k
r
e
l
V
Vogelwerkgroep
Arnhem e.o.

Jaargang 36/1 2019

Vlerk

36/1 2019

Vlerk is een uitgave van de Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken en verschijnt viermaal per jaar. De vereniging is opgericht 10 maart 1982 met als doel de bestudering
en bescherming van in het wild levende vogels. Het werkgebied ligt rondom Arnhem
en beslaat het gebied tussen Zutphen, Spijk, Elst en Hoenderloo.

Redactie Jeannette Weijers, Bas van Balen, Herman Boesveld, Jan Schoppers
Redactieadres Jeannette Weijers,, Vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl
Vormgeving Fokko Erhart, fokko@wildernisfoto.nl
Voorzitter Herman Boesveld, 06-25 407 522, voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
Penningmeester Henk Tamerius, penningmeester@vogelwerkgroeparnhem.nl
Bestuurslid Matthias Koster, bescherming@vogelwerkgroeparnhem.nl
Matthias Koster, onderzoek@vogelwerkgroeparnhem.n
Bestuurslid Jelle Aalders, educatie@vogelwerkgroeparnhem.nl
Ledenadministratie Henk Tamerius, 026 84 85 409, ledenadministratie@vogelwerkgroeparnhem.nl
Contributie Leden €17,50 per jaar (€15,00 indien per machtiging betaald)
Donateurs €17,50 per jaar
Bankrekening NL35 INGB 0003 9834 71 t.n.v. Vogelwerkgroep Arnhem e.o. te Arnhem.
Leden en donateurs ontvangen Vlerk gratis.
Losse nummers Te bestellen door €4,00 over te maken o.v.v. “jaargang/nummer”.
Website www.vogelwerkgroeparnhem.nl
Webmaster Jorick van de Westeringh, webmaster@vogelwerkgroeparnhem.nl
Druk Repro, Pro Persona, Wolfheze. Oplage: 290
Foto omslag Draaihals Wageningen west, 28 april 2016. Foto: Koos Dansen
© Foto’s Op geen enkele wijze mogen foto’s uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie

Vlerk
en/of andere rechthebbenden.

Kopijsluitingsdatum Vlerk 2019/2:

		

15 april 2019

Van de redactie

Mijn naam is Jeannette, ik ben 43 jaar
getrouwd geweest en heb een samenwonende zoon in Driel en een getrouwde
dochter in Austin – Texas. Zoonlief heeft een
schat van een dochter, ik ben dus een trotse
oma die vastbesloten is haar liefde voor de
natuur op haar kleinkind over te dragen.
Bijgaande foto toont dat het eerste begin is
gemaakt.
Vogelen heb ik pas een tiental jaren geleden
opgepakt en dat had, moeilijk om toe te
geven, heel wat eerder gekund als ik als
tiener beter naar mijn moeder had geluisterd.
Wonend aan de rand van Warnsborn werd de
tuin altijd royaal door vogelbeestjes bezocht
en haar vogelboek en kijker lagen altijd
paraat. Die wel, ik niet. Nu lig ik regelmatig
op de vogel-uitkijk, haar aansporingen waren
destijds helaas niet aan mij besteed. Enfin, ik
ben dus met veel plezier aan een inhaalslag
bezig en wat valt er veel te leren!!!
Op dit moment ben ik nog volop aan het
werk als zelfstandig ontwerper in de interieur
textiel, mezelf pensioneren zit er nog niet in.
Maar naar eigen wens de tijd kunnen indelen
biedt veel mogelijkheden om ook gedurende
kantooruren op pad te gaan. Ik maak daar
dankbaar gebruik van, het spijbelgevoel ten
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spijt, op mijn vrijwel dagelijkse wandelingen
door de Klompenwaard in Doornenburg,
waar ik praktisch tegenover woon.
Ik zal met veel genoegen de redactie
taken van Renske overnemen. Ik kom in
een gespreid en warm bedje. Alle Vlerk
voorbereidingen zijn uitstekend door haar
georganiseerd, hoewel ik niet zal beweren
dat het kind nu de was zal kunnen doen.
Het warme welkom van de voorzitter in het
vorige nummer maakt een mens nederig
en verlegen: ik hoop zijn verwachtingen te
kunnen waarmaken. Gelukkig sta ik er niet
alleen voor. Voor dit nummer heb ik nog
op Renske mogen leunen, waarvoor mijn
hartelijke dank. De overige redactieleden
zijn door de wol geverfd en als team hopen
we jullie weer vier keer per jaar te verrassen
met een Vlerk vol interessante artikelen en
levendige excursie-verslagen.
Renske, nogmaals bedankt voor je inzet en
toewijding en hopelijk tot ziens!

Namens de Vlerkredactie
Jeannette Weijers
vlerkredactie@gmail.com
Foto: Marieke Janssen

Schrijven over vogels is mijn hobby, schrijven
over mezelf zeer zeker niet. Maar dat jullie na
vele jaren van Renske's voortreffelijke arbeid
en noeste vlijt wel enigszins willen weten
wie er gaat proberen in haar voetsporen te
treden kan ik begrijpen. Dus: grote bak koffie,
krentenbol en aan de slag.

Verwachte verschijningsdatum volgende
Vlerk: eind juni 2019
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Van het bestuur
We schrijven 28 januari 2019, echt winteren
wil nog niet lukken en de jaarlijkse
tuinvogeltelling leverde geen verrassende
resultaten op, de Merels doen het gelukkig
weer beter. In januari kwam de Vlerkredactie
alweer bijeen voor een memorabel beraad.
Renske Postma is als hoofdredacteur afgelost
door Jeannette Weijers, de koning is dood,
leve de koning...zeiden ze vroeger en wij
zeggen het alsvolgt: Renske, we hebben
genoten van jouw jarenlange inzet voor
onze Vlerk, hartelijk dank en Jeannette....wat
verheugen wij ons op jouw bijdragen, wat
een vooruitzicht.
Over de Vlerk gesproken....de keuze: van
papier lezen of vanaf het scherm blijft
actueel, de een wil dit, de ander vindt
dat ook wel goed en de penningmeester
van onze VWG...die wikt en beschikt. Op
woensdag 13 maart a.s. zal de jaarvergadering van onze VWG plaatsvinden, waarvoor
jullie allen een aparte uitnodiging per email
zullen krijgen. In die agenda zal een voorstel
tot contributieverhoging staan, want onze
Vlerk is veruit de grootste onkostenpost. We
weten allemaal, dat het leven steeds een
beetje duurder wordt en daarom ontkomen
wij er ook niet aan om een kleine contributieverhoging voor te stellen om in de zwarte
cijfers te blijven. In dit voorstel zit dan een
verschil tussen papierlezers en schermlezers.
Dikke kans, dat jullie dit lezen, als de ALV al
geweest is, een tempo-verschil tussen papier
en scherm.

start gegaan onder leiding van Cor de Vaan
en Kyo Lelivelt. Je had de deelnemers eens
moeten zien zitten die eerste avond in de
stadsboerderij Presikhaaf, dorstend naar
vogelkennis en vooral naar de vele vogelexcursies, die op het programma staan.
Wij allen wachten op het voorjaar, hèt
vogelseizoen, trek erop uit, geniet van al
dat gebroed en doe dat vooral met elkaar,
de VWG Arnhem biedt weer de nodige
excursies. Het bestuur broedt ook, maar
dat lezen jullie in de ALV-uitnodiging en
ik maar hopen, dat die SMS in West-Afrika
aangekomen is, want we hebben die
Oeverzwaluwenwand in park Lingezegen
natuurlijk niet voor niets laten bouwen.

Herman Boesveld
Voorzitter.

Ook in januari is de nieuwe vogelcursus van
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Broedvogels van Beekhuizen
Inleiding
Beekhuizen (122,5 ha) is één van de
gebieden op de Veluwezoom welke jaarlijks
geteld wordt volgens de BMP-B methode
van Sovon. Vanaf 1995 wordt het gebied
geteld. Dit verslag gaat over de broedvogelresultaten van 2010 t/m 2018. In deze jaren
hebben Hans Quaden en Sjoerd Wiggers het
gebied geteld.

Telgebied Beekhuizen
Het telgebied Beekhuizen (figuur 1) ligt ten
noordoosten van Velp (gemeente Rheden) en
is onderdeel van het landgoed Beekhuizen
en Nationaal Park Veluwezoom. Het landgoed
Beekhuizen is een rijksmonument.

Bron: Sovon

Beekhuizen ligt op een stuwwal waardoor het
landschap gevarieerd en sterk heuvelachtig is.
Al enkele eeuwen is Beekhuizen een landgoed
met een rijke cultuurhistorie. Het gebied
bestaat hoofdzakelijk uit bos en enkele open
stukken met (voormalige) landbouwgrond.

De hogere gronden bestaan uit gemengd
bos van voornamelijk Grove Den, Beuk, Eik,
Berk, met kleine stukken naaldhout van
Fijnspar of Douglas. De dalen bestaan uit
oude loofbossen en vochtige bronbossen
met voornamelijk loofhout als Beuk, Eik, Els
en Berk.
In het noorden van het gebied ontspringt
de Beekhuizerbeek, welke westelijk door het
gebied stroomt richting het voormalige hotel
en de vijvers van Beekhuizen. Vanaf de vijvers
stroomt de beek langs de zuidwestelijke
gebiedsgrens om uiteindelijk ten zuiden
het gebied te verlaten richting landgoed
Biljoen. Op Beekhuizen zijn veel oude lanen
te vinden van voornamelijk Beuken. De
Ossendaalselaan is een van de oudste en
bekendste lanen van Beekhuizen welke
vanaf de Beekhuizenseweg loopt richting
Begraafplaats Heiderust. Het telgebied heeft
verschillende beheerders en eigenaren. Een
klein deel ten noordwesten van het telgebied
is in eigendom en beheer van de gemeente
Rheden. Het overgrote deel van het telgebied
is in eigendom en beheer van de Vereniging
Natuurmonumenten. Daarnaast behoren er
in het zuiden en westen nog enkele particuliere terreinen bij.

Veldwerk en verwerking

Figuur 1. Telgebied Beekhuizen
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Het veldwerk is gedaan volgens het BMP-B
oftewel het Broedvogel Monitoring Project
Bijzondere soorten van Sovon met als
laatste versie Vergeer e.a. (2016). De BMP-B
houdt in dat alle bijzondere broedvogels
geteld worden in het gebied, 38 gewone
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Foto: Fokko Erhart

Impressie van een door bos omzoomd landbouwgrond in het telgebied, 25 december 2018

broedvogels hoeven hierbij niet geteld te
worden volgens de lijst. Voor eigen gebruik
zijn enkele soorten die niet geteld hoeven
te worden volgens de BMP-B methode wel
geteld en meegenomen met de resultaten,
deze soorten zijn de Boomkruiper, Grote
Bonte Specht, Holenduif en Grauwe
Vliegenvanger. Jaarlijks ( 2010-2018)
zijn er 7-13 bezoeken gebracht. Deze
bezoeken bestonden grotendeels uit vroege
ochtendbezoeken maar ook enkele late
ochtend- en nachtbezoeken per jaar. De
ochtendbezoeken zijn gestart op verschillende punten in het gebied zodat elk deel op
vroeg en later tijdstip zijn bezocht. De vroege
ochtendbezoeken zijn met een fiets afgelegd,
hierbij werd er regelmatig stil gestaan om
alle geluiden goed te horen en de gegevens
vast te leggen in Sovon Avimap. De late
ochtend- en nachtbezoeken zijn lopend
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afgelegd. Van 2010 tot 2015 heeft Hans
Quaden het gebied geteld. In 2016 en 2017
hebben Hans Quaden en Sjoerd Wiggers het
gebied geteld, deels alleen en deels samen
in het veld. In 2018 heeft Sjoerd Wiggers
geteld. Alle gegevens zijn ingevoerd in het
programma Sovon Avimap en met behulp
van de autoclustering zijn de territoria
bepaald.

Resultaten
In 8 jaar zijn er 33 BMP-B soorten als broedvogel vastgesteld waarvan 5 soorten met 1
territorium, dit zijn de Braamsluiper, Dodaars,
Kruisbek, Raaf en Wielewaal. De meest
voorkomende BMP-B soort is de Boomklever
met in totaal 332 territoria geteld in 8 jaar,
gevolgd door de Appelvink met 132 territoria,
de Glanskop met 63 territoria en de Bonte
Vliegenvanger met 61 territoria. Jaarlijks zijn
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Tabel 1: BMP-B Soorten + aantallen territoria per jaar (* niet geteld, leeg vak wel geteld geen territoria aanwezig)
Soort
Appelvink
Bonte Vliegenv.
Boomklever
Boompieper
Bosuil
Braamsluiper
Buizerd
Dodaars
Fluiter
Gekr. Roodstaart
Glanskop
Goudvink
Grauwe Gans
Groene Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Havik
IJsvogel
Kleine B. Specht
K.snavelboomkr.
Kruisbek
Kuifeend
Kuifmees
Mandarijneend
Matkop
Middelste B. Specht
Nijlgans
Putter
Raaf
Vuurgoudhaan
Wielewaal
Zwarte Mees
Zwarte Specht

2010
15
9
38
2
5

2011
12
9
30
6
2

2012
18
2
45
1
3

2013
17
5
30
4
3

2014
11
9
33
2
*

2

2015
14
1
38
3
3
1
2

8
2
12
1
2
2
1
5
1

3
3
5
3
1
1
1
4
1

1
2
6
1
1
1
2
3

8
2
8
2
1
1
1
1

*
1
6

4
2
5

1
2
2
3

2

6

7

3

3

2
1
2
2
1
1
2

2016
16
6
45
2
4

2017
12
11
35
2
5

1
3
2
6
1
1
1
2
2
1
1
5
1

2018
27
9
38
4
4
1

1
3
2
8
2
3
1
2
6
1

2
6
7
3
4
2
2
3
1

6
2

3
1

1
2
3
1
1
2
1

6

3

1

5

5
1

4

5

5
1
1
2
1
1
1
10

2

2

1

2

1

1

2

3
2

1
1

4
1

2

1
3
1
1

1
1

er tussen de 19 en 27 soorten vastgesteld. In
2013 en 2014 zijn er 19 soorten vastgesteld
en 2017 was het soortenaantal het hoogst
met 27 soorten. In 2014 is de Fluiter niet
geteld waardoor deze ontbreekt. Ook zijn
er in dat jaar geen avondbezoeken geweest
waardoor de Bosuil ontbreekt. De BMP-B
soorten van de Rode Lijst zijn Grote Lijster,
Wielewaal, Matkop, Raaf en Zwarte Mees.
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2
3
1
1
2

1
1
1
1
1

1
7
2
1

4
3
1

Van de overige soorten is de Grauwe
Vliegenvanger een soort van de Rode Lijst.
De Boomkruiper is vanaf 2012 geteld.
De twee meest voorkomende soorten
en enkele interessante soorten worden
hieronder kort besproken.

