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Uit de schatkamer 

Voor u ligt hij dan, de eerste Mourik onder verantwoordelijkheid van Chris van der Heijden 
en Vincent Sanders! Ik ben benieuwd, want als ik dit schrijf heb ik natuurlijk nog niets gezien.  
Aan de enthousiaste aanpak zal het zeker niet liggen. 
Binnenkort, maandag 25 maart,  zien wij elkaar op de Algemene Ledenvergadering.  We kijken 
dan terug op wat we ons hadden voorgenomen en welke resultaten we hebben geboekt.  Ook 
zullen we spreken over de plannen voor het komende jaar. Ik wil mij op deze plaats beperken 
tot een telefoongesprek met Henk Klaassen, door Sovon uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar 2012 en al zo’n 35 jaar lid van de VWG. 
Ik hoorde dit pas in de tweede week van januari.  Schaamrood op de kaken, want zoiets hoor 
je te weten.  Sovon nieuws er bij gepakt en daar ontrolt zich een beeld van een succesvol vrij-
williger, die vele projecten doet in het Groesbeekse. Ik besluit te bellen en hem te feliciteren 
en ons trage handelen te excuseren. Maandag 6 februari had ik Henk aan de lijn. 
Henk was duidelijk. Hij had ons gemist. Tegelijker  jd een gloedvol verhaal over de manier 
waarop hij in het Groesbeekse belangstelling en draagvlak probeert te krijgen voor de vogels 
en hun leefomgeving.  Naast inventarisering, weidevogelbescherming en ringen richt hij zich 
vooral op de jeugd. Bezoekt scholen in de omgeving van Groesbeek, gaat met jongeren het 
veld in en laat in de prak  jk zien wat het belang is van vogelbescherming. Met een jonge pul 
in de hand. Dit raakt. 
Ik vertel Henk over de zorg van de VWG, dat wij de jeugd onvoldoende bereiken, dat we maar 
weinig jeugdleden hebben. Ik vertel van ons plan om een jeugdbeleid te ontwikkelen en dat 
we dat nog niet bereikt hebben. Henk gee   aan zijn ervaringen graag te willen delen. 
Weer wordt duidelijk dat we een vogelwerkgroep zijn die op verschillende  onderdelen gewel-
dige presta  es levert. Een bron van daadkracht, kennis en betrokkenheid. Aan ons de uitda-
ging om dit beter te ontsluiten, meer leden erbij te betrekken en meer van elkaars resultaten 
te leren. Hierbij de kleinschaligheid en individuele invulling van de ac  eve leden respecte-
rend. Een sterke Mourik kan hierbij helpen. Te beginnen met een verslag van de ac  viteiten 
in Groesbeek. 

Arie van Dijk, 
voorzi  er

Nieuwe leden:
1. Jel  ne Jungheim uit Nijmegen Dukenburg 
2. Jolanda Wannet uit Lent
3. Erik Wannet uit Lent
4. Annie van der Veen uit Bemmel
5. Kees Koenders uit Elst

Slui  ngsdatum kopij 
volgende Mourik:
15 juni 2013
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2013 – het Jaar van de Patrijs 
Chris van der Heijden (chrisjanvanderheijden@gmail.com) & Sjak Gielen (Avifauna VWG)

2013 is door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Patrijs’. De Patrijs 
is gekozen omdat deze eens zo algemene broedvogel dras  sch in aantal is teruggelopen in 
ons land. Ook in ons werkgebied gaat het bergafwaarts met de Patrijs.

Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar tot in de jaren zeven  g van de vorige eeuw was 
de Patrijs nog een doodnormale bewoner van het boerenland. Ondanks zijn nogal verborgen 
levenswijze kende iedereen de kraaiende roep, de scharrelende paartjes (het mannetje heel 
waakzaam), de familiegroepen in de nazomer en de soms  entallen vogels tellende kluchten 
in de winter. 
Ook rondom Nijmegen zat het vol met patrijzen. Zelfs nog redelijk recent. In het boek ‘Vogels 
in het Land van Cuijk’ uit 2001 werd bijvoorbeeld nog over een talrijke broedvogel gesproken 
(317 territoria gebaseerd op inventarisa  es in de periode 1987-1992 met de vermelding erbij 
dat dit waarschijnlijk een onderscha   ng van de werkelijke aantallen was). In de Ooijpolder 
en Nederlandse Duff elt is sprake van een regelma  ge, doch sterke val (80% afname) vanaf 
het topjaar 1991 (nog 147 territoria) tot 29 territoria in 2002. Na een opleving schommelt het 
aantal hier sinds 2006 rond de 30 met een lichte neiging tot verdere afname.
Een gebiedsdekkende kartering in Noord-Limburg tussen De Hamert en Molenhoek leverde 
in 1993 nog 323 territoria op. De soort had des  jds, ondanks afname die ongetwijfeld had 
plaatsgevonden, nog een ruime verspreiding. De beste kilometerhokken lagen ten zuiden 
en zuidwesten van Siebengewald. Bij de herhaalde kartering in 2005-06 werden slechts 46 
territoria gevonden (afname met 86%). De situa  e is er sindsdien niet beter op geworden. 
Over heel Nederland genomen is de situa  e nog rampzaliger. De patrijs is sinds de jaren zes  g 
met 95% achteruit gegaan.

Oorzaken 
De huidige aantallen bedragen dus maar enkele 
procenten van die rond 1960.  Naar scha   ng 
verdwenen er in de afgelopen vij  ig jaar 
minstens 100.000 broedparen. De redenen 
voor de drama  sche achteruitgang, die in 
heel West-Europa plaatsvond, zijn redelijk 
goed bekend. Door schaalvergro  ng in 
de landbouw verdwenen nestplaatsen, 
terwijl pes  cidengebruik leidde tot 
voedseltekort voor de kuikens. In de 
winter zijn er onvoldoende mogelijkheden 
om te schuilen of voedsel te vinden. 
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Vragen 
Hoeveel Patrijzen hebben we eigenlijk nog, waar heb je nog fl inke popula  es, hoe staan 
reproduc  e en overleving ervoor? Is de soort nog te redden in ons land met zijn bijna 
industriële landbouw? Wat zijn realis  sche maatregelen die genomen kunnen worden om 
deze soort, en andere bedreigde vogelsoorten van het boerenland, een steuntje in de rug te 
geven? Dat zijn vragen die centraal zullen staan in het Jaar van de Patrijs. Door middel van 
speciale patrijzentellingen van vrijwilligers en andere onderzoeken zal er geprobeerd worden 
om antwoorden te vinden op deze vragen. 
Vogelbescherming Nederland gaat daarnaast fondsen werven voor zenderonderzoek en voor 
de inrich  ng en bescherming van speciale voor de Patrijs geschikte gebieden.

Meedoen 
Ken je een gebied in je omgeving dat geschikt is voor Patrijzen? Of een perceel waar ze nog 
te vinden zijn? Help dan mee door twee tellingen uit te voeren. Deze staan gepland in de 
periode: 
· van 15 februari - 31 maart 2013 
· in de hele maand september 2013 

Meer informa  e over het project vind je op: www.jaarvandepatrijs.nl 
Je telgebied claimen kan via patrijs.sovon.nl 

Patrijs     Foto: Vincent Sanders
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Vuurwerk in de Kraaijenbergse plassen
Louis Geraets, louisgeraets@gmail.com 

De Kraaijenbergse plassen waren bij veel leden van VWG Nijmegen al jaren in trek. Maar 
deze winter kon niemand eromheen. Het regende er bijzondere waarnemingen.

Al vijfenveer  g jaar is het gebied tussen Cuijk en Grave een zandwinningsgebied. Hierdoor 
zijn de Kraaijenbergse plassen ontstaan. In eerste instan  e zijn de plassen 1 tot en met 5 
gegraven, de westelijk van plas 5 geplande plas 6 is nooit tot stand gekomen, omdat het 
gebied waar de plas zou komen is gespaard. Plannen voor winning waren al in de maak, maar 
hoge waarden van natuur en landschap maakten dat er nimmer gewonnen werd. Vanaf 1990 
is of wordt gegraven aan de plassen 7, 8 en 9, de Heeswijkse plas, die inmiddels is opgeleverd.
Aan plas 7 (175 hectare), de grootste en diepste plas, wordt nog steeds gewerkt, ook bij plas 8 
wordt de komende jaren nog zand gewonnen en volgt nog de herindeling o  ewel waterpark 
Dommelsvoort. De maximale diepte van de plassen varieert van ongeveer 7 meter in de kleinste 
(Plas 1) tot ongeveer 40 meter in de grootste (Plas 7). Aangezien waterpark Dommelsvoort 
nog niet gerealiseerd kan worden in verband met een daar aanwezige dassenburcht, wordt de 
komende jaren in “de Riet”, aan de Wielweg, zand, klei en grind gewonnen. Dit gebied wordt 
te zijner  jd (1 januari 2016) weer heringericht als natuurgebied met als doel versterking van 
de biotoop van de Das in het bijzonder.

Sinds de aanleg van de plassen worden veel vogelwaarnemingen gedaan, vooral grote aantallen 
watervogels. Het hele jaar door zijn Meerkoet, Fuut, Knobbelzwaan, Kuifeend en Wilde eend  
aanwezig. Sinds enkele jaren ook de Grauwe gans, Nijlgans en Grote Canadese gans, thans 
ook broedvogels. In de wintermaanden Tafeleend, Krakeend, Wintertaling, Smient, Bergeend, 
Pijlstaart (zelden) en grote aantallen ganzen, waaronder Kolgans, Brandgans en zelfs zo nu 
en dan de zeldzamere Kleine Rietgans, evenals enkele exoten zoals de Indische gans. Wilde 
zwaan, Kleine zwaan, Brilduiker, Nonnetje, Grote zaagbek en natuurlijk Aalscholvers zijn ook 
jaarlijks terugkerende leuke soorten.

Grote zilverreigers, Wulpen, meeuwen en ganzen hebben bij de plassen een slaapplaats . Dan 
de IJsvogel, ook die is het hele jaar door aanwezig. Doordat de plassen zo groot zijn en er nog 
steeds gewerkt wordt,  vriezen ze niet gauw dicht. Dit is in het voordeel voor de IJsvogel, op 
meerdere plaatsen komt hij zelfs tot broeden. Naast de IJsvogel broeden ook Blauwborst, 
Waterral, Rietgors, Kleine karekiet op of bij de plassen. Op zandplaten en kiezelstrandjes 
broedt de Kleine Plevier. In 2010 is er een oeverzwaluwenwand geplaatst aan Plas 7, nabij de 
Bungelaar. De Oeverzwaluw maakt hier dankbaar gebruik van, nu het zanddepot er niet meer 
is.

Kievit, Scholekster, Oeverloper, Witgat, Groenpootruiter en andere steltlopers laten zich in de 
trek  jd regelma  g zien. Op Plas 5 liggen 2 vlotjes, hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt 
door Visdie  es. Helaas komt de Zwarte Stern niet tot broeden op de plas. In het voorjaar 
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wordt de Zwarte Stern wel regelma  g gezien op doortrek. Door eilandjes, landtongen, poelen 
en moerassen hee   de natuur zich rond de plassen goed kunnen ontwikkelen.

December 2012 leverde wel een opmerkelijk aantal, voor ons gebied,  zeldzame soorten op. De 
Roodhalsfuut op Plas 9, de Heeswijkse plas, was reeds vanaf 21 november aanwezig. Tussen 
24 november en 5 december werd de Roodhalsfuut niet gezien en op 5 december werd de 
fuut weer waargenomen; hij was in januari nog steeds aanwezig.  De Roodhalsfuut hee   zich 
sinds 2001 regelma  g laten zien, daarvoor in 1995, 1989 en 1987. De eerste waarneming 
betrof 3 exemplaren op 20 november 1982, op Plas 5, die des  jds in aanleg was.

De Pijlstaart verschijnt voor het eerst in 1983 op de Kraaijenbergse plassen. Sindsdien is de 
Pijlstaart ieder jaar gezien, behalve in 2000 en 2001. Uit deze jaren is er geen waarneming 
bekend. Begin december werd de Pijlstaart regelma  g gezien op Plas 5 en 7, evenals de Grote 
Mantelmeeuw, Geelpootmeeuw en Pon  sche meeuw. Deze meeuwen bevinden zich vaak 
tussen de grote groepen Kok- en Stormmeeuwen die elke nacht slapen op Plas 7.

De Topper wordt sinds 2002 steeds vaker op de Kraaijenbergse plassen gezien.  Voor die  jd 
zijn slechts een paar waarnemingen bekend. De soort wordt solitair of in kleine groepen 
waargenomen. Helaas is niet al  jd duidelijk waar de waarnemingen van voor 2002 zijn 
geweest. De plaatsaanduiding  op Waarneming.nl is niet al  jd nauwkeurig, mede door de 
grote veranderingen die in het gebied hebben plaatsgevonden.  Op 10 december 2012 werd 
een Topper in eerste winterkleed gezien en de laatste waarneming was op 19 december.
Op 12 december vloog laag over Plas 5 een Rode wouw, evenals op 20 december.

