Intro
Denk je dat het een slappe winter is, worden we aan het eind toch nog verrast door vorst en
vooral veel sneeuw. Diverse soorten zullen het niet gemakkelijk gehad hebben. Soorten als
Winterkoning en IJsvogel zullen een veer gelaten hebben en we zullen het weldra weten na
de eerste rondjes van de broedvogeltellingen.
Voor u ligt alweer de 22e jaargang van onze Vlerk met zoals u gewend bent de jaarstukken
en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.
Naast diverse verslagen en aankondigingen een overzicht van het topjaar 2004 van de
IJsvogel, een inventarisatie in de bebouwde kom en een bijdrage over een Aalscholver die
zich verslikt in een snoekbaars.
Soms worden we verrast door iets waarvan we het bestaan niet wisten. Recent werden we
de gelukkige eigenaar van een archief van een dertiental jonge vogelaars uit begin jaren
zestig. Het omvat een belangrijk deel van ons werkgebied, te weten uiterwaarden IJssel en
Rijn, Liemers, omgeving Didam, Montferland, Azewijnsche Broek en het
Rijnstrangengebied!!! Het overzicht hebben we ontvangen van Gerard Glerum die het
gemaakt heeft en in die periode in Arnhem woonde. Verder waren o.a. actief Frits van
Beusekom, Chris en Hans Smeenk, Reinier Alink e.a. Per soort staat er in het getypte verslag
in drie multobandjes (A5) een overzicht van alle losse waarnemingen van alle zeldzame
soorten met bij veel soorten vermelding van de broedgevallen en de status. Een greep uit de
gegevens: waarschijnlijk broedgeval Hop bij Zeddam, eerste Geelpootmeeuw in 1961, de
eerste Grote Zilverreiger van de vorige eeuw, vele waarnemingen van Roerdomp, Woudaapje
en Kwak, roepende Kwartelkoningen in de Liemers, zeker 50 paar Roodborsttapuit in
Azewijnsche Broek, broedgeval Steltkluut bij Gendringen en slechts 1 Brandgans. Het is
gewoon een genot om het door te lezen. Maar daarnaast ook een horstenoverzicht van
diverse roofvogels, prooiresten van Sperwer en 10-20.000 slapende kokmeeuwen op de
Bijland (toen ook al). Verder zijn de veranderingen en aantastingen in die periode
beschreven, o.a. de doortrekking van de E36 Arnhem-Elten en in de Rijnstrangen de plannen
voor maken van een gemaal en het dichten van de Spijkse overlaat met de mededeling 'Zou
wisselend landschap ''dood'' maken; zo ook verder, te ver gaande verlanding van de Oude
Rijn'. Toen werd dus het verdwijnen en achteruitgang van respectievelijk Roerdomp en Grote
Karekiet al voorspeld!!! U begrijpt we zijn zeer blij met dit waardevolle archief en zijn Gerard
Glerum daar zeer dankbaar voor. Veel waarnemingen in dit overzicht staan niet in onze
avifauna en dus ook niet in ons waarnemingenarchief. Ondertussen is dit archief door een
vijftal leden ingevoerd in ons waarnemingenarchief en op de website. Niet snel erna kwam
er nog een tweetal mapjes van Gerard Glerum uit dezelfde periode met waarnemingen uit
heel Nederland maar ook redelijk veel van de Veluwe van ons werkgebied. Voor de invoer
van deze gegevens zoeken we ook nog iemand, bij voorkeur iemand die bekend is op de
Veluwe. Deze waardevolle waarnemingen kunnen gebruikt worden voor de publicatie over
de ZO-Veluwe en de aangrenzende IJsseluiterwaarden. Cor de Vaan zal op de komende ALV
de plannen voor het boek uit de doeken doen en het archief van Gerard Glerum zal er ook
ter inzage liggen.
Veel plezier in het veld en tot ziens.
Bestuur en redactie
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Ledenbijeenkomst donderdag 28 april: het beschermingsproject van de Kwartelkoning in Nederland door Jan
Schoppers
De Kwartelkoning was aan het eind van de vorige eeuw bijna uitgestorven in Nederland toen
er in 1997 een verrassende opleving was in de populatie. Vogelaars langs de IJssel haakten
daarop in en begonnen in 1998 een beschermingsproject genaamd IJsselcrex. Daarmee
waren zij in 1999 een van de drie finalisten van de prijsvraag van Vogelbescherming ter
gelegenheid van het 100-jarig jubileum. Ook onze vogelwerkgroep was tot de finale
doorgedrongen met het project over het 100-jarig Park Sonsbeek. Uiteindelijk ging IJsselcrex
verdiend met de eer strijken en het succesvolle project kreeg in 2000 ook navolging in de
rest van het rivierengebied. In 2001 werd een landelijke beschermingscampagne opgezet en
dat werd in de jaren erna gecontinueerd. Op deze avond is er een kennismaking met deze
geheimzinnige nachtbraker, het beschermingswerk en de gevaren waaraan de Crex crex
bloot staat.
De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) in de Stadsboerderij Presikhaaf en een
introduce is welkom.

Van het secretariaat
Nieuwe leden
Bert Spit, Zutphensestraatweg 4, 6956 AC SPANKEREN, bert.spit@wanadoo.nl

Adreswijzigingen
Bas van Balen, Roompotstraat 44, 6826 EP ARNHEM, 026-3647082,
bvanbalen001@hotmail.com
Lars Soerink, Daem van Heerdtplein 4, 6991 XS RHEDEN, 026-3641239 of 06-24642297,
lars@soerink.nl

Nieuw e-mailadres
Ernst Abma, e.abma@wanadoo.nl
Gert Prins, gah.prins@wxs.nl

Wijziging e-mailadres
Steven van Kasteel, kasteel@xasamail.com
Ruud Reddingius, r.reddingius@wanadoo.nl
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Jaarverslag 2004
Henk Tamerius
Ledenbijeenkomsten
De ledenbijeenkomsten werden over het algemeen goed bezocht en ook dit jaar waren er
weer interessante lezingen. Peter van Geneijgen beet in januari de spits af met de
midwinterlezing over de Slechtvalk als broedvogel in Nederland. In februari was er aandacht
voor een andere zeldzame broedvogel: de Patrijs. Rini Smits van SBNL maakte duidelijk dat je
met het terugbrengen van kleine landschapselementen de kansen voor de Patrijs aanzienlijk
kan vergroten. De Patrijs was in 2004 ook de jaarsoort. Door gerichte tellingen proberen we
meer inzicht te krijgen in de verspreiding en het biotoop van deze soort in het werkgebied.
In maart was de Algemene Ledenvergadering. In mei hield Harvey van Diek een boeiende
lezing over de vogels van Iran. Martijn de Jonge liet in september prachtige dia's van
Zeearenden en roofvogels en gieren in Spanje zien. Het jaar werd afgesloten met een lezing
in november van Vilmar Dijkstra over zoogdieren (met name Bevers).
Publiciteit
In mei werden drie vogelwerkgroepleden in de rubriek "Dorpsstraat ons Dorp" (De
Gelderlander) ondervraagd over het nieuws van de afgelopen week.
In mei besteedde De Gelderlander ook aandacht aan het bezwaar van de
Vogelwerkgroep tegen het popfestival in De Stadsblokken.
Op 11 oktober was er bij het Bergsche Hoofd bij Pannerden een zeer succesvolle actie
voor een beter waterpeilbeheer in de moerassen van de Gelderse Poort. Dit om
kwetsbare moerasvogels zoals Roerdomp, Woudaap en Grote Karekiet van de
ondergang te redden. De opkomst was prima met ongeveer 55 personen, waaronder
mensen van Provincie Gelderland, Landinrichtingscommissie Gelderse Poort Oost,
Staatsbosbeheer, Gelderse Milieufederatie, Vogelbescherming, Ark en de
Vogelwerkgroepen. Jeroen Helmer had een prachtige twee meter hoge Roerdomp
gemaakt van wilgentakken en riet. Deze is drijvend op een vlot door Martin Bons van
Provincie Gelderland vastgelegd aan een paal ten oosten van de brug. Hier zal de vogel
voorlopig blijven en daarmee dus voorlopig niet uit het gebied verdwijnen. Hiermee
staat het symbool voor de inspanningen die de betrokken partijen zullen plegen om het
beheer voor moerasvogels te verbeteren. Er zijn opnamen gemaakt voor Radio en TV
Gelderland.
Zoals elk jaar was onze Vogelwerkgroep met een stand vertegenwoordigd op de
SOVON-dag eind november.
Publicaties
In 2004 zijn geen publicaties uitgekomen. Wel zijn er voorbereidingen gemaakt voor het
uitgeven van een boek over de vogels van de Zuidoost-Veluwe.
Gebruik van gegevens door derden
De gegevens van de watervogeltellingen zijn ter beschikking gesteld aan Staatsbosbeheer.
Alle systematisch verzamelde gegevens zijn doorgestuurd naar SOVON.
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Werkgroep Excursies
De excursiewerkgroep heeft het afgelopen jaar 9 excursies georganiseerd. De eerste excursie,
naar het Lauwersmeer, ging niet door vanwege slechte weersverwachting. De
weekendexcursie naar Zeeland is veranderd in een ééndaagse excursie, omdat door de
slechte weersvoorspellingen kamperen niet haalbaar was. De overige excursies werden
gemiddeld bezocht door 8 personen. De bezochte gebieden waren: Bijland, Texel,
Rijnstrangen, weekendexcursie naar het Bargerveen en het Borkener Paradies,
Nachtzwaluwen op de Posbank, Zeeland, Oostvaardersplassen en als laatste de Pier van
IJmuiden en de Amsterdamse waterleidingduinen.
In totaal werden tijdens de excursies in 2004 minimaal 170 verschillende soorten gezien.
Leuke soorten waren onder andere meer dan 100 lepelaars (Texel), Wielewaal, Grauwe
Klauwier en Paapje (Bargerveen), Jan van Gent, Vaal Stormvogeltje en Vorkstaartmeeuw
(Zeeland) en Parelduiker, Sneeuwgors en Paarse Strandloper (Pier van IJmuiden).
Begin dit jaar heeft Henk Ruissen zijn taak als coördinator van de excursiewerkgroep
overgedragen aan Michaëla Povel. Henk heeft jarenlang samen met de andere
werkgroepleden voor een afwisselend excursieprogramma gezorgd. Ook Egbert Vrieling en
Roy Verhoef hebben hun deelname aan de werkgroep beëindigd. Hiervoor zijn in de plaats
gekomen: David Lau, Arne van Kalsbeek en Maria Peters.

