborst nog steeds toe. Deze 
soort is zelfs regelmatig aan te treffen in 
verlande sloten in het Circul.
Ten opzichte van de rest van Nederland 
blijken enkele soorten moerasvogels erg 
schaars in de Gelderse Poort. Van Rietzanger, 
Snor en Baardman worden jaarlijks slechts 
enkele territoria vastgesteld. Mogelijk is de 
afstand tot andere populaties te groot voor 
(her)kolonisatie. 

De Gelderse Poort was jarenlang een van 
de belangrijkste broedgebieden voor de 
Buidelmees in ons land. Recent nemen de 
aantallen van deze soort in heel Nederland 
sterk af en is de Buidelmees min of meer weer 
verdwenen uit de Gelderse Poort. De redenen 
voor deze tijdelijke westwaartse uitbreiding 
van zijn broedareaal zijn onbekend.

Het aantal Roerdompen in de Gelderse Poort 
is laag. En het voorkomen is beperkt tot de 
Rijnstrangen. Gelukkig is de stand de laatste 
jaren min of meer stabiel. Dit ondanks de drie 
koude winters op rij. De landelijke aantallen 

namen sinds 1975 fors af, vooral door 
verdroging en verbossing van moerassen. 
Sinds ongeveer 1990 herstelden ze weer 
wat, deels door de aanleg van nieuwe natte 
natuur in Nederland. 
De Grote Karekiet is in de Rijnstrangen in de 
jaren 2010-2012 gekelderd tot een historisch 
dieptepunt van vier territoria, maar lijkt 
zich daarna weer iets te herstellen met 7 in 
2014. De Grote Karekiet was tot ongeveer 
1965 een heel normale broedvogel in de 
waterrijke delen van het land. De aantallen 
namen sindsdien dramatisch af, alleen al 
sinds 1990 met 80%. De soort verdween 
vrijwel volledig van de hoge gronden, waar 
hij nooit algemeen was, maar bijvoorbeeld 
ook uit grote delen van het rivierengebied. 
De afname van vitaal waterriet, onder meer 
door onnatuurlijk peilbeheer, is hierbij een 
belangrijke factor.

Pioniervogels
Het aanbod en de kwaliteit van geschikt 
habitat voor de pioniervogels wisselt sterk 
van jaar tot jaar. Dit hangt samen met zand- 
en kleiwinning in combinatie met natuuront-
wikkeling en rivierverruimende maatregelen 
in de uiterwaarden, binnen en vooral ook 
net buiten het onderzoeksgebied. De Kleine 
Gelderse Waard is op dit moment het meest 
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geschikt. Maar natuurontwikkelingsprojecten 
bieden over het algemeen slechts enkele 
jaren geschikte habitat. Immers, op de 
kleibodem wint wilgenopslag snel terrein 
en dan zijn pioniers weer verdwenen. De 
pioniermilieus zijn het best ontwikkeld op 
plekken waar het rivierwater en de natuur-
lijke erosie en sedimentatie vrij spel hebben, 
zoals in de Erlecomse Waard, Gendtse Waard 
en Millingerwaard. Pioniersoorten zijn qua 
broedsucces een zeer kwetsbare groep. In 
de uiterwaarden broeden ze vooral op de 
lage delen die bij hoog rivierpeil als eerste 
overstromen. Als er grote grazers zijn, 
is de kans op vertrappen van de nesten 
aanzienlijk. Bij vergravingsprojecten lopen 
de nesten een hoog risico op verstoring of 
afgraving. Daartegenover staat een sterk 
aanpassings- en verspreidingsvermogen. 
Zo zijn per seizoen meerdere vervolglegsels 
mogelijk.

Een van de pioniervogels is de Oeverzwaluw. 
Het aantal van deze soort wisselt sterk van 
jaar tot jaar en per deelgebied. Maar voor 
de gehele Gelderse Poort neemt het aantal 
duidelijk toe. Het beste jaar in de Gelderse 
Poort was 2013 met 683 getelde nestholen. 
Het minste jaar in de reeks was 1993 met 
slechts 194 paren. De grote fluctuatie in 
aantallen wordt lokaal veroorzaakt door 
aanbod van steilwanden en landelijk vooral 
bepaald door de neerslaghoeveelheid in de 
Sahel, het overwinteringsgebied.
Na een flinke afname is de Kleine Plevier de 
laatste jaren min of meer stabiel. Alleen in 
de uiterwaarden ten noorden van de Waal 
neemt het aantal paren recent iets toe door 
de ontgrondingswerkzaamheden in de 
Bemmelse Polder. In de eerste helft van de 
20ste eeuw was de Kleine Plevier in Neder-
land een zeldzame broedvogel. Landelijk 
gezien nemen de aantallen nog steeds toe.
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Weidevogels
Het gaat in Nederland heel slecht met de 
weidevogels zo ook in de Gelderse Poort. 
Vrijwel alle soorten in deze groep laten de 
laatste twee decennia een flinke achteruit-
gang zien. Met name de echte weidevogels 
als Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur 
gaan gestaag achteruit. Alle vier soorten 
lieten in 2014 het laagste aantal zien sinds de 
aanvang van de tellingen. De achteruitgang 
wordt versterkt door de steeds maar dieper 
uitslijtende en –gegraven rivieren en 
daarmee de verdergaande ontwatering. Met 
Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Graspieper 
gaat het desondanks relatief goed, met name 
in de Ooijpolder. 

Een van de weinige echte winnaars in de 
categorie weidevogels is de Ooievaar. De 
opmars van deze soort gaat sinds 1999 
langzaam maar gestaag door met 12 bezette 
nesten in 2014. Landelijk waren er rond 1990 
nog maar 10 broedparen. Mede door het 
fokken, uitzetten en bijvoeren van Ooievaars 
is de stand nu in Nederland zelfs hoger dan 
in de goede jaren rond 1910.