Tijdens een KNNV-vogelexcursie rondom Plas 5 werden zo’n 50 soorten gezien. Op “de Bult” 
werden leuke waarnemingen gedaan. Pu  ers, Sijs en Goudvink. Van de Goudvink leken er 
wel  entallen aanwezig te zijn, maar vermoedelijk werden zij steeds door de deelnemers 
opgejaagd. Tot verrassing van de excursiedeelnemers werden  Barmsijzen gezien. Een groepje 
blijkt goed te benaderen en wordt grondig bestudeerd en gefotografeerd. Conclusie: het betre   
de Grote Barmsijs. Even later werd ook nog de Kleine Barmsijs met zekerheid gedetermineerd.
De winterwaarneming van een groepje Kluten is een grote verrassing. Op een lokale nieuwssite 

Winterse Kluten , 14-12-2012 Foto: Harry Claasen
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wordt een bericht geplaatst.  Op 14 december kwamen de Kluten, al roepend, aanvliegen. Ze 
hebben even op de slikplaat gezeten en vliegen rond kwart over 11 weer op en weg. Tegen de 
avond bleken zij ook nog even aanwezig te zijn. Het betre   de tweede decemberwaarneming 
in het gebied van de Vogelwerkgroep Nijmegen.

Vrijdagmiddag 14 december. Het was zwaar bewolkt en het dreigde te gaan regenen. Aan 
de noordkant van Plas 4 werden in een grote groep Meerkoeten twee Kuifduikers ontdekt, 
alsmede een  ental Dodaarzen. De eerste waarneming van de Kuifduiker is op Plas 2, 13 
november 1982. Sindsdien zijn in de jaren ’80 vier solitaire waarnemingen, in 1996 een en 
vanaf 2007 tot 28 december 2010, jaarlijks een exemplaar gezien. In 2011 geen waarneming. 
In januari waren de twee exemplaren nog steeds aanwezig.

Zaterdag 15 december werd een Grote zee-eend gezien op Plas 7. Begin januari werd de Grote 
zee-eend opnieuw waargenomen dit keer op Plas 5. Op de Kraaijenbergse plassen is de Grote 
zee-eend een regelma  ge verschijning. De eerst zekere waarneming was op 22 december 
1984 op Plas 3. Van de eerdere waarnemingen is niet met zekerheid vast te stellen waar deze 
gezien zijn. Ze zijn gezien bij rivierentellingen, op Waarneming.nl zijn ze nu gesitueerd op 
plekken waar des  jds nog geen plassen lagen en geen tellingen plaatsvonden. 

Op 15 december kwam bij Plas 7 een duiker aanvliegen. In eerste instan  e werd gedacht 
aan een Parelduiker, maar later werd de vogel geherdetermineerd als Roodkeelduiker. In het 
gebied een zeldzame gast, slechts 15 waarnemingen sinds 1983. De vogel verbleef tot 27 
december in het gebied.

16 December spande de kroon. Op Plas 4 een Parelduiker en bij Plas 5 in het struweel twee 
Pestvogels. In januari waren nog veel van de hier eerder genoemde vogels nog in het gebied 
aanwezig en doken er zelfs twee parelduikers op (naast het exemplaar op Plas 5 een tweede 
vogel op Plas7). Door alle bijzondere waarnemingen kwamen vogelaars van heinde en verre 
naar de Kraaijenbergse plassen. Het toont eens temeer aan dat het een bijzonder vogelgebied 
is geworden. 

Grote zee-eend, 13 januari 2013                  Foto: Bas v. d. Meulengraaf
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VWG op FB?
Peter Hoppenbrouwers, peter.hoppenbrouwers@planet.nl

Wat is dit nu weer, zal menigeen denken? Niet afgekort staat hier Vogelwerkgroep op 
Facebook. De Vogelwerkgroep kent al jaren een Yahoo-mailcirkel waarop je berichten kan 
ze  en. Helaas laat de gebruiksvriendelijkheid daarvan soms te wensen over. Zo kun je las  g 
een bestand meesturen. Verder wordt het door Yahoo niet gemakkelijk gemaakt je aan te 
melden omdat sommige mailadressen steevast geweigerd worden. 
Op Facebook is nu exclusief voor onze vogelwerkgroep een account aangemaakt waarop 
iedereen heel gemakkelijk aankondigingen, nieuwsfeitjes, foto’s, video’s, bestanden en/
of meldingen van leuke waarnemingen met elkaar kan delen. Je kunt reageren op elkaars 
berichten en hebt snel een overzicht van wat er allemaal gaande is binnen de VWG en in ons 
gebied. 
Het enige wat je nodig hebt om mee te doen is een Facebook-account. Dit kun je gra  s 
aanmaken op www.facebook.com. Heb je dit eenmaal gedaan, typ dan bij de zoekfunc  e 
‘vogelwerkgroep rijk van nijmegen’ in. Daar kun je klikken op ‘lid worden’. Het is namelijk een 
besloten groep. Exclusief voor leden van onze vogelwerkgroep. Je kunt er als Facebooker dus 
alleen op kijken wanneer je je als lid hebt aangemeld en door ons bent toegelaten.
Mocht er iemand problemen hebben om op Facebook te komen of met aanmelden, mail dan 
naar bovenstaand mailadres.

Voorbeeld van onze Facebookpagina
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VWG-trip Helgoland 
12-15 oktober 2012

Peter Hoppenbrouwers, 
peter.hoppenbrouwers@planet.nl

Van 12 tot en met 15 oktober 2012 verbleven elf vwg’ers op het Duitse eiland Helgoland. 
Voordat ik vertel wat we zoal gezien hebben eerst wat geschiedenis en informa  e over het 
eiland. 
Helgoland in de Noordzee, en maakte achtereenvolgens deel uit van Denemarken, van Groot-
Bri  annië en het hoort nu bij Duitsland. Het is het enige eiland op volle zee binnen de Duitse 
grenzen en in Friese taalgebied. Het eiland is vooral bekend vanwege het (eco)toerisme en 
het driejaarlijkse cultureel fes  val Friesen-droapen. Het stond al in de 19de eeuw bekend als 
het gezondste stukje Duitsland. Het vormt een eigen gemeente en maakt geen deel uit van 
het douanegebied van de Europese Unie.  Helgoland ligt in de Duitse Bocht, rela  ef ver (70 
km) uit de kust in de Noordzee en het behoort tot de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Het 
eiland meet 1,7 km² en telt 1.131 inwoners. Het beschikt over een klein strand, maar is vooral 
bekend om zijn roodgekleurde rotskust die tot 61 meter hoog uit zee omhoog rijst, en om de 
(nu door omvallen bedreigde) rotspunt de Lange Anna. Sinds de storm van 1720/’21 bestaat 
het eigenlijk uit twee eilanden, enerzijds het hoofdeiland (Haup  nsel), met de herkenbare 
klif van Trias bontzandsteen, dat is onderverdeeld in de niveaus Oberland en Unterland en 
anderzijds Düne, een met zand bedekte dagzoom van kalksteen uit het Jura. Men kan vanuit 
het Unterland een li   naar het Oberland nemen. Op Düne staat een bungalowpark.
Helgoland werd rond 4000 v.Chr. een eiland door het s  jgen van de zeespiegel na de laatste 
ijs  jd. Er woonden al in het Neolithicum mensen die enige sporen hebben nagelaten. De 
huidige bewoners spreken nog steeds een Noord-Fries dialect, het Helgolands of Halunder 
Freesk. Het werd ingelijfd bij het Vikingrijk en werd in de  jd van de Hanze vooral bekend als 
piratennest. Het eiland bleef tot 1814 bij Denemarken behoren. De Bri  en veroverden het 
eiland in 1807 op de Denen. Het strategisch belangrijke eiland was vervolgens het domein 
van smokkelaars maar begon vanaf 1828 ook een toeristenbestemming te worden. In 1890 
kwam Bri  sh Helgoland in het kader van het Zanzibarverdrag aan Duitsland, dat in ruil het 
Oost-Afrikaanse Zanzibar aan de Bri  en liet. Keizer Wilhelm II bouwde Helgoland uit tot 
marinesteunpunt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden vliegtuigen van de Royal Air 
Force een vernie  gend bombardement uit, waarbij ca. 7000 bommen werden afgeworpen, 
waardoor het eiland onbewoonbaar werd en de bevolking moest worden geëvacueerd. De 
Royal Air Force gebruikte het voor schietoefeningen en trach  e het eiland in 1947, tevergeefs, 
voorgoed op te blazen. In 1952 mocht de bevolking na lang aandringen terugkeren. Sindsdien 
lee   het eiland hoofdzakelijk van het toerisme en verder door de accijnsvrije verkoop van zaken 
als sigare  en, parfum en alcoholica. Op 26 juni 2011 verwierp de bevolking van Helgoland in 
een referendum met 54% het sedert 2008 uitgewerkte plan om Helgoland en Düne opnieuw 
met elkaar te verbinden. Aanleiding hiervoor was het steeds groter wordende plaatsgebrek.
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Het eiland is goed bekend bij natuur- en vooral vogellie  ebbers omdat het een belangrijke 
broed- en pleisterplaats is voor zeevogels uit het Noordzeegebied en voor trekvogels van 
verder noordelijk. Er broeden onder andere de Zeekoet, de Drieteenmeeuw, de Kleine en 
Grote mantelmeeuw, de Alk, de Noordse stormvogel en de Jan-van-gent in de periode juni - 
juli. In het najaar is het een tussenstop voor vogels die meer naar het zuiden trekken. Hierdoor 
zijn er al 425 vogelsoorten waargenomen. Het kleine eiland bezit ook een natuurgebied van 1 
ha groot, maar is de dichtstbevolkte broedplaats van vogels in Duitsland. Begin juni kan men 
hier de lummensprong waarnemen. Dit is de sprong waarbij jonge zeekoeten die nog niet 
kunnen vliegen, 50 meter naar beneden springen. Het gehele jaar door is er een kolonie van 
grijze en gewone zeehonden aanwezig op het eilandje Düne. Ook de Helgolandse huismuis is 
een opvallend soort door zijn rode vacht, een schutkleur bij de rode rotsen.

Nu verder met het reisverslag. Elf vwgers, Jaap Brinkman, Ben Brouwer, Hans Brouwer, 
Renate van de Boom, Niki Boerland, Nico van de Poel, Henny en Rob Gorissen, Frans Nillesen, 
Hans van Ooijen en schrijver dezes reden in de vroege vrijdagmorgen naar Cuxhaven. Vanuit 
deze havenplaats gaat een boot die na een zeereisje van 2,5 uur aankomt bij Helgoland. 
Onderweg waren soms grote groepen ganzen en houtduiven te zien. Door de oostenwind 
waren er bijna geen meeuwen of jagers te zien. Wel veel trek van Vinken, laag over de golven, 
voorts lijsterach  gen en Graspiepers. Een enkele Bruinvis zwom nog even mee met de boot. 
Eenmaal aangekomen in de haven van het eiland begon het te regenen. Een lekker begin… 
We hadden kamers in de jeugdherberg gereserveerd. Na de bagage daar achter gelaten te 
hebben kon het vogelen beginnen. Voor die dag gebeurde dat alleen nog in de regen. Bij het 
strand voor de jeugdherberg was het druk met Goudhaantjes, Koolmezen, Graspiepers. Bij en 
op het water waren Drieteenstrandlopers, Kanoeten, Zwarte zee-eenden,  Scholekster, Rosse 
gru  o en een Boerenzwaluw te zien. Daar we op een gegeven moment behoorlijk nat waren 
geworden gingen we ons even opdrogen in café de Bunte Kuh voor een natje en een droogje. 
Het plaatselijke Duckstein bier was best lekker en smaakte naar meer dan twee glazen. Maar 
dat mocht niet iedereen…De serveerster van het café was nou niet bepaald vrolijk te noemen, 
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het (op  jd) veranderen van je bestelling werd door haar erg snibbig bejegend. Eenmaal terug 
in de jeugdherberg merkten we dat de vogels het die dag ook slecht weer vonden, door een 
openstaand raam waren twee koolmezen naar binnen gekomen waarvan er eentje zeker de 
nacht hee   doorgebracht. De weersvoorspelling die binnenkwam via de langzame wifi  van de 
jeugdherberg voor het weekend was nou niet bepaald goed te noemen maar gelukkig hadden 
de Duitse weermensen het fout (de Nederlandse weermensen niet geloof ik dat weekend, 
gezien de treurige whatsappjes vanuit DBA-end Texel). Zaterdag de 13e werd een prima dag 
op de het hoofdeiland. Daar zat al enige dagen een jong mannetje Zwartkeellijster en die 
liet zich met wat geduld soms erg fraai maar al  jd kort zien. Het was niet de enige lijster 
van het eiland. Door de oostenwind zat het eiland tjokvol met Koperwieken, Kramsvogels, 
Zanglijsters;  Befl ijsters zaten in elke struik of boom die nog vruchten had. Op elk stukje 
gras kon je wel graspiepers of koperwieken vinden. Er scheen ook een Roze spreeuw op 
het eiland te bivakkeren. Bijna op een meter nauwkeurig werd door een Duitse vogelaar 
uitgelegd waar die te vinden was. In gezelschap van een ‘gewone’ Spreeuw konden we van 
heel dichtbij de juveniele Roze spreeuw bekijken. De vogel hield zich in leven met het eten 

van Duindoornbessen. Niet elke kraai was een zwarte, ook regelma  g werd er een Bonte kraai 
gezien. De familie vinkach  gen was ook zeer goed vertegenwoordigd.  Vink, Keep, Groenling, 
Pu  er, Sijs, Barmsijs en Kneu waren alle op het eiland te vinden.
Die dag werd er ook nog een geringde Aalscholver afgelezen nabij de jeugdherberg en Rob 
mailde de waarneming door aan de ringers. Het bleek een Deense Aalscholver te zijn en de 
ringer Jacob Sterup (al  jd snel met reageren weet ik uit ervaring) was erg blij met de afl ezing 
van de ring. De Aalscholver was in 2002 geringd en was sindsdien voor deze melding drie keer 
afgelezen in Nederland in 2004 en 2008.
Het uitzicht bij de noordwestpunt van het hoofdeiland is prach  g te noemen! Nabij de 
rotspunt Lange Anna die dreigt om te vallen vliegen de hier broedende Jan-van-genten je van 
dichtbij voorbij. In de maand mei is het ook de moeite om de hier broedende Jan-van-genten, 
Zeekoeten, Drieteenmeeuwen e.a. van dichtbij  te zien. Door enkele  entallen Aalscholvers te 