Foto. Paarse Strandloper, Lauw ersm eer, 29 januari 2005 (Steven van Kasteel)
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Planning
De werkgroep telt drie leden: Marc de Haan, Ruud Reddingius en Frank Majoor. Afgelopen
jaar namen Marc en Ruud weer zitting in de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Natuuren Milieubeleid (KNM), waarin een aantal groene groepen verenigd zijn. Het KNM kwam
zeven maal bijeen. Het Platform Natuurbeheer Veluwezoom (PNV) is afgelopen herfst ter
ziele gegaan nadat alle bijeenkomsten waren geannuleerd door gebrek aan belangstelling.
Bij het KNM werd de visie van de Vogelwerkgroep gegeven op het Groenplan van de
gemeente Arnhem. In de definitieve versie zagen we helaas niets terug van onze voorstellen!
De gemeente zal nog worden gevraagd om een reactie. We gaven onze visie op
speelvoorzieningen in de uiterwaard de Bakenhof. Uiteindelijk zijn de speelvoorzieningen in
de Bakenhof beperkt gebleven vanwege geringe financiële middelen.
De gemeente wilde maar wat graag de Floriade in 2012 binnenhalen, maar dat is niet
gelukt. Men had het terrein van de Stadsblokken op het oog als locatie. De toekomst van het
terrein blijft ongewis. Er zijn plannen om water te laten stromen door de groene rivier en via
een geul door Meinerswijk te laten doorstromen naar de Rijn. Hierom zijn afgelopen herfst
bomen in Meinerswijk gekapt. De VWG heeft zich als voorstander opgeworpen van dit plan
ten faveure van steltlopers. Er zijn ook vergevorderde plannen om het kijkhuis op de plas te
herbouwen. Wij hebben ervoor gepleit om een echte kijkhut te bouwen en niet een
vogelverschrikker. De sponsors drongen wel aan op wederom een replica van een castellum.
Alweer aangaande Meinerswijk hebben wij gepoogd bij de gemeente om een verruiming
van het aantal visvergunningen te voorkomen, maar helaas wist een sterke vislobby haar zin
te krijgen.
Afgelopen voorjaar hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen een muziekfestival in de
Stadsblokken eind mei, in het broedseizoen. Ons bezwaar werd echter ongegrond verklaard
door de Commissie van Bezwaar van de gemeente. We hebben wel enkele aanpassingen van
het terreingebruik gerealiseerd via de betrokken wethouder. We besloten maar af te zien van
een gang naar de rechter om een voorlopige voorziening te vragen.
Het laatste lid, Frank Majoor, is wetlandwacht. Frank heeft bij het Waterschap Rijn en IJssel
gelobbyd om het waterpeil van de Rijnstrangen te verhogen in het broedseizoen.
Werkgroep Onderzoek & Opleiding
De werkgroep O & O is vanaf 1991 actief om te voorkomen dat na het verschijnen van onze
avifauna de vogelwerkgroep na zo'n drukke periode zou vervallen in lethargie. De taak van
de werkgroep is het uitstippelen van een onderzoeksprogramma met een zo breed mogelijke
deelname van VWG'ers. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de kwaliteit in de vorm van
begeleiding en opleiding. Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten namelijk in het voorjaar en
najaar. De jaarsoort in 2004 was de Patrijs met als trekker Jan Schoppers en voor dit jaar viel
de keus op de Grote Gele Kwikstaart met Stef Waasdorp. Andere onderwerpen die in het
afgelopen jaar op de agenda stonden waren de publicatie over de ZO-Veluwe en de
IJsseluiterwaarden, de opvolging van de Roze Pelikaan, de invoer van waarnemingen op de
website en de evaluatie van de werkgroep vanaf het eerste begin. De evaluatie was van de
hand van Norbert die na ruim 10 jaar O&O afscheid nam van de werkgroep. We danken
Norbert voor zijn jarenlange inzet en hij heeft bijgedragen aan het succesvol optreden van
O&O. In de volgende Vlerk zal de evaluatie aan de leden worden gepresenteerd. De
werkgroep bestond in 2004 uit Norbert Kwint, Dirk Zoetebier, Jan Schoppers, Greta van
Hoorn, Henk Sierdsema en Olaf Klaassen. Voor de opvolging van Norbert is nog geen
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kandidaat gevonden.
Vlerk
De Vlerk was in 2004 iets dunner dan we gewend zijn (132 pagina's), maar nog steeds zeer
de moeite waard. Als we jaargang 21-2004 doorbladeren, vallen de artikelen over
Gierzwaluw (jaarsoort 2003), Ooievaar en Bokje op. Andere artikelen handelen over de
resultaten van de Klapekstertelling, aantalsontwikkelingen van vogels in de Imbosch,
broedvogeltellingen in de Gelderse Poort en trektellingen op Ons Genoegen. Dat je niet altijd
ver van huis hoeft, bewijst een artikel over tien jaar 'tuinlijstvogelen' in Doesburg.
De oplage van de Vlerk was dit jaar 325 exemplaren. Naast de bestuursleden hebben 12
andere auteurs (waaronder 1 debutant) een bijdrage geleverd aan de Vlerk.
Website
In 2004 is de website overgezet naar een andere provider. Tegelijkertijd is de website geheel
vernieuwd. Rubrieken zijn kritisch bekeken en opnieuw ingedeeld. Ook is het keuzemenu nu
steeds zichtbaar aan de linkerkant van de pagina's. Dit vergemakkelijkt het navigeren binnen
de site.
Belangrijkste verandering is het invoeren van een on-line database voor de waarnemingen.
Gebruikers kunnen nu direct een waarneming invoeren in een database. Zonder tussenkomst
van de webmaster wordt een ingevoerde waarneming nu direct op de site zichtbaar. Een
andere belangrijke verbetering is de mogelijkheid om periodiek de ingevoerde
waarnemingen direct door te sluizen naar het waarnemingenarchief. Waarnemers hoeven nu
niet meer ook nog een waarnemingenkaartje in te sturen.
Verder staat nu ook de agenda van de activiteiten van de VWG op de website. Kortom: de
website wordt steeds belangrijker als informatiebron voor de leden van de VWG.
Greta van Hoorn is dit jaar gestopt als webmaster van de site. Als mede-oprichtster heeft ze
de basis gelegd voor de huidige site en jarenlang zorg gedragen voor een actuele en
dynamische website met heel veel informatie over vogels kijken in de omgeving van Arnhem.
Haar taak is overgenomen door Jan Hermsen. Samen met Henk Ruissen is hij nu
verantwoordelijk voor vorm en inhoud.
Enkele cijfers:
Gemiddeld wordt de website tussen de 60 en 100 keer per dag geraadpleegd. Vooral de
waarnemingenpagina's worden bekeken. Er zijn in 2004 bijna 700 waarnemingen ingevoerd
in de database. Er komen zo'n 5 verzoeken om informatie per maand binnen. Deze variëren
van het vragen om raad bij een zieke vogel tot verzoeken om informatie voor een
spreekbeurt of het oplossen van de eenzaamheid van een alleenstaande gans. Opvallend is
dat de verzoeken uit heel Nederland en zelfs België komen. Blijkbaar zijn we goed vindbaar
op het Internet. De meeste verzoeken kunnen direct door de webmaster worden
beantwoord. Ook melden zich regelmatig leden aan via de website: 1 à 2 per maand.
Bestuursmutaties
Marc de Haan en Roy Verhoef waren dit jaar aftredend en stelden zich herkiesbaar voor de
periode van één jaar.
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Ledenaantal
Het jaar 2004 startte met 208 leden en 9 donateurs. In de loop van het jaar zijn er 14
nieuwe leden bijgekomen. Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Zoals gebruikelijk
werden de wanbetalers (dit jaar 3 leden en 1 donateur) aan het einde van het jaar van de
ledenlijst afgevoerd. De stand op 1 januari 2005 is 215 leden (een nieuw record!) en 8
donateurs.
Het komende jaar
In 2005 zal het boek over de vogels van de Zuidoost-Veluwe meer vorm gaan krijgen. Nu al
is duidelijk dat het uitbrengen van dit boek evenals de Avifauna een zeer omvangrijk project
binnen de VWG-geschiedenis is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het schrijven van
een projectvoorstel, het uitwerken van gegevens en het aanvragen van subsidie. Ook zijn er
diverse gesprekken met terreineigenaren, beheerders en uitgevers geweest. Vooruitlopend
op de realisatie zal er een hoofdredacteur worden aangetrokken. Een en ander is afhankelijk
van de financiële armslag.
Het project zal in een apart artikel uitgebreider worden toegelicht.
Komend jaar zal ook hard gewerkt worden aan het Gelderse Poort rapport deel 4 (het
Avifaunarapport).
In dit rapport worden de losse waarnemingen in de Gelderse Poort behandeld. Er wordt naar
gestreefd om het rapport nog hetzelfde jaar uit te brengen.
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Financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005
Roy Verhoef
Inleiding
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven in 2004 en wordt
de begroting voor 2005 gepresenteerd.

