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Van de redactie

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: eind juni 2016

Welke zomergasten kwamen in 2015 
vroeger of juist later dan ‘normaal’ terug uit 
hun winterverblijf en waarom? Traditiege-
trouw staat in deze eerste Vlerk van het jaar 
de vogelfenologie van de voorgaande lente. 

Fenologie is typisch een tak van sport waar 
je een lange adem voor nodig hebt: het 
duurt een jaartje of tien-twintig voordat je 
weet wat normaal is. Ben je dat punt voorbij, 
dan begint het feest. Zo kan Jos Pilzecker uit 
de dertigjarige reeks van ons werkgebied 
inmiddels laten zien dat de Kleine Plevier 
tegenwoordig anderhalve week eerder 
aankomt dan eind vorige eeuw. 

Helaas is fenologie ook een wat taaie, 
statistische tak van sport die niet voor 
iedereen te volgen is. Dit jaar heeft Jos 
extra zijn best gedaan het verhaal ook voor 
minder ingewijden toegankelijk te maken. 
Bas van Balen van de redactie schreef er een 
samenvatting bij. Dus als je bij dit artikel in het 
verleden snel doorbladerde: laat je inwijden in 
de wondere wereld van de fenologie!

Namens de Vlerk-redactie,

Renske Postma

Spreeuwentaal in de Vlerkredactie
Beste Jan, Spreeuwenteller ... vandaag lees 
ik op mijn vogelscheurkalender, dat men 
in het Bargerveen in één uur tijd 258.847 
Spreeuwen geteld heeft. Ik begon te 
lachen, waarschijnlijk uit onwetendheid, 
maar leg eens uit, Jan, hoe men tot zo’n 
aantal komt … waarom niet 258.848? Ik 
ben toch zó benieuwd! Groet, Herman

Ha Herman, Die heb ik ook gelezen. 
De binnenkomende groepen worden 
geteld in tien- honderd- of duizendtallen. 
Afhankelijk van de grootte van de groep  
worden deze -tallen afgepast op de hele 
groep. Dus je kunt dan aan het eind 
258.840 spreeuwen geteld hebben, maar 
als er dan nog 8 latertjes binnenkomen 
dan zijn het er 258.848. Zo doen we dat. 
Groet, Jan
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Van het bestuur

woord ondernemen (mvo). Het gaat ons er 
niet alleen om broedvogels of wintervogels 
te tellen in dit gebied, maar ook om deze 
gegevens te gebruiken voor gevraagd en 
ongevraagd advies over het terreinbeheer. 
Dat maakt het vrijwilligerswerk nog leuker en 
interessanter!

De vogelcursus in 2015 was een groot 
succes. De deelnemers hebben de cursus 
met goed gevolg afgerond en tijdens de 
laatste avond kregen ze na een gezellige quiz 
een heuse oorkonde uitgereikt. Een aantal 
deelnemers gaf te kennen hun kennis van 
vogels te willen uitbreiden. Dat kan ook! 
Er zijn diverse mogelijkheden om je aan te 
sluiten bij een van de vele BMP-projecten of 
MUS-tellingen van Sovon. In 2017 geven we 
weer een vogelcursus voor nieuwe leden. In 
dit tussenjaar 2016 zijn er excursies speciaal 
voor beginnende vogelaars. Houd de website 
in de gaten.

In de eerste helft van mei wordt weer een Big 
Day georganiseerd, waarbij teams proberen 
zo veel mogelijk vogelsoorten te spotten 
in 24 uur. Het gaat natuurlijk om de eer, 
maar de spanning is er niet minder om. Er 
zijn ideeën om dit evenement te koppelen 
aan sponsoring en de opbrengst ten goede 
te laten komen aan een natuurbescher-
mingsdoel. Heb je interesse om een team te 
vormen of heb je een idee voor sponsoring 
van een goed doel: laat het weten!

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

Het voorjaar staat weer voor de deur en dat 
doet de harten van menig vogelaars sneller 
kloppen. Een drukke periode van broedvo-
gels inventariseren is weer aangebroken. Met 
verschillende organisaties zijn de afgelopen 
weken afspraken gemaakt om gebieden te 
inventariseren op alle broedvogels (BMP-A) 
of voor een selectie van schaarse broedvo-
gels (BMP-B): de Veluwezoom en Gelderse 
Poort, maar ook nieuwe gebieden zoals het 
Oerbos, dat de gemeente Arnhem tegen 
de A12 wil ontwikkelen. Lijkt het je leuk en 
spannend om mee te doen, geef je op!

Ook zijn we actief geweest met natuurbe-
scherming. Een interessante casus betrof 
de bezwaarprocedure, die we hebben 
aangespannen tegen de provincie. Het ging 
om de vergunning voor Natuurmonumenten 
om in de nacht van 20 op 21 juni een 
wandelmarathon te houden op de Veluwe. In 
deze Vlerk lees je er meer over. Ook andere 
zaken die gevolgen hebben voor vogels 
hadden onze aandacht, zoals de verplaatsing 
en uitbreiding van het motorcrossterrein op 
de Arnhemse Heide, het Plan Stroomlijn in 
de uiterwaarden en het Ontwerp Tracébesluit 
A15. Doe met ons mee als je hart hebt voor 
vogels.

Onlangs hebben we een overeenkomst 
getekend met de beheereenheid Veluwe-
zoom van Natuurmonumenten resp. de 
directie van Park Lingezegen. Hierin hebben 
we vastgelegd voor een langere duur de 
samenwerking aan te willen gaan. Zie het 
als een manier van maatschappelijk verant-

mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Verslag Algemene ledenvergadering 2016

In een gemoedelijke sfeer verliep de ALV 
op dinsdag 8 maart in de Stadsboerderij 
Presikhaaf. Dertig leden wisselden met het 
bestuur van gedachten over de belangrijkste 
resultaten van het afgelopen jaar en de 
plannen voor het nieuwe verenigingsjaar. 
Zowel de jaarrekening 2015 als de plannen 
en de begroting voor 2016 werden unaniem 
door de vergadering goedgekeurd. Het 
bestuur dankt de actieve leden die de 
plannen hebben gerealiseerd. Samen vormen 
we een bijzondere club van vogelminnaars!

De begroting 2016 kent weliswaar een 
negatief resultaat van ruim € 2000, maar dit 
is gezien de ruime vermogenspositie van 
de vereniging wel verantwoord. We krijgen 
daar mooie zaken voor terug! Ik noem twee 
in het oog springende zaken. De eerste 
betreft de investering in de vernieuwing 
van de website; in de loop van dit jaar wordt 
de gemoderniseerde en geüpdate website 
gelanceerd. De tweede betreft de productie 
van twee fraai vormgegeven folders over de 
vogels van Park Sonsbeek en het Leusveld. 
Beide folders vormen naar verwachting de 

ouverture van een reeks over de hot spots in 
ons werkgebied. Verder is belangrijk dat we 
uit overeenkomsten met terreinbeheerders 
flinke financiële vergoedingen krijgen voor 
broedvogelinventarisaties. En we besparen 
veel op de kosten voor de Vlerk doordat meer 
leden deze digitaal ontvangen. 

Van twee bestuursleden hebben we afscheid 
genomen: Eite Boonstra (penningmeester) 
en Michaëla Povel. Beiden werden door de 
voorzitter hartelijk bedankt voor hun grote 
inzet. Het bestuur bestaat nu uit de volgende 
vijf personen: voorzitter Dick van Dorp, 
penningmeester Alco van der Marel en de 
algemene bestuursleden Jeroen Gosse, Erik 
Lam en Jorick van de Westeringh. 

Na de huishoudelijke vergadering gaf 
Matthias Koster voor de derde keer op 
onderhoudende wijze zijn Jaaroverzicht 2015 
van zeldzame en schaarse vogelsoorten in 
het werkgebied.

Dick van Dorp

voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Op dinsdag 29 december 2015 besloot ik 
’s middags tegen 15.40 uur nog even naar het 
zogenaamde “Gat van Roelofs” te gaan, een 
voormalige zandwinningsplas bij Didam. De 
plas ligt pal langs de A18 tussen Arnhem en 
Doetinchem op nog geen 5 minuten rijafstand 
van waar ik woon. Het was al even geleden, 
dat ik er voor het laatst was geweest. 

Gat van Roelofs
In de lente- en zomermaanden is het “Gat van 
Roelofs” een geliefde locatie voor een flink 
aantal libellensoorten waaronder de schaarse 
Bruine Korenbout, Vroege Glazenmaker 
en Tengere Grasjuffer. Ook zijn er dan veel 
vlinders aanwezig. Het is met name in die 
periode, dat ik de plas nog wel eens wil 
bezoeken. Met betrekking tot vogels heeft 
de plas doorgaans veel minder te bieden, 
hoewel er in het verleden wel schaarse 
soorten als Roodhalsfuut en Geoorde Fuut 
zijn waargenomen. De IJsvogel komt hier 
nog wel regelmatig voor, wat gezien de grote 
hoeveelheid overhangende takken langs de 
oevers van de plas niet zo verbazingwekkend 
is. Om 15.45 uur arriveerde ik er. Omdat het 
al enigszins schemerig begon te worden, zou 
mijn bezoek slechts van korte duur kunnen 
zijn. 

Parelduiker?
Na eerst mijn telescoop opgesteld te hebben, 
besloot ik vervolgens met de verrekijker snel 
de plas af te speuren. Vrijwel direct zag ik een 
vogel ronddobberen die me “verdacht” leek. 
Althans, een vogel die qua formaat enigszins 
op een Aalscholver leek, maar dat toch zeker 

niet was. Mijn verrekijker heb ik vervolgens 
gelaten voor wat hij was en snel ben ik 
door de telescoop gaan turen. Het werd me 
duidelijk: de vogel in kwestie was een duiker. 
Vanwege de invallende schemering maar ook 
door mijn verbazing (ik was overrompeld, 
om het maar zo te zeggen), kwam het niet in 
me op te letten op diverse kleedkenmerken, 
maar richtte ik me vooral op de snavel van 
de vogel. Vanwege de schemering maar ook 
de afstand en de kwaliteit van mijn telescoop 
(die is niet echt geweldig) kon ik niet anders 
dan concluderen dat de snavel van het beest 
me het meest deed denken aan die van een 
Parelduiker. Hartstikke leuk! Een Parelduiker 
is weliswaar een vrijwel jaarlijkse gast 
binnen het werkgebied, maar nog altijd heel 
bijzonder. En een Parelduiker op een kleine 
zandwinningsplas waar vrijwel nooit iets 
zit natuurlijk al helemaal. Ik heb wat uiterst 
magere foto’s van de vogel kunnen nemen, 
toen ik deze al lopend op een onooglijk 
paadje probeerde te volgen. Een paadje 
waarlangs meer lege blikjes en andere 
rotzooi ligt dan dat er zich vogels laten horen 
of zien. Tegen 16.30 uur besloot ik het voor 
gezien te houden.

IJsduiker!
Nauwelijks van de verbazing bekomen, 
besloot ik thuis de waarneming met inbegrip 
van een zogenaamd “bewijsplaatje” snel in 
te voeren op Waarneming.nl. Al vlot werd 
het een aantal volgers van Waarneming.nl 
duidelijk dat het hier waarschijnlijk niet om 
een Parelduiker ging, maar om een IJsduiker. 
Dat zou natuurlijk nog net iets specialer zijn, 

http://waarneming.nl/
http://waarneming.nl/
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IJsduiker bij Didam op 30 december 2015

want een IJsduiker binnen het werkgebied 
van de VWG Arnhem is, meer nog dan een 
Parelduiker, vrij uitzonderlijk. 

De ochtend van woensdag 30 december 
besloot ik opnieuw een kijkje te nemen, 
met de verwachting en hoop dat er dan ook 
andere vogelaars aanwezig zouden zijn. 
En die waren er inderdaad. Snel werd me 
verteld dat de vogel in kwestie inderdaad 
een IJsduiker betrof en geen Parelduiker. 
Er zijn die ochtend en middag zeker enkele 
tientallen mensen een bezoekje komen 
brengen. De vogel liet zich bij tijd en wijle 
bijzonder fraai bekijken, soms tot op zelfs 
minder dan 20 meter afstand. 

IJsduikers broeden in de noordelijke streken 
van de Atlantische Oceaan, van IJsland tot 
aan Groenland en van Groenland tot aan 
Canada. In de wintermaanden trekt een 

deel van de populatie weg. In West-Europa 
en dan met name langs de Britse eilanden 
kan de soort dan, letterlijk en figuurlijk, 
opduiken. In Nederland worden IJsduikers 
gedurende de winter voornamelijk gezien 
langs de kust, maar zo nu en dan ook in het 
binnenland.

De IJsduiker van Didam betreft het derde 
geval in het werkgebied van de VWG 
Arnhem. Eerdere exemplaren werden in 
1977 gezien in de Bijland (11-17 december) 
en in 2008 in de Lobberdense waard (29 
maart tot 7 april). Dit is te lezen in ons boek 
‘Van IJsduiker tot IJsgors’ uit 2013. De vogel 
van het “Gat van Roelofs” is voor het laatst 
gezien op 5 januari 2016. 

Arjan Hell

Arjanhell9@Gmail.com
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We verzamelen om 8:00 uur bij park Sonsbeek 
te Arnhem. Bij vogelhut Hengforderwaarden 
bij Olst (Ov.)  - volgens onze excursieorgani-
sator Annemiek Demon de leukste vogelhut 
van Nederland - ontmoeten we rond 9.00 
uur voormalig boswachter Wil Gerritse. Wil 
heeft 40 jaar voor Staatsbosbeheer gewerkt 
en is vanaf begin jaren tachtig betrokken 
geweest bij het project ‘Ruimte voor de 
rivier’. Annemiek kent Wil van haar werk voor 
Rijkswaterstaat. 