Roze Spreeuw   Foto: Peter Hoppenbrouwers
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bekijken met de telescoop pikten we hier tussen nog een Kuifaalscholver uit. Een aanwezige 
Duitse vogelaar wees me nog op een paar boeien die in zee lagen. Daar komen regelma  g 
Zwarte zeekoeten foerageren. Maar ze waren nu even weg. Een half uurtje later waren ze 
weer terug en konden we, 60 meter hoger,  de koeten bekijken. Er vloog ook allerlei klein spul 
rond. Voornamelijk Kepen zo bleek later met een enkele Strandleeuwerik ertussen. Af en toe 
een enkele voorbijvliegende Boerenzwaluw en een Grote Gele Kwikstaart en verder op zee 
de nodige Zwarte zee-eenden met enkele Wintertalingen. Op de ‘Lange Anna’ bleek ook een 
Slechtvalk te zi  en die door de telescoop mooi te zien was.
In de haven liet zich een Zeekoet gewillig van dichtbij bekijken. Voor de Zwarte Zeekoet heb 
je de meeste kans bij de haven van Düne. Om op dat kleinere eilandje te komen moet je 
een paar minuten varen met een kleine boot. Die gaat meerdere keren per dag op en neer 
tussen het hoofdeiland en Düne. Op dit eilandje is veel meer zand te vinden en hierdoor 
zijn andere soorten vogels aan te treff en. In de haven van Düne was inderdaad weer een 
Zwarte zeekoet te vinden. De aanwezige meeuwen afspeurend die op de kade zaten leverde 
een paar Drieteenmeeuwen en een Noordse stern op. Op een boei werd nog een Grote 
stern gezien. Lopen langs het strand leverde deze keer een Roodkeelduiker, enkele Paarse 
strandlopers , Bontbekplevieren en een overvliegende Velduil op. Op de Noordpunt van het 
eiland liggen meestal de Grijze en Gewone zeehonden, die blijven gewoon liggen terwijl er 
mensen (te) dichtbij voorbijlopen. Op de noordpunt was het raak met Sneeuwgorzen en 

Strandleeuweriken. Plots kwam daar nog een groepje Fraters aangevlogen die zich prima 
lieten bekijken. Bokje en Watersnip werden opgepest om ze helaas te snel weer uit het zicht 
te verliezen. Op het eilandje is ook een kleine waterplas, deze keer goed voor een Waterhoen 
en een roepende Waterral. Ook op dit eiland hebben ze een uitstekend café waar je je even 
kunt opwarmen met koffi  e en een grote erwtensoep, een uitstekende maagvullende lunch. 

Goudhaan           Foto: Peter Hoppenbrouwers
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Verbazing op een paar vwg-gezichten bij het weggaan toen de eigenaresse van het café de 
opmerking maakte of dat de nieuwe Swarovski-telescopen waren. ‘Dat zij dat zo snel zag’, was 
de verbaasde reac  e. Ja ja, uitstekend op de hoogte zijn ze daar op Düne!
Terug op het hoofdeiland gingen we naar  een krater aan de westkant, waar je al  jd een 
of twee Slechtvalken en Sperwers kunt zien jagen. Daar was net een Draaihals gemeld, dus 
besloot ik maar een poging te wagen. Anderhalf uur verder nog geen Draaihals gevonden 
totdat je die ene stap doet waardoor de vogel uit het niets opvloog om snel weer in het 
struikgewas te verdwijnen. De krater is ook een mooie plek voor kleine zangertjes als de 
Bladkoning en  entallen Goudhaantjes. Op de schuine helling klonk regelma  g het geluid van 
de Befl ijster die zich met wat geduld ook mooi liet zien. Op weg naar om een tweede keer de 
Zwartkeellijster te zien werd me vlak in de buurt hiervan een Vuurgoudhaantje aangewezen.

Helaas komen niet alle vogelnieuwtjes bij je binnen, de ‘ergste’ voorbeelden hiervan waren de 
Izabelklauwier,  Raddes boszanger en Siberische boompieper. Ook vertrek je al  jd één dag 
te vroeg  van het eiland. De volgende dag was goed voor een Kroonboszanger! De website 
www.oag-helgoland.de die de actuele vogelwaarnemingen bijhoudt, wordt helaas maar één 
keer per dag geüpdatet. Het beste is dan overdag de Duitsers met semafoon in de gaten te 
houden en natuurlijk de Duitse of La  jnse vogelnamen te  kennen. Als ik alle soorten goed 
heb onthouden hebben we als groep bijna 100 soorten vogels gezien. Niet alleen in het najaar, 
vooral in de maand oktober is het prima vogelen  op Helgoland, maar ook in de maanden mei 
en juni, misschien iets voor een volgende vwg-trip? 

Zeehond   Foto: Renate van den Boom
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Van opschrij  oek bij Oortjeshekken tot digitale Avifauna
Erik van Dijk, erik<at>glazenkamp.net

In den beginne was er het papier.  Na de computerrevolu  e van de jaren 80 en de 
internetrevolu  e van na 2000 is de gezamenlijke kennis van het collec  ef van Nijmeegse 
vogelaars steeds verder aan elkaar geknoopt. Het internet archiveert, doceert, determineert, 
corrigeert  en publiceert. 

Vogelwerkgroep Nijmegen en omstreken hee   nooit een avifauna gehad van haar omvangrijke 
werkgebied. Het schrijven van een (digitale) Avifauna is een fl inke klus waarvoor veel  jd en 
schouders nodig zijn. De digitale regionale Avifauna van de vogels van het werkgebied van de 
VWG Rijk van Nijmegen e.o. is dan ook een coproduc  e van een groep mensen. Het ini  a  ef 
tot het schrijven is in 2011 genomen door Erik van Dijk en Sjak Gielen. Al snel sprong Fred 
Hus  ngs enthousiast op de trein. Deze passagier hee   een doorslaggevende invloed gehad 
op het slagen van het ini  a  ef. Momenteel zijn de meer dan 10 enthousiaste vrijwilligers 
betrokken bij het realiseren van de digitale Avifauna. 

De historie
Voor het werkgebied van vogelwerkgroep Nijmegen was tot in de jaren negen  g sprake 
van een papieren archief voor waarnemingen uit het werkgebied. De uitgaven Vogels van 
de Ooypolder en Vogels van het Land van Cuijk hebben hieraan bijgedragen. Medio jaren 
negen  g zijn de interessantere waarnemingen uit het papieren archief door vele handen in 
Excel/paradox geklopt om de waarnemingen toegankelijker te maken. Archie  eheerders uit 
het verleden waren achtereenvolgens Peter Brouwer, Roland Zollinger en uiteindelijk Erik van 
Winden.
Vanaf 2005 werd een werkgroepscherm van Waarneming.nl het invoerportaal voor het 
digitale archief van de vogelwerkgroep Nijmegen. Eind 2006 is het digitale archief met 80.000 
waarnemingen door Erik van Dijk omgezet naar een formaat dat geëxporteerd kon worden 
naar Waarneming.nl. Hiermee was het complete digitale archief voor iedereen toegankelijk. 
Vanaf 2005 maakten in rap tempo meer waarnemers gebruik van Waarneming.nl en 
groeide de omvang van het archief enorm. Eind 2012 bestond het archief al uit een 856.000 
waarnemingen.
Remco Wester hee   in 2007/2008 als eerste het idee opgepakt een avifauna te schrijven 
voor het gehele werkgebied. Deze papieren avifauna is nooit verder gekomen dan het 
conceptstadium, maar een kiem was gelegd. 

De avifauna zelf
De digitale avifauna is te vinden op onze homepage www.vogelwerkgroepnijmegen.nl. Bij het 
lezen van de digitale avifauna moet men beseff en dat die is opgezet als een levend document 
dat in permanente opbouw is. De soortbeschrijvingen beschrijven een vaste periode, maar 
links in de soortbeschrijvingen naar bijvoorbeeld fenologie zijn actueel op het moment 
waarop men op de link klikt. Soortbeschrijvingen zullen in de toekomst mogelijk worden 
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geactualiseerd. Dit zal in de nabije toekomst voornamelijk dwaalgasten betreff en.
Ongetwijfeld zullen er onjuistheden of tekortkomingen in de teksten worden aangetroff en. 
We stellen het zeer op prijs als correc  es en aanvullingen gestuurd worden naar info@
vogelwerkgroepnijmegen.nl.

De wapenfeiten
Op 24 januari 2011 werd de eerste soor  ekst defi ni  ef.  Precies 11 maanden later werd de 
100ste soor  ekst online gezet. 

De actuele stand van zaken
Momenteel zijn ruim 100 soorten beschreven. Zolang de Avifauna nog niet gereed is, gee   
de lijst nog geen compleet overzicht van alle soorten in het beschreven gebied.  In het 
werkgebied zijn ongeveer 400 soorten waargenomen waarvan 325 inheemse soorten plus 3 
vermoedelijke dwaalgasten die waarschijnlijk een tamme herkomst hebben. Verder zijn er 12 
exoten die stand houden met een verwilderde popula  e. Tot slot zijn er zo’n 60 soorten die 
terug zijn te voeren op ontsnapte kooivogels die echter  niet stand houden. 

Overzichtsscherm van de digitale Avifauna
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Kijk  p: Oude Waal bij Nijmegen
Peter Hoppenbrouwers, peter.hoppenbrouwers@planet.nl

In maart valt de Mourik in de bus en dan is het alweer voorjaar voor de vogels. Eind februari 
en in maart komen de eerste gasten uit zuidelijke oorden terug. De meeste zijn op door-
trek, maar blijven soms enkele weken ter plaatse om op te ve  en en om hierna weer door 
te vliegen naar hun broedplaatsen verder noordelijk. Speciale aandacht gaat nu uit naar de 
steltlopers. Bij een na  ere situa  e in de uiterwaarden kunnen deze lekker vol zi  en met deze 
fantas  sche vogels. Bijvoorbeeld  in de Oude Waal, een oude rivierarm bij Nijmegen. Als het 
daar fl ink nat is en de waterhoogte precies goed,  kan het er vol met vogels zi  en, maar 
het  kan ook helemaal leeg zijn als de waterstand te laag is. Bij een ‘plasdras’ situa  e van de 
Oude Waal waardoor het schiereiland (zie kaartje) bijna onder water staat, kunnen hier vele 
(IJslandse) gru  o’s, Tureluurs, Zwarte ruiters, Watersnippen en Scholeksters zi  en. De erop 
volgende maanden  april en mei kunnen ook erg leuke steltlopers opleveren. Kleine plevieren, 
Bontbekplevieren, Krombekstrandlopers, Bonte strandlopers, Bosruiters, Groenpootruiters, 
Witgatjes en Oeverlopers. Tussen de ‘gewone’ wulpen goed kijken of er geen Regenwulp bij 
staat. Laatstgenoemde blij   een las  ge soort om  eruit te pikken in een grote groep steltlo-
pers, wanneer hij niet roept.

Hopelijk blij   de waterstand van de Oude Waal dit jaar 
hoog genoeg om weer eens te kunnen genieten van het 
‘blatend’ geluid van baltsende Watersnippen. Dit geluid 
wordt gemaakt  jdens het duiken in de baltsvlucht, dan 
maken de buitenste pennen van gespreide staart een vi-
brerend geblaat.
Andere steltloperplekken in het voorjaar om goed in de 
gaten te houden zijn de Kraaijenbergse plassen en de Oos-
terhoutse uiterwaard mits deze ‘plasdras’ is.

