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Kopijsluitingsdatum Vlerk 2023/2: 1 mei 2023

Van de redactie

Mystery Bird
 
Deze keer een foto van mij zelf, genomen in de Linge tegenover
de parkeerplaats van Lingezegen West.
 
De vogel duikt razendsnel onder, dus bewegingsonscherpte is
niet te voorkomen. Dit is de man, de vrouw vind ik zelf leuker: ik
ben jaloers op haar prachtige "haardos" en wil graag weten
waar ze naar de kapper gaat.

 
Het eerste nummer van jaargang 40 ligt op de mat/ zit in de
bus/ staat in de inbox. Een gedenkwaardig moment. Een
enorme prestatie, niet dat nummer natuurlijk, want kopij kwam
deze keer uit de lucht vallen. Maar de leeftijd van de werkgroep.
 
Inderdaad: op naar de halve eeuw. We gaan er voor! Met zijn
allen. Maar vanzelfsprekend is het allemaal niet!
 
Een kleine anekdote: op een ander moment, op een ander door
een vrijwilligersorganisatie georganiseerd evenement kwam ik
een bezoeker tegen, die zich duidelijk kostelijk amuseerde en we
raakten aan de praat.

 
Op mijn opmerking dat er echt veel werk voor weinigen mee
gemoeid was geweest, iets wat we overigens met veel plezier
doen, kreeg ik de gedenkwaardige opmerking, ik citeer: maar ik
betaal toch een jaarbijdrage (ook iets van een paar tientjes, de
kosten kunnen er nauwelijks mee gedekt worden)??? Dan heb ik
toch RECHT op al deze leuke dingen????
 
Dan zwijgt men stil.
 
Jeannette Weijers
vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl
 

 
Wie het weet mag het zeggen, of liever mailen naar:
vlerek@vogelwerkgroeparnhem.nl
 
Veel succes!
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Van het bestuur
 
Er zijn woorden in onze Nederlandse taal, die ik koester; ik noem
er nu twee: voorpret en nagenieten, twee leuke emoties in deze
barre tijden.
 
Graag begin ik met het nagenieten van onze geweldige gala-
avond op 20 januari jongstleden.
Een entree zoals nooit tevoren: langs pinguïns, die niet tegen
koude kunnen en door een tropisch oerwoud, waarin je bril
beslaat en dan kom je in een reusachtige ruimte, die eerst leeg
lijkt, maar dan gevuld wordt met bijna 200 (!) vogelliefhebbers
en hun uitverkoren introducés.
Powerpointbeelden van 40 jaar VWG omringen je, ik zie mensen
wijzen: “oh…ik sta er ook op, hé die, jammer, al overleden,
tsjonge…wat zag die Vlerk er vroeger uit”! Een feestelijk gevoel
zat in de lucht.
 
Om acht uur naar de grote zaal en dat duurt even, want
mensen, die elkaar in jaren niet gezien hebben, raken niet
uitgepraat. De voorzitter opent de avond en dan worden we
ruim anderhalf uur meegevoerd in de wondermooie wereld van
het waddengebied tussen Texel en de Deense kust. Anderhalf
uur stilte, ieder voor zich verwerkt de film, waarin de natuur de
absolute hoofdrol speelt. Daarna de drankjes en hapjes in een
grote reünie, hangtafels en stoelen te weinig, woorden van
herkenning en verbazing in overvloed. Die nacht heb ik heerlijk
geslapen.
 
Deze Vlerk gaat ook nog in op ons veertigjarige bestaan met
foto’s en verhalen over onze vogelwerkgroep Arnhem, die veel
stof tot nadenken geeft, want we leven nu in een tijd, waarin het
verenigingsleven het zacht gezegd niet gemakkelijk heeft. Op
onze laatste ALV is daar ook al ruim aandacht voor gevraagd en
dat heeft geleid tot de afspraak, dat wij als bestuur de leden van
onze VWG een enquête zullen voorleggen, die de koers van onze
club verder zal bepalen. Een taaie klus, maar heel zinvol. Wordt
vervolgd.
 

 
Nu het tweede woord: voorpret. Volgens de Duitser “ist Vorfreude
die schönste Freude”! Met trots kondigen wij nu de volgende
lezing aan, die zéér de moeite waard is qua plek en spreker. Niet
iedereen leest de beste krant van Nederland, anders zouden
jullie nu meteen weten wie er speciaal voor de VWG Arnhem
naar Arnhem komt. Ik lees “hem” elke dag meteen als eerste .
Een groene vogeltopper!! Niet geraden, geen probleem. Noteer
nu alvast de datum van dinsdagavond 4 april 2023, alle overige
informatie komt in een aparte uitnodiging naar jullie toe.
 
Het voorjaar lonkt, de vogels worden steeds actiever, dus kom
op….erop uit, de natuur in en genieten van de creaturen, die
niets weten van het wereldgebeuren, bofferds!
 
Herman Boesveld
voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Onze webmaster, Jorick van de Westeringh, heeft ons laten
weten, om hem moverende redenen te stoppen als webmaster.
 
Iedereen, die onze website raadpleegt, kan inschatten, dat wij
zijn besluit betreuren, maar ook respecteren.
 
Dat de VWG-website eruitziet zoals nu het geval is, danken we
geheel aan zijn inspanningen.
 
Als bestuur hebben we Jorick inmiddels ook stoffelijk hartelijk
bedankt voor al dat werk. Na een traan de lach, dat good old
Henk Ruissen bereid is gebleken, de taak van Jorick over te
nemen, blijdschap bij ons alom.

Ingekomen bericht
 
Mochten er onze 350 leden personen zijn, die van mening zijn,
dat zij ook heel goed zijn in het bijhouden van een al goed
lopende website en dat vooral ook heel leuk vinden, dan is dat
snel geregeld: info@vogelwerkgroeparnhem.nl. Het leven is
komen en gaan, de VWG gaat altijd door!
 
Het bestuur: Max, Henk en Herman.

Jorick in zijn element,  Namibie,10 oktober 2022, Monteiro's Hornbills
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40 Jarig jubileum Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
 
Na het uitstel veroorzaakt door een achteraf vreselijke voetbalwedstrijd was het op 20 januari dan eindelijk zover: het vieren van het
40-jarig jubileum van de Vogelwerkgroep Arnhem. Deze avond werd gehouden in het prachtige Safari Meeting Centre in Burgers
Zoo. De avond begon met koffie, thee en het zien van veel (oude) bekenden. Tijdens dit weerzien zijn vele herinneringen opgehaald
en zijn er sterke vogelverhalen verteld.
 
Na een kop koffie en geen koekje kwam het verzoek om naar de grote zaal te gaan. Hier konden we, na een kort woordje van de
voorzitter, kijken naar het spektakelstuk van de avond: The silence of the tides: een fantastische film over de natuur en het leven
rondom de Waddenzee. Gedurende anderhalf uur werden de kijkers getrakteerd op fantastische beelden van onder andere vogels,
mensen, water en een schapenexecutie. Het is onduidelijk of dit laatste bedoeld was als knipoog naar de film The silence of the
lambs.
 
Na de film was er ruim de tijd voor het nuttigen van een drankje en om na te praten. Een kans om verder te gaan met herinneringen
ophalen en het bespreken van de film. Hierbij heb ik dingen gehoord als ‘was leuk toen die big day’, ‘prachtige film’ en ‘die
postbode had ik na een tijd wel gezien’. Hierbij laat ik in het midden welke quote van mijzelf afkomstig is. Tijdens de nabespreking
dronk ik een alcoholvrij Italiaans biertje, dat toch wat tegenviel. De oesterzwambitterballen waren heerlijk.
 
Om 23:00 kwam er alweer een einde aan de viering en moest iedereen het ontmoetingscentrum weer verlaten. Op de terugweg kon
men nog genieten van de Burgers Bush bij nacht en voorzichtig denken aan het volgende jubileum. Zullen we de FIFA alvast
inlichten?
 
Jeroen Willems
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Terugkijkend naar 40 jaar Vogelwerkgroep Arnhem kan ik zelfs
nog verder teruggaan. Gelukkig kunnen oude hersenen
herinneringen uit het verleden nog redelijk vinden…..
Al in 1976 heeft een clubje vogelaars samen de Rosandepolder
geïnventariseerd, dat waren mijn eerste ervaringen met
doelgericht vogels waarnemen. Om het onderzoek meer
structuur te geven werd in het jaar daarop de Stuurgroep
Milieukartering Arnhem opgericht. Hierin werkten Arnhemse
leden van IVN, KNNV, Werkgroep voor Natuurbehoud en
Milieubeheer en Stichting Jonge Onderzoekers samen.
 