Voordat we het wilgenbos achter de parkeer-
plaats in gaan (Diepenveen Randerwaarden) 
legt Wil wat uit over het landschap waarin we 
staan. De zon begint te schijnen en er hangt 
nevel over het stilstaande water. Het belooft 
een mooie windstille dag te worden. Wil 
wijst ons onder andere op een buitendijkse 
nieuwbouwboerderij. Heel vreemd eigenlijk, 
buitendijks bouwen, als je ruimte voor de 
rivier nastreeft. Alleen is dit geen gewoon 
veeteeltbedrijf, maar een zogenaamde 
‘natuurderij’. Een veeteeltbedrijf waar al het 
voedsel voor de koeien door de boer (in dit 
geval boerin) zelf verbouwd wordt volgens 
een gesloten systeem, dus geen soja uit 
Brazilië voor deze koeien, maar granen uit 
eigen tuin. Dat is ook weer goed voor onze 
geliefde vogels. 

Bij de vogelhut zien we een Nijlgans, een 
Dodaars, een Buizerd, 12 Krakeenden, 
4 Knobbelzwanen, 20 Tafeleenden, 50 
Kuifeenden, 3 Brilduikers, 2 Grote Bonte 
Spechten, 1 Zilverreiger, 1 overvliegende 
Raaf, 2 Wintertalingen, 30 Smienten en 

Excursie IJsseluiterwaarden, zondag 13 december 2015

rond de 100 Kokmeeuwtjes. Bij de ingang 
van natuurgebied Duursche Waarden (in 
vroegere tijden het terrein van steenfabriek 
“Fortmond” en nog eerder in de vroege 
Middeleeuwen tot en met de Kozakkentijd 
een doorwaadbare plaats in de IJssel), legt 
Wil bij een informatiebord enthousiast 
van alles uit over de herinrichting van dit 
gebied. 

Het project is in 1989 aangelegd door 
Staatsbosbeheer. De aandacht ging in het 
begin vooral uit naar natuurontwikkeling. 
Men wilde minder landbouw en meer 
natuur in een dynamisch systeem als een 
uiterwaard. Er waren al meer plannen 
(bijvoorbeeld Blauwe Kamer bij Rhenen), 
maar Duursche Waarden was het eerste 
project waar men de nieuwe inzichten 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd en dat 
was geen gemakkelijk proces. Hij kan zich 
nog goed de vele discussies herinneren, 
die zijn gevoerd over het plan om een 
‘gat’ in de zomerkade te maken waardoor 
het rivierwater vrijelijk een gedeelte van 
de uiterwaarden in kon stromen. Door de 
gevolgen van de klimaatverandering en 
de daarmee gepaard gaande toenemende 
extreme weersomstandigheden is de 
herinrichting er tegenwoordig vooral op 
gericht om het water meer ruimte te geven. 

Onder het praatje worden we prettig afge leid 
door een groep Staartmezen en een Matkop. 
Daarna lopen we door struweel van mei- 
doorn, wilgen en opslag van essen. In het 
warme ochtendzonnetje zien we al snel op 
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kaardebollen foeragerende Puttertjes en een 
paartje Goudvinken. Vanuit de grote metalen 
uitkijktoren, die speciaal is gebouwd voor 
natuurliefhebbers en uitzicht biedt op de 
IJssel en een (in de winter leeg) ooievaarsnest 
zien we Groenlingen, 20 Kramsvogels, nog 
meer Puttertjes, 20 Merels, Koperwieken en 5 
Goudvinken. Verderop in het gebied hebben 
we de Blauwe Reiger en Zilverreiger gezien. 
Na het rondje Duursche Waarden zijn we 
koffie gaan drinken in bezoekerscentrum 
“den Nul” waar we afscheid nemen van onze 
bevlogen gids.

Met de pont naar de Gelderse kant (tegen-
over de Roetwaarden) van de rivier en daar 
stappen we al snel weer uit de auto. Vanaf de 
dijk zien we niets, maar Annemiek zegt dat 
we naar het water moeten lopen. Ze krijgt 
gelijk, want we zien rond de 20 Waterpiepers, 

2 grote Zaagbekken en 10 Nonnetjes. Via 
de IJsseldijk zakken we af richting Deventer. 
Bij een uiterwaard ter hoogte van Veessen 
zien we een Roodhalsfuut in winterkleed 
zwemmen.

Bij Deventer onder de rook van de A1 op 
de Bolwerksweg (Veenoordkolk) zien we 
tegen de schemering (rond 17.00 uur) 
100 Zilvermeeuwen, 500 Stormmeeuwen, 
20 Kokmeeuwen, 5 Scholeksters, 350 
Brandganzen, 80 Kievieten en 230 Wulpen: 
een spectaculair einde van een lange mooie 
dag vogelen met de Vogelwerkgroep! Met 
dank aan Annemiek voor de organisatie en 
Dick van Dorp voor zijn waarnemingenlijst 
op Waarneming.nl.

Ionika Aalders

http://waarneming.nl/
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Fenologie 2015: 

Wisselende aankomsten door wisselend weer 

Samenvatting
Dit artikel presenteert voor het 36e 
achtereenvolgende jaar de eerste 
aankomstdatums voor 45 zomergasten, 
dit keer voor het voorjaar van 2015. 
Door wisselende weersomstandigheden 
kwamen de vogels overwegend wat laat 
aan. Zeven soorten werden opvallend laat 
voor het eerst waargenomen, terwijl voor 
vijf soorten de eerste waarneming juist 
vroeger dan normaal binnenkwam. 

Verschillende soorten komen tegen-
woordig duidelijk vroeger aan dan 
voorheen (vóór 1997). Dit is een bont 
gezelschap van soorten: zowel korte- als 
langeafstandstrekkers en soorten die het in 
Nederland goed doen en soorten die juist 
achteruitgaan. De grootste uitschieter is de 
Kleine Plevier die tegenwoordig gemiddeld 
10 dagen vroeger aankomt dan vóór 1997. 

Het weer
De winter 2014-2015 gaat als vrij zacht de 
boeken in en kende een afwisseling van 
zachte en wat koudere periodes. Kouder 
werd het aan het einde van de maand 
december, halverwege de maand januari 
en aan het begin van februari, maar echt 
koud werd het niet. In Leuvenheim bleef het 
overdag geen enkele keer onder nul!
De lente was vrij koel, droog en zeer zonnig. 
Het weer werd een groot deel van het 
voorjaar bepaald door hogedrukgebieden 
en veel wind uit noordelijke richtingen.

Januari: eerste helft was wisselvallig en 
zacht. Tweede helft werd het door noorde-
lijke winden steeds kouder. 
Februari: de eerste decade bleef het koud. 
Daarna zuid- en zuidwestelijke stroming en 
zachtere temperaturen.
Maart: in het noorden was maart zacht, in 
het zuiden juist aan de koude kant. Eind 
van eerste en tweede decade aanvoer van 
zeer zachte lucht.
April: veel noordelijke stroming, m.u.v. 
zuidelijke aanvoer in de periode 9-15 april. 
In Leuvenheim was de maximumtempera-
tuur bijna een hele graad onder de normale 
waarde (figuur 1).
Mei: na een warm begin met zuidelijke 
winden werd het vanaf 11 mei koeler met 
vooral (noord)westen wind. In Leuvenheim 
lag de maximumtemperatuur 1,5 graden 
onder normaal.
Juni: afwisselend warme en koele dagen, in 
Twente zelfs nog negen keer vorst aan de 
grond! (Bron: KNMI en eigen waarnemingen)

Wat is fenologie?
Fenologie betekent letterlijk de weten-
schap van zichtbare verschijnselen: het 
Griekse φαινω  (faino) betekent zichtbaar 
worden. Onderwerp van studie zijn natuur-
verschijnselen die ieder jaar terugkeren, 
zoals de eerste bloei van plantensoorten. 
Bij vogels gaat het in het bijzonder om 
de eerste datum van aankomst van een 
zomergast, de eerste legdatum en de 
laatste zangwaarneming, en dit allemaal in 
samenhang met het weer.
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Figuur 2. Aantal deelnemers en waarnemingen in 
1980-2015

De aantallen
Na het moeizame binnenhalen van de 
fenologielijsten in 2014 had iedereen 
blijkbaar goede voornemens gemaakt. Veel 
lijsten druppelden al vroeg binnen. Uitein-
delijk stopte de teller bij 24 deelnemers. Van 
de 557 ingezonden data bleven er, na het 
schrappen van winterwaarnemingen en te 
late waarnemingen, 507 waarnemingen over 
om mee te gaan rekenen. Zoals figuur 2 laat 
zien, zit 2015 hiermee tussen de betere jaren! 

Door dat hoge aantal gegevens lukte het bij 
de meeste soorten om een goed beeld te 
krijgen van hun aankomst. Probleemsoorten 

waren zoals vaker Zomertortel (slechts 
één geldige datum), Grote Karekiet (twee 
waarnemingen, want vijf datums waren 
véél te laat) en Paapje (maar drie data). De 
Grauwe Vliegenvanger herstelt zich na een 
aantal moeizame jaren, acht van de tien data 
liggen netjes vóór de datumgrens. 

Eerste waarnemingen
Dit jaar geen nieuwe recordvroege eerste 
waarneming. Wel komen Zomertaling, 
Groenpootruiter en Tapuit erg dichtbij met 
een plaats in hun vroegste top drie sinds 
1980. Daar tegenover noteren twee soorten 
hun laatste aankomst ooit, namelijk Grutto 
en Tuinfluiter. Maar ook de eerste Boomvalk, 
Boompieper, Gele Kwik en Bosrietzanger 
arriveren erg laat. Dit jaar neigt in zijn geheel 
naar wat late aankomsten. In totaal zeven 
soorten zijn opvallend laat voor het eerst 
waargenomen, tegen vijf vroege soorten (zie 
figuur 3).  

Vergelijking met eerste waarnemingen op 
VWA-site en Waarneming.nl In de laatste 
kolom van de tabel aan het eind van dit 
artikel staat het verschil tussen ‘onze’ eerste 
waarneming en de eerste waarneming op de 
VWA-site en Waarneming.nl. Verschillen van 
meer dan een week zie je alleen bij soorten die 
op de ingezonden lijsten slechts sporadisch 
worden genoteerd, en dat lijkt vrij logisch. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over Zomertortel, 
Paapje en Grote Karekiet. Van deze soorten 
kan vaak geen goed beeld worden geschetst 
door het lage aantal gegevens. Bij de meer 
algemene soorten is de eerste waarneming op 
Waarneming.nl hooguit enkele dagen vroeger, 
zonder uitzondering. Best netjes van onze 
werkgroepsleden, als je ziet dat bij W.nl Jan en 
alleman meedoet in de race!

Figuur 1. Afwijking van de gemiddelde tempera-
tuur in 2015 van het langjarig gemiddelde voor 
Leuvenheim 
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http://enwaarneming.nl/
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Gemiddelde aankomsten
Met de gemiddelde aankomst van de soort 
bedoelen we in dit artikel eigenlijk de 
mediane datum: de datum waarop de helft 
van de aangeleverde data wordt gepasseerd. 
De tweede 50% van de gegevens volgt dus 
na deze mediane datum. Deze waarde geeft 
een beter beeld van de grote instroom van 
zomergasten dan het echte gemiddelde, 
omdat extreem vroege of late datums dat 
gemiddelde sterk beïnvloeden.

De Koekoek kwam dit jaar net zo vroeg aan 
als in zijn recordjaar 2011: de gemiddelde 
aankomstdatum was 18 april (figuur 4). 
Verder komen nóg zes soorten gemiddeld 
significant vroeger aan dan normaal, maar 
ook zeven soorten later. Dat houdt elkaar 

dus aardig in balans. Het maakt 2015 tot een 
normaal, wat onopvallend jaar (figuur 5). 

Invloed van het weer
De verdeling van soorten die in het voorjaar 
van 2015 vroeger of later aankomen dan 
normaal levert een leuk plaatje op (zie 
figuur 6). De Grutto heeft last van de koude 
periode eind januari en begin februari 
en arriveert laat (zwarte wiebertje uiterst 
links). Daarna komen enkele soorten relatief 
vroeg aan (linker oranje blok); zij profiteren 
van de gunstige weersomstandigheden in 
maart. Begin april zie je eerst invloed van 
de koude noordelijke windrichtingen met 
enkele soorten die laat arriveren, zowel bij de 
eerste waarnemingen als bij de gemiddelde 
datums. Maar half april speelt aanvoer van 

Figuur 3. Aantal soorten met een vroege, late en normale eerste waarneming, in 2015 (links) en gemiddeld in 
de periode 1998-2015 (rechts). Hieruit blijkt dat in 2015 iets meer soorten later dan gemiddeld aankwamen

Figuur 4. Gemiddelde aankomstdatum (links) en eerste waarneming (rechts) van de Koekoek, in 2015 en 
normaal in de periode 1998-2015
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zachte zuidelijke stromingen zichtbaar een 
achttal soorten in de kaart, vroege aankomst 
dus (rechter oranje blok)! Als dan in de 
tweede helft van april de wind weer vooral 
uit het noorden waait, betekent dat negen 
late soorten. Het warme begin van mei kan 
daar niets meer aan veranderen.

Opvallende veranderingen in 36 jaar 
Met 36 jaar fenologie is het mogelijk een 
beeld te krijgen van grote veranderingen in 
de aankomst van soorten. Daarvoor heb ik 

Excel uit laten rekenen wat de verschillen zijn 
per soort tussen de periode 1980-1997 en de 
periode 1998-2015. Opvallend is dat soorten 
die in de periode 1998-2015 later aankomen 
dan ervoor vrijwel allemaal soorten zijn met 
weinig gegevens per jaar (bijv. Wespendief, 
Wielewaal, Grote Karekiet) en die ver in Afrika 
overwinteren. 