Het enige weidevogelbolwerk binnen het 
onderzoeksgebied is (was) de Ambtswaard in 
de Bemmelse Polder. De afgelopen paar jaar 
zijn de aantallen hier door enkele weidevo-
gelvriendelijke maatregelen gestabiliseerd. 
Maar desondanks is broedsucces ongekend 
laag. Het is de bedoeling om binnen enkele 
jaren dit gebied optimaal voor weidevogels 
in te richten en te beheren. Hopelijk nog niet 
te laat om het tij te keren. 

De Grutto (in november 2015 verkozen tot 
onze Nationale vogel) was halverwege de 
jaren negentig met ruim 150 paar nog een 
normale verschijning in de graslanden van 

de Ooijpolder en de Waal-Noord. En dat 
terwijl deze soort toen al uit de Rijnstrangen 
verdwenen was. Nu is de Grutto op enkele 
paren in de Ambtswaard na geheel uit de 
Gelderse Poort verdwenen. Net buiten het 
telgebied Gelderse Poort, langs de Lingewal 
tussen Arnhem en Nijmegen, zit nog wel 
een flinke populatie Grutto’s van circa 40 
paar. Hier broedt deze soort echter vooral 
in wintertarwe waar met name voor de 
kuikens niets te zoeken is. De overleving 
van de jongen is dan ook nihil. We hopen 
deze Grutto’s op tijd terug te kunnen lokken 
naar de Ambtswaard, anders dooft deze 
wintertarwepopulatie geleidelijk uit.

In 1991 zaten maar liefst 230 paar Tureluurs 
in de Gelderse Poort. Deze soort hield het na 
een sterke afname begin jaren negentig net 
iets langer vol dan de andere weidevogels 
en was eind jaren negentig zelfs even de 
positieve uitzondering. Maar sinds 2008 is de 
stand in de Ooijpolder en Waal-Noord toch 
verder gekelderd. Door natuurontwikkeling 
in de Kleine Gelderse Waard is het aantal 
Tureluurs in de Rijnstrangen sinds 2009 
toegenomen tot 5-6 paar.

Struweelvogels
De belangrijkste gebieden voor struweel-

Man Roodborsttapuit Ooijpolder, 5 april 2013
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vogels zijn de Groenlanden, Bisonbaai, 
Millingerwaard en de Oude Waal bij de 
Bijland. Elders zorgt natuurontwikkeling 
voor geschikte habitat voor vooral Grasmus 
en Kneu. De Grasmus als talrijkste en meest 
verbreide soort bepaalt in sterke mate het 
beeld van de struweelvogels in de Gelderse 
Poort.

De Roodborsttapuit is met een spectaculaire 
opmars bezig. Sinds 2004 kom je deze soort 
overal tegen … niet alleen in het cultuurland, 
maar nu ook in de verruigde uiterwaarden. 

In tegenstelling tot de Roodborsttapuit is de 
Zomertortel een van de verliezers onder de 
struweelvogels. Eind jaren negentig lag het 
aantal paren in de Gelderse Poort net boven 
de 100. Sindsdien is de Zomertortel sterk in 
aantal achteruit gegaan De oorzaak daarvoor 
moet waarschijnlijk in de overwinteringsge-

bieden worden gezocht. De laatste jaren was 
deze soort eigenlijk alleen nog te horen in de 
Millingerwaard.

Bosvogels
De bossen in de Gelderse Poort bestaan 
vooral uit wilgenbossen in de oude binnen-
dijkse kleiputten. In de uiterwaarden zijn met 
name zachthoutooibossen te vinden. Vooral 
in de Millingerwaard en Lobberdensche 
Waard zijn deze goed ontwikkeld. Droge 
hardhoutooibossen met Eik, Sleedoorn 
en Bosrank vind je lokaal op de oeverwal 
(Colenbranderbos). De ouder wordende 
wilgenbossen worden meer en meer bevolkt 
door typische bosvogels, terwijl extensieve 
begrazing en de afwisseling droog-nat zorgt 
voor gevarieerde zomen en randmilieus. 
In het Colenbranderbos is het beheer van 
Staatsbosbeheer gericht op het behoud en 
vergroting van het aandeel hardhoutsoorten. 
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Het bosareaal in het onderzoeksgebied 
is de afgelopen jaren afgenomen. Zo zijn 
diverse populierenbosjes geoogst. Ook de 
wilgen in grote delen van de Rijnstrangen 
zijn sinds de winter van 2006/07 geleidelijk 
aan gekapt om moerasvegetaties van riet 
en biezen te regenereren. Verder heeft het 
project Stroomlijn van Rijkswaterstaat eisen 
gesteld aan de doorstroombaarheid van 
de uiterwaarden, waardoor veel bos in de 
stroombaan van het hoogwater verwijderd 
is. Zo is in de Millingerwaard een deel 
van het oudere wilgenbos gekapt voor 
een gebiedsinrichting met geulen, om de 
doorstroming bij hoog water te verbeteren. 
De verspreiding van Appelvink, Kleine Bonte 
Specht en Boomklever geeft de ligging van 
de wat oudere bossen goed weer.

De Boomklever is een soort die in heel 
Nederland in opmars is. En deze soort is 
ook de grote winnaar in de steeds ouder 
wordende bossen van de Gelderse Poort.
De Wielewaal daarentegen is bijna verdwenen 
uit de Gelderse Poort. Alleen in de Ooijpolder 
zitten nog enkele paren. In 1991 waren er 
jaarlijks nog 44 paar in het gehele gebied. Tien 
jaar later waren hier nog maar circa 5 paar van 
over. Oorzaken voor de landelijke achteruit-
gang zijn mogelijk verdroging en afname van 
het voedselaanbod in het broedgebied en 
ontbossing en jacht in het overwinteringsge-

bied. De achteruitgang is lokaal versterkt door 
selectieve kap van populierenbos.