Boomklever
De Boomklever is de meest voorkomende
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BMP-B soort in Beekhuizen. De soort is een
standvogel die het gehele jaar voorkomt
in het gebied. Hij houdt van oud loofbos
wat volop aanwezig is op Beekhuizen. Het
ouder wordende bos en natuurlijker beheer,
waardoor er meer dood hout blijft staan
en er meer holtes in bomen aanwezig zijn
is gunstig voor deze soort. De Boomklever
heeft een verspreiding over het gehele
gebied en komt het meest voor in de oude
Beukenlanen waar oude nestplaatsen
van spechten vaak gebruikt worden als
nestplaats. Vanaf 2010 tot 2018 zien we dat
de soort met een gemiddeld aantal van 37
territoria stabiel is gebleven in het gebied.
Door de jaren heen was er enig verschil in
territoria met in 2013 het laagste aantal
territoria van 30 en in 2012 en 2016 waren
de aantallen het hoogst met 45 territoria.

Appelvink
De Appelvink komt veel voor op
Beekhuizen. De soort is schuw en
waakzaam, en leeft vooral boven in
boomtoppen. De soort is een standvogel
of trekt weg over kleine afstanden.
Appelvinken komen veel voor in oud
gemengd loofbos wat volop aanwezig is
in Beekhuizen. Ze broeden meestal hoog
in de boomtoppen en kunnen in losse
kolonies voorkomen. In het gebied zien
we de grootste concentraties Appelvinken
op de hogere gronden, waar ze soms dicht
op elkaar aanwezig zijn. De soort komt
in het gehele gebied voor. De grootste

concentraties door de jaren heen zien we
op de Keienberg, de Ossenberg en rondom
het voormalige hotel Beekhuizen. Vanaf
2010 tot 2018 zien we dat de Appelvink
met een gemiddeld aantal van 15 territoria
stabiel is gebleven met in het jaar 2018 een
forse toename naar 27 territoria. Mogelijk
kan deze toename ook dit jaar worden
vastgesteld?

Spechten
Wat uniek is voor Beekhuizen is dat vanaf
2011 alle spechten die in Nederland
voorkomen aanwezig zijn. Dit zijn de Groene
Specht, de Zwarte Specht en de 3 Bonte
Spechten.
De Zwarte Specht is de grootste specht
van Europa en broedt vooral in Beuk en
Amerikaanse Eik maar ook in naaldbomen
als Grove Den en Douglas. De soort blijft het
gehele jaar in het gebied. Beekhuizen is een
goed gebied voor de Zwarte Specht, naast
dat er veel oude bomen aanwezig zijn, is
er ook veel dood hout waar doorgaans het
voedsel wordt gezocht. De soort heeft een
groot territorium. In Beekhuizen is de vogel
jaarlijks vastgesteld met 1 tot 2 territoria
met name in het noorden en oosten van het
gebied.
De Groene Specht is een bewoner van
loofbossen en gemengde bossen met
open plekken, maar komt ook veel voor in
halfopen cultuurlandschap met verspreide

Tabel 2: Overige soorten en aantallen territoria per jaar (* niet geteld)
Soort
Boomkruiper
Gr.Vliegenvang.
Grote B. Specht
Holenduif
-6-

2010
*
6
17
5

2011
*
5
16
4

2012
*
7
18
6

2013
23
4
19
7

2014
29
7
17
3

2015
34
4
22
9

2016
39
5
27
7

2017
27
1
22
5

2018
34
10
23
10
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bosjes of houtwallen. Open stukken zijn
belangrijk voor de Groene Specht om
voedsel te zoeken, in Beekhuizen zijn deze
ook te vinden. Het is een soort die het
gehele jaar in het gebied blijft. Nesten zijn
meestal te vinden in levende loofbomen
waar hij soms een nieuwe holte in hakt maar
vaak in oude holtes zit. Net als de Zwarte
Specht heeft de Groene Specht een groot
territorium. Jaarlijks zijn er op Beekhuizen
1-2 territoria vastgesteld, voornamelijk ten
noorden van de Herikhuizerweg.
De Grote Bonte Specht is de algemeenste
specht in Beekhuizen met een gemiddeld
aantal territoria per jaar van 20. De soort
is een echte bosvogel die zelden op de
grond wordt gezien. Het is ook een soort
die het gehele jaar in het gebied blijft. De
Grote Bonte Specht broedt bij voorkeur in

zachthoutsoorten zoals Berk en Grove Den
maar ook in harde soorten zoals Eik en Beuk.
In Beekhuizen komt de soort verspreid over
het hele gebied voor. Grafiek 1 laat zien dat
de soort het goed doet in Beekhuizen de
laatste jaren.
De Middelste Bonte Specht is een soort die
zich in 2012 gevestigd heeft in Beekhuizen.
De soort houdt van loofbossen met veel
staand dood hout, Eiken hebben hierbij de
voorkeur. Het inventariseren van deze soort
is lastig gezien hij nauwelijks roffelt. Ook is
hij niet erg bewegelijk. De Middelste Bonte
Specht wordt meestal op basis van roepen
waargenomen. Het hele jaar verblijft de
soort in het gebied. De Middelste Bonte
Specht is minder goed in staat om zelf een
holte in bomen te hakken zoals de Grote
Bonte Specht, hij broedt vooral in oude
holtes van deze specht (Vogel & Sierdsema

Figuur 2. Ontwikkeling aantal broedterritoria bonte spechten per soort
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foto Sjoerd Wiggers

Dichtgevroren vijver in Beekhuizen Januari 2019

2018). Uit de ontwikkeling in aantal zien
we dat deze soort in 2012 met 3 territoria
het meest voorkwam in latere jaren met
respectievelijk 2 en 1 territoria. Vanaf 2012
is er jaarlijks 1 territorium vastgesteld in de
bronbossen ten noorden van de vijver in
Beekhuizen.

en klinkt meer als een naaimachine. De
soort is in de onderzochte jaren jaarlijks
vastgesteld met 2-7 territoria. Hiermee is
het na de Grote Bonte Specht de meest
voorkomende specht in Beekhuizen. We
zien dat de meeste territoria zijn vastgesteld
ten noorden van de Herikhuizerweg.

De Kleine Bonte Specht, de naam zegt het
al, is de kleinste specht in Nederland, hij is
niet veel groter dan een Huismus. Hij houdt
van loof en gemengde bossen waar naast
de hardhoutsoorten als Eik en Beuk ook
een aanzienlijk deel uit zachthoutsoorten
als Berk, Els, en Grove Den bestaat. Kleine
Bonte Spechten zijn honkvaste vogels die
nagenoeg het hele jaar in hun territorium
blijven. De nesten worden vaak uitgehakt
in grote zijtakken van oude loofbomen. De
soort is visueel moeilijk te inventariseren
omdat hij meestal hoog in bomen
verborgen zit achter een tak. De soort
roept en roffelt wel, maar minder luid dan
de Grote Bonte Specht, de roffel is langer

Watervogels
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Naast veel soorten bosvogels zien we in
Beekhuizen ook waterliefhebbers zoals de
IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Kuifeend,
Dodaars en zelfs de Grauwe Gans en
Nijlgans.

Grote Gele Kwikstaart
De Grote Gele Kwikstaart is een soort die
broedt langs snelstromende beken. De
nesten worden gebouwd onder bruggen of
bouwwerken in muren of onder overhangende vegetatie. De soort is vermoedelijk
een standvogel of trekt over korte
afstanden. In Beekhuizen wordt de Grote
Gele Kwikstaart jaarlijks vastgesteld met 1
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tot 2 territoria en vanaf 2013 jaarlijks met 2
territoria. Alle territoria zijn vastgesteld in
het gebied van de vijver tot aan de spreng
van de Beekhuizerbeek. Het deel van de
Beekhuizerbeek ten zuiden van de vijver is
vermoedelijk verstoringsgevoeliger omdat
de paden dicht langs de beek lopen en de
recreatiedrukte hier groter is.

Conclusies

gaat uit naar Natuurmonumenten en André
ten Hoedt (Natuurmonumenten) voor informatie over het beheer van Beekhuizen. In
het bijzonder wil ik Hans Quaden bedanken
voor zijn grote inbreng aan gegevens. Hans
is in 2017 plotseling overleden. Beekhuizen
was zijn favoriete telgebied. Ik heb veel van
Hans mogen leren in de jaren dat ik met
hem mee ben geweest.

Landelijk gaan de bosvogels vooruit. Op
Beekhuizen zien we een lichte vooruitgang
van de getelde bosvogels over de jaren.
Enkele soorten zijn wat afgenomen zoals de
Fluiter maar het merendeel van de soorten
is gelijk gebleven of toegenomen zoals de
Appelvink, Grote Bonte Specht, Holenduif
en Boomkruiper. Het bos in Beekhuizen
wordt steeds ouder hetgeen gunstiger is
voor de bosvogels. Daarnaast is het beheer
van het bos in het gebied natuurlijker
geworden waardoor er meer variatie in
leeftijdsopbouw, structuur en boomsoorten
ontstaat. Er ontstaan meer open plekken in
het bos en het dode hout blijft langer staan
en liggen. In onder andere het bronbosgedeelte en op enkele andere plekken in
Beekhuizen heeft Natuurmonumenten
ten behoeve van de ondergroei ook forse
Beuken geringd, wat meer variatie en dood
hout oplevert op deze plek. De watervogels
gaan landelijk vooruit. De dichtheden
elders worden groter waardoor er andere
plekken worden gezocht zoals Beekhuizen.
Op Beekhuizen zien we de laatste jaren een
lichte vooruitgang van het aantal territoria
en soorten watervogels.

Lijkt het je leuk om ook een gebied te
tellen op de Veluwezoom of een keer mee
te lopen in Beekhuizen. Meldt je dan aan
bij onze coördinator Broedvogeltellingen
Veluwezoom: Rob Vogel; emailadres: rob.
vogel@sovon.nl

Dank

Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken 2008.
Vogels van de Veluwezoom, 25 jaar onderzoek
aan vogels in hun leefgebied. Vogelwerkgroep
Arnhem en omstreken, Arnhem.

Alle terreineigenaren worden bedankt voor
hun medewerking en gastvrijheid en het
verlenen van vergunningen. Speciale dank
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Sjoerd Wiggers
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Fietsexcursie Vogelwerkgroep Pannerdens Kanaal:
5 januari 2019
Onder een grijze lucht met dito miezerige
regen verzamelen we om half negen bij het
station in Westervoort. Sommigen van de 11
deelnemers hebben er dan al een flinke fietstocht op zitten vanuit onder andere Arnhem
en Zevenaar; anderen zijn heel comfortabel
mét fiets meegelift tot het startpunt.

We fietsen langs plasjes en strangen en
meteen bij de eerste stop horen we al
de weemoedige roep van de Wulpen en
we zien een aantal eenden op de plas:
Smienten, Slobeend, Kuifeend en grote
groepen Ganzen. Aanvankelijk vooral
Grauwe Ganzen, later op de route groepen
Brandganzen, Kolganzen en Canadese
Ganzen.
Verderop de route zien we een paar
Nonnetjes in fraai winterkleed; een mooi
gezicht; tevens Grote Zaagbekken en in een
weiland een aantal Stormmeeuwen.

Foto: Fokko Erhart

Cor de Vaan, onze excursieleider, maakt de
groep compleet, wat iemand de opmerking
ontlokt, dat we toch niet zonder hem kunnen
vertrekken! Na enige handige tips van
Cor (niet abrupt stoppen zelfs al zie je een
uiterst zeldzaam exemplaar, ruimte laten
voor andere weggebruikers etc.) vertrekken
we klokslag half negen. Iedereen is goed
gekleed op de weersomstandigheden,
sommigen bijna onherkenbaar vermomd
met muts en sjaal.

De route gaat via de Loodijk langs de
mammoet naar de Deukerdijk, een koffiestop bij het oude gemaal aan de Oude Rijn
en terug via Pannerden naar Westervoort.

Mannetje en vrouwtje Canadese gans (links) en kleinere Brandgans (rechts)
- 10 -
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Foto: Fokko Erhart

De groep is divers en gemoedelijk: kennis
wordt gul gedeeld hetgeen voor een beginnend vogelaar (schrijver dezes) heel prettig
is, want wát maakt een Stormmeeuw nu
een Stormmeeuw?? En hoe zit het met die
Middelste en Grote Zaagbekken? Ik leer dat
de Middelste Zaagbekken zich vooral aan de
kust laten zien in tegenstelling tot de Grote
Zaagbekken, en Stormmeeuwen hebben
niet de oorvlek van de Kokmeeuwen,
hebben een gele snavel in plaats van een
rode en zijn bovendien iets groter.
Tegen 12 uur komen we, nu toch wel
enigszins verkleumd, bij het gemaal
Oude Rijn. Dit gemaal is in de periode
1882-1884 gebouwd, aanvankelijk als
stoomgemaal, later omgebouwd tot
elektrisch aangedreven gemaal. Toen het
Pannerdensch Kanaal was aangelegd, bleek
waterregulering noodzakelijk om de voeten
(en hoofdzakelijk het omringende land van
de Driedorpenpolder) droog te houden.
De functie van het stoomgemaal is in 1970
overgenomen door het Kandiagemaal dat
de Oude Rijnstroom op peil houdt. Het
gemaal Oude Rijn is intussen mooi gerestaureerd en zodoende bewaard gebleven
met een andere bestemming (museum
en horeca). Na de koffie, soep en tosti’s
hervatten we verkwikt de tocht. Intussen
is het al wat later en we slaan daarom de
oversteek over voor een andere keer; we
moeten ook nog rekening houden met de
wind die we nu tégen hebben..
Onderweg ontmoeten we de Canadese
Gans waarna er een Babylonische spraakverwarring ontstaat en één van ons het spoor
bijster raakt: bestaan er nu ook Canadese
Brandganzen? Cor legt uit dat je wel onderscheid moet maken tussen Kleine en Grote