Voor de soorten die tegenwoordig duidelijk 
vroeger aankomen dan vóór 1998 komen 
jaarlijks genoeg data binnen om met 
meer vertrouwen naar de uitkomsten te 
kijken. Het betreft een mix van korte- en 
langeafstandstrekkers, maar ook een mix van 
soorten die het in Nederland goed doen en 
achteruitgaan. Bij de eerste waarnemingen 
kan het verschil oplopen tot 2 weken, bij 
de gemiddelde aankomsten (lees mediane 
datums) gaat het om een week tot zelfs 10 
dagen voor de Kleine Plevier (tabel 1).

De inzenders
Maar liefst vijf mensen sturen een lijst in met 
meer dan 40 soorten erop. Dick van Dorp 
gaat dit jaar aan kop met het grootste aantal 
vroegste waarnemingen: van maar liefst 

Figuur 5. Aantal soorten met een vroege, late en normale gemiddelde aankomstdatum, in 2015 (links) en in de 
periode 1998-2015 (rechts). Hieruit blijkt dat in 2015 vrij veel soorten een late gemiddelde aankomstdatum hadden 

Figuur 6. Timing van soorten die in 2015 vroeger of 
later aankomen dan normaal. Op de onderste lijn 
staan de vroege en late eerste waarnemingen en 
op de bovenste lijn hetzelfde voor de gemiddelde 
aankomsten. De beide blokken omvatten clusters 
van vroege aankomsten. Deze blokken hangen 
samen met gunstiger weersomstandigheden
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De eerste Grutto werd in 2015 later dan normaal waargenomen
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negen soorten spot hij de vroegste vogel! 
Erik Lam, Marcel Ruijs en Bob Coenen volgen 
onze voorzitter op gepaste afstand.

Dit zijn alle 24 inzenders op alfabetische 
volgorde, met tussen haakjes het aantal 
soorten waarvan hij of zij de allereerste 
waarneming noteerde: Jettie van Assendelft 
(2); Luc Berris; Vincent de Boer (1); Bob Coenen 
(5); Dick van Dorp (9); Marié Fels; Abel Gyimesi 
(1); Maarten Hageman (1); Renske Hoekstra; 
Greta van Hoorn (2); Norbert Kwint; Erik Lam 
(7); Anneke Louwe Kooijmans (1); Jos Pilzecker 
(2); Hans Quaden (3); Dick Radstake (1); Ruud 

Reddingius (2); Marcel Ruijs (6); Henk Ruissen 
(2); Jan Schoppers (2); Cor de Vaan (2); Frank 
van de Ven (4); Roy Verhoef (1); Egbert Vrieling 
(1). Iedereen bedankt!!!

Tweeduizendzestien
Nu ik dit schrijf, half december, is het buiten 
ongekend warm en sneuvelt het ene record 
na het andere. Het maakt je nieuwsgierig 
naar wat het komende voorjaar gaat 
brengen. 
Een eerste vergelijking met meer systema-
tische waarnemingen uit een andere bron 
lijken er op te wijzen dat onze VWG-opzet 

Grootste  vervroeging   1e waarneming Grootste vervroeging gemiddelde aankomst

Kleine Plevier 15 dgn Kleine Plevier 10 dgn   
Kleine Karekiet 14 dgn Zwartkop  7 dgn
Oeverzwaluw 12 dgn Grasmus  7 dgn

Scholekster  7 dgn

Tabel 1. Soorten waarvan de 1e waarneming (links) en gemiddelde aankomst (rechts) in 1998-2015 het 
sterkst is vervroegd t.o.v. 1980-1997
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Tabel 2. Fenologie 2015

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

‘80-’14 ‘80-’10 2015

soort
eerste 

datum

gem. 

eerste

gem. 

mediaan
eerste mediaan n

 

VWG-site

Zomertaling 27-feb 19-mrt 04-apr 3-mrt V 31-mrt 12 +4
Wespendief 28-mrt 23-apr 02-mei 04-mei 17-mei L 4 0
Boomvalk 01-mrt 11-apr 26-apr 29-apr L 03-mei 6 -11
Scholekster (1-jan) 20-jan 01-mrt 08-feb 28-feb 15
Kleine Plevier 03-mrt 24-mrt 13-apr 14-mrt 27-mrt V 13 -1

Grutto 27-jan 19-feb 06-mrt 22-feb L 14-mrt 15
Zwarte Ruiter 02-feb 03-apr 21-apr 18-apr (3x) 18-apr 5
Tureluur 26-jan 14-mrt 22-mrt 10-mrt 18-mrt 11
Groenpootruiter 17-mrt 10-apr 24-apr 19-mrt V 17-apr 10
Witgatje 14-jan 04-mrt 30-mrt 13-3/4-4 11-apr 5

De Koekoek arriveerde in 2015 gemiddeld vroeger 
dan normaal
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mensen zijn we aan het brainstormen hoe de 
fenologie voortgezet zal worden, de reacties 
van vorig jaar worden daarin meegenomen. 
Want dat we doorgaan staat wel vast, de 
brede deelname dit jaar stemde zeker 
positief.

Dus noteer je eerste trekkers ook in 2016 en 
geef ze door in juni!!

Jos Pilzecker

jospilzecker@hetnet.nl

http://waarneming.nl/
mailto:jospilzecker@hetnet.nl
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Tabel 2. vervolg Fenologie 2015

‘80-’14 ‘80-’10 2015

soort
eerste 

datum

gem. 

eerste

gem. 

mediaan
eerste mediaan n

 

VWG-site

Bosruiter 29-mrt 22-apr 04-mei 24-apr (2x) 09-mei 7 ?
Oeverloper 14-mrt 05-apr 22-apr 15-apr (2x) 21-apr 6
Visdief 24-mrt 12-apr 24-apr 11-apr 18-apr 17 -7
Zwarte Stern 03-apr 17-apr 30-apr 18-apr 5-mei L 7 -7
Zomertortel 19-mrt 22-apr 04-mei 24-apr 1 -12

Koekoek 29-mrt 16-apr 26-apr 12-apr (2x) 18-apr V 21 0
Gierzwaluw 03-apr 18-apr 29-apr 15-apr 29-apr 21 +4
Boerenzwaluw 16-mrt 24-mrt 08-apr 27-mrt 02-apr 21 0
Huiszwaluw 28-mrt 11-apr 23-apr 11-apr 25-apr 14 -2
Oeverzwaluw 20-mrt 15-apr 23-apr 06-apr 16-apr 10 -5

Boompieper 02-mrt 20-mrt 08-apr 4 apr L 12-apr 14 0
Gele Kwikstaart 23-feb 23-mrt 15-apr 9 apr L 16-apr 12 -5
Tapuit 26-mrt 07-apr 19-apr 28-mrt V 19-apr 12 -1
Blauwborst 16-mrt 27-mrt 10-apr 28-mrt 12-apr 9 0
Roodborsttapuit 14-feb 10-mrt 25-mrt 10-mrt 30-mrt 9

Paapje 14-mrt 22-apr 29-apr 22-apr 23-apr V 3 -9
Gekraagde Roodst. 24-mrt 07-apr 21-apr 12-apr 21-apr 16 -2
Zwarte Roodstaart 26-jan 13-mrt 01-apr 23-mrt 8-apr L 11
Nachtegaal 15-apr 20-apr 01-mei 13-apr 23-apr V 6 0
Sprinkhaanzanger 08-apr 21-apr 25-apr 18-apr 14-mei L 8 0

Rietzanger 02-apr 23-apr 26-apr 11-apr V 17-apr V 4 -1
Bosrietzanger 15-apr 26-apr 09-mei 8-mei L 16-mei 10 -7
Kleine Karekiet 02-apr 24-apr 09-mei 20-apr 01-mei 11 -2
Grote Karekiet 10-apr 29-apr 09-mei 8-mei L 2 -16
Spotvogel 14-apr 29-apr 14-mei 05-mei 11-mei 7 -9

Zwartkop 26-feb 26-mrt 12-apr 04-apr 11-apr 19
Tuinfluiter 28-mrt 14-apr 28-apr 24-apr(2x) L 27-apr 14 -5
Grasmus 07-apr 17-apr 29-apr 15-apr (2x) 18-apr 17 -3
Braamsluiper 19-mrt 12-apr 25-apr 15-apr 23-apr 16 -1
Fitis 01-mrt 24-mrt 07-apr 28-mrt 11-apr L 22 0

Tjiftjaf 09-feb 08-mrt 19-mrt 07-mrt 17-mrt 19
Fluiter 05-apr 22-apr 29-apr 20-apr (2x) 26-apr 14 -2
Grauwe Vliegenv. 01-apr 23-apr 04-mei 26-apr (2x) 04-mei 8 -7
Bonte Vliegenv. 25-mrt 13-apr 25-apr 12-apr 19-apr V 17 -1
Wielewaal 24-apr 02-mei 10-mei 03-mei 16-mei L 6 +6



Witwangstern wordt gefotografeerd in de Kropswolderbuitenpolder, 12 juni 2015
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Beethovens Vijfde

En dan, wat zijn vogelaars nog in dit land? 
Zij scheuren van Breskens naar Hoogezand.  
Gewapend met toeters van telescopen,  
jagen zij op bergfluiter en roodkopklau-
wier.  Storten zich op grijze wouw of vale 
gier.

Hun auto’s slordig in de wegrand geramd.  
Lompe laarzen vertrappen de waterkant 
Zij volgen roodkeelpieper en sperweruil, 
schieten ruigpootbuizerd en witwangstern 
Een velduil vliegt zich dood in het wagenpark.

De vogelaars dragen geen baarden meer. 
Gladgeschoren, in haast, torsen zij hun 
apparaten / Zij willen de eerste zijn, zij 
verzamelen exoten / En ‘s avonds, op 
internet, tonen zij hun prooien, / Hun 
handelswaar uitgestald, de hoogste bieder 
wint.

Geef mij de vogelaar van weleer, / Die 
zich behoedzaam in bos of veld begaf, 
Die wachtte, luisterde en keek, in rust, / In 
toewijding noteerde – vier vink, één keep - 
en gedachten had.

De schemering na een lange zomerdag.  
De laatste tonen, stilte, hij bleef gewoon 
de nacht. / In het donker nog, klonk de 
roodborst weer, / En dan, bij het eerste 
licht, het ganse blazersorkest. / Hoorde hij 
Beethovens Vijfde, tatatadáh? / Oranje stuit, 
ja de geelgors, in een haag. / Geroffel van 
een specht, een fluiter in een bladerdak.  
Eenzaam en gelukkig te midden van de 
vogelpracht.

Caspar Janssen

(met toestemming van de columnist 

overgenomen uit de Volkskrant) 
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Vogelaar in de kijker: Michaëla Povel

Wat doe je voor werk of hobby’s?
Mijn naam is Michaëla Povel en ik ben 
liefhebber van dat wat beweegt of in 
beweging is te brengen. Of het nou 
mensen of vogels zijn of mijn eigen lijf (in 
de vorm van sport     ). Belangrijk is dat er 
wat gebeurt. In mijn werk train en coach 
ik teams en medewerkers en adviseer ik 
organisaties, die met meer gemak willen 
werken, meer (team)resultaat willen, een 
(werk)cultuurverandering nastreven of 
gewoon van hun werkdruk af willen. Het 
leuke aan mijn werk is, dat ik met mensen 
werk, bijdraag aan hun ontwikkeling en 
in allerlei soorten organisaties kom. Naast 
mijn werk doe ik verschillende dingen 
op vrijwillige basis om bij te kunnen 
dragen op maatschappelijk vlak. Zo zat 
ik de afgelopen jaren in het bestuur van 
de vogelwerkgroep en momenteel in de 
medezeggenschapsraad van het Montes-
soricollege Arnhem. Van die diversiteit 
en (telkens) weer nieuwe mensen en 
omgevingen leren kennen word ik blij. 

Hoe ben je begonnen met vogelen? 
Op mijn 12e ben ik lid geworden van de 
NJN. De eerste jaren waren de vogels nog 
niet in beeld. Dat kwam pas rond mijn 17e. 
De reden was, dat ik vogelende mensen 
in eerste instantie niet leuk vond. Dat 
had dus ook te maken met wie wat deed 
bij de jeugdbond. Op een dag was ik ook 
vogelaar. Het klopt ook wel: ik houd van de 
natuur, maar heb te weinig geduld voor het 
determineren van plantjes, insecten of … 

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal? Ik 
denk dat het in 1998 was, dat ik samen met 
Paul, mijn toenmalige partner, lid werd 
van de Vogelwerkgroep. We gingen voor 
het eerst mee op een weekendexcursie 
naar het Lauwersmeer. Ik weet alleen nog 
dat Henk Ruissen mee was en dat ik het 
Lauwersmeer een geweldige ervaring vond. 
Niet lang daarna werd ik gevraagd voor 
de excursiecommissie, waar ik vervolgens 
een jaar of 14 deel van uitmaakte. Toen 
de kinderen kwamen, ging het een tijd 
op een lager pitje. Ik ging in die tijd nog 
regelmatig mee op excursie. De afgelopen 
4 jaar was ik algemeen lid van het bestuur. 
Mijn belangrijkste projecten waren: de 
nieuwe folder, de nieuwe website (in 
aanbouw), een regionale vogeldag en de 
vogelcursus voor beginners en natuurlijk 
nog allerlei losse zaken. Dit jaar treed ik 
af als bestuurslid. De vogelcursus voor 
beginners, die start in 2017, organiseer 
ik nog één keer. Hiervoor zoek ik nog een 
nieuwe medeorganisator. 

