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P otverdikkie. Raymond
Schuurkes begint te glim-
men. De voorzitter van de
Vogelwerkgroep Arnhem

staat vanuit de uiterwaarden bij
Huissen naar de kop van de IJssel
te turen. Zijn hoofd beweegt mee
met twee ganzen die overvliegen.
„Brandganzen”, zegt Arjen Poel-
mans. Schuurkes vult met enthou-
siasme aan: „Die zitten hier in de
zomer niet. Die broeden bij Mau-
rik.”
Maar Han Derks is niet onder de
indruk. Brandganzen zie je steeds
vaker, zegt hij. Derks, Poelmans en
ook Yorick van de Westeringh pak-
ken deze zaterdag steeds weer de
verrekijker. Na een onophoudelij-
ke stroom regen die de ochtend
guur maakte, breekt rond het mid-
daguur de zon door. Het maakt de
Europese vogelteldag, de Euro Bird
Watch 2012, plots aangenaam len-
teachtig.
„Onze vogelwerkgroep staat van- daag op de Eltenberg, bij Hoender-

loo, Doesburg en hier in Huissen”,
legt Schuurkes uit. „In heel Neder-
land worden op ongeveer 180 plek-
ken trekvogels geteld. Op de Elten-
berg zijn dat roofvogels, hier water-
vogels. We staan bij de kop van de
IJssel omdat trekvogels de rivier
volgen. Hier maken ze een keuze,
afslaan of door naar het zuiden.”
De gegevens vullen ze in op een
website. Daar wordt op geanaly-

seerd. „In Europa wordt vandaag
in 37 landen geteld, op honderden
plekken”, zegt Schuurkes. Er wor-
den duizenden vogels geteld, in Eu-
ropa miljoenen.
„We willen de vogelrijkdom vast-
leggen en de gegevens gebruiken
voor bescherming en beheer. Maar
we willen vooral ook mensen la-
ten genieten.” Rap gaan plotsklaps
de verrekijkers weer omhoog. Poel-
mans wijst in de verte. „Er komen

g
m’ ‘Een wulp!’, roept

kan EURO BIRD WATCH 2012
Voor de bescherming en het beheer van de vogelpopulatie zijn
cijfers nodig. Daarom werden er zaterdag in Europees verband
vogels in trek geteld.

Euro Bird Watch 2012 is een
bijzondere teldag voor de
Vogelwerkgroep Arnhem.
Zaterdag stonden ze in de ui-
terwaarden van Huissen, bij
de kop van de IJssel.

Job van der Meer
door

j.vdmeer@gelderlander.nl
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Een 32-jarige automobilist uit Kes-
teren is in de nacht van vrijdag op
zaterdag aangehouden omdat hij
bij een grote verkeerscontrole in
Zetten een 28-jarige verkeersregel-
aar aanreed. De man liet zich door
de verkeersregelaar niet naar de
controlepost sturen, schold hem
uit en reed door. De verkeersregel-
aar kon opzij springen, maar werd
door een buitenspiegel geraakt.
Toen motorrijders van de politie
de man op de A15 aanhielden bleek
dat hij te veel gedronken had.

Wie zijn kinderen wil leren waar
de melk vandaan komt, kan terecht
bij vier agrariërs op landgoed Hem-
men. Met arrangementen willen ze
consumenten en bedrijfsleven ac-
tief betrekken bij het maken van
hun producten. Boer d’amoer heet
het project. Samen oogsten is ook
een optie. Maar niet alleen staat in
de arrangementen educatie voor
kinderen centraal. Er is ook ruimte
voor zakelijk vergaderen.

Voor meer informatie:
arrangementen.degroenekring.nl

De Historische Kring Huessen
houdt dinsdagavond 16 oktober
weer Het Historisch Moment. Deze
publieksavond wordt gehouden in
café Het Moment en gaat over Huis-
sense Festiviteiten in de jaren 1920
tot 1950. Belangstellenden kunnen
tijdens de avond volop genieten
van oude filmpjes en foto’s van eve-
nementen in Huissen, zoals die
voor en direct na de Tweede We-
reldoorlog werden gehouden. De
zaal is open vanaf 20.00 uur.