Cultuurlandvogels
Deze soortgroep bestaat uit een gemêleerd 
gezelschap van soorten van besloten en 
halfopen cultuurlandschappen, dorpskernen 
en industrieterreinen. Niet alle soorten in 
deze groep zijn jaarlijks even goed geteld. 
Een duidelijke afname is vastgesteld bij 
typische soorten van kleinschalig cultuur-
landschap, zoals Torenvalk en Steenuil. Deze 
afname is welke ook landelijk te zien, waarbij 
de verminderde beschikbaarheid van voedsel 
(muizen) waarschijnlijk een grote rol speelt. 
Maar ook het steeds netter worden van het 
cultuurlandschap eist zijn tol, met name het 
verdwijnen van rommelige erven, schuurtjes 
en overhoekjes. 

Een toename is vastgesteld bij soorten die 
afhankelijk zijn van bomen of struweel. 
Vooral de Putter is inmiddels wijd verspreid 
in de Gelderse Poort. Hij is een van de 
succesvolste soorten die we tellen in de 
groep cultuurvogels. Vooral in de dorpen 
kom je deze soort overal tegen, waar ze 
broeden in jonge boompjes. Deze soort is 
toegenomen van 50 paar in 1991 tot 345 
paar in 2012.

Torenvalk
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Tot slot
Na 25 jaar systematische tellingen zijn unieke 
trends van broedvogels in De Gelderse Poort 
verkregen. Dat het zo slecht of juist zo goed 
zou gaan met een aantal soorten, hadden we 
begin jaren negentig niet kunnen voorzien.

In de Gelderse Poort zijn de afgelopen 25 
jaar in totaal 41 soorten vastgesteld die 
voorkomen op de landelijke Rode Lijst 
(2004) van bedreigde en/of karakteristieke 
vogelsoorten, te weten: Roodhalsfuut, Grote 
Zilverreiger, Roerdomp, Woudaap, Winterta-
ling, Zomertaling, Slobeend, Boomvalk, 
Slechtvalk, Patrijs, Porseleinhoen, Kwartelko-
ning, Oeverloper, Watersnip, Grutto, Tureluur, 
Visdief, Zwarte Stern, Zomertortel, Koekoek, 
Kerkuil, Steenuil, Ransuil, Groene Specht, 
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, 
Graspieper, Gele Kwikstaart, Kramsvogel, 
Nachtegaal, Snor, Grote Karekiet, Spotvogel, 
Grauwe Vliegenvanger, Matkop, Wielewaal, 
Huismus, Ringmus, Kneu en Grauwe Gors. 
Met een deel van deze soorten gaat het 
relatief goed in (delen) van de Gelderse 
Poort (zoals Graspieper, Gele Kwikstaart en 
Veldleeuwerik). Enkele soorten zijn geheel 
verdwenen (zoals Watersnip en Grauwe 
Gors), terwijl andere soorten incidenteel 
broeden (zoals Grote Zilverreiger, Slechtvalk 
en Porseleinhoen). Al met al is en blijft de 
Gelderse Poort nationaal en internationaal 
een zeer belangrijk gebied voor broedvogels.

Oproep
Het veldwerk van de inventarisatie van 
2015 is bij het schrijven van dit artikel 
net afgerond…. en ook in 2016 gaan we 
natuurlijk door met de inventarisaties. En 
evenals in voorgaande jaren kunnen we weer 
enkele nieuwe tellers gebruiken om de groep 
springlevend houden. Er zijn enkele vacante 

gebieden, ook beginnende vogelaars zijn als 
medeteller van harte welkom. Binnen deze 
enthousiaste telgroep groei je snel door 
van beginner tot zelfstandig teller. Heb je 
interesse, meld je aan bij Frank Majoor (frank.
majoor@sovon.nl).

Dankwoord
Zonder de inspanning van vele vrijwilligers is 
dit project niet mogelijk. In de loop der jaren 
hebben enkele honderden tellers in totaal 
circa 20.000 uren in het veld doorgebracht. 
Veelal in de vroege uren. Iedereen die aan 
de tellingen heeft meegewerkt willen we bij 
deze hartelijk bedanken! En als laatste willen 
we Johan Bekhuis bedanken voor enkele 
nuttige aanvullingen op het concept van dit 
artikel.

Frank Majoor (frank.majoor@sovon.nl) en 

Harvey van Diek (Harvey.vanDiek@sovon.nl
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Sinds ik vogel, en inmiddels is dat al een hele 
poos, heb ik in de loop der jaren een aardige 
hoeveelheid vogelboeken verzameld. In 
eerste instantie richtte ik me vooral op een 
aantal goede veldgidsen om zo makkelijker 
en sneller vogels nabij huis en in de om  geving 
op naam te kunnen brengen. Na verloop van 
tijd ben ik me echter ook gaan interesseren 
en verdiepen in vogels van verre oorden. 
Landen, eilanden en gebieden waar ik zelf 
nog nooit ben geweest en in verreweg de 
meeste gevallen waarschijnlijk ook nimmer zal 
komen. Mijn interesse werd gewekt door een 
boek dat ik puur per toeval onder ogen kreeg: 
“Threatened birds of the world”. 

De titel van dit monumentale werk maakt 
al duidelijk dat het geen vrolijk boek is. Met 
zo’n 850 pagina’s en een gewicht van zo’n 5 
kilo is het letterlijk ook zware kost. Het is een 
uitgave van Birdlife International en uitge-
bracht in het jaar 2000. Tot op de dag van 
vandaag is het een uiterst indrukwekkend 
boek en nog steeds actueel, hoewel er sinds 
het jaar van uitgave uiteraard wel nieuwe 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 
Zowel in positief als in negatief opzicht. 
Het beschrijft ongeveer 1200 vogelsoorten 
wereldwijd die onder zware druk staan of 
recentelijk (d.w.z. vanaf de jaren negentig) 
zijn komen te staan. 