Balans per 31 december 2004
Bezittingen

Schulden

Saldo girorek.

i

1315,54

Saldo spaarrek.

i

7412,81

Nog te ontvangen bedragen:

i

93,00

Totaal

i

8821,35

Kapitaal

i

8339,35

Nog te betalen bedragen:

i

470,00

Vooruitontvangen bedragen:

i

12,00

i

8821,35

Kapitaalsverandering
Kapitaal per 1 januari
2004:
Kapitaalsverandering:
Kapitaal per 31 december
2004:

i

7.617,32

i
i

722,03
8.339,35

Toelichting op de balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen en schulden per 31 december 2004. Het
verschil tussen de bezittingen en schulden is het kapitaal. In 2004 zijn zowel de inkomsten
als de uitgaven fors achtergebleven ten opzichte van de gemaakte begroting. Vooral het
ontbreken van inkomsten door de verkoop van onderzoeksgegevens was aan de
inkomstenkant een tegenvaller. De laatste drie jaar kwam deze post steeds boven de 1000
euro uit.
Gelukkig waren ook de uitgaven veel lager dan begroot. Doordat er geen nieuw rapport
verscheen en doordat er geen aanleiding was om een nieuwsbrief uit te brengen drukten
deze posten niet op de uitgaven kant. De kosten voor de Vlerk vielen lager uit dan begroot.
Per saldo steeg het kapitaal dit boekjaar met ruim 700 euro.
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Resultatenrekening 2004 en begroting 2005
Inkomsten
Rubriek

Begroting

2004

Werkelijk

2004

Begroting

2005

Contributies
Donaties
Rente

i
i
i

2.200,00
115,00
200,00

i
i
i

2.205,00
102,00
202,74

i
i
i

2.150,00
92,00
160,00

Vaste inkomsten

i

2.515,00

i

2.509,74

i

2.402,00

Giften
Verkoop rapporten
Onderzoeksgegevens
W etlandwacht
Publicatie Veluwezoom

i
i
i
i
i

350,00
100,00
1.000,00
225,00
0,00

i
i
i
i
i

419,01
162,30
0,00
0,00
0,00

i
i
i
i
i

350,00
200,00
90,00
225,00
5.000,00

W isselende inkomsten

i

1.675,00

i

581,31

i

5.865,00

Kapitaalsafname

i

565,00

i

0,00

i

793,00

Totaal

i

4.755,00

i

3.091,05

i

9.060,00

Uitgaven
Rubriek

Begroting

2004

Werkelijk

2004

Begroting

2005

Vlerk drukkosten
Vlerk portokosten
Nieuwsbrieven drukkosten
Nieuwsbrieven portokosten
Portokosten algemeen
Bestuurskosten
PR-kosten
Contributies

i
i
i
i
i
i
i
i

1.500,00
800,00
80,00
130,00
120,00
350,00
100,00
50,00

i
i
i
i
i
i
i
i

902,95
624,40
0,00
0,00
2,25
329,94
25,75
45,68

i
i
i
i
i
i
i
i

1.200,00
750,00
80,00
130,00
50,00
500,00
100,00
50,00

Vaste uitgaven

i

3.130,00

i

1.930,97

i

2.860,00

Excursies/lezingen
Tellingen/onderzoek
Rapporten
W aarnemingenarchief
Internet
Publicatie Veluwezoom

i
i
i
i
i
i

350,00
450,00
600,00
50,00
175,00
0,00

i
i
i
i
i
i

339,11
9,75
0,00
0,00
89,19
0,00

i
i
i
i
i
i

350,00
250,00
500,00
0,00
100,00
5.000,00

W isselende uitgaven

i

1.625,00

i

438,05

i

6.200,00

Kapitaalstoename

i

0,00

i

722,03

i

0,00

Totaal

i

4.755,00

i

3.091,05

i

9.060,00
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Toelichting op de resultatenrekening 2004
De resultatenrekening geeft door middel van een overzicht van de inkomsten en uitgaven
aan, hoe de kapitaalsverandering tot stand is gekomen. Hieronder worden enkele punten
toegelicht.
Inkomsten
Ondanks een lichte stijging van het ledental zijn de inkomsten uit contributies conform de
begroting. Dit kwam doordat we dit jaar weer te maken hadden met een aantal
wanbetalers.
Het ontbreken van inkomsten door de verkoop van onderzoeksgegevens is hiervoor al
genoemd. Sinds 2004 is de vergoeding weggevallen die we van Staatsbosbeheer kregen
voor het uitvoeren van de watervogeltellingen. Dit jaar ontbraken ook inkomsten omdat er
geen verzoeken waren tot het leveren van vogelgegevens. We hopen in 2005 weer
inkomsten op deze post te kunnen bijschrijven.
Over het ontbreken van inkomsten voor de wetlandwacht wordt nog contact opgenomen
met Vogelbescherming. De verwachting is dat in 2005 deze inkomsten weer kunnen worden
bijgeschreven.
Inkomsten ten behoeve van de publicatie Veluwezoom zullen hieronder apart behandeld
worden.
Uitgaven
De drukkosten voor de Vlerk zijn het afgelopen jaar lager uitgekomen dan begroot. De
nieuwe drukker bleek goedkoper dan verwacht terwijl het totaal aantal pagina's ook lager
uitkwam dan vorig jaar.
Er is in 2004 geen nieuwsbrief uitgekomen.
De trend van de afgelopen jaren met steeds lagere portokosten zette zich sterk door in
2004. Naast het gebruik van een voorraadje postzegels uit 2003 zorgt ook het toenemende
email-verkeer voor de steeds lagere portokosten.
De bestuurskosten zijn in 2004 conform de begroting geweest. Dit ondanks het overslaan
van het bestuursuitje. De grootste uitgaven onder deze post waren kosten voor nieuwe
acceptgiro's en diverse flessen wijn en boekenbonnen die op de ledenbijeenkomsten
uitgedeeld zijn als bedankje voor mensen die met een taak binnen de vogelwerkgroep zijn
gestopt.
Dit jaar zijn weinig kilometers gedeclareerd. Het betreft hier de post "tellingen". Niet
gedeclareerde kilometers kunnen als een soort gift worden beschouwd.
In totaal zijn de vaste uitgaven circa 1/3 lager uitgekomen dan begroot.
De post excursies/lezingen is conform de begroting uitgekomen. De kosten voor een rapport
waren begroot maar deze reservering hoefde niet aangesproken te worden. Ook het bedrag
voor onderzoek is niet gebruikt doordat geen declaraties ontvangen zijn.
De internetkosten vielen mee. Dit jaar hadden we voor het eerst een andere provider die
goedkoper uitkwam dan de vorige.
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Publicatie Veluwezoom
De komende jaren zal gewerkt worden aan een publicatie over de Veluwezoom. Gezien de
grote omvang van dit project zal de financiële verantwoording in een apart artikel toegelicht
worden.
Begroting 2005
De vaste inkomsten voor 2005 worden aan de voorzichtige kant begroot en zijn iets lager
dan in 2004.
Wat de uitgaven betreft is er geld gereserveerd voor het uitbrengen van een nieuwsbrief.
Ook is rekening gehouden met een bijdrage van i 500 voor het uitbrengen van het laatste
rapport in de serie over de Gelderse Poort. Dit zal wederom in samenwerking met de VWG
Nijmegen worden gerealiseerd.
De uitgave van i 5000 voor de publicatie Veluwezoom is ook terug te vinden aan de
inkomsten kant en heeft derhalve feitelijk betrekking op de reservering van dit geld dat we
van Natuurmonumenten verwachten.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op woensdag 30 maart a.s. om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV)
plaats in de Stadsboerderij Presikhaaf, gelegen aan de Ruitenberglaan 4 te Arnhem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Opening
Notulen ALV van 30 maart 2004 (zie Vlerk 2004-2)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag Vogelwerkgroep 2004 (deze Vlerk)
Jaarrekening 2004
Verslag van de kascontrolecommissie (Andrea van den Berg en Paul Stuivenberg)
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Andrea van den Berg is aftredend.
Het bestuur draagt Cor Tiecken voor als nieuw lid van deze commissie.
Begroting 2005
Bestuursmutaties: Marc de Haan en Roy Verhoef zijn dit jaar aftredend en stellen zich
niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Wim-Paul van der Ploeg (penningmeester) en
Ruud Reddingius voor als nieuwe bestuursleden. Eventuele tegenkandidaten dienen
zich voor de ALV bij het bestuur te melden en moeten worden gesteund door
minimaal vijf andere leden.
Ieder lid kan ten hoogste namens één ander lid gemachtigd zijn.
Rondvraag
Sluiting van het officiële gedeelte
Pauze

