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Van de redactie

Verwachte verschijningsdatum volgende 
Vlerk: eind december 2016

Normaal hebben we het in de Vlerk vooral 
over vogels in ‘ons eigen werkgebied’, maar 
dit keer staat ons blad vol vreemde vogels. 
Uit de artikelen die de redactie deze zomer 
binnenkreeg, blijkt dat onze leden niet alleen 
reislustig zijn, maar zich ook niet door grenzen 
laten weerhouden om enthousiast te worden 
van alles wat vleugels en een snavel heeft. De 
één zoekt er bewust zijn bestemming op uit, 
de ander laat zich verrassen en heeft dan ook 
nog toevallig een camera bij de hand. Met 
deze Vlerk kun je alvast dromen van vogelrijke 
verre oorden in 2017.

Maar ook Arnhem en omstreken komen in 
deze Vlerk in beeld. De trouwe tellers van 
Leusveld laten zien hoe het de verschillende 
vogelgroepen op het landgoed in de 
afgelopen 26 jaar (!) vergaan is en hoe dat te 
verklaren is. Een mooi overzicht van een mooi 
gebied. Misschien denk je na het lezen wel: 
daar wil ik ook tellen! 

Een magisch team van vier gepassioneerde 
vogelaars hield in het voorjaar hun Big Day 

Tellingen herfst 2016 (zie ook: www.sovon.nl)

15 oktober: Maandelijkse watervogel- en 
ganzentelling 
22 oktober (15-30 okt): Slaapplaatstelling 
Aalscholver en Grote Zilverreiger 
12 november: Maandelijkse watervogel- 
en ganzentelling
19 november: Slaapplaatstelling ganzen 
en zwanen
15 dec-1 jan: PTT-telling 
17 december: Maandelijkse watervogel- en 
ganzentelling)
17 december (10-25 dec): Slaapplaatstelling 
Grote Zilverreiger

en scoorde maar liefst 145 soorten. Allemaal 
op één dag, in ons werkgebied. In hun 
spannende verslag laten ze zien hoe je dat 
aanpakt en welke soorten je in het holst van 
de nacht al kan waarnemen. 

Tot slot waren er de afgelopen maanden weer 
bijzondere excursies, zoals naar de Weerribben 
en het Deense eiland Helgoland. En leden 
van onze werkgroep lieten meer dan honderd 
mensen genieten van vogels in de Nationale 
Vogelweek. Ook dat kan inspirerend zijn voor 
het komende jaar.  

We wensen je een mooie reis door deze Vlerk!

Namens de Vlerk-redactie,
Renske Postma

http://www.sovon.nl/
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Van het bestuur

deel je passie met deze kinderen tijdens het 
maken van nestkastjes en vogelvoer!

Een andere: Vogelbescherming en de KNVB 
roepen voetbalclubs op om Spreeuwenk-
asten op te hangen. Spreeuwen eten veel 
emelten en engerlingen en dat is ook gunstig 
voor de grasmat. En de Spreeuw kan ook 
wel een duwtje in de rug gebruiken. De 
voetbalclubs in jullie omgeving krijgen die 
oproep ook. Een mooie aanleiding voor 
samenwerking met de voetbalclub van je 
(klein)kind? Zie ook: www.vogelbescherming.nl/
actueel/bericht/?bericht=1946 .

Ten slotte noem ik onze eigen Vogelcursus 
voor beginners. Deze tweejaarlijkse hit 
voor jonge c.q. nieuwe leden wordt in 2017 
weer gegeven. Maar een “Vogelcursus voor 
gevorderden” is er nog niet. Wie heeft ideeën 
om zo’n vervolgstap op eigentijdse wijze 
vorm te geven? Denk aan: geluiden regis-
treren, lastige kleden herkennen (meeuwen 
en eenden!), roofvogelherkenning, slaap-
plaatsen tellen en broedvogels inventari-
seren. Je kan een heel aanbod bij elkaar 
verzinnen. Aan kennis en kunde ontbreekt 
het bepaald niet in onze verenging. 

Het bestuur wil met een aantal leden deze 
mogelijkheden verkennen. Spui je ideeën, 
and put them into practise! We zijn per slot 
van rekening een werkgroep! 

Dick van Dorp
voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

Eind juni heeft het bestuur - naast een 
waaier aan andere onderwerpen - één thema 
specifiek besproken: hoe betreken we 
jongeren bij de VWG? 

Als je kijkt welke vogelaars in onze regio 
actief zijn, dan zie je een tweedeling: 
30-minners, die veelal geen lid zijn en elkaar 
opzoeken via Facebook, waarneming.nl 
en alert-groepen, en 55-plussers die het 
overgrote deel van onze leden vormen. 
De uitdaging is om jongeren toch bij de 
werkgroep te betrekken, anders worden 
we net als veel andere natuurclubs een 
verzameling grijze postduiven.
 
Greta van Hoorn en Cor de Vaan hebben 
daarom aan de workshop Betrokken 
bij buiten (www.betrokkenbijbuiten.nl) 
deelgenomen. Deze workshop leerde hen 
dat er tal van kansen zijn om jongeren bij 
de natuur te betrekken. Op basisscholen, 
maar ook daarbuiten. Door het eigentijds te 
doen, door en voor jongeren zelf, met of via 
organisaties en activiteiten waar ze toch al 
komen. Door het spannend en uitdagend te 
maken. Waar kun je zoal aan denken?

Een mooi initiatief is de Schooldag van 
de Duurzaamheid (www.schooldagvande-
duurzaamheid.nl) die op 10 oktober op alle 
basisscholen in de gemeente Rheden (2400 
leerlingen) wordt gehouden, een primeur 
in Nederland. Voor met name de oudere 
(gepensioneerde) leden is dat een unieke 
kans om je kennis over vogels over te dragen: 

http://www.vogelbescherming.nl/
mailto:voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
http://waarneming.nl/
http://www.betrokkenbijbuiten.nl/
http://duurzaamheid.nl/
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Figuur 1. Ligging van BMP-plot het Leusveld (57,2 ha)

26 jaar BMP Leusveld

Inleiding
In 2015 is een BMP-plot in het Leusveld 
voor de 26e keer geïnventariseerd door 
leden van Vogelwerkgroep Arnhem. Het 
gebied is in 1985 voor het eerst geïnventa-
riseerd (Vogel & Radstake 1986). Het idee 
was toentertijd om die telling zo af en toe 
te herhalen, maar dat veranderde toen Dick 
Radstake in 1990 in Hall ging wonen, met 
het Leusveld zo’n beetje als achtertuin. 
Hij heeft toen een lans gebroken voor een 
BMP-plot in Leusveld en het jaarlijks onder 
de loep genomen. In dit artikel willen we 
de Vlerk-lezers deelgenoot maken van de 
resultaten.

Ligging 
Landgoed het Leusveld (219,7 ha) ligt op 
een zandrug tussen de Rhienderense en 
de Oekense beek in het overgangsgebied 
tussen de Veluwe en het IJsseldal. Het 

westen van het landgoed ligt 14m boven 
NAP, geleidelijk dalend naar 8m boven NAP 
in het oosten. Het Leusveld is sinds 1971 
in eigendom van Natuurmonumenten. 
Tezamen met het landgoed Voorstonden 
en het nabijgelegen natuurgebied Empese 
en Tondense heide is het Leusveld in het 
kader van de Europese Habitatrichtlijn 
aangewezen als het Natura 2000-gebied 
“Landgoederen Brummen”. 

Gebiedsomschrijving
Het BMP-plot (57,2 ha) ligt in het centrale deel 
van het Leusveld (figuur 1) en bestaat voor 
circa 90% uit bos, vooral voormalig eikenhak-
hout dat grotendeels op rabatten staat. Rond 
het uit 1911 daterende landhuis bevinden 
zich fraaie lanen met oude loofbomen 
(voornamelijk beuk). In de omgeving van het 
huis vinden we ook vrij oud gemengd bos met 
eik, beuk, berk en grove den. De struiklaag is 
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Het BMP-plot bestaat voor circa 90% uit bos, vooral voormalig eikenhakhout dat grotendeels op rabatten staat: 
tot voor kort broedhabitat van de Houtsnip (21 mei 2016)

goed ontwikkeld met o.a. hazelaar, krenten-
boompje en vuilboom. In de kruidlaag is veel 
braam aanwezig. Aanvankelijk troffen we in 
het gebied ook middeloude fijnsparpercelen 
aan, maar die zijn in de winter van 2002/2003 
geveld. De kapvlaktes zijn dichtgegroeid 
met opslag van berk, lijsterbes, boswilg en 
hazelaar. In het oosten van het gebied ligt het 
Turfveen, open water omgeven door kletsnat 
elzenbroek.

Het beheer is, na eerdere verdroging, inmid-
dels gericht op hydrologisch herstel, o.a. door 
het kalkrijke kwelwater zo lang mogelijk vast 
te houden. Met het oog daarop zijn de beken 
in 1999 ondieper gemaakt met een langzaam 
aflopend talud. Enkele percelen grasland zijn 
in 2011/2012 ontdaan van de toplaag met 
het doel deze percelen te verschralen en 
te vernatten, zodat botanisch waardevolle 
graslanden ontstaan. Het dode hout blijft 
zoveel mogelijk liggen.

Methode
Het gebied wordt geteld met de 
BMP-methode (van Dijk & Boele 2011). 
Binnen het telgebied (met vaste grenzen) 
is een looproute uitgezet, zodanig dat alle 
delen van het terrein goed bestreken kunnen 
worden. Jaarlijks worden gedurende het 
broedseizoen (begin maart – eind juni) twaalf 
vroege ochtendrondes gemaakt die circa 
drie uur duren. Er wordt steeds op een 
ander punt gestart om te voorkomen dat 
bepaalde delen steeds relatief vroeg of 
juist laat op de ochtend werden bezocht. 
Tijdens de bezoeken worden territorium- en 
nestindicatieve waarnemingen op een kaart 
ingetekend. Daarnaast worden jaarlijks 3-4 
avond/nachtbezoeken gebracht om nacht-
actieve soorten vast te stellen (februari/
maart: uilen en mei/juni: houtsnippen). 
Losse waarnemingen zijn niet betrokken bij 
de resultaten om de resultaten reproduceer-
baar en vergelijkbaar te houden.
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Rond het uit 1911 daterende landhuis bevinden zich fraaie lanen met oude loofbomen. Hier broeden tegen-
woordig vijf soorten spechten (21 mei 2016)

De gegevens zijn tot en met 2005 
handmatig verwerkt. Alle waarnemingen 
op de veldkaarten zijn overgezet op 
soortkaarten en per soort werd het aantal 
broedparen vastgesteld door middel 
van handmatige clustering volgens de 
daarvoor geldende criteria. Vanaf 2006 zijn 
de gegevens verwerkt met behulp van de 
online invoer BMP (autoclustering) via www.
sovon.nl. Het overige deel van het Leusveld 
is in 2012 geïnventariseerd in combinatie 
met de in de buurt liggende landgoederen 
Voorstonden en de Hiemberg (Deuzeman 
2012). 

Resultaten en discussie
Het aantal broedvogelsoorten in het 
BMP-plot schommelde jaarlijks tussen de 
49 tot 58 (zie tabel 1 voor de soorten in de 
afgelopen jaren). Deze waren gezamenlijk 
goed voor 480 tot 663 territoria per jaar 
(figuur 2). Uit deze figuur kunnen we nog 
weinig afleiden, behalve dat er een intrige-
rende piek lijkt te zijn in het totale aantal 
territoria in de periode 2007-2010. 

Om een indruk te krijgen van de ontwik-
kelingen die broedvogels in 1985-2015 
hebben doorgemaakt kunnen we werken met 
‘ecologische vogelgroepen’ ofwel soorten met 
min of meer overeenkomstige biotoopeisen 
(Sierdsema & Holtland 1997). 

In figuur 3 is de ontwikkeling gepresenteerd 
die de ‘appelvinkgroep’ heeft doorgemaakt. 
Dit is de vogelgroep die kenmerkend is 
voor door eiken gedomineerde bossen. 
Deze vogelgroep laat een geleidelijke 
toename zien. Dit kan het gevolg zijn van de 
toegenomen ouderdom van het eikenbos. 
Het eerste jaar (1985) wijkt af maar dat komt 
op het conto van de Grauwe Vliegenvanger, 
die toen nog talrijker was in Nederland dan 
heden ten dage (Boele et al. 2016). Het lijkt 
in dit gebied dus de goede kant op te gaan 
met de kwaliteit van het eikenbos, met in 
2015 twee paar Middelste Bonte Spechten als 
‘beloning’. 

Zien we die positieve ontwikkeling ook 
terug in andere bostypen? Op grond van 

http://sovon.nl/
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Figuur 2. Aantal soorten per jaar en het jaarlijkse 
aantal territoria van alle soorten tezamen

figuur 4 (ecologische vogelgroep waarin 
naaldbossoorten zijn samengenomen) kan 
die vraag ontkennend worden beantwoord. 
Na een aanvankelijke toename, waarschijnlijk 
door een toenemende ouderdom van 
naaldbos, kwam de klad erin. Dat is bepaald 
niet verwonderlijk, want aan het begin van 
deze eeuw werden de meeste fijnsparren 
verwijderd. Met name Kuifmees en Zwarte 
Mees zijn die ingreep niet te boven gekomen. 
Het resterende oppervlak naaldbos was 
te gering om nog serieuze dichtheden 
mogelijk te maken. De Goudhaan vertoont 
meer veerkracht; deze soort weet zich ook 
in gemengd bos met wat sparren of dennen 
te handhaven, zij het in een lager aantal dan 
begin deze eeuw. 