Al meteen in 1977 vond een uitgebreide inventarisatie van de
polder Meinerswijk plaats. Naast aandacht voor planten,
hydrobiologie en zoogdieren, werden 33 vogeltellingen
uitgevoerd tussen maart en december. Dat smaakte naar meer!
Naast ondergetekende (meteen als coördinator) deden nog 20
andere vogelaars mee. Als je die lijst namen bekijkt staan er veel
mensen bij die later hun sporen in Vogelwerkgroep Arnhem eo
hebben verdiend. Helaas zijn er ook al vele overleden. Want ook
toen al bestond een groepje ‘experts’ uit mensen van
vorderende leeftijd. De geschiedenis herhaalt zich….
 
Die oudgedienden kregen in de loop van de jaren steeds meer
moeite met een stelletje ‘jonge honden’, die fanatiek het veld
afstruinden én veel nieuwe kennis oppikten. De oude garde
reageerde soms met “Kan niet, heb ík nog nooit gezien!”.  Lekker
samenwerken wordt dan moeilijk…..  
Enthousiast werd daarom een zelfstandige werkgroep opgericht.
Dus los van de Arnhemse moederverenigingen, met goede
juridische basis en met activiteiten in een veel grotere regio dan
alleen rond Arnhem. De Vogelwerkgroep Arnhem eo wordt
geboren!

 
En dan die verschillen in de praktijk!
Nu vul ik mijn inventarisatie meteen in het veld in op
satellietkaarten op Avimap, toen op handgetekende A-4 in de
regen. Toen moest je avonden uitwerken en interpreteren, nu
autocluster en klaar. Voor de soortkennis moesten we ons
behelpen met ‘Zien is kennen’. Niet te vergelijken met het
indrukwekkende determinatiewerk ‘Handboek Europese vogels’
dat recent is verschenen.
 
Losse waarnemingen gaan nu ter plekke in Waarneming.nl, toen
stond ik dagen achter een stencilmachine te vechten om losse
waarnemingskaartjes op vastlopend recyclepapier te draaien.
Honderden ingevulde kaartjes gingen samen in een bakje.
 
Ook de eerste verslagen moesten moeizaam op stencil getypt,
correcties met gore lak dichtgesmeerd. Na afloop zat je onder
de roze en zwarte vegen van lak en inkt. En dan moest je nog
rondjes om de tafel lopen om de gestencilde vellen te rapen en
tot een rapport te nieten. Zo fijn dat ik dit nu op mijn laptop
invoer, per mail ogenblikkelijk kan insturen naar een redactie die
er weer zo’n prachtige, kleurrijke Vlerk van gaat maken!!
 
De jonge honden van nu hebben meer middelen tot hun
beschikking, maar ook een zware verantwoording om steeds
professionelere resultaten aan te leveren!
 
Jos Pilzecker

Geboorte van een vogelwerkgroep - Jos Pilzecker
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Mijmeringen van een oud-voorzitter - Rob Lensink
 
Eind jaren zeventig was ik woonachtig in Arnhem en geboeid
door vogels. Mij kwam ter ore dat er een Vogelwerkgroep
Arnhem was, met een groot aantal mensen van mijn generatie.
Lid worden was eenvoudig. Dit was ook de tijd dat het tellen en
turven van vogels populair werd, met als resultaat de eerste
landdekkende broedvogelatlas (1979). Het veldwerk voor de
volgende atlas liep (vogels jaarrond) en Arnhem deed
enthousiast mee. Naast het veldwerk voor de jaarrond-atlas
staken veel leden tijd en energie in watervogeltellingen,
trektellingen, broedvogeltellingen in proefvlakken en grote
gebieden en ptt-tellingen. De Vogelwerkgroep Arnhem was
inmiddels zelfstandig (1983) en de leden gaven vol inzet invulling
aan het begrip Werkgroep.
 
Het bouwwerk van tellingen was voldoende intensief om zicht te
krijgen op de vogelbevolking van Arnhem en omstreken en de
ontwikkelingen daarin. Ook werden de eerste vergelijkingen met
eerdere veldwerk gemaakt. Een besef over de achteruitgang in
het boerenland ontwikkelde zich, er broedden nog grutto’s,
kieviten en veldleeuweriken in graslandgebieden; maar hoe lang
nog?
 
In de bossen en op de heidevelden waren een groot aantal
bijzondere soorten te vinden; meer dan onze voorgangers
beseften. Zo bleek de Appelvink een wijd verbreide soort langs
de zoom van de Veluwe; en sommige jaren herbergden oud
dennenbos tientallen paren Kruisbekken. Tapuiten waren
algemeen op de heidevelden en stormvlakten die aan de
stormen van november 1972 en maart 1973 herinnerden. Ook
wisten we enkele paren Raaf vast te stellen. Echter, al snel was
het laatste Korhoen een feit, en Tapuiten volgden. Of het nu om
Kolganzen, Brandganzen of Grauwe Ganzen ging, deze soorten
waren in de zomermaanden volstrekt afwezig en kenden hun
maximum in het winterhalfjaar. Bovendien waren ze lang niet zo
talrijk als tegenwoordig. Een grote groep Kolganzen kon tijdens
watervogeltelling met ontzag worden benaderd om deze
vervolgens zo nauwkeurig mogelijk te tellen.
 
Alle materiaal werd in de beginjaren met pen en papier,
aangevuld met een goede zakjapanner, verzameld, verwerkt en
bewerkt. Veel resultaten verschenen op papier. Het begon met
rapporten van broedvogelinventarisaties en een jaarverslag van
andere tellingen. Al snel was een rapport niet voldoende, we
hadden meer te rapporteren.
 
En zo werd de Vlerk in het leven geroepen. Die stond de eerste
jaren bol van de feiten uit het veld. De stapel gegevens bleef in
de jaren tachtig groeien. Wat daar mee te doen?. Een regionale
Avifauna werd het volgende doel. Dit riep vragen op over de
volledigheid van alle verzamelde gegevens tot dat moment. Zo
werden witte vlekken zichtbaar en bezochten we gebieden waar
we tot dan toe niet of nauwelijks kwamen. De Rijnstrangen waren
zo’n gebied. Op fietsafstand, maar iedereen was er aan voorbij
gegaan. Het enige gebied met toen prijzenswaardige aantallen
Grote Karekieten, Roerdompen en Rietzangers binnen het
werkgebied. In 1993 is het ei gelegd, en stond veel van wat we
wisten op papier en voor iedereen toegankelijk.

 
Sindsdien is er veel veranderd in de vogelbevolking rond
Arnhem; het boerenland is verder onttakeld, in de bossen, op de
heiden en in het moeras is het beeld wisselend, de oppervlakte
moeras is met de aanleg van Park Lingenzegen fors uitgebreid.
 
In de eerste decennia van de VWG werd door een grote groep
mensen inhoud gegeven aan het begrip werkgroep. Dat heb ik
altijd heel inspirerend gevonden. Het veld in voor een groter
doel: begrijpen wat er buiten gebeurt door feiten te verzamelen.
En daarnaast publiceren van de resultaten. Dan wordt een
werkgroep serieus genomen en mag en kan ze met recht
meepraten over de ontwikkelingen in de leefwereld van de
vogels. In het huidige tijdsgewricht is dat zeker nodig en de VWG
Arnhem dient haar steentje daarin bij te dragen. Dit kan door het
tellen en turven weer centraal te stellen; werk aan de winkel voor
de werkgroep.
 
Rob Lensink
                                                                                                             
                                           

Appelvink (foto: Jeannette Weijers)
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Mijn beste herinneringen - Ruud Reddingius
 
Reflecterend op mijn 28 jaren lidmaatschap van de
vogelwerkgroep borrelen bij mij veel mooie herinneringen op.
Best moeilijk om een keus te maken uit de 'beste'.
 
Als ik dan toch moet kiezen valt mijn keus op de verschijning van
drie boeken van formaat die de vogelwerkgroep in de loop der
jaren uitbracht, een formidabele prestatie. Die boeken tilden de
vogelwerkgroep in mijn beleving naar een hoger plan. 
 
Die drie parels waren successievelijk 'Vogels in het Hart van
Gelderland' (1993), 'Vogels van de Veluwezoom' (2008) en 'Van
IJsduiker tot IJsgors' (2013). De eerste bestond al toen ik lid werd
en koste indertijd net geen 60 gulden maar ik kocht hem in de
ramsj voor 19,50 gulden, een koopje voor een dikke pil van 561
bladzijden. Het boek, een 'avifauna', bevatte werkelijk een schat
aan informatie en ik was er als beginnende vogelaar verguld
mee. Ik was erg onder de indruk van al het onderzoek en
schrijfwerk dat een groep gedreven vogelaars had gedaan om
deze publicatie tot stand te brengen.
 