Na de pauze vertelt Cor de Vaan ons meer over de plannen en voorbereidingen voor het
uitbrengen van een boek over de vogels van de Zuidoost-Veluwe en IJsseluiterwaarden.
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Publicaties over de vogels en hun leefomgeving
van de Zuidoost-Veluwe en IJsseluiterwaarden
Cor de Vaan
Inleiding
Sinds 1979 verzamelt de Vogelwerkgroep in het gebied van de Zuidoost-Veluwe en
IJsseluiterwaarden gegevens over het voorkomen van vogels. Het idee is om deze gegevens
te digitaliseren en analyseren zodat er een relatie gelegd kan worden met de terreingegevens
zoals biotoop, beheer, recreatie e.d. De uitkomsten hiervan kunnen vervolgens in de vorm
van een boek ten behoeve van een breed publiek worden uitgebracht.
Met het boek wordt gestreefd naar het vergroten van de belangstelling voor vogels op de
Zuidoost-Veluwe en verbetering van de beleefbaarheid van vogels via een
recreatieve-vogelkaart / wandelbijlage ('where to whatch birds-kaart'). De doelgroep hier is
de geïnteresseerde natuurliefhebber/bezoeker van het gebied.
Een andere doelgroep bestaat uit de betreffende terreinbeheerders. Zij krijgen de
beschikking over de uitkomsten van de telgegevens die gebruikt kunnen worden bij de
beheerevaluatie.
Gebied en gegevens
Het gebied dat onder de loupe wordt genomen heeft als begrenzing: de IJssel, A12, A50,
noordgrens Loenermark en noordoostgrens van Twickel en Middachten. Binnen de
begrenzing liggen rijke en arme bossen, heidevelden, landbouwgronden, uiterwaarden en
dorpen. In dit gebied is in de periode 1979-2004 jaarlijks onderzoek naar het voorkomen
van vogels uitgevoerd. Het gaat om onderzoek aan broedvogels (BMP, LSB) en
niet-broedvogels (PTT, watervogel-, akkervogel- klapekster-, roofvogel-, steltloper-,
slaapplaats- en trektellingen). Daarnaast zijn niet-systematisch losse waarnemingen van
vogels verzameld in het waarnemingenarchief.
Drie publicaties
Het boek (1) gaat de lezer meevoeren door het gebied met als ingang de verschillende
biotopen. De relatie van vogels met het terrein, het beheer en diverse andere (natuurlijke)
factoren worden dan belicht.
Voor thuis maar ook later in het veld zal het op een aantrekkelijk manier informatie geven
over het gebied op basis van de verzamelde gegevens. Naast de gebiedsinformatie, relatie
vogels en gebied, komen thema's aan de orde over onder andere landgebruik, successie,
dood hout, begrazing, recreatie, etc. Met behulp van kaartjes, tekeningen en foto's worden
voorbeelden geïllustreerd en voorzien van een plaatsaanduiding zodat de lezer situaties in
het veld kan opzoeken. Een prettige hulp daarbij is de eveneens samen te stellen
wandelbijlage (2). Daarmee kunnen bezoekers het natuurgebied in op zoek naar vogels. In
deze bijlage worden wetenswaardigheden uit het boek gekoppeld aan de beleefbaarheid in
het veld. Bijvoorbeeld; waar bevinden zich veel holenbroeders (en waarom), karakteristieke
heidevogels waar en wanneer, etc. De wandelbijlage zal een op zichzelf staande publicatie
zijn.
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Een overzicht van alle uitgewerkte gegevens worden samengevat in een beheerdersversie (3)
voor de terreinbeheerders en overige meer geïnteresseerden (o.a. tellers) met analyse van
aantallen, trends (lokaal en landelijk), verschuivingen, invloeden van beheer en adviezen
t.b.v. het beheer etc.
Realisatie
Voor de publicaties is het nodig om de veldgegevens te digitaliseren en analyseren alvorens
teksten kunnen worden geschreven. Na het schrijven komt het werk van opmaak (lay-out),
drukken en uitgeven. Gezien de omvang van het werk en het relatieve korte tijdsbestek is het
streven om de klus door een betaalde kracht te laten uitvoeren. Net als bij het veldwerk is
ook hier de inzet van de vrijwilligers belangrijk en noodzakelijk.
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een kostenraming. Voor de financiering
van het gehele traject zal de Vogelwerkgroep op zoek gaan naar subsidies en sponsoring.
Daarnaast zal worden gezocht naar een uitgever en een organisatie waar de betaalde kracht
ondergebracht kan worden.
Tot slot
Het streven is om het uitbrengen van de publicaties samen te laten vallen met het 25 jarig
bestaan van de Vogelwerkgroep in 2007.
Op dit moment zijn de volgende personen betrokken bij het uitwerken van het
bovenomschreven idee. Mocht je hierover vragen en ideeën hebben neem dan contact op
met; Jan Schoppers, Norbert Kwint, Henk Sierdsema en Cor de Vaan.
Tijdens de komende ALV wordt het idee uitgebreid toegelicht.
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2004: Wederom een topjaar voor de IJsvogels
rond Arnhem
Roy Verhoef
Inleiding
In 2002, toen we als Vogelwerkgroep Arnhem 20 jaar bestonden, was de IJsvogel onze
jubileumsoort en is toen uitgebreid geïnventariseerd. In 2003 zijn de resultaten in de Vlerk
gekomen (Verhoef, 2003). In dit artikel werd gesproken over 30 territoria, later is er daar
nog één bijgekomen zodat 2002 tot dan toe het beste jaar was om een IJsvogel in ons
werkgebied tegen te komen.
Omdat de IJsvogel mij blijft boeien ben ik doorgegaan met het verzamelen van zoveel
mogelijk waarnemingen. Uit deze waarnemingen zijn de territoria in 2003 en 2004 afgeleid.
In dit artikel worden de aantallen en locaties van deze territoria besproken en vergeleken met
aantallen uit voorgaande jaren.
Werkwijze
In eerste instantie zijn de gegevens verzameld van die plaatsen die jaarlijks op broedvogels
onderzocht worden, zoals Park Rosendael, Beekhuizen, Meinerswijk, rondom Doesburg en in
de Gelderse Poort. Hiernaast zijn alle losse waarnemingen verzameld van onze website en uit
het waarnemingenarchief. Ook heb ik meerdere bezoeken gebracht aan verschillende
bekende broedlocaties en zijn mondelinge en schriftelijke waarnemingen verzameld. Als
laatste is via verschillende andere sites op het internet gezocht.
Met de beschikbare gegevens is elk jaar een lijst gemaakt van alle territoria uit de periode
vanaf 1988. De beste locaties krijgen elk jaar prioriteit bij de extra bezoeken die ik in de
broedtijd heb gebracht.
Het onderzoek is evenals bij de vorige publicatie uitgevoerd volgens vaste richtlijnen
(SOVON, 1996). Samengevat komt het er bij de IJsvogel op neer dat we er vanuit mogen
gaan dat er een territorium is als er in de periode van maart tot juli minstens twee
waarnemingen gedaan worden waarvan er minimaal één binnen de datumgrenzen van 1
april tot 15 mei moet liggen.
Resultaten
In de broedtijd hebben we 178 (2003), respectievelijk 130 (2004), waarnemingen
verzameld. In 2002 waren dit er 175. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 28 territoria in
2003 en maar liefst 38 in 2004, een nieuw record dat ruim 20% hoger ligt dat het
voormalige record uit 2002.
De onderzoeksintensiteit was de laatste twee jaar lager dan in 2002. Toch zijn er weer veel
nestpijpen gevonden. Het waren er 13 in 2002 en in 2003 en 17 in 2004. Op het bijgaande
kaartje is te zien hoe de territoria het laatste jaar over ons werkgebied verspreid lagen.
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Figuur 1. Aantal IJsvogelterritoria in het hart van Gelderland in 2004.

Vergelijken we de gevonden territoria met de voorgaande twee jaar dan valt op dat veel
locaties kennelijk geschikt zijn voor deze blauwe visser. Op 10 plaatsen werden in alle drie de
jaren IJsvogels aangetroffen. In drie jaar tijd werd in 53 verschillende kilometerhokken één of
meerdere keren een territorium gevonden. Als we de lijst met territoria van de afgelopen 10
jaar bekijken komen we zelfs tot bijna 70 verschillende territoria. Hieruit blijkt dus in ieder
geval het enorme potentieel dat ons werkgebied heeft voor de blauwe flits.
Als we wat meer inzoomen valt de achteruitgang in het gebied ten noorden van Dieren op.
Waarschijnlijk heeft deze voor een deel te maken met een lagere onderzoeksintensiteit in dit
gebied. In de andere gebieden is er wel een groei te zien, vooral de toename in de
uiterwaarden en in de Rijnstrangen is spectaculair. Langs het Pannerdens Kanaal is in drie
jaar tijd een duidelijke groei in noordelijke richting te zien.
In ons werkgebied zijn dus op bijna alle waterrijke plaatsen territoria van de IJsvogel te
vinden. De territoria liggen redelijk verspreid langs de Veluwezoom en langs de Rijn en IJssel.
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In 2004 zijn rond Arnhem/Oosterbeek 9 territoria vastgesteld. In Velp/Rozendaal is de teller
op 4 blijven steken. Dit aantal is ook rondom Doesburg geteld zijn. Ten noorden van Dieren
zijn er in een vrij groot gebied ook nog eens 3 territoria vastgesteld. Het Rijnstrangengebied
mag zich verheugen in maar liefst 14 broedparen. Relatief geïsoleerd ligt een territorium bij
Didam waar tot en met 2002 nog nooit broedende IJsvogels waren waargenomen. Hier zijn
in juni 2003 zes jongen uitgevlogen terwijl ook in 2004 succesvol gebroed is. De soort
ontbrak in het Duivensche Broek en de Over-Betuwe, rondom Montferland en langs de IJssel
ten noorden van Leuvenheim.
In 2004 is in 17 van de 38 territoria ook een nestpijp gevonden. De nestplaatsen waren de
oever van plas of vijver (6x), sprengenbeek (2), kluit omgevallen boom (8) en oude rivierarm
(1). In drie van de gevallen werd de nestpijp gevonden in een afgestoken wandje. Op zes
plaatsen zijn dit jaar jonge IJsvogels aangetroffen. Op 9 augustus 2004 zag ik in Arnhem in
park Sonsbeek vier jongen die zich al verspreid hadden over drie verschillende plekjes in het
park.
Aantalsontwikkeling
Het is algemeen bekend dat de IJsvogelaantallen in strenge winters behoorlijk dalen.
Aangezien de laatste vorst van betekenis in 1996/97 getrotseerd moest worden kon de
IJsvogel in de jaren daarna aan een opmars beginnen. Dit heeft in 2004 geresulteerd in een
nieuw recordaantal van 38 territoria in ons werkgebied. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de deelgebieden.
Tabel 1. Aantalsontwikkeling van de IJsvogel in 6 deelgebieden

gebied

1995

2002

2003

2004

6

7

3

3

15

8

5

8

Uiterwaarden

4

8

8

12

Stad/dorp

1

2

2

3

Rijnstrangen (excl. uiterwaarden)