In de gebiedsbeschrijving is aangegeven dat 
het landgoed bestaat uit een afwisseling van 
bos en (half )natuurlijke graslanden. Dat kan 
in potentie voor broedvogels spannende 
bosranden opleveren. Figuur 5 (ontwikkeling 
van bosrandsoorten en soorten van jong 
bos) maakt duidelijk dat het belang voor 
bosrandsoorten sinds het begin van de 
eeuw is toegenomen. Dat valt grotendeels 
te verklaren door het kappen van de 
fijnsparpercelen, wat kaalkappen opleverden 
die geleidelijk weer dichtgroeien. De 
bosrandsoorten, grotendeels ook bospioniers, 

hebben daarvan geprofiteerd. Het hoge 
aantal Tuinfluiters, één van de soorten die tot 
deze ecologische groep behoort, in 1985 laat 
zich overigens niet goed verklaren. Mogelijk 
waren de zoom- en mantelvegetaties in de 
bosranden (geleidelijke overgangen) toen 
optimaal. Andere soorten uit de ecologische 
groep reageerden echter niet of nauwelijks. 

We kunnen ook op een groter schaalniveau 
kijken. Het landgoed bevindt zich in een 
halfopen landschap met veel weilanden. Hoe 
beïnvloedt de omgeving het bos? Die vraag 
kan treffend worden beantwoord door te 
kijken naar de ontwikkeling van bosvogels 
die vooral in het omliggende land naar 
voedsel zoeken (figuur 6). Deze soorten, met 
name Houtduif en Spreeuw, zijn in een 
vrije val geraakt. De schaalvergroting en 
intensivering (verdroging, vermesting) van 
het agrarisch gebied rondom Hall heeft 
zodanige vormen aangenomen dat zelfs 
soorten die te boek staan als generalist zich 
maar moeilijk kunnen handhaven. 

Als we verder willen inzoomen op de ontwik-
keling van het bos dan is het goed om ook op 
soortniveau te kijken. De trends van Houtsnip 
(figuur 7) en Zwartkop (figuur 8) geven dan 
een interessant beeld. De Houtsnip was tot 
in de jaren negentig een karakteristieke 
broedvogel van het Leusveld maar is 
inmiddels van het toneel verdwenen. Deze 
soort is vochtminnend, al komt die curieus 
genoeg ook in sommige oude bossen op zeer 
voedselarme bodems (o.a. Imbosch) voor als 
broedvogel. Merkwaardig is dat de Houtsnip 
niet profiteert van het huidige hydrologisch 
herstelbeheer. Wat kan daarvan de oorzaak 
zijn? Predatie van legsels door de in het 
gebied sterk toegenomen Das wordt door 
sommigen als mogelijkheid geopperd. 
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Figuur 4. Ontwikkeling van naaldbossoorten in BMP-plot het Leusveld

Helemaal onmogelijk is het niet, maar zelf 
denken we toch eerder aan ‘verbraming’. 
Braamvegetaties zijn toegenomen, mogelijk 
mede ten gevolge van stikstofdepositie, 

(tijdelijke) verdroging en/of verminderde 
vitaliteit van het eikenbos (Bijlsma 2004). 
Een actieve bosbodemfoerageerder kan 
daar mogelijk minder goed uit de voeten. 

Figuur 3. Aantal territoria van de vertegenwoordigers van de ‘appelvinkgroep’ per jaar
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Figuur 6. Ontwikkeling bosvogels die voor voedsel vooral zijn aangewezen op omliggende agrarisch cultuurland.

Ook de foerageerkwaliteit van weilanden 
buiten het bos, waar Houtsnippen ’s nacht 
graag foerageren, is achteruit gegaan. 
Regulier grasland wordt te intensief 

beheerd waardoor er maar weinig prooien 
(regenwormen en andere ongewervelden) 
bij elkaar zijn te scharrelen, terwijl de 
halfnatuurlijke graslanden juist zijn 

Figuur 5 Ontwikkeling van bosrandsoorten en pioniersoorten in BMP-plot het Leusveld



Vlerk 33/3   |  oktober 2016   |   26 jaar BMP Leusveld  - 93 - 

verschraald. Sommige vogelsoorten 
lijken juist in positieve zin te reageren op 
verbraming. Dit geldt in ieder geval voor 
de Zwartkop, die in bossen graag broedt en 
foerageert in braamvegetaties. 

Intrigerend is de sterke afname die de 
Matkop heeft doorgemaakt (figuur 9). In 
een recent artikel in Science (Stephens 
et al. 2016) dat mede gebaseerd is op 
Nederlandse BMP-trends valt te lezen dat de 
afname van de Matkop vooral wordt veroor-
zaakt door klimaatsveranderingen (zie ook:  
https://www.sovon.nl/nl/persberichtklimaatindi-
cator). Naast dit soort autonome processen 
kunnen ook lokale omstandigheden een rol 
spelen. In bossen die ouder worden neemt 
de Matkop sowieso af, mogelijk vanwege 
nestplaatsconcurrentie met andere mezen. 

Krenten in de pap
Onder de 84 soorten die in de 26 
inventarisatiejaren als broedvogel werden 
vastgesteld bevonden zich bijzondere 
soorten als Wintertaling (1985, 1990-94, 
2007), Wespendief (1985, 2004, 2010), 
Boomvalk (1990-91, 1993, 1997), Waterral 
(1998), Kleine Plevier (2012), Zomertortel 
(1985, 1990), Ransuil (1995, 2005), Middelste 
Bonte Specht (2 in 2015), IJsvogel (1994-95, 

2000, 2006-08, 2 in 2015), Sprinkhaanzanger 
(1985, 2005, 2013, 2015) en Wielewaal 
(vrijwel jaarlijks, max 7 in 2007). 

Conclusies
De ontwikkelingen die broedvogels 
sinds 1985 in het Leusveld hebben 
doorgemaakt, zijn niet in één zin samen te 
vatten. Op grond van de dichtheden van 
kritische soorten lijkt de natuurkwaliteit 
van inheemse (door eik gedomineerde) 
bostypen toe te nemen. Ontwikkelingen in 
de kruidlaag waaronder verbraming, wellicht 
ten gevolge van (tijdelijke) verdroging 
en stikstofdepositie zijn daarnaast ook in 
bepaalde mate sturend. De Houtsnip lijkt 
daardoor te verdwijnen, terwijl verschillende 
zangvogelsoorten (generalisten zoals 
Zwartkop) juist profiteren. Het vellen van 
fijnsparpercelen heeft – in ieder geval tijde-
lijk – een positieve uitwerking gehad op de 
diversiteit van de bosvogelbevolking. Al met 
al doen bosvogels het in het Leusveld veel 
beter dan in veel bossen op armere bodems. 
Over de oorzaken is nog veel onduidelijk. 
Verzuring en vermesting door stikstofde-
positie lijken daarbij een (belangrijke) rol 
te spelen. Dit heeft geleid tot verruiging en 
verstoring van de nutriënten- en mineralen-
balans (van den Burg et al. 2015). 

Figuur 7. Aantal bolderende Houtsnippen (mannetjes) 
in BMP-plots het Leusveld in 1985-2015.

Figuur 8 Aantal territoria van de Zwartkop in BMP-
plot het Leusveld in 1985–2015.

https://www.sovon.nl/nl/persberichtklimaatindi-


- 94 -     Vlerk 33/3   |  oktober 2016   |   26 jaar BMP Leusveld  

Tot slot
Onze dank gaat uit naar alle mensen die in 
de periode 1985 tot en met 2015 hebben 
meegewerkt aan de totstandkoming van het 
resultaat. De laatste jaren bestaat de vaste 
telploeg naast de auteurs ook uit Norbert 
Lucassen, Jos Pilzecker, Marcel Ruijs, Machiel 
Verhagen en Guido Verhoef. Daarnaast is 
een woord van dank op zijn plaats aan de 
contactpersonen van Natuurmonumenten 
(Rob Vermeulen en Ellen ter Stege) voor de 
prettige samenwerking en het verlenen van 
een terreinvergunning.

De telgroep Leusveld kan altijd versterking 
gebruiken; dus als er mensen zijn die mee 
willen tellen dan zijn ze van harte welkom! 
Aanmelden kan via de coördinator Dick 
Radstake (mailadres: dickradstake@planet.
nl). Overigens is hier ook een compleet 
overzicht te krijgen van alle telresultaten 
door de jaren heen.

Rob Vogel en Dick Radstake
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Tabel 1. Vastgestelde territoria per soort in 2012 t/m 2015

Soort 2012 2013 2014 2015
Groene Specht 2 2 1 3
Zwarte Specht 2 1 2
Grote Bonte Specht 16 12 16 17

Kleine Bonte Specht 5 4 3 4

Middelste Bonte Sp 2

Dodaars 1 1 1 1

Blauwe Reiger 14 14 10 34
Canadese Gans 1

Grauwe Gans 4 7 14
Nijlgans 1 1 1 1
Wintertaling
Wilde Eend 2 1 2 2
Havik 1 1 1
Buizerd 3 1 1
Waterhoen 1 1
Meerkoet 2 2 2 2
Kleine plevier 1
Houtsnip 1
Holenduif 5 4 6 4
Houtduif 14 17 15 11
Koekoek 2 2 2 1
Bosuil 1 2 3 2
Gierzwaluw 4
IJsvogel 2
Witte Kwikstaart 1
Boompieper 6 8 9 8
Graspieper 1
Winterkoning 39 30 36 38
Heggenmus 4 5 6 6
Roodborst 45 49 55 69
Gekraagde 
Roodstaart 1 1 2
Merel 41 51 47 40
Zanglijster 17 15 17 12
Grote lijster 1 1 1 5
Sprinkhaanzanger 1 2
Kleine Karekiet 5 3 4 2
Bosrietzanger 3 1 1 1

Soort 2012 2013 2014 2015
Braamsluiper 1
Spotvogel 1
Grasmus 1 1
Tuinfluiter 14 12 10 9
Zwartkop 51 57 44 41
Tjiftjaf 40 34 31 36
Fitis 23 18 23 14
Fluiter 1 1
Goudhaan 11 11 13 19
Vuurgoudhaan 1 1 1
Grauwe 
Vliegenvanger 8 16 8 7
Bonte 
Vliegenvanger 2 1 2
Staartmees 5 2 3 2
Glanskop 9 8 9 9
Matkop 8 4 5 4
Kuifmees 2 3
Zwarte mees 1 1 1 2
Pimpelmees 33 30 23 21
Koolmees 28 23 23 23
Boomklever 11 5 10 10
Boomkruiper 18 20 17 22
Wielewaal 2 2 2 1
Vlaamse Gaai 3 4 4 4
Kauw 5 5 5 4
Zwarte Kraai 2 3 4
Raaf 1
Spreeuw 8 3 5 5
Vink 48 50 45 43
Putter 2
Groenling
Kruisbek
Goudvink 4 4 3 3
Appelvink 6 9 6 8
Geelgors 4 3 2 2

Rietgors 1 1 1

Totaal 589 560 555 584
Aantal soorten 56 55 55 56
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Zicht op kantoorpanden bij het centraal station Arnhem vanuit de Meinerswijk, 27 juni 2015
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Natuurbescherming in de praktijk: 
Groenforum Arnhem

In bezoekerscentrum Molenplaats in park 
Sonsbeek komt iedere zes weken het Groen-
forum bij elkaar. Dit is een overleg tussen de 
gemeente Arnhem en natuurorganisaties 
in de stad en regio. Ook Vogelwerkgroep 
Arnhem e.o. neemt deel aan het overleg. Alle 
mogelijke groene onderwerpen komen er 
aan bod. Van bomenkap tot de aanpak van 
hitteplekken in de stad. 

Hoe werkt het Groenforum?
Het Groenforum is een platform voor 
informatie-uitwisseling tussen groene 
groepen en gemeente.  IVN, KNNV, de 
Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Groen 
Arnhem, Vleermuiswerkgroep Gelderland 
en Imkervereniging Velp e.o. zijn enkele 

van de deelnemende organisaties. Andere 
organisaties zijn alleen agendalid, zoals 
Milieudefensie. Het forum geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan de gemeente 
Arnhem - meestal vertegenwoordigd door 
stadsecoloog Christine Paris of een andere 
afgevaardigde van de afdeling Openbare 
Ruimte. 

De stadsecoloog stelt het Groenforum op de 
hoogte van plannen en ontwikkelingen die 
natuur in de stad raken. Vaak al in een heel 
vroeg stadium, bijvoorbeeld bij het opstellen 
van een structuurvisie voor een gebied of 
als een plan nog letterlijk op de tekentafel 
ligt. Zo kunnen de groene groepen vanaf het 
begin meedenken.
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De gemeente draagt onderwerpen aan 
en de natuurorganisaties zetten ook zelf 
onderwerpen op de agenda. Bijvoorbeeld 
oplossingen voor de aanpak van waterover-
last door hoosbuien.

Samenwerken
Het Groenforum biedt deelnemende 
organisaties de gelegenheid om de krachten 
te bundelen en waar mogelijk samen een 
zienswijze in te dienen tegen bijvoorbeeld 
een bestemmingsplanwijziging. Zo heeft de 
vogelwerkgroep samen met KNNV en IVN 
een zienswijze ingediend om te voorkomen 

dat in uiterwaardengebied Meinerswijk 
te veel paden zouden worden aangelegd. 
Nu kijken de deelnemende groepen of het 
mogelijk is om samen actief de politieke 
agenda te beïnvloeden door een groen 
manifest op te stellen met aandachtspunten 
voor het bevorderen van biodiversiteit en 
duurzaamheid in de stad.
Bij andere plannen kunnen de vogelbe-
langen verschillen van de belangen van 
andere groene groepen, zoals bij het plan om 
vier windmolens te plaatsen op industrieter-
rein Koningspleij/Kleefse Waard, precies in 
de aanvliegroute van de grote groep Wulpen, 
die hier in het winterhalfjaar verblijft.

Anique Lensen
mail@kommavlinder.nl

Meedoen aan het Groenforum? 
De VWG wordt nu door één persoon 
vertegenwoordigd, maar dit zou ook 
heel goed door twee personen gedaan 
kunnen worden. Bijvoorbeeld door bij 
toerbeurt het forum bij te wonen. Dit 
doen meer groene groepen. 