Het is onmogelijk om in dit stukje gedetail-
leerd in te gaan op hoe het boek precies 
in elkaar zit. Dat zou vermoedelijk een te 
lang en onsamenhangend verhaal worden. 
Niettemin probeer ik toch enig beeld te 
schetsen.

De 1200 beschreven vogels (zo’n 10 % 
van alle vogelsoorten die bekend zijn) zijn 
terechtgekomen in één van de volgende 
categorieën: “kwetsbaar”, “bedreigd” of 
“ernstig bedreigd”. In de eerste categorie 
behoren vooral soorten die zeldzaam zijn, 
maar met een stabiele of in een aantal 
gevallen zelfs enigszins toenemende 
populatie. Er kunnen diverse oorzaken 
zijn voor de kwetsbaarheid. Denk daarbij, 
behalve aan de kleine populatie, aan speci-
fieke biotopen en verspreidingsgebieden. 
Goed voorbeeld zijn soorten die uitsluitend 
op bepaalde eilanden voorkomen. Daar 
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hoeven de vogels als zodanig niet zeldzaam 
te zijn, maar omdat ze alleen op het desbe-
treffende eiland voorkomen zijn ze toch 
kwetsbaar. Zeker in regio’s waar regelmatig 
orkanen en ander natuurgeweld opdoemen. 
Voorbeelden daarvan zijn het Caribisch 
gebied en de archipels van Indonesië en de 
Filipijnen. In “Threatened birds of the world” 
staan verschillende kwetsbare soorten die 
ook in Nederland nog wel eens kunnen 
worden waargenomen: Roodhalsgans, 
Kwartelkoning en Waterrietzanger 
bijvoorbeeld.

In de categorie “bedreigd” vallen soorten 
die al voor langere tijd erg zeldzaam zijn, 
maar ook vogels die dat pas sinds de laatste 
decennia zijn geworden. Voorbeelden van 
die laatste zijn diverse gierensoorten in 
India en nabij gelegen landen als Myanmar, 
Thailand, Bangladesh en Nepal. Indrukwek-
kende vogels die tot de jaren tachtig en 
negentig aldaar nog heel gewoon waren, 
maar drastisch in aantal zijn afgenomen. In 
sommige gevallen zelfs wel met 80 tot 90%. 
Door onderzoek is gebleken dat het gebruik 
van bepaalde pesticiden hier de belangrijkste 
oorzaak van is geweest, hoewel ook andere 
factoren een rol hebben gespeeld. Inmiddels 
lijkt de situatie voor in ieder geval een aantal 
soorten stabiel te zijn, maar daarmee zijn de 
zorgen nog bij lange na niet weggenomen. 
Op het moment van schrijven is inmiddels 
bekend geworden dat het ook met de 
Afrikaanse gieren slecht gaat.

In de echte gevarenzone (de categorie 
“ernstig bedreigd”) bevinden zich soorten die 
een aanzienlijk risico lopen binnen enkele 
decennia uit het wild te verdwijnen. In enkele 
gevallen is dat al gebeurd zoals met de Spix’ 
Ara uit Brazilië en de Po’ouli van Hawaii. In 

het geval van de Spix’ Ara (een papegaaien-
soort) is er nog enige hoop, omdat er zich 
een kleine populatie in gevangenschap 
bevindt. Wellicht dat een aantal exemplaren 
in de toekomst weer kan worden uitgezet, 
maar dat lijkt vooralsnog niet erg aanneme-
lijk. Papegaaien zijn zeer geliefd als kooivogel 
en er worden soms torenhoge bedragen 
voor betaald. Weinig verrassend dus dat er 
mensen bereid zijn zich schuldig te maken 
aan het illegaal vangen en verhandelen van 
deze tot de verbeelding sprekende vogels. 
Daarnaast is het natuurlijk zeer de vraag of 
de vogels die in gevangenschap hebben 
geleefd en zijn opgegroeid, zich in het wild 
kunnen aanpassen. Voor de Po’ouli, een soort 
die onder de Hawaiivinken (of Hawaiian 
Honeycreepers) valt, lijkt het doek definitief 
te zijn gevallen. Deze vinkachtige kwam tot 
een jaar of tien geleden nog voor op het 
Hawaiiaanse eiland Maui. De totale populatie 
werd toen geschat op 3 (!) exemplaren. In 
2004 heeft 1 van de 3 vogels het loodje 
gelegd en van de andere 2 vogels is nadien 
niets meer vernomen. Hoewel de wonderen 
de wereld nog niet uit zijn, lijkt het voor de 
Po’ouli over en uit te zijn. 

Niettemin: er zijn ook soorten bekend 
die zijn herontdekt na veertig jaar of nog 
langer niet te zijn gezien. Gelet op het 
uiterst beperkte verspreidingsgebied van 
de Po’ouli en de intensieve (maar mislukte) 
zoektochten naar deze vogel, lijkt het echter 
niet waarschijnlijk dat deze zanger zich ooit 
nog eens zal vertonen. Het laatste voorbeeld 
dat ik wil aanhalen is de Ripleys Jufferduif, 
een piepklein duifje van het Filippijnse eiland 
Negros. Deze soort is slechts bekend van 
1 wijfje dat in 1953 is gevonden. De soort 
wordt nog niet als uitgestorven beschouwd, 
omdat er recentelijk op het eiland Panay 
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Roodhalsgans tussen Kol- en Brandganzen
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diverse zeldzame soorten zijn ontdekt waar-
van verondersteld werd dat deze net als de 
Ripleys Jufferduif alleen maar op Negros 
voorkwamen. 

Zoals al eerder vermeld: “Threatened birds 
of the world” is geen vrolijk boek. Het 
indrukwekkende zit hem echter niet alleen 
in de treurige feiten en cijfers, maar ook 
in de opmaak. Van elke soort staat er een 
bijzonder fraaie tekening in en een, voor 
zover mogelijk, uitgebreide beschrijving. 
Niet alleen wordt beschreven hoe de vogels 
er uitzien, maar tevens zijn verspreidings-
kaartjes afgebeeld, wordt uitvoerig ingegaan 
op wat de grootste gevaren zijn voor de 
soorten (verlies van habitat, jacht e.d.) 
en welke maatregelen genomen kunnen 
worden om verdere afname te voorkomen of 
in ieder geval te beperken. 