2

3

7

8

Doesburg/Didam

2

3

3

4

30

31

28

38

Ten noorden van Dieren
Veluwe-rand

Totaal

Meest in het oog springend is de toename in de uiterwaarden en in de Rijnstrangen. De
afname ten noorden van Dieren is hierboven al genoemd. De afname langs de Veluwe-rand,
die in het vorige artikel (Verhoef, 2003) al genoemd werd, blijkt structureel te zijn.
In figuur 2 is het aantal broedparen in ons werkgebied weergegeven in de periode
1970-2004. Het aantal broedparen in deze periode is weergegeven in het staafdiagram. Het
lijndiagram toont het totaal van heel Nederland, volgens een schatting van SOVON (Bijlsma
et al. 2001).
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Figuu r 2. Aantalsontwikkeling van de IJsvogel in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Arnhem
vergeleken met de populatie in Nederland. Strenge winters: 1978/79, 1984/85 en 1995/96, koude
winters: 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1981/82, 1985/86, 1986/87 en 1996/97.

De aantallen zijn grotendeels een afspiegeling van de strengheid van de winter. Opvallend is
dat in 1994 en in 1995 het aandeel in ons werkgebied ruim boven de 5% komt van de
Nederlandse aantallen. Dit terwijl ons werkgebied circa 2% van Nederland beslaat.
Nabeschouwing en slotwoord
De duidelijke toename van de IJsvogel in het hart van Gelderland is toe te schrijven aan
gunstige factoren zoals geschikte biotopen en een reeks van zachte winters. Tijdens het
jarenlange broedvogelonderzoek van onze vogelwerkgroep is de schatting van het maximum
aantal broedparen dat in ons werkgebied kan broeden regelmatig bijgesteld naar boven. Op
grond van het aantal gebruikte territoria de afgelopen jaren moet het mogelijk zijn dat het
aantal paar in een nieuw topjaar op een gegeven moment boven de 50 uit zal komen.
Uiteraard op deze plaats ook een woord van dank aan alle waarnemers en aan Jan
Schoppers die het concept van commentaar heeft voorzien. Ik hoop dat, ook in de toekomst,
iedere IJsvogelwaarneming niet alleen enthousiasme teweeg brengt bij de waarnemers maar
dat ook de moeite genomen zal worden om deze te melden. Op deze manier kunnen we
deze schitterende beekjuweel ook de komende jaren weer op de voet volgen.
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Foto. IJsvogelnest Beekhuizen, 15 mei 2004 (Roy Verhoef)
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Aalscholvers: eet geen snoekbaars!
Edwin Witter
Op 30 januari 2004 trof ik aan de oever van de Bijland een dode Aalscholver aan. Uit de
snavel van de vogel stak nog net de staart van een vis naar buiten. Blijkbaar was deze buit te
groot om door te slikken en was de vogel niet in staat geweest de vis naar buiten te werken.
Een bijzondere vondst, maar niet uniek. Uit literatuurgegevens blijkt dat dergelijke gevallen
eerder zijn aangetroffen. De eerder beschreven gevallen vertonen zelfs opvallende
gelijkenissen met de vondst bij de Bijland.
De Aalscholver bij de Bijland
De Aalscholver is waarschijnlijk niet verdronken, maar gestikt. De Aalscholver lag namelijk
enkele meters van de waterlijn af. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid dat een voorbijganger
de vogel een eind de kant op heeft gelegd; ter plaatse is het vrij druk met wandelaars,
vogelaars en honden.
De vis kon ook door mensenhand niet uit de keel van de Aalscholver getrokken worden. Na
het opensnijden van de keel bleek de vissenstaart bij een 47 cm lange snoekbaars te horen.
Met deze lengte steekt de kop van de vis deels in de maag en steekt de staart net naar
buiten. De vis woog 920 gram en had een maximale hoogte van 92,5 mm.

Foto’s. De Aalscholver zoals aangetroffen bij de Bijland (links) en na verwijdering van Snoekbaars
(rechts), 30 januari 2004 (Edw in Witter)

Andere gestikte Aalscholvers
Winters & Leopold (1993) beschrijven een vondst van drie Aalscholvers waarvan er twee
waren gestikt in een (jawel..) snoekbaars. Bij één van de vogels stak op dezelfde wijze de
staart van de vis uit de snavel. De vis had net als de Aalscholver van de Bijland een lengte van
47 cm. De andere Aalscholver was in een nog grotere snoekbaars (49 cm) gestikt, deze was
echter maar tot net voorbij de kop ingeslikt.
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In hetzelfde artikel wordt een vondst beschreven uit 1972 van een in een vis gestikte
Aalscholver. Bij Naarden werd een Aalscholver gevonden, gestikt in (alweer) een snoekbaars
van 45 cm lang en 525 gram zwaar.
Gevaarlijk voedsel
Is het toeval dat in de tot nu toe bekende gevallen het steeds om snoekbaarzen ging?
Normaal gesproken vangt een Aalscholver prooien met afmetingen tussen de 15 en 25 cm
(paling uitgezonderd). Van maximale prooigroottes zijn op internet gegevens gevonden tot
46,3 cm. Het betreft gegevens uit Slovenië (Govedic M. & Janzekovic F. 2003). In de Bijland
zal het aanbod van de vissoorten die groter kunnen worden dan 50 cm voornamelijk bestaan
uit brasem (max. 80 cm), baars (max. 50 cm) en snoekbaars (max.120cm).
Om een grote vis door te slikken speelt waarschijnlijk niet zozeer de lengte als wel de dikte
van een vis een belangrijke rol. Gelet op lengte van de slokdarm van een Aalscholver zal de
kritische lengte voor een te verorberen vis waarschijnlijk rond de 47 cm liggen. De meeste
grotere vissoorten hebben een zodanige lichaamsbouw dat exemplaren van 47 cm lang te
dik zijn om door te slikken. Een uitzondering vormt een kronkelende paling die in de
slokdarm van een Aalscholver nog strijd kan leveren en zelfs kan ontsnappen (waarneming
Berend Voslamber).
Het eten van een grote snoekbaars vormt dus waarschijnlijk een risico doordat deze met zijn
geringe omtrek nog wel het keelgat kan passeren. Iets wat met een brasem van dezelfde
lengte al niet zal lukken. Neem daarbij de harde rugvinnen die het uitspugen onmogelijk
maken en de slokdarm kunnen beschadigen en je hebt de ingrediënten voor een maaltijd
met dodelijke afloop.
Olaf Klaassen en Berend Voslamber worden bedankt voor de verstrekte informatie.
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Verslag excursie Flevopolder 23 oktober 2004
Arne van Kalsbeek
In een grijs en regenachtig weerbeeld vertrokken 8 vogelaars vanaf de Watermolen richting
Flevopolder met als eerste bestemming de omgeving van de Knardijk, alwaar zich nabij de
vogelhut "De Kluut" een 9e vogelliefhebber bij de groep voegde. Vanuit genoemde hut kijkt
men uit op de Keersluisplas. Op het eilandje gelegen vlak voor de hut, bevonden zich onder
meer 2 late Lepelaars, een Grote Zilverreiger en een Oeverpieper. Opvallend dat je in het
gehele Oostvaardersplassengebied zo ongeveer evenveel Grote Zilvers als Blauwe Reigers
waarneemt.
Vanuit de hut "De Grauwe Gans" met uitzicht op de Krenteplas konden diverse
eendensoorten worden waargenomen en daar bevonden zich ook een Kluut en vloog een
adulte Dwergmeeuw over het water. Ondanks het slechte weer was er nog wel wat trek van
groepjes Spreeuwen over het water. Langs het pad naar deze hut kon nog een Tjiftjaf
worden opgespoord.
Na een korte pauze in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer (ook met uitzicht op de
Keersluisplas) volgde een wandeling door het bosgebied dat hierachter ligt. Met als doel een
drietal uitkijkhutten. De eerste keek uit op een verder gelegen deel van de Keersluisplas. Hier
lieten zich enkele Baardmannetjes en een Waterral horen en streek de bontgekleurde IJsvogel
even kort neer om daarna weer de vleugels te nemen. In het riet konden met enig speurwerk
een 15-tal Watersnippen worden opgespoord. In het bos bevonden zich diverse zangvogels
waaronder Boomkruipers en Matkoppen. De hut "De Zeearend" was de volgende
bestemming, van waaruit een aantal kleine plasjes kan worden overzien. Eén Dodaars werd
op de plasjes gespot en ook diverse steltlopers, al waren deze te ver weg om te kunnen
determineren. De glazen wand kwam het uitzicht hier ook niet ten goede. Dit doordat de
regendruppels op de ruit het uitzicht belemmerden. Vanuit een verderop gelegen hut,
speciaal ontworpen voor kinderen,('denk om je hoofd') kon dit worden goedgemaakt en
waren de vogels beter te zien. De steltlopers herbergden de volgende soorten: Rosse Grutto
(1), Zwarte Ruiter (4), Bonte Strandloper (ca.150), Kleine Strandloper (5-8 ex.) en enkele
Kieviten. Tussen de diverse eendensoorten werden een 8-tal vrouwtjes van de Pijlstaart
ontdekt.
Wat bij een bezoek aan de Flevopolder altijd leuk is, zijn de diverse roofvogels die het gebied
herbergt. Zo werden bij het bosgebied Havik en Sperwer gezien. Buizerds zijn op diverse
plaatsen aanwezig. Een minder druk bezochte hut is "De Poelruiter", maar best de moeite
waard met een behoorlijke groep Krakeenden. Leuk waren ook de Spreeuwen die zich op de
ruggen van de paarden lieten voortrijden.
Wat restte op de trip waren de twee beruchte Praambulten, allereerst de "Kleine" en daarna
de "Grote". De "Kleine" is inderdaad niet hoog, maar zeker wel verraderlijk, gezien de glijpartij
die één van de deelnemers onderging om weer naar beneden te komen. Vanaf de bulten
wordt uitgekeken over een weiland/moerasgebied, met vele foeragerende Brandganzen en
leuk zijn ook de aanwezigheid van grote kuddes Edelherten en een enkele vos.
De "Grote Praambult" had nog enkele leuke soorten in petto. Een Zeearend werd enkele
malen gespot, vliegend en rustend in de top van een boom (zij het op behoorlijk grote