Alles gaat in overleg en in samenwerking 
met het bestuur of de Vogel- & Natuur-
beschermingsgroep. Het doel is altijd 
de vogelbelangen zo goed mogelijk 
behartigen
.
Deelname aan het Groenforum kost soms 
wat leeswerk. Passende beoordelingen, 
bestemmingsplannen, beleidsplannen 
en natuurtoetsen komen voorbij. Het 
is handig als je wat kennis hebt van 
wetgeving en beleidsinstrumenten zoals 
Natura2000 en de aankomende Wet 
natuurbescherming.
Iets voor jou of meer weten? Neem dan 
contact op met Anique Lensen:
 mail@kommavlinder.nl.

Lopende zaken 
Stadsblokken-Meinerswijk. Dit uiterwaar-
dengebied wordt cultureel en recreatief 
ontwikkeld. Er is ook woningbouw ge-
pland. Rijkswaterstaat buigt zich in 2016 
over de plannen en het bestemmings-
plan verschijnt naar verwachting in het 
voorjaar van 2017. Eind dit jaar komt er 
een referendum over de toekomst van 
Stadsblokken-Meinerswijk.

Industrieterrein Koningpleij/Kleefse 
Waard. Hier zijn windmolens gepland. 
De vogelwerkgroep heeft een zienswijze 
ingediend, omdat er een grote groep 
Wulpen in de nabije omgeving verblijft. 
Dit wordt nader onderzocht in een 
passende beoordeling. Het bestemming-
plan zal waarschijnlijk in de herfst van 
2016 verschijnen

mailto:mail@kommavlinder.nl
mailto:mail@kommavlinder.nl
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Excursie Wieden-Weerribben, 30 april 2016

Naast de druk tierelierende Rietzangers die een show maakten van hun enthousiaste uitvluchtjes, kostte het 
meer moeite om Snor en Sprinkhaanzanger (op de foto) in beeld te krijgen
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De wervende aankondiging in de Vlerk trok 14 
deelnemers. De weersvoorspelling was zo-zo, 
maar het weer viel reuze mee. De excursie 
was een gezellige, vrolijke belevenis met veel 
vogels en prachtige wolkenluchten.
We begonnen al om 07.40 u. aan een 
wandeling van twee uur, ten zuiden van 
Wanneperveen, over de Lozedijk. De Echte 
Koekoeksbloem met zijn fraaie franje stond 
volop in bloei; velden vol hard-roze. Een van 
de vele reeën, die we in dit gebied zagen, 
moest van Jeroen (Gosse) snel op de foto. “Ree 
in Roze”. De wandeling leverde veel soorten 
op, o.a. Ooievaars, een Lepelaar, Koekoek, 
Bruine Kiekendief, 1 Gierzwaluw en een koor 

van zangvogels. Zingende Blauwborstjes en 
niet minder dan drie Snorren behoorden tot 
de hoogtepunten. Het maakte iedereen blij, 
dat er zoveel te zien en te horen was.

Hierna verplaatsten we ons naar een nabij 
gelegen terrein met veel zangvogels. Ook 
hier stonden we vaak stil, o.a. lettend op de 
subtiele verschillen in zang tussen Tuinfluiter 
en Zwartkop, Snor en Sprinkhaanzanger. De 
druk tierelierende Rietzangers maakten een 
show van hun enthousiaste uitvluchtjes. Meer 
moeite kostte het om Snor en Sprinkhaan-
zanger voor iedereen mooi in beeld te krijgen. 
Uit de kunst dat dit lukte!
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Tegen half 12 reden we door naar De 
Wieden. Een ander landschap met andere 
vogels. Lepelaars, Purperreigers, Futen, 
veel eenden (o.a. Slob-), een IJsvogel, 
Bruine Kiekendieven, Oeverzwaluwen, een 
Braamsluiper, en ja wel, ook hier snorrende 
Snorren.

Voor de koffiepauze had Maarten een 
originele plek uitgezocht op een boerenerf 
net buiten Giethoorn. De boerin deed niet 
aan culinaire hoogstandjes. Koffie-gewoon 
en koude appeltaart op wegwerp-bordjes. 
Dat was even slikken, maar wat een 
aanstekelijke vrolijkheid straalde ze uit. En 
wat een prettige plek, met Huiszwaluwen, 
Groenlingen, een Ringmus en verder weg 
uitzicht op een Roodborsttapuit.

Na de lunchpauze legden we korte 
bezoeken af aan vier natte natuurterreinen 
ten noordwesten van Giethoorn. Wetering 
Oost en West, Nederland en de Rottige 
Meente. Wetering Oost is een natuuront-
wikkelingsgebied met een spectaculaire 
broedkolonie Geoorde Futen. Niet toevallig 
is er ook een kolonie Kokmeeuwen. 
Geoorde Futen bij Kokmeeuwen is een 
combinatie die vaker voorkomt. In dit 
geval was er bovendien een wolk Oever-
zwaluwen actief bij hun nestwand. Het 

kabaal van de meeuwen mengde zich met 
het opgewonden versnellende geknisper 
van de Oeverzwaluwen, de snerpende 
jammerkreten van de Geoorde Futen en de 
welluidende roep van twee Groenpootrui-
ters. Een opmerkelijke mix van klanken en 
ritmes.

Geoorde Futen in prachtkleed van echt 
heel dichtbij zien, dat is een feest! Er 
zat nog meer, o.a. twee vr. Nonnetjes 
ver weg, een man Zomertaling en twee 
Zwarte Sterns. De laatste excursieterreinen 
leverden o.a. nog op: Roerdomp, Grote 
Zilverreiger, Regenwulp, twee Bosruiters, 
een Sperwer en knalgele Gele Kwikstaarten 
van prachtig dichtbij. Bruine Kiekendieven, 
Buizerden en Ooievaars zagen we deze 
dag zo ongeveer overal. Het vermelden 
waard is nog een Zwartkopmeeuw, alert 
gespot tussen vele tientallen Kleine 
Mantelmeeuwen, waarvoor we onderweg 
nieuwsgierig stopten.

Complimenten voor Maarten Bosman voor 
een uitstekend programma, dat meer dan 
80 vogelsoorten opleverde.

Marguerite Sweers

Gestart werd met veel reeën in het roze (links) en op het laatst werd de Bosruiter gezien (rechts) 
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Vogelparadijs Oostelijke Rodopen

Het halfopen landschap, dat rijk is aan vogels, draagt bij aan het “Hof van Eden-gevoel”.

Fo
to

: F
ok

ko
 E

rh
ar

t

Ben je op zoek naar de Balkansperwer of 
Rouwmees? Dan is een bezoek aan de 
Oostelijke Rodopen (Bulgarije) zeker aan 
te raden, maar er zijn meer redenen voor 
vogelaars om dit gebied te bezoeken. Zo 
blijf je tijdens zonnige dagen omhoog 
kijken. Vale Gieren, Zwarte Ooievaars en vele 
andere soorten roofvogels doen je steeds 
naar verrekijker of telescoop grijpen. Toch is 
het advies om niet te lang op dezelfde plek 
te blijven hangen. Als gevolg van een grote 
landschappelijke verscheidenheid maak je 
overal weer kans op andere soorten. Van kale 
rotsen, via open steppen, naar met struiken 
begroeide graslanden en via struwelen en 

kreupelhout naar oude bossen. Het hele 
pallet aan begroeiingsvormen is aanwezig en 
dan ook nog eens op een zeer gevarieerde 
ondergrond en van droog naar nat, want het 
gebied kent vele bronnen, sprengen, beekjes, 
rivieren, moerassen en (stuw)meren.
Maar niet alleen de uitgestrekte natuurge-
bieden zijn de moeite waard, ook de klein-
schalige landbouw en dorpjes zijn vogelrijk. 
Als gevolg van diverse rommelhoekjes zijn de 
in ons land met uitsterven bedreigde soorten 
als Kuifleeuwerik en Grauwe Gors hier (nog?) 
algemeen.
Eigenlijk overal en altijd zijn er vogels te zien 
en horen. Bijzonder om mee te maken zijn de 



Vlerk 33/3   |  oktober 2016   |   Vogelparadijs Oostelijke Rodopen  - 101 - 

De Zwartkopgors is een typische soort voor het 
zuidoosten van Europa

Nederlandse naam
Balkansperwer
Arendbuizerd
Aziatische Steenpatrijs
Kaspische Gele Kwikstaart
Isabeltapuit
Oostelijke Blonde Tapuit
Griekse Spotvogel
Oostelijke Vale Spotvogel
Oostelijke Orpheusgrasmus
Balkanbergfluiter
Rotsklever
Rouwmees
Maskerklauwier
Zwartkopgors

van dudeljo-ende Wielewalen resonerende 
bossen. Of zoals mij gevraagd werd na een 
comfortabele nacht in het tuinhuis: “Of ik de 
Nachtegaal had gehoord?” Ja hoor, dat had 
ik. Die zingt daar in het voorjaar namelijk dag 
en nacht en overal. Zo algemeen dat je er 
bijna ‘doof’ voor wordt. 

De ervaringen tijdens mijn bezoeken aan dit 
gebied (sinds 1999) in het kader van mijn 
werk voor ARK natuurontwikkeling vormen 
de basis voor dit artikel. Sinds 2011 organi-
seer ik jaarlijks ook een natuur- en vogelreis 
naar dit gebied. Dit artikel beschrijft in een 
vijftal onderwerpen de meest vermeldens-
waardige aspecten van de vogelbevolking 
van de Oostelijke Rodopen. Het geeft geen 
volledige beschrijving van alle 278 voorko-
mende vogelsoorten. Per onderwerp wordt 
wel een aantal kenmerkende en (doorgaans) 
wijdverspreide soorten vermeld.

Op het kruispunt
De Oostelijke Rodopen behoren tot één 
van de beste vogelbestemmingen in 
Europa. Dat is goed voor te stellen als je 
hoort, dat er maar liefst 278 verschillende 
vogelsoorten voorkomen. Dit hoge aantal 
soorten heeft het gebied mede te danken 
aan het feit, dat het op een kruispunt ligt van 
verschillende geografische regio’s. Centraal 

Europese vogelsoorten mixen hier met 
Mediterrane, aangevuld met soorten met 
een West-Aziatische verspreiding. Voor de 15 
vogelsoorten vermeld in tabel 1, is deze regio 
het enige deel in Europa waar ze voorkomen 
(tabel 1). 

Roofvogels 
Op de lijst met exclusieve vogelsoorten 
(tabel 1) staan reeds Arendbuizerd en 
Balkansperwer vermeld. Of daar de, in het 
najaar op eilanden in de Middellandse Zee 
broedende, Eleonora’s Valk bij hoort is de 
vraag. Feit is dat in het voorjaar deze soort in 
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Ligging van de Oostelijke Rodopen (rood gearceerd) 
in het uiterste zuiden van Bulgarije

Tabel 1. Overzicht van soorten die vrijwel uitsluitend 
in Zuidoost- Europa voorkomen
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De Vale Gier is de afgelopen 30 jaar toegenomen, als gevolg van het werk van de Bulgaarse vogelbescherming
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de Oostelijke Rodopen regelmatig voorkomt 
als ‘wintergast’. Wellicht een wat verwarrende 
terminologie, maar aangezien deze valken-
soort zijn broedritme heeft aangepast aan 
het voorkomen van (uitgeputte) trekvogels 
in het najaar is dat voor hem net wat anders 
dan voor de meeste soorten in Europa.

De andere roofvogelsoorten broeden hier 
overigens gewoon in het voorjaar. Minder 
gewoon is de lange soortenlijst. Eigenlijk 
zijn van alle 38 in Europa voorkomende 
roofvogelsoorten alleen de Giervalk en 
Grijze Wouw nog nooit in deze regio gezien. 
Van de geregistreerde soorten komen er 23 
regelmatig tot broeden. Naast de ook in de 
Nederland voorkomende soorten gaat het 
hier om Slangen-, Dwerg-, Schreeuw- en 
Steenarend. Sinds een jaar of 10 aangevuld 
met een broedpaar Zeearenden. Illustratief 

voor de grote hoeveelheid roofvogels 
was een discussie over een Slangenarend, 
Visarend of Aasgier, waarbij alle drie de 
waarnemers gelijk hadden, omdat deze drie 
verschillende soorten toen tegelijk gezien 
werden!

Op de rotsen
Het beschermingswerk van de Vale Gier is 
een natuurbeschermingssucces, dat menig 
vogelaarshart sneller doet kloppen. Hoewel 
talrijk en wijd verspreid eind 19e, begin 
20e eeuw, waren er in de jaren zestig geen 
broedende gieren bekend in Bulgarije (toen 
waren er trouwens ook niet zo heel veel 
vogelaars actief ). Ronduit spectaculair was 
de ontdekking van een nest in 1978 in de 
Oostelijke Rodopen. Naast het broedpaar 
waren er toen 28 niet-broedende vogels in 
deze regio. Als gevolg van het neerleggen 
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De Grauwe Klauwier is een kenmerkende soort van 
het halfopen landschap

van kadavers, het beschermen van de nesten 
en het geven van voorlichting, heeft de 
populatie een enorme vlucht genomen. 
Zo zijn er in 2001 30 nesten en 108 vogels 
geteld. Als je denkt, dat daarmee het 
maximum bereikt was, kom je bedrogen 
uit, want tellingen in 2015 komen uit op 
minimaal 72 nesten en een maximaal 192 
vogels.

Naast de Vale Gieren broeden er ook andere 
grote vogels op de rotsen van de Oostelijke 
Rodopen. Goed kijken dus of het om 
Aasgieren, Zwarte Ooievaar, Steenarend of 
Oehoes gaat, als een groot nest op een rots 
gevonden wordt.

Dergelijke rotsen zijn trouwens ook in trek 
bij kleinere soorten zoals de typisch voor 
deze regio voorkomende Rotsklever, maar 
ook elders in Europa voorkomende Rode 
en Blauwe Rotslijster, Rotszwaluw en Grijze 
Gorzen kunnen hier makkelijk gespot 
worden.