Wat is je favoriete vogelgebied?
Tsja, vogelgebied. Op dit moment heb 
ik dat niet. Juist de diversiteit van ons 
werkgebied vind ik aantrekkelijk. 

Wat was je leukste/ontroerendste/
opwindendste waarneming? Mijn 
opwindendste waarneming is alweer van 
heel lang geleden. In 1988 op het strand 
bij IJmuiden werd een Zilvermeeuw door 
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Michaëla op haar mountianbike
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een Grote Jager aangevallen. Ondanks een 
hond, die er door zijn baasje op af werd 
gestuurd, is het de Grote Jager gelukt 
de Zilvermeeuw in zee te doden. Hard, 
maar o zo natuurlijk en een geweldig 
indrukwekkend schouwspel. Dat ik het 
nog weet na … bijna 30 jaar. 

Wat vind je leuk aan de werkgroep 
en wat zou je graag verbeteren? Het 
leukste vind ik de diversiteit aan mensen 
met een gezamenlijke passie. Je kan 
iedereen treffen in het veld. Ik hoop, dat 
de werkgroep een vorm vindt waardoor 
jongeren/jong volwassenen zich ook 
willen binden en met hun kennis en 

kunde en jonge geest willen bijdragen. We 
moeten oppassen, dat we niet “te stoffig“ 
worden. 

Wil je nog iets anders kwijt aan de lezers 
van Vlerk? Ik heb genoten van de vier 
bestuursjaren, de vogelcursussen, de 
samenwerking en de vogels. Geniet van 
elke vogel die je ziet, de vreemde en de 
gewone, de mooie en de lelijke, de stille 
en de schreeuwerige, de grote en de 
kleine … veel plezier!

Michaëla Povel
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Excursiegroep in het vrije veld
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Resultaten van de excursie-enquête

Sinds jaar en dag organiseert de Vogelwerk-
groep Arnhem en omstreken excursies. 
De werkgroep excursies stelt elk half jaar 
de excursies vast en wil een aantrekkelijk 
programma bieden voor alle leden. Doen 
we dit goed of kan het beter? Tijd om de 
mening van onze leden te peilen! Maar liefst 
67 van de 275 leden hebben de enquête 
ingevuld. Hieronder lichten we de resultaten 
toe en geven we aan hoe we het excursie-
programma de komende tijd nog iets willen 
aanpassen.

Ga zo door!
Alle respondenten zijn positief en gemid-
deld krijgt het excursieprogramma een 8! 
Redenen om niet mee te gaan zijn persoon-
lijk, zoals ‘te weinig tijd’ of ‘het komt even niet 
uit’. Sommige excursies zijn bijzonder in trek, 
zoals excursies in waterrijke gebieden buiten 
ons werkgebied, de jaarlijkse nachtzwaluwe-
nexcursie en andere excursies dicht bij huis, 

zoals in Meinerswijk. Ook buitenlandexcur-
sies worden gewaardeerd. 

De jeugd heeft de toekomst
Het excursieprogramma is bedoeld 
voor leden. Soms worden ook andere 
doelgroepen bediend, zoals tijdens de 
Nationale Vogelweek, of als we worden 
benaderd voor een speciale excursie, maar 
de excursiewerkgroep wil vooral de eigen 
leden bedienen. Wat opvalt: de leeftijd van 
degenen die de enquête invulden is hoog 
en dat zien we ook terug bij de gemid-
delde leeftijd van de deelnemers. Om de 
vogelwerkgroep meer toekomst te geven 
is nieuwe aanwas nodig en het is belangrijk 
dat die aanwas zich thuis voelt bij het 
excursieprogramma. Op de nieuwe en jonge 
leden willen we ons de komende tijd speciaal 
richten. Dit voorjaar starten we met excursies 
speciaal voor beginners, een vervolg op de 
vogelcursus in 2015. 
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Gevarieerd programma
Zoveel mensen, zoveel meningen. Er zijn 
wensen voor meer excursies op zondag 
of juist op zaterdag of doordeweeks. 
Sommige mensen vinden het starttijdstip te 
vroeg, anderen de reistijd soms te lang. De 
conclusie is, dat een gevarieerd excursiepro-
gramma op verschillende weekenddagen, 
met excursies van een hele of halve dag en 
af en toe een weekend, het palet aan wensen 
kan bedienen. De wens voor excursies 
van een halve dag is door meer mensen 
genoemd, daarvan zullen we er meer in het 
programma opnemen.

Organisatie en informatie
Over het algemeen worden de organisatie en 
de informatie vooraf positief gewaardeerd. 
Diverse mensen geven aan, dat ze graag 
langer van tevoren willen weten wie meegaan, 

Figuur 1. Antwoord op de vraag: Welk cijfer geef je 
de excursies waar je aan hebt meegedaan, op de 
schaal van 1 t/m 10? 

Figuur 2. Leeftijd van de deelnemers aan de enquete

zodat ze samen kunnen carpoolen naar het 
startpunt. We gaan er nog meer ons best 
voor doen om eerder informatie te geven. 
Voor zover dat kan: veel mensen geven zich 
kort van tevoren op, soms daags tevoren.

Maximum aantal?
Tot slot de vraag of we een maximum aantal 
deelnemers moeten stellen. Sommige 
respondenten vragen dat. Bij vroege (zang)
vogelexcursies moet de groep niet de groot 
zijn en een lange rij auto’s is ook niet altijd 
handig. Bij de nieuwe beginnersexcursies 
wordt een maximum van 10 deelnemers 
gesteld. Opletten dus dat de excursies niet 
aan het eigen succes ten onder gaan!

Annemiek Demon
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Lingezegen Waterrijk: steeds aanlokkelijker

In ornithologische zin gebeurt er veel  interes-
sants in Park Lingezegen Waterrijk. Nadat 
afgelopen voorjaar jaar riet is geplant in 
de zogenoemde Waterberging (tussen de 
Kampsestraat en de A325), verschenen hier 
ondanks ganzenwerende linten en gaas 
flinke aantallen steltlopers en eenden. 
Er broedden Kluten, Kleine Plevieren, 
Visdieven en enkele Tureluurs en Kieviten. 
Veel Kieviten, Wulpen en Watersnippen en 
verder ook Bergeenden, Kemphanen, Schol-
eksters, Witgatjes, Oeverlopers, Groenpoot- 
en Bosruiters en een Kleine Zilverreiger 
kwamen pleisteren en slapen. In de loop 
van dit jaar wordt tussen de Kampsestraat 
en Glastuinbouwgebied Bergerden nog 
een vier keer zo groot moeras uitgegraven. 

Begin 2017 wordt dat ingeplant met riet. Dat 
is, ook in de pionierfase,  veelbelovend voor 
steltlopers en eenden.

Met de parkorganisatie is afgesproken, dat 
de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Waterrijk en 
directe omgeving blijft of gaat monitoren en 
ook adviezen geeft over de inrichting en het 
beheer. Dit gebeurt onder aanvoering van 
Marc van Roomen, Marc de Bont en Dick van 
Dorp, met inschakeling van studenten van 
Van Hall Larenstein.

Gaandeweg is ons wel duidelijk geworden, 
dat de uitvoeringsorganisatie van Park Linge-
zegen vrij beperkte mogelijkheden heeft 
om in te spelen op onverwachte gunstige 
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ontwikkelingen, zoals grote aantallen 
broedende Grutto’s en Gele Kwikstaarten. 
Men is gebonden aan opdrachten die al 
verregaand in bestek en tekeningen zijn 
vastgelegd, zoals: graaf hier 10 cm dieper, 
daar 5 cm minder diep, hier onder een 
hoek van 20 en daar onder een hoek van 
30 graden. Zorg hier voor een minimale 
waterstand van 30 en daar van 50 cm. En ook: 
zorg dat bij oplevering zoveel procent vol 
staat met riet van een bepaalde kwaliteit. 

Maar soms is er, met wat lef, toch wat 
mogelijk. Dit bleek, toen ons enthousiaste 
lid Cor de Vaan, toevallig ook projectleider 
land- en natuurinrichting, spontaan met het 
idee kwam om in plaats van de slikbanken 
– die uit vrees voor ganzenvestiging uit 
de plannen waren geschrapt – voor het 
vogelkijkscherm twee eilandjes uit te sparen 
en kaal te houden met een schelpenlaag. Zo 
zullen er niet gauw ganzen, maar hopelijk 
wel Visdieven en wat steltlopers gaan 
broeden. En ze komen er, die broedeilandjes!

Op www.lingezegen.nl (onder werkzaam-
heden) vertellen de landschapsarchitect, 
de projectleider en de aannemer over 
Waterrijk in een filmpje van 1 december 2015. 
Inspirerend is ook de nieuwe brochure ‘Riet 
en Ruimte voor de Roerdomp’ met 18 heldere 
vuistregels voor de aanleg en het beheer van 
leefgebieden van deze en andere kritische 
rietvogels (te downloaden via www.vbne.nl). 
Heel behulpzaam voor jezelf en de inrichters 
en beheerders van de rietmoerassen van 
Waterrijk en de aangrenzende Groenblauwe 
zone langs Bergerden om goede vragen te 
stellen.

Meer over Lingezegen in een volgende Vlerk, 
met onder meer een bijdrage van Marc de 
Bont en Marc van Roomen.

Koos Dansen

(vertegenwoordiger van de VWG in de 

Gebruikersraad van Park Lingezegen)
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Samenwerken met Nestkastenwerkgroep Zevenaar

Afgelopen voorjaar vroeg Dick van 
Dorp mij mee te helpen met de broed-
vogelinventarisatie van het Nationaal 
Openluchtmuseum (NOM). Omdat mijn 
plot van 2014, Kasteel Rosendael, dat jaar 
niet geïnventariseerd werd, leek het me 
leuk aan te haken bij het NOM. Ik kende 
het terrein niet, dus ik liep een aantal 
rondes mee met Dick. Op één van deze 
dagen bleef Dick na de inventarisatie 
in het Openluchtmuseum, omdat de 
Nestkastenwerkgroep Zevenaar langs zou 
komen om te helpen met het opzetten van 
een nestkasteninventarisatie. Dick vertelde 
me, dat de twee werkgroepen dat voorjaar 
samen 50 nestkasten hadden opgehangen 
op het terrein van het NOM en dat we deze, 
samen met een aantal kasten die er nog 
hingen, om de twee weken controleerden. 
Gerrit Kolenbrander was één van de leden 
van de Nestkastenwerkgroep die die dag 
zou komen helpen. Ik kende hem nog van 
een schoolproject, dus ik vond het wel leuk 
om een rondje mee te lopen. 

Nestkasten in het Openluchtmuseum
Het controleren van de nestkasten bleek erg 
verslavend en na die dag heb ik iedere vrije 
zaterdag als het even kon meegeholpen. Het 
terrein van het NOM ligt bovenop de stuwwal 
van Arnhem en is met zijn prachtige bossen, 
waterpartijen en alle fraaie gebouwen van 
het museum een erg veelzijdig en aantrek-
kelijk gebied. Gewapend met trapjes en 
laddertjes kwamen we bij de controles veel 
bijzonderheden tegen: nesten in aanbouw, 
broedende vogels, eieren, jongen, alles komt 
langs. Naast de vele Kool- en Pimpelmezen 
vormden enkele Bonte Vliegenvangers, 
Boomklevers, een Glanskop en een Bosuil de 
krenten in de pap. Op 6 juni vond de vijfde 
en laatste controle plaats. Hoewel er altijd 
een aantal broedsels mislukken hebben we 
tientallen uitgevlogen jongen vast kunnen 
stellen, waaronder de twee jonge Bosuilen!

Even voorstellen
Omdat het de redactie van de Vlerk leuk leek 
om aandacht te schenken aan deze samen-

Jonge Bosuilen
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werking en aan de Nestkastenwerkgroep 
Zevenaar zelf, hebben ze mij gevraagd een 
interview af te nemen bij het bestuur van de 
werkgroep en dit interview tot een artikel 
voor de Vlerk te verwerken. Gewapend met 
mijn laptop vertrok ik daarom op de avond 
van 13 januari naar het huis van Gerrit in 
Zevenaar. Aanwezig waren, naast Gerrit en 
mijzelf, Henk Hubers, de secretaris, en Jan 
Beerntsen, sinds 4 jaar de voorzitter. Voor die 
tijd vervulde Gerrit de rol van voorzitter. Zijn 
huidige functie in het bestuur beschreven de 
heren, na enige overpeinzing, als ‘bestuurslid 
vogeltechnische zaken’. Onder het genot 
van koffie en thee hebben we ruim twee uur 
honderduit gepraat over van alles en nog 
wat, maar hoofdzakelijk over de nestkasten-
werkgroep natuurlijk.

De werkgroep bestaat sinds 2000 en 
het initiatief tot de oprichting kwam uit 
enigszins onverwachte hoek, de werkgroep 
begon namelijk als een commissie van 
kooivogelvereniging Vogelvriend Zevenaar. In 
de eerste instantie bestonden de activiteiten 
vooral uit het timmeren van nestkastjes om 
jongeren bij de vereniging te betrekken. De 
commissie ging echter al gauw een eigen 
leven leiden en in 2002 ging de werkgroep 
onafhankelijk van Vogelvriend verder als 
de Nestkastenwerkgroep Zevenaar. Een 
schuurtje in Zevenaar diende als bescheiden 
werkplaats en hier werden nestkasten in elkaar 
getimmerd, die vervolgens in de omgeving 
werden opgehangen. In de loop der jaren 
werden de activiteiten en het werkgebied van 
de werkgroep echter fors uitgebreid. Inmiddels 
werkt de werkgroep vanuit een chalet op het 
terrein van kinderboerderij Rosorum en behelst 
het werkgebied naast de gemeente Zevenaar 
ook de gemeentes Westervoort, Duiven, 
Rijnwaarden en een deel van Montferland.