Kokmeeuw in winterkleed met kenmerkende oorvlek

Canadese ganzen en dat er mogelijk wel
Brandganzen in Canada voorkomen, maar
dat dat toch geen Canadese Brandganzen
zijn c.q. genoemd mag worden…! Vogelen is
helemaal niet zo simpel!
Max, die ook eens in een andere richting
kijkt dan de “dijkspotters”, ontwaart in een
grote boom nog een Turkse Tortel en eerder
zagen we ook nog een eenzame Ooievaar
rondstappen.
Dit maakt uiteindelijk het totaal op 47
soorten met dank aan Machiel voor het
bijhouden van het lijstje en uiteraard dank
aan Cor, die ons vakkundig begeleid en
geleid heeft.
Intussen is het weer opgeklaard en met de
wind tegen fietsen we helemaal opgewarmd
en zeer voldaan en tevreden terug naar het
station.
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Riet Luyten

- 11 -

Zuidoost-Veluwe: Draaihalzenbolwerk van formaat
Inleiding

“Landgoederen Brummen”. Onze website
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/ legt wat
specialiteiten betreft de nadruk op de Veluwe
en noemt met name de Raaf, Nachtzwaluw
en de Zwarte Specht. Ik denk dat de nadruk
op de Veluwe terecht is want het gaat
om één van de grootste aaneengesloten
natuurgebieden van Noordwest-Europa.
Natuurlijk is ook de Gelderse Poort prachtig
maar moerassen en de daarmee verbonden
moerasvogels zijn weliswaar waardevol maar
binnen Nederland niet uniek.
Als we uitgaan van het aandeel van de
landelijke broedpopulatie dat broedt in het

Foto: Jeannette Weijers

Elke vogelwerkgroep heeft binnen de
grenzen van het werkgebied wel één of
meer specialiteiten, bijzondere vogelsoorten
die hoge ogen gooien. In het werkgebied
van de Vogelwerkgroep Arnhem zijn die
specialiteiten nog niet zo makkelijk te kiezen.
De Veluwe en het rivierengebied hebben
immers een heel verschillende (broed)
vogelsamenstelling, en ook de overgangen
tussen die twee landschappen zijn ecologisch betekenisvol. Zo is een deel van het
halfopen landschap ten noorden van Dieren
op grond van de Europese Habitatrichtlijn
aangewezen als het Natura 2000-gebied

Een op 29 augustus 2018 in de Ooijsche Graaf gevangen Draaihals
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werkgebied van de Vogelwerkgroep Arnhem
dan komt één soort met stip bovendrijven:
de Draaihals. Maar liefst 15-20% van alle
Nederlandse Draaihalzen van de 35-75 paar
(Sovon 2018) broedt in ons werkgebied.
Toch valt er betrekkelijk weinig te lezen over
de aanwezigheid van dit paradepaardje als
broedvogel in de omgeving van Arnhem. Ten
dele is dat bewust. Deze soort is niet alleen
zeldzaam maar ook gevoelig voor verstoring.
De waarnemingen van broedvogels worden
dan ook afgeschermd of niet publiek
gemaakt. Een recent overzicht voor de Vlerk
is evenwel mogelijk zonder de precieze vaste
broedlocaties prijs te geven. Alle reden dus
om de Draaihals toch in het zonnetje te
zetten!

Profiel
Om te beginnen is het goed om de Draaihals
Jynx torquilla even voor te stellen. De
wetenschappelijke naam is deels afgeleid
van het Grieks en deels van het Latijn;
torquilla betekent zoiets als ‘draaiertje’.
Deze soort behoort tot een onderfamilie
van de spechten die wereldwijd slechts
twee vertegenwoordigers kent, naast onze
Draaihals ook de in tropisch Afrika voorkomende Roodkeeldraaihals. Met 16-18 cm is
de Draaihals net wat kleiner dan de Spreeuw.
De meest in het oog springende eigenschap
is het vermogen om de kop te strekken en
de hals in alle richtingen met 180 graden te
draaien. Algemeen wordt aangenomen dat
de Draaihals daardoor tijdens het foerageren
op mieren(broed) continu de omgeving
kan scannen op predatoren, maar ik kan me
voorstellen dat die eigenschap ook van pas
komt bij het plunderen van mierennesten
en verorberen van mieren. Alertheid is wel
geboden want als bodemspecht is de Draaihals waarschijnlijk gevoeliger voor predatie

dan zijn boombewonende verwanten.
Evenals veel andere bodembroeders en
bodemfoerageerders van bos en heide is de
Draaihals daarom ook toegerust met een
bijna perfecte schutkleur. Bij onraad, ook
als er een vogelaar nadert, houden ze zich
roerloos en zijn dan met hun ‘boomschorskleed’ nauwelijks te onderscheiden van dode
takken of liggend schors. Gedurende de
trek is de schutkleur wat minder functioneel
omdat ze dan overal kunnen opduiken,
incluis agrarisch gebied en op grasveldjes in
steden en dorpen. Voor wie er oog voor heeft
vallen ze daar wat eerder op.
In (vertaalde) Europese vogelboeken
wordt open terrein met boomgaarden,
bosschages met akkers, schrale graslanden,
paardenweiden en open bos vaak als
broedbiotoop genoemd. Dit geldt nauwelijks
voor de Nederlandse situatie. In Nederland
wordt vrijwel uitsluitend gebroed op of
langs zandverstuivingen of heidevelden op
kapvlakten op zeer voedselarme zandbodems (Vogel 2018).
Draaihalzen zijn zomervogels die onze
broedgebieden veelal in augustus verlaten.
Vaak wordt aangenomen dat onze vogels
overwinteren in de Sahel maar zeker is dat
allerminst. Van Duitse broedvogels is bekend
dat ze niet verder komen dan het noorden
van Marokko en Algerije (Wübbenhorst
2012), terwijl veel vogels ook op het Iberisch
schiereiland en het Franse mediterrane
gebied overwinteren. Dit kunnen echter ook
lokale broedvogels zijn. Er zijn aanwijzingen
dat onze broedvogels steeds eerder
terugkomen. Op de Zuidoost-Veluwe worden
de laatste jaren de eerste Draaihalzen tussen
6 en 10 april gehoord, en niet meer in de
2e helft van april zoals voorheen. Het zou
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kunnen dat onze vogels noordelijker zijn
gaan overwinteren, en mogelijk zelfs het
Afrikaanse continent niet zien, maar voor
deze hypothese bestaat vooralsnog geen
bewijs.

Inventarisatie en verstoring
Direct na aankomst roepen Draaihalzen
spontaan. Dat is vooral het geval bij windstil
en zonnig weer, waarbij de temperatuur er
minder toe doet. In april kunnen Draaihalzen
kort na zonsopgang soms langdurig roepen
en duetten tussen mannetje en vrouwtje
ten gehore brengen, soms zelfs een uur
non-stop. Later die ochtend vallen ze dan wat
stil, maar soms wordt ook midden overdag
prima gezongen. De zang is eigenlijk een
kekkerende roep die het meest nog aan de
roep van een Boomvalk doet herinneren:
12-18 klaaglijke en iets dalende noten
“KIe-KIe-KIe...” De vocale activiteiten gaan
na de aankomst nog 1-2 weken door, maar
vallen kort na de paarbinding grotendeels
stil. Kort na vestiging reageren Draaihalzen
– zo lang ze nog niet gepaard zijn - vaak
redelijk op een nagebootste roep. Dat gaat
tegenwoordig makkelijk met een geluidsboxje dat via bluetooth is verbonden met de
mobiel, waarmee de roep wordt afgespeeld.
De geluiden zijn te raadplegen via https://
www.xeno-canto.org/collection/area/europe.
Dit moet echter voorzichtig worden gedaan;
onmiddellijk stoppen bij reactie, en attent
zijn op verplaatsingen https://www.sovon.nl/
nl/soort/8480 /Telrichtlijnen.
Eenmaal gepaarde vogels reageren vaker
niet dan wel op geluidsnabootsingen, die
overigens ontraden moeten worden nadat
het territorium ‘bevestigd’ is. Op grond van
een groot aantal kennisregels mag worden
aangenomen dat het bij territoriumgedrag
- 14 -

vanaf 20 april gaat om een territorium
(Vergeer et al. 2016). Herhaalde geluidsnabootsing leidt bij zowel broedparen als
ongepaarde territoriale vogels tot stress.
Gepaarde vogels reageren vaak door op
enige afstand nerveus heen en weer te
vliegen. Nagebootst geluid kan, zeker bij
enig volume, geïnterpreteerd worden als een
te dominant mannetje waardoor ongepaarde
vogels mogelijk het veld kunnen ruimen.
Geluidsnabootsing bij bevestigde territoria is
daarmee eigenlijk onverantwoord.
Draaihalzen broeden elk broedseizoen 1-2
keer. Kortstondig roepende vogels in juni
kunnen duiden op een tweede legsel of op
een vervolglegsel nadat het eerste legsel
gepredeerd is. Vocale activiteiten in juni zijn
echter zo schaars dat het zou kunnen dat
sommige paren daar geheel van afzien. Zo
stuitte ik op 29 juni 2018 bij toeval op een
succesvol broedgeval op de Imbosch langs
een heiderelict, mogelijk een vervolglegsel.
De jongen vlogen net uit, wat teruggerekend
neerkomt op vestiging in eind mei (13 dagen
broeden, 20 dagen in nest). In dat voorjaar
kwam ik wekelijks in dat gebied maar had
daar tot 29 juni nimmer een Draaihals
opgemerkt!
Al met al is de inventarisatie van Draaihalzen
notoir lastig. Ondertelling ligt op de loer
hoewel overtellen ook mogelijk is. Het
mannetje en vrouwtje kunnen allebei
roepen en een duet van die twee kan foutief
geïnterpreteerd worden als twee tegen
elkaar in zingende mannetjes. Draaihalzen
hebben de neiging om potentieel geschikte
broedholten te inspecteren en de inhoud
eruit te kieperen. Resten van nesten van
Mezen en Gekraagde Roodstaarten die de
oplettende waarnemer onder berken aantreft
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kunnen duiden op de aanwezigheid van de
Draaihals, maar ook andere soorten kunnen
hiervoor verantwoordelijk zijn.

Geen pardon voor den Draaihals
In de negentiende eeuw was de Draaihals
algemeen in het grootste deel van Europa
waaronder Nederland. Vanaf rond 1870 werd
in Engeland een afname merkbaar, gevolgd
door areaalkrimp. Rond 1900 begonnen
de broedaantallen ook op het continent
af te nemen, maar in Nederland was begin
twintigste eeuw de Draaihals nog een wijd
verbreide broedvogel, in ieder geval op de
hoge zandgronden nog algemeen genoeg
om als ‘schadelijk’ te worden beschouwd.
In De Levende Natuur uit 1907 geeft de
heer de Meijere uit Ede blijk van zijn bittere

gedachten over de Draaihals, nadat die op
een mooie ochtend in mei op heterdaad
betrapt werd op het vernielen en verwijderen
van een nest met jonge Glanskoppen:
“Hedenmorgen (14 mei) echter betrapte ik
den Draaihals op een daad, zóó schandelijk,
laag en gemeen, dat ik nog tintel van
verontwaardiging bij de gedachte er aan.
Niet voor niets lijkt de Draaihals zooveel op
de Koekoek; zijn praktijken blijken al even
weinig fraai te zijn. Laten de boeken toch
ophouden den Draaihals een ‘onschuldige’
‘harmloser’ vogel te noemen, gelijk men
overal kan lezen, een dief is het, een moordenaar en een schurk, die vooral niet langer
onze sympathie verdient”. De slotconclusie
in zijn artikel over de Draaihals komt dan
niet uit de lucht vallen “Hij is veeleer een

Figuur 1. Ontwikkeling van de Draaihals als broedvogel op de Zuidoost-Veluwe van begin jaren tachtig tot
op heden. Gegeven is het maximaal aantal bekende territoria per periode van vijf jaar (vier jaar in de laatste
periode). Merk op dat het aantal territoria in de twee noordelijke deelgebieden (Deelerwoud en Loenermark)
in recente jaren toeneemt.
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vijand van alle holenbewoners, die het in
kracht tegen hem moeten afleggen en ’t is
mijn vaste overtuiging, dat wie zijn kleine
zangvogels lief heeft en wil beschermen, niet
moet schromen met het geweer tegen den
Draaihals te velde te trekken. Geen pardon
voor den Draaihals!” (de Meijere 1907).

Foto: Rob Vogel

Langzaam maar zeker werd de Draaihals
zeldzaam en trok zich terug in oostelijke
richting. In de jaren dertig werd dit op en
rond de Veluwe merkbaar. Die afname ging
met horten en stoten, al werd in ieder geval
tot in de jaren zeventig nog jaarlijks in het
Deelerwoud in nestkasten gebroed. In
1974 werden op de ZO-Veluwe nog 10 paar
gevonden, waaronder een paar op Sonsbeek
(Lensink 1993) maar dat zou gelet op het
geringe aantal vogelaars een onderschatting

kunnen zijn. Ergens in de jaren zeventig
moet er een vrije val hebben plaatsgevonden
want in de jaren tachtig was de Draaihals als
broedvogel op de Veluwe al serieus schaars,
en elders in Nederland vrijwel verdwenen.
Als belangrijke oorzaak wordt vaak de
Sahel-droogte genoemd (Zwarts et al. 2009),
ervan uitgaande dat onze broedvogels in
ieder geval tot voor kort in de Sahel overwinterden. Andere oorzaken zijn de intensivering
van het agrarisch gebied waardoor de
Draaihals daar al halverwege de twintigste
eeuw verdwenen was. De uitstoot van zwavel
ten gevolge van de industrie en later vooral
stikstof door landbouw, industrie en verkeer
heeft geleid tot een enorme verzuring en
vermesting van de broedgebieden. Bossen
en heidevelden verruigden daardoor, met
een drastische afname van mieren tot gevolg.

Broedhabitat van de Draaihals op de Loenermark. De heide hier is deels vergrast maar de randen van het
zandpad bieden nog gunstige foerageermogelijkheden. In de berken wordt gebroed in holten die eerder door
Grote Bonte Specht zijn uitgehakt. Op deze locatie broeden ook Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik,
Gekraagde Roodstaart en Geelgors. Open berkenbos op of langs de heide kan dus van grote waarde zijn voor
broedvogels waaronder Natura 2000-soorten.
- 16 -
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Huidige voorkomen
In grote lijnen zien we een toename in de
jaren tachtig tot rond de eeuwwisseling,
gevolgd door een duidelijk afname, met vanaf
2015 weer een herstel (figuur 1). Hierbij dient
wel te worden aangetekend dat de aantallen
in de eerste helft van de jaren mogelijk
onvolledig zijn. Het monitoringwerk is in 1982
door de vogelwerkgroep opgestart (Lensink
1993) en lang niet iedereen was toentertijd
goed bekend met de soort. Interessant is dat
er in de afgelopen decennia een geleidelijke
verschuiving lijkt te hebben plaatsgevonden
in noordelijke richting, naar Deelerwoud en
Loenermark. Dat kan een gevolg zijn van de
bodemgesteldheid. Meer naar het zuiden
zijn de bodems gemiddeld minder arm, wat
in combinatie met stikstofdepositie heeft
geleid tot versnelde vergrassing en verbossing van heide. Dit speelt noordelijker ook
maar de bodems zijn daar zeer voedselarm
waardoor de successie trager verloopt. Maar
ook daar gaat het niet de goede kant uit.
Zandverstuivingsrelicten op de Loenermark
waaronder op de Zilvense heide (IJkbasis) en
het Worth-Rhederzand zijn inmiddels vrijwel
volledig vergrast.