Ook wijlen hoogleraar prof. dr. Drent, die het voorwoord schreef,
was hiervan danig onder de indruk. Diens tekst gaf het boek nog
extra gewicht. Nog altijd wordt het boek gekscherend de
baksteen genoemd. Het is nu van historische waarde en ook
interessant voor de nieuwe generatie vogelaars ofschoon ik mij
wel eens afvraag, lezen die nog boeken? Zo niet dan weten ze
niet wat ze missen. Tip: enkele tweedehands exemplaren zijn nog
te koop via internet. 

 
Indertijd stonden vrijwilligers waaronder ik wel eens achter een
kraam op een vogelfestival of landelijke SOVON dag, destijds
gehouden in het chique Vereeniging theater in Nijmegen. Ik
voelde me als toenmalig dan wel gewezen bestuurslid trots dat
die boeken op tafel lagen te pronken. Onze kraam trok daarom
best veel aandacht en dat leverde ook nieuwe leden op. Ook in
de plaatselijke boekhandel stonden destijds onze boeken
nummer twee en drie op de plank van natuurboeken. Het was
leuk om met de boekverkoper consignatie afspraken te maken,
je voelt je een tikje schrijver. Ik had immers een zeer bescheiden
bijdrage gedaan aan de inhoud. 
 
De verschijning van de twee andere boeken waren in mijn
herinnering mijlpalen en de presentaties heb ik zelf
meegemaakt. Het Veluwezoom boek werd aangekondigd in het
Bezoekerscentrum Veluwezoom en toenmalig wethouder
Tiemens (Rheden) kreeg een exemplaar aangereikt van
voorzitter Bob Coenen. Het laatste boek werd gepresenteerd
door voorzitter Raymond Schuurkes in een redelijk volle
boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. 
 
Dat waren voor mij heugelijke momenten. 
 
Ruud Reddingius
 
Hier onder: Aalscholver in Park Presikhaaf (foto: Ruud Reddingius)
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database gezet maar nu direct ingevoerd in waarneming.nl. Ik
geloof dat de oude waarnemingen uit de eigen database nooit
overgezet zijn zoals in eerste instantie de bedoeling was. De
laatste jaren beheerde ik de site in m’n eentje tot er weer een
nieuw versie gebouwd werd en Jorick van de Westeringh het van
mij overnam.
 
Momenteel ben ik binnen de VWG nog actief bij het organiseren
van excursies en doe ik af en toe een watervogeltelling of zit ik
een dagje bij Elten roofvogels te tellen. Deel uitmaken van de
excursiewerkgroep kost niet zoveel tijd maar is wel leuk. Je
organiseert een excursie naar een gebied wat je zelf al op je
verlanglijstje had staan. Dan samen op pad met enthousiaste
medevogelaars; altijd een succes. Meer ogen zien ook meer
soorten. Het gebeurt maar zelden dat een excursie afgelast
wordt maar soms zijn de weersvooruitzichten zo bar dat het niet
doorgaat. En dan maar hopen dat de voorspellingen uitkomen,
anders zit je thuis te balen.
Het lijkt wel of de excursies steeds populairder worden. Direct na
publicatie via de VWG mail of via de site stromen de
aanmeldingen binnen. Aangezien we niet met een heel grote
groep het veld in willen is een maximumaantal deelnemers
helaas nodig. Soms is de excursie helaas al na een half uur
volgeboekt. Mocht je trouwens een goed idee hebben voor een
excursiebestemming, dan kun je dat doorgeven via
excursies@vogelwerkgroeparnhem.nl. Je mag ook mee helpen
organiseren!
 
Henk Ruissen
 
Excursie Vlieland 2018 (foto: Henk Ruissen)
 
 
 
 

Herinneringen en ervaringen - Henk Ruissen
 
Waar te beginnen om iets over mijn ervaringen met de VWG te
vertellen? Ik zou niet eens precies weten hoe lang ik al lid ben.
Wat ik wel weet is dat ik me al gauw thuis voelde bij deze club.
Het was (en is) leuk om andere vogelaars te ontmoeten die
maar al te graag hun kennis delen. In mijn begintijd werden nog
bijna maandelijks ledenvergaderingen gehouden met daarin
een lezing/presentatie en een rondje waarnemingen. Verder
waren er de excursies waarbij ik veel opstak van mede-
vogelaars.
 
In de loop der jaren ben ik op allerlei vlakken actief geweest
waaronder deel van het bestuur en de Vlerk redactie. Maar de
meeste tijd heb ik gestoken in het opzetten en beheren van de
website. Met de komst van internet leek het Hans Quaden, Greta
van Hoorn en mij een goed idee om ook voor de VWG een
website op te zetten. We gebruikten het account van Greta voor
de eerste versie. Het was een recht-toe-recht-aan site met vooral
informatie over het werkgebied, de karakteristieke vogels, goede
vogelplekken, etc. Elk voorjaar zetten we een pagina met
ezelsbruggetjes voor vogelgeluiden on-line met daarop onder
andere het ‘stuiterballetje’, ‘fietspompje’, ‘rammelende
sleutelbos’ en ‘derailleurtje’.
Langzamerhand werd de site steeds completer met ook een
overzicht van de activiteiten van de VWG en de waarnemingen.
Ook kregen we een eigen domeinnaam ‘vogelwerkgroearnhem.
nl’ en werden de waarnemingen via een waarnemingen pagina
in een database gezet. De gebieds-beschrijvingen werden
regelmatig aangevuld waardoor een goed overzicht ontstond
van vogelrijke gebieden in het werkgebied.
 
De opkomst van waarneming.nl leidde tot een link met die
database. De waarnemingen werden niet meer in een eigen
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Mijn beste herinneringen - Koos Dansen
 
Als jullie vragen naar mijn beste herinneringen in
Vogelwerkgroep Arnhemverband?
Dan denk ik aan door onze vogelwerkgroep georganiseerde
lezingen, geïnitieerde en gerealiseerde publicaties waar we trots
op mogen zijn zoals het boek ‘Van IJsduiker tot IJsgors’ en last
but not least onze excursies.
 
Zelf merk ik en ik vermoed dat ik hier niet alleen in sta, dat mij de
meerdaagse weekendexcursies naar verderaf gelegen
gebieden het best zijn bij gebleven met de mooiste
herinneringen. Ik denk allereerst aan de excursie naar Ameland
op 11 t/m 13 mei 2012. We beleefden daar tal van
ornithologische hoogtepunten met als summum de zingende
Nachtegaal terwijl we gezellig bij onze tentjes op het verder lege
kampeerterrein van Staatsbosbeheer zaten, naadloos gevolgd
door twee brommende baltsvluchten uitvoerende Houtsnippen
rond die tentjes toen we daar net ingekropen waren. Wat een
betoverend geluid! Ik probeer me te herinneren wie daar toen bij
waren. Nou, heel makkelijk. Ik blijk daar uitgebreid verslag van te
hebben gedaan in de Vlerk later dat jaar, maar ik ga dat verslag
hier niet recyclen.
 
Een ander zeer gedenkwaardig weekend was op Texel in oktober
2015 en ook daar staat een verslag over in de Vlerk. Wat daar
niet in staat is wat ik me persoonlijk met name herinner en dat is
dit: Marguérite Sweers, uitermate gewaardeerd en super actief
lid van de VWGA, was erbij. Wij fietsten maar zij niet. Ze bleek van
plan te zijn om vanuit onze appartementenboerderij Us Hiem bij
Oosterend in haar eentje te voet het hele eiland oost - west over
te steken om ons dan bij de Slufter aan de noordwestkust weer
te treffen. Gekkenwerk! Ik regelde ondanks Marguérites
tegensputteren een tandem. Op de vlakke polderwegen ging

dat nog wel goed. Maar later, duin op en duin af werd het een
slapstick. Marguérite remde als zij een helling moest nemen en
trapte duin af als een razende. Een waarachtig wonder dat we
niet samen ter aarde gestort zijn. De anderen moedigden ons
aan en hielpen zoveel mogelijk. Naast het leuke vogels kijken
onvergetelijk! Dank, lieve Marguérite voor de leuke herinnering
maar ook voor jouw excursies op Planken Wambuis!
Onvergetelijk was ook de voorbereiding van een excursie naar
het Veluwemeer en het Wolderwijd. Annemiek Demon en ik
samen. Reuze gezellig. Het had voor het eerst matig gevroren,
windstil, het landschap berijpt, het water van het randmeer was
grotendeels toegevroren. In een langgerekt zelf opengehouden
wak zaten 40 schitterende Wilde Zwanen met stoere gele snavels.
Ze hesen zich op het ijs dat het onder hun gewicht begaf.
Ondertussen zochten ze op een kleine meter diepte met hun
lange halzen naar fonteinkruidknolletjes. Later gaf bij Zeewolde
een Roerdomp een sierlijke vliegshow speciaal voor ons.
Bovendien zaten daar Toppereenden, ze lijken een beetje op de
veel gewonere Kuifeenden. Ik heb er prachtige foto’s van
genomen…

Voor mij ligt de grote waarde van de Vogelwerkgroep Arnhem in
de optelsom van vele aspecten en facetten, zeker ook het tellen,
maar vooral het elkaar in ons eigen werkgebied gepland en
maar ook bij toeval treffen, een praatje maken, gegevens en
emoties uitwisselen en ervaren wat een plezierige, gemotiveerde,
stimulerende mensen onze leden als regel zijn.
 