22

Vlerk

22/1 (2005)

afstand). Dichterbij bevond zich een Slechtvalk die reeds vliegend was gesignaleerd nabij de
"Kleine Praambult". Een Torenvalk maakte de roofvogellijst compleet en een Witgatje de
soortenlijst.
Ondanks dat het grootste deel van de dag in regen was gehuld, kon worden teruggekeken
op een leuke vogeldag met een kleine 60 soorten.

Foto. Juveniele Lepelaars, Oostvaardersplassen, 23 oktober 2004 (Roy Verhoef)
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Verslag excursie Lauwersmeer, 29 januari 2005
Paul Stuivenberg
Op deze koude zaterdagochtend togen wij met 12 personen richting Lauwersmeer.
Afgesproken werd in het haventje van Zoutkamp, waar we werden verwelkomd door een
Grote Mantelmeeuw. In het water dreven diverse eenden en Meerkoeten, waaronder een stel
Nonnetjes en Grote Zaagbekken.
Na Zoutkamp volgt de gebruikelijke etappe richting de "Jaap Deens" en al snel werd de
aandacht ge-trokken door een groep Kol- en Grauwe Ganzen. Net buiten de grote groep
zaten twee wat kleinere ganzen, dit bleken twee Kleine Rietganzen te zijn.
Terug in de auto werd onze aandacht gevestigd op een grote groep kleine vogels. Direct
werd vastgesteld dat het merendeel van de groep Groenlingen waren, maar na enig
speurwerk bleek er ook een groep Fraters tussen te zitten. Ze lieten zich zeer moeilijk
bekijken: Als ze eenmaal zaten, was dat meestal niet langer dan een paar tellen. Uiteindelijk
heeft iedereen ze toch goed kunnen zien. Onder-tussen liet zich vanuit het riet aan de
andere kant een Baardman horen, en zoekend naar deze mooie rietbewoner werden ook
twee Wilde Zwanen ontdekt.
Voor de hut zaten vooral veel Bergeenden (tientallen !!). Bij afwisseling werd nog een
Pijlstaart gezien, en plots kwamen er ook nog twee Brilduikers boven drijven. We hadden
ook een mooi beeld op de Slechtvalk die al eerder vanuit de auto was ontdekt. Net toen
iedereen een laatste blik over de plas wierp werd een Ruigpootbuizerd ontdekt, al vliegend
was de duidelijk zwarte eindband op de staart goed te zien, net als de polsvlekken. Op
behoorlijk grote afstand ging hij recht voor de hut zitten, zodat we hem ook nog in die
positie hebben kunnen bewonderen.
Tijdens de rit richting Lauwersoog werden nog Brandganzen gezien en in de struiken langs
de weg zeer veel Kramsvogels. Ook indrukwekkend was de aanwezigheid van veel Bonte
Kraaien. Samen met Kauwen, Roeken en Zwarte Kraaien maakte dit het plaatje "Kraaien"
aardig compleet.
Aangekomen in Lauwersoog werden we verwelkomd door een Steenloper, in de haven
zwommen Eiders (waaronder ? prachtkleed) en diverse Middelste Zaagbekken.
Terwijl het ondertussen hard begon te sneeuwen stak ook een Zeehond zijn kop boven
water, en riep ons toe dat het nu toch echt tijd was voor koffie met appelgebak, of
gebakken vis. En wie zijn wij dat we niet naar Zeehonden moeten luisteren?
Na deze koffiepauze bleek dat de Middelste Zaagbekken weggejaagd waren door een
Topper, die een stel vogelaars van de Veluwe zo interessant vond dat hij ons van zeer
dichtbij kwam bekijken.
Dat kwam de fotograaf onder ons zeer goed uit, scheelde weer een lens opdraaien.
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Aan de andere kant van de haven kwam een Paarse Strandloper ons even gedag zeggen, net
als de Topper zeer dichtbij. Op de Waddenzee doken een aantal Futen, helaas geen
"vreemde".
Door naar het einde van de haven, hier werden, al foeragerend tussen het vuil op de dijk +/15 Sneeuwgorzen ontdekt.
Het weer begon nu wel zeer vervelend te worden, zodat besloten werd weer een stuk met
de auto te gaan. Nu naar de "Friese" zijde van het gebied.
Vanaf de waddendijk hadden we tussen de sneeuw en regendruppels door een mooi uitzicht
op een zandplaat waar diverse steltlopers actief waren. Al bibberend van de kou en de wind
werden Scholekster, Tureluur, Wulp, Bonte Strandloper en Bontbekplevieren ontdekt. Aan de
andere kant van de dijk wederom een grote groep ganzen, ditmaal voornamelijk Brand- en
Rotganzen.
Een stukje verderop viel ons oog op een zittende roofvogel, volgens sommigen direct
bestempeld als een Buizerd, terwijl anderen er een "Arend" in zagen.
Van afstand leek de vogel groot van formaat, zat hoog op zijn knalgele poten en had een
"grote broek" aan. Ook hing hij wat naar voren. Alleen een echte "Arend"-snavel ontbrak. Op
een gegeven moment vloog hij weg. Duidelijk waren de fors gevingerde vleugels, maar de
kleine snavel bracht ons toch weer in verlegenheid, evenals de tekening aan de onderzijde
van de vleugels; dit was een vrijwel identieke tekening zoals we gewend zijn van de Buizerd.
Misschien toch wat bevangen van de kou, hebben we er niets anders van kunnen maken dan
dat dit een forse Buizerd was. ( maar als iemand nog suggesties heeft … )
Besloten werd door te gaan naar de Ezumakeeg, een vaste stop tijdens een bezoek aan het
Lauwersmeer. Natuurlijk werd er onderweg nog gestopt voor ganzen. Tussen een groep
Brandganzen werd een Roodhalsgans ontdekt en we hadden het geluk dat een fietser vlak
achter de groep langs reed, waardoor hij op dat moment door iedereen erg goed te zien
was.
Op de plaats waar vroeger de hut bij de Ezumakeeg stond liep vlak voor ons een Chileense
Flamingo, maar de kou dwong ons door te gaan naar de nieuwe hut. Hier kregen we als
toetje voor de dag een kleine voorstelling voedsel zoeken en direct opeten van vijf Grote
Zilverreigers. Het valt niet mee iets te grote vis op te eten, bleek wel weer.
Het was inmiddels 16:00 uur, en de meeste van ons hadden het erg koud. Een dagje
Lauwersmeer blijkt in ieder jaargetijde de moeite waard, op deze winterdag hebben we zo'n
70 verschillende soorten gezien, meerdere deelnemers hadden een of meer "nieuwe soorten".
Ook hebben we nog kunnen werken aan onze "vogel-talenknobbel". Helaas is me de
Hongaarse naam van een Sneeuwgors niet bijgebleven……
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Broedvogelinventarisatie Campstede te Doesburg
2004
Broedvogels van een jaren negentig woonwijk