Het boek heb ik destijds besteld bij een 
speciaalzaak en is zeker niet overal verkrijg-
baar (als het überhaupt nog te krijgen is). Het 
was erg prijzig en een rib uit mijn lijf, maar 
dit prachtige werk heeft tot op de dag van 
vandaag nog steeds een speciale plek op 
mijn boekenplanken. 

Literatuur
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Roze Pelikaan aan de IJssel

Van 13 augustus tot en met 10 september 
2015 was er een Roze Pelikaan (Pelecanus 
onocrotalus) te bewonderen op twee 
verschillende locaties aan de IJssel. Wat 
brengt dit groot formaat viseter ertoe om 
hier vier weken te blijven? Dit artikel behan-
delt  herkenning, gedrag, verblijfplaatsen, 
uitstapjes, voedsel en eerdere waarnemingen 
van Roze Pelikanen in ons werkgebied.

Herkenbaar individu
Joas Wilzing ontdekte op 13 augustus rond 
17 uur een Roze Pelikaan in de uiterwaarden 
bij Westervoort. De vogel bleef tot 10 
september in de buurt en zo kregen velen de 
kans om deze zien.

De Westervoortse vogel was ongeringd, maar 
individueel herkenbaar aan een knobbel 
midden op de bovensnavel, die op ongeveer 
1/3 vanaf de snavelpunt zichtbaar was. 
Dit kenmerk maakte het mogelijk te achter-
halen wat de vogel in het jaar voorafgaand 

aan 13 augustus heeft gedaan. Het verblijf in 
een vijver bij  Callantsoog duurde maar liefst 
zeven maanden. Deze vijver ligt tussen de 
bebouwing en een moerassig gebied in.

Voor zover bekend werd niet getest of de 
vogel een (inwendige) chip droeg. Op basis 
van het onbreken van een ring zou de vogel 
als wild kunnen worden beschouwd, maar 
het gedrag  (tot paar meter benaderbaar) 
deed soms vermoeden dat dit een uit 
gevangenschap ontsnapte vogel betrof. 

Herkenning en gedrag
De Roze Pelikaan valt op door zijn grote 
formaat en de grote snavel met de gele 
keelzak. In de broedtijd is het verenkleed 
wit met een roze zweem, de rest van het jaar 
maakt de vogel een witte indruk. De onder-
kant van de slagpennen is zwart waardoor 
een zwart-wit vliegbeeld ontstaat. De poten 
zijn gelig tot roze. Het oog heeft een donkere 
iris en valt op in de roze gezichtshuid.

Datum Plaats

17 augustus 2014 Ruhrdal bij Meschede (Duitsland)
19 t/m 30 augustus 2014 Disselmersch, Kreis Soest (Duitsland)
4 september t/m 11 oktober 2014 Retentiegebied Woolde, Hengelo 
12 oktober 2014 Lauwersmeer, Vlieland
13 & 14 oktober 2014 Texel
14 oktober 2014 t/m 6 juni 2015 Callantsoog e.o.
8 t/m 11 juni 2015 Castricum e.o.
19 juni t/m 3 augustus 2015 Neuenburgersee, Kanton Bern (Zwitserland)
13 augustus t/m 10 september 2015 Westervoort, Arnhem, Ede e.o.
11 september 2015 Snelweg E411 bij Ponceau, Perwez (België)
11 t/m 18 september 2015 Meer van Virelles, Virelles, Chimay (België)
19 september 2015 Macquenoise, Momignies (België)

Tabel 1. Waarnemingen Westervoortse Roze Pelikaan in 2014-2015 (rood = buitenland). Bron: Remco Wester
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Roze Pelikaan, Hondsbroekse Pleij Westervoort, 4 september 2015
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De spanwijdte bedraagt 270 tot 360 centi-
meter, terwijl hij 140 tot 178 centimeter lang 
is. Een blauwe reiger is dan maar een kleintje.
Het zeer grote formaat sluit bijna alle 
andere mogelijke vogels uit, behalve de 
iets grotere  Kroeskoppelikaan Pelicanus 
crispus met zijn grijsachtig witte verenkleed 
en een roze keelzak. Deze pelikaan is in de 
broedgebieden en daarbuiten zeldzamer en 
was in Nederland een aantal eeuwen geleden 
broedvogel.

In Europa broedt de Roze Pelikaan in kolonies 
in kustmoerassen en ondiepe visrijke meren 
in het binnenland van Roemenië, Grieken-
land en Turkije, terwijl de winter wordt 
doorgebracht in oostelijk Afrika. Zowel in de 
broedtijd als daarbuiten trekken deze sociale 
vogels samen op om vis te vangen. Ze jagen 
de vis op zodat deze makkelijk te bemach-
tigen is. De keelzak dient daarbij als zeef. De 
vogel strekt de hals en laat zijn verzamelde 
prooi naar binnen glijden. Dagelijks eet één 

vogel  900 tot 1200 gram vis.
De Westervoortse vogel was waarschijnlijk 
tijdens de trek afgedwaald en daardoor in 
West-Europa verzeild geraakt. Er zijn meer 
gevallen van afgedwaalde vogels bekend, 
die in West-Europa rondgezworven hebben 
(Zwaaneveld 1994).