Koos Dansen
 
Hier onder: Grote Zilverreiger met Wulpen op de achtergrond
(foto: Koos Dansen)
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40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - bestuur

13Jaargang 40/1 2023



40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - Vlerk
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40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - tellen & turven
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40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - lezingen & excursies
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40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - nog een paar hoogtepunten
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40 Jaar Vogelwerkgroep Arnhem e.o. - publikaties
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Onderzoek nestkasten
 
Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert NESTKAST, het landelijke
NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders een zogenaamde
“onderzoekjesdag”. Op die dag kan iedereen zijn eigen
bijzonderheden, onderzoekjes en opmerkelijke verhalen, die
gedaan zijn met nestkasten, kwijt.  
 
Nestkasten zijn bij uitstek geschikt om de vogels, maar ook
insecten en zoogdieren, die daar in broeden en leven van
dichtbij te bestuderen. Daarbij worden soms bijzondere zaken
gezien zoals bijvoorbeeld gemengde legsels, heel vroege of heel
late eileg, of misvormde jongen.
 
Maar je kunt ook actief een eigen onderzoekje doen: sommige
controleurs hangen gekleurde strookjes wol op in het bos om te
kijken welke kleur ze later in het nest terug vinden, of maken
speciale nestkasten voor bepaalde soorten of hangen normale
kasten op in een speciaal gebied. Of misschien heb je 30 jaar
een nestkastje op dezelfde plek hangen en heb je een overzicht
gemaakt van wat er in precies die ene kast gebeurd is! 
 

Kom je ook? 
Controleer je nestkasten en is je iets opvallends opgevallen of
heb je een klein onderzoekje gedaan dat je eigenlijk wel eens
wilde delen maar er nooit de gelegenheid voor gehad? Dan kan
dat uitstekend op deze dag, hoe klein het onderwerp ook is en in
welke vorm je het wilt presenteren, het doet er niet toe!  
 
Wil je gewoon luisteren en inspiratie of ideeën opdoen, geen
probleem natuurlijk, ook dan ben je van harte welkom! 

 
Datum en tijd: Zaterdag 18 maart 2023, vanaf 10:00 uur tot
mogelijk 16:00 uur, koffie en thee zijn aanwezig, wel zelf een
lunch meenemen 
Locatie: NIOO-KNAW, Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB
Wageningen 
Aanmelden is verplicht en laat even weten als je iets wilt
presenteren: nestkast@nioo.knaw.nl 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet,
 
Leo Ballering en Ronald Beskers

namens NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders).

HET netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs
en ringers), professionele nestkastonderzoekers, het
Vogeltrekstation (VT) en SOVON Vogelonderzoek Nederland bij
elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens,
wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van
nestkastenonderzoek
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Fenologie 2022: komen soorten toch weer later?
 

Samenvatting
Mede door een extra oproep ligt het totaal ingezonden eerste
waarnemingen op het op-één-na hoogste aantal in 43 jaar.
Koele april en begin mei vertragen vooral de vroege uitschieters. 
Over de hele periode sinds 1980 komen sommige soorten de
laatste 12 jaar toch weer later aan.
 

Weer 2022
December: zacht, droog en wat somber. Winters vlak voor en
tijdens de kerstdagen.
Januari: zacht en droog.  Zeer zacht begin en onstuimig einde
van de maand met storm Corrie.
Februari: zeer zacht, zeer nat en zonnig.  Winterweer ontbrak
volledig.  Zeer wisselvallig met vaak een sterke westelijke
stroming. Drie stormen binnen een week.
Maart: zonnigste maart sinds het begin van de metingen. Eerst
kouder, daarna zacht.
April: zonnig en vrij koel. Na een winters begin vanaf de 11e een
zuidoostelijke stroming en kortdurend wisselvallig, daarna vooral
koeler met een noordelijke stroming.
Mei: vrij warm na koel begin, normale hoeveelheid neerslag en
vrij zonnig.
Juni: warm, nat en zeer zonnig. Zomers en koel wisselen af,
regelmatig perioden met zuidoostelijke stromingen.
(Bron: KNMI en voor figuur 1 eigen waarnemingen)

Figuur 1. Afwijking van de gemiddelde temperatuur in 2022 van
het langjarig gemiddelde in Leuvenheim (eigen waarnemingen
Jos Pilzecker)
 

Inzendingen
 
Eind van de zomer lijkt het een daljaar te worden. Maar na een
wanhopige oproep stromen er nog veel lijsten binnen.
Uiteindelijk kunnen de eerste waarnemingen van 27 leden
ingevoerd worden. Na schrappen van dubbele-, winter- en te
late data blijft een fraai totaal van 630 waarnemingen over.
Alleen in 2010 waren het er meer, en dat na zo’n weifelend
begin. Dank aan alle inzenders!!

 
De inzenders op alfabetische volgorde, met tussen haakjes het
aantal soorten waarvan zij/hij een allereerste waarneming
instuurt:
Jettie van Assendelft (1); Luc Berris (1); Vincent de Boer; Piet Bus
(1); Bob Coenen (2); Hans van den Dool (2); Dick van Dorp ;
Fokko Erhart ; Abel Gyimesi (1); Maarten Hageman; Greta van
Hoorn; Johan de Jong (10); Robbert Karreman (1); Erik Lam (5);
Derk Jan Lindeboom; Norbert Lucassen (2); Jos Pilzecker; Henk
Ruissen (1); Jan Schets; Jan Schoppers; Ivo Seelen (2); Henk
Tamerius ; Cor de Vaan (3); Roy Verhoef (4); Egbert Vrieling;
Jorick van de Westeringh (15); Jeroen Willems (3).

 
De eerste vogels 
Bij de eerste waarnemingen zijn er in 2022 relatief weinig vroege
en veel late soorten ten opzichte van normaal. Het verschil is nog
iets sterker dan vorig jaar (zie figuur 2). Vooral bij het aantal
vroege soorten is het contrast groot: bijna de helft van normaal!
Blijkbaar zijn de opportunisten, die vroeg op trek gaan om de
beste broedplekken te bezetten, dit jaar tegengehouden door
de koelere aprilmaand.

Figuur 2: Aantal soorten met een opvallend vroege of late eerste
datum in 2021, 2022 en gemiddeld over de afgelopen 25 jaar.
 
De uitzondering op dit beeld zie je bij de Huiszwaluw. Die scoort
een recordvroege datum sinds 1980 en dat zelfs bij een eerste
nestverkenning! Die eerste komt een week eerder dan de
vroegste uit de afgelopen 42 jaar.
Bij de late soorten valt de Boomvalk op, die pas 16 dagen na de
gemiddeld eerste datum wordt gezien. Toch is dat niet erg
uitzonderlijk door een kleine trefkans en de afnemende
aantallen.
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De verschillen met de eerste waarnemingen uit Waarneming.nl
worden in de loop van de jaren groter. Geholpen door corona
gaan ook meer mensen de natuur in en steeds meer niet-leden
gebruiken de site om hun waarnemingen in te voeren. Dit jaar is
bij 8 soorten het verschil groter dan een week. De Groenpoot
staat 17 dagen eerder en de eerste Gekraagde Roodstaart zelfs
4 weken. Weer is de Huiszwaluw de uitzondering, want die staat
op Waarneming.nl twee weken later dan op de fenolijsten…..
(gegevens Waarneming.nl van Ronald Stolk)

 

Aankomst van de massa
Als indicatie voor de aankomst van de bulk van een soort
gebruiken we de mediane datum, de dag dat 50% van de data
wordt gepasseerd. Dat geeft in 2022 een heel ander beeld dan
bij de eerste waarnemingen (zie figuur 3). Het aantal vroege en
late soorten is bij de medianen vrijwel identiek aan het
gemiddelde plaatje. Hier wijkt de verdeling sterk af ten opzichte
van 2021, terwijl 2022 bij de eerste waarnemingen er juist dicht
bij vorig jaar ligt. De grote middenmoot van de soorten heeft zich
duidelijk niet laten ophouden door de koelere april.

Figuur 3: Aantal soorten met een opvallend vroege of late
mediane datum in 2021, 2022 en gemiddeld over de afgelopen
25 jaar.
 