Erik Lam
De bebouwde kom van Doesburg bestaat uit een oude middeleeuwse kern en
uitbreidingswijken van achtereenvolgens, en schematisch gezien, de jaren vijftig (Noordelijk
en Zuidelijk Molenveld, zestig (De Ooi), zeventig (Molengaarde), tachtig (Beinum) en
negentig (Campstede). Tussen deze wijken door lopen robuuste groenstructuren die de oude
vestingwerken (de ecodelta genoemd) en weilanden (Broekhuizerwater) omvatten.
In de afgelopen jaren zijn Molengaarde, Beinum, de ecodelta en het Broekhuizerwater reeds
op broedvogels geïnventariseerd. In 2004 is Campstede daaraan toegevoegd.
Gebiedsbeschrijving
De wijk Campstede is in 1997-1999 aangelegd en omvat ongeveer 21 ha. De begrenzing
wordt gevormd door de Breedestraat, De Kilder, Campstede, Wemmersweerd en Koldeweij.
De noord, west en zuidzijde van de wijk worden begrensd door het agrarische gebied. Met
de opzet van de wijk is ervoor gekozen om enkele oorspronkelijke landschapselementen, met
ook oudere bomen en knotbomen daarin, te behouden. Ter afscheiding naar enkele
wijkontsluitingswegen zijn grondwalletjes aangelegd, waarop later bosplantsoen is
aangeplant. Er zijn 2 vijvers aanwezig waarvan één er met riet begroeide oevers heeft.
Behalve deze wat grotere groenstroken is weinig openbaar groen aanwezig. Zogenaamd
snippergroen is niet aanwezig. Aan de noordkant zijn 2 oorspronkelijke boerderijen
aanwezig waarvan de één een lommerrijk erf heeft en de ander (tegen de IJsseldijk aan) een
kleinschalige boerderijcamping is. In de wijk staan met name vrijstaande en geschakelde
villa's met relatief grote tuinen. In de tuinen is met name jong groen aanwezig, aangezien er
geen solitaire bomen van het oorspronkelijke landschap bewaard zijn gebleven. De bomen
die door particulieren worden aangeplant zijn veelal kleine soorten. De tuinen zijn vrijwel
zonder uitzondering met schaars groen ingericht: men heeft liever een groot betegeld terras
dan een vogelbosje. De wijk Beinum grenst aan de oostzijde.
Methode
Het gebied is op broedvogels onderzocht met behulp van de uitgebreide
broedvogelkartering zoals door SOVON beschreven. Het gebied is lopend doorkruist. Er zijn
6 bezoeken gebracht die hieronder zijn weergegeven:
Tabel1. Bezoekdata en -tijden
24 maart 2004
9 april 2004
24 april 2004
8 mei 2004
20 mei 2004
7 juni 2004

26

7.00 - 8.00 uur
6.30 - 7.45 uur
6.15 - 7.15 uur
6.15 - 7.30 uur
6.00 - 7.15 uur
21.00 - 22.00 uur
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Resultaten
Behalve de gebruikelijke stadsvogels zijn ook diverse vogels van parken en het agrarische
gebied vastgesteld. In totaal zijn 30 soorten tot broeden gekomen (tabel 2).
Tabel 2. Soorten en aantallen in Campstede in 2004
soort

aantal

Wilde Eend
Meerkoet
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenm us
Merel
Zanglijster

1
2
1
6
9
1
2
11
55
5

soort
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees

aantal
3
3
1
1
1
3
5
1
1
1

soort
Pimpelmees
Koolmees
Kauw
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu

aantal
6
12
2
5
58
5
9
6
4
2

Groene Specht, Waterhoen en Steenuil zijn diverse keren in de wijk waargenomen doch
broeden daar met zekerheid niet. Tot voor kort broedde de Zwarte Roodstaart er wel maar
nu niet meer. Blijkbaar is de wijk toch al te begroeid geworden. De Scholekster broedde tot
voor kort op een groot plat dak in de wijk. In 2004 helaas niet, wellicht broedde het
betreffende paartje nu in de maïsakkers die aan de wijk grenzen.
Conclusies
De broedvogelaantallen van een aantal struweelvogels hangt sterk samen met het beheer
van de sleedoornhagen etc. in de wijk. Toevalligerwijs was een behoorlijk deel van de
sleedoornhaag langs het Kerkepad de winter voor de inventarisatie onderhouden. Dat
onderhoud houdt in dat al het struikgewas op 50-100 cm afgezet wordt. Dit is natuurlijk
een enorme kaalslag doch noodzakelijk voor het behoud van de haag. Het spreekt voor zich
dat er zich in dergelijke net onderhouden elementen veel minder broedvogels ophouden.
Het lijstje met de meest algemene soorten wijkt nauwelijks af van de andere woonwijken in
Doesburg: Houtduif, Turkse Tortel, Heggenmus, Merel, Pimpelmees, Koolmees, Huismus,
Vink en Groenling.
Opvallend is dat er aan de randen van het gebied, waar struweel aanwezig is, soorten
voorkomen die niet zozeer aan de woonwijk gebonden zijn. Zij gebruiken het struweel zelf
en het aangrenzende agrarische gebied om voedsel te zoeken. Dit zijn: Bosrietzanger,
Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Ringmus en Kneu.
Duidelijk is dat door de aanwezigheid van oude landschapselementen en struweel er een
gevarieerdere vogelbevolking aanwezig is dan indien het groen alleen door particuliere
tuinen gevormd wordt.
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Verslag midwinterlezing 19 januari 2005
Henk Tamerius
De midwinterlezing wordt dit keer verzorgd door VWG-lid en natuurfotograaf Wim Wilmers.
De moderne technieken doen ook bij de VWG zijn intrede, want de foto's worden getoond
via laptop en beamer. Er komt geen dia-apparaat meer aan te pas. Wim werkt zowel met
gewone als digitale camera's. Hoewel de digitale camera veel voordelen heeft, kan je met
gewone dia's beter warmere kleuren vangen. Wim gaat bijna altijd 's morgens vroeg en 's
avonds op pad vanwege de mooie lichtgloed die je dan hebt. Zo toont hij fraaie opnames
van Grutto's en Tureluurs in de Bemmelse Polder. Bij de close-up van een Gele Kwikstaart op
het prikkeldraad zou je haast denken dat hij op het prikkeldraad is gespietst. De Rode Patrijs
is wel een zeer bijzondere gast in de Bemmelse Polder.
Wim let tijdens het fotograferen niet alleen op het vastleggen van de vogel, maar vooral ook
op de compositie. Een goed voorbeeld hiervan is de foto van drie zwanenhalzen: een
Knobbelzwaan scherp in het midden met aan weerszijden twee Wilde Zwanen vaag op de
achtergrond. Een kunst apart is om de beweging van een vliegende of landende vogel vast
te leggen. Je moet dan tijdens het fotograferen het toestel meetrekken. Een prachtige
opname is een landende IJsvogel waarbij de lichtblauwe streep op de rug extra goed te zien
is. Wim heeft ook mooie foto's van baltsende en parende Visdiefjes. Eerst lijkt het erop dat
het mannetje een visje wil aanbieden aan het vrouwtje, maar op het laatste moment slikt hij
hem zelf door!
Het tweede gedeelte van de lezing worden andere natuuropnames getoond: mooie
landschappen in ochtend- of avondgloed, mini-draaikolken in de rivier die door de
macro-opname levensgroot lijken en een net ontpopte libel. Wim stuit op de Veluwe op een
groep Wilde Zwijnen met jongen. De jonge wilde zwijntjes spelen druk met elkaar en vallen
plotseling doodmoe neer om te gaan slapen. Ze buitelen over elkaar heen om het warmste
plekje te bemachtigen en slapen uiteindelijk dicht op en half boven op elkaar gepakt.
Wim is speciaal naar Denemarken afgereisd om de hertenbronst te fotograferen. De herten
zijn daar minder schuw (er wordt niet op gejaagd) en ze hebben enorme geweien. Sommige
natuurfotografen willen doen geloven dat ze hun foto's van herten met enorme geweien op
de Veluwe hebben gemaakt.
Geloof ze echter niet als er dikke loofbomen op de achtergrond staan, want dan zijn ze
zonder twijfel in Denemarken gemaakt!
Wim heeft ons laten zien tot de beste natuurfotografen van ons land te horen. Veel
opnames heeft hij gemaakt samen met zijn vrouw die allerlei hand en spandiensten verricht
zoals bijvoorbeeld het op afstand delegeren van Wim door de pijpenstrootje naar een
groepje Edelherten toe. Wie wat meer wil zien van Wim zijn kwaliteiten moet eens kijken op
www.focusgallery.nl
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Verslag ledenbijeenkomst 22 februari 2005
Ruud Reddingius
Het zaaltje was aardig gevuld deze avond met bijna 30 belangstellenden. We begonnen met
het waarneemrondje:
rond de kerst zijn Pestvogels gezien in Doesburg, 5ex.;
ganzentrek kwam afgelopen januari behoorlijk op gang in richting NO tijdens zacht
winterweer;
Bob Coenen zag 20 Kleine Zwanen trekken over Dieren en op 9 januari zag hij een
Witbuikrotgans in ons werkgebied;
Slechtvalken zijn gezien in de uiterwaard bij Rheden, Vaalwaard, Doesburg op de
kerktoren, Fraterwaard en een paartje op de Eusebiuskerk. Het is niet geheel duidelijk
maar waarschijnlijk zijn dit allemaal verschillende individuen.
Vilmar Dijkstra vraagt om bever waarnemingen aan hem door te geven. De Gelderse Poort
tellers zullen uitkijken naar beversporen het komende seizoen. In de Havikerwaard zijn
vraatsporen gezien langs de grote plas. Bevers verspreiden zich steeds verder in ons
werkgebied als jongen op zoek gaan naar nieuwe territoria.
Mededelingen
Drie multomapjes met getypte veldwaarnemingen uit de jaren 60 zijn geschonken
aan de VWG door Gerard Glerum. Inmiddels is alle tekst in pdf-formaat gebracht en
zijn vrijwilligers bezig de waarnemingen in te voeren in ons digitaal archief.
Jan Schoppers heeft een handgeschreven brief uit de vooroorlogse periode van de
vorige eeuw gekregen. De brief is een verslag van een broedpoging van een Ooievaar
in ons werkgebied. Wie zou het ouderwetse handschrift kunnen ontcijferen? Jan zal
Thom Renssen benaderen.
Cor de Vaan vertelt iets over het Veluwezoomboek en zal meer uit de doeken doen
op de aanstaande ALV.
Een rapport over de avifauna van de Gelderse Poort is in de maak.
De startbijeenkomst voor de Gelderse Poort tellingen is 8 maart in de Stadsboerderij
(zie Vlerk). De resultaten van 2004 worden gepresenteerd. Verder zijn besprekingen
gevoerd met het Waterschap om het waterpeil boven de 10m te houden in het
broedseizoen en zomer. Het Waterschap werpt vele bureaucratische hordes op die
genomen moeten worden.
23 februari is de startbijeenkomst voor broedvogeltellingen op de Veluwezoom ten
huize Schoppers.
Op 5 maart is er een excursie naar de Rammelwaard, tussen Deventer en Zutphen.
Op 30 maart is de algemene ledenvergadering.
Er was niets voor de rondvraag.
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Grote Gele Kwikstaart; de nieuwe jaarsoort
De Grote Gele Kwik is dit jaar de jaarsoort. Frank Majoor verzorgde de lezing over de soort
aan de hand van een beamer presentatie. Hij moest dit alleen doen want Stef Waasdorp was
helaas verhinderd. Stef heeft de afgelopen jaren territoria geteld en vorig jaar nestkasten
getimmerd en in april opgehangen. Deze hangen op vele geschikte plaatsen in en buiten de
stad. In Warnsborn hangen 3 nestkasten, in Mariëndaal 2, tussen Doorwerth en Oosterbeek
5, de Fonteinallee 1, Sonsbeek 6, vlakbij de Stadsboerderij Presikhaaf 1, en in Larenstein 1.
Ze hangen vooral onder bruggetjes boven water. Er is nog niet gebroed in één van de
opgehangen kastjes.
Eén paartje heeft achter de waterval in Sonsbeek gebroed, in een nis. Op zondagen
natuurlijk topdrukte en dan moesten de jongen wel eens honger lijden. Ervaringen elders
met nestkasten zijn goed, dus er is reden tot optimisme. Mogelijk worden nestkasten ook als
slaapplaats gebruikt en het idee werd geopperd om de oudervogels die overnachten in de
nestkast daar te vangen - buiten het broedseizoen - en te ringen. Frank Majoor heeft de
afgelopen jaren op de slaapplaats in Sonsbeek volwassen vogels gevangen en jongen
geringd in Sonsbeek en Zypendaal.
De vogels die hier broeden trekken weg naar het zuiden in de herfst en hun soortgenoten uit
Scandinavië nemen 's winters hun plaats in. De pieken van doortrek liggen in sept.-okt. en
april. Er wordt meer trek waargenomen langs de kust dan in het binnenland.
De soort broedt in Nederland vooral in Limburg en het oosten met name de Achterhoek en
Twente. In ons werkgebied waren er afgelopen jaar 9 zekere broedparen en 5
waarschijnlijke. De soort kan tot 4 broedsels produceren met een afnemend aantal eieren.
De eerste leg kan tot 6 eieren tellen.
Het gaat best goed met de soort in Nederland. Het lijkt erop dat de Grote Gele Kwik
profiteert van de zachte winters.
Dit jaar gaat de inventarisatie van territoria en ringen van jongen gewoon verder, terwijl ook
de winterverspreiding en slaapplaatsen aandacht krijgt. Aanspreekpunt is Stef Waasdorp, tel.
06-54268041, altar@dolfijn.nl. Weet iemand nog een geschikte plek voor een nestkast,
neem dan contact op met Stef. Om ringen af te lezen is een telescoop nodig op de kortste
instelafstand.
Lezing van Frank Majoor 'Kokmeeuwen door de steden heen'
Frank begon met ringen aflezen in 1984 in Hilversum. Met een 8-10x kijker kan je de ringen
goed aflezen. In '96 startte hij zelf met meeuwen te kleurringen. Meeuwen worden
gevangen door een touwtje met lus aan te spannen als de meeuw er op staat. Als je de
meeuwen voert heb je snel beet.
Ringgegevens worden veel gemaild naar Frank. Het verwerken van alle waarnemingen is een
behoorlijke klus. De website www.cr-birding.be verschaft veel informatie over alle lopende
ringprojecten. Waarnemingen kan je vaak opsturen naar een emailadres vermeld op de
website.
Frank is bezig met een aantal artikelen voor Limosa.
Er lopen drie onderzoeken:
Trekpatronen: Frank onderzocht de herkomst van de winterpopulatie van
Kokmeeuwen in Hilversum. De meeste bleken afkomstig uit de Baltische staten waar
veel werd geringd. De laatste jaren wordt vooral veel in Malmö (zuid Zweden) en in
Finland geringd. Er bleken verschillen te zijn tussen individuen betreffende
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aankomstdatum: vroeg (juli-aug.); of laat (okt.-nov.). Naast de overwinteraars zijn er
doortrekkers; zo was er één die telkens uiteindelijk in Italië opdook, omgeving
Venetië. Er zijn zwervers die telkens op andere locaties gezien worden. En er is
vorsttrek, zo'n 30 % trekt weg als de temperatuur flink daalt. De laatste jaren zien we
dit minder. Ook blijkt dat er 's winters meer mannetjes zijn in ons land. In de steden
rond het IJsselmeer ligt het aantal zelfs rond de 75-80%. Het geslacht is te bepalen
met biometrische kenmerken. Wat de keus van locatie door mannetjes en vrouwtjes
bepaalt is niet goed bekend. Waarschijnlijk trekken de vrouwen verder naar het
zuiden en zitten ze meer buiten de stad.
Kopkaprui: er is een behoorlijke variatie in het patroon van de kopkaprui en de
snelheid waarmee dit plaatsvindt in het voorjaar. Kijk in februari en maart maar eens
rond naar Kokmeeuwen, dan zie je dit duidelijk. De rui vindt ook vroeger plaats door
de zachtere winters.
Populatie trends: er was een flinke stijging van de populatie in Nederland in de jaren
tachtig gevolgd door een flinke daling in de jaren negentig. De overlevingskans is
waarschijnlijk niet afgenomen. Waarschijnlijk is het weer een verhaal van afnemend
broedsucces. Er zijn verschillen tussen meeuwen aan de kust en in binnenland. Aan
de kust is het succes 0,8 jong per paar, in binnenland 0,5 jong per paar. Mogelijke
invloeden op de meeuwen populatie zijn een aantal droge jaren, de ontwatering door
onze intensieve landbouw, het afdekken van vuilnisbelten en vossenpredatie langs de
waddenkust. De regenworm is tenslotte voor de soort in het binnenland een
belangrijke voedselbron.
Volgens Frank zijn er aanwijzingen dat de Stormmeeuw de Kokmeeuw gaat verdrijven uit de
steden. Dit is reeds het geval in Kopenhagen. Frank is begonnen met deze soort onder de
loep te nemen en de eerste zijn ondertussen gekleurringd.
Met dank aan Frank Majoor voor de correcties in het verslag
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Agenda
19 maart

Wekelijks broedvogelinventarisatie in Park Rosendael. Geïnteresseerden kunnen
met ervaren tellers meelopen. Informatie bij Jan Schoppers 026-4955556 en
jan.schoppers@wolmail.nl

30 maart

Algemene Ledenvergadering in de Stadsboerderij Presikhaaf. Aanvang 20.00

2 april

Excursie naar Texel. Vertrek 7.00 uur Watermolen. Opgave bij Michaëla Povel
026-3645784, mich.paul@zonnet.nl Zie aankondiging in de vorige Vlerk

16 april

Maandelijkse watervogeltelling langs de rivieren. Voor informatie hierover bij
Greta van Hoorn, 026-3511805, g.van.hoorn@hccnet.nl

28 april

Ledenbijeenkomst met een lezing over het beschermingsproject van de
Kwartelkoning in Nederland door Jan Schoppers. Stadsboerderij Presikhaaf,
aanvang 20.00 uur.

29 apr-1 mei Weekendexcursie naar Breskens. Vertrek in de loop van de vrijdag. Opgave bij
Michaëla Povel 026-3645784, mich.paul@zonnet.nl Zie aankondiging in de
vorige Vlerk
7 mei

Big Day, wegens groot succes twee jaar geleden op herhaling. Vertrek om
4.30 uur ingang Park Rosendael. Opgave bij Michaëla Povel 026-3645784,
mich.paul@zonnet.nl Zie aankondiging in de vorige Vlerk.

4 juni

Excursie naar het Naardermeer. Vertrek 7.00 uur bij de watermolen. Opgave
bij Michaëla Povel 026-3645784, mich.paul@zonnet.nl Zie de aankondiging
elders in deze Vlerk

24 juni

Nachtzwaluwexcursie
op
de
Veluwezoom.
Vertrek 21.00 uur
Bezoekerscentrum Veluwezoom, Rheden. Opgave bij Michaëla Povel
026-3645784, mich.paul@zonnet.nl Zie de aankondiging elders in deze Vlerk

1 augustus

Start trektellingen bij Dieren en Elten. Informatie bij respectievelijk Bob Coenen
0313-421788 bob.coenen@zonnet.nl en Jan Schoppers 026-4955556
jan.schoppers@wolmail.nl
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