Hof van Eden
De Oostelijke Rodopen zijn een proeftuin 
en inspiratiebron voor natuurbeheerders. 
Een verwijzing naar de Hof van Eden gaat 
misschien iets te ver (een godsdienstige 
discussie daarover is in ieder geval niet de 
bedoeling), maar ik sluit niet uit dat mensen 
een dergelijke associatie maken tijdens een 
wandeling door dit deel van Bulgarije. Anders 
dan gebruikelijk in West Europa ontbreekt 
hier namelijk grotendeels een indeling van 
het landschap op basis van perceelgrenzen. 
Gebieden lopen doorgaans naadloos in 
elkaar over. Kort gegraasde stukken verruigen 
langzamerhand met struwelen en struwelen 
en gaan geleidelijk over in bos, waarin dan 
vervolgens weer open plekken te vinden 

zijn. Een dergelijk landschap komt nog maar 
weinig voor in Europa en is zeker in onze lage 
landen vrijwel verdwenen. Met het verdwijnen 
van dit landschap is ook de biologische kennis 
over het functioneren van een dergelijk 
mozaïek- landschap verdwenen. In onze 
vogelboeken worden soorten aangemerkt 
als bosvogel (zoals de Balkanbergfluiter 
en Rouwmees) of als akkervogel (zoals de 
Ortolaan). In de Oostelijke Rodopen kunnen 
dergelijke soorten tegelijkertijd gezien 
worden waar bomen groeien in het open veld 
of op grazige open stukken in het bos.

Wat ook bijdraagt aan het ‘Hof van Eden-
gevoel’ is, dat dit halfopen landschap zeer 
rijk is aan (zang)vogels. Deze rijkdom kent 
twee oorzaken, ten eerste de mix van 
soorten uit drie verschillende geografische 
regio’s (zie ook alinea “Op het kruispunt”) 
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Daar waar de Kuifleeuwerik in ons aangeharkte 
Nederland nagenoeg uitgestorven is, komt deze 
soort in “rommelhoekjes” van de Oostelijke Rodopen 
nog veelvuldig voor

en ten tweede de mix van verschillende 
habitattypes, waarvan wij gewend zijn dat 
ze ruimtelijk gescheiden zijn. Hierdoor leven 
open landsoorten (tapuiten), struiksoorten 
(klauwieren) en bosvogels (mezen, spechten) 
in elkaars directe omgeving. Goed kijken 
dus! Er zijn verschillende soorten klauwieren 
(Grauwe en Roodkopklauwier, maar ook de 
Kleine Klapekster en af en toe de gewone 
Klapekster), gorzen (Cirl, Grauwe en Ortolaan) 
en grasmussen (bijvoorbeeld Baardgrasmus, 
Kleine Zwartkop en Sperwergrasmus) te zien.

Oude tijden herleven
Wie verwacht er een Kerkuil tijdens een 
nachtwandeling door een stad? In Kardjali, 
de grootste stad van de Oostelijke Rodopen, 
blijkt dat de normaalste zaak van de wereld. 
Broedend in een vervallen huis en voedsel 
zoeken in stadsparken. Iets meer voor de 
hand liggend is de vondst van Dwergooruil 
in de hoofdstraat van een dorpje, maar zou 
het dan ook voor de hand liggen, dat dit paar 
zich heeft genesteld in een (nog werkende!) 
lantaarnpaal?

Nog twee voorbeelden van verschillen 
tussen ons aangeharkte Nederlandje en 
het rommelige Bulgarije: oké, de Ooievaars 
zijn langs onze grote rivieren inmiddels 
weer terug als broedvogel nabij huizen en 
boerderijen, maar let op, in de Oostelijke 
Rodopen gaat dit veelal gepaard met de 
aanwezigheid van een kolonie Spaanse 
Mussen (in het ooievaarsnest).

Kleurrijk en exotisch is het voorkomen 
van Bijeneter, Scharrelaar en Hop in 
steile wanden en op elektriciteitsdraden 
langs de weg. Hoewel het alleen van de 
Hop en Roodkopklauwier bekend is dat 
deze hedendaagse thermofiele soorten 
voorheen in Nederland broedden, breiden 
Bijeneter en Scharrelaar zich momenteel uit 
in noordelijke richting. Het ruim voldoende 
aanwezig zijn van grote insecten speelt 
deze soorten in de Rodopen zeker in de 
kaart.

Zaadetende vogels doen het ook (nog) 
erg goed op het platteland van Bulgarije. 
Op veel plekken komen planten tot bloei 
en hebben ze alle gelegenheid om zaad 
te zetten. Naast voedsel bieden dergelijke 
rommelhoekjes bovendien gelegenheid 
voor soorten als Kuifleeuwerik en Grauwe 
Gors om tot broeden te komen.

Momenteel broedt de Kuifleeuwerik nog 
mondjesmaat in Nederland. Volgens 
schatting hebben er op het hoogtepunt 
in de jaren vijftig 5000-10.000 paar bij ons 
gebroed. Wellicht voor de hedendaagse 
Nederlandse vogelaar lastig voor te stellen. 
In de Bulgaarse dorpen en steden komt de 
Kuifleeuwerik nog steeds veel voor. Je kan 
hem zo maar tegen het lijf lopen tijdens 
het boodschappen doen.
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In sommige dorpjes in de Rodopen is de tijd stil blijven staan

Misschien nog groter is het verschil voor de 
Grauwe Gors, een soort die sinds 2013 niet 
meer jaarlijks in Nederland broedt. Tijdens 
een autorit in mei (met het raam halfopen 
vanwege het mooie weer) is de klingelende 
zang van deze Gors onderdeel van het 
landschap. Toch wel bijzonder om tijdens 
een half uur durende wandeling langs 
akkers en velden 20 zingende Grauwe 
Gorzen te tellen. Net zoveel als de totale 
Nederlandse populatie anno 2005. Helaas 
zijn die Nederlandse vogels er nu niet 
meer. Gelukkig in de Oostelijke Rodopen 
voorlopig nog wel!

Fokko Erhart
fokko@wildernisfoto.nl
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Mocht je na het lezen van dit artikel 
besluiten om naar de Oostelijke Rodopen 
te gaan om vogels te kijken, dan is het 
misschien een idee om mee te doen met 
het Nederlands/Bulgaarse vogeltelpro-
ject. Kijk voor meer informatie op: http://
www.thehabitatfoundation.org/nl/content/
vogels-tellen-bulgarije

mailto:fokko@wildernisfoto.nl
http://wildernisfoto.nl/
http://www.thehabitatfoundation.org/nl/content/
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De zeehonden lieten zich goed bekijken
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Excursie Helgoland, 20-22 mei 2016 

Stipt half twaalf vertrekt de snelboot richting 
Helgoland. Met z’n zessen - Henk, Hans, Jeroen, 
Alco, Annemiek en ik - nemen we plaats op 
het achterdek. Daar proberen we de eerste 
zeevogels in beeld te krijgen. Jan van Genten 
en Grote Sterns zijn de eerste, verder is er 
door de deining niet veel te zien. In de haven 
worden wij verwelkomd door Thomas, Lidy 
en Hans, die al enkele dagen op Helgoland 
zijn. Gezamenlijk maken we de volgende 
oversteek van het hoofdeiland naar Düne waar 
de camping is. Tijdens het opzetten van de 
tenten worden we goed in de gaten gehouden 
door Zilvermeeuwen. Eén ervan weet een pak 
kaas van 250 gram uit de rugzak te snaaien. 
Een korte achtervolging door ondergetekende 
heeft geen succes, weg kaas! 

Het eiland Düne is klein, circa één vierkante 
kilometer. Dat maakt het goed overzichtelijk 
ook omdat het nergens hoger is dan circa tien 
meter boven zeeniveau. Het bestaat uit zand, 
duinen, strand en een vliegveld. Het strand 
wordt bevolkt door twee zeehondensoorten, 

de gewone en de grijze. Ze laten zich goed 
benaderen tijdens het rusten en onderling 
stoeien, echt fotogeniek! Later treffen we er 
ook diverse kleine aantallen steltlopers en 
Grote Sterns aan. Op het strand liggen veel 
losgeslagen wieren, ideaal om er insecten 
in te zoeken. Achter de duinenrij is een lage 
begroeiing van voornamelijk viltroos met heide 
en her en der wat struiken. Dit biedt schuil-
mogelijkheden voor diverse kleine zangers 
zoals we de volgende dagen ontdekken. Voor 
vanmiddag is het erg stil. Langs de startbaan 
broeden kleine Mantelmeeuwen, mooie witte 
koppen, grijze ruggen en gele poten, pracht-
beesten! Thomas, Lidy en Hans gaan terug naar 
Helgoland om daar te overnachten, wij gaan op 
zoek naar het diner in de enige strandtent.

De volgende ochtend eerst een rondje op 
Düne. We doen de beide waterplasjes aan en 
daar miegelt het van de zangertjes: Kleine 
Karren, Tuinfluiters, Kneuen, Rietzanger, 
Grauwe Vliegenvangers maar ook Waterrallen, 
Grauwe Ganzen, Wilde Eenden en Waterhoen. 
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Tegen koffietijd varen we terug naar Helgoland, 
in 5 minuten, en gaan met z’n negenen 
richting de kliffen. Het hoofdeiland bestaat uit 
rode zandsteen, dat zich ver onder zeeniveau 
uitstrekt. Ook Düne heeft die ondergrond, 
maar oppervlakkig is het daar allemaal zand. 
Helgoland kent een roerige geschiedenis en 
het is alsof je dat terugziet in het landschap, 
rommelig. 

Eenmaal op het hoofdeiland starten we 
gelijk met de marathonlopers. Die zien we 
gedurende de komende uren nog regelmatig 
terug: vijf rondes voor 42 km. Wij lopen door 
de oostelijke vallei waar we nog bijzondere 
soorten verwachten. Omdat het al wat later 
in de ochtend is laten zangers zich helaas 
niet meer zo goed zien en horen. We stijgen 
langzaam naar de circa 60 meter hoge 
rotswand aan de westzijde met zeevogelko-
lonie. Het dichtst bij de rand zitten de Jan van 
Genten, je kunt ze bijna aanraken. Zo dichtbij, 
de ontmoetingsrituelen, het gekissebis tussen 
buren, het rondhangen van onvolwassen 
vogels, paring, alles komt voorbij en wordt 
vastgelegd op foto’s . Wat lager op de rotsen 
broeden de Zeekoeten, heel dicht op elkaar op 
een richel zo smal als een potlood. Her en der 
verspreid zitten de Alken en Noordse Storm-
vogels. Drieteenmeeuwen hebben, zo lijkt het, 
eigen stukjes rots geclaimd en zitten in grotere 
groepen. Het bijzondere is, dat er soms hele 
groepen van één soort kort op zee ronddob-
beren. De aanleiding is niet te achterhalen en 
na enige tijd ‘lost’ die groep weer op. Anders 
is het als een groep Jan van Genten ‘en masse’ 
het water in duiken, dan hebben ze een school 
vissen ontdekt. Een geweldig gezicht zo vanaf 
de hoge rotsen en toch nabij. Het spektakel van 
de zeevogelkolonie boeit ons zoveel, dat we 
ook zondag een deel van de dag doorbrengen 
boven op de rotsen.

Zondag begint weer met een ronde over 
Düne. Nu worden er ook andere soorten 
waargenomen: Paapje, Grauwe Klauwier, maar 
alles in kleine aantallen. Helgoland is een 
stopplek voor doortrekkers. De westenwind 
leidt nu niet tot grote aantallen. Eenmaal op 
het hoofdeiland bezoeken we dit keer de 
beschutte westelijke vallei. Hoewel het een 
uitlaatplek voor honden is, scharrelen diverse 
zangers in de bomen en struiken. Ineens wordt 
onze aandacht getrokken door de zang van 
een Roodmus. De vallei wordt ook frequent 
bezocht door diverse vlindersoorten, zoals 
klein koolwitje en ’n soort blauwtje. Naast het 
genieten van de verschillende vogelsoorten 
proeven we ook met enige regelmaat van de 
Duitse bakkunst bij de koffie of thee. Het zou 
een extra reden kunnen zijn om vaker excursies 
in Duitsland te plannen.

Cor de Vaan

Zeekoeten en Drieteenmeeuwen op de rots
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Nationale Vogelweek 2016

De Nationale Vogelweek, een initiatief van 
Vogelbescherming en Sovon, vond dit jaar 
plaats van zaterdag 14 tot en met zondag 22 
mei. Landelijk waren er 10.000 deelnemers, 
die aan 300 excursies meededen. Opmerkelijk, 
omdat het koud en nat weer was. In ons 
gebied organiseerde de VWG tien excursies, 
waar samen 105 vogelliefhebbers aan mee 
deden. De VWG haalde hiermee het doel van 
ten minste tien excursies en 100 deelnemers. 

De excursies
Dit jaar was het merendeel van de excursies 
gericht op bos- en heidevogels. De twee 
excursies in het oerbos bij Arnhem trokken 23 
deelnemers, de twee excursies bij Herikhuizen 
waren zeer in trek met samen 34 deelnemers 
en de twee fietsexcursies trokken samen 
slechts 5 deelnemers. Ten slotte trokken de 
drie excursies bij Westervoort, Groessen en 
Zevenaar samen 31 deelnemers. Hoewel 
het weer over het algemeen niet meewerkte, 
was er dus toch veel belangstelling. 

De verborgen vogels van het oerbos bij 
Arnhem (14 & 18 mei). 
Leuke soorten waren o.a. de Appelvink, 
Grauwe Vliegenvanger en Glanskop. Verder 
een roepende Havik en een Hazelworm 
op het pad onder de hoogspanningsmast. 
Raymond Schuurkens vertelde over het 
oerbos in wording en de mogelijkheden 
voor holtebroeders en vogeltrek. Vanwege 
het koude weer waren er ook inderdaad wel 
veel “verborgen” vogels, maar de deelne-
mers waren toch heel tevreden.

Avondwandeling bij Herikhuizen (14 mei). 
Hans Quaden had een enthousiaste groep, 
die aandachtig luisterde en vogels her-
kende. Hoogtepunten: een Boompieper 
in baltsvlucht, een paartje Grauwe Vlie-
genvangers, een roepende Zwarte Specht 
en een geweldig zingende Zanglijster en 
natuurlijk de zang van een Fluiter. Voor 
herhaling (volgend jaar) vatbaar.