Broedhabitat
Op de Veluwe is de Draaihals als broedvogel
gebonden aan gebieden op de meest
voedselarme zandgronden. Hoe schraler, hoe
beter. In de meeste gevallen wordt gebroed in
of langs de randen van zandige heidevelden.
Heidevelden die geheel vergrast zijn worden
gemeden; zandige, kale plekken zijn beslist
nodig. Dit is te verklaren doordat Draaihalzen
aangewezen zijn op mieren en hun broed.
De hoogste dichtheid en diversiteit van
mieren vinden we op plekken met een warm
microklimaat. Vanwege de voorliefde voor
warme en zonnige plekken (met veel mieren)

wordt de Draaihals gerekend tot de ‘thermofiele’ vogelsoorten, samen met Nachtzwaluw,
Tapuit, Duinpieper en Grauwe Klauwier.
Verruigde heide leidt tot veel schaduwrijke
plekken en daarmee een koel microklimaat
(Peeters et al. 2004, Mabelis & Korczynska
2015). Mieren hebben daar weinig te zoeken.
De poten van Draaihalzen zijn bovendien erg
kort waardoor ze letterlijk niet uit de voeten
kunnen in vergraste heide. Zandpaden
door of langs grotendeels vergrast heide
kunnen er soms voor zorgen dat de Draaihals
lang stand houdt. Langs vooral de randen
van deze zandpaden heerst een gunstig
microklimaat en kunnen Draaihalzen nog
terecht om te foerageren op mieren en hun
broed. De afgelopen 15 jaar zijn verder op
verschillende locaties bospercelen langs
de rand van heide open gekapt, wat voor
Draaihalzen buitengewoon gunstig is. Deze
percelen hebben, afhankelijk van het bos dat
erop stond, vaak nog kale plekken waar de
mierenfauna tot bloeit komt. Dit betekent
dat de draagkracht van een vergrassend
heideveld door dergelijke beheermaatregelen
toch voldoende op peil blijft om één of meer
paren te huisvesten. In de Loenermark werd
in 2004 in een berkenlaan langs een dergelijke nieuwe kaalkap gebroed, en in 2017-18
was dit op deze locatie wederom het geval.
Draaihalzen kunnen dus een lange reeks van
jaren profiteren van open gekapt bos langs
heide, uiteraard mits dit gebeurt op locaties
met zeer schraal zand.
Behalve kale, zandige plekken heeft de
Draaihals natuurlijk ook broedgelegenheid
nodig. Deze holenbroeder kan zelf geen
nestholten uithakken en is dus aangewezen
op bestaande holten op niet te grote afstand
van de geschikte foerageerlocaties. In de
periode met nestjongen werd in een studie
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in Drenthe (Bijlsma 2014) tot op maximaal
500 meter van het nest naar voedsel gezocht.
In de regel wordt in berk gebroed, de
boomsoort met zacht hout waar Grote Bonte
Spechten makkelijk holten in uithakken. Alle
zeven mij bekende nestholten bevonden
zich in berk (zie foto). Het is echter niet
uitgesloten dat Draaihalzen op korte afstand
van de heide een oude spechtenholte weten
te bemachtigen in een andere boomsoort.
Ook op grote kapvlaktes en heiderelicten in
grove dennenbos kunnen soms Draaihalzen
broeden, zoals in de Imbosch in 1988 en 2018
(jongen uitgevlogen op 29 juni). Het geval
in 1988 is bijzonder want het paar broedde
in een oude brievenbus in een solitair huis
langs de voormalige landbouwenclave op de
Imbosch. Soms wordt gebroed in open bos op
schraal zand zoals in de Nieuwe Aanleg (1994)
en een enclave met een solitaire woning in
het Eerbeekse Veld (2012).

Discussie
Kort na de eeuwwisseling nam de Draaihals
in Nederland waaronder in ons werkgebied
sterk af en werd gevreesd voor het voortbestaan als broedvogel. De laatste jaren lijkt
sprake van een herstel maar we moeten ons
niet rijk rekenen. In de hele twintigste eeuw
wisselden goede en slechte perioden elkaar
af, waarbij de nieuwe piek steeds wat lager
uitviel dan de vorige piek. Dat kan natuurlijk
weer gebeuren. Bovendien begint de Veluwe,
evenals West-Drenthe, geïsoleerd te raken
want ook in het westen van Duitsland
is de Draaihals inmiddels schaars en in
Nordrhein-Westfalen zelfs bijna verdwenen.
Ook daar zijn Draaihalzen grotendeels teruggedrongen tot voedselarme heidevelden
(Geodon et al. 2014).
Toch zijn er een aantal maatregelen denkbaar
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die getroffen (of juist niet getroffen) kunnen
worden om de kwaliteit van het broedgebied
op peil te houden:
 Om te beginnen is het belangrijk om
zoveel mogelijk berken in potentiële
broedlocaties te behouden; de Draaihals is
hier voor de broedgelegenheid bijna volledig
op aangewezen. Met name in de Loenermark
verdwijnen soms nog berkensingels, en
bij dunningen in het bos rondom de heide
worden te weinig berken gespaard.
 Nu nestelgelegenheid een beperkende
factor is kan overwogen worden om te
experimenteren met geschikte nestkasten
langs heidevelden waar in een recent
verleden territoriale Draaihalzen zijn
gevonden. Dit wordt al jaren overwogen
maar daar is het tot dusverre bij gebleven.
Op de centrale Veluwe is de afgelopen jaren
nog succesvol gebroed in nestkasten. Dit is
wellicht wat ‘tuinieren’ maar bij gebrek aan
voldoende natuurlijke broedgelegenheid
toch gerechtvaardigd.
 Zandwegen door en langs de heide
vervullen een sleutelfactor in het broedbiotoop vanwege een hogere mierendichtheid.
Het deels verharden (fietspaden) of half
verharden moet te allen tijde worden
voorkomen.
 Het gedoseerd kappen van bos langs
zandige heidevelden heeft zich als een
positieve beheermaatregel bewezen. Ook het
creëren van open(er) bos langs de heide is
al positief omdat Draaihalzen soms ook een
stukje het bos invliegen.
Of deze maatregelen voldoende zijn weten
we niet, maar de vogelwerkgroep kan wel
wat doen. Nadenken over experimenten
met nestkasten is een mogelijkheid. Wil je
helpen met inventariseren van Draaihalzen
op locaties met kennisleemtes? Neem
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dan contact op met Joost van Bruggen
(joost.vanbruggen@sovon.nl) of met
ondergetekende.

Rob Vogel
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Draaihals op doortrek in Meinerswijk, 19 april 2017
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Dagexcursie Brouwersdam zondag 27 januari 2019
Veertien bikkels, beginners en ervaren
vogelaars, stonden rond 7 uur klaar voor
de lange rit naar Zeeland. Eerder in de
week beleefden we een koudeperiode
met matige vorst en een flink pak sneeuw.
Zouden ‘onze’ watervogels zijn uitgeweken
naar de delta?
Er was de beginners veel aan gelegen
om maximaal kennis en ervaring gedeeld
te krijgen met de oude rotten. Super
gemotiveerd. Beginners? Niet echt, maar
zo beschouwden ze zichzelf. De weersverwachting was overigens ronduit slecht.

Foto: Jeannette Weijers

In Sonsbeek waren we het er snel over
eens om de korte omweg naar Battenoord
te maken ten behoeve van een mogelijk
uitzicht op Flamingo’s. Daartoe moest ter

plaatse eerst een bult worden beklommen
die glad was van de modder (en daarna
de bult weer af geglibberd zonder uit te
glijden, minstens zo lastig !) In de waterig
grijze verte, ja hoor, daar waren ze, als een
roze streep. Waren het Chileense en/of
Europese? Dat was de vraag. Telescopen
lieten duidelijk kleurverschillen zien,
maar dat zegt weinig, want het gaat om
de kleur van hun knietjes. De Chileense
hebben grijze poten met contrasterend
rode knieën, De Europese soort heeft
geheel roze poten. De Chileense Flamingo’s
broeden sinds 1982 net over de grens in
de beroemde kolonie van het Zwillbrocker
Venn. Daar kunnen uit gevangenschap
ontsnapte Europeanen tussen zitten.
’s Winters gaan ze gezellig samen naar
Battenoord. Duitse badgasten langs de

Verregende werkgroep bij de haven van Battenoord
- 20 -
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Zeeuwse kust komen dus niet alleen per
auto, maar ook op eigen vleugels.

jaar rond. Het is een vogel die voorkeur
heeft voor ondiep kustwater.

De volgende stop was Koudenhoek, een
vogelrijk gebied, alleen niet nu. “Ze zijn
hier ook al aan het knutselen” merkte
Ivo op. Het terrein lag er verlaten bij, de
graafmachines in zondagsrust. Stromende
regen. Een desolaat tafereel, maar er
vlogen wel twee Veldleeuweriken over.
Er gingen stemmen op om eerst maar
eens aan het comfort van een horeca
prioriteit te geven. Koffie! Warmte, sanitair!
Besluiteloosheid sloeg toe, maar de
aantrekkingskracht van de Brouwersdam
was kennelijk onweerstaanbaar. Kort
voor de Brouwersdam stopte de karavaan
abrupt….voor twee Koolmezen. Was het
een Klapekster, die Henk in een flits had
zien vliegen? Of een fata morgana? We
zullen het niet weten.

De onstuimige zee had ons meer te bieden:
Middelste Zagers, Kuifduikers, een paar
Roodkeelduikers, Brilduikers en ver weg
enkele Zwarte Zee-eenden. Allemaal
vogels die hun naam eer aan deden en
voortdurend onderdoken. Waren ze even
boven water, dan was je ze in een golfdal
ook zo weer kwijt. Kortom, je kunt hier
makkelijk iets missen. Toch heeft iedereen
vroeg of laat al deze duikvogels in de kijker
gekregen of beter nog in de telescoop.

Chiel was met Ivo, Henk en Annemiek een
van de meest ervaren vogelaars in de groep.
Ze weten veel en signaleren snel. Handig
om bij ze in de buurt te blijven. ‘Drieteenmeeuw juveniel” werd er geroepen. Waar?
Al weer weggevlogen, gejaagd door de
wind. Herkansing. “Drieteenmeeuw adult”.
Ook die was velen te snel af.

Foto: Jeannete Weijers

Op de Brouwersdam kregen we de
westenwind met stormkracht recht in ons
gezicht geduwd. De ene na de andere bui
liet los , zoals Constant fraai opmerkte, uit
de regenzwangere donkere lucht. Het was
heel bar, maar de moeite waard! Een Zwarte
Zeekoet deinde mee met de golven, een
zeldzaamheid. Ook ik had er nog nooit een
gezien. Waar? Waar? Waar in de golvenzee
was-ie? Leg dat maar eens uit! Gelukkig had
de vogel geen haast. Betrekkelijk dichtbij
was hij uiteindelijk voor ons allen duidelijk
zichtbaar, maar hoezo Zwarte Zeekoet? Hij
was toch voornamelijk wit? Met wat grijs en
een beetje zwart. Dus de boeken werden
erbij gehaald. Kijk, hier zie je een mooi
voorbeeld van het fenomeen winterkleed.
Daar zouden we later op de dag meer
van tegenkomen. De kenmerkende witte
vleugelvlekken heeft de Zwarte Zeekoet

Dat ging niet met de Slechtvalk. Machiel
zag ‘m nog net met grote snelheid
verdwijnen. “Heet jij trouwens Chiel of
Machiel?”, vroeg iemand. “Ik heet Machiel".
"Mag Chiel?" "Ja.”

Zwarte Zeekoet hét hoogtepunt van de excursie
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Op de dam zat een donker vogeltje, een
Oeverpieper. Waarom geen Graspieper?
Piepers lijken op het eerste gezicht veel
op elkaar. Zoek je ze op in een vogelgids
dan kun je als beginner denken ‘laat maar
zitten’, maar de tekst helpt je er doorheen.
Een eenzame donkere Pieper op een
stenige plek langs de kust, niet ver van de
branding, die combinatie is karakteristiek
voor een Oeverpieper. Graspiepers hebben
een andere combinatie van kenmerken. De
donkere pootkleur geeft dan de doorslag.
Die is bij een Graspieper licht oranje. De
Pieper vloog weg.

illusie natuurlijk, maar het was er lekker
warm.

Intussen bleef de gevoelstemperatuur
door die stormachtige wind gruwelijk
koud. Menigeen had ook grote moeite
zich staande te houden. Luwte zoekend
achter een zo groot mogelijke auto
klonterden we huiverend tegen elkaar aan,
als boomkruipers in de winternacht. Van
een afstandje gezien oogde de groep dan
ook als een onbestemd donker zooitje. We
waren trouwens de enige vogelwerkgroep,
die zich aan de elementen gewaagd
had. Anders dan meestal hadden we de
Brouwersdam zo ongeveer voor ons alleen!
Zelfs windsurfers hebben we deze dag
amper gezien. Eidereenden trouwens ook
niet en betrekkelijk weinig meeuwen.

Als eerste stop hadden we de eigenlijke
Prunje ten noorden van de N59. Daarna
schoven we op naar de zuidkant en
de inlagen, met een korte blik op
de Oosterschelde ten zuiden van
Serooskerke. Elke locatie had zijn eigen
specialiteiten. Kort samengevat zagen we
o.a. Brand- en Rotganzen, Bergeenden,
veel Wintertalingen, massaal Smienten,
kleinere aantallen Slobeenden, Pijlstaarten
en Nonnetjes, een Geoorde Fuut. Verder
een wolk Kieviten, Kluten (tientallen),
Tureluurs, Zwarte Ruiters, één Zilver- en
meer Goudplevieren. Richting Zierikzee
stopten we bij een ander nat gebiedje
met o.a. honderden Brandganzen, zo’n 70
Kemphaantjes en één Witte Kwikstaart.