Verblijf aan de IJssel
De open plas ten zuiden van de 
Westervoortse IJsselbrug, ook bekend 
als Hondsbroekse Pleij, was de plek waar 
de vogel het meest is gezien. Een klein 
Arnhems plasje (hierna:  Plasje) met wilgen 
erlangs aan de overkant van de rivier was 
de tweede verblijfplaats. Het Plasje wordt 
omringd door wilgen, fietspaden en wegen 
waardoor de vogel moeilijker zichtbaar was. 
Op  15 augustus werd de vogel rustend op 
een weiland bij Manege Ten Bosch, aan de 
IJsseldijk  ten noorden van Westervoort 
gezien. Hij bleef er niet lang, kennelijk was de 
nabij gelegen plas niet aantrekkelijk of was 
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het er die zaterdag te druk. Op zondag 16 en 
maandag 17 augustus regende het langdurig 
en veel, de vogel vond beschutting op het 
Plasje. De dag erna maakte de pelikaan ‘s 
middags een uitstapje naar de Immerlooplas 
en keerde weer terug naar zijn hoofdverblijf-
plaatsen. Op vrijdag 21 augustus dook hij op 
in Ede waar hij zowel ter plaatse als overvlie-
gend is gezien. Diezelfde dag verscheen 
hij weer op de intussen vertrouwde locatie 
bij Westervoort. Omroep Gelderland 
besteedde aandacht aan de roze bezoeker 
en dat leidde in het zonnige weekend erna 
tot extra waarnemingen en aanloop van 
omwonenden en passanten. Toch maakte 
de pelikaan in dat weekend een korte vlucht 
richting Lathum waar hij overvliegend werd 
gezien.

Het aantal waarnemingen van de vogel 
nam af, al kwam een aantal waarnemers 
voor de tweede maal of vaker kijken.  Op 10 
september was het Roy Verhoef die om 11.30 
uur  de laatste waarneming deed. 

Voedsel zoeken
Een klein aantal waarnemers geeft gedetail-
leerde informatie  over het voedsel zoeken. 
Op de regendagen 16 en 17 augustus op het 
Plasje: “1 tot 2 vangpogingen per minuut” en 
“regelmatig visjes doorslikkend, zeker vier 
stuks”. In die periode staat er nog voldoende 
water in het Plasje. Later neemt de water-
stand er af.

Begin september zien waarnemers op de 
plas bij Westervoort ook foerageergedrag. 
Op 2 september meldt een waarnemer, 
dat het vissen weinig succesvol is. Een 
andere waarnemer ziet die dag, dat de 
pelikaan zoetwaterkreeftjes vangt. Op 5 en 
8 september wordt gemeld, dat de vogel 

foerageert op waterplanten. Een viseter, die 
aan planten begint, kan duiden op een tekort 
aan vis.  Zou hij onvoldoende vis kunnen 
bemachtigen? Zijn vertrek op de tiende is in 
dit licht bezien geen verrassing.

Eerdere gevallen in werkgebied VWGA
Eind 1987 en begin 1988 was er een Roze 
Pelikaan aanwezig in een zuidelijke plas van 
Meinerswijk. Ook van deze vogel is bekend, 
dat hij een zwervend bestaan leidde (Lensink 
1988). Een andere zwervende vogel werd op 
6 mei 2006 cirkelend gezien bij Hummelo. 
Deze vogel belandde later dat jaar in Wales 
en werd daar verzwakt “in verzorging 
genomen” (http://www.dutchavifauna.nl/
record/2421).

De vogels van Meinerswijk en Hummelo zijn 
aanvaard door de Commissie Dwaalgasten 
Avifauna Nederland (CDNA). Van de vogel  
van 2015 is nog niet bekend of hij als 
wilde dwaalgast wordt aanvaard door de 
CDNA. Het voorkomen van Roze Pelikaan 
in Gelderland is gedocumenteerd (Wester 
2015).

De toekomst van IJssel-vogel
Eén afgedwaalde vogel moet voor zichzelf 
zorgen. Er is geen ondersteuning van de 
groep bij voedsel zoeken en het afleggen van 
grote afstanden. De eenling heeft daartoe 
meer energie nodig dan zijn soortgenoten 
die in een groep leven. Hoe weet een 
verdwaalde vogel zijn soortgenoten te 
vinden?
 
Er zijn eerder al afgedwaalde Roze pelikanen 
in West-Europa geweest (Zwaaneveld, 1994). 
De kans lijkt niet zo groot dat zo’n eenling de 
weg terug vindt. 

http://www.dutchavifauna.nl/
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Roze Pelikaan met knobbeltje op snavel in Retentiegebied Woolde bij Hengelo, 18 september 2014
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Dank
Remco Wester leverde mij informatie en 
beeld over de herkenning en geschiedenis 
van “onze” Roze Pelikaan en bronnen over het 
voorkomen in Nederland en in West-Europa, 
alsmede een download van waarnemingen 
in het werkgebied van de Vogelwerkgroep 
Arnhem uit waarneming.nl. Hij heeft een 
eerder concept doorgenomen en van 
commentaar voorzien, waarvoor mijn dank.
Rob Zweers en  Tom Kruissink bedankt voor 
het beschikbaar stellen van de foto.Dank aan 
alle 224 waarnemers die hun waarneming, 
soms voorzien van aanvullende informatie, 
op waarneming.nl hebben ingevoerd. 

Greta van Hoorn

g.van.hoorn@hccnet.nl
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Ooievaars in het Duivense Broek, 13 december 2014
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Excursie trektelpost Eltenberg, 30 augustus 2015

Zo was de situatie op de trektelpost, toen 
we er om 8u.50 aankwamen: grote plassen, 
modder, bliksemschichten en stromende 
regen; het kerkje van Elten was gehuld in 
nevel. Er was slecht weer voorspeld en het 
was dus niet raar, dat Steven van de excursie 
afzag. We waren er nog maar net of wij 
drieën (Maarten, Chiel en ik) kregen gezel-
schap van de Vogelwerkgroep Zutphen. Zij 
waren met hun twaalven, ze hadden zich niet 
laten afschrikken door het weer. De positivo’s 
liepen zelfs in korte broek en op sandalen. 
Was Maarten even blij, dat hij niet de enige 
was!