(IJslandse) Gru  o’s tussen Kolganzen op de Oude Waal Foto: Peter Hoppenbrouwers
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2012: een mooi Kerkuilenjaar
Jan Jacobs - coördinator Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost,  j.jacobs@maartenskliniek.nl
Fotografi e: Paul Spierings

De Kerkuil beleefde een goed jaar in 2012. Op verzoek van De Mourik laat Jan Jacobs van de 
Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost een vruchtbaar jaar de revue passeren.
 
Sommige uilen waren al vroeg begonnen met het produceren van een legsel. Al op 22 mei 
meldde Piet Mulder uit Driel dat er bij hem drie jongen op uitvliegen stonden. Met een 
broed  jd van ongeveer 30 dagen en een opgroeiperiode van 60 dagen moet deze Kerkuil al 
eind februari het eerste ei gelegd hebben. Leuk maar ook een beetje schrikken omdat we nog 
moesten beginnen met de controles van de kasten. Met een wat ongemakkelijk gevoel dus 
maar snel van start gegaan.

Een van de eerste gebieden waar de kasten gecontroleerd werden was het prach  ge Groesbeek. 
Tjonge, wat een fraai landschap hebben ze daar. Uiteindelijk zijn daar op vier plaatsen jongen 
geboren. Het totaal aantal uitgevlogen jongen bedroeg 24! Een gemiddelde van zes. Dat is 
uitzonderlijk veel. In een kast waar half juni vijf jongen zijn uitgevlogen werden op 11 oktober 
nogmaals twee jongen geringd. 

Dan de Ooijpolder. Hier deden Wim Schurink en Jan Spies goede zaken met een totaal van zes 
broedgevallen. Heel apart dat het overgrote deel weer rond het dorpje Ooij plaatsvond. Op 
de een of andere manier zijn die twee met elkaar verbonden. Het wel en wee van een van de 
broedsels was te volgen via de webcam van www.kerkuilen.nu 
Op 23 april werd het eerste ei gelegd. Het uiteindelijke aantal van vier jongen werd onder 
veel belangstelling op 16 juni door Ronald Zollinger geringd. Twee broedgevallen vonden op 
geheel nieuwe loca  es plaats. Een daarvan in de Millingerwaard. De kast hangt daar al jaren, 
maar sinds de pakken hooi wat verder bij de kast vandaan gestapeld zijn is de kast bezet 
geraakt. Een schijnbaar lege kast bleek nadat Wim en Jan hun rug gedraaid hadden toch bezet 
geraakt te zijn. De eigenaar van de schuur zag begin augustus minstens een uitgevlogen jong. 
 
Kerkuilen zijn in te delen in drie groepen, zeg maar ondersoorten. Je hebt namelijk hele ne  e 
Kerkuilen. Ze laten nauwelijks sporen achter in de schuur waar hun kroost in een kast zit. Hier 
en daar een minuscuul ruiveertje, poepje of braakballetje. De tussenvorm hee   er al wat 
minder moeite mee om de boel een beetje onder te ketsen. Direct na binnenlopen in zo’n 
schuur is het duidelijk dat er uilen wonen. Het laatste type behoort tot de echte smeerkezen. 
Ze kijken werkelijk nergens naar en kne  eren echt alles onder. Als een boer de opmerking 
maakt dat zijn tractor wel erg ondergescheten raakt, zeggen wij steevast dat je daar trots op 
moet zijn. Een Kerkuil in de schuur is immers erg bijzonder.
 
Ook in het Land van Maas en Waal op drie nieuwe plekken broedgevallen. Ik had wel een 
beetje te doen met de bewoners van een van die plekken in Beuningen-Noord. Een werkelijk 
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onberispelijk schoon huis met dito tuin. We hebben nog gevoeld of het gazon wel echt was(en 
dat was het). Ook de schuur was een plaatje van properheid met mooie vloerbedekking op de 
betonvloer. Uitgerekend hier had een Kerkuil zijn intrek genomen. Het was er eentje van het 
type 3. De hele schuur zat heel fl ink onder de uilenpoep. In dezelfde gemeente zat voor het 
eerst in de nok van een prach  ge nagemaakte hooiruif een broedgeval met vijf jongen. Totaal 
18 broedgevallen in het Land van Maas en Waal. Opvallend afgelopen jaar was het uitblijven 
van mislukte broedsels. De goede veldmuizenstand zal hiertoe zeker hebben bijgedragen. 
Alleen bij Jan van Erp leek het mis te gaan. Bij het ringen van de jongen bleken die zwaar 
ondergewicht te hebben. Een van de vier jongen is overgeplaatst naar een broedsel te Ewijk 
waar jongen van gelijke lee  ijd zaten. Dit jong is vervolgens gewoon grootgebracht door het 
ouderpaar aldaar dat duidelijk de tel kwijt was geraakt. De overgebleven jongen zijn door Jan 
dagelijks wat bijgevoerd en uiteindelijk allemaal uitgevlogen. Het Kerkuilenpaartje van Ewijk 
zijn overigens echte doordouwers. Via de webcam was te zien dat daar op 21 november 2011, 
vier jongen werden geboren. Met wat hulp van de eigenaren kwam alles goed en werden de 
vier jongen op 19 januari 2012 (!) geringd. Erg bijzonder was verder de melding van Johan 
Gijsbers met een foto van een in een Bruine Rat ges  kte Kerkuil. De foto staat op h  p://www.
kerkuilen.nu/actueel.htm
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Verder naar het noorden komen we in de Betuwe terecht. We vinden daar maar weinig 
broedgevallen. Een van de vaste plekken bij Randwijk was goed voor vijf jongen. We zijn al 
jaren op zoek naar iemand die daar de kar wil gaan trekken; dan is er vast meer uit te halen. In 
de omgeving van Elst nesten met zeven en drie jongen. Hier is Peter Bloemhard de plaatselijke 
uilenman. Ondanks zijn inspanningen worden daar ook maar weinig broedsels gevonden.  
Verder naar het oosten komen we in het territorium van Menno Wil  nk en Louis Dolmans. De 
Kerkuilen voelen zich in dat gebied wat meer thuis met broedsels van zeven, drie,en vier 
jongen. Op een vierde plek lagen op 22 juni  acht eieren en drie jongen net uit in de kast. Op 
28 juli werden er vervolgens vijf jongen geringd. 
 
Heel bijzonder in 2012 was de vondst van een broedgeval in Hatert. Ver binnen de bebouwde 
kern van Nijmegen wist een uilenpaartje zes jongen groot te brengen. De uilen wonen daar al 
vele jaren getuige de dikke laag braakballen in de kast. 
In totaal zijn er door de uilenmensen van Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost 36 eerste broedsels 
ontdekt. Twee ervan met onbekend resultaat. Er zijn 147 jongen uitgevlogen een gemiddelde 
van 4,3. Verder twee tweede broedsels met totaal vijf jongen uitgevlogen.
 
Wie weet er meer?
Het schrijven van dit stuk gee   me de mogelijkheid om de behoe  e aan een vrijwilliger aan 
de kaak te stellen. Niks nieuws natuurlijk in deze wereld, maar nogmaals aandacht voor het 
gebied rond Randwijk. Als er mensen zijn die belangstelling hebben, neem alstublie   contact 
met mij op via jacobs.j@live.nl
 
Met dank aan Hans van Ooijen voor het leveren van commentaar op dit stuk.
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Jaarverslag secretariaat VWG 2012 

Op 1 januari 2013 hadden we 211 betalende leden. Dat waren er 3 minder dan exact 1 jaar 
daarvoor. De Vogelcursus leverde nieuwe leden op terwijl het verzoek van het bestuur om 
over te stappen op incassobetaling leidde tot enige afzeggingen.
Het digitale ledenbestand werd grondig geüpdatet (o.a. met emailadressen en banknummers) 
en gezuiverd van vervuiling.

Belangrijke bestuursac  viteiten:
 Het bestuur kwam in 2012 vier keer bijeen met name om de lopende zaken te bespreken 

en de ALV voor te bereiden
 Het bestuur is er het afgelopen jaar in geslaagd om een nieuw redac  eteam te vinden 

voor de Mourik. Dankzij een forse ondersteuning in de opstar  ase lijkt dat nu te gaan 
lopen. Heel opvallend is dat het roer is overgenomen door rela  ef nieuwe (en jonge) 
leden: Vincent Sanders en Chris van der Heijden. Alleen voor de verspreiding wordt nog 
iemand gezocht.

 Uit de reserveringspot voor bijzondere bestemmingen werden twee ini  a  even door 
het bestuur met een bijdrage ondersteund: € 150 voor Wilfried de Jong waarmee hij 
in Lent beschermers t van huiszwaluwennesten met een a  en  e met oorkonde kon 
verrassen. Bram Ubels kreeg een fi nanciële ondersteuning van € 200 voor zijn ringwerk 
in de Ooijse Graaf.

 Het bestuur constateerde met genoegen dat inmiddels zo’n 70% van de leden de 
contribu  e betaalt via incasso. Het scheelt de penningmeester een hoop werk. 

 In het kader van bezinning op onze doelstelling als VWG bleek het zinvol te zijn om de 
statuten daar meer op aan te passen. Aan een wijzigingsvoorstel wordt momenteel 
gewerkt.

 Bezwaar tegen het peilbesluit werd afgewezen. Hierop is samen met de FFGP e.a. 
beroep ingesteld. Als gevolg van een procedurefout moest de VWG a  aken. De FFGP 
gaat (alleen) verder in de procedure. Waterschap hee   inmiddels contact gezocht in 
een poging een rechtsgang te vermijden. Of is het slechts een tac  sche manoeuvre?

 Siem Klaver nam het fi nanciële roer over van Jan Hartog.

Overige ac  viteiten binnen de VWG.
 Er werd in het afgelopen jaar weer het gebruikelijke aantal excursies georganiseerd. 

Elke maand werd er wel iets aangeboden. De belangstelling hiervoor was meestal zo 
groot dat er een bovengrens moest worden gesteld aan het aantal deelnemers. De vorig 
jaar wegens het weer afgelaste Helgolandexcursie kon dit jaar wel doorgaan dankzij de 
inzet van Jaap Brinkman. Ook Diepholz en de dinsdagavondexcursies kenden een mooi 
aantal deelnemers.

 Dit jaar werden de volgende (combi)-lezingen gehouden:                                                              
Harvey van Diek - vogelen in Kamchatka en Rob Bos - vogelfi lmpjes uit Spanje       
Marijn Nijssen - Klauwieren en Jos van Oostveen - vogel- en cultuurreis naar de Kaukasus 
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Harvey van Diek - de nieuwe Sovon Atlas
 Het visuele jaaroverzicht werd weer door de niet kapot te krijgen Harvey gepresenteerd.
 Het papieren archief en de Mourik zijn weer wat verder gedigitaliseerd. Het einde is bij 

beide ac  viteiten nog niet in zicht.
 Het meerjarenproject van de digitale Avifauna hee   inmiddels de kaap van de 100 

soorten gerond.
 Ook dit jaar verscheen de Mourik weer driemaal. In de redac  e wist alleen Hans 

Wegman als vaste kracht stand te houden. Harvey van Diek en Peter Hoppenbrouwers 
boden na jaren trouwe dienst ruimte aan Vincent Sanders en Chris van der Heijden.

 De Vogelcursus, die geheel los van het IVN wordt georganiseerd, was weer een duidelijk 
succes. De aanmeldingen voor de nieuwe cursus vallen vooralsnog tegen.

 Onze leden zijn ac  ef. Er is op allerlei terreinen door onze leden geteld. De 
indrukwekkende lijst bevat tellingen van slaapplaatsen, kolonievogels, gierzwaluwen, 
BMP, PTT, MUS, tuinvogels, roofvogels, watervogels, kerkuilen, ganzen en zwanen, de 
bekentelling en de midwintertelling. Met de start van het Atlasproject zal dat in het 
komende jaar van de Patrijs alleen maar meer worden.

Onze hoofddoelstelling als vogelwerkgroep is mede door dit laatste punt afgelopen jaar 
weer erg mooi naar voren gekomen.

Er waren twee pijnlijke minpunten dit jaar.
 Het bestuur is er niet in geslaagd om het jeugdbeleid van de grond te trekken. De 

vergrijzing binnen de vereniging zet daarmee onverminderd door. Mogen we ons 
troosten met het idee dat daarmee ook de wijsheid is toegenomen? Nee dus!