Maar wat we wel zagen, mooi van dichtbij
zelfs, groepjes Paarse Strandlopers tussen
de gebruikelijke Steenlopers. Pik, pik, slik.
Voor ons was het ook hoog tijd om te
fourageren. Een strandtent met uitzicht
op zee kreeg bestellingen variërend van
koffie in diverse smaken en appelgebak tot
erwtensoep en een uitsmijter. Het idee was
om intussen door de beslagen ruiten te
kunnen volgen wat er boven zee vloog; een
- 22 -

Rond half twee waren we klaar voor
vertrek. Na een korte stop aan de
Grevelingenmeer-zijde van de dam op naar
Plan Tureluur in de Prunje. Het bleef hard
waaien, maar het werd uiteindelijk droog.
De temperatuur liep op naar 7 graden.
Later in de middag brak zelfs de zon door.
De hemel ging open en overstraalde het
landschap in intense kleurenpracht. Schitterend! Voeg daarbij de roep van jodelende
Wulpen en ons geluk was compleet!

De middag was inmiddels gevorderd.
Henk Ruissen had als excursieleider de
tocht goed voorbereid. Hij wist nog een
locatie waar twee jaar geleden zeven
Velduilen waren gemeld. Het was nu
ongeveer Velduilentijd. Wilden we hier
energie in steken? Ja hoor, zeiden wij,
nog steeds nabibberend van de kou. Het
was even zoeken, maar het bleek een
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Henk gingen we op huis aan. De score is
uitgekomen op 68 soorten. Soorten die we
opmerkelijk weinig tegen zijn gekomen:
Grote Zilverreigers, Kol- en Grauwe Ganzen,
Stormmeeuwen, Buizerds en Spreeuwen.
Ook geen Watersnip, al is daar wel naar
uitgekeken.

Marguerite Sweers

Foto: Jeannette Weijers

interessante plek even ten noordwesten
van Zierikzee. Hier zagen we o.a. heel fraai
drie Lepelaars in actie, een Kemphaantje,
een Zwarte Ruiter, Goudplevieren, een
Blauwe Kiekendief en een Smelleken. Dit
felle roofvogeltje maakte wat jachtvluchten
ver weg. Toch kreeg Annemiek ‘m ook in de
telescoop, donders ver weg op een paaltje
in de vallende schemering. Toen stonden
we in de rij om deze zeldzaamheid te
mogen zien voor hij opvloog.
Hè hè, wat een dag! Met grote dank aan

Koude en verregende excursisten op de Brouwersdam
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Fenologie 2018: weinig vroege vogels
Samenvatting

Februari: koude maand, vooral in tweede

Ondanks een warm tot zeer warm voorjaar
zijn er weinig echt vroege waarnemingen van
de trekvogels gemeld. Verschillende soorten
kunnen zeer uiteenlopende patronen
laten zien over de 39 jaar dat we fenologie
verzamelen, enkele hiervan zijn uitgewerkt
en vergeleken.
De mijlpaal van 15.000 waarnemingen is
gepasseerd, op naar het jubileumjaar!

helft met in De Bilt 23 vorstdagen en in
Leuvenheim 18. Veel oostenwind en in
het noorden eind van de maand tot 15cm
sneeuw. De vorst dringt tot diep in ZuidEuropa door.
Maart: over het geheel koud, maar wisselend
zachte en koude perioden. Zuidstromingen
van 10-15 maart, maar daarna draait de wind
weer naar de koude oosthoek. Veel tegenwind voor trekvogels.
April: Zeer zachte en zeer natte maand met
wisselende, overwegend zuidwestenwinden.
Na de eerste week wordt het opvallend
warm.
Mei: Recordwarm! Tweede helft van de
maand staat ongunstige wind uit noord en
noordoost.
Juni: opnieuw zeer warm. Tot half juni
oostelijke stromingen. (Bron: KNMI en eigen
waarnemingen)

Het weer in 2018
Zachte winter met alleen een koude periode
eind februari-begin maart. Hierna volgt een
extreem zachte lente, maar met meerdere
perioden met minder gunstige windrichtingen voor de trek.

Januari: zeer zacht met in tweede helft
westelijke stromingen en opvallend hoge
temperaturen.

De oogst van dit jaar
De 22 deelnemers verzamelen samen 595
waarnemingen. Na aftrek van dubbele
waarnemingen, winterbeesten en gegevens
na de datumgrens blijven er 545 over. En dat
is mooi hoog en vergelijkbaar met de laatste
jaren. We houden nog steeds goed vol, want
het totaal aantal verwerkte gegevens komt
hiermee op 15.033 in 39 jaar!

De inzenders
Figuur 1. Afwijking van de gemiddelde temperatuur
in 2018 ten opzichte van het langjarig gemiddelde
in Leuvenheim. En meer dan 2 graden is véél!
- 24 -

Zes man (sorry dames, doe er wat aan….)
zitten veel in het veld en verzamelen 40 of
meer soorten op hun lijst. Dick van Dorp en
Marcel Ruijs missen beiden maar één van de
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Herman Slot; Henk Tamerius (2); Cor de
Vaan; Roy Verhoef (5); Egbert Vrieling.
Iedereen bedankt!!!

De vroegste vogels

Figuur 2. Aantal waarnemingen in 1980-2018 met
trendlijn

45 soorten. In de (onbedoelde!) wedstrijd wie
de meeste ‘allereerste van een soort’ heeft
gezien scoren twee andere vaste inzenders
het hoogst en daarbij wel een dame: Greta
van Hoorn en Erik Lam met 10 stuks.
Dit zijn alle inzenders op alfabetische
volgorde, met tussen haakjes het aantal
soorten waarvan zij of hij een allereerste
waarneming instuurt: Andre van der Aa (6);
Jettie van Assendelft; Luc Berris (3); Vincent
de Boer (5); Piet Bus (1); Bob Coenen (5);
Hans van den Dool (2); Dick van Dorp (6);
Juliëtte Gribnau; Abel Gyimesi (1); Maarten
Hageman; Greta van Hoorn (10); Erik
Lam (10); Anneke Louwe Kooijmans; Jos
Pilzecker; Marcel Ruijs (6); Jan Schoppers;

Dit jaar wordt bij maar zes soorten de eerste
vogel opvallend vroeg gezien/gehoord.
Vergeleken met 2017 (liefst 14) en het
langjarig gemiddelde van 9,6 echt laag dus.
Blijkbaar zijn de echte voorlopers onderweg
gestrand in zandstormen in de Sahara,
hardnekkige tegenwind of opgehouden
in Zuid-Europa! Dat past ook bij het hoge
aantal soorten waarvan twee of zelfs drie
waarnemers de eerste op dezelfde datum
melden: 12 van de 45 soorten, waaronder
vooral kleine zangertjes. Alleen de
allereerste Groenpootruiter is recordvroeg,
passend in zijn sterke trend naar vroeger
aankomen (zie verderop).
Weinig vroege soorten en dus is het logisch
dat van relatief veel soorten de eerste juist
erg laat aankomt: 6 tegen 3.7 gemiddeld.
Naast de notoire laatkomers door (te) weinig
ingezonden waarnemingen, betreft het dit
jaar ook Boompieper en Fitis.

Figuur 3. Verdeling van het aantal soorten met een vroege, normale en late eerste aankomstdatum, in 2018
(links) en het gemiddelde over de periode 1998-2017.
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Verschillen met Waarneming.nl op de
site van VWG Arnhem Admin Ronald Stolk
leverde ook dit jaar uit deze site de fenologie
voor ons werkgebied (waarvoor dank!).
In de meeste gevallen verschilt de eerste
waarneming van een soort op Waarneming.nl
hoogstens maar enkele dagen met de eerste
in onze regio (zie laatste kolom in Tabel 1).
Echte uitschieters vormen Zomertaling (-19
dagen), Boomvalk (-14) en Paapje (-13). Het
lijkt erop dat het verschil iets groter is bij
soorten die in de lijsten wat later gemeld
zijn. Een groter aantal deelnemers die juist
deze soorten willen zien en doorgeven op
Waarneming.nl zal hierbij meespelen.

De gemiddelde aankomstperiode van de
soorten Hiervoor gebruiken we de zgn.
mediane datum, dat is de datum waarop
50% van de waarnemingen binnen is. In
tegenstelling tot de eerste waarnemingen is
bij de aankomst van de hoofdmacht niet veel
afwijkends te zien. Zowel het aantal vroege
als late soorten ligt op het gemiddelde.
Laat zijn alleen soorten met lage aantallen
gegevens, maar daar kunnen we statistisch
niet veel mee. Vroeg is alweer de Tureluur,
maar ook zeven soorten zangvogels met
aankomsten rond half april zijn eerder dan
hun normale spreiding.

Invloed van het weer
Bij zo’n warm voorjaar (figuur 1) zou je
een stroom van vroege waarnemingen
verwachten. Maar niets is minder waar,
want de hoofdmachten storen zich
nergens aan en wijken weinig af. En de
eerste waarnemingen liggen vaak later
dan normaal! Als je verder kijkt dan de
temperatuur, dan valt op dat er meerdere
perioden zijn met tegenwind. Bovendien
is uit onderzoek met gezenderde Grauwe
- 26 -

Kiekendieven gebleken dat vogels grote
problemen kunnen hebben om de Sahara
over te steken door zandstormen: sommige
ondernamen diverse pogingen, moesten
terugkeren en later opnieuw proberen, of
bezweken!

Verschillende soorten, verschillende
patronen Het leuke van langlopend
onderzoek is dat verschillen gaandeweg
steeds beter zichtbaar worden. Hieronder
heb ik enkele voorbeelden uitgewerkt die
alle vier in de maand april binnenkomen
(tussen dag 91 en 120 in de Juliaanse
kalender, zie inzet).

Van dagnummer naar datum
In berekeningen werkt een dagnummer
makkelijker dan een datum. Deze zgn.
Juliaanse kalender telt 1 januari als 1, en
zo verder. Als richtlijn voor de bijgaande
figuren betekent dit:
Dag 60 = 1 maart
Dag 75 = 16 maart
Dag 91 = 1 april
Dag 105 = 15 april
Dag 121 = 1 mei
Dag 135 = 15 mei

De aankomst van de Gekraagde Roodstaart
verandert nauwelijks over de hele
onderzoeksperiode. Zowel de trendlijn
van de eerste waarneming als die van de
mediane datum loopt vrijwel horizontaal.
De eerste datum laat over de jaren grote
verschillen zien en ligt tussen 24 maart en
4 mei, dus liefst 41 dagen! De jaarlijn van
de gemiddelde datum varieert veel minder.
Er ligt een ruime afstand tussen de eerste
waarneming en de hoofdmacht, ongeveer
twee weken.
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Figuur 4. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde
datum (rood) van de Gekraagde Roodstaart

Figuur 6. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde
datum (rood) van de Huiszwaluw

De Gierzwaluw laat een heel ander beeld zien,
is een soort van kleine marges. Je ziet (op een
enkele uitschieter in de eerste jaren na) maar
een kleine spreiding bij de aankomst van
eerste vogels: maximaal 25 dagen, normaal
zelfs maar 10. De gemiddelde datum valt
precies in de laatste week van april. Ook zit
er tussen de beide trendlijnen maar een dag
of negen. Als de omstandigheden een beetje
gunstig zijn, gaan alle Gierzwaluwen blijkbaar
samen op stap en zijn er weinig avonturiers
die vooruitgaan.

grafiek natuurlijk niet ontbreken.
Die geeft weer een heel ander beeld. Hierbij
dalen de beide trendlijnen ook, maar de
eerste datum vervroegt duidelijk sneller.
Gaat de gemiddelde datum, net als bij de
Gierzwaluw, met een dag of vijf naar voren,
de eerste aankomst doet dat met een
dubbele snelheid van tien dagen. Verder valt
op dat de Huiszwaluw in zijn geheel flink
varieert over de jaren, óók in de gemiddelde
aankomst (maximaal 18 dagen verschil).
Blijkbaar reageert de Huiszwaluw vooral op
gunstige of ongunstige omstandigheden
en heeft ‘ie niet het ‘dwangmatige’ van de
Gierzwaluw, die altijd rond dezelfde datum
aankomt en maar één broedsel grootbrengt,
terwijl de Huiszwaluw er dikwijls twee heeft.
Als laatste in de serie staat het opvallende
plaatje van de Groenpootruiter. Net als bij
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De trendlijnen lopen ook hier vrijwel
evenwijdig, maar in tegenstelling tot het
beeld bij de Gekraagde Roodstaart is er een
lichte vervroeging voor allebei over de 39 jaar.
Zowel de eerste vogels als de massa arriveren
een dag of vijf vroeger dan in de jaren 80.
In het Jaar van de Huiszwaluw mag die
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Figuur 5. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde
datum (rood) van de Gierzwaluw
Vlerk 36/1 | Maart 2019 | Fenologie 2018, weinig vroege vogels		

70

91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

Figuur 7. Eerste waarneming (blauw) en gemiddelde
datum (rood) van de Groenpootruiter
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Foto: Rob Zweers

zijn op dit moment maar liefst 119 verschillende waarnemers geweest!!! Laten we dit
jubileumjaar knallend vieren met een berg
ingezonden lijsten…Doe je mee?

Jos Pilzecker
Groenpootruiter

de Huiszwaluw is de variatie per jaar over
beide lijnen vrij groot. Alleen vindt hier een
soort aardverschuiving naar een vroegere
aankomst plaats in zijn trekgedrag. Tussen
1992 en 2018 daalt de trendlijn van de eerste
datum bijna drie weken! Daardoor liggen de
eerste waarnemingen breed verspreid tussen
6 maart en 24 april! Ook de aankomst van de
grote massa verschuift duidelijk naar voren
met een dag of tien.