Bij twee soorten is de aankomst erg compact. De
Sprinkhaanzanger heeft van de 9 waarnemingen meer dan de
helft op 22 en 23 april staan. Bij de Bosruiter, toch een soort met
niet te grote trefkans, vallen 10 van de 12 data binnen de week
van 23-30 april.

 

Komen soorten toch weer later??
Ook dit jaar heb ik enkele soorten uitgewerkt over de hele
periode van 1981 t/m 2022.
Om de invloed van de jaarlijkse verschillen in aankomst en
aantal waarnemingen te vermijden is het gemiddelde over
blokken van 10 jaar genomen. Het laatste blok pakt 12 jaar
samen. Daarnaast zijn broedtrends en trekgegevens uit Sovon.nl
gebruikt.
Let op: In de grafieken ligt de afstand tussen de horizontale lijnen
soms op 5 en soms op 10 dagen.
Figuren 4 t/m 8: Gemiddelde eerste en mediane datum per blok
van 10 jaar (laatste 12 jaar)
Eerste datum:  ROOD      Mediane datum:  BLAUW
 

Zomertaling - figuur 4

De broedvogelstand van de Zomertaling in Nederland neemt
gestaag af sinds 1985, maar is de laatste 10 jaar stabiel. Vóór
1990 werden er maar weinig waarnemingen bij ons ingevoerd.
Die eerste periode is dus niet betrouwbaar laat. De mediaan
varieert over de afgelopen 32 jaar niet erg veel, zeker als je
realiseert dat het bij ons geen algemene soort is. Interessanter is
de oplopende serie rode kolommen. De eerste Zomertaling komt
steeds iets later aan, terwijl de waarnemingskans alleen maar is
toegenomen. Want met een stabiliserend broedbestand,  de
ontwikkeling van Lingezegen en steeds meer waarnemers op
Waarneming.nl zou je eerder een vervroeging verwachten.
 
De Boompieper (zie hieronder) toont een vergelijkbaar patroon,
alleen is daar bij de eerste waarnemingen de sprong na 2010
nog groter. Beide soorten komen tussen half maart en half april
aan, deels uit dezelfde trekrichting (Marokko-Spanje). Zelfde
factoren onderweg??
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Boompieper - figuur 5

De trend van de Boompieper als broedvogel is tegengesteld aan
de vorige soort: een verdubbeling sinds 1985 en laatste 10 jaar
vrij stabiel. Vóor 2000 ligt het aantal ingezonden waarnemingen
in het fenoproject vrij laag, daarna loopt het op. Desondanks is
de mediane datum vrij stabiel. Het verschil tussen de vier blokken
is maar 4 dagen!
De eerste waarnemingen geven een totaal ander plaatje.
Passend bij een toenemend broedbestand en meer data schuift
de eerste datum over de eerste 30 jaar 10 dagen naar voren.
Maar wat gebeurt dan: de afgelopen 12 jaar ligt de gemiddeld
eerste waarneming bijna 11 dagen later……! De late datum van
de eerste Boompieper in 2022 past dus goed in dat patroon.
 

Gierzwaluw - figuur 6

Als broedvogel nam de Gierzwaluw over 2010-15 af en bleef
daarna vrij stabiel. Binnen ons fenologieproject kon je de eerste
Gierzwaluw bijna vast in je agenda zetten. Maar als je de grafiek
bekijkt is dat niet helemaal waar. De allereerste Giertjes komen
inderdaad kort na half april binnen, maar de massa daarna
varieert wel degelijk. De eerste 30 jaar wordt de aankomst

gestaag vroeger. Maar de verschuiving van de mediaan naar
ruim 4 dagen later over de afgelopen 12 jaar is opmerkelijk! Met
een stabiele broedpopulatie en veel jaarlijkse inzendingen lijkt er
bij de Gierzwaluw echt iets aan de hand, maar wat…..?
 

Nachtegaal - figuur 7

Tot 1995 neemt de Nederlandse broedvogelstand van
Nachtegalen toe en blijft daarna stabiel. Het aantal inzendingen
voor de fenologie loopt pas de laatste 15 jaar redelijk op. Die
combinatie zou kunnen bijdragen aan de stabiele eerste
waarneming sinds 2000, rond 16 april. De vroege mediane
datum dit jaar past goed in de steeds wat eerdere aankomst
van de grote massa.
 

Huiszwaluw - figuur 8

Het aantal broedparen nam tot 1995 af, vanaf 2000 volgt weer
licht herstel. Het aantal ingestuurde waarnemingen ligt ook
hoger na 2000. De grafiek toont een tegengesteld beeld als bij
de Nachtegaal hierboven. De mediane datum varieert weinig en
is na de eeuwwisseling zeer stabiel. De eerste Huiszwaluwen
komen juist steeds vroeger over de 42 jaar, in de eerste week van
april. De nieuwe recordvroege datum dit jaar komt dus niet uit
de lucht vallen!
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En wat brengt 2023?
Het is begin januari als ik dit schrijf, buiten is het alweer 13 graden. De Hazelaar bloeit, een eerste Kleine Watersalamander is al gezien
en hier vloog net een wespenkoningin. De natuur slaat op hol van die rare temperaturen na een korte vorstperiode! Laten we
doorgaan met de fenologie verzamelen om te zien wat het met de trekvogels doet.
Iedereen die in 2022 zijn/haar lijst heeft ingestuurd nogmaals bedankt. Daarnaast ook dank aan Ronald Stolk én de redactie voor
hun bijdragen.
Houd ook in 2023 je eerste waarnemingen ergens bij. In het overzicht uit de vorige Vlerk kun je zien hoe ze in het plaatje passen,
maar stuur ook je ‘late’ waarnemingen in. Alleen dan blijft de reeks betrouwbaar. Alvast bedankt!
 
Jos Pilzecker

 

Tabel 1: Eerste waarneming in 2022 van andere soorten uit Waarneming.nl
(bron: Waarneming.nl,  admin Ronald Stolk)
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Tabel 2   Fenologie 2022
 
gem. eerste = gemiddelde eerste datum
gem. mediaan = gemiddelde mediane datum
mediaan = mediane datum (gemiddelde aankomst): datum
waarop 50% van de gegevens binnen is
aantal = aantal waarnemingen
Wrn.nl = 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’
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Watervogeltellingen winterhalfjaar
 
17 December is het weer zover, de maandelijkse
watervogeltelling.
Samen met Jettie van Assendelft tel ik de watervogels op de
Rhederlaag bij Lathum en Giesbeek. Ook behoort het plot langs
de IJssel van Doesburg (rechtsboven) naar Giesbeek bij ons
telgebied. In de ochtend tellen we samen de Rhederlaag in de
middag tel ik vaak alleen nog het plot van Doesburg naar
Giesbeek. Ondanks dat voor Sovon de Rhederlaag interessanter
is vanwege de grote aantallen watervogels, vind ik het plot van
Doesburg leuker om te inventariseren. In de eerste plaats omdat
dit goed op de fiets kan, ook omdat ik zelf bij het begin van het
plot woon, maar ook omdat er veel minder verstoringen zijn dan
bij de Rhederlaag. Daar is vaak sprake van vissers en andere
recreanten zoals mensen met honden op de stranden van de
Rhederlaag.  
Met name het stukje binnen het rode vierkantje kan verrassend
zijn. Het is de toegang tot de haven, sluis en grote landtong.
Dicht bij de stad, maar veel biodiversiteit door stromend water
van de sluis.

Overzicht plot Doesburg-Giesbeek zuidoever
 
Na de ochtendtelling kom ik thuis. Het was een mooie ochtend,
met opvallend veel Wilde Eenden. We hebben ook veel Grote
Zaagbekken gezien, maar verder weinig bijzonderheden.
Gelukkig waren er dit keer door de kou geen verstoringen door
vissers, die er doorgaans wel zijn.
 
Ik eet thuis even wat en drink een kop koffie. Dan begint voor mij
het mooiste deel van de telling. Ik pak mijn fiets en rijd richting
de Doesburgse brug. Daar aangekomen start de telling. Meestal
zit er wel een Kokmeeuw of een Aalscholver. Nu ook, al
dobberen er ook twee Wilde Eenden. Ik fiets richting hotel
Doesburg op de kade. Voorbij het hotel is de inham naar de
haven en de sluis: altijd goed voor een grote hoeveelheid
ganzen op de landtong en Aalscholvers op de palen naast de
landtong, waar de grote vrachtschepen kunnen aanmeren,
voodat ze op maandag door de sluis de oude IJssel op kunnen.
 
Het valt nu mee. Een groep van 40 Grauwe en een paar
Nijlganzen tel ik. De Aalscholvers zijn wel present. Verder
dobberen er veel Kuifeenden, Krakeenden en een aantal
Kokmeeuwen op het water. Ik vind de Kokmeeuw een mooie
vogel. Het is een soort van schattige meeuw, tot ie zijn bek open
trekt! Ineens hoor ik een Wulp roepen. Er lopen drie Wulpen aan
de overkant van de IJssel, die mag ik niet invoeren, want de

grens van mijn telgebied ligt precies halverwege de IJssel.
 