Vol trots staat de werkgroep nu bekend als 
één van de drijvende krachten achter het 
succes van de Steenuil, Kerkuil en Torenvalk 
in deze regio. Vlak na de oprichting van de 
onafhankelijke werkgroep in 2002 meldde 
zich iemand met de vraag of er ook een 
steenuilenkast gemaakt kon worden. Iemand 
anders vroeg de werkgroep of ze konden 
helpen en adviseren bij het verplaatsen 
van een kerkuilenkast. Dit veroorzaakte 
een sneeuwbaleffect en niet lang daarna 
stroomden vergelijkbare verzoeken binnen. 
Van de ruim 850 kasten, die de werkgroep 
heeft opgehangen en jaarlijks controleert, 
zijn bijna 400 stuks ‘grotere kasten’: kasten 
voor Steenuil, Kerkuil, Torenvalk of Bosuil. 
In sommige jaren worden er meer dan 120 
jonge Steenuilen geringd!

Al dit werk heeft ook een schat aan informatie 
over deze soorten opgeleverd. Zo viel het 
bijvoorbeeld op dat Kerkuilen, vooral in 
vochtigere terreinen, veel kwetsbaarder zijn 
dan Steenuilen voor natte voorjaren. Dit 
heeft weer te maken met het feit, dat natte 
voorjaren vaak jaren met weinig muizen zijn. 
Muizen vormen het stapelvoedsel van zowel 
Kerkuilen als Steenuilen, maar Steenuilen 
kunnen als dat nodig is veel makkelijker 
overschakelen op ander voedsel zoals 
insecten en regenwormen. 
Muizen zijn dus gevoelig voor voorjaren 
met veel neerslag. Insecten zoals mei- en 
junikevers daarentegen zijn gevoelig voor 
nachtvorst laat in het voorjaar. Als deze 
twee elementen samenkomen bestaat 
het dieet van de Steenuil hoofdzakelijk 
uit regenwormen. In dit soort jaren heeft 
het controleren van de kasten een extra 
dimensie. Regenwormen bestaan namelijk 
hoofdzakelijk uit water, waardoor ze door 
het spijsverteringskanaal van de jonge 
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Steenuilen heen racen. In dit soort jaren zijn 
de kasten daardoor drijfnat en stinken ze 
machtig!

Leuk
Ook levert het werk veel bijzondere en 
grappige anekdotes op. In de nestkasten kom 
je allerlei vogels tegen, die je daar niet direct 
zou verwachten zoals Zwarte Roodstaart, 
Witte Kwikstaart en Grauwe Vliegenvanger. 
Naast vogels worden ook andere dieren 
regelmatig gevonden in de kasten: 
hermelijn, bosmuis, steenmarter, eekhoorn, 
vleermuizen, hoornaar, boomhommel en 
vlinders zijn allemaal wel eens aangetroffen 
bij een nestkastcontrole. Boomklevers zijn 
vrij vaak in kasten te vinden. Zij metselen 
vaak de ingang van hun nestholte op een 
kleine opening na helemaal dicht. Leden 
van de werkgroep merkten al gauw, dat 

Boomklevers in de nabijheid van menselijke 
bewoning een sterke voorkeur hebben 
voor hondenpoep voor hun metselwerk, 
dat is namelijk erg goed te ruiken is bij de 
controle. Ook is het bij de controle van een 
kerkuilenkast wel eens voorgekomen, dat er 
eerst een paartje Kerkuil met 9 eieren in de 
kast zat, die bij de volgende controle waren 
verdwenen (waarschijnlijk door predatie door 
een steenmarter). Hierna bracht een paartje 
Kauwen vier jongen groot in dezelfde kast 
en daarna bracht een paartje Holenduiven 
er nog eens twee jongen in groot en dat 
allemaal in één broedseizoen! 

Minder leuk
Helaas komt het ook wel eens voor, dat leden 
van de werkgroep minder vrolijke dingen 
tegenkomen. Predatie en mislukte legsels 
komen natuurlijk regelmatig voor, maar ook 

Anne Ausems controleert nestkast
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is het enkele keren voorgekomen, dat er 
sterke vermoedens waren dat kasten waren 
leeggehaald door mensen. Helaas is het 
nog steeds zo, dat het relatief eenvoudig is 
om illegaal gevangen dieren ‘wit te wassen’ 
door te frauderen met ringen en papieren. 
De zwarte markt en de legale handel zijn 
daardoor niet van elkaar te onderscheiden. 
Uilen en roofvogels brengen veel geld op 
en zijn dus geliefde doelwitten van malafide 
dierenhandelaren. Door de fraudegevoelig-
heid zal waarschijnlijk slechts het verbieden 
van het houden en handelen in inheemse 
vogels een echte oplossing voor dit 
probleem betekenen.

Nog meer samenwerken
Inmiddels werkt de nestkastenwerkgroep 
dus samen met de VWG. Drie jaar geleden 
kreeg de werkgroep een mailtje van onze 
toenmalige voorzitter, Raymond Schuurkes. 
Hij wou een keer om de tafel gaan zitten om 
te kijken hoe onze twee werkgroepen iets 
voor elkaar konden betekenen. Daar is het 
nestkastenproject in het NOM uit voort-
gekomen. De nestkastenwerkgroep heeft 
de kasten geleverd en geholpen met het 
opzetten van een monitoringsprotocol en 
het is de bedoeling, dat de VWG dit project 
autonoom voort gaat zetten. Extra mensen 
om te helpen met het controleren van de 
kasten zijn altijd welkom. Ik kan het van harte 
aanbevelen, want het is ontzettend leuk en 
leerzaam! Hans Bugter coördineert namens 
de VWG de controles. Mocht het je leuk lijken 
om een keer te komen kijken of dit iets voor 
jou is, stuur dan een mailtje aan h.bugter@
hotmail.com.

De samenwerking houdt hier echter niet op. 
Onlangs hebben enkele bestuursleden van 
de nestkastenwerkgroep om tafel gezeten 

met Dick van Dorp om mogelijke toekom-
stige samenwerking te bespreken. De VWG is 
ook een samenwerkingsverband aangegaan 
met de beheereenheid Veluwezoom van 
Natuurmonumenten (zie Van het bestuur). 
Eén van de mogelijkheden die is besproken, 
is het plaatsen van kasten voor bijzondere 
soorten zoals Zwaluwen, Uilen, Grote Gele 
Kwikstaart en Draaihals. De nestkastenwerk-
groep zou met al zijn ervaring en deskundig-
heid op het gebied van nestkasten natuurlijk 
een rol kunnen spelen bij het leveren en 
plaatsen van deze kasten. 

De werkgroep levert ook nestkasten aan 
particulieren. Voor verschillende soorten 
vogels en zoogdieren levert de nestkas-
tenwerkgroep kasten tegen aantrekkelijke 
prijzen. Het geld, dat de werkgroep hiermee 
verdient, wordt geherinvesteerd in nieuwe 
machines en materiaal. Ook de nestkas-
tenwerkgroep kan altijd extra mankracht 
gebruiken. Bij het jaarlijks monitoren van 
ruim 850 kasten komt wat extra ondersteu-
ning al snel goed van pas! 

Mocht je benieuwd zijn of je iets voor de 
nestkastenwerkgroep kunt betekenen of 
ben je nieuwsgierig naar hun assortiment 
aan nestkasten? Bezoek dan gerust eens hun 
website: www.nestkastenwerkgroepzevenaar.nl.

Bouke ten Cate

In de volgende Vlerk gaat Bouke in op de vraag 
waarom nestkasten nuttig en nodig zijn in 
Nederland.

http://hotmail.com/
http://www.nestkastenwerkgroepzevenaar.nl/
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Beginnerscursus 2015: 

Vogelen kun je (een beetje) leren

In 2015 heeft onder leiding van Michaëla 
Povel en Bert Jager een beginnerscursus 
plaatsgevonden en in de wandelgangen 
ving de redactie op, dat deze cursus een 
groot succes geworden zou zijn. Daar 
wilden we meer van weten en daarom werd 
contact gezocht met Helga Bod. Ze is sinds 
enige tijd lid van de Vogelwerkgroep, maar 
miste naar eigen zeggen veel basiskennis. 

Vertel eens hoe die bijeenkomsten zijn 
verlopen, Helga. Bij de eerste cursusavond 
bleek de belangstelling groot te zijn, met 
opvallend veel vrouwen: tien vrouwen 
tegenover twee mannen. Elke maand was 
er een theorieavond en twee weken later 
zou er een excursie over het thema zijn. De 
eerste excursie viel jammer genoeg bijna 
geheel in ’t water, of beter gezegd, zakte 
door het ijs, door plotselinge gladheid 
en lichte sneeuw. Een enkeling waagde 
haar/zijn leven door met gids Bob Coenen 
fietsend op zoek te gaan naar onder andere 
Roodhalsgan-zen bij Dieren. 

In februari leerden we over Spechten; er 
werd ook inbreng van ons, de cursisten, 
gevraagd. De twee mannen boden zich 
meteen aan voor deze theorieavond. 
Herman en Thom hadden zich goed 
voorbereid, volgens mij hadden ze alles uit 
de kast gehaald om indruk te maken op 
de vrouwen. Gelukkig kon inleider Hans 
Quaden er nog heel veel aan toevoegen. 
Hij vergezelde ons veertien dagen later 
ook bij Beekhuizen en daardoor konden we 
volop genieten van zijn allesziende ogen, 

alleshorende oren en gloedvolle verhalen. 
Ik ontwaarde zelfs als eerste een grote 
zwarte vogel in de verte, een kraai of toch 
de Zwarte Specht?

Dat beloofde wat, hoe ging het verder?
De avond over watervogels werd 
voorbereid door de twee echte beginners 
in de groep, waarvan ik er dus eentje was. 
Cor de Vaan maakte er gelukkig toch nog 
iets moois van door zijn kennis, foto’s en 
ervaringen met ons te delen. 
Collega Greta van Hoorn had de eer (en 
de pech want het was ijs- en ijskoud) om 
ons tijdens de excursie de watervogels in 
levenden lijve te laten zien. Wat Greta mij 
vooral heeft geleerd, is het leren kijken náár 
en benoemen ván kenmerken van vogels. 
Daar ben ik haar heel dankbaar voor!
In het voorjaar stond er ‘vogelgeluiden 
leren herkennen’ op het programma. De 
toenmalige voorzitter, Raymond, was 
enthousiast als geen ander en liet ons in de 
heemtuin bij stadsboerderij Presikhaaf van 
alles horen, de alsmaar langsrazende trein, 
eindeloos veel duiven en ook een paar 
andere vogels. 
Een luisterexcursie op de Westerheide 
onder de bezielende leiding van 
Koos Dansen was qua leren een lichte 
tegenvaller. Er was bijna niets te zien of 
horen. Wel bijzonder was zijn schuilhut die 
we in het diepste geheim mochten zien 
(op straffe van iets wat ik hier maar niet 
herhaal). 
In mei werden maar liefst twee excursies 
georganiseerd. De huidige voorzitter 
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Deelnemers van de beginnerscursus 2015
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leidde ons rond in Meinerswijk en daar was 
gelukkig van alles te zien. De groepsdy-
namiek was in die maanden flink toege-
nomen, waardoor deze excursie alsmaar 
levendiger werd. Voor het herkennen van 
geluiden was dit minder effectief, maar 
gezellig was het wel. Ook de avondexcursie 
voor heidevogels op de Veluwezoom 
was allergenoeglijkst. Prachtig weer, een 
wederom enthousiaste gids, Norbert Kwint, 
mooi landschap en genoeg vogels om de 
kennis te oefenen.

Hoe zijn jullie de zomer doorgekomen?
In juli en augustus was er een zomerstop 
ingelast en appten bijna alle cursisten zich 
een slag in de rondte om elkaar de mooiste 
foto’s door te sturen van de vogels, die ze 
thuis of in de vakantie zagen. 
Na de zomerstop werd tijdens de eerste 
cursusavond in september de kennis 
getoetst in de vorm van een quiz, dat was 
erg leuk. De daaropvolgende excursie, 
wederom in Meinerswijk maar nu door een 

gedreven Arjen Poelmans, was zo mogelijk 
nog levendiger dan die van mei! 

Hebben jullie alle vogelsoorten behandeld?
Nou, nee maar in oktober kwamen de 
roofvogels aan de beurt. Tijdens de 
introductie gingen eerst de juvenielen in 
de groep helemaal los en daarna nam een 
enthousiaste Marc de Bont het over. Maar 
wat was dat moeilijk zeg, pfffff. 
De roofvogelexcursie met zicht op de 
Elterberg kwam jammer genoeg niet heel 
goed uit de verf, maar de kennis en humor 
van onze drie gidsen maakten veel goed. 