2019 is het veertigste jaar!
Dit fenologie-onderzoek is een project van
grote aantallen en volhouden. In 2018
passeerden we de magische grens van
15.000 waarnemingen en in 2019 bereiken
we mijlpaal van het 40-jarige jubileum.
Hulde aan de deelnemers in al die jaren, dat

Tabel 1. Eerste waarneming van een aantal andere
soorten uit Waarneming.nl in 2018 (bron: Ronald
Stolk admin Waarneming.nl)
Beflijster
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Bruine kiekendief
Buidelmees
Draaihals
Engelse kwikstaart
Grauwe klauwier
Kemphaan
Kluut
Kwartel
Kwartelkoning
Lepelaar
Nachtzwaluw
Noordse kwikstaart
Regenwulp
Rode wouw
Snor
Visarend
Woudaap
Zwarte wouw

06-apr
11-mrt
06-mrt
12-jan
19-apr
09-apr
05-apr
07-mei
03-jan
30-jan
06-mei
10-mei
09-feb
05-mei
22-apr
02-apr
28-jan
09-apr
30-mrt
28-apr
24-mrt

Tabel 2. Fenologie 2018
gem. eerste
= gemiddelde eerste datum
gem. mediaan
= gemiddelde mediane datum
mediaan		
= mediane datum (gem. aankomst): datum waarop 50% van de gegevens binnen is
N		
= aantal waarnemingen
VWA-site		
= aantal dagen verschil met vroegste waarneming op de VWA-site/Waarneming.nl
6-mrt V of 6-mrt L
= opvallend vroege resp. late datum (buiten de standaarddeviatie)
6-mrt V of 6-mrt L of 12= nieuw ‘record

Zomertaling
Wespendief
Boomvalk
Scholekster
Kleine Plevier

‘80-’17
eerste
datum
27-feb
28-mrt
01-mrt
(1-jan)
03-mrt

‘80-’10
gem.
eerste
19-mrt
23-apr
11-apr
20-jan
24-mrt

gem.
mediaan
04-apr
02-mei
26-apr
01-mrt
13-apr

Grutto

27-jan

19-feb

06-mrt

soort
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2018
eerste

mediaan

aantal

30-mrt
11-mei L
21-apr L
5-jan/19-feb
12-mrt

09-apr
15-mei L
26-apr
25-2/11-3
30-mrt

10
3
8
10
13

verschil
VWG-site
-19
-4
-14
-3
-3

4-mrt (2x) L

09-mrt

13

0
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Zwarte Ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje

‘80-’17
eerste
datum
02-feb
26-jan
17-mrt
14-jan

‘80-’10
gem.
eerste
03-apr
14-mrt
10-apr
04-mrt

gem.
mediaan
21-apr
22-mrt
24-apr
30-mrt

Bosruiter
Oeverloper
Visdief
Zwarte Stern
Zomertortel

29-mrt
14-mrt
24-mrt
03-apr
19-mrt

22-apr
05-apr
12-apr
17-apr
22-apr

Koekoek
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw

29-mrt
03-apr
10-mrt
28-mrt
20-mrt

Boompieper
Gele Kwikstaart
Tapuit
Blauwborst
Roodborsttapuit

soort

2018
verschil
VWG-site
0
0
0

eerste

mediaan

aantal

06-apr
12-feb V
6-mrt V
06-mrt

19-apr L
13-mrt V
18-apr
05-apr

5
10
11
7

04-mei
22-apr
24-apr
30-apr
04-mei

13-apr
16-apr
05-apr
20-apr (3x)
7-mei L

24-apr
27-apr
17-apr
22-apr

10
9
17
10
2

0
-7
0

16-apr
18-apr
24-mrt
11-apr
15-apr

26-apr
29-apr
08-apr
23-apr
23-apr

12-apr
21-apr
13-mrt V
08-apr
30-mrt

22-apr V
27-apr
07-apr
22-apr
14-apr

18
18
21
16
9

-4
-1
0
-1
-3

02-mrt
23-feb
23-mrt
15-mrt
14-feb

20-mrt
23-mrt
07-apr
27-mrt
10-mrt

08-apr
15-apr
19-apr
10-apr
25-mrt

4-apr L
3-apr (2x)
03-apr
24-mrt
15-mrt

12-apr
09-apr
26-apr
04-apr
30-mrt

15
13
11
11
7

-5
-9
-1
-3

Paapje
Gekraagde Roodst.
Zwarte Roodstaart
Nachtegaal
Sprinkhaanzanger

14-mrt
24-mrt
26-jan
15-apr
05-apr

22-apr
07-apr
13-mrt
20-apr
21-apr

29-apr
21-apr
01-apr
01-mei
25-apr

21-apr (3x)
12-apr (2x)
14-mrt
19-apr (3x)
21-apr

30-apr
15-apr V
04-apr
22-apr V
3-mei L

10
13
9
7
4

-13
-5

Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel

02-apr
15-apr
02-apr
10-apr
14-apr

23-apr
26-apr
24-apr
29-apr
29-apr

26-apr
09-mei
09-mei
09-mei
14-mei

8-apr (2x) V
03-mei
11-apr V
03-mei
04-mei

18-apr V
08-mei
25-apr V
07-mei
12-mei

9
10
17
6
11

-1
+2
-2
0
0

Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis

26-feb
28-mrt
04-apr
19-mrt
01-mrt

26-mrt
14-apr
17-apr
12-apr
24-mrt

12-apr
28-apr
29-apr
25-apr
07-apr

10-mrt V
08-apr
12-apr
12-apr (2x)
4-apr L

06-apr
24-apr
21-apr
15-apr V
08-apr

16
11
18
14
13

0
-9
-1
-4
-5

Tjiftjaf
Fluiter
Grauwe Vliegenv.
Bonte Vliegenv.
Wielewaal

09-feb
05-apr
01-apr
25-mrt
24-apr

08-mrt
22-apr
23-apr
13-apr
02-mei

19-mrt
29-apr
04-mei
25-apr
10-mei

12-mrt (2x)
22-apr (2x)
3-mei (2x)
12-apr (2x)
06-mei

23-mrt
27-apr
04-mei
21-apr V
11-mei

14
9
4
16
7

0
-4
-6
-4
-3
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Dem Kranich auf der Spur
Dat is de titel van een set folders, die we
van Maarten kregen bij de tussenstop
bij Raststätte Brockbachtall Süd. De 14
deelnemers aan deze excursie waren van
te voren al goed geïnformeerd. Er was een
lijst van deelnemers, een overzichtskaart
van het gebied en een adressenlijst van
de zeven plaatsen die bezocht zouden
worden.

Foto: Martin Werker

Na op een onchristelijke tijdstip te zijn
opgestaan, verzamelden we in Arnhem
om met vier auto’s en 13 deelnemers te
vertrekken naar het natuurgebied ‘Der
Naturraum Diepholzer Moorniederung’. Het

betreft een groot gebied met op verschillende plekken ‘moerassen’ of beter gezegd
natte veengebieden. Na een korte stop bij
bovengenoemde Raststätte vertrokken
we naar de eerste plek: ‘An der Dadau’
in Vechta. Hier werd gestopt om enkel
fouragerende Kraanvogels te bekijken.
Toen ik me opgaf voor deze excursie dacht
ik dat we een flinke wandeling zouden
maken, maar niets bleek minder waar.
Diepholzer Niederung is een groot gebied,
met veel plekken waar Kraanvogels te zien
zijn. Dankzij de perfecte voorbereiding van
Maarten en de aanbeveling te vertrekken
met een volle tank en een up to date

Kraanvogels op akker. Het verschil tussen volwassen en juveniele vogels is goed te zien.
- 30 -
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Foto: Martin Werker

De vogels stonden redelijk ver weg, maar met verrekijker en telescoop waren ze goed te observeren.

navigatiesysteem, waren alle plekken goed
te vinden en konden we weer thuis komen
zonder te tanken. Wij bezocht vijf verschillende plekken. Soms konden we het gebied
vanuit een uitzichttoren bewonderen. Het
aantal Kraanvogels nam toe naarmate de
dag vorderde. Bij de eerste stop zagen we
een groep van drie vogels. Gedurende de
dag zagen we ook groepen van honderden
vogels. Het geluid was overweldigend.
Bijzonder was het om de verschillen tussen
de volwassen vogels en de juveniele te
zien.
De vogels stonden redelijk ver weg, maar
met verrekijker en telescoop waren ze
goed te observeren. We hadden geluk met
het weer. Ik had een regenachtige dag
verwacht, maar het bleef redelijk droog.
Het was wel een grauwe dag, waardoor
fotograferen niet zo makkelijk was.
In het gebied ‘Mittleres Wietingsmoor’
vroegen we aan een voorbijgangster de
weg. Toen we vertelden wat we kwamen
doen, zei ze dat we te vroeg waren. De
Kraanvogels zoeken vanaf een uur voor
zonsondergang een slaapplaats. Omdat
het ook hier een prachtige omgeving was,
hebben we genoten van het landschap en
passerende trekvogels.
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In Neustadter Moor hebben we een kleine
wandeling gemaakt, waarbij we opnieuw
de nodige kleinere vogels gezien en
gehoord hebben. Het ultieme doel was
‘Rehdener Geestmoor’ waar veel vogels
de nacht doorbrengen. Het was geweldig
de overtrekkende Kraanvogels te zien en
te horen. Wat een indrukwekkend geluid.
Jammer genoeg hadden ze besloten op
een andere plek te overnachten. Met een
telescoop zag je ze een heel eind verder
landen. Eén van de vele Nederlandse
bezoekers wist te vertellen, dat tijdens een
eerder weekend op deze plek wel 40.000
vogels te zien waren. Ondanks het feit dat
wij die aantallen niet gezien hebben, was
het een geweldige ervaring in dit gebied de
foeragerende en vliegende Kraanvogels te
bekijken en te beluisteren. In dit prachtige
gebied hebben we o.a. ook nog de Blauwe
Kiekendief, Torenvalk, Putter, Groenling,
Rietgors, Barmsijs, Goudvink, Raaf, Klapekster gezien of gehoord. Rond 17.00 uur zijn
we vertrokken en nadat we onze medereizigers naar huis hadden gebracht waren
we rond 20.30 weer thuis. Een prachtige
dag. Goed georganiseerd en voorbereid
door Maarten Bosman, waarvoor dank. Een
aanrader voor een volgende keer!!

Martin Werker
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Vogelaar in de kijker: János Mészáros
Leeftijd: 35 jaar
Woonplaats: Arnhem

werk in ziekenhuis Rijnstate, daar doe ik
vloeronderhoud. In mijn vrije tijd ben ik bijna
altijd op pad op zoek naar vogels.

Vertel iets over jezelf: Mijn naam is János,
ik kom uit Hongarije en ik woon 10 jaar in
Nederland, vanaf het begin in Arnhem. Ik

Toen ik kind was, had ik al interesse in vogels,
ben opgegrooeid naast het Tiszameer en

Janos in bos bij Arnhem-Noord
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Foto: Eef van Koetsveld

het Nationale Park Hortobagy.....beide
echte vogelparadijzen. In de achtertuin van
mijn ouders zat regelmatig een Wielewaal,
verschillende Vliegenvangersoorten,
Bijeneters, Notenkraker etc.

Hoe ben je begonnen met vogelen?
Na mijn jeugd bleef het qua vogelbelangstelling 20 jaar stil, pas in 2015 kwam deze
interesse terug, toen ik mijn camera gekocht
had.
Bij de ASM-haven heb ik mijn eerste Ijsvogel
gezien, het was een super ervaring. Vanaf
dat moment werd mijn hobby steeds meer
passie.
Eerst ging ik het mij meer om fotograferen..
nu ga ik ook als het slecht weer is, maar dan
neem ik alleen de verrekijker mee.

Sinds wanneer ben je lid van onze
vogelwerkgroep en wat doe je zoal? Ik ben
precies een jaar geleden lid geworden
van vogelwerkgroep Arnhem. Ik ben
wel eens meegegaan met excursies, heb
vrijwilligerswerk gedaan bij Park Lingezegen
en binnenkort doe ik aan de Wulpslaapplaatstelling mee. In het voorjaar heb
ik meegedaan aan de BMPcursus.

Wat is je favoriete vogelgebied in het
werkgebied? Mijn favoriete gebied is Park
Lingezegen (Waterrijk-Oost) daar heb ik
ontzettend veel leuke soorten gezien,
veel voor de eerste keer in mijn leven
of in ieder geval voor de eerste keer in
Nederland, maar ik fiets ook veel rond door
Arnhem-Zuid en omgeving. De IJmuidense
Zuidpier is mijn favoriete plek buiten ons
werkgebied. Daar ben ik ook vaste klant.
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Janos in actie tijdens de zonsopkomst op de Noordzee

Wat is je favoriete soort?
Ik heb geen favoriete soort, ik houd het
meest van steltlopers en overige vogels
dichtbij water, maar inmiddels ga ik ook
steeds meer naar bosgebieden om mijn
vogelkennis uit te breiden.

Wat vind je leuk aan de werkgroep en
wat kan beter? Ik ben blij, dat ik lid ben
geworden van de werkgroep. Ik kende
veel leden natuurlijk al van verschillende
excursies.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers van Vlerk?
Met betrekking tot speciale waarnemingen:
ik ben superblij met de Witkopstaartmees
van afgelopen december in Elden....ik ga
nog steeds bijna dagelijks langs om te
checken of ze er nog zijn. Altijd genieten! Ik
wil graag bedanken voor de mogelijkheden
om mijzelf beetje kunnen voorstellen in
Vlerk. Stiekem was het mijn droom om ooit
een keer gevraagd te worden. Dat ging snel!

János Mészáros
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Het verlangen naar Klapekster:
22e Klapekstertelling, december 2018
“Het is weer winter”, mailde Ineke Wesseling
ons op een goede dag in november, “dus we
gaan weer Klapeksters kijken.” Zo begon de
22e klapekstertelling op de Veluwezoom.
Daarmee hebben we inmiddels een mooie
telreeks. Het aantal Klapeksters blijkt van
jaar tot jaar flink te wisselen. Dit jaar was de
oogst van de officiële tellers vrij schamel,
maar dat wisten we natuurlijk pas achteraf. In
het weekend van 1 en 2 december en 22 en
23 december trokken ze vol goede moed de
heidevelden in, om daarna per mail hun hart
te luchten.