Op roofvogelgebied was er weinig te 
beleven. Maarten ging een eindje lopen en 
ook ik wilde de omgeving wel verkennen. 
We ontdekten een heel mooi, gevarieerd 
natuurgebied met Matkop, Groene Specht, 
Boomklevers, Putter, Kneu. Het was ideaal 
terrein voor IJsvogels, maar die hebben we 
niet waargenomen. Op de terugweg naar de 

telpost zagen we Boerenzwaluwen en een 
wolk Huiszwaluwen.

Inmiddels was Rob Vogel begonnen met het 
serieuze trektellen (zijn verslag staat op
 www.trektellen.nl). Dankzij zijn aanwijzingen 
zagen we behalve Buizerds en een Torenvalk 
ook een adult wijfje Wespendief. Rob legde 
uit, dat je gestuwde trek hier vooral ziet bij 
wind tussen zuidwest en zuidoost. Wind 
die tegen de stuwwal botst geeft wat lift. 
Bij noordoostenwind laten de vogels zich 
niet stuwen. Is er weinig wind, dan slaan de 
roofvogels dieper door met hun vleugelslag, 
waardoor hun silhouet verandert.

Maarten ik vertrokken rond half één 
en misten daardoor 36 overtrekkende 
Ooievaars, maar Chiel zag hen nog wel. 
Gelukkig werd het alsnog goed weer om in 
korte broek te lopen.

Marguerite Sweers

http://www.trektellen.nl/
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Ook in deze versie weer een aantal leuke 
of opvallende terugmeldingen: Lepelaar, 
Grauwe Gans, Steenuil en ook de Kauw. 
Ik dank Marc de Bont, Henk Jan Hof, Roy 
Verhoef, Michel Klemann en Maarten 
Hageman voor het toezenden. Heb je een 
terugmelding, dan vind ik het leuk als je 
me die toestuurt. Het hoeft niet persé een 
bijzondere soort of van ver weg te zijn; ook 
over lokale vogels valt wat te melden. Je kan 
er een korte tekst bij maken of dat aan mij 
overlaten. 

Lepelaar LaG/YfRG
De vogel is als nestjong op 31 mei 2009 
geringd op Schiermonnikoog door Otto 
Overdijk. Links kreeg de vogel Lime, metalen 
ring (a) en Groen; rechts een gele (Yellow) 
vlag en Rood en Groen. In de periode begin 
juli tot begin september verbleef de vogel 
in het Lauwersmeer met maar liefst 22 
aflezingen. Daarna was de Lepelaar ruim 
twee jaar uit de focus van waarnemers. Jonge 
vogels blijven de eerste levensjaren vaak in 
het overwinteringsgebied. Op 11 september 
2011 is er in ons land weer een aflezing, op 
Tholen bij St. Annaland. Twaalf dagen later 
zit de vogel in het zuidwesten van Spanje in 
Marismas del Odiel (2083 km van ringplek). 
Daarna is de Lepelaar bijna twee jaar van 
de radar, om op 16 juni 2013 weer gezien te 
worden op het wad bij Uithuizen (Gr). Een 
jaar later zijn er diverse waarnemingen van 
o.a. Marc de Bont tussen eind juli en eind 
september bij de Oude Waal in de Ooijpolder. 
In 2015 is de eerste aflezing gedaan op 7 
juli in de Blauwe Kamer bij Rhenen. Niet 
bekend is of de vogel ook gebroed heeft in 

de plaatselijke Lepelaarkolonie. Tussen 5 en 
21 augustus zijn er vier aflezingen gedaan 
in de Oude Waal Ooijpolder, waarvan drie 
door Marc en één door Mark Wilkinson. De 
Lepelaar is dan ruim zes jaar oud en lijkt 
op basis van de terugmeldingen (nog) niet 
gebroed te hebben. 

Grauwe Gans LJH 
Op de Facebookpagina van VWG Zutphen 
schrijft Henk Jan Hof het volgende: “Vandaag 
21 oktober 2015 een rondje in de stad 
gedaan op zoek naar Grauwe Ganzen met 
halsbanden. Nergens een gans te bekennen. 
Alleen bij de vijver bij het (bijna afgebroken) 
zwembad zwommen een vijftal beesten met 
halsband. Een ervan LJH is geringd op 26 juni 
2013. Na 29 juni 2013 vertrokken uit Zutphen 
om vervolgens in oktober 2013 in Borculo bij 
de Hambroekplas afgelezen te worden. In het 
voorjaar van 2014 weer in Zutphen aanwezig, 
tot ver in augustus. Daarna is de vogel niet 
meer gezien, in ieder geval niet doorgegeven 
op www. geese.org, tot 10 september 2015. 
Toen zat deze vogel bij Enschede, Oelemars. 
En dus vandaag weer door mij gezien in 
Zutphen. In de periode juni 2013 tot heden is 
de ring slechts 19 maal afgelezen en dat door 
maar een paar personen.”

Grauwe Gans JPB
Roy Verhoef zag op 11 september 2015 
deze gans bij het Berghoofdse Veer in de 
Rijnstrangen. De vogel is op 22 juni 2013 
geringd door Berend Voslamber in de 
Millingerwaard. De twee jaar daarna is de 
gans vooral in de Ooijpolder waargenomen. 
Eind september 2014 hopte de vogel even 

http://geese.org/
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de Waal over naar de Gendtse Polder en in 
oktober 2014 was er een uitstapje naar de 
Afgraving Teunesen bij Milsbeek. In augustus 
2015 bezocht hij even Het Zand bij Lent. 
Opvallend is dat alle waarnemingen gedaan 
zijn in de maanWden juli-januari en geen 
enkele in het voorjaar. 