Tabel 1. Overzicht van de gehouden excursies

Datum Thema Excursieleider
14-mei De verborgen vogels van het oerbos bij Arnhem Raymond Schuurkens
15-mei Avondwandeling bij Herikhuizen Hans Quaden
16-mei Op zoek naar Grutto’s in de Hondsbroekse Pleij Maarten Bosman &  Greta van Hoorn
17-mei Zoeken naar Zwaluwen in Arnhem Zuid Annemiek Demon
17-mei Avond excursie door bos en uiterwaard bij Arnhem Ruud Reddingius
18-mei De verborgen vogels van het oerbos bij Arnhem Raymond Schuurkens
18-mei Avondwandeling door Meinerswijk bij Arnhem Cor de Vaan
19-mei Op zoek naar Nachtzwaluwen op de Veluwezoom Frans Duermeijer
21-mei De roep van de Roerdomp in de Jezuïtenwaai bij Arnhem Maarten Bosman

29 mei* Zondagochtend fietstocht langs weidevogels 
in de Zevenaarse en Duivense broek Jan Willem Bakker

          * in plaats van 22 mei, toen het weer te slecht was 
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Op zoek naar Grutto’s in de Hondsbroekse Pleij 
(16 mei). Voor de excursie o.l.v. Maarten 
Bosman en Greta van Hoorn hadden zich 
achttien deelnemers aangemeld. Helaas 
waren er op de valreep negen afmeldingen; 
jammer, want ze misten een mooie avond. 
De Grutto werd meteen in een groep van 
achttien waargenomen samen met vijftien 
Tureluurs. De verrassing was daarbij een 
prachtige Zilverplezier in zomerkleed. Verder 
genoot iedereen van de drukte in de kolonie 
Oeverzwaluwen en van een paar Scholek-
sters met pullen. Ook mooi: een luchtge-
vecht tussen een Buizerd en een Zwarte 
Kraai, dat de Buizerd won. De deelnemers 
waren zeer tevreden ondanks de kille wind.

Zoeken naar Zwaluwen in Arnhem Zuid 
(17 mei). De fietsexcursie van Annemiek 
Demon in de Schuytgraaf trok maar twee 

deelnemers, maar de excursie was een 
groot succes. Dat mocht Annemiek van de 
deelnemers melden. Er werd veel gezien 
en gehoord, waaronder heel mooi een 
Sprinkhaanzanger. Drie soorten zwaluwen 
werden gezien, maar dit jaar ontbraken 
de Oeverzwaluwen. Dus gewoon een heel 
geslaagde excursie met heerlijk weer en 
een prachtig zonnetje!

Avond excursie door bos en uiterwaard bij 
Arnhem (17 mei). Ruud Reddingius ging op 
de fiets met drie deelnemers naar Park Bil-
joen en de Velperwaarden. In het parkbos 
werden de algemene bosvogels gehoord. 
De Kleine Karekiet werd goed gehoord in 
het moerasje bij de dijk en in het Velper-
plasje werd apart een pleisterende Lepelaar 
gezien. De deelnemers hadden genoten 
van deze leuke excursie.

Beukenlaan Herikhuizen
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Toen het droog werd op de excursie naar Meiners-
wijk begon de Rietgors te zingen

Avondwandeling door Meinerswijk bij Arnhem 
(18 mei). De vaste VWG woensdagavond-
excursie in Meinerswijk was opgenomen in 
het programma van de vogelweek. Cor de 
Vaan ging op stap met twaalf deelnemers. 
Het was buiig en de groep moest schuilen 
onder een meidoorn. Uiteindelijk werden de 
deelnemers bijna ingesloten door een groep 
Galloways. Spannend, maar het liep goed 
af. Toen het droog werd begonnen diverse 
soorten weer goed te zingen. Rietgors, 
Fitis, Zanglijster en een Merel. Mooi na de 
regen. Boven op een hoge dode boom was 
goed een Koekoek te zien door de scoop. 
Cor vertelde over de trek van deze vogel 
naar het oerwoud in de Congo. Extra was 
een Bever, die opdook aan het eind van de 
excursie. Dus ook hier blije gezichten.

Op zoek naar Nachtzwaluwen op de Veluwe-
zoom (19 mei). De excursie werd geleid door 
Frans Duermeijer. Er was veel belangstelling 
met negentien deelnemers. De wandeling 

ging via de wildobservatiepost Herikhuizen 
naar de Zypenberg en de Kraayenberg. 
Onderweg werden veel vogels gehoord en 
gezien. Leuk ook een Goudhaan, maar Frans 
liet ook het wild zien. Wilde Zwijnen met 
veel biggen en een keiler (man zwijn) en 
Reebokken. De Nachtzwaluwen lieten zich 
volop horen op drie locaties. Eén exem-
plaar werd ook goed gezien. De sfeer was 
geweldig met roepende Koekoeken en een 
Roodborsttapuit. Op de terugweg werd nog 
een vos gezien. Mooie avond en iedereen 
ging tevreden naar huis.

De roep van de Roerdomp in de Jezuïtenwaai 
bij Arnhem (21 mei). Er waren twaalf 
deelnemers, die onder leiding van Maarten 
Bosman een wandeling over de dijk en in 
het gebied maakten. Vanaf de dijk werden 
veel watervogels gespot, waaronder zes 
Brandganzen. In het gebied konden de 
broedende Zwarte Sterns op de vlotjes van 
dichtbij gezien worden. Ook veel vogels in 
het struweel en in het riet. Kleine Karekiet, 
Braamsluiper, Grasmus, Heggenmus, etc. 
Boven de rietvelden twee Bruine Kieken-
dieven. Omdat de Roerdomp zich niet liet 
horen, verplaatste de groep zich per fiets 
en auto naar het Berghoofdse veer. Helaas 
geen “oempen”, maar wel als afsluiting een 
zeer luid zingende Grote Karekiet, heel mooi 
te zien in het riet. Wat wil je nog meer.

Weidevogels in de Zevenaarse en Duivense 
broek (29 mei). De vogelweek werd afgeslo-
ten met een excursie georganiseerd door de 
weidevogelbeschermingsgroep uit Zeven-
aar. Het was een fietsexcursie onder leiding 
van Jan Willem Bakker. De excursie werd 
een week uitgesteld vanwege het barre 
weer op 22 mei. Er deden tien mensen mee, 
die alle vogels, waar de groep de nesten 
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van beschermt, goed konden waarnemen: 
Kievit, Grutto, Scholekster, Tureluur en 
Wulp, maar ook hun predatoren: Buizerd, 
Torenvalk, Blauwe Reiger, Zwarte Kraai en 
Ooievaar. De kleine soorten weidevogels 
lieten zich niet zien bij gebrek aan zon. Een 
mooie instructieve excursie met enthousi-
aste deelnemers.         

Succes
Ook dit jaar was de Nationale Vogelweek 
in het werkgebied een succes ondanks het 
tegenvallende weer. Er waren dit jaar acht 
leden bereid een excursie te organiseren 
en te leiden. In 2015 waren dat vijftien 
leden. Door omstandigheden was een 
aantal “vaste” excursieleiders dit jaar niet 
beschikbaar. Daarom dit jaar geen Gierzwa-
luwenexcursie en ook geen excursies in 
de stadsparken Sonsbeek-Zypendaal, 
Angerenstein en park Lingenzegen.

Er was een excursie gepland in de Kleine 
Gelderse Waard, maar helaas kreeg Erik Ernens 
niet op tijd toestemming van Twickel om met 
een groep het gebied in te kunnen. Volgend 
jaar proberen we het opnieuw. Overigens was 
de excursie in de Jezuïtenwaai de eerste, die 
de VWG ooit tijdens de Nationale Vogelweek 
in het Rijnstrangengebied organiseerde. De 
opkomst was goed, dus volgend jaar weer. 

Er was dit jaar ook goede belangstelling 
van deelnemers, die niet in het werkgebied 
woonachtig waren: 32%. 17% van de 
deelnemers was lid van de VWG. Het blijkt, 
dat de vogelweek in een behoefte voorziet. 
Een punt van aandacht zijn de fietsexcursies, 
die weinig deelnemers trekken. Dat is ook 
de ervaring van de Vogelbescherming op 
landelijk niveau. 

Maarten Bosman
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De vogelweek werd afgesloten met een excursie georganiseerd door de weidevogelbeschermingsgroep
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Soort nummer 1 en 93 van de Big Day, respectievelijk 
Grauwe Gans en Lepelaar

Big Day 15 mei 2016: 
De dag waarop eigenlijk alles wel zo’n beetje meezat

Team
Herrald Damen, Jasper Jansen, Vincent de 
Boer, Jorick van de Westeringh

Aantal soorten
145, waarvan alleen Grote Mantelmeeuw (zat 
langs de snelweg) door 3 leden is gezien. 
Alle overige soorten zijn door iedereen 
waargenomen.

Weer
‘s Nachts windkracht 3 met lichte buien. 
Richting de ochtend werd het droger. 
Overdag overwegend droog, veelal bewolkt 
met in de middag zon en windkracht 
variërend van 2 naar 3. 

Vorig jaar hadden Jasper, Herrald en ik 
(Jorick) al een geweldige Big Day gehad 
en een mooie 130 soorten vogels kunnen 
afvinken. De beslissing was dus snel gemaakt 
om ook dit jaar ons weer te onthouden van 
enige vorm van nachtrust en te genieten van 
een bijzondere dag.
 
Let wel, zo’n dag vergt planning en logistieke 
voorbereiding. Tijd om boodschappen te 
doen, uitgebreid te eten of je missers goed 
te maken (en dus weer terug te moeten 
naar een gebied) is er immers niet. Welke 
soort kunnen we waar zien? Welke gebieden 
doen we aan en welke laten we links liggen? 
Dat behelst nog wel wat gepuzzel. Een 
taak waar Herrald zich prima van wist te 
kwijten. We zouden min of meer het schema 
van vorig jaar aanhouden met een extra 
uitstapje naar de Empensche en Tondensche 
heide. Als bonus konden we dit jaar het 
team een kwaliteitsinjectie toedienen en 
de feestvreugde nog meer verhogen in de 
persoon van Vincent de Boer. Er was echter 
maar 1 datum beschikbaar, waarop we alle 
vier zouden kunnen, zijnde 15 mei. Laat 
in het seizoen als je de pogingen van alle 
teams van de voorgaande jaren bekijkt. De 
trekpiek van steltjes ligt vaak in de eerste 
decade van deze maand. Ook qua weer zou 
het die dag allerbelabberdst zijn. Iets wat 
mij al deed terugkrabbelen en van punten 
komma’s deed maken. De standvastigheid 
van de andere heren was natuurlijk bepalend 
en zo vertrokken we op  14 mei om 23:30 
uur vanuit het Arnhemse richting de Bijland 
om de “klassieke” prachtige eerste soort, de 
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Nachtegaal, op te kunnen schrijven. Het werd 
een Grauwe Gans.

1. 0:01 Grauwe Gans
2. 0:07 Nachtegaal

Tweede stop was de Eendepoelsebuiten-
polder. Bijna onuitspreekbaar, maar erg goed 
voor rietvogels.
Vorig jaar was het hier een ware kakofonie 
en dus verzamelbak waar we allerhande 
rietvogels en een Kerkuil met groot gemak 
tussen de kikkers uit konden peuren. Hier 
konden we onze eerste slag slaan dachten 
we. Het was er helaas doodstil. Met pijn en 
moeite wisten we in 45 minuten wat regulier 
“spul” op te rapen. We liepen nu al achter op 
schema.

3. 0:20 Wilde Eend
4. 0:20 Ooievaar
5. 0:28 Waterral
6. 0:30 Blauwborst
7. 0:31 Waterhoen
8. 0:32 Meerkoet
9: 0:47 Kleine Karekiet
10. 0:50 Roerdomp
11. 0:51 Dodaars
12: 0:58 Kievit

Langs de weg bij het Berghoofdseveer zat al 
een paar dagen een Grote Karekiet te zingen. 
Altijd een goede soort voor de regio en zeker 
voor een big day. Vincent pikte daar nog een 
Nachtegaal op, die ergens bij de Jezuïtenwaai 
zat te zingen. Ik vond het bijzonder, daar 
wordt namelijk zelden een Nachtegaal 
gehoord. Die zat er nu ook niet. Het bleek de 
zeldzame Noordse Nachtegaal te zijn! Alleen 
hadden wij dat door de wind, tijdsdruk en 
andere slappe excuses niet in de gaten. Des 
ochtends om 8.30 u. kregen we ‘n appje, 

dat er een NoNa zat te zingen bij de Jezuï-
tenwaai. Man, man.. Wat een misser en wat 
ontzettend balen. Bepaald niet ingewikkeld 
om van Nachtegaal te onderscheiden en toch 
de mist in gegaan. Op allerlei appgroepjes 
braken discussies los of we deze wel of niet 
mochten tellen. De druk werd opgevoerd. We 
gingen in de avond uiteraard nog terug voor 
de tweede ronde.

14. 1:12 Knobbelzwaan
15. 1:12 Fuut

Voor we naar de Jezuïtenwaai liepen 
hoorden we een man en vrouw Steenuil 
tegen elkaar in roepen. Fijn! De voorgaande 
anderhalf uur hadden we het al 10 keer 
gehad over waar we uilen “moesten gaan 
doen.” Ze waren bij de Bijland immers niet 
gelukt. De NoNa hoorden we wederom en 
maakten hem nu voor Nachtegaal en Grote 
Karekiet tegelijk uit. Heel bijzonder allemaal. 
Op de terugweg naar de auto hoorden 
Jasper en ik een Snor tussen het gebrul van 
de kikkers. Lekker! 