Ik klap mijn statief in en fiets verder richting het haventje van
Doesburg. Er staan veel auto’s geparkeerd want er is een
kerstmarkt in Doesburg. Daar hebben de vogels geen last
gelukkig, in tegenstelling tot de sinterklaasintocht bij het vorige
telweekend. Het haventje valt wat tegen. Een paar Meerkoeten,
Kokmeeuwen en een groepje Aalscholvers.
 
Snel verder naar de sluis. Daar tel ik een paar Wilde Eenden en in
mijn ooghoeken scheert er een blauw vogeltje geruisloos over
het water: een IJsvogel! De tweede van deze dag. ’s-Ochtends
bij de telling in Giesbeek zag ik er ook al één.
Het gebied bij de sluis bestaat uit een aantal inhammen.
Allemaal zijn ze geteld. Veel Wilde Eenden, Dodaarzen en ook
hier Krak- en Kuif. De grootste vogel, de Blauwe Reiger, zie ik pas
als laatste. Wat kan deze vogel zich toch goed stilhouden en
opgaan in de omgeving. Zijn witte broer is veel beter te zien! Ik
zie de IJsvogel weer terug gaan naar de plek waar ze vandaan
kwam.
 
Twee inhammen verder zie ik een tweede IJsvogel, mijn dag kan
niet meer stuk. Ik hoor een Buizerd roepen, deze wordt lastig
gevallen door een kraai. Wat een prachtig wit exemplaar, deze
Buizerd, vast een wintergast. Ik sla rechtsaf de dijk op en zie dat
de Buizerd, die zijn nest heeft langs de dijk, rustig bij dat nest zit.
Hij heeft zich niet laten verjagen door de langs vliegende witte
Buizerd.
 
Ik fiets voorbij de bossages en de beschutte inham. Vervolgens
stel ik weer mijn scope op om terug te kijken in de inham. Weer
een mooie groep Kokmeeuwen. En ik zie nog een groepje kleine
eenden, zijn het Smienten? Die zitten hier wel vaker. Nee, een
groep van 70 Wintertalingen zijn druk aan het grondelen: kont
omhoog en kop naar beneden. Tijdens het tellen van de groep
zie ik twee kleine steltlopers. Witgatje kwam het eerst in mij op.
Met beter inzoomen zag ik de gele strepen op de rug en kop.
Bokje of Watersnip? Ik houd het op Watersnip. De kont is wel wat
wit, maar de snavel te lang voor een Bokje. Wat een mooie
inventarisatie is het zo. 
 
Robbert Karreman

Impressie van het telgebied (foto: Robbert Karreman)
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Cursus voor beginnend vogelaars 2022
 

Inleiding
Begin januari 2022 is een nieuwe groep van 10 deelnemers
gestart met de cursus voor beginnend vogelaars. De eerste
bijeenkomst is nog via een zoom-sessie gehouden, vanwege
corona-restricties. Gelukkig is begin 2022 alles weer vrijgegeven
en konden we na deze eerste digitale bijeenkomst wel
gezamenlijk naar buiten en ’s avonds  ook de zaal in met de
deelnemers.
 
De cursus is dit jaar mede mogelijk gemaakt door onze leden:
Bob Coenen, Sjoerd Wiggers, Greta van Hoorn, Dick van Dorp,
Arjen Poelmans, Edwin Witter, Norbert Kwint , Annemiek Demon,
Koos Dansen, en Jan Schoppers als excursieleiders. Joost van
Bruggen, Bas van Balen, Rob Vogel en Marc de Bont verzorgden
een inleiding in de zaal.
Verder zorgde Ward Hagemeijer voor uitleg bij de ringgroep
Ooijse Graaf en Janneke van de Pol leidde de Workshop
fotograferen met de smartphone.
 

Het programma in vogelvlucht
In januari zijn de cursisten begonnen met de VWG-vogelcursus
voor beginnend vogelaar. De eerste avond is een algemene
toelichting gegeven op wat vogelaars nodig hebben, vogelgids
(en) een goede kijker, en is een presentatie gehouden over de
"Arnhemse Sijsjes". De zaterdag daarna zijn we naar buiten
gegaan met aandacht voor de diverse soorten ganzen. Grote
groepen Kolganzen zijn waargenomen met daarbij
familiegroepjes. Dat de juvenielen geen zwarte strepen hebben
was nieuw voor de cursisten. Hoogtepunt van deze excursie
waren de twee Zeearenden, een mooie aftrap voor dit
cursusjaar.  
 
Vaste onderdelen van de binnensessies zijn een rondje
waarnemingen en een korte inleiding door een of twee cursisten
over een zelfgekozen onderwerp. Enkele van deze onderwerpen
waren: meeuwen, wadvogels, vogels kijken in Bahia, en in
Australië.
 
In februari is er in de theorie- en praktijkles aandacht besteed
aan de spechten. Alle vijf soorten spechten zijn tijdens de
excursie op het Landgoed Beekhuizen door de cursisten
waargenomen!
 
In maart is de aandacht verschoven naar de watervogels. Op
een zaterdagochtend op de dijk bij Westervoort zijn onder
goede omstandigheden ruim 40 vogelsoorten waargenomen,
waaronder 10 soorten eenden, zowel winter- als zomergasten.
Een andere zomergast, de Kleine Plevier werd ook gezien.

Excursie Westervoort 19 maart 2023 (foto: Cor de Vaan)
 
Dan breekt de tijd aan van de vogelzang, een lastig onderwerp
voor beginners. Maar we beginnen tijdig en alle cursusblokken
zijn de komende drie maanden altijd buiten. Zowel in de vroege
ochtend, overdag en ’s avonds zijn we op pad gegaan naar de
Rijnstrangen, Warnsborn, Waterrijk, Rozendaalse heide en
Veluwezoom.
 
Voor het zomerreces is er nog een avondbijeenkomst gehouden
over de vogels van heide en bos, een stukje theorie en herhaling
van geluiden. Dat is weer goed van pas gekomen bij de
dagexcursie aan het Dwingelderveld. Daar zijn de vele libellen
een bijzonderheid, maar ook Grauwe Klauwier wordt gezien en
op het laatst nog een paar Kraanvogels.
 
Na de zomer is de eerste avondbijeenkomst een opfrismoment,
vogelervaringen tijdens de vakantie worden uitgewisseld en een
test om te peilen wat er is blijven hangen.
 
Het eerste deel van de cursus stond volop in het teken van
broedende en zingende vogels, nu komt het onderdeel trek,
kennis van roofvogels, wat is trek en waardoor wordt het
gestuurd, aan de orde. Inleidingen over deze onderwerpen en
excursies zijn daarop gericht.
De excursie in augustus is naar de Ooijse Graaf waar een
ringgroep actief is. Een bijzondere ervaring voor de cursisten om
vogels van zo nabij “in de hand” te zien. Goede uitleg werd
gegeven over de herkenning van de diverse gevangen soorten
en over het ringwerk.
Tijdens de volgende excursies moesten de cursisten het weer
doen met vogels op afstand zoals in Waterrijk en bij de
trektelpost Eltenberg. Bij deze laatste locatie vlogen de Sperwers
zowat om de oren.
En als je als vogelaar dan zoveel ziet vliegen, hoe leg je zo’n
beeld dan vast. Janneke van de Pol heeft op een ochtend in de
Meinerswijk uitleg gegeven over het gebruik van de smartphone.
Een verre vogel blijft ver weg, maar met haar tips en ter plekke
uitproberen hebben de cursisten de mogelijkheden van
smartphone beter leren kennen.
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De laatste excursie voert in november naar het Lauwersmeer.
Thema kustvogels. Die zien we volop. Goud- en Zilverplevier zijn
nieuw voor velen, evenals Bonte Strandloper en Paarse
Strandloper. Ultieme kustvogel is vandaag de Rotgans. In het
moeras Baardman, Roerdomp, door iedereen prachtig gezien,
Blauwe en Bruine Kiekendief. Maar ook vele soorten eenden,
reigers, meeuwen en zelfs de drie zwanensoorten.
 
De laatste cursusavond in december is afgesloten met een quiz
van 40 vragen die in tweetallen is gemaakt. Alle deelnemers
ontvangen dan uit handen van voorzitter Herman Boesveld een
certificaat en een vogelkalender om nog even na te genieten
van een intensief vogeljaar.

Kleine Plevier (foto: Cor de Vaan)

 

Tot slot
Een volgende beginnerscursus is voorzien in 2024. De werving
van deelnemers zal eind 2023 starten en wordt aangekondigd
via de website van de VWG-Arnhem. We hopen dan ook weer
net zo’n afwisselend programma te organiseren.
 