 Henk Klaassen uit Groesbeek (lid vanaf 1977) werd grotendeels buiten het oog van het 
bestuur om verkozen tot Sovon vrijwilliger van het jaar (vooral ook vanwege zijn werk 
met de jeugd). We zullen hem, zijn regio en zijn werk centraal stellen in een van de 
komende Mourikken.
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SALDI 31-12-2011 SALDI 31-12-2012
Triodosbank spaarrekening 15883,80 16212,55
Triodosbank lopende rekening 189,05 457,99

Kapitaal 16072,85 16670,54

Kapitaalsverandering 597,69

INKOMSTEN Begroting 2012 Werkelijk 2012 Begroting 2013
Contributies 2600,00 2734,00 2600,00
Rente spaarrekening 215,00 215,48 180,00
Rente lopende rekening 0,00
Sponsoring/Donatie 0,00 75,00
Vogelcursus 200,00 79,95 100,00
Tellers inkomsten 1000,00 1000,00 1000,00

Totaal inkomsten 4015,00 4104,43 3880,00

UITGAVEN Begroting 2012 Werkelijk 2012 Begroting 2013
Bestuurskosten 200,00 254,46 200,00
Administratiekosten 50,00 0,00 50,00
Mourik 1900,00 1402,12 2100,00
Website 200,00 118,29 400,00
Tellers uitgave 800,00 788,86 800,00
Helgolandkamp 137,50
Activiteiten 500,00 94,51 500,00
Kleine projecten 400,00 350,00 500,00
Diversen 100,00 131,00 100,00
Fotowedstrijd 350,00 230,00 350,00
Kapitaalsverandering -485,00 597,69 -1120,00

Totale uitgaven 4015,00 4104,43 3880,00

Leden die op 31-12-2012 nog niet betaald hebben 3
Leden geroyeerd in 2013 door wanbetaling in 2012 0

Ledenaantal
Leden op 31-12-2012 187
Gezinsleden op 31-12-2012 24
Aantal instanties dat kosteloos een Mourik krijgt 22

1-01-12 31-12-12 resultaat 2012
Verdeling vermogen
Vermogen Tellers 4704,27 4915,41 211,14
Vermogen VWG 11368,58 11755,13 386,55

16072,85 16670,54 597,69

Jaarrekening VWG 2012
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Jaarverslag Ooijse Graaf 2012
Bram Ubels, bramubels@hotmail.com / Fotografi e: Harvey van Diek

Algemeen
In de Ooijse Graaf worden sinds 1996 zangvogels geringd in het kader van het interna  o-
nale Constant Eff ort Site-project (CES). Dit om, samen met broedvogelinventarisa  es 
en het nestkaartenproject, een beeld van het broedseizoen en veranderingen van po-
pula  es te krijgen. Met het project kan men onder andere het broedsucces, de  ming 
van het broeden, plaatstrouwheid en de overleving van de gevangen vogels berekenen.
Het CES-project loopt van half april tot begin augustus en bestaat uit twaalf vangdagen met 
exact dezelfde netopstelling en vang  jden voor de  vergelijkbaarheid van jaar op jaar. Vóór het 
CES start wordt er niet gevangen, na het CES wordt er onregelma  g met lokgeluid gevangen  j-
dens de najaarstrek om inzicht te krijgen in doortrekkende zangvogels, meestal tot in oktober.
Dit jaarverslag gaat in op de aantallen en doortrekpieken per soort in 2012.

2012
was een bijzonder jaar voor de Ooijse Graaf. Naast het reguliere CES-project dat jaar-
lijks wordt uitgevoerd had ondertekende gedurende de hele najaarstrek de  jd om door-
trekkende zangvogels te ringen. Er is gekozen om van eind juli tot eind oktober op syste-
ma  sche wijze met een beperkte en vaste mistnetopstelling te werken waardoor vangsten 
door het hele najaar vergelijkbaar zijn. Het doel hierbij was niet om zoveel mogelijk vo-
gels te ringen maar om een goed beeld te krijgen van wat er in welke aantallen doortrekt. 
Deze werkwijze is vergelijkbaar met het CES-project maar dan voor trekvogels. Daarnaast 
is er met succes gepoogd ’s nachts kwartels en hoentjes te vangen en met een slagnet 
dagtrekkende zangvogels te vangen, iets dat in de Ooijse Graaf nooit eerder gedaan was. 
Voor zowel nacht- als dagtrekkende zangvogels is gebruik gemaakt van geluidsbronnen om 
vogels in het gebied te lokken. 
In totaal werden er 10.766 vogels geringd en 884 geringde vogels teruggevangen, verdeeld 
over 69 soorten. Onder de terugvangsten waren 28 met een buitenlandse ring uit  en ver-
schillende landen.

 Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt
Vandagen 2 3 3 13 30 27 18
Vanuren 14 19 20 56 134 136 101
Aantal vogels 127 193 305 1427 3061 3901 2586
Vogels per dag 64 64 102 108 102 144 144
Vogels per uur 9 10 15 25 23 29 26

Figuur 1 - Een aantal sta  s  eken van 2012
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Soortenverslag
Dit najaar hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met het ’s nachts vangen van Kwar-
tels. Het was even zoeken welk geluid het beste werkt om de ’s nachts overtrekkende vo-
gels naar beneden te lokken. Hierbij kregen we  ps van Belgische ringers. We speelden ’s 
nachts de roep van mannetjes af maar niet de bekende roep die we gewend zijn te horen. 
In de ochtendschemer speelden we dan de roep van het vrouwtje af en daar kwamen de ’s 
nachts aangetrokken vogels goed op af. We vingen nooit alle vogels. Vaak zaten er bij zonsop-
komst mannetjes te roepen die niet werden gevangen. Uiteindelijk deden we 22 pogingen 
waarvan er 15 succesvol waren. In totaal ringden we 34 Kwartels en vingen we er één te-
rug op 5 augustus die op 11 juni bij de Grote Peel geringd was, 37 km zuidelijker. De eer-
ste vingen we op 30 juli en de laatste op 22 augustus. De beste nacht was die van 4 op 5 
augustus met acht exemplaren. In diezelfde nachten werd de roep van Porseleinhoen ge-
speeld. Dit resulteerde in maar liefst 11 exemplaren. Alle vangsten lagen tussen 3 augus-
tus en 14 september. Alleen op 17 augustus werden twee Porseleinhoentjes gevangen. 
Sommige vogels bleven enkele dagen hangen en waren foeragerend in het terrein te zien.

Ook werden er 12 Waterrallen en vier Waterhoentjes geringd. 
Voornamelijk lokale eerstejaars exemplaren. Dit was voor beide soorten een jaarrecord.
In de nacht van 8 op 9 augustus vond er spectaculaire steltlopertrek plaats van met name oever-
lopers die vrijwel con  nu te horen waren. Er werd besloten het geluid van Kwartel  jdelijk om 
te ze  en naar Oeverloper en dit leverde een vangst van een eerstejaars vogel op.  Het nacht-
vangen was ook goed voor drie andere nieuwe ringsoorten die per toeval in de ne  en beland-
den; op 22 augustus een Steenuil, op 27 september een Ransuil en op 20 oktober een Kerkuil. 
Het netje speciaal geplaatst voor IJsvogels werd dit jaar maar weinig opengezet en vandaar 
dat er maar vijf IJsvogels geringd zijn.
 
Na het Draaihalzengeweld van vorig jaar waren de verwach  ngen hooggespannen en ze stel-
den ons niet teleur, al waren het er wel een stuk minder. Er werden er zeven geringd en wel op 
13 augustus (onze vroegste ooit en één van de eersten in Nederland dat najaar), 16 augustus, 
21 augustus, 30 augustus, 2 september, 3 september en 15 september. Op 14 augustus werd 
een exemplaar gezien maar niet gevangen. 
Andere spechten dit jaar waren drie Grote bonte spechten en een Kleine bonte specht die 
op 26 juli geringd werd en op 21 september werd teruggevangen. Op 13 augustus vloog een 
eerstejaars Zwarte specht over de ringplek (dispersie). Deze reageerde erg goed op het geluid 
dat werd aangezet maar vloog niet in de ne  en, wel een spectaculaire waarneming midden 
in de polder natuurlijk. Veldleeuweriken werden nooit eerder gevangen maar er zijn dan ook 
nooit pogingen gedaan. In oktober werd verschillende malen geprobeerd ’s nachts Veldleeu-
weriken te vangen. Dit lukte wel maar niet in hoge aantallen. Maximaal 20 op 20 oktober. 
De vogels hebben een ongelofelijk goede reac  e op het geluid maar gaan erg moeizaam zit-
ten waardoor ze met het slagnet maar las  g te vangen zijn. Toch ringden we er 76 in totaal. 
Na twee jaar van afwezigheid was de zwaluwslaapplaats deze nazomer weer bezet in de Ooij-
se Graaf. Er sliepen maximaal enkele honderden zwaluwen in de tweede hel   van juli waarvan 
520 Boerenzwaluwen en 5 Oeverzwaluwen geringd konden worden. In september en okto-
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ber werden nog eens 28 Boerenzwaluwen gevangen met het slagnet.
Niet alleen zwaluwen bemanden de slaapplaats, ook Gele kwikstaarten vonden ’s avonds hun 
plekje in het riet waarvan er 100 geringd werden. Tussen dit alles hing ook een pas uitgevlo-
gen Boompieper in het net, opmerkelijk aangezien er in de omgeving geen broedgevallen zijn. 

Later in augustus en september konden 19 overtrekkende Boompiepers gevangen en geringd 
worden evenals 52 Graspiepers, waarvan de piek in de laatste week van september viel. Wa-
terpiepers komen al  jd veel later en hiervan werden er twee gevangen met het slagnet. Het 
slagnet was ook goed voor vijf Grote gele kwikstaarten en zeven Wi  e kwikstaarten. Win-
terkoning had een recordjaar met 82 exemplaren maar dit komt uiteraard door de gemaakte 
uren. Heggenmus was voorheen gek genoeg nooit algemeen als doortrekker in de ne  en 
maar sinds het draaien van geluid dit jaar vingen we er een stuk meer: 108. Waarvan 16 op 23 
september,een dagrecord. Roodborst is één van de algemene doortrekkers. De eerste trek-
kers verschijnen in de laatste week van augustus. Dit jaar viel de piek veel later dan gebruike-
lijk, de derde week van oktober. Dit was een landelijk beeld. 20 oktober was hier de beste dag 
van het seizoen met 50 exemplaren. In totaal ringden we er 489. Nachtegaal is daarentegen 
opvallend schaars. Ondanks het draaien van nachtgeluid konden slechts twee doortrekkers 
geringd worden en wel op 25 en 28 augustus. Blauwborst was ook dit jaar als broedvogel 
aanwezig. De meesten werden echter gevangen op trek in augustus en september en op 2 
oktober nog een late vogel. Dit was het 45e exemplaar voor dit jaar. In juli werd een juveniele 
Zwarte Roodstaart geringd, een pas uitgevlogen jong uit de omgeving. Tussen 28 augustus 
en 2 oktober werden 10 Gekraagde roodstaarten gevangen. Ook van het Paapje draaiden we 
nachtgeluid maar we vingen slechts 4 van deze bijzonder fraaie vogeltjes. Roodbors  apuit is 
op doortrek een stuk algemener met een piek in de derde week van september. Merel is één 
van de laatste trekvogels in het najaar met een piek aan het einde van oktober. Wij ringden er 