16. 1:32 Steenuil
17. 1:40 Krakeend
18. 2:01 Snor

De eerste twee uren zaten erop en 
we hoopten bij de Angerlosche broek 
een Kwartel te horen, maar helaas. Wel 
alarmeerden in de verte wat Grutto’s, een 
Wulp en Tureluurs.
Toen we wegreden, Kerkuil! Biddend boven 
de akker, jagend voor een nachtelijk diner. 
Tyto alba bleef een twintigtal seconden 
in de lampen van de auto hangen. Buiten 
de +1° voor de dag was het ontzettend 
genieten. Jasper trapte hierna de bolide op 
zijn staart en we vervolgden onze weg.
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Soort nummer 27: de Merel

19. 2:28 Grutto
20. 2:29 Wulp
21. 2:30 Tureluur
22. 2:35 Kerkuil

Bij het kasteel Rosendael zit altijd wel 
een Bosuil te roepen, deze keer uiteraard 
niet. Na een dik uur heen en weer rijden 
hoorden we, nadat we het eigenlijk al 
hadden opgegeven, er toch 1 op exact de 
plek waar we begonnen waren. In de buurt 
van Delhuizen hoorden we de heerlijke ratel 
van een Nachtzwaluw. Gelukkig maar, de 
tweede nacht zouden we vast geen tijd of 
puf meer hebben.

23. 3:58 Bosuil
24. 4:21 Nachtzwaluw

Hoewel de tijd als een malle aan je 
voorbijtrekt, zouden we veel te vroeg bij 
het Deelerwoud aankomen. Je mag pas 
met zonsopkomst het bos in en dat was 
het nog niet bepaald. 1 kilometer voor de 
parkeerplaats opperde Vincent om gewoon 
even te stoppen voor een bakkie en het 
ontbijt ... Kwartel! Goede beslissing dus. 
Verder leverde dat ons naast een warme 

versnapering nog wat nachtbrakers als 
Veldleeuwerik en wat lijsters op.

25. 4:33 Veldleeuwerik
26. 4:33 Kwartel
27. 4:44 Merel
28. 4:46 Zanglijster

Aan de rand van het Dal van Deelen 
begonnen rond 5 uur de eerste zangvogels 
te ontwaken.

De baltsende Watersnippen wilden de weg 
maar niet oversteken en bleven buiten de 
grenzen van het werkgebied stijf boven de 
Hoge Veluwe hangen. Die konden we dus 
niet tellen. Een Watersnip half mei in ons 
werkgebied is niet bepaald een zekerheidje. 
We zouden er die dag dan verder ook geen 
meer zien.

Bij het terugrijden naar het Deelerwoud 
draaiden we bij  de boerderij het raam open 
voor een eventuele Zwarte Roodstaart. Tik! 
Wonderlijk, hoe grote delen van zo’n dag 
gebaseerd zijn op geluk, maar dat sommige 
dingen exact zo uitpakken als je denkt.

29. 4:59 Koekoek
30. 5:06 Zwartkop
31. 5:09 Houtduif
32. 5:14 Koolmees
33. 5:14 Roodborst
34. 5:18 Zwarte Roodstaart

Het Deelerwoud ... daar moest het 
gebeuren. Deze plek is erg belangrijk voor 
bosvogels. Natuurlijk voor onze Big Day, 
maar zeker ook voor de plusminus 40 
soorten, die hier broeden of overzomeren. 
Verder zouden we vandaag niet meer 
in zo’n rijk gevuld gebied komen. Raaf, 
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Kuifmees, vliegenvangers en aanverwanten 
zouden hier moeten gebeuren. Dat lukte 
heel behoorlijk. We konden 35 nieuwe 
soorten aan Obsmap toevoegen, iets wat 
we vandaag in welk ander gebied dan 
ook bij lange na niet meer zouden halen. 
Spijtig was de overvliegende Appelvink, 
die maar door 2 van ons werd opgepikt en 
we dus niet konden tellen. Bonussoorten 
waren: Groene en Zwarte Specht, Glanskop, 
Boomleeuwerik en Staartmees. Hartstikke 
algemeen, maar op een dag als vandaag 
vaak erg lastig. Achteraf gezien ligt hier de 
basis voor ons record. Uiteraard dien je wat 
geluk te hebben met steltlopers, die een 
tussenstop maken. Alle aanwezige broed-
vogels oprollen is echter de basis voor een 
goed resultaat. Zo misten we vorig jaar een 
Sperwer, Braamsluiper en Groene Specht. 
De Sperwer had dit jaar gelukkig wel een 
“special appearance” voor ons in petto.

35. 5:20 Tuinfluiter
36. 5:20 Vink
37. 5:26 Winterkoning
38. 5:26 Boomkruiper
39. 5:27 Gekraagde Roodstaart
40. 5:27 Fitis
41. 5:29 Grauwe Vliegenvanger
42. 5:32 Pimpelmees
43. 5:32 Grote Bonte Specht
44. 5:36 Boompieper
45. 5:38 Bonte Vliegenvanger
46. 5:40 Zwarte Kraai
47. 5:41 Fluiter
48. 5:44 Putter
49. 5:44 Spreeuw
50. 5:49 Grote Lijster
51. 5:51 Boomleeuwerik
52. 5:53 Roodborsttapuit
53. 6:00 Gaai
54. 6:01 Geelgors

55. 6:07 Sijs
56. 6:10 Goudhaan
57.6:13 Groenling
58. 6:18 Kuifmees
59. 6:37 Zwarte Specht
60. 6:38 Witte Kwikstaart
61. 6:44 Blauwe Reiger
62. 6:49 Staartmees
63. 6:58 Glanskop
64. 7:04 Holenduif
65. 7:05 Groene Specht
66. 7:07 Kneu
67. 7:11 Buizerd
68. 7: 15 Tjiftjaf
69. 7:17 Kleine Bonte Specht

We besloten terug naar kasteel Rosendael 
te gaan voor de nog ontbrekende 
bosvogels en een Grote Gele Kwikstaart. 
Onderweg had Herrald het lumineuze idee 
om de in de buurt broedende Grauwe 
Klauwieren vanaf de parkeerplaats te 
zoeken in plaats van in het veld. Scheelt 
namelijk zo 20 minuten. Jasper zette zijn 
scope neer en we konden ze samen met 
Boerenzwaluw en Grasmus zo bijschrijven. 
Een gulden plan!

70. 7:25 Boerenzwaluw
71. 7:25 Graspieper
72. 7:29 Kauw
73. 7:31 Grauwe Klauwier
74. 7:33 Grasmus

Op naar het Rozendaalse Bos voor de alhier 
residerende “MiBo’s,” die we ons overigens 
gevoeglijk op de buik konden schrijven. 
Zwarte Mees, Vuurgoudhaan en Boomklever 
schreven we wel bij in ons digitale 
notitieboek. Bij kasteel Rosendael werd ons 
een Goudvink op een presenteerblaadje 
aangereikt. Nadat de Grote Gele Kwik was 
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Soort 108: de Bosrietzanger

binnen geharkt, vervolgden we onze weg 
naar de noordoostelijke hoek van het 
werkgebied.

75. 7:49 Huismus
76. 7:50 Goudvink
77. 7:53 Boomklever
78. 8:02 Zwarte mees
79. 8:21 Vuurgoudhaan
80. 8:43 Kuifeend
81. 8:44 Grote Gele Kwikstaart

In plaats van direct naar het Leusveld te 
scheuren waar we hoopten op Wielewaal, 
zigzagden we nu over de Posbank in de 
hoop alsnog een Raaf en eventueel een 
rover op te pikken. Dat lukte gelukkig. Op 
het Leusveld lieten de Wielewalen zich goed 
horen, maar helaas niet zien, evenals onze 

eerste IJsvogel die dag.

82. 9:01 Torenvalk
83. 9:08 Raaf
84. 9:21 Ekster
85. 9:23 Heggenmus
86. 9:32 IJsvogel
87. 9:36 Wielewaal

Op de Empensche en Tondensche heide 
was de dag ervoor nog een Grote Zilver-
reiger gezien. Een lastige klant in mei. In 
de winter goed vertegenwoordigd rond 
Arnhem, maar tijdens het broedseizoen zeer 
schaars. Verder hoopten we op plevieren 
en steltlopers. Ik was er nog nooit geweest, 
maar wat een fraai gebied is dat! Houtwallen 
afgewisseld met pitrus en rietkragen, slikjes 
en plasjes die in prachtige graslandjes 
lagen. We werden niet teleurgesteld. Nog 
net zagen we een Boomvalk achter de 
bomen verdwijnen en de Grote Zillie vloog 
gelukkig bij het scheiden van de markt 
op vanachter een rietkraag. Het was onze 
honderdste soort van de dag.

88. 9:53 Scholekster
89. 9:55 Huiszwaluw
90. 10:01 Gierzwaluw
91. 10:02 Kleine Plevier
92. 10:02 Bergeend
93. 10:05 Lepelaar
94. 10:05 Groenpootruiter
95. 10:05 Gele Kwikstaart
96. 10:06 Bontbekplevier
97. 10:13 Rietgors
98. 10:22 Oeverzwaluw
99. 10:25 Boomvalk
100. 10:27 Grote Zilverreiger

Inmiddels sloeg de klok half elf, maar een 
TuTo liet zich nog niet zien. We begonnen 
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ons zorgen te maken. Op een boerderij 
in Empe was het dan zover. Het werd een 
vluchtige waarneming. 

De dag ervoor werden bij Zutphen nog 
Brandganzen gezien en ach, we waren toch 
in de buurt.

Daarna reden we via Meinerswijk richting 
Schuytgraaf voor een Sprinkhaanzanger, 
die we niet vonden om vervolgens via Driel 
richting “steltenplek 2016” Bergerden/
Kampsestraat te gaan. Dat betaalde zich 
goed uit met een Oeverloper, Temmincks 
Strandloper en 2 door Vincent gevonden 
Drieteentjes, die ik voor van alles uitmaakte 
behalve Drieteen. Ruiend naar zomerkleed 
zie je ze hier namelijk niet zo vaak.

101. 11:14 Turkse Tortel
102. 11:19 Visdief
103. 11:23 Grote Canadese Gans
104. 11:23 Brandgans
105. 11:25 Aalscholver
106. 11:42 Kleine Mantelmeeuw
107. 11:43 Grote Mantelmeeuw
108. 11:59 Bosrietzanger
109. 12:18 Havik
110. 12:23 Kokmeeuw
111. 12:30 Stormmeeuw
112. 12:43 Roek
113. 12:50 Kluut
114. 12:57 Temmincks Strandloper
115. 13:41 Drieteenstrandloper
116. 13:45 Oeverloper

In de Huissense Waard viste Jasper nog een 
verdwaalde Smient uit het water en Herrald 
zette zijn scope op een boven het maaiveld 
uitstekende kop van een Toendrarietgans 
naast die van een Kolgans. Tien jaar geleden 
bijkans onmogelijk om deze wintersoorten 

half mei nog te zien, maar vandaag was dit 
een vruchtbaar stukje Huissen. 

117. 14:18 Smient
118. 14:18 Ringmus
119. 14:28 Toendrarietgans
120. 14:28 Zilvermeeuw
121. 14:29 Kolgans

We staken het pontje over richting 
Westervoort om op de Hondsbroekse Pleij 
te geraken, waar we alleen een Braamsluiper 
uit de heg peuterden. De 2e rondes kwamen 
eraan, tijd om voor sterns, eenden en rovers 
nogmaals richting de Jezuïtenwaai en 
Berghoofdseveer te gaan. Van de normaal 
boven de waai foeragerende Zwarte Sterns 
vonden we geen spoor. Wel een broedende 
Slechtvalk, Pontische Meeuw, Spotvogel en 
een roepende Buidelmees!

122. 14:52 Braamsluiper
123. 15:24 Bruine Kiekendief
124. 15:24 Slechtvalk
125. 15:25 Slobeend
126. 15:42 Pontische Meeuw
127. 15:45 Tafeleend
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Nummer 131: de Zwarte Stern
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128. 16:02 Spotvogel
129. 16:08 Buidelmees
130. 16:12 Matkop

Vorig jaar eindigden we op een totaal van 
130. Als we dat nu al hadden geëvenaard op 
een “barre” dag als deze, die achteraf gezien 
juist heel gunstig uitpakte, dan lag er nog 
wat in het verschiet. We moesten immers 
de Kleine Gelderse Waard nog aandoen. Die 
plek had ons vorig jaar een zak vol nieuwe 
soorten opgeleverd.

 Het VWG Arnhem record was vorig jaar 
door Jelle, Guus, Joey en Pieter overigens 
flink opgeschroefd naar 140 soorten. Voor 
mijn gevoel lag dat aantal nog drie mijlen 
verder. Tot nu toe hadden we heel rustig 
aan gevogeld. Gefocust en oplettend, 
maar zonder stress of tijdsdruk. We waren 
er een lekkere dag van aan het maken tot 
ongeveer dit moment. Aangekomen bij 
de KGW begon de spanning bij een ieder 
wel merkbaar te worden. Beetje harder de 
soorten doorgeven, wat minder relaxed 
vogelen, etc...
 
Bosruiter, Zomertaling, Casarca, Steltkluut, 
Zwarte Stern en zelfs Krooneend en een 
Bonte Strandloper vielen ons ten deel. 
Nog 3 soorten te gaan en we zouden het 
record evenaren. Wie had dat voor mogelijk 
gehouden? Ik in ieder geval niet! “Yours 
truly” vond niet veel later 2 Kemphaan 
mannen in prachtkleed. Wanneer zie je 
dat bij ons om de hoek? Vincent peuterde 
eindelijk de langverwachte Noordse Kwik uit 
de vegetatie en Herrald vond 2 Patrijzen. De 
140 was gehaald! 

Vuistjes werden gebald, vreugdedansjes 
gedaan. Ietwat onwennig, want geen van 

ons is vaak in de buurt van een dancing of 
record te vinden, maar toch. De Wintertaling 
die er echt wel zat, konden we helaas niet 
vinden. De +1  werd dus nog even op een 
korte lange baan geschoven.