Organisatie en verslaglegging
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Jaarlijst 2022

 
Een record aantal vogels in aantal en bijna in soorten

 
Een jaarlijst is een ding op zich. Voor veel vogelaars is het
stressen en in de auto springen als er wat gezien wordt wat nog
ontbreekt op de lijst. Voor mij werkt het als motivatie om naar
buiten te gaan. In de stromende regen op de fiets springen
omdat je hoopt dat er op een slikje ergens in de regio misschien
wel een “fall” aan steltlopers op je wacht. Reuze spannend!
In de regio Arnhem eindigde ik in 2021 op 221 vogelsoorten en
niet de gewenste 225. Dat moest nog maar eens dunnetjes over
gedaan worden. De lat werd hoger gelegd. Eens kijken of we de
225 dit jaar wel kunnen halen.
 

Januari
In januari is het eenden, zwanen en ganzen scoren en hopen
dat de zeldzaamheden van eind december nog aanwezig zijn. 
Soorten als Roodkeelduiker, Kleine- en Wilde Zwaan alsmede
Geoorde Fuut hielden zich aan de afspraken en waren ook
begin januari nog aanwezig. Ik vond er zelf nog een Topper bij.
Nieuw waren Zwarte Zee-eend, Middelste Zaagbek en Kwak.  De
laatste was een mazzeltje en kostte een hoop zoekwerk. Een
Velduil liet zich mooi bekijken bij de KGW (Kleine Gelderse Waard
- red)
 

Februari
Begin februari sprong ik onder andere op de fiets voor een
Roodhalsfuut. Soorten als Raaf, Waterpieper,
Kortsnavelboomkruiper, Pijlstaart, etc werden her en der ook
afgetikt. Een van de hoogtepunten (zoals altijd!) was de
Kraanvogel trek. Vooral op 28 februari ging het "goed los." Ik
mocht samen met een klant die ik die dag gidste een aantal
mooie groepen zien. Een daarvan kwam luid trompetterend
recht over ons heen. Prachtig! Op 20 februari vond ik in de
Rouvenen 3 Kleine Rietganzen. Een fijne beloning voor 40
kilometer fietsen in de stromende regen en windkracht 4.
 

 

Maart
10 maart begon ik met trektellen aan de Hondsbroekse pleij. De
maanden maart, april en mei leverden in 155 uur tellen onder
andere 4 Smellekens, 8 Rode Wouwen, 9  Zwarte Wouwen, 2
groepen kranen, 7 Visarenden , 2 Zeearenden, 1 Dwergmeeuw,
2 Zwartkopmeeuwen, 12 Beflijsters en 1 Regenwulp op. Als klap
op de vuurpijl vloog er op 9 mei een Reuzenstern voorbij.

Visarend (foto: Jorick van de Westeringh)
 
Dat het niet altijd feest is werd me 24 maart duidelijk toen ik op
een kwartier na de gezenderde Ringsnavelmeeuw miste. Deze
was de avond ervoor op de Bijland gaan slapen en zat vroeg in
de ochtend bij Babberich op een weiland. Ik was in alle vroegte
in de vrieskou op de racefiets gesprongen, maar kwam net te
laat. Met een chagrijning hoofd fietste ik de resterende 35
kilometer richting werk. Als larofiel (meeuwenliefhebber - red.)
achtervolgt deze misser me nog steeds.
 

April
Inmiddels had ik Jeroen Willems leren kennen. Hij was net als ik
aan het jaarlijsten en had zijn zinnen gezet op minimaal 200
soorten. We besloten eens samen te gaan trektellen. Dat groeide
uit tot bijna wekelijks een rondje lokaal vogelen. Zo raceten we in
de avond van 28 april in allerijl en met een achtergelaten
dessert, richting een Roodkopklauwier in Azewijn. Halen we hem
wel, of halen we hem niet? We haalden hem. De rest van het
jaar zou ik vrij relaxed voornamelijk op de fiets zitten en genieten
van vogels kijken en vooral zoeken.
 
De kwikstaarten (Rouw-, Engelse- en Noordse-) lukten, in
tegenstelling tot vorig jaar, allemaal. Met pijn en moeite dat wel.
Op zoek naar een Engelse kwik vonden Jeroen en ik op 8 mei
een Roodkeelpieper op park Lingezegen. Een bijna jaarlijkse
soort, maar toch een lastig ding. De vogel werd vrij massaal
getwitcht. Altijd leuk als je een soort vind waar veel vogelaars
van kunnen genieten. In het najaar zou ik overigens nog een
Roodkeelpieper zien tijdens trektellen op de Veluwezoom. 2 in 1
jaar, uitzonderlijk!

Kraanvogel (foto: Jorick van de Westeringh)
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Roodkeelpieper (foto: Jorick van de Westeringh)
 

Mei
In mei moesten de zeldzame hoentjes, rallen en reigers maar
eens langs waaien. Hoe jaarlijks een Porseleinhoen ook is, dit
voorjaar sloeg hij de regio Arnhem over. Op de eerste "rallen en
reiger avond" vond ik met Jeroen net na zonsondergang wel een
roepende Woudaap. Ook zag ik deze maand met een enorme
dosis geluk mijn 2e Zwarte Ibis ooit in de regio. Arjan Hell vond de
"Zwibis" die een paar dagen eerder in de KGW zat terug in de
oude Rijnstrangen. Na wat strategisch heen en weer gefiets zag
ik de vogel van grote afstand naar me toe vliegen om vervolgens
op nog steeds grote afstand van me af te draaien richting zuid.
Die dag zag ik ook mijn eerste Grauwe Klauwier, Bosrietzanger en
lastige klant Grauwe Kiekendief van het jaar. Wederom een
dagje met uiteindelijk 40 plus kilometer onder de wielen. Sowieso
snap ik niet dat er in de regio zo weinig gefiets-vogeld wordt.
Uiteraard vanuit milieuoogpunt, maar het is ook gewoon de
leukste manier om te vogelen. Je hoort en ziet veel meer, komt
op plekken waar je met de auto niet kunt komen, etc. Ik schat in
dat ik in 2022 tussen de 1500 en 2000 kilometer vanaf de fiets
heb mogen genieten van vogels kijken. In totaal zou ik 214
soorten vanaf, dan wel met de fiets zien. Dat moet toch een
record zijn?!
 
April en mei vind ik (en vele vogelaars met mij vermoedelijk)
altijd het leukst en spannendst. De broedvogels komen terug en
je hebt kans op mooie krenten. Eind mei stond ik dan ook op 205
soorten. En dat was net boven het schema van het record een
jaar eerder. Ik miste echter nog wel wat soorten. Er werd in het
voorjaar niet 1 Kleine Strandloper gezien, voor een Rotgans had
ik geen tijd, een Purperreiger kreeg ik ondanks alle uren in het
veld maar niet gevonden en qua zeldzaamheden was het
gewoon een matig voorjaar.  Extra frustrerend was het ondanks
veel uren in het veld het niet kunnen vinden van Bijeneter en
Roodstuitzwaluw. Zeker de laatste is ooit maar 1 keer in de regio
gezien, maar ik had een goed gevoel. Het gevoel klopte. Ik was
helaas alleen niet in de buurt toen de vogel langs vloog.
 

Juni
Ik hoopte dat juni ter compensatie bijvoorbeeld een
Orpheusspotvogel of Vale Gier zou brengen, maar helaas. Wel
twitchte ik een Witvleugelstern, Kwartelkoning en Slangenarend.
Samen met een van mijn favoriete vogels "de Geitenmelker"
(Nachtzwaluw - red.) bracht juni mij 6 nieuwe soorten.

 

Juli
In juli zijn onder andere Koekoeken, Gierzwaluwen en
Kokmeeuwen alweer op weg naar hun winteroorden. Ik hoopte
dat er in hun kielzog een zeldzaamheid mee zou volgen. Maar
helaas, deze maand leverde geen nieuwe soorten op. Ik kon
even rustig op vakantie.
 

Augustus
Op 13 Augustus was de trektelkriebel weer zo toegenomen dat ik
met Jeroen onze eerste teldag had gepland op de Veluwezoom.
En "boy oh boy" werden wij beloond. De enige Zomertortel (met
bewijs) dit jaar vloog langs, streek neer en liet zich minuten lang
bekijken. Fantastisch.  Het was een jonge vogel. Daar waren we
niet alleen blij mee voor onze lijst, maar natuurlijk ook voor de
soort. Hopelijk overleeft de vogel zijn reis langs geweerlopen en
lijmstokken om volgend jaar hier zelf zijn of haar jongen groot te
kunnen brengen.
 