Waren jullie toen klaar met de cursus?
Oh nee, in november was Koos Dansen te 
gast om ons cursisten wegwijs te maken in 
het fotograferen van vogels. De vele oh’s 
en ah’s van bewondering en enige jaloezie 
waren niet van de lucht. 
De allerlaatste excursie in november was 
ook het verste weg: Lauwersmeer. 
Michaëla had een puike gids geregeld met 



Orpheusspotvogel Ellecom, 7 juni 2015

Fo
to

: R
ob

 Z
w

ee
rs

- 28 -     Vlerk 33/1   |  maart 2016   |   Beginnerscursus 2015: Vogelen kun je (een beetje) leren   

de rustieke naam Rommert Cazemier en 
een door weer en wind gelooid voorkomen. 
Maar dat hij op een kleine kilometer een 
ruigpootbuizerd kon onderscheiden wou er 
bij de meesten van ons niet in.
In december stond de laatste bijeenkomst 
gepland voor de diploma-uitreiking, een 
week van tevoren kregen we een onheils-
app: we moesten ons voorbereiden op een 
laatste toets, dus ... alle aantekeningen nog 
eens bestuderen en de vogel-cd van Nico 
de Haan van buiten leren! 
De quiz begon, de lichten gingen uit en 
de powerpoint aan. Je zag de vertwijfelde 
uitdrukkingen op de gezichten van de 
anderen en dat werkte troostend. En 
natuurlijk was de winnaar een vrouw, 
tadaaa! Iedereen straalde.
Hulde aan Michaëla en Bert voor hun tijd 
en onvermoeibare inzet om deze cursus tot 

een succes te maken. Daarvoor werden ze 
beloond met een rijk gevuld vogelvoed-
selpakket, iets voor onder de kerstboom 
en een prachtige speech. Een voorstel om 
de Vogeltjesdans nog als afscheid voor de 
leiding te doen haalde het, maar pas nadat 
het licht uitging.

Was de beginnerscursus een succes? 
Oh ja, een feest! We gaan zelfs als groep 
nog zelfstandig verder! Grote dank aan 
alle vrijwillige vogel-liefhebbers, die als 
inleider en gids ons een stuk verder hebben 
gebracht in kennis, ervaring en plezier 
in het leren kijken en luisteren naar en 
herkennen van vogels. Driewerf Hoera voor 
hen! 

Helga Bod
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Orpheusspotvogel in werkgebied VWG Arnhem in 2015: 
revanche na 3 jaar

In het voorjaar van 2015 doe ik bijna elk 
weekend een broedvogeltelling, van maart 
tot half juni. Op zaterdag 6 juni is het mijn 
beurt voor een ronde Openluchtmuseum 
Arnhem. Gelukkig weet ik nog enkele extra 
territoria van de hoog zingende Grauwe 
Vliegenvanger en Vuurgoudhaan binnen te 
slepen. Door de vroege begintijd ben ik al om 
half 9 klaar. Omdat het mooi weer is besluit ik 
een grote ronde te fietsen vanaf mijn huis in 
Dieren-Zuid. Via de Carolinaberg gaat het via 
de Lange Juffer naar de Carolinahoeve. Vlak 
naast het fietspad zingen op geringe afstand 
van elkaar 3 Fluiters, een soort die begin juni 
vaak nog goed te inventariseren is. Via de 
Lappen Deken daal ik naar De Steeg en fiets 
ik de Havikerwaard in. Rond de waterplas 
zingen ondanks het tijdstip van de dag en de 
tijd van het jaar nog steeds twee Nachtegalen. 
Verderop, als ik bijna het viaduct over de A348 
bereik, laat zelfs een derde Nachtegaal van 
zich horen. Op geringe afstand is ook een 
Spotvogel aanwezig met zijn karakteristieke 
geluiden.

Grasmus of Tuinfluiter?
Als ik het viaduct oversteek, kijk ik vanaf de 
asfaltweg op de haag waarin zich enkele 
jaren een broedpaar Grauwe Klauwier 
 ophield. Ik besluit om pad in te fietsen omdat 
een eventuele Grauwe Klauwier zich ook 
kan bevinden in de hagen verderop in de 
weilanden. Op verschillende plekken sta ik 
even stil om de hagen te controleren. Een 
Grauwe Klauwier kan ik niet ontdekken maar 
ik hoor wel veel verschillende vogels zingen. 
Zo ook die ene vogel die ik eerst determineer 

als een wat afwijkend zingende Grasmus. Het 
lijkt of juist die vogel even in het topje van een 
hoge meidoorn gaat zitten. Als ik mijn kijker 
op ongeveer 50 meter afstand op deze vogel 
richt, lijkt deze gelig te zijn. Hij heeft meer het 
postuur en de houding van een Bosrietzanger 
of Spotvogel en niet van een Grasmus. Nadeel 
is dat ik vanuit mijn positie recht tegen de zon 
inkijk waardoor ik er niet zeker van ben of de 
vogel gelig is. Ik kom dichterbij maar houd 
gepaste afstand. De vogel verschuilt zich in 
de meidoorn en de aangrenzende struikjes. 
Af en toe zingt hij en de zang herinnert mij 
het meest aan de Sylvia-soorten Grasmus en 
Tuinfluiter. In combinatie met het uiterlijk 
denk ik stiekem aan een Orpheusspotvogel. 
Zekerheid verkrijg ik echter niet omdat de 
vogel zich elke keer snel verplaatst als ik zicht 
lijk te krijgen op zijn nieuwe zangpositie. 
Met mijn mobiel kan ik enkele zangstrofen 
opnemen, maar door de afstand zijn deze niet 
erg duidelijk. 

Bosrietzanger?
Daarom neem ik de beslissing om hulp in te 
roepen van collega-vogelaars. Erik Lam blijkt 
niet in de regio te zijn en Dick van Dorp, met 
wie ik drie weken daarvoor een Big Day heb 
gehouden in het werkgebied, kan ik niet 
bereiken. Rob Vogel woont bij mij in de straat 
en ik laat hem de vage opnamen horen die ik 
met mijn mobiel heb gemaakt. Hieruit kan hij 
niet afleiden wat mijn vermoeden staaft. We 
gaan met ons tweeën op pad. 

Als we zijn aangekomen op de locatie horen 
we de vogel, maar we zien hem niet. Steeds
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houdt hij zich goed verborgen terwijl hij 
zich over korte afstanden in de beschutting 
verplaatst. De enige vogels die we na tien 
minuten zien zijn twee Bosrietzangers. 
Minimaal één ervan heeft een typische 
“bosrietzang”. Een andere vogel heeft de 
afwijkende, op een Orpheusspotvogel 
gelijkende zang. We zien twee vogels 
achter elkaar aanvliegen en dat lijken 
twee Bosrietzangers te zijn. Ook laat de 
afwijkende zanger zich tijdelijk horen vanuit 
een onkruidvegetatie, een kenmerkende 
zangpost voor een Bosrietzanger. We 
vermoeden toch met een Bosrietzanger met 
een zeer gevarieerd en uitgebreid repertoire 
te maken te hebben. De Bosrietzanger is 
natuurlijk ook een geweldige imitator. Met 
die wetenschap sluiten we ons bezoek af.

Orpheusspotvogel!
De volgende dag is het mooi weer. In mijn 
hoofd heb ik de waarneming van de dag 
ervoor afgesloten maar toch knaagt er iets. 
Het is natuurlijk geen moeite om nog eens te 
gaan kijken en luisteren.

Opnieuw hetzelfde liedje: een zingende 
vogel die onvindbaar is in de beschutting 
ondanks de gepaste afstand die ik houd. Na 
een kwartier word ik wat brutaler en ik hoop 
dat de vogel niet zo schuw is dat hij wegvliegt 
als ik dichtbij kom. En dan gaat hij plotseling 
boven in het struikje naast de hoge meidoorn 
zitten en kan ik hem eindelijk aanschouwen: 
een gelige vogel met het uiterlijk van een 
Spotvogel. Als hij ook gaat zingen is de twijfel 
definitief verdwenen: een hele echte Orpheus-
spotvogel! Zelfs van dichtbij laat hij zijn hele 
repertoire horen. Meteen voer ik de waarne-
ming in op ObsMapp om collega-vogelaars 
de mogelijkheid te geven om de vogel zo 
spoedig mogelijk te spotten. Thuis voeg ik een 
goed en herkenbaar geluidsfragment van de 
zang toe.

Tot en met 14 juni hebben minimaal 60 
vogelaars de vogel opgezocht waarbij er ook 
goede foto’s zijn gemaakt. Na 14 juni is de 
Orpheusspotvogel niet meer waargenomen. 
Wellicht is hij vertrokken of gestopt met 
zingen bij gebrek aan een partner. 

Dit is de eerste aanvaarde Orpheusspotvogel 
in het werkgebied van de Vogelwerkgroep 
Arnhem en pas de derde voor Gelderland. 
De eerste twee aanvaarde vogels waren zeer 
recent, in 2014. Voor een uitgebreid verslag 
over deze twee aanvaarde gevallen, zie het 
artikel van Remco Wester onder: http://wqd.nl/
orpheusspot .

Eerdere waarneming
Toch was het mogelijk niet mijn eerste 
Orpheusspotvogel in het werkgebied. Drie 
weken hiervoor, op 17 mei 2015, deed ik een 
Big Day met Dick van Dorp in het werkgebied 
en ik vertelde hem over mijn ontmoeting 
met een mogelijke Orpheusspotvogel drie Grasmus in Schuitgraaf

http://wqd.nl/
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jaar vóór deze Big Day. “Op zondagochtend 
20 mei 2012 zie ik plotseling op 15 meter 
afstand in de Havikerwaard een knalgele 
Spotvogel op een lage kale tak zitten van een 
populier. Snel richt ik de kijker maar voordat 
ik de vogel in mijn beeld krijg, vliegt hij de 
beschutting in. Vlak daarna hoor ik (vermoe-
delijk) dezelfde vogel hoog in de populieren 
zingen. De zang kan ik niet meteen plaatsen, 
maar het lijkt het meest op die van een 
Tuinfluiter en op de lange zang van de 
Grasmus. De zangstrofes zijn eindeloos lang, 
brabbelend, gevarieerd en prettig om naar te 
luisteren. In die 10 minuten maakt de vogel 
geen enkele keer de twee karakteristieke 
geluiden van een Spotvogel (beschreven als 
da-da-luuiet en gieh-gieh-gieh). De zangpost 
is echter ook sterk afwijkend voor Tuinfluiter 
en Grasmus. Daarom gaan mijn gedachten 
dan al uit naar Orpheusspotvogel. In die 10 
minuten laat de vogel zich niet zien. Omdat 
ik een afspraak heb en geen opnameap-
paratuur besluit ik ‘s middags terug te 
gaan. Naluisteren van mijn vogel-CD levert 
grote overeenkomsten op. ‘s Middags kan 
ik de vogel niet meer terugvinden ondanks 
intensief zoeken. Mede daarom heb ik toen 
geen melding gemaakt.”

Tussen 17 mei 2015 en 6 juni 2015 heb ik 
die oude waarneming, na drie jaar, alsnog 
ingevoerd als mogelijke Orpheusspotvogel 
op waarneming.nl. Toen had ik niet het 
vermoeden dat mijn revanche zo snel zou 
komen. 

Orpheusspotvogel in Europa
De Orpheusspotvogel is in Europa een 
broedvogel in zuidwestelijk Europa die zijn 
broedgebieden langzaam naar het noorden 
uitbreidt. In Wallonië zijn inmiddels ruim 
2000 territoria aanwezig (2014). Toch kunnen 

we in Nederland nog niet van een doorbraak 
spreken: het gaat tot dusverre om maximaal 
12 exemplaren per jaar (2014) waarvan de 
meerderheid ten zuiden van de grote rivieren 
(2015: 7 exemplaren). Het betreft meestal 
zingende mannetjes die kortstondig of soms 
langer dan een week op dezelfde locatie 
verblijven. Zuid-Limburg springt er positief 
uit, maar dat is niet verwonderlijk omdat het 
grenst aan Wallonië. Zekere broedgevallen 
zijn uitzonderlijk (o.a. Flevoland 1990) en 
mengparen met Spotvogel komen voor.

Mijn vermoeden is dat de Orpheusspotvogel 
meer voorkomt dan de cijfers laten zien. De 
onbekendheid met de zang en de sterke 
gelijkenis van de zang met andere soorten 
(m.n. Sylvia-soorten) zullen daarvan de 
redenen zijn.

Bob Coenen 

bob.coenen@hetnet.nl
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Boekbespreking: The Great Auk 

Boeken over vogels. Ze kunnen niet alleen 
leuk, mooi, leerzaam en ontroerend zijn 
maar zo nu en dan ook droevig stemmend. 
Leuk is het boek “The Great Auk” van de 
Britse schrijver Errol Fuller zeker niet, 
maar indrukwekkend des te meer. Dit 
werk, gepubliceerd in 1999, gaat over 
de teloorgang en het uitsterven van de 
Reuzenalk. Na de Dodo wellicht de meest 
bekende uitgestorven vogelsoort.

Zo’n 10 jaar geleden kwam ik in een 
tweedehands boekenzaak dit boek tegen 
en voor een schappelijke prijs heb ik het 
destijds op de kop weten te tikken. Om 
meerdere en belangrijkere redenen dan 
alleen de prijs was ik erg content met deze 
aankoop. Om te beginnen de uitgave en 
inhoud. De omslag, het papier, de foto’s, 
illustraties en niet te vergeten het geschre-
vene: het is allemaal van hoge kwaliteit. 
Een andere reden, dat ik zo blij was (en 
nog steeds ben) met dit boek is, dat het 
een combinatie is van feiten rondom de 
Reuzenalk en historie. Geschiedenis heeft 
me van oudsher erg geboeid. Helaas maakt 
de Reuzenalk ook deel uit van de geschie-
denis, want de soort is allang en definitief 
verdwenen.

De Reuzenalk kwam voor in het noordelijke 
gedeelte van de Atlantische oceaan, 
pakweg het gebied tussen IJsland, 
Groenland en Oost-Canada. De soort, 
verwant aan de alken en niet zoals vaak 
werd gedacht aan de pinguïns, was een 
zeevogel pur sang. Vliegen kon ie niet en 

lopen uiterst moeizaam. Zwemmen en 
duiken daarentegen kon de Reuzenalk 
als de beste. De vogels kwamen vrijwel 
uitsluitend aan land om te broeden en te 
rusten. Omdat Reuzenalken niet konden 
vliegen en slecht konden lopen, waren ze 
kwetsbaar. Deze eigenschappen hebben er 
in belangrijke mate toe bijgedragen dat de 
soort is verdwenen.