131. 16:30 Zwarte Stern
132. 16:31 Bosruiter
133. 16:33 Zomertaling
134. 16:33 Krooneend
135. 16:36 Casarca
136. 16:37 Steltkluut
137. 17:00 Bonte Strandloper
138. 17:09 Kemphaan
139. 17:42 Noordse Kwikstaart
140. 17:48 Patrijs

Soort 141, zo had ik bedacht, moest dan 
iets van een Dwergmeeuw boven de Bijland 
worden.  Na een dik half uur niks, nada, 
noppes ziet Jasper een man Grote Zaagbek 
tegen de vegetatie liggen. Wederom, half 
mei, Grote Zaagbek, dat is niet niks! Een 
vette soort om een nieuw record mee neer 
te zetten.
 
Nu konden we met gerust hart richting 
Noordse Nachtegaal. Dat beestje horen, 
ons baden in schande, op de lijst zetten 
en door! Bij de wandeling langs het riet 
hoorden we nog een Baardman. Daarna 
was het lange wachten begonnen. Na een 
dikke drie kwartier was de NoNa bereid 
ons wat van zijn karakteristieke geluid te 
laten horen. Daarna liepen we in verbazing 
over hoe we dit vannacht nou niet herkend 
hadden langs een kippenhok richting auto. 
Sperwer! Met buit vanuit het kippenhok zo 
de hemel tegemoet. De Sperwers maakten 
het wederom spannend. Dit jaar dus pas 
tijdens het slotstuk van de dag. We zaten nu 
al op 144, waar gaat dit eindigen?
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Foto: De 140 was gehaald wat resulteerde in blije koppies. Op naar het record!

141. 18:53 Grote Zaagbek
142. 19:42 Baardman
143. 20:28 Noordse Nachtegaal
144. 20:56 Sperwer

Inmiddels lagen de soorten die we nog met 
enig gemak binnen afzienbare tijd konden 
oprollen niet meer dik gezaaid. Voor een 
Ransuil nog naar Doesburg? Nogmaals de 
Sprinkhaanzanger proberen en dan maar 
zien? Diesel genoeg in de tank, maar bij ons 
begon het lichtje wat minder fel te branden. 
We hadden inmiddels 21 uur non-stop 
gevogeld en de meesten van ons hadden de 
vorige avond niet meer geslapen. We waren 
dus al zo’n 40 uur wakker. Besloten werd om 
de “Sprink” te proberen en dan huiswaarts te 
gaan. We waren dik en dik tevreden, verbaasd 
over het goede resultaat en we hadden heerlijk 
relaxed gevogeld. Het was wel mooi geweest.

De Sprinkhaanzanger liet zich na wat 
speurwerk nog even prima horen, waarna 
handen werden geschud, de voetjes van 
sommigen nog eenmaal van de vloer 
gingen en we ons konden laven aan een 
hele mooie prestatie. Man, wat een dag, wat 
een geweldige dag...... 

145. 21:25 Sprinkhaanzanger

Jorick van de Westeringh 

P.S.
Achteraf blijken we ook het Gelders record 
in ieder geval een jaar met ons mee te 
mogen torsen. Daarvoor telt de Watersnip 
van de Hoge Veluwe natuurlijk wel mee. 
Dat maakt dat het Gelders record op 146 
soorten staat.
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Vogelaar in de kijker: Roy Verhoef

Ik ben 53 jaar geleden geboren in Arnhem, 
opgegroeid in Rozendaal en woon sinds 
onze trouwdag in Velp. Jessica en ik hebben 
twee kinderen en twee kleinzoons waar 
we enorm van genieten. We houden van 
tuinieren, wandelen en fietsen en zijn actief 
lid van een evangelische kerk in Velp. 

Wat doe je voor werk of hobby’s?
Ik heb meer dan 25 jaar bij KEMA gewerkt, de 
laatste jaren als niet-destructief onderzoeker. 
Een paar jaar geleden is onze groep overge-
nomen door DEKRA. Door mijn werk kom ik 
regelmatig in elektriciteitscentrales in het 
buitenland. Hier maak ik altijd een soorten-
lijstje met vogels die we tegenkomen. Ook 
probeer ik altijd foto’s te maken om de 
hoogtepunten van een reis vast te leggen. 
Ik vind het erg leuk om mijn waarnemingen 
bij te houden op waarneming.nl. Sinds kort 
voer ik (met terugwerkende  kracht) ook 

mijn buitenlandse waarnemingen in op 
observation.org. Erg leuk om te doen, omdat 
je op die manier alle hoogtepunten van je 
reizen opnieuw beleeft.

Hoe ben je begonnen met vogelen? 
Op 15 april 1996 was ik tussen de middag 
aan het wandelen in Mariëndaal met een 
paar collega’s, toen we plotseling een 
IJsvogel over de vijver zagen scheren. 
Helemaal verrast probeerde ik de volgende 
dag deze prachtige vogel nog een keer 
te zien. Nu zag ik er zelfs twee vliegen! Ik 
was meteen enthousiast, dat je zo dicht 
bij huis zulke mooie vogels kon zien. Vanaf 
dat moment wilde ik alle vogels die ik 
tegenkwam leren kennen en kocht ik een 
verrekijker en een vogelboek.

Sinds wanneer ben je lid van onze 
vogelwerkgroep en wat doe je zoal? Na een 
paar maanden kwam ik erachter, dat het 
wel erg lastig is om alle vogels vanuit een 
vogelboek te leren. De watervogeltellingen 
en de excursies van de vogelwerkgroep 
waren voor mij de ideale leerschool om de 
vogels te leren kennen. Ik ontdekte, dat er 
veel goede vogelaars binnen de VWG graag 
hun kennis wilden delen. Ik ging al snel bijna 
elke maand mee met de watervogeltelling 
en het lukte ook om regelmatig met de 
excursies mee te gaan. Mijn enthousiasme 
leidde er toe, dat ik in 1999 tot bestuurslid 
gekozen werd. Twee jaar later volgde ik Henk 
Tamerius op als penningmeester. In 2005 
heb ik dit stokje overgedragen aan Wim-Paul 
van der Ploeg.

http://waarneming.nl/
http://observation.org/


Vlerk 33/3   |  oktober 2016   |   Vogelaar in de kijker: Roy Verhoef  - 121 - 

Fo
to

: R
oy

 V
er

ho
ef

Tuin van Roy met IJsvogel (linksboven), 25 oktober 2014

Op 29 maart 1997 deed ik mee met mijn 
eerste broedvogeltelling in Park Rosendael. 
Voor mij was dit een bijzonder park, omdat 
het maar een paar honderd meter van mijn 
ouderlijk huis was. Op 26 april 2014 liep ik 
mijn laatste ronde. Helaas doen we geen 
tellingen meer in dit mooie park. In de 
Lobberdense Waard heb ik ook jarenlang 
meegedaan met de tellingen.

Wat is je favoriete vogelgebied?
Ik heb geen favoriet vogelgebied. Mijn 
grootste passie is om elk jaar weer een 
nieuwe jaarlijst te maken en uiteraard 
probeer ik regelmatig nieuwe soorten te 
scoren. Mijn voorkeur gaat in eerste instantie 
uit naar ons werkgebied. Als het zo uitkomt, 
zoek ik erbuiten af en toe nieuwe soorten op.

Wat was je leukste/ontroerendste/
opwindendste waarneming?Ik heb jarenlang 
behoorlijk fanatiek IJsvogels proberen waar 
te nemen. De Excel-lijst met mijn eigen 
IJsvogelwaarnemingen is inmiddels al meer 
dan 1100 regels lang! Eén van de mooiste 
waarnemingen was op 26 mei 2002. In Park 
Zypendaal heb ik toen vier jonge IJsvogels 
zien uitvliegen bij het nestwandje, dat 

aangelegd was bij de sprengkop. Fantastisch 
om urenlang te volgen hoe de ouders hun 
jongen één voor één uit het nest lokken en 
dan een stukje verderop naar een veilige 
schuilplaats in de struiken brengen. 
Andere hoogtepunten waren de Ijsvogels, 
die ik in eigen tuin kon fotograferen. Nadat 
we in het voorjaar van 2007 een grote vijver 
hadden aangelegd, kregen we al snel de 
eerste IJsvogel op bezoek. Jessica kocht 
meteen kleine visjes en de IJsvogel kwam 
inderdaad regelmatig terug. In de twee jaren 
daarna kwam onze Blauwe Vriend weer op 
onze tuinlijst. Ook in 2014 en 2016 konden 
we weer in eigen tuin genieten van de 
mooiste vogel van Nederland.

Wat vind je leuk aan de werkgroep en wat 
zou je graag verbeteren?Het brede aanbod 
aan activiteiten vind ik een sterk punt van 
onze Vogelwerkgroep. De verschillende 
tellingen, excursies, lezingen en andere 
mogelijkheden zijn zo divers, dat er altijd 
voor iedereen wel wat leuks bij zit. Ik vind 
het ook leuk om regelmatig andere leden in 
het veld tegen te komen. Samen genieten is 
altijd dubbel genieten!

Roy Verhoef
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Figuur 1. Lammergier Larzac’s bewegingen door 
Nederland tussen 18 juni en 2 juli 2016

Ringterugmeldingen 24

In deze aflevering geen traditionele terugmel-
dingen, maar een aantal die ik ontving via de 
sociale media. Lammergier ‘Larzac’ werd via de 
satelliet gevolgd, maar uiteindelijk ook  door 
Holmer Vonk boven Doesburg waargenomen. 
De op twee na oudste Grutto van Nederland 
werd gekleurringd door Frank Majoor en 
Koekoek ‘Peckham’ werd door geen enkele 
waarnemer bewust in ons werkgebied gezien, 
maar wel gepeild bij Didam via zijn zender. 
Waarschijnlijk zit hij nu al in Centraal-Afrika. 
Graag ontvang ik dit soort meldingen, net 
als de aloude en vertrouwde en niet minder 
interessante via het Vogeltrekstation. Maak er 
zelf een leuk verhaal bij en anders doe ik het 
gewoon voor je. 

Lammergier ‘Larzac’
Larzac is een jong mannetje Lammergier 
(2e kalenderjaar), dat in 2015 is uitgebroed 
in Oostenrijk en is losgelaten in de Grands 
Causses, Frankrijk. Zijn vrijlating maakt deel 
uit van het Europese herintroductieproject, 
waarmee gepoogd wordt om de verbinding 
tussen Lammergierpopulaties van de Alpen 
met die van de Pyreneeën te versnellen. 
Hiertoe worden sinds enkele jaren jonge 
vogels losgelaten in het gebied rond de 
Gorge du Tarn en de Gorge du Jonte (nabij 
Le Rozier/ Mostuéjouls). De regie van het 
project is in handen van de Vulture Conser-
vation Foundation (VCF), in samenwerking 
met de Ligue Française pour la Protection 
des Oiseaux (LPO). Het is normaal voor jonge 
Lammergieren om in hun tweede of derde 
levensjaar lange verkenningsvluchten te 
maken op zoek naar nieuwe leefgebieden. 

Net als bij veel andere soorten wordt dit 
vaak dispersie genoemd. Op 18 juni wordt 
melding gemaakt, dat de vogel Nederland is 
ingevlogen. De enorme vogel wordt tijdens 
zijn tiendaagse verblijf slechts door een 
aantal waarnemers gezien. Op 28 juni vliegt 
de vogel België in en lijkt hij ons land de rug 
te hebben toegekeerd. De volgende dag 
besluit hij rond te blijven hangen nabij de 
grens, maar op 1 juli keert hij weer terug naar 
Nederland, waarschijnlijk door de heersende 
windrichting (zuidwest) en de buien die 
daarbij meekomen. Hij landt uiteindelijk 
in het Bergherbos, nabij Beek (Ge). Daar 
zit hij totaal verzopen boven in een boom. 
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De oudste Grutto van ons werkgebied en de op twee na oudste van Nederland gevangen op 1 mei 2016 
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Op de ochtend van 2 juli vertrekt hij rond 
10:30 uur in noordelijke richting. Om 10:45 
uur ziet Holmer Vonk hem opschroeven 
boven Doesburg. Na een korte afstand in 
noordelijke richting vertrekt hij om 11:00 uur 
voor de wind in noordoostelijke richting, ver 
Duitsland in. Hans Pohlmann & Jaap Denee 
maakten er het bijzonder lezenswaardige 
verhaal ‘Enorm en ongezien’ van met 
prachtige foto’s (https://www.dutchbirding.
nl/dbactueel/1267/enorm_en_ongezien). De 
peiling in het Bergherbos en de waarneming 
boven Doesburg zijn de eerste van de soort 
in ons werkgebied. De vogel vliegt naar het 
noorden van Duitsland en wordt daar een 
aantal weken gepeild. Echter eind juli volgt 
er het bericht, dat Larzac dood is gevonden 
onder een hoogspanningsleiding zo’n 10 km 
ten zuidwesten van Oldenburg. De dispersie 
is de vogel dus fataal geworden. 

Oude Grutto
Frank Majoor deelt op 2 mei op zijn FB: 
‘gisteren nabij Arnhem een Grutto op 
het nest gevangen in het kader van het 
kleurringproject van de RUG. Het bleek een 
oude dame te zijn ... ze droeg al een metalen 
ring ... 24 jaar geleden als nestjong 12 
kilometer verderop geringd!’ Het is niet de 
oudste Grutto ooit in Nederland of Europa. 
Die werd 5 jaar terug in de Woudpolder bij 
Krommenie gevonden https://vogeltreksta-
tion.nl/nl/nieuws/oudste-grutto-europa-dood 
Weidevogelbeschermer Henk de Vries uit 
Krommenie trof de vogel op 19 april in een 
greppel op het land van veehouder Wouda. 
Omdat de maden al door het lijf kropen, 
liet hij het dode dier liggen, maar de ring 
van zijn poot stuurde de vogelaar op naar 
het Vogeltrekstation in Wageningen. Daar 
bleek, dat de Grutto als kuiken was geringd 

https://www.dutchbirding/
http://tion.nl/nl/nieuws/oudste-grutto-europa-dood
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door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in 
het Wormer- en Jisperveld. De vogel is dus 
29 jaar, 9 maanden en ongeveer een week 
oud geworden. Het vorige record stond op 
25 jaar en 17 dagen, de maximale leeftijd 
van de Grutto is daarmee 5 jaar naar boven 
bijgesteld. Dat steltlopers relatief oud 
kunnen worden is bekend, toch wordt een 
Grutto gemiddeld ‘maar’ 11 jaar. De oude 
dame bij Arnhem heeft ook kleurringen 
gekregen (foto) en volgend voorjaar al 
kan ze afgelezen worden als de op één na 
oudste Grutto ooit. 