De eerste telling (2-3 december)
Hoi Allemaal,
Klapekster zoeken met zon en wind achter,
geduld, scherp blijven en dan ver weg zat
‘ie bovenin een sleedoorn. De vogel was
beweeglijk. Hij wisselde het zitten op de
struik vaak af met een duik naar beneden
en kwam terug op dezelfde of een naburige
struik aan de noordkant van het bekende
laantje. Samen met nieuwe medeteller
Martin Werker ongeveer 20 minuten
genoten van de vogel. Daarvoor zagen we
een overvliegende Blauwe Kiek man en 2
Buizerds. Aan de zuidkant van het laantje
waren ca 10 militairen te voet in stilte bezig
met een oefening in "niet opvallen".
Greta
Hoi,
Ik heb gister (vrijdag 30 nov) geteld op de
Worthrhederhei. 1 exemplaar gevonden bij
het uitkijkpunt de Elsberg.
Groet, Ivo
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Vandaag op de Terletse Heide plus De Braak
geen Klapekster gevonden, helaas.
Groet, Luc
Hoi,
Ik tel de Terletsche Heide altijd tijdens m'n
PTT-telling in december op 6 telpunten. Ik
heb daar voor het laatst in 2015 een Klapekster gezien (in een heel laag dennetje in de
zuidoosthoek) en daarvoor eentje in 2008.
Die waarneming in 2015 is trouwens sowieso
de laatste winterwaarneming op de Terletsche Heide. Tot 2005 zag ik er geregeld zelfs
2, maar nu is het daar echt een bijzondere
vogel geworden.
De waarneming van Ivo bij de Elsberg van
gisteren is trouwens ook bijzonder, want
op de WR-heide zijn ze ook heel schaars
geworden.
Groet, Henk
Hallo,
Vandaag RozVeld-N ook geen. Wel 8 damhert
en RozVeld-Z 1 Blkiek mn ad.
Groet, Jan
Beste medetellers,
Met Annemiek zijn we in StompenStaatsheide geweest: nul stuks!
Gert
Wij (Alco van der Marel, Dick vd Sande,
Mariëtte Moens en ik) hadden een prachtige
ochtend met aan het begin een Klapekster
op grote afstand en (daar ga ik vanuit)
dezelfde Klapekster aan het einde van
de route over het Rozendaalse Veld. Drie
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Hallo,
Gisteren op het Herikhuizerveld en de
Lappendeken geweest. Na 1,5 uur zag ik
vanuit de Zijpenberg in de telescoop een
wit stipje zitten in een topje van een grove
den. Toen ik de witte stip 60 keer vergrootte
wist ik het zeker, het was een Klapekster!!,
maar wel heel ver weg. Ik ben snel op mijn
fiets richting de Posbank gereden en heb de
Klapekster mooi kunnen bewonderen van
wat dichterbij (zie foto). Verder een Sperwer
op het Herikhuizerveld en o.a heel veel
Kepen en Vinken. Op de Lappendeken geen
Klapekster, maar wel o.a. 2 Raven, 2 Grote
Lijsters, Putters, Groene Specht e.d.
Groet, Sjoerd
Hallo allemaal,
Bouke en ik zijn op de Ramenberg en
Zilvense heide helaas geen Klapekster
tegengekomen. Wel twee Raven, roofvogel
spec. en drie Graspiepers en heel veel
motregen. Gelukkig konden we opdrogen bij
de houtkachel van Anneke en Leendert in het
Jachthuis. Volgende keer gaat Anneke mee
en zullen we vast een Klapekster scoren
Groet van Hans en Bouke
Hallo allen,
Tellen na 15.00 uur getelde klappies ook
mee? Nou ja, op Beekhuizen liet hij zich
voor noch na dit tijdstip zien. Wel zwermen
Kepen, Vinken, Mezen (o.a. Zwartkop), een
miauwende Buizerd en ander bosgrut. Op de
vijver twee Dodaars en IJsvogel. Ook mooi
allemaal. Groet, René (met hulp van Ciet)

Hoi klapeksterfans,
Vandaag miezerde het wat op de Loenermark. Niet fijn weer om wat heen en weer
te vliegen en te bidden boven een muisje.
De Klapekster liet zich dan ook niet zien,
ondanks ons fanatieke turen. Volgende keer?
Groeten, Ineke

De tweede telling (22-23 december)
Hallo Allemaal,
De Klapekster van de Arnhemse heide liet
zich niet zien. Martin en ik hebben diverse
locaties bezocht, maar geen spoor van
klappie. Een jagende man Blauwe Kiek liet
zich vanaf 10 uur goed zien en dan zie je hoe
snel deze vogel van plaats verandert, maar
steeds in dezelfde hoek van het terrein. Toen
we daar tegen 13 uur terugkwamen, vloog
de vogel er nog steeds en kwam er ook een
jagende vrouw aanvliegen uit westelijke
richting. Toen beide vogels elkaar zagen,
kwam het tot een kort treffen in de lucht en
gingen beide hun eigen gang. Vrouw niet
teruggezien. Man iets later met prooi. De
borst van het vrouwtje leek licht gekleurd.
Foto: Sjoerd Wiggers

keer biddend gezien op korte afstand en
vervolgens over ons heen gevlogen naar
waarschijnlijk Rozendaalse Heide (verdween
boven de bosrand van het Roz. Bos).
groet, Dick

Klapekster op de Bosbank op 1 december
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We gaan maandag met beter weer nog een
poging wagen voor de Klapekster.
Greta
Wij, Henny Kromhout, Thom Dieben en ik
gaan morgen voor de 2de keer naar vliegveld
Terlet; tot nu toe de indruk, dat ook de vogels
dat gebied als verboden toegang zien, maar
we gáán door!
Met vriendelijke groet , Herman
Beste Allen,
Vandaag in de zon een ochtendwandelingetje gemaakt: Klapekster langs Schoolpad/
Kerkpad op Worth-Rhederheide, Deurensche
Berg (coördinaten: 196,0 – 451,5). De vogel
landde op de top van een dennetje. Was
duidelijk te determineren met mijn kijker. Een
dikke zwarte wolk met een flinke buil wind

maakte een einde aan onze ontmoeting.
Hartelijke groeten, Anneke
Beste allen,
Vanmiddag een rondje gefietst over het
Rozendaalse Veld Zuid en aanpalende
gebieden bekeken. Slechts 1 Klapekster
gezien buiten het telgebied, nl. Roz. Heide
noordwest hoek die vloog door naar de
Stompen. Op het Roz. Veld zuid vlogen twee
Blauwe Kieken (man en vr.). Verder nauwelijks
vogels te zien ...
Groet, Dick
Hallo klappies,
Vanmiddag RozVeld-N gedaan, geen
Klapekster gezien, ook niet op de aanpalende
terreinen. Wel 2 man (samen) en 1 vrouw
Blkiek op RozVeld-Z. Verder ook niet veel

Figuur 1. Waargenomen Klapeksters en territoria in de winter van 2017-2018
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andere vogels. Het weer viel mee hoewel de
wind af en toe wel sterk was.
Groet, Jan
Hallo Allemaal,
Vanmiddag naar het Herikhuizerveld en de
Lappendeken geweest. Rene heeft me geluk
gebracht, want op de Zijpenberg kwam ik
na 45 minuten turen in de telescoop een 1
klappie tegen!! Bij de Lappendeken geen
Klapekster wel 2 Raven en veel Koolmezen,
Merels en Vinken.
Groeten, Sjoerd
Dag allen,
Vandaag de ronde in het Deelerwoud
gedaan. Het kostte mij ook behoorlijk wat
moeite om er één te vinden, maar uiteindelijk
op de terugweg om 12:40 uur toch een

Klapekster ontdekt in exact dezelfde eik als
tijdens de eerste ronde. Gegevens in Avimap
ingevoerd.
Groeten, Symen
Dag Ineke,
Blij dat ik tot vandaag had gewacht met m’n
ronde Terletse Heide – wat een prachtige
dag! En als beloning bovendien 1 Klapekster
in de noordelijke uitloper richting De Brand.
Druk jagend, maar niet gezien of hij/zij
succesvol was. Verder erg weinig vogelleven,
met de Kuifmees op nr. 1.
Luc Berris
Hallo allemaal,
Bouke, Anneke en ik zijn vandaag op pad
geweest. ’s Morgens eerst Zilvense heide
gedaan en 1 Klapekster waargenomen. Na

Figuur 2. Waargenomen Klapeksters en territoria in de winter van 2018-2019
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de pauze in het jachthuis zijn Bouke en ik
doorgereden naar de Ramenberg. Aldaar
geen Klapekster meer gezien, wel Zwarte
specht en Grote lijster waargenomen. Was
heerlijk op de heide met dat zonnetje!
Hartelijke groet en hele fijne feestdagen!
Bouke, Anneke en Hans
Dag allemaal,
Tja, Ineke en ik vonden het een prachtige dag
voor Klapeksters. We waren ervan overtuigd,
dat we er op weg naar de Loenermark
meerdere zouden zien. Zonnebadend op
een larix, duikend naar een muis, spiedend
op een laaghangende uitkijktak. Het wit van
hun veren zou zo vonkelen in de zon, dat het
bijna pijn aan onze ogen zou doen.
De klappies hadden heel andere ideeën
voor deze dag. Houden ze misschien niet zo
van zon? Of speelden ze verstoppertje met

ons? Wij hebben er in ieder geval niet een
gezien. Niet op 'onze' Loenermark, en ook
niet onderweg op het Rozendaalse Veld,
de Worth-Rederheide en zelfs niet op de
Zilvense Heide waar Anneke, Bouke en Hans
er vanochtend wel een gespot hebben. We
waren teleurgesteld, maar het was wel een
prachtige dag voor een mooie fietstocht en
daar hebben we van genoten.
Mooi Kerstdagen allemaal!
Renske en Ineke
Ja, het blijft lastig. Zelfs op de plekken
waarvan je weet dat er eentje zit. Ik had er
vanmiddag eentje op de Posbank ver weg
vol in zon boven in een boom: die kon ik
net even aan Dirk Hilbers laten zien en toen
verdween ‘ie uit zicht. In de 25 minuten
daarna niet meer terug gezien ...
Groet, Henk

Figuur 3. Resultaten Klapekstertellingen op de Zuidoost-Veluwe van 1997-2018
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Hallo Allemaal,
De Klapekster van de Arnhemse Heide liet
zich vandaag goed zien bovenin verschillende stekelstruiken. Het was ook wel
klapeksterweer met zon en zwakke NW wind.
Zaterdag stonden zijn boompjes in de wind.
Blauwe Kiekendief man was ook aanwezig,
deze keer kort gezien, maar wel met prooi.
Zwarte Specht liet 2x duidelijk een roep
horen. Ver weg hoorden Martin en ik nog
Raven. Dichterbij zaten Goudhanen die druk
bewogen, toch wel een stuk of 5 gezien.
Verder nog groep Spreeuwen, Staartmezen,
geluid van Boomklever, Kuifmees, overvliegende Kolganzen (waar niet?).
Greta

cijfers: we hebben dit jaar tijdens de twee
officiële telweekends 7-8 Klapeksters gezien
(in een enkel geval was het niet zeker of de
tellers twee verschillende of één en dezelfde
vogel zagen). Dat zou flink lager dan het
gemiddelde van de afgelopen twintig jaar
zijn, maar gelukkig waren er in het echt meer.
In waarneming.nl zijn namelijk nog aanvullende waarnemingen ingevoerd (figuur
1 en 2) . Henk heeft die volgens de regels
der vogeltelkunst met onze telgegevens
gecombineerd. Zo komt hij op een totaal van
13 Klapeksters (figuur 3). Dat is helemaal niet
slecht. Twee meer dan vorig dan vorig jaar!

Renske Postma

De score
Henk Sierdsema heeft onze mails ontdaan
van alle emoties en samengevat in harde

VLERKJES
Het gebeurt vast wel eens dat je denkt....wat
een mooi boek, interessant artikel, spannende
fotoreportage, lezenswaardige website...
hiervan zouden mijn werkgroepvrienden
eigenlijk op de hoogte moeten zijn.
Vanaf nu kan dat: als proef wordt er in de
komende VLERK nummers ruimte ingedeeld
om je ontdekkingen te delen. Dus laat ons
weten waarvan je je mede-VLERK lezers op de
hoogte wilt stellen via: vlerkredactie@gmail.com

VOGELNIEUWS
Is er wellicht iemand in de werkgroep
geïnteresseerd in het tijdschrift Vogelnieuws
van De Vogelbescherming?
Ze hebben dit tijdschrift in de periode 2005
t/m 2013 uitgebracht als extra informatie
naast hun tijdschrift Vogels. Het gaat in totaal
om 43 nummers en deze kunnen gratis
worden opgehaald. Graag via email contact
opnemen met René Verhaar: verhaar5@xs4all.nl

Hier de eerste bijdrage:

Vlerk 36/1 | Maart 2019 | Het verlangen naar Klapekster:22e Klapekstertelling, december 2018		

- 39 -

Ringterugmelding 34
In deze aflevering twee soorten ganzen
en meeuwen en een flamingo. Eén van de
meeuwen komt van ver, maar het verhaal
is kort. Jos Pilzecker (ganzen), Maarten
Hageman, Jorick van de Westeringh
(meeuwen) en Ruud Reddingius worden
bedankt voor het doorgeven. Jos heeft bij
een aantal ook een stukje bijgeleverd. Heb
je ook een terugmelding, eventueel met een
verhaal, stuur die dan door naar Jan.

Kolgans zwarte halsring D3U

Foto: Jos Pilzecker

Niet te verwarren met DU3, die ik in januari
hier aantrof, mailt Jos Pilzecker me. Als adult
vrouwtje geringd op 5 januari 2018 in MarenKessel iets boven Den Bosch. Drie weken
later gezien door Bob Coenen bij Dieren.
Vermoedelijk na de broedtijd afgelezen in
voormalig Oost-Duitsland onder Rostock op
14 november, waarna ze in dik twee weken
de 455 km naar Cortenoever overbrugt.

Grauwe Gans K58
Geringd als jong vrouwtje op 29 juni 2006
bij de Bisonbaai in de Ooijpolder. Tot 14
augustus 2007 wordt ze een kleine 50 x
gezien in en rond de Ooijpolder. Dan volgt
een gapend gat tot ik haar 11 jaar later aflees
op 8 november 2018!! Where the hell has she
been?

Grauwe Gans FXR
Als adult wijfje geringd op 19 juni 2010 in het
Zuiderpark in Zutphen. Ze wordt zo’n 40 x
afgelezen in het gebied Zutphen-BronkhorstDoesburg-Dieren. Enige vastgelegde uitstap
is in augustus 2011 naar het Haaksbergerveen in de Achterhoek. Dit past wel bij
grotere zwerfneiging van jonge vogels. Toch
vallen er ook flinke gaten. Er zit bijvoorbeeld
een vol jaar tussen december 2014 en
december 2015 zonder waarnemingen
en een half jaar tussen juni 2018 en mijn
waarneming op 14 november......

Grauwe Gans ZGH
Jong mannetje geringd in het Zuiderpark
in Zutphen op 17 juni 2012. Hij maakt in
2013, 2014 en 2015 na het broedseizoen
steeds een uitstapje richting Ooijpolder.
Alle andere keren (rond 30 x) liggen de
waarnemingen aan beide zijden van de IJssel
tussen Zutphen en Baak. Ik tref hem op 8 en
14 november 2018 bij de waterzuivering op
Cortenoever.