H k i t d ijd d i t

Man rijdt bij controle
verkeersregelaar aan

vier eendjes aan.” Derks weet het
zeker: „Het zijn smienten”, zegt
hij. Een voor een klinkt er een in-
stemmend ja.
Drie dagen per week staan Derks,
Poelmans en Van de Westeringh
er vogels te tellen. Ontspanning,
natuur. Meestal ’s ochtends, want
na zonsopgang is de vogeltrek het

sterkst. Maar naast ontspanning is
het vooral het onverwachte en de
diversiteit die trekt. „Soms zie je
bijna niets, soms een explosie aan
vogels”, zegt Poelmans. „We zagen
vanochtend een groep boerenzwa-
luwen. Over een maand zijn die in
midden Afrika. Het is overweldi-
gend dat te beseffen.”

De blikken gaan weer omhoog.
Naar het noorden. Want daar ko-
men de trekvogels vandaan. En
naar hoog in de lucht. „Wulpen”,
roept Schuurkes. „Twee.” Maar lo-
kaal, zegt Derks er meteen achter-
aan. Geen trekvogels dus. Hoe hij
dat ziet? „Trekvogels vliegen ho-
ger, gedrevener en meer in een

rechte lijn van noord naar zuid.”
Hij wijst naar de Huissense rooms
katholieke kerk.
Derks pakt zijn opschrijfboekje.
Spreeuwen, graspiepers, de kol-
gans, de vink. Ze zien trends. „We
zien in het algemeen een toename
van de zilverreiger op trek”, zegt
hij. „En de lepelaar”, zegt Van de
Westeringh. Hoogtepunten zijn de
buidelmees, een velduil in trek,
smellekens en de goudplevier.
Zaterdagochtend was het echter ka-
rig. Door de regen. De vier natuur-
liefhebbers berusten erin. „Jam-
mer voor ons als waarnemers,
maar het is zoals het is.”

Boer d’amoer op
landgoed Hemmen

Kring toont filmpjes
van oude festiviteiten

Raymond
� Vogelwerkgroep Arnhem telde za-

terdag vijf uur en drie kwartier in
Huissen.

� Ze telde er 655 trekvogels, ver-
deeld over dertig soorten.

� Bijzonder waren twee goudplevie-
ren en vijf geelpootmeeuwen, waar-
van er een op trek was.

� Op de Eldenberg werd een rode
wouw gezien, een visarend en
twee blauwe kiekendieven.

� Vogelwerkgroep Arnhem bestaat
dit jaar dertig jaar, heeft 240 leden
en heeft als werkgebied 700 vier-
kante kilometer tussen Elst, Hoen-
derloo, Zutphen en de Duitse
grens.

� De werkgroep telde zaterdag op
de Eldenberg, In Doesburg, Hoen-
derloo en in Huissen.

� In Nederland werden op ongeveer
180 plekken vogels geteld, door
ongeveer honderd werkgroepen.

� De cijfers worden landelijk inge-
voerd op trektellen.nl.

� Landelijke cijfers van de telling van
zaterdag zijn nog niet bekend.

� In 2011 werden in Nederland
351.094 vogels geteld, verdeeld
over 210 soorten.

� In heel Europa werd in 2011 in 37
landen geteld. Dat kwam uit op on-
geveer negen miljoen exemplaren.

‘We zagen boerenzwaluwen. Dat
die over een maand in Afrika zijn
is overweldigend te beseffen’

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:

Teldag

Arjen Poelmans, lid Vogelwerkgroep Arnhem Raymond Schuurkes, voorzitter Vogelwerkgroep Arnhem
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Arjen Poelmans, Raymond Schuurkes, Han Derks en Yorick van de Westeringh turen zaterdagochtend naar de kop
van de IJssel. Daar komen de trekvogels in deze tijd van het jaar vandaan.  foto William Moore
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Executieverkoop

Voor alle executieverkopen 
van de Belastingdienst regio 
Rivierenland

Zie Veilingdeurwaarder.nl

Belastingdienst

‘We willen de vogelrijkdom vastleggen en de gegevens
gebruiken voor bescherming en beheer. Maar we
willen vooral ook mensen laten genieten’
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