Koekoek Peckham
In het Koekoekzenderproject van de British 
Trust for Ornithology (BTO) blijkt, dat op 
27 juni ‘Peckham’ verblijft tussen Beek en 
Kranenburg. Eén of twee dagen later wordt 
een peiling weergegeven van Oud-Dijk bij 
Didam.Weer een paar dagen later volgt een 
peiling bij Vynen langs de Rijn. Als ik de 
melding bij Oud-Dijk deel op de VWG-FB 
dan is er een vraag over de precisie van de 
peilingen, omdat Oud-Dijk geen typisch 
habitat is voor de Koekoek. Ik leg deze vraag 
over de peilingen bij het Cuckook team 
neer van de (BTO). Van Paul Stancliff krijg ik 
het volgende antwoord: ‘The locations can 
be surprisingly accurate depending on the 
quality received from the tag - for instance, a 
couple of years ago we could see that Chris 
the Cuckoo was using a very small piece of 
habitat in the docks at Antwerp. So, they can 
be accurate to a couple of hundred meters 
but sometimes are much less accurate, to 
2km or so’. 

Tussen de beide peilingen in Nederland 
liggen gebieden als de Ooijpolder en de 
Rijnstrangen. Die gebieden heeft de vogels 
dus links laten liggen.  Ik denk zelf, dat de 

Koekoek tijdens trek niet alleen typisch 
broedhabitat gebruikt, zoals moerassen 
en heide, maar ook minder voor de hand 
liggend landschap. Om Afrika te bereiken 
zal dat ook moeten. Op 10 juli arriveert de 
vogel in de Povlakte in het noorden van 
Italië. Het jaar ervoor werd dit gebied bijna 
een maand bezocht door Peckham om 
bij te tanken (https://www.bto.org/science/
migration/tracking-studies/cuckoo-tracking). 
Daarmee volgt de vogel de zogenoemde 
oostelijke route vanuit Groot-Brittannië 
naar Centraal-Afrika. 

Uit een recente analyse blijkt, dat een 
opvallend hoog aantal vogels dat de 
westelijke route neemt strandt en dood 
gaat in Spanje en omgeving. Er wordt een 
verband gelegd met voedsel, droogte, 
branden en klimaatveranderingen, maar 
meer onderzoek daarnaar is geboden. Veel 
lange afstandtrekkers bij ons nemen ook 
deze route.

Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl

https://www.bto.org/science/
mailto:Jan.schoppers@sovon.nl
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Rode Patrijs in de Franse Bourgogne
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Opwinding tijdens het uitzakken ...

’t Is toch elke keer weer een heel eind 
rijden hoor, ruim 800 km., maar dan heb 
je ook wat: het vakantiehuis van vrienden. 
Snel de auto uitladen en dan neerzijgen 
op/in de bank met uitzicht op de met 
wijngaarden beklede heuvels en een glas 
vin rouge binnen handbereik. Alom een 
weldadige stilte ... tot het moment van lelijk 
vogelgekrijs. “Zal wel een stel vechtende 
Eksters zijn” is mijn gedachte en ik laat mij 
niet afleiden, want ik ben moe. Het gekrijs 
houdt echter hardnekkig aan en ik word 
nieuwsgierig. Dat betekent, dat ik mijn glas 
moet neerzetten en mij moet omdraaien 
om door het raam te kijken. Dat lukt mij 
en ik verstijf ... ik zie een vogel, die ik echt 
nog nooit eerder gezien heb en die vogel ... 
kijkt mij aan met doordringende blik. Waar 
ik de tegenwoordigheid van geest na 800 
autokilometers vandaan gehaald heb, weet 
ik nu nog niet, maar drie seconden later heb 
ik mijn compactcamera in de hand. De vogel 
blijft mij aankijken met een blik van “wat een 
rare vogel daar achter het raam”, maar dan in 
het Frans! Ik zoom in en druk af ... hebbes! De 
vogel houdt het daarna voor gezien en vliegt 
weg.

Moeheid verdwenen, één en al opwinding, 
wáár ligt het vogelboek?? Eerst even bij de 
duiven gekeken, maar dan moet het wel 
een hele grote geweest zijn, nee, het was 
meer zo’n vogel, die bij mij gedachten aan 
een heerlijk vleesboutje doet opkomen, dus 
ik verder bladeren en ja hoor ... gevonden!! 
Dat beest heeft een leefgebied met als 
noordelijkste puntje de plek waar ik na die 

800 km. uitgekomen ben, meer een Afrikaan 
dus. Jullie zien de afbeelding van een Rode 
Patrijs, die wel gek op Macon-wijn moet 
zijn om mij hier te verrassen. Duidelijk een 
overeenkomst tussen ons beiden. Een week 
daar en na vijf minuten al het hoogtepunt, 
dat wordt lastig voor de rest van die week. 
Nou ja ... al fietsend (E-bike aanbevolen!) 
twee Hoppen gezien, onmiskenbaar met 
punkkuif en strepen, maar ja ... die hebben de 
vervelende eigenschap mij eerder te zien dan 
ik hen, dus het waren wegvliegende Hoppen, 
ook mooi, maar er gaat toch niets boven een 
Rode Patrijs op visite, zeg nou zelf!

Herman Boesveld
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Notenkraker in de Italiaanse Dolomieten
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Van de ledenadministratie

Nieuwe leden
  Luc Bouwman, Arnhem,    

lucbouwman67@gmail.com
  Peter Laagland, Arnhem,            

laagland.p@gmail.com

Bij vraag 13 van de afsluitende vogelquiz 
van de vogelcursus 2015 dacht ik meteen 
“daar trap ik niet in”. Een Russische 
componist en een vogel? Dat kan alleen 
maar het Zwanenmeer van Tsjaikovski 
zijn natuurlijk! Helemaal fout, Boesveld, 
het was de Notenkrakersuite!! Maanden 
later liep ik in de Italiaanse Dolomieten en 
daar zie ik ineens een opvallende vogel, 
een soort lijster, maar toch ook weer niet. 
Vanwege die hoge bergen of beter gezegd 
de hoogteverschillen, sjouwde ik niet een 
300 mm-lens, laat staan ééntje van 600 mm 
mee, dus met de compactcamera snel een 
shotje. Op de camping de vogelgids erbij 
en ja hoor ... de Notenkraker, maar nog niet 
beeldvullend. Mijn betere helft trof hem de 
volgende dag badend aan. Thuis toen maar 
de Notenkrakersuite gedraaid.

Herman Boesveld

Ledenaantal per 4 september 2016
Leden (incl. donateurs): 303

Henk Tamerius
ledenadministratie@vogelwerkgroeparnhem.nl

Notenkraker

mailto:lucbouwman67@gmail.com
mailto:laagland.p@gmail.com
mailto:ledenadministratie@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Op 6 december geeft Bas van Balen een lezing over de  piepkleine Maratua eilanden bij Kalimantan, Indone-
sië, daar komen negen alleen daar voorkomende vogel(onder)soorten voor, zoals deze Zwartnekmonarch 
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Activiteitenprogramma herfst 2016

Geef je op voor excursies via:  
http://vogelwerkgroeparnhem.nl (klik op events)

Lezingen: 1e dinsdag van de maand
Ook dit seizoen is er weer een spetterend 
lezingenprogramma, met onderwerpen dicht 
bij huis en ver weg. Met onder meer Vogelon-
derzoek in Indonesië door Bas van Balen (6 
december) en Natuur bij Huis door Hans Peeters 
(4 april). Iedere eerste dinsdag van de maand, 
van oktober tot en met april, om 19.30 uur. Meer 
informatie komt via de VWG-mail en de website.

Zaterdag 1 oktober 
European Birdwatch Day
Aan deze dag doen verschillende trektel-
posten mee. Nadere informatie volgt via de 
website. Zie voor een impressie het verslag in 
Vlerk 4 van 2015.

Zaterdag 8 oktober
Planken Wambuis wandelexcursie
Planken Wambuis bestaat uit een mozaïek van 
landschappen: open terrein met vrijstaande 

oude eiken, een indrukwekkende beukenlaan, 
heide, een vogelakker, dennenbos met veel 
staand en liggend dood hout, loofbos. Dat 
is waar we langskomen tijdens onze wande-
ling. De ideale plek dus voor verschillende 
vogelsoorten met kans op onder andere 
Blauwe Kiekendief, Klapekster, Zwarte Specht, 
Roodborsttapuit, Veld- en Boomleeuwerik. We 
maken een wandeling vanaf de parkeerplaats 
bij Oud-Reemst, via Nieuw Reemst naar de 
theeschenkerij Mossel en via een andere route 
weer terug (in totaal ongeveer 12 km). Vervoer 
per auto en te voet. Goede (waterdichte) 
wandelschoenen aanbevolen. Vertrek: 7:30 
uur bij Sonsbeekingang naar Sonsbeek 
Paviljoen aan de Zypendaalseweg (Arnhem), 
tegenover de Burgemeester Weertstraat. 
Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen. 
Rond 15.00 uur terug in Arnhem.

Zaterdag 5 november
Nationale natuurwerkdag
Nadere informatie volgt via de website. Zie voor 
een impressie het verslag in Vlerk 4 van 2015.

http://vogelwerkgroeparnhem.nl/
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Zaterdag 5 en zondag 6 november
Weekend Zeeland met Noordzeetocht
Voor de zeevogeldagtocht van zondag 6 
november hebben wij tot 15 september een 
optie gekregen op 12 plaatsen op de boot 
van Delta Safari, zie voor alle details http://
www.deltasafari.nl onder ‘dagtochten’ en 
‘zeevogeltocht november’. Deze vaartocht 
kost € 50,- per persoon. Als je je snel aanmeldt, 
is de kans groter dat er - ook bij meer dan 
12 liefhebbers - plaats voor je is. Wij zullen 
dagelijks de aanmeldingen checken en geven 
deze direct door aan Delta Safari. Je ontvangt 
na je aanmelding snel een reactie. 

De Vogelwerkgroep Nijmegen maakte eind 
oktober 2015 eenzelfde tocht als jubileum-
excursie met maar liefst 61 deelnemers. Op 
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl vind je onder 
‘Publicaties’ en ‘De Mourik’ een enthousiast 
verslag (p.26-29). Een ander verslag vind 
je via http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/
nieuws/1572/.

Je kan kiezen voor een kort weekend 
(zaterdag + zondag, met de zeevogeltocht als 
onderdeel) of voor alleen de vaartocht op de 
Noordzee op zondag. Zaterdag kunnen wij 
ook op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland), 
Brouwersdam, Schouwen-Duiveland, 
de Oosterscheldekering/Neeltje Jans en 
Walcheren (nader te kiezen) al aangenaam 
en interessant vogels kijken. Geef bij je keuze 
door bij je aanmelding. Vervoer per auto. 
Vertrek vanuit Arnhem op zaterdag 7.30 
uur en op zondag om 5.00 uur. De autorit 
naar werkeiland Neeltje Jans/binnenhaven 
Roompotsluis duurt ongeveer twee uur. De 
boot vertrekt zondag om 7.30 uur. Exacte 
informatie volgt kort van tevoren. We zoeken 
voor de overnachting een B&B. De kosten 
daarvan bedragen € 30-40,- p.p. 

Zaterdag 19 november
Arnhemse Heide: Wintervogels voor 
beginners
De Arnhemse Heide omvat een combinatie 
van bos, open veld en struwelen. Het 
bos is naaldbos afgewisseld met eiken-
berkenloofbos. Je maakt er kans op 
Goudhaan, Kuifmees, Gaai, Winterkoning 
en Zanglijster. De struwelen aan de bosrand 
kunnen goed zijn voor Putter, Goudvink, 
Geelgors, groepjes Pimpel- en Koolmezen 
en Vinken. Je kunt op het open veld kleine 
groepen Spreeuwen of Kramsvogels zien 
en jagende Buizerd, Torenvalk of Blauwe 
Kiekendief. Mogelijk zien we overtrekkende 
vogels overkomen. De meest opvallende 
overwinteraar is de Klapekster die meestal 
begin november aankomt. De Arnhemse 
Heide is in gebruik als militair oefenterrein. 
In het weekend zijn er doorgaans geen 
oefeningen. Vervoer per auto. Vertrek 8.30 
uur in Arnhem bij Sonsbeek, de excursie 
duurt inclusief reistijd 3 uur. Aanmelden via 
de website. Vermeld daarbij je woonplaats 
of Arnhemse woonwijk voor het carpoolen. 
Na het aanmelden krijg je gegevens over de 
vertrekplaats.

Zaterdag 26 november
Landelijke SOVON-dag in de Reehorst te 
Ede.

Dinsdag 6 december
Lezing Bas van Balen over zijn vogelonder-
zoekservaringen in Indonesië. Begint om 
19.30. Plaats wordt nog bekendgemaakt.

December
Watervogelexcursie bij Deventer, nadere 
informatie volgt via de website: http://
vogelwerkgroeparnhem.nl/events-overzicht/

http://www.deltasafari.nl/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/
http://vogelwerkgroepnijmegen.nl/
http://vogelwerkgroeparnhem.nl/events-overzicht/
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85 Van de redactie 

86 Van het bestuur

87 26 jaar BMP Leusveld

96 Natuurbescherming in de praktijk: Groenforum Arnhem

98 Excursie Wieden-Weerribben, 30 april 2016

100 Vogelparadijs Oostelijke Rodopen

106 Excursie Helgoland, 20-22 mei 2016

108 Nationale Vogelweek 2016

112 Big Day 15 mei 2016: De dag waarop eigenlijk alles......

120 Vogelaar in de kijker: Roy Verhoef

122 Ringterugmeldingen 24

125 Opwinding tijdens het uitzakken ...

126 Van de ledenadministratie

126 Notenkraker

127 Activiteitenprogramma herfst 2016
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