Steenuil (ringnummer niet doorgegeven)
Michel Klemann schrijft dit op de Faceboo-
kpagina VWG Zutphen: “Op 7 juli 2015 vond 
ik op De Mars in Zutphen een dode jonge 
Steenuil met een glimmende ring om de 
poot: verkeersslachtoffer. Je verwacht dan 
dat die ergens aan de rand van Zutphen 
geringd zou zijn, maar nu kreeg ik bericht dat 
het jong slechts 5 weken eerder, op 13 juni 
geringd was tussen Neede en Haaksbergen, 
32 kilometer ten oosten van de vindplaats. 
Dat is dan best een eind voor zo’n jong beest. 
Zeker wanneer je een Steenuil bent.”

Kauw (ringnummer niet doorgegeven)
Maarten Hageman mailt een leuke 
terugmelding: Vanaf 2013 heb ik naast 
mijn Ring-Mus project in Didam ook een 
RAS-project met Kauwen. Sinds 2014 mag ik 
ze ook voorzien van zwarte kleurringen met 
een witte inscriptie van een letter en een 
cijfer. Niet dat ik grote aantallen vang met de 
inloopkooi achter het huis (gemiddeld ca. 25 
adulten per jaar). Vooral wanneer de Kauwen 
jongen hebben, verliezen ze hun schuwheid 
en gaan ze voor het lekkere mais en brood 
in de kooi. Ook vang ik dan een handvol 
Eksters en een enkele Gaai. Terugvangen doe 
je maar zelden, maar door een kleurring kan 
ik er in de wijk toch verschillende aflezen 
door het jaar heen. Opvallend is dat ik ruim 
de helft van de gekleurringde vogels nooit 
meer zie, terwijl het me allemaal plaatselijke 
broedvogels lijken.

Groot was mijn verrassing toen ik op 27 
mei 2015 een Kauw met een Belgische ring 
ving! Opvallend ook dat deze Kauw als >2 
kj geringd is. De vogel kreeg de ring op 14 
december 2011 bij Relegem, een dorpje 
ten noordwesten van Brussel (178 km van 
Didam). Door het kleurringen heb ik de 
laatste jaren honderden, misschien wel 
duizenden Kauwen bekeken en nog nooit 
een geringde gezien (behalve de geringde 
bij mij in de buurt). Dus die plaatstrouw kan 
wel tegenvallen, gezien mijn ervaringen (ook 
van adulten). Zo zie je maar weer hoe leuk 
het ringen van vogels is. Waarnemingen van 
gekleurringde Kauwen uit onze regio zijn 
zeer welkom bij Maarten Hageman 
(maarten_hageman@hotmail.com).

Jan Schoppers

Jan.schoppers@sovon.nl

Lepelaar met kleurring links, Oude Waal in de 
Ooijpolder, 15 augustus 2015
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Houd voor aanvullingen en wijzigingen de 
website en de werkgroepmail in de gaten.

Zaterdag 9 januari
Slaapplaatstelling ganzen en zwanen. Zie
www.sovon.nl.

Dinsdag 12 januari 
Lezing Vogels van Lesbos door Koos Dansen
over vijf weken vogelen op het vogelrijke 
eiland Lesbos. Stadsboerderij Presikhaaf, 
19:30-22:00 uur. Opgeven niet nodig.

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
Nationale Tuinvogeltelling. Zie 
www.vogelbescherming.nl.

Zaterdag 16 januari
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 23 januari
Excursie Biesbosch. Nadere informatie via 
website www.vogelwerkgroeparnhem.nl en de 
werkgroepmail.

Dinsdag 2 februari 
Lezing over de De Grutto door Albert 
Beintema. Beintema heeft zijn halve leven 
onderzoek gedaan naar weidevogels en 
beschouwt de Grutto als de koning der 
weidevogels. Zijn lezingen zijn boeiend en 
vaak hilarisch. Zijn boek “De Grutto” zal er te 
koop liggen. Plaats: Hogeschool Larenstein, 
19:30-21:00 uur. Opgeven niet nodig.

Zaterdag 6 februari
Excursie De Bijland. De Bijland is een 
recreatieplas van ongeveer 200 ha. In 

Activiteitenprogramma winter en voorjaar 2016

de winter verblijven in het stille gebied 
veel watervogels, waaronder typische 
wintergasten als Brilduiker, Grote Zaagbek 
en Nonnetje. Het kan er een komen en gaan 
zijn van groepen ganzen die er drinken en 
badderen. Misschien zien we ook de IJsvogel, 
Dodaars of een zeldzame duiker. Vanaf de 
oevers hebben we telkens een ander zicht 
op het water. De wilgen op de oevers zijn in 
de winter aantrekkelijk voor rondtrekkende 
kleine zangvogels. We wandelen rond de plas 
en langs de rivier en oude kleigaten. Totaal 
ongeveer 8 km (4,5 uur). Goede (waterdichte) 
wandelschoenen aanbevolen. Start 9.00 uur 
bij de parkeerplaats aan de Puttmanskrib te 
Herwen. Opgeven via www.vogelwerkgroe-
parnhem.nl.Na aanmelden bekijken we de 
mogelijkheid van carpoolen.

Zaterdag 13 februari
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 20 februari 
Slaapplaatstelling Grote zilverreiger en 
Aalscholver. Zie www.sovon.nl.

Zaterdag 12 maart 
Watervogeltelling. Zie www.sovon.nl.

Woensdag 16 maart 
Verrassingslezing. Nadere informatie volgt 
via www.vogelwerkgroeparnhem.nl  en de 
werkgroepmail. 

Zaterdag 19 maart 
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan en 
Grutto. Zie www.sovon.nl.

http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://parnhem.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://www.sovon.nl/


De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen en behoudt zich het recht voor 

artikelen te weigeren of in te korten c.q. veranderingen aan te brengen. Overname van artikelen of gegevens uit 

artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van de vogelwerkgroep

(voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl) die daarover afspraken maakt met de auteur/onderzoekers. Het kan 

voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht.

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

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

aanleveren. 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.
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