Zomertortel juv. (foto: Jorick van de Westeringh)
 
Half augustus trapte ik richting Jezuitenwaai voor hopelijk wat
spannende steltlopers. Er zat een klein deel van de ongeveer
190.000 vogels die ik in 2022 zou noteren in waarneming.nl of
trektellen.  Onder andere 64 Witgatten, 19 Bosruiters, 51
Watersnippen, maar niks spannends. En dus tuurde ik de lucht af
waardoor er plots een Hop door mijn gezichtsveld vloog. Wat
een gave waarneming! Bij het weggaan stapte ik bijna op een
Klein vliegend hert. Nieuw voor me in de regio en dus een mooie
mini bonus.
 
Op 19 augustus vloog er tijdens het trektellen een Duinpieper
over mijn hoofd en op 30 augustus een Morinelplevier. Ik
wisselde het trektellen af tussen Dal van Delen en de
Veluwezoom. Dat leverde naast gezelligheid met onder andere
Jeroen, Jochem, Joost en Tina meer Morinellen, Wespendieven,
Zeearenden, Goudplevieren, Beflijsters en de niet tellende
Lammergier op.
 
Absoluut hoogtepunt deze maand diende zich aan op 28
augustus. Met zware benen en de fietstas vol met telescoop,
kijker, eten en drinken torste ik me 's ochtends in het pikkedonker
heuveltje op en af richting Dal van Delen 15 kilometer verder. 
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Daar werd ik tijdens het ochtendgloren getrakteerd op een
volwassen wolf met welp. Ik kon ze op flinke afstand mooi
bekijken waarna de mist het veld bedekte en de wolven
verdwenen. Ongelofelijk wat een mazzel! Men zegt vaak "de
beste vogel van de dag is een zoogdier." Dat geldt nooit voor
mij, behalve die dag.
 

September
September lukte Purperreiger en Kleine Strandloper alsnog.
Verder zat de maand vol (regionale) klappers als Rosse Grutto,
Steppekiekendief, Grijze Wouw en Grauwe Franjepoot. De laatste
was voor mij een nieuwe soort in de regio. De Steppekievit die 3
kwartier later dan de "Frapo" door Roel Schwartz werd gevonden
was helaas alweer gevlogen toen Jeroen en ik aankwamen na
een half uurtje gas geven.
 
Heel erg tof was de vrouw Grote Kruisbek die op 7 oktober over
telpost Veluwezoom vloog. De eerste in de regio sinds 2018. Er
was die weken een kleine influx in den lande gaande, maar ons
hadden ze tot dan nog niet bereikt. Zo'n schaarse soort in je
eentje tijdens trektellen mogen zien is altijd een feestje en een
beloning voor de vele uren speuren, turen en kou lijden. In totaal
heb ik in het najaar ongeveer 150 uur op een telpost verbracht.

Grote Kruisbek (foto: Jorick van de Westeringh)

 

Oktober
Vanaf 18 oktober piepte ik er even tussen uit om samen met een
vriend een waanzinnige reis te kunnen maken door Namibië. Bij
terugkomst was ik vele ervaringen, soorten vogels, zoogdieren en
vlinders  rijker. Gelukkig had ik in de regio niets gemist. Een
mooie meevaller.
 

November en December
In november en december fietste en zocht ik me de blubber
naar een Parelduiker, Grote Zee-eend of IJsduiker. Helaas was
het me dit najaar niet gegeven die te vinden. Ze werden
gelukkig wel door anderen gevonden. Dat resulteerde in
meerdere rondjes van 60 kilometer op de fiets van Arnhem, naar
Rhederlaag, naar de Bijland en weer naar Arnhem. Ik vond
tijdens het zoeken naar de IJsduiker op de Bijland nog wel een
Roodkeelduiker. Erg leuk, maar deze stond al sinds januari op de
lijst. Aan het eind van november stond ik op 226 soorten
waarmee mijn doel behaald was! 

 
Toen ik 2 december na zo'n flinke fietstocht alsnog een
Parelduiker en 2 Grote Zee-eenden kon bijschrijven kwam het
record van 231 soorten (Ronald Stolk 2021) zelfs in zicht. Soorten
als Kleine- en Grote Barmsijs, Ruigpootbuizerd, Rotgans en de
jaarlijkse Dwerggans zouden misschien nog komen. Er gloorde
licht aan de horizon.
 
Kleine Barmsijzen lukte gelukkig uiteindelijk wel. Deze liefhebbers
van Berken zag ik na een hiaat van 3 jaar eindelijk weer eens.
Curieus hoe schaars en moeilijk te vinden ze zijn.
Een mooie bonus was een herhaling van 2021 in de vorm van
een Kuifduiker. Bij de daarop volgende twitch vond ik er nog een
tweede exemplaar bij. Heel leuk om Geoorde Futen en de
Kuifduikers zo naast elkaar te zien en te kunnen vergelijken.
Samen met een Parelduiker en later nog een Zwarte Zee-eend
was Rhederlaag deze winter de plas voor maritieme
wintergasten.

Kuifduiker (foto: Jorick van de Westeringh)
 
Na de Parelduiker stokte de opmars en bleef ik op 230 soorten
staan. Een aantal dat mijn verwachtingen meer dan overtrof.
Talloze uren genieten maar ook hard werken zitten er in zo'n jaar.
Daardoor heb ik  199 soorten eigenhandig uit de struiken, plas of
rivier gevist. Iets wat blij stemt daar ik veel twitchen niet echt
ambieer. Met veel plezier kijk ik terug een ontzettend leuk
vogeljaar. Van hot naar her moeten fietsen om soorten te zien en
te vinden was geweldig, de ritjes met Jeroen hartstikke gezellig
en de zonsopkomsten op de Veluwezoom elke keer weer
wonderschoon. Veel dank aan Jeroen en zijn "blikken kind" voor
de ritjes, toertjes en afgelegde kilometers. Dank ook aan een
ieder die me van info verschafte en op de hoogte hield van
gevonden soorten. En uiteraard dank aan Kim die mijn oeverloze
geleuter over vogels altijd wel wil aanhoren. Grazie mille!
 
In 2023 geen, of in ieder geval stukken minder rennen en vliegen,
maar veel trektellen. Dat gaat ongetwijfeld weer het nodige
spektakel opleveren. Zoals de 12.600 Vinken op 6 oktober of 16
Bruine Kiekendieven op 11 april. Ik kan niet wachten.
 
Jorick van de Westeringh
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Vlerkjes

Mijmering: in vogelperspectief: de zingende Veldleeuwerik
 
Ik kan niet anders dan overzien en verzanden in detail
stuurloos zweven op thermiek in relatieve vrijheid.
Dan maar niet alles op een vaste tijd, “n impuls van beide zijden.
Gestroomlijnd leven, zekerheid van bestaan uit mijn zangvlucht 
glijdend.
Vanuit grote hoogte klimmend,
Uitzicht met veel perspectief.
 
Ik wil altijd een laagvlieger blijven; diepe pieken en hoge dalen.
Maar ’t liefst op goed gevoel en altijd even dwalen.
Focus, richting per moment daardoor nog te bepalen

 
En altijd scherp van zin, gejaagd, alleen en door de wind
ongestoord als in een trance;  niets kan dit bederven
totdat ik ergens op een plek
eindelijk de berusting vind.
Standvastig, bezield en energiek,
koste wat het kost,
kan zingen op mijn post.
 
Ineke  ten Bensel  2019-2020

 

Vogelpostzegels
Ik heb een paar honderd postzegels met vogels erop uit veel verschillende landen, die ik weg wil geven. Mocht iemand
geinteresseerd zijn: Mieke Jansen, miekenman@hotmail.com

 

Vogelpotpourri - Verzameling
vogelmijmeringen 2018/2023
In dit 1e bundeltje neemt Ineke ten Bensel je mee in haar
gedachtengangen tijdens het mijmeren. De humor, bezorgdheid
en verontwaardiging over het wel en wee en onze gemiddelde
houding in het opmerken, waarderen en koesteren van onze
geverdere vrienden voeren de boventoon. Ook zullen dierbare
momenten, soorteigen gedrag, persoonlijkheid, kwetsbaarheid
en eigenzinnige, afstandelijke eigenschappen aan bod komen.
Hierdoor worden de vogels meer dan een vluchtige
waarneming.
 
Het is mijn missie om ze te horen, te zien, ervan te genieten en ze
lief te hebben i.p.v. ze voor lief te nemen. Ik hoop samen met de
lezer met een glimlach tot herkenning, verdieping, bewondering
en verstilling te komen zodat vrijheid, schoonheid, hun
kwetsbaarheid en de muziek die zij vertegenwoordigen in de
natuur, niet verloren zullen gaan. Voor informatie:
 
Ineke ten Bensel
i.tenbensel@gmail.com
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