In de 19e eeuw begon de Reuzenalk mede 
door de jacht al zeldzaam te worden en 
het voorkomen beperkte zich toen al tot 
slechts een aantal kleine, onbewoonde 
eilandjes nabij IJsland. De vacht en het 
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dons van de vogel waren erg geliefd, 
maar het kwam ook voor dat Reuzenalken 
gedood werden omwille van het vlees, 
veelal door uitgehongerde zeelieden. 
Dat de soort zeldzaam werd, ontging 
ook ornithologen en verzamelaars niet. 
Er werden expedities op touw gezet om 
vogels te vangen en eieren te verzamelen. 
Zoals al eerder aangegeven: Reuzenalken 
konden niet vliegen en slecht lopen en 
waren daardoor vaak, en zeker in de 
broedperiode, een makkelijke prooi. Rond 
1840 was het nagenoeg over voor de 
Reuzenalk. Sommige exemplaren wisten 
zich nog te redden, maar in 1844 werd 
het laatste paartje doodgeknuppeld op 
het IJslandse eilandje Eldey. Hoewel het 
mogelijk is, dat er na 1844 nog vogels 
elders hebben rondgezwommen, wordt dit 
jaar gezien als het jaar dat de Reuzenalk 
definitief verdween. Hoe dan ook: de soort 
is nadien nooit meer gezien.

Er is opvallend veel bekend over de 
Reuzenalk. Dit komt vooral door het feit, 
dat er relatief veel opgezette exemplaren 
en verzamelde eieren bewaard zijn 
gebleven waarvan de geschiedenis deels of 
grotendeels bekend is. Vrijwel  alle vogels 
en eieren bevinden zich nu in musea over 
de gehele wereld. Naturalis in Leiden bezit 
ook een exemplaar, maar deze wordt lang 
niet altijd tentoongesteld. 

In het boek “The Great Auk” staan 
historische en recente foto’s van veel 
opgezette Reuzenalken. Elke vogel (51 in 
totaal) heeft een eigen verhaal, al is er van 
het ene exemplaar meer bekend dan van 
het andere. Ik wil afsluiten met een mooi 
verhaal over een opgezette Reuzenalk, 
die in 1971 na vele tientallen jaren in 

Denemarken te hebben gestaan, terug 
werd gebracht naar het land van herkomst: 
IJsland. Hoe is dit in zijn werk gegaan? In 
1971 werd het exemplaar naar het wereld-
beroemde veilinghuis Sotheby’s in Londen 
gebracht. Daar werd  het voor 9000 pond 
verkocht, destijds een recordbedrag voor 
een opgezette vogel. De mensen, die deze 
prijs betaalden, waren afgevaardigden van 
het IJslands Natuurhistorisch Museum. 
Dit museum was mede door de giften van 
IJslandse particulieren in staat geweest 
9000 pond neer te leggen. Op de dag 
van vertrek naar IJsland had de IJslandse 
luchtvaartmaatschappij twee eersteklas 
plaatsen gereserveerd. Eentje voor een 
afgevaardigde van het museum en eentje 
voor de Reuzenalk. Op het vliegveld van 
Reykjavik werd de vogel groots onthaald. 
Een rode loper was uitgelegd, een 
bandje speelde muziek, vlaggen waren 
uitgehangen en schoolkinderen, die een 
half dagje vrij hadden gekregen, waren 
aanwezig bij de aankomst.

Arjan Hell

Arjanhell9@Gmail.com
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Excursie Noordwaard-Biesbosch, 23 januari 2016

Op zaterdag 23 januari gingen achttien 
vogelaars op excursie. Dat is een behoorlijk 
grote groep voor onze vogelwerkgroep. We 
gingen dan ook naar een bijzonder gebied: de 
Biesbosch. Om precies te zijn de Noordwaard 
en Brabantse Biesbosch ten zuidwesten van 
Werkendam. 

Dit waterrijke deltagebied hebben we te 
danken (de betrokkenen toentertijd zullen 
hebben gezegd: ‘te wijten’) aan de Sint 
Elizabethvloed in 1421. Jarenlang stond dit 
gebied via het Haringvliet in open verbinding 
met de zee en was het getij flink merkbaar. Na 
de afsluiting van het Haringvliet in het kader 
van het Deltaplan was die open verbinding 
weg. Er is nu nog een gering getij (via de 

verbinding met de waterwegen bij Rotterdam 
en Hoek van Holland). De hele Biesbosch is 
zoetwatergebied, dat voornamelijk gevoed 
wordt door afwatering van de grote rivieren 
Waal en Maas.

In het kader van Ruimte voor de Rivier is een 
groot deel van de Noordwaard ontpolderd. 
Van de 4450 ha landbouwgrond is de 
afgelopen jaren niet minder dan 2000 ha 
buitendijks gebracht en voorzien van nieuwe 
geulen en laagtes, zodat de Merwede, de 
voortzetting van Rijn en Waal, bij hoge 
waterstanden een deel van haar water 
kwijt kan in deze nieuwe uiterwaarden en 
de laagste delen van Gorinchem niet meer 
gauw onderlopen. Er zijn dus veel gebieden 
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bijgekomen die aantrekkelijk zijn voor vogels.
En dat geldt ook voor vogelaars van de 
Vogelwerkgroep. Excursieleider Koos Dansen 
had een slim systeem van carpooling 
uitgedacht met diverse opstapplaatsen. 
Uiteindelijk gingen we met zes auto’s van 
Arnhem richting Werkendam. Eenmaal in de 
Biesbosch maakten we snel nog een appgroep 
aan om onderling te communiceren en 
experimenteerden we nog wat met een app, 
die de verschillende auto’s lokaliseert voor het 
geval we elkaar kwijt zouden raken. Beide zijn 
daarbij goede tips voor volgende excursies!

Eenmaal in het gebied werd door een aantal 
al snel de Zeearend gezien. Zoals safari’s 
in Afrika hun ‘big five’ hebben, zo zou de 
Biesbosch zijn ‘big three’ hebben. Het zijn de 
drie dieren, die alle bezoekers aan het gebied 
op hun verlanglijstje hebben staan: IJsvogel, 
Bever en Zeearend. De eerste daarvan was al 
snel binnen.

In zo’n waterrijk gebied kregen we natuurlijk 
veel eenden en ganzen te zien. Daarnaast was 
de Grote Zilverreiger ruim vertegenwoordigd 
en kregen we bij de Petrusplaat nog een 
Kuifduiker in beeld. Tevens zagen en hoorden 
we uit de categorie steltlopers en plevieren de 
Wulp, Witgat, Kievit, Kemphaan en Goudple-
vier. Voor meeuwen is de Biesbosch ook mooi 
terrein; we troffen Kokmeeuw, Zilvermeeuw, 

Stormmeeuw en Grote Mantelmeeuw. Die 
laatste blijft een indrukwekkende verschijning 
met zijn grootte, waarbij noch de grootte, 
noch de trage vleugelslag iets af lijken te 
doen van de vliegbehendigheid die meeuwen 
eigen is. Ook wisten we veel roofvogels te 
spotten; naast de genoemde Zeearend: 
Buizerd, Torenvalk, Havik, Sperwer, Slechtvalk 
en Bruine Kiekendief.

De excursie was misschien ook wel zo in trek, 
omdat we ook een tocht met een fluisterboot 
zouden maken. Dat was een experiment, 
want we gingen immers om vogels te zien en 
krijg je die wel voldoende te zien vanuit zo’n 
boot? Dat bleek zo te zijn: we scoorden alle 
‘big three’. We zagen de Zeearend en nu van 
redelijk dichtbij, vanaf verschillende punten, 
plus het nest (bijna een beverburcht in de 
bomen). Ook zagen we twee, mogelijk drie, 
bevers die tot vrij dicht bij de boot kwamen 
zwemmen. Tot slot liet de IJsvogel zich weer 
zien.

Met ruim zeventig soorten op het lijstje konden 
we aan het eind van de dag naar huis. De dag 
was zowel wat de organisatie betreft, als de 
combinatie van vervoersmiddelen, de gezel-
ligheid en natuurlijk de vogels zeer geslaagd. 
Voor herhaling vatbaar, wat mij betreft.

Gert de Jong
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Ringterugmeldingen 22

Ook in deze editie weer een aantal leuke 
terugmeldingen. Een oude Ooievaar, een 
paartje Grauwe Gans en Kolgans, een 
Arnhemse Nijlgans die verkast naar het 
westen en twee buitenlandse Kokmeeuwen. 
Paul Voskamp, Maarten Hageman, Greta 
van Hoorn en Roy Verhoef worden bedankt 
voor het doorsturen of delen met mij. 
Graag ontvang ik ook van andere leden en 
aanverwanten de terugmelding. Je kunt er 
zelf een verhaal bij plaatsen maar ik wil dat 
ook voor je doen. Foto’s zijn ook welkom.

Ooievaar 491NL 
Paul Voskamp meldt op 29 december op 
de VWG Zutphen-FB: een Ooievaar dood 
gevonden bij het gemaal in de Rammel-
waard. Het is niet de eerste de beste maar 
een bijzondere dame op leeftijd: op 11 
juli 1985 geringd als eerste kalenderjaar 

door A. Enters, ruim 30 jaar geleden dus! 
De ringplek is Eefdese Enkweg in Gorssel; 
dit zal dus één van de Ooievaars uit de 
beginjaren van het Ooievaarsbuitenstation 
‘t Zand zijn. Jeroen Kuipers reageert: zat 
in 1990 op het Ooievaarstation (2 jongen 
grootgebracht) en in mijn database staat 
deze vogel vanaf 1991 broedend bij het 
gemaal in de Rammelwaard (toen ook twee 
jongen). Samen met partner 819 tot in elk 
geval 2014 daar broedend maar met steeds 
slechtere broedresultaten. Beide vogels 
bleven in de winter in de buurt van het nest 
en het buitenstation. 

Kolgans CH5 en CH4
Greta van Hoorn zag deze samen en ze 
foerageerden op grasland aan de rand 
van een groep van ca 600 Kollen in de 
Loowaard bij Westervoort. Je kon zien dat 
beide ganzen bij elkaar horen. Dat lijkt 
te kloppen, het zijn een man en vrouw, 
geringd op 29 oktober 2012 in ‘t Swin, 
Harich in Friesland door Kees Polderdijk. 
Bijna jaarlijks zijn ze in ons land samen 
gezien m.u.v. 2013, toen alleen van beide 
op 29 april in Estland een waarneming. 
De meeste terugmeldingen zijn gedaan 
in Friesland, met daarnaast een enkele 
in Gelderland en Zuid-Holland. Bij onze 
oosterburen zijn ze in Nordrhein-Westfalen 
en Brandenburg gezien. 

Nijlgans Arnhem.8058464 BARS
Op 23 mei 2014 is deze Nijlgans geringd als 
jong door Frank Majoor in Park Presikhaaf. 
De vogel kreeg naast een metalen ring links 
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een blauwe ring A en rechts rood S. Tot 20 
augustus zijn er diverse waarnemingen 
gedaan door Roy Verhoef en Frank op de 
ringplek. De vogel was daarna bijna een 
jaar uit beeld om dan op 2 juli 2015 te 
worden gemeld uit Capelle aan den Ijssel 
door Paul Schrijvershof. 

Grauwe Gans Groen GYG en GYA
Hierbij eventueel nog een leuke aflezing 
van twee Grauwe Ganzen met een groene 
halsband mailt Maarten Hageman. Ik lees wel 
vaker een Grauwe Gans af met een groene 
halsband. Tot nu toe ingevoerd in gees.org 
d.d. 1-1-2016: 114 verschillende individuen 
en 150 waarnemingen. Meestal betreft het 
ganzen die in de buurt van Arnhem of in de 
Gelderse poort zijn geringd. Groen GYG en 
groen GYA, beide zijn geringd als paartje op 
21 december 2011 in Noord-Brabant door 
Berend Voslamber. Erg leuk is dat de eerste 
waarneming pas in september 2013 gedaan 
wordt bijna twee jaar na het ringen in Zuid-
Zweden. Blijkbaar zijn dit Grauwe Ganzen die 
hier in Nederland overwinteren en ergens 
in Scandinavië broeden. Past ook mooi in 
beeld van het aantal aflezingen. Slechts 9 
waarnemingen, waarvan 5 in de maanden 
december 2015 en januari 2016, in ruim vier 
jaar is niet veel. Zeker niet vergeleken met 
het aantal van onze lokale ganzen die hier 
voorzien zijn van halsbanden, die worden 
veel vaker afgelezen. 

Kokmeeuw witT2L0
Op 20 januari 2016 heeft Maarten Hageman 
deze meeuw afgelezen in de Molenstraat 
in Zevenaar. De vogel is op 24 maart 
2006 gevangen en geringd door Andrzej 
Kośmicki  in Gdynia Śródmieście gelegen 
langs de kust in het noorden van Polen 
(876 km afstand). De meeuw was tijdens het 

ringen een na 2 kalenderjaar vogel. Daarna 
zijn er slechts twee meldingen uit dezelfde 
regio namelijk op 18 december 2011 en 
5 maart 2014. Op 30 september 2014 merkt 
Nico Omlo de vogel op in Duiven. Bijna 1½ 
jaar later ziet Maarten de bijna 12 jarige of 
oudere Kokmeeuw dus in Zevenaar. 

Kokmeeuw zwartX3E4 Hiddensee IA133 327
Maarten laat zien dat als je er aandacht 
voor hebt meeuwen vrij eenvoudig af te 
lezen zijn. Op dezelfde dag als de vorige 
zag hij een Duitse Kokmeeuw in Zevenaar 
bij parkje Rosorum. De meeuw is op 585 km 
afstand op 2 juni 2015 gevangen en geringd 
(adulte man) op een broedeilandje Riether 
Werder in het noorden van Duitsland in 
Mecklenburg-Vorpommern.  Het blijkt de 
eerste terugmelding te zijn van deze vogel. 
Geringd als een adult mannetje in een 
broedkolonie.