Draaihals (l) en Porseleinhoen (r), 13-08-2012
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68 waarvan 57 in oktober. Op 6 november konden nog 8 Kramsvogels met het slagnet gevan-
gen worden. Van de Zanglijster ringden we er voorheen nooit echt veel, maximaal 41 in 2003. 
Dit jaar ontvingen we van een Belgische collega een tjakkend geluid van zanglijster dat een 
enorm eff ect had op de vangsten. Ook werden er met succes ’s nachts zanglijsters gevangen 
met de kwartelopstelling in open weiland. Dit maakte een totaal van 383 waarvan 78 op 19 
oktober. Koperwieken komen in grotere aantallen door maar reageren veel minder goed op 
geluid. Hiervan konden dan ook maar 21 van een ring worden voorzien. 31 juli vingen we de 
eerste Sprinkhaanzanger voor het najaar. Vanaf 9 augustus zijn we het geluid gaan draaien en 
vanaf dat moment werden direct goede aantallen gevangen met maximaal 16 op 24 augustus. 
De piek lag dit jaar halverwege augustus. De laatste viel op 2 oktober en was de 208e voor het 
seizoen en dat terwijl het oude jaarrecord 65 was. Niet alleen veel Sprinkhaanzangers maar 
ook veel Snorren werden geringd. Ik denk dat niemand had verwacht dat deze soort zo alge-
meen is als doortrekker over de regio. Vanaf 2009 draaien we het geluid en worden ze jaarlijks 
gevangen met maximaal 6 in 2011 maar dit  jaar vingen we maar liefst 25 exemplaren! Stuk 
voor stuk eerstejaars vogels en veelal met trekvet. Snorren zijn er vroeg bij; de eerste twee 
vingen we op 23 juli. De meeste werden echter in augustus gevangen met op 11 en 17 augus-
tus drie exemplaren. De laatste hadden we op 10 september. Een Snor die we ringden op 24 
augustus werd drie dagen later teruggevangen in de Amsterdamse waterleidingsduinen, een 
geval van dispersie. Rietzangers blijken ook algemene doortrekkers te zijn in de regio maar 
vallen in het veld las  g op. Er werden er namelijk 193 geringd. De eerste twee weken van 
augustus zijn het beste voor Rietzangers. In september neemt de soort snel af en de laatste 
werd op 30 september gevangen. Op 17 augustus werd een eerstejaars Rietzanger met Sta-
vanger-ring gevangen en wederom een Stavanger-ring op 24 augustus alleen nu bij een adulte 
vogel. Op 25 augustus een eerstejaars Rietzanger met Bruxelles-ring die dus naar het noorden 
is gevlogen: dispersie, iets dat je vrij veel ziet bij jonge zangvogels. Bosrietzangers brengen 
al  jd maar een kort bezoekje aan Nederland. Ze arriveren pas in mei en de meeste adulten 
zijn eind juli alweer weggetrokken. De najaarspiek ligt in de eerste week van augustus, één 
van de vroegst wegtrekkende zangvogels dus. De laatste vogel werd geringd op 16 september, 
die het seizoensaantal tot 341 exemplaren bracht. Kleine karekiet was in 2012 de meest ge-
vangen soort met 2624 gevangen vogels. De piek valt medio augustus. 14 augustus was dan 
ook de beste dag van het jaar toen we er 95 vingen. Geen extreem goede dagen dus want 
het dagrecord is 211 (stamt uit 2006). Ook in september is de kleine karekiet een algemene 
doortrekker alleen in oktober lopen de aantallen erg terug. 20 oktober was de laatste dag met 
Kleine karekieten maar nog wel 4 stuks. Karekieten met buitenlandse ringen: op 20 mei een 
Bruxelles-ring en een Paris-ring; dit zijn lokale broedvogels die het najaar ervoor op doortrek 
geringd zijn in België en Frankrijk. In het najaar werden ook de nodige ringen gecontroleerd. 
Op 22 juli, 23 juli, 25 juli, 9 augustus, 21 augustus (2x) en 10 september vingen we Bruxelles-
ringen, allemaal verschillende exemplaren. Op 30 juli een adult met Lisbo-ring (Portugal), op 
8 augustus een adult met Paris-ring, op 21 augustus een eerstejaars met Helgoland-ring, op 
30 augustus een adult met Stockholm-ring en tot slot op 4 september een eerstejaars met 
Stockholm-ring. Kleine karekieten genoeg dus, alleen hadden we tussen al die kleintjes gek 
genoeg nog nooit een Grote karekiet geringd. Een soort die nog ontbrak maar gelukkig werd 
dat dit jaar ruimschoots goedgemaakt. We vingen er maar liefst drie en wel op 20, 21 en 25 
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augustus. Alle drie eerstejaars vogels met trekvet. Spotvogels zijn er ook vroeg bij als het gaat 
om wegtrekken. In juli en begin augustus vingen we vijf doortrekkers. Ook lang verwacht maar 
nooit eerder gevangen was de Sperwergrasmus die op 3 september uit het net gehaald werd. 
Dit was een nieuwe soort voor de regio Nijmegen en pas het tweede of derde geval voor 
Gelderland en de eerst gedocumenteerde. Gewoon een bijzonder zeldzame soort voor het 
binnenland dus! Aan de Hollandse kust zijn Sperwergrasmussen een stuk minder zeldzaam. 
Het geluid werd ruim een maand lang iedere nacht afgespeeld. Grasmussen kwamen het hele 
najaar niet echt goed op gang. De doortrekpiek valt eind augustus. De laatste hing op 3 ok-
tober in het net en daarmee kwam het seizoenstotaal op 165 te staan. Op 30 april vingen we 
een Grasmus met Bruxelles-ring. Tijdens het CES ringden we vier lokale Braamsluipers en in 

het najaar vijf doortrekkers. Tuinfl uiters deden het een stuk beter met 270 ex. De piek vond 
halverwege augustus plaats en dat is later dan de gebruikelijke piek in de laatste week van 
augustus. Zwartkop werd in aantal de tweede soort van het jaar met 2461 exemplaren. Al-
leen in 2011 werden er meer geringd. Een duidelijke piek is zichtbaar in de eerste week van 
september. Op 10 september werden er 147 geringd en dat was de beste dag. De eerste door-
trekkers treff en we medio augustus aan en in oktober is het snel afgelopen met Zwartkoppen. 
Er werden vier Zwartkoppen met een Belgische ring gecontroleerd. Tji  jaf is een algemene 
maar late doortrekker waarvan de piek in de laatste week van september valt. Er werden er 
minder gevangen dan gebruikelijk maar door het aantal dagen dat er gevangen werd was het 
seizoenstotaal met 462 toch best goed. Er werden geen Scandinavische of Siberische tjiff en 
geringd. Fi  s is gewoon een algemene broedvogel in het binnenland en ook ten noorden van 
ons maar we vangen er maar opvallend weinig vind ik, 60 dit jaar met een piek in de laatste 
week van augustus. Hetzelfde geldt overigens voor meerdere soorten. De laatste vingen we 
op 30 september. Ook 14 Goudhaantjes en 3 Vuurgoudhaantjes kwamen langs, evenals 2 
Grauwe vliegenvangers en 3 Bonte vliegenvangers. Van de Zwarte mezen-invasie kregen we 
maar weinig mee. Wel kwamen er vrijwel dagelijks kleine groepjes overgevlogen maar we 
vingen er maar 7. Door de ongekende Koolmezeninvasie werden we daarentegen wel over-
spoeld. Het duurde even voordat wij ook echte aantallen kregen maar 15 oktober was de 
eerste mezendag met 122 koolmezen. Vervolgens 71 op 17 oktober, 276 op 18 oktober, 159 
op 19 oktober en 71 op 20 oktober, daarna was het snel over. De oorsprong van deze Kool-
mezen lag in het Oostzee gebied. We controleerden twee Koolmezen met Litouwen-ring, één 
met Estonia-ring en één met Moskva-ring. We ringden er in totaal 836, een mega record! Ook 

Sperwergrasmus (l) en Tuinfl uiter (r), 03-09-2012 Dwerggors, 18-09-2012
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Pimpelmezen deden goed mee, hiervan ringden we er 577 waarvan 108 op 18 oktober en 
één met Litouwen-ring. Verder 23 Staartmezen en 13 Matkoppen, en dat is niet echt veel ge-
zien het aantal vanguren.  Wel werd er voor het eerst sinds 2005 weer eens een Buidelmees 
gevangen, op 3 september. Deze eerstejaars vogel was de dag ervoor al aanwezig. Een grote 
verrassing was een eerstejaars Grauwe klauwier die op 17 augustus geheel onverwachts in 
het net hing! Dit was de eerste op de ringplek. Het hele najaar is de slaapplaats in het riet be-
zet door Spreeuwen. De aantallen variëren sterk maar het is toch al  jd weer een spectaculair 
gezicht wanneer duizenden Spreeuwen de slaapplaats verlaten. Dit jaar vlogen 103 Spreeu-
wen in de ne  en waarvan één ‘biscuit’ variant (afwijkend licht verenkleed). Er werden twee 
Huismussen geringd van nabijgelegen boerderijen. Ringmussen zijn wel echte trekvogels die 
in oktober in vrij hoge aantallen doorkomen. Met behulp van geluid konden we er 55 vangen. 
Vinken reageren nauwelijks op geluid en die vangen we nooit veel. Zo ook dit jaar maar 7. 
Andere vinkach  gen waren drie Groenlingen en zes Pu  ers, ook geen jaarlijkse soorten. In 
november werden twee Geelgorzen gevangen. In vergelijking met vorig jaar hadden we maar 
weinig Rietgorzen. En dat terwijl de netopstelling guns  g was voor Rietgors en het geluid 
vanaf half september tot eind oktober gedraaid hee  . De beste dag was 23 september met 
17 exemplaren en dat is niet veel aangezien het dagrecord 50 is (twee keer gehaald al). Er 
was echter één gorsje dat alles goedmaakte. Op 18 september hing geheel onverwachts het 
snoepje van 2012 in het net: een eerstejaars Dwerggors! Dwerggorzen broeden in Oost Scan-
dinavië en Siberië en overwinteren in Zuid Azië. Aan de Nederlandse kust is het een jaarlijkse 
soort in kleine aantallen maar voor het binnenland is het een harde mega en dit is dan ook 
het eerst gedocumenteerde geval voor Gelderland. Bovendien is 18 september erg vroeg voor 
de soort. 

Aantallen Ooijse Graaf

Soort 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Buizerd - - - - - - - 1 - -
Sperwer - 1 - - - 1 - 1 1
Houtduif - 2 - - 1 - - - - -
Kwartel 35 - - - - - - - - -
Waterral 12 7 4 2 - 1 - - 1 -
Porseleinhoen 11 1 - - - - - 1 - -
Waterhoen 4 - - - - 1 - 1 - -
Meerkoet - - 1 1 - - - - - -
Zwarte stern - 1 - - - - - 1 - -
Bokje - - - - - - - - - 1
Oeverloper 1 - - 1 - - - - - -
Kerkuil 1 - - - - - - - - -
Ransuil 1 - - - - - - - - -
IJsvogel 5 16 2 14 11 17 11 21 12 11
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Soort 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Draaihals 7 12 1 2 - 2 2 - - 1
Groene specht - - - - - - 1 - 1 1
Gr. bonte specht 3 4 1 2 - 1 1 2 1 1
Kl. bonte specht 1 1 - 1 - - - - - 1
Veldleeuwerik 76 - - - - - - - - -
Oeverzwaluw 4 -7 13 158 2 - 95 142 15 31
Huiszwaluw - - - - - - -3 - -
Boerenzwaluw 539 104 115 430 150 31 935 993 209 99
Boer x Huiszwaluw - 1 - - - - - - - -
Boompieper 20 1 1 1 - - - 1 - -
Graspieper 52 1 - - - - - - - -
Waterpieper 2 - - - - - - - - -
Gele kwikstaart 100 6 42 237 101 230 14 41 48 -
Grote gele kwik 5 - - - - - - - - 1
Wi  e kwikstaart 7 - 1 - - 2 - - - 2
Winterkoning 82 56 48 45 54 61 40 66 35 50
Heggenmus 108 26 29 13 18 23 6 43 30 29
Roodborst 489 507 283 102 82 123 35 176 67 194
Nachtegaal 2 3 2 1 - - 1 1 1 2
Blauwborst 45 40 17 31 8 10 8 5 26 16
Zwarte roodstaart 1 2 1 - - - - - 1 1
Gekr. roodstaart 10 13 3 1 2 1 1 6 4 -
Paapje 4 3 - - - - - - 1 1
Roodbosr  apuit 18 21 3 3 3 - - 4 3 1
Merel 68 20 20 5 13 25 9 38 21 34
Kramsvogel 8 - - - - - - - - 9
Zanglijster 383 39 26 20 25 17 18 32 19 41
Koperwiek 21 - 15 - 8 13 - 13 4 14
Grote lijster - - - - - 1 1 - - -
Sprinkhaanzanger 208 65 11 7 5 5 9 5 7 11
Snor 25 6 2 1 - - - - - -
Rietzanger 190 120 52 55 26 29 29 9 13 12
Kleine karekiet 2624 1745 718 850 641 439 601 373 448 417
Grote karekiet 3 - - - - - - - - -
Spotvogel 3 - - - - - - - - -
Sperwergrasmus 1 - - - - - - - - -
Braamsluiper 9 12 5 9 14 10 4 9 10 7



MOURIK 2013-1

29

Soort 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Grasmus 165 246 67 93 36 42 71 43 79 53
Tuinfl uiter 270 185 183 198 113 101 108 169 118 98
Zwartkop 2461 3265 1335 1101 602 452 432 876 670 669
Bladkoning - - 1 - - - - - - -
Tji  jaf 462 661 371 246 184 152 100 234 393 306
Fi  s 60 86 26 37 23 21 21 36 35 40
Goudhaan 13 - 5 - 14 15 - 5 - 11
Vuurgoudhaan 3 6 2 2 6 6 1 - - -
Gr. vliegenvanger 2 3 - 2 1 1 1 1 - 2
B. vliegenvanger 3 1 1 1 - - - - 2 2
Baardman - - 1 - 6 - - - - 1
Staartmees 23 23 25 12 27 14 3 12 25 25
Matkop 13 19 17 18 17 8 9 25 13 10
Glanskop - - - - 1 - 1 1 - -
Zwarte mees 7 - 6 - 2 2 - 20 - 1
Pimpelmees 561 182 281 120 176 83 34 106 74 85
Koolmees 823 127 147 96 151 96 40 134 82 75
Boomklever - 1 1 2 1 - 1 2 - -
Boomkruiper 9 17 9 8 8 6 7 3 10 10
Buidelmees 1 - - - - - - 1 1 2
Grauwe klauwier 1 - - - - - - - - -
Spreeuw 103 75 145 175 49 8 6 11 - 2
Gaai - - - 2 1 - 1 - 1 -
Huismus 1 2 - 1 - 2 - - - -
Ringmus 52 10 2 1 2 - 1 2 1 -
Vink 7 5 6 3 6 1 3 5 3 2
Groenling 3 - - - 1 2 1 1 2 -
Pu  er 6 1 1 - - - - - - -
Kleine barmsijs - - - - - - - - - 1
Appelvink - - 2 - - 1 - - - -
Ortholaan - - - - 1 - - - - -
Geelgors 2 - - - - - 1 - - -
Dwerggors 1 - - - - - - - - -
Rietgors 228 435 93 76 96 76 48 182 138 113
Napoleonwever - 1 - - - - - - - -
Totaal 10766 8382 4244 4307 2744 2226 2897 3727 2766 2592

Figuur 3 - Aantallen nieuw geringde vogels Ooijse Graaf (2002-1669 is achterwege gelaten)
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VWG steunt Lentse Huiszwaluwen
Wilfried de Jong (wwwdejong@hotmail.com) en Ben Brouwer

In de ALV van 26 maart 2012 werd besloten om € 150 beschikbaar te stellen voor de 
Huiszwaluwen in Lent. Met zo’n 67 bewoonde nesten in 2010, 93 in 2011 en 72 in 2012 
zit daar de grootste huiszwaluwkolonie van de wijde omgeving. De kolonie is kwetsbaar 
doordat de meeste nesten aan een paar geschikte woningen langs de Turennesingel zi  en, 
aan de oostkant van Lent. In het topjaar 2011 zaten daar maar liefst 62 nesten aan zes 
woningen, terwijl de overige verspreid zijn over de wijk. En hoewel veel bewoners de 
nestelende Huiszwaluwen wel leuk vinden, geldt dat zeker niet in alle gevallen.