Grauwe Gans FXK
Kolgans D3U bij Cortenoever via scoop gefotografeerd
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Toevallig zag ik een opvallend feit bij deze
vogel, die ik in 2014 bij het Brummense
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Grauwe Gans groen MLT
De gans is als jong mannetje geringd in Park
Sonsbeek in 2014. Het eerste jaar is de vogel
in of vlakbij Arnhem gebleven. Daarna was
hij even aan het zwerven, want in oktober
2015 afgelezen in De Rottige Meente in
Friesland boven de kop van Overijssel. In
januari 2016 was hij weer in Gelderland bij
Oene. Sinds september 2016 alleen gespot in
het gebied tussen Voorst en Doesburg. Ik trof
hem het laatst bij het Bronkhorsterveer op 19
januari 2019, meldt Jos Pilzecker.

Kokmeeuw geel U739
Op 16 november 2018 kan Maarten Hageman
deze meeuw aflezen bij Westervoort. De
Kokmeeuw blijkt als jong geringd in het
voorjaar bij de stad Rivne in het westen van
Oekraïne op 1461 km van de afleesplek.
Andere aflezingen van de vogel zijn niet
bekend.

Pontische Meeuw rood 774P
Jorick van de Westeringh zag deze meeuw
op 16 november 2018 bij het noordelijke
deel van de Immerlooplas ook wel genaamd
Wheme. De Pontische Meeuw komt voor
rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, de
oostelijke grens van het verspreidingsgebied
wordt gevormd door de Transbaikal. De soort
lijkt zich uit te breiden in noordwestelijke
richting en in 2015 was er het eerste zuivere
broedpaar in ons land in de Rijnstrangen
bij Aerdt. In de jaren daarna zijn in ons land
Vlerk 36/1 | Maart 2019 | Ringterugmelding 34		

diverse nieuwe broedgevallen ontdekt bij
Olst, Lelystad, Amerongen en op De Kreupel.
De vogel is geringd op 25 mei 2015 als pul in
een kolonie bij het plaatsje Paczków in het
ZW van Polen op 787 km van de afleesplek.
De eerste aflezing was pas ruim een jaar
later in augustus 2016 bij Luik. Tussen
september 2016 en november 2018 waren de
afleesplekken bij Oss, Nijmegen, Amerongen
en Arnhem. De enige Poolse aflezing is in
mei 2018 bij Mietkowski, zo’n 60 km van de
locatie, waar de vogel uit het ei kroop.
Foto:Jorick van de Westeringh

Veer af kon lezen. Hij was als jong mannetje
op 19 juni 2011 geringd in het Zuiderpark,
Zutphen. Na 112 waarnemingen in een
beperkte cirkel rond Zutphen staat er ineens
een aflezing op 17 oktober 2018 in Duitsland
op 70 km afstand in een ganzengebied
Bislicher Insel bij Wesel!!!

Pontische Meeuw, Immerloo, Arnhem

Chileense Flamingo ZV79
Ruud Reddingius leest deze flamingo af op
1 juli 2018 in Park Lingezegen. De vogel
is alleen. Na een aantal maanden krijgt
hij bericht. De vogel is drie jaar daarvoor
op 10 juli geringd in de bekende kolonie
het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse
grens bij Groenlo. Andere ‘Wiederfunde’ zijn
gedaan in oktober 2017 en maart 2018 in het
Grevelingenmeer bij Battenoord. Dat is een
bekende overwinteringsplek van de diverse
soorten flamingo’s, dikwijls enkele tientallen,
die broeden in het Zwillbrock.

Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl
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Topshot: Klapekster
Een van de privileges die ik heb als vormgever
is dat ik de artikelen van de Vlerk net wat
eerder te zien krijg dan de rest van de leden
van de Vogelwerkgroep. Bij het lezen van het
verhaal over de Klapekster begon het bij mij te
broeien. Hoe ga ik zo’n lastig te spotten vogel
fotograferen??? Ik ben toen begonnen met
waarneming.nl af te struinen. Daar stonden
diverse Klapeksters op. Sommige met foto.
Nou ja foto, veelal was het iets licht grijs in een
boom en meestal heel ver weg. Vergelijkbaar
met de ervaring van de noeste tellers van
onze VWG op de zuidoost Veluwe.

Daar aangekomen had ik onze grijze vriend
alweer snel in beeld. Nu zat hij lekker dicht
langs de weg. Door de harde wind bleef
hij in de vegetatie zitten. En door hem
behoedzaam te benaderen kon ik hem goed
en veel fotograferen. Thuisgekomen met ruim
200 foto’s was het wel even zoeken naar de
mooiste foto, maar deze is het uiteindelijk
geworden. Zwart maskertje, grijze rug een
klapperend staartje. Ja, dat was de moeite
meer dan waard. Komend weekend trek ik
trouwens weer lekker de wandelschoenen
aan voor een tocht over de Arnhemse
heidevelden. :-)

Fokko Erhart

Ook een topshot gemaakt? Stuur je foto mét
verhaal in 100 woorden aan de redactie!

Foto: Fokko Erhart

Een week of drie geleden viel mijn oog op een
waarneming gedaan bij het dorpje Meppen in
Drenthe. Deze waarneming was gedaan vlak
langs een landweggetje door een natuurgebied. Dat zag er kansrijk uit om te fotograferen
vanuit de auto. Ik ben er toen de volgende
dag naartoe gereden en al snel had ik een
klein grijs stipje in beeld. Een vrrrroemmm
en weg was ie. Biddend in de lucht hing ie
stil boven de ruigte. Ik heb nog wel wat foto’s
gemaakt, maar de vogel was te ver weg voor
mijn 400mm x 1,4 converter Canon telelens
om er een mooie foto uit te halen.

Op zaterdag 9 februari stond er een flinke
wind, hierdoor werden de wolken wat meer
uiteengedreven met mooi licht tot gevolg.
Dus heb ik nog maar eens de koe bij de
horens gevat. Of eigenlijk is het beter om te
zeggen: het stuur van mijn auto, en ben weer
naar Drenthe gereden.

Voor een goed te spotten en fotograferen Klapekster moest ik naar Meppen (Drente)
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Activiteitenprogramma voorjaar/zomer 2019
Wil je meegaan met een excursie? Dan is
het is noodzakelijk dat je je aanmeldt via de
website, zodat we weten hoeveel deelnemers
we kunnen verwachten. Voor een aantal
excursies geldt een maximum, dus meld je
snel aan!
Het programma is nog niet compleet, dus
houd de website in de gaten. Voor nadere
informatie en aanmelding www.vogelwerkgroeparnhem.nl

9-24 maart
Landelijke slaapplaatstelling Scholekster,
Kemphaan, Grutto www.sovon.nl.

30 maart-14 april
Landelijke slaapplaatstelling Scholekster,
Kemphaan, Grutto www.sovon.nl.

Zondag 31 maart

Foto: Fokko Erhart

Excursie IJssel-uiterwaarden Yperenberg is
een uiterwaard op de westoever van de IJssel
bij het dorpje Wilp, ten zuiden van Deventer.
Het is een gevarieerd gebied met plassen,
ruig grasland, bosschages en moerassige

Als we geluk hebben kunnen we een Zeearend
zien tijdens de excursie op 31 maart naar de
IJsseluiterwaarden

stukjes en zelfs een beverburcht. Het gebied
biedt een ideale omstandigheid voor een
gevarieerd vogelgezelschap. In deze tijd
van het jaar maken we kans op bijv. Grutto’s,
Tureluurs, Wulpen, Baardmannetjes, Kramsvogels en met wat geluk een Slechtvalk,
Zomertaling of Zeearend. En als we heel veel
geluk hebben misschien zelf een Velduil. En
natuurlijk zullen we op dit tijdstip in deze tijd
van het jaar ook zangvogels kunnen horen
en zien. Start 6.15 uur vanuit Arnhem, duur
tot ongeveer het middaguur.

1-30 april
Eerste telperiode Meetnet Urbane Soorten
www.sovon.nl

13 april
Watervogel- en ganzen- & zwanentelling
www.sovon.nl.

Zaterdag 13 april
Excursie Waterloopbos Het Waterloopbos
is een rijksmonument waar in het verleden
onderzoek is gedaan naar het gedrag van
water en de bescherming ertegen. In het
bos werden modellen gebouwd om de
waterlopen te kunnen volgen. Die modellen
liggen er nog steeds, maar zijn nu veelal
overwoekerd door mossen, planten en
bomen. Er is een gevarieerd loofbos ontstaan
met als belangrijk kenmerk het water wat
overal aanwezig is. Daardoor en door de
structuur van het bos is het er erg vogelrijk. ’s
Morgens verkennen we deze unieke locatie.
We worden rondgeleid door Norbert Kwint,
boswachter in het gebied en lid van onze
VWG. ’s Middags zullen we nog wat andere
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natuurgebieden in de omgeving bezoeken.
Vertrek uit Arnhem 5.45 uur, terug aan het
eind van de middag.

Woensdag 17 april
Vogelzang in Meinerswijk
Ieder voorjaar is een frisse start met zingende
vogels. Wie doet ook al weer welke riedel?
Ervaringen van het voorgaande jaar zijn soms
weer weggezakt. Samen met een groep hoor
je meer en leer je van elkaar. Een vogelaar,
die het gebied en de geluiden goed kent,
begeleidt de groep naar de verschillende
zangers. Start om 19.00 uur ter plaatse.

Weekend 10-12 mei
Weekendexcursie Biesbosch We blijven
enkele dagen in dit waterrijke gebied en
hebben daarmee meer tijd en rust om
vogels en eventuele andere soortgroepen
te bekijken. We kamperen midden in het
gebied. Meer informatie volgt via de website.

Donderdag 16 mei
Avondexcursie Empese en Tondense heide
Deze vroegere heideveldjes, nabij Empe,
leveren een zeer gevarieerd landschap
op. In het open terrein maak je kans op
waarneming van Boompieper, Spotvogel,
Geelgors, Koekoek, mogelijk ook Raaf en
Boomvalk. We nemen ongeveer 4 uur de tijd
voor het gebied en houden afhankelijk van
de omstandigheden een kort bezoek aan het
Leusveld achter de hand. Excursieleider is
VWG-lid Marcel Ruijs, die de gebieden goed
kent. De avondexcursie start om 19.00 uur
exclusief de rit, duur ongeveer 2,5 uur.

Zaterdag 18 mei

uur vanuit Arnhem, zodat we om 7 uur met
de excursie kunnen beginnen. We nemen
ongeveer 4 uur de tijd voor het gebied en
zijn terug in de loop van de middag.

11-19 mei
Nationale vogelweek www.vogelbescherming.nl

15 mei-15 juni
Tweede telperiode Meetnet Urbane Soorten
www.sovon.nl

Zaterdag 8 juni
Haaksbergerveen Het Haaksbergerveen
is een uitgestrekt en nat gebied met vele
vennetjes. Het ideale gebied om met een
beetje geluk in de zomer Boomvalken en de
Wielewaal te ontmoeten, maar ook kans op
veel andere soorten zoals Blauwborst, Sprinkhaanzanger en Watersnip. We verkennen het
gebied te voet, we maken daar een stevige
wandeling en bezoeken een vogel hut en een
kijkscherm. Vertrek uit Arnhem om 6.30 uur.
Terug eind van de middag.

15 juni-15 juli
Derde telperiode Meetnet Urbane Soorten
www.sovon.nl

Zondag 4 augustus
Bootexcursie Markerwadden De excursie
naar de Markerwadden op zondag 4
augustus is een bijzondere tocht. Je komt
ergens waar je nooit eerder bent geweest. 4
augustus is nog ver, maar de sluitingsdatum
voor aanmelding is op 15 april!!!
Voor details zie de website: www.
vogelwerkgroeparnhem.n

Dagexcursie Vroege Vogelzang Empese
en Tondense heide Voor de beschrijving:
zie hiervoor. Deze excursie vertrekt om 6
- 44 -

Activiteitenprogramma voorjaar/zomer 2019 Vlerk 36/1 | Maart 2019 |

Contactpersonen
Broedvogeltellingen Veluwezoom

Cor de Vaan, 026-4428329, wielewaal.cdv@gmail.com

Broedvogeltellingen Gelderse Poort

Joost van Bruggen, 024-7410441 , joost.vanbruggen@sovon.nl

Trektellingen

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

Watervogeltellingen

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

Slaapplaatstellingen

Olaf Klaassen, 024-7410447 Olaf.klaassen@sovon.nl

Voorjaarsfenologie

Jos Pilzecker, 0575-561042, jospilzecker@hetnet.nl

Gierzwaluwen

Theo Verhoeven, 026-3114227, t.verhoeven9@chello.nl

Excursies

excursies@vogelwerkgroeparnhem.nl

Waarnemingenarchief

Admin Waarneming.nl: Ronald Stolk, adm.vwg.arnhem@gmail.com

Stadsvogeladviseur Arnhem-noord

Anique Lensen, 06 49634443, aniquelensen@upcmail.nl

Stadsvogeladviseur Arnhem-zuid

Ronald Schrijber, 06-12380728, ronels@xs4all

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen en behoudt zich het recht
voor artikelen te weigeren of in te korten c.q. veranderingen aan te brengen. Overname van artikelen
of gegevens uit artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van de
vogelwerkgroep (voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl) die daarover afspraken maakt met de auteur/
onderzoekers. Het kan voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht.

Richtlijnen voor Vlerk-bijdragen
Tekst: Overleg vooraf met de redactie hoeveel ruimte er voor je artikel is. Stuur je artikel toe als platte tekst, dus zonder opmaak:
gebruik bijvoorbeeld geen tabs, verschillende lettertypes of automatische opmaakstijlen. Maak je tekst luchtig en overzichtelijk
met tussenkopjes. Je kan altijd een concept naar de redactie sturen voor tips over inhoud en omvang.

Illustraties: Stuur alle illustraties (tabellen, grafieken, kaartjes, foto’s) als losse bestanden mee en geef in de tekst aan waar ze
moeten staan. Zorg ervoor dat de lezers illustraties gemakkelijk kunnen begrijpen: voeg een legenda, bijschrift en/of duidelijke
kop toe.
Tabellen en diagrammen: als Excel-bestand zonder opmaak, dus geen samengevoegde cellen, witranden of tekstopmaak.
Foto’s en kaarten: liefst als jpeg-bestand, zo groot mogelijk en minimaal 1 MB of 2000 pixels breed (300 dpi).
Redactie en schrijfhulp: De redactie van de Vlerk corrigeert altijd taal- en typefouten en verbetert waar nodig de leesbaarheid.
Bij plaatsgebrek kan de redactie teksten inkorten in overleg met de auteur. Als je tips kan gebruiken bij het schrijven, helpt de
redactie je graag verder.
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