Jan Schoppers

Jan.schoppers@sovon.nl

http://gees.org/
mailto:Jan.schoppers@sovon.nl
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Natuurbescherming in de praktijk: nachtwandeling 

op de Veluwe

“De natuur in de nacht is een magische plek 
waar je alle zintuigen nodig hebt om je weg 
te vinden. Je voelt je een ander mens in een 
andere wereld en wanneer het ochtend-
gloren opdoemt beleef je hoe de natuur weer 
tot leven komt.” Aldus Natuurmonumenten 
(NM) in haar oproep om in 2016 voor de 
3e keer mee te doen aan een gesponsorde 
wandel-marathon. De opbrengst gaat naar 
de instandhouding van de natuur op de 
Veluwezoom. 

Toen wij daar op 20 mei 2015 voor het 
eerst van hoorden, fronsten wij onze 
wenkbrauwen. Een wandelevenement voor 

500 deelnemers gedurende vijf jaar langs 
dezelfde route … gaat dat niet ten koste van 
zeldzame en schaarse heide- en bosrandvo-
gels als Draaihals en Nachtzwaluw? Wat staat 
ons te doen?

Bescherming van vogels en hun leefgebieden 
is één van de doelstellingen van de VWG 
Arnhem e.o. Bij voorkeur doen wij dit door 
vooraf in overleg te treden met initiatiefne-
mers, maar als het moet bewandelen we de 
juridische weg. Op 26 mei diende de VWG 
dan ook een doortimmerd bezwaarschrift 
in tegen de vergunningverlening bij het 
bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van 

Figuur 1. Voorgenomen route 



Figuur 2. Na bezwaar aangepaste route
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Gelderland. De kern van ons bezwaar:
1.   De timing en de routing van de 

sponsorloop. Midzomernacht (de nacht 
van 20 op 21 juni) valt in de broedtijd 
van verstoringsgevoelige soorten zoals 
Nachtzwaluw en Draaihals. De route 
voert bovendien door het habitat van 
beide soorten: bosranden en heideter-
reinen (figuur 1). 

2.  Bij het uitstippelen van de route wilde 
NM rekening houden met de ligging van 
exacte nestlocaties, maar dit is onmoge-
lijk: wij werken met steekproeven en 
het beeld van één jaar (2015) doet geen 
recht aan het voorzorgsbeginsel. Beter is 
het om uit te gaan van alle locaties in de 
laatste 5-6 jaar. Het gaat bovendien niet 
om nestlocaties, maar om de leefomge-
ving: de territoria met daaromheen een 
verstoringsbuffer. 

3.   Het cumulatieve karakter van de route. 
Vogels, die midden in de broedtijd 
een nacht lang worden verstoord, 
keren mogelijk niet terug op hun nest 
waardoor het succes nul wordt. Een 
wandelmarathon, die jaarlijks dezelfde 
route kent, versterkt dat.

Onder druk van het bezwaarschrift heeft 
NM begin juni 2015 het parcours naar eigen 
zeggen rigoureus aangepast. Het aantal 
kilometers over open terrein en langs 
bosranden is met driekwart teruggedrongen 
(figuur 2). De VWG is onder voorbehoud 
akkoord gegaan en het evenement kon tot 
opluchting van NM alsnog doorgaan. 

Wij hebben evenwel het bezwaar 
aangehouden, omdat de voorschriften 
bij de vergunning niet deugden. Na een 



Nachtfoto Imbosch, 6 november 2005
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hoorzitting van de Commissie van Beroep 
op 18 augustus 2015 is er verschillende 
keren overleg tussen NM, VWG en Provincie 
geweest. Dit resulteerde op 18 januari 
2016 in een nieuw besluit met aanvullende 
voorschriften (zie de website Overheid.nl). 

Zo moet de wandeling beperkt blijven tot 
de aangepaste route (figuur 2). Vóór de 
editie van 2016 moet een evaluatie van de 
route plaatvinden, die ingaat op mogelijke 
effecten op de instandhoudingsdoelen 
en de handhaving en naleving van de 
voorschriften. Afwijken van de route vereist 
een gemotiveerd voorstel aan Gedeputeerde 
Staten. Daaruit moet blijken, dat het effect op 
de verstoring gelijk of kleiner is. Als onder-
deel van de motivering dienen inventarisatie-
gegevens van de betreffende soorten en een 
advies van de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 

te worden toegevoegd. Stemt Gedeputeerde 
Staten niet in met de afwijking, dan blijft de 
route zoals in figuur 2. 
Al met al een behoorlijk resultaat. We 
hebben via juridische weg bereikt, dat NM 
in het vervolg aantoonbaar rekening moet 
houden met de dynamische verspreiding 
van beschermde soorten. Gaat het slechter 
met een soort, dan heeft dat consequenties 
voor de wandeling. Dat is winst. We hebben 
ook bereikt, dat de provincie in dit geval 
op betere gronden vergunning verleent. 
Ook dat is winst, maar in algemene zin blijft 
waakzaamheid geboden! 

Dick van Dorp 

Met dank aan Jeroen Gosse, Erik Lam, Henk 
Sierdsema, Cor de Vaan en in het bijzonder 
Rob Vogel voor hun waardevolle inbreng.

http://overheid.nl/
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Je kunt je opgeven voor excursies op:
www.vogelwerkgroeparnhem.nl

Zaterdag 2 april
Beginnersexcursie Park Zypendaal. 
Excursie met aandacht voor bos- en parkvo-
gels onder leiding van Dick van Dorp. Je 
vindt in het Arnhemse Park Zypendaal zowel 
tuinvogels als typische bosvogels. De grote 
loofbomen staan nog niet in blad, zodat je 
de zanger nog vrij gemakkelijk kunt zien. De 
zang is een belangrijk kenmerk waaraan je 
de soort herkent als later in het seizoen de 
bomen vol in blad staan. Excursie te voet, 
(waterdichte) wandelschoenen aanbevolen. 
Vertrek 8.00 uur op de parkeerplaats aan 
de Zijpendaalseweg Arnhem ter hoogte 
van Kasteel Zijpendaal (navigatie 6814 CL 
Arnhem). Duur 1,5 tot 2 uur. Maximaal 10 
deelnemers!

2-17 april 
Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan 

en Grutto. www.sovon.nl

Woensdagen 6, 13, 20, 27 april en 4, 11, 18, 
25 mei Avondexcursies Meinerswijk. Ideaal 
als je in het voorjaar met andere vogelaars 
nog even een frisse neus wilt halen in 
Meinerswijk of omgeving. Vertrek 19.30 uur 
bij de ingang van Meinerswijk tegenover 
de Steenen Kamer (Drielsedijk Arnhem). Er 
is altijd een excursieleider die je meeneemt 
naar een favoriete vogelplek in de omgeving. 
Vervoer per fiets en misschien een stukje te 
voet. Duur circa 2 uur of tot zonsondergang. 
Opgeven niet nodig. 

Activiteitenprogramma voorjaar en zomer 2016

16 april 
Maandelijkse watervogeltelling. 
www.sovon.nl

Zondag 17 april
Ruygeborg en Groene Jonker. Het grote 
succes van de Groene Jonker bij Nieuwkoop 
was het in 2012 tijd voor een nieuw 
natuurgebied op een steenworp afstand: 
Ruygeborg. Ook hier werd voormalige 
landbouwgrond omgezet in moeras en 
water. Ook hier was het voor moeras-, riet- en 
watervogels een succes, met bijzonderheden 
als Steltkluut en Geoorde Fuut. Door beide 
gebieden loopt een wandelpad. Als de 
tijd het toelaat, bezoeken we ook andere 
gebieden in de buurt. Per auto en te voet, 
(waterdichte) wandelschoenen noodzakelijk. 
Vertrek 6.30 uur bij Sonsbeekingang aan 
de Zypendaalseweg (Arnhem), tegenover 
Burgemeester Weertsstraat. Autokosten 
worden hoofdelijk omgeslagen. Rond 18.00 
uur terug in Arnhem.

Zaterdag 30 april
Wieden of Weerribben. In Wieden-
Weerribben zijn alle vormen van 
laaglandmoeras aanwezig: rietland, drijftillen, 
petgaten, moerasbos, eendekooien, natte 
graslanden enz. Het is een vogelrijk gebied 
met soorten als Bruine Kiekendief, Purper-
reiger, Zwarte Stern, Aalscholver, Rietzanger 
en Blauwborst. Daarnaast is het landschap-
pelijk een prachtig gebied. We zoeken nog 
uit waar we precies heen gaan en hoe we ons 
gaan verplaatsen. Reserveer alvast de datum 
en kijk in maart op de website. 

http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
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Zaterdag 7 mei
Beginnersexcursie Het Asselt. Excursie met 
aandacht voor bos- en heidevogels onder 
leiding van Ineke Wesseling en Dick Molema.
Het begin van de dag is een bijzonder 
moment. Je hoort hoe de vogels al voor 
zonsopkomst hun dag beginnen en ontdekt 
dat ze niet allemaal tegelijk gaan zingen. 
Rustig lopend hoor en zie je de vogels in 
het bos en op de hei. Vertrek 5.30 uur op de 
parkeerplaats van de Posbank (aan de kant van 
het bos, niet aan de kant van het restaurant). 
Duur 1,5 tot 2 uur. Maximaal 10 deelnemers!

14-22 mei
Nationale Vogelweek. 
www.vogelbescherming.nl

Weekend 20 t/m 22 Mei
Helgoland, Duitsland. Het eiland Helgoland 
ligt in de Noordzee op 70 kilometer uit de 
kust. Het zijn eigenlijk twee eilanden, een 
hoofdeiland met dorp en kliffen en een kleiner 
eiland dat bestaat uit zand en duinen waar ook 
de camping is. Het staat bekend om taxfree 
inkopen én vanwege de vogels. Als ‘rots’ in de 
zee trekt het algemene maar ook zeldzame 

soorten die het als rustpunt gebruiken op hun 
trekroute. De kliffen bieden ook broedgelegen-
heid voor diverse zeevogelsoorten die goed 
te zien zijn: Zeekoet, Noordse Stormvogel, 
Drieteenmeeuw, Jan van Gent. Je kunt ze bijna 
aanraken! Kijk in maart op de website voor 
meer informatie. Na aanmelden bekijken we 
de mogelijkheid van carpoolen.

27 & 28 mei 
1e simultanetelling Kwartelkoning 

www.sovon.nl

Zaterdag  11 juni
Naturpark Hohe Mark, Dämmerwald en 

Raesfeld. Ongeveer 40 km ten zuiden van 
Winterswijk ligt Naturpark Hohe Mark, met 
aan de zuidwestrand het Dämmerwald. Het 
gebied bestaat uit oud loofbos, naaldbos, 
kapvlaktes met brem, natte hooilanden, 
een poel en een fraai meanderende beek. 
Met een beetje geluk zien we Wespendief, 
Zwarte Specht, Wielewaal en Nachtegaal. We 
wandelen de route van 8 km (routebeschrij-
ving op www.waldgeschichte-euregio-rheinwaal.
de) en bezoeken het nabijgelegen landgoed 
Raesfeld. Vertrek 5.00 uur van parkeerterrein 

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


Geoorde Fuut

Fo
to

: K
oo

s 
D

an
se

n

- 44 -     Vlerk 33/1   |  maart 2016   |   Activiteitenprogramma voorjaar en zomer 2016  

Ziekenhuis Velp, in de loop van de middag 
terug. Autokosten worden hoofdelijk 
omgeslagen.

17 & 18 juni 
Tweede simultane telling Kwartelkoning. 

www.sovon.nl

Vrijdag 1 juli
Nachtzwaluwen op de Veluwezoom. 
Jaarlijkse excursie naar de plaats waar 
nachtzwaluwen gehoord en gezien kunnen 
worden. Verder is er een goede kans op 
grote zoogdieren. Vervoer te voet. Vertrek 
20.30 uur, parkeerplaats Bezoekerscentrum 
Veluwezoom. Laat in de avond terug.

Zondag 3 juli
Beginnersexcursie Jezuïetenwaay. 
Excursie naar moeras- en rietvogels onder 
leiding van Jorick van de Westeringh. Hoor 
wat knerpt daar in het riet? Je vindt in de 
Jezuïtenwaay verschillende zangvogels die 
gebonden zijn aan rietvelden. Moerasvogels 

bouwen hun nest het liefst op een rustige 
natte plek en die vinden ze hier. Excursie te 
voet, (waterdichte) wandelschoenen aanbe-
volen. Vertrek 8.30 uur bij de parkeerplaats 
van ziekenhuis Velp, vandaar met auto’s naar 
het buitengebied van Groessen, waar de 
excursie om 9.00 uur begint. Duur ongeveer 2 
uur. Vermeld bij het opgeven je woonplaats/
wijk in Arnhem voor het carpoolen. Maximaal 
10 deelnemers! 

Zaterdag 23 juli
Friese kust. De excursie gaat naar Workum, 
Zwarte Haan en Westhoek of een ander 
gebied aan de Friese noordkust. In juli en 
augustus komt de steltlopertrek op gang, 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
in voorjaar en zomer. We beslissen kort voor 
de excursiedatum waar we precies naartoe 
gaan. Vervoer per auto, autokosten worden 
hoofdelijk omgeslagen. Vertrek 6.30 uur bij 
Sonsbeekingang aan de Zypendaalseweg 
(Arnhem), tegenover de Burgemeester 
Weertsstraat. Duur hele dag.

http://www.sovon.nl/
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