Het is van belang dat de wijkbewoners weten hoe bijzonder de kolonie is en hoe a  ankelijk de 
Huiszwaluwen zijn van de nestelmogelijkheid aan hun huizen. Daarom is eind 2011 informa  e 
verspreid via fl yers en een stukje in het wijkblad de Lentse Lucht. In mei 2012 is daarin ook 
aangekondigd dat de VWG Nijmegen een blijk van waardering zou geven aan de bewoners 
van de woningen met de meeste nesten in dat seizoen. Want in een aantal gevallen zi  en 
de nesten pal boven slaapkamerramen (zie foto) of op andere plaatsen waar ze de nodige 
poepoverlast veroorzaken. Eind augustus vorig jaar zijn namens de VWG cadeaubonnen met 
een dankbetuiging bezorgd bij de bewoners van zeven woningen met vier of meer bewoonde 
nesten. Dit werd zeer gewaardeerd en het draagt hopelijk bij aan de accepta  e van de 
Huiszwaluwen. Uiteraard hee   dit ook weer aandacht gekregen in het wijkblad.

16 huiszwaluwnesten aan Het Buske 63, Lent (juli 2011)



MOURIK 2013-1

31

In 2012 was er landelijk een afname van de Huiszwaluwen, mogelijk als gevolg van droogte 
in de Sahel. Ook in Lent waren er vorig jaar zo’n 20% minder bewoonde nesten. Opvallend 
was ook een gedeeltelijke verschuiving van de nestplaatsen. Langs de Turennesingel was het 
aantal bewoonde nesten om onduidelijke redenen meer dan gehalveerd; veel intacte nesten 
van de voorgaande jaren bleven daar onbezet. Maar in nabije straten zaten nu 20 nieuwe 
nesten en ook aan de pas opgeleverde woningen achter Thermion werden meteen al elf 
nesten gebouwd. In totaal zaten er in Lent bewoonde nesten aan 41 woningen. 

A  ankelijk van de ontwikkelingen in het komende broedseizoen wordt gekeken of verdere 
ondersteuning wenselijk is. Te denken valt dan weer aan het verspreiden van fl yers met 
specifi eke informa  e over de Lentse kolonie, het plaatsen van kunstnesten of misschien 
nogmaals een kleine fi nanciële beloning. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op 
Vogelbescherming Nederland, die dit jaar door een fondswervingsac  e onder leden een ruim 
budget beschikbaar hee   ter ondersteuning van zwaluwvriendelijke ini  a  even. Wellicht is 
het mogelijk om ook op andere plaatsen en op andere manieren binnen ons werkgebied 
ac  viteiten te ontplooien ter ondersteuning van Huis-, Boeren- of Oeverzwaluwen. Ideeën 
op dat gebied horen we graag, zodat mogelijk een gezamenlijke subsidieaanvraag bij 
Vogelbescherming kan worden voorbereid.

Vogels inventariseren in de Bruuk
Peter Eekelder, petereekelder@gmail.com

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep kwam vorig jaar de wens naar 
voren om ook buiten de Gelderse Poort meer aan broedvogelinventarisa  es te gaan doen. 
Drie leden hebben toen meteen de daad bij het woord gevoegd en inventarisa  es gedaan in 
de Heerlijkheid Beek, de Mookerheide, de Mulderskop en de Thielebeek.

Dit voorjaar wil de Vogelwerkgroep nog een gebied gaan monitoren, en wel de Bruuk. In de 
Bruuk zijn al vanaf de jaren ’70 met tussenpozen inventarisa  es gedaan, dus er is al een leuke 
reeks. Door deze reeks te herva  en kunnen we goed zien wat er de afgelopen jaren is veran-
derd in de vogelbevolking. Er zijn al een paar mensen die mee willen doen, maar meer men-
sen zijn welkom. We willen het namelijk opstarten als ac  viteit van de Vogelwerkgroep. Wil je 
graag inventariseren, maar beschik je (nog) over te weinig veldkennis, dan ben je ook welkom. 
De Bruuk is een afwisselend gebied en dus ideaal om ervaring op te doen. Maar meld je snel 
als je interesse hebt, want elke ronde kan er maximaal één iemand meelopen. 
 
Kortom, heb je interesse om zelfstandig een ronde te doen of om eens mee te lopen, meld 
je dan. Er zullen zes ochtendbezoeken (vanaf ca. een uur voor zonsopkomst) en twee avond/
nachtbezoeken gebracht worden in de periode maart-juni. 

Behalve voor de Bruuk zijn er ook tellers welkom voor geplande inventarisa  es in de uiter-
waarden tussen Weurt en Ewijk. Details daarover zullen later volgen.
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Derde geringde Zwarte Ooievaar in het werkgebied
Berend Voslamber, berend.voslamber@sovon.nl

In 2007 schreef Peter Hoppenbrouwers over twee geringde Zwarte Ooievaars in ons werkge-
bied (Mourik 2007;97-98). Sinds die  jd zijn er vele Zwarte Ooievaars gezien rond Nijmegen 
(h  p://nijmegen.waarneming.nl/soort/atlas/?id=362), maar voor zover bekend werd er nooit 
meer een geringde waargenomen.

In de nazomer van 2012 was het echter weer zover. Op 24 september, in de stromende regen, 
ontdekte ik  jdens mijn autorit naar het werk een Zwarte Ooievaar in de Erlecomse Polder. 
Toch maar even gestopt om de vogel goed te bekijken. Hee  -ie een ring om. Het lukte me de 
ring af te lezen en wat foto’s van de vogel te maken. Gelukkig sloeg de regen net aan de an-
dere kant tegen de auto. Het ging om een wi  e ring met inscrip  e 646M. Op kantoor naar de 
ringer gezocht met www.cr-birding.org en daar al snel gevonden dat het om een Tsjechische 
vogel ging. Mailtje naar de ringer gestuurd en al heel snel een reac  e met de ringgegevens en 
een foto van de vogel op nest samen met zijn/haar 2 broers/zusters. De vogel werd op 3 juli 
2012 geringd (metaal PRAHA BX 21905) bij Rotava in het  Sokolov district. Deze plek ligt in het 
noordwesten van Tsjechië vlakbij de grens met het oosten van Duitsland en ligt iets westelij-
ker dan de ringplek van de Tsjechische vogel die in 2007 werd waargenomen in de Ooijpolder. 
De vogel werd op 29 september nog door Mark Wilkinson afgelezen bij de Millingerhof. Ver-
moedelijk bleef het exemplaar nog langer rondhangen. Op 3 oktober zag ik nog steeds een 
Zwarte Ooievaar in de omgeving van Millingerwaard/Millingerhof, maar ik kon toen niet zien 
of de vogel geringd was.

Het is niet verbazingwekkend dat Zwarte Ooievaars die bij ons opduiken, uit het oosten komen. 
Aldaar broeden veel grotere aantallen dan ten zuiden van ons. Vooral jongen vogels trekken 
voordat ze rich  ng Afrika gaan 
nogal eens rond. Een groot deel 
van de Zwarte Ooievaars die 
we in de Ooijpolder zien is dan 
ook jong. Dat ook adulte vogels 
wel hier naar toe trekken laat 
een waarneming in 2011 zien 
van een adulte vogel die lan-
gere  jd in de Millingerwaard 
en omgeving rondhing. Meer 
informa  e over het voorkomen 
van Zwarte Ooievaar in het 
werkgebied van de Vogelwerk-
groep is te vinden op de web-
site van de vogelwerkgroep via 
bovengenoemde link. Zwarte Ooievaar wit 646M op nest 03 juli 2012 in Rotava (Tsjechië) 
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Ander faunanieuws 2013-1
Peter Hoppenbrouwers, peter.hoppenbrouwers@planet.nl

In de winter  jd zijn er maar weinig waarnemingen, dus nu maar één pagina. 

Zoogdieren
2013, Jaar van de Steenmarter. Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één 
van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2008 was dit de Bunzing, in 2009 
de Egel, in 2010 het Wild zwijn, in 2011 de Nederlandse vleermuissoorten en in 2012 werd 
gekozen voor de Bever. In 2013 is het de beurt aan de Steenmarter! Voor de Steenmarter is 
gekozen vanwege de toename in verspreiding in Nederland en de overlast die ervaren kan 
worden als steenmarters een bezoek brengen aan huizen of auto’s. Er zijn in veel gevallen 
goede oplossingen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De Zoogdiervereniging wil de 
kennis die daarover aanwezig is onder de aandacht brengen zodat overlast geminimaliseerd 
wordt en de Steenmarter in een posi  ever licht komt te staan. Meer over deze soort is te le-
zen op de site van de Zoogdiervereniging www.zoogdiervereniging.nl 

Dagvlinders
In de winter kun je ‘gemakkelijker’ eitjes zoeken van dagvlinders. Zo ook naar de eitjes van de 
Sleedoornpage. De enige plek tot nu is en blij   het gebied rondom de Kraaijenbergse plassen. 
Ook deze winterperiode zijn er weer eitjes gevonden. Wie vindt er eitjes van de soort in de 
Ooijpolder  of een andere plek rondom Nijmegen? Indien er eitjes gevonden worden, maak 
er a.u.b. een foto van!
Hopelijk weer een even mooi en vroeg voorjaar als het afgelopen jaar. Ik ben benieuwd wat 
we dit jaar te zien krijgen van de Grote vos. Die was vorig jaar op verschillende plekken, bij 
Beugen, in de Groenlanden en in de  omgeving van  Beek-Ubbergen en de Stuwwal te zien. De 
grote vos overwintert, net als zijn algemene broertje de kleine vos, als vlinder. Ze zi  en in de 
winter weggekropen in holle bomen, schuurtjes, bunkers of zolders. Op de eerste voorjaars-
dagen komen ze tevoorschijn en gaan ze op zoek naar een partner. Goed ople  en maar!

Sleedoornpage   Foto: Vincent Sanders
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Waarnemingenoverzicht 1 november 2012 t/m 31 januari 2013 
met een historische terugblik 
Menno Hornman, menno.hornman@sovon.nl

Dit is (voorlopig) mijn laatste waarnemingenrubriek voor de Mourik. Wie biedt zich aan als 
opvolger? Vanwege deze laatste edi  e een overzicht van de ontwikkeling van het aantal waar-
nemingen zoals die in ons digitale archief tegenwoordig in groten getale binnen stromen. 
Voor dit overzicht heb ik slechts een kleine 34.000 waarnemingen doorgespit. De totaalteller 
van ons VWG-archief staat nu op 877.719 waarnemingen. Nog een jaar en het miljoen zou 
gehaald kunnen zijn.  

We hebben een aardige winter achter de rug, een winter die wederom de naam winter  mocht 
dragen. Het was al  de vijfde opeenvolgende winter die weliswaar niet als koud te boek komt 
te staan, maar wel kouder dan een hele rij zachte winters ervoor, met af en toe fl inke vorst en 
vooral rela  ef wat sneeuw . Toch leken de toppers deze winter niets met dit weer te maken 
te hebben:  het indrukwekkend scala aan zeevogels dat vrijwel tegelijker  jd opdook bij de 
Kraaijenbergse Plassen deed zelfs (qua soorten) een gemiddelde Brouwersdam- excursie bijna 
verbleken: Parelduiker, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Kuifduikers, Grote Zee-eenden en een 
Topper. Een mooie groep Goudvinken en Grote en Kleine Barmsijzen op de Bult vormden ove-
rigens een fi jn toetje. Ik ga het hier niet verder over hebben, want in deze Mourik kunt u daar 
al uitgebreid over lezen. 
 
Het is hard gegaan met ons VWG archief. Wanneer we gaan kijken naar het jaarlijks aan-
tal doorgegeven waarnemingen (exclusief exoten om de vergelijking met het aantal soorten 
“eerlijk” te maken) vanaf 1980 dan zien we dat het aantal waarnemingen per jaar aanvankelijk 
schommelde tussen de 1900 en 11.000 (met kleine piekjes halverwege de jaren tach  g (->avi-
fauna Land van Cuijk eff ect) en eind jaren negen  g (avifauna Gelderse Poort eff ect; die laat-
ste is er overigens nooit van gekomen, maar hee   dus wel het archief gespekt)). Dit was de 
situa  e tot 2005. In dat jaar had de voorhoede de obscure website waarneming.nl ontdekt. 
Deze website was een gemakkelijke en laagdrempelige invoertool (en ja, toen had lang nog 
niet iedereen internet, iets wat nu –niet eens zoveel jaar later – niet meer voor te stellen is!). 
Het aantal doorgegeven waarnemingen steeg dat jaar tot ruim 16.000. Een jaar later volgden 
meer mensen (met een internetaanslui  ng..). Het totaal kwam uit op 34.500. Het bleef maar 
s  jgen en in 2009 stond de jaarteller op 110.271! Met dit aantal lijkt de grootste rek er ove-
rigens wel uit. In 2012 werden 122.800 waarnemingen doorgegeven (>125.000 met exoten). 
Wat gaat de toekomst bieden?
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Het aantal exemplaren vertoont dezelfde lijn als het aantal waarnemingen. Werden er tot 
2004 tussen de 80.000 (1995) en 800.000 (topjaar 1985) vogels gemeld, ook het aantal door-
gegeven vogels schoot na 2005 vergelijkbaar de lucht in. Het miljoen werd overschreden in 
2006 en in 2010 stond de teller al op 3,2 miljoen. In 2012 werden de 4 miljoen vogels op een 
haar na niet gehaald (3,98 miljoen). 
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 ⃝ = aantal vogels

Interessant is om te kijken wat al die extra waarnemingen nu eigenlijk aan soorten hebben op-
geleverd. Dan blijkt dat het pre-waarneming.nl-  jdperk qua soorten helemaal niet zo slecht 
was. In de jaren 1980-2004 lag het aantal jaarlijks waargenomen soorten tussen 202 en 233. 
Na de sterke s  jging van het aantal warnemingen steeg dit aantal naar 249 in 2010, het top-
jaar qua aantal soorten. Opvallend is eigenlijk dat tussen 2007 en 2012 het aantal soorten 
ongelofelijk constant was; het lag tussen 241 en de genoemde 249. Wanneer we het jaarlijks 
aantal soorten uitze  en tegen het jaarlijks aantal waarnemingen zien we een mooie afvlak-
kende curve die natuurlijk heel logisch is - en daarmee ook de beperkte s  jging verklaart. Om 
de 260 soorten te halen zal het aantal waarnemingen nog wel wat verder moeten s  jgen (on-
geveer naar de half miljoen). Kortom vooral doorgaan dus en vooral veel uren maken buiten 
(en niet allemaal tegelijk achter alle leuke waarnemingen aan rijden –hoor wie het zegt)!
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Tot zover deze zijstap, nu de waarnemingen!

D   
Een jonge Roodkeelduiker dook van 15-27 december onder op de grote plas (7) van de 
Kraaijenbergse (KBP). In ieder geval twee, maar misschien zelfs wel drie Parelduikers waren 
deze winter aanwezig in het Land van Cuijk:  van 16 december - 24 januari op KBP 4 en later 
KBP5 (tegelijker  jd met de Roodkeelduiker) en van 27 december – 22 januari op de Kuilen bij 
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Langenboom. Een eerste winterkleed Roodhalsfuut hee   het op KBP 9 zelfs nog langer naar 
de zin. Bij het schrijven van deze rubriek is de vogel, die al op 21 november werd ontdekt, nog 
aanwezig, vaak bij een jacht dat ligt bij een van de villa´s aan het water. De aanwezigheid van 
twee Kuifduikers van 14 december tot 25 januari op KBP 4 en later 5 deed bij de voorgaande 

soorten nog schepje erboven op. Het mag dan ook niet verbazen dat deze combina  e van 
soorten fl ink wat bekijks trok: een excursie naar de Oost-Brabantse Kraaijenbergse Plassen 
was daarmee haast (zee)soortenrijker dan eentje naar de Brouwersdam. De enige (twee) Ge-
oorde Futen deze periode werden op 9 november gezien in de Ni  rikse Waard. De Aalschol-
verslaapplaats in de Millingerwaard is lang niet meer zo groot als  en jaar terug. Werden 
er toen nog duizenden vogels geteld, op 2 december kwam een teller niet verder dan 114. 
Grote Aalscholvers werden op 16 december (KBP4), 2  januari (KBP7), 12 januari (De Kuilen) 
en op 14 januari (weer KBP4) knap tussen de gewone Aalscholvers uit gepikt . Roerdompen 
verrasten deze periode soms le  erlijk enkele waarnemers op verschillende loca  es (o.a. Bo-
ven Leeuwen, Mookerplas, Stadswaard, Millingerwaard en Groenlanden-noord). Tijdens een 
slaapplaatstelling van Aalscholvers werden ook 17 Grote Zilverreigers geteld bij het Leuker-
meer. Een late Lepelaar zat nog van 2-4 november druk te vissen bij de Oude Waal. Vier Rosse 
Fluiteenden zaten op 29 november doodleuk op een rij op de zandzuiger van KBP7. De dag 
voor Kerstmis werden maar liefst 312 Kleine Zwanen geteld bij St Anthonis, een van de gro-
tere groepen de afgelopen jaren. Maximaal 42 Wilde Zwanen op 30 januari in de Groespeel 
waren eveneens geen ka  enpis. Van de drie Zwarte Zwanen die tussen 13 en 17 januari ver-
bleven op de Oude Waal was er eentje gemerkt met halsband 02A6 en een ander met poot-
ring B-AA. Deze vogels, die op 8 januari nog op het Zwart Water - waar wil je anders zijn als 
Zwarte Zwaan – bij Venlo zaten, zijn beide als 2kj vrouwtjes begin 2012 bij Roermond geringd. 
Kleine Rietganzen doken vooral op in de regio in de eerste twee maanden. Op Tweede kerst-
dag werden 5400 Toendrarietganzen geteld bij Siebengewald. Een kluit van 23.000 Kolganzen 
bedekte op 14 januari ongeveer het complete landschap langs de Zeelandsestraat. Samen 
met de bijna 25.000 vogels in de westelijke Ooijpolder betekende dat het hoogste aantal sinds 

Parelduiker, 20 december 2012, Kraaijenbergse plassen  Foto: Jan Albers
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lange  jd voor dit gebied. Buiten onze bekende vriend uit Cuijk en Middelaar, werd driemaal 
een Dwerggans gemeld uit de Ooijpolder of Duff elt. Indische Ganzen nemen in Nederland in 
rap tempo af, zodat de groep van maximaal 8 exemplaren die op en rond het Reindersmeer 
verblij   het vermelden waard is.  Met maximaal 2500 exemplaren op 20 januari bij Bergen 
kan wel gezegd worden dat Brandganzen ook Noord-Limburg aan het bevolken zijn. Een licht-
gekleurde Rotgans zaaide op 30 januari fl inke twijfel bij De Geest (KBP) en een dag later bij 
Beers. Goed speuren in groepen ganzen leverde ook deze periode weer Roodhalsganzen op 
o.a. in de Ooijpolder, de Duff elt, de Lage Wijth en zelfs in het rela  ef ganzenarme Groesbeek. 
Bij Aijen werden op 19 januari maar liefst 1000 Nijlganzen geschat. Het aantal Casarca’s in 
de regio, nog zeker 19 exemplaren begin november, dunde in de loop van de winter aardig 
uit tot hooguit tweetallen in december en januari. Een Roodschoudertaling in de Gendtse 
Polder maakte op 15 december de watervogeltelling van een teller helemaal compleet. De 
530 Smienten in de Oosterhoutse Waard op dezelfde dag betekende het grootste aantal in 
deze periode. Daar konden 300 Krakeenden op de Bisonbaai op 27 december niet tegen op. 
Hoewel in november korte  jd maximaal 4 Krooneenden op verschillende plekken opdoken, 
had het mannetje dat vanaf 24 december (fonteinkruiden) opdook in De Vilt het het beste 
naar de zin: op het moment van schrijven – half februari – zit hij er nog. Het klinkt wellicht wat 
zuur dat een eerste winter vrouwtje Witoogeend op de Raam bij het Blindenins  tuut in Grave 

(tussen 10 en 23 december en opnieuw van 26-31 januari ) zoveel bekijks trok. Een mannetje 
zat op 30 januari op KBP5. Twee tot drie Toppers waren van 30 december tot zeker 30 januari 
aanwezig op de grote plas in de Millingerwaard, maar net zoals in het echt was het trio slechts 
korte  jd compleet (5-14 januari). 
Een onvolwassen Grote Zee-eend op KBP7 (soms ook op KBP4) maakte van 15-30 december 
deel uit van het zeevogelgeweld aldaar. Twee onvolwassen vrouwtjes sloten zich op 8 januari 
bovendien  aan bij de eregalerij van de KBP5 en bleven daar tot zeker 31 januari. Op 30 en 

Roerdomp, 22 januari 2013, Groenlanden Foto: Peter Hoppenbrouwers
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31 januari zat er plots ook nog eens een eerstejaars mannetje op KBP4 & 3. Een vrouwtje Ko-
kardezaagbek  zat in december op de bekende plek bij Bijsterhuizen. Maximaal 25 Nonnetjes 
werden op 23 en 28 januari geteld op KBP5. Een mannetje Middelste Zaagbek werd op 26 no-
vember door een gelukkige waarnemer gezien op KBP9. Een op z’n zachtst gezegd niet eens zo 
gemakkelijk mannetje Rosse Stekelstaart op 8 en 10 januari in de ondergelopen uiterwaard 
van de  Loenense Buitenpolder was de eerste weer sinds jaren. 

R   
Hoewel het winter was werden er toch zomaar 21 Rode Wouwen gezien op een verscheiden-
heid aan plaatsen binnen de regio. In de Hamert werden op 12 januari vier Blauwe Kieken-
dieven geteld op een slaapplaats. De veel bezochte Ruigpootbuizerd die vanaf 18 november 
in de muizenrijke uiterwaard van de Lentse Waard de concurren  e aan moest gaan met een 
ach  al Buizerden was op 20 december toch weer vertrokken. Deze periode werd een el  al 
Smellekens opgemerkt, maar door de spreiding van dagen kon er echter geen team gevormd 
worden. Met 176 waarnemingen (195 vogels) mag de Slechtvalk amper nog een schaarse 
vogel genoemd worden. Op 28 januari werden 1230 Meerkoeten geteld op KBP7. Dit najaar 
was er helaas geen grote Kraanvogeltrek over de regio. Toch werden overvliegende groepen 
gezien op 18 november en 14 en 28-29 december. Verrassend was een zestal Kluten op 14 
december bij KBP5, maar nog later was eentje bij Aff erden op de 30e. Goudplevieren waren 
uiterst schaars en er was maar een blijvertje: tussen 15 en 22 december in het Circul. De 
enige Bonte Strandloper zat – waar anders ook – op 25 november bij KBP5. Goede speurders 
vonden in de hele periode in totaal 19 Bokjes in de regio (met een piekje halverwege januari 
met de vors  nval), het was dus fl ink zoeken. Houtsnippen lieten een iets hoger totaal opte-
kenen: 30 exemplaren (25 waarnemingen). De meeste vogels werden half tot eind november 
en half tot eind januari opgeschrikt. Een Groenpootruiter hield het tot 20 november uit bij de 
Kraaijenhof. Een Oeverloper die van 1 - 8 december bij de Bisonbaai rondtrippelde kan zonder 

Toppers, Millingerwaard, 01-01-2013  Foto: Vincent Sanders
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meer tot de categorie bijzonderheden gerekend worden. 

M   
De enige Zwartkopmeeuw, een eerste winter vogel, werd op 28 november knap tussen de 
meeuwen bij KBP5 gevonden. Op 12 januari gingen meer dan 9000 Kokmeeuwen tukken op 
KBP7, twee dagen later deden ook even zo veel Stormmeeuwen dat. Kleine Mantelmeeuwen 
zaten nog niet gek zo lang geleden ’s winters allemaal in Zuid-Europa of Afrika, maar tegen-
woordig komen ze ook schaars voor in onze regio. Het maximum deze winter was 10 exempla-
ren bij Weurt op 3 november. Hoewel Geelpootmeeuw niet echt de reputa  e hee   een win-

tergast te zijn, deden de maar liefst 80 waarnemingen (van 95 vogels ) deze periode toch een 
hele aardige poging daartoe. De Kraaijenbergse Plassen was de afgelopen periode de plek om 
Pon  sche Meeuwen te zien: het gros van de 60 meldingen kwam daar vandaan (maar daar 
waren ook wel veel vogelaars ac  ef..) . Op 13 januari waren maar liefst 5000 Houtduiven aan-
wezig in de uiterwaarden bij Aijen. Een Velduil werd op 15 december opgestoten in een open 
bosrand van het Broedersbos en op 26 december zat er eentje in de Millingerwaard. Tijdens 
het jeugdringprogramma op de Sovondag op 24 november  in Park Brakkenstein werd tot ie-
ders verrassing een jong mannetje Middelste Bonte Specht gevangen en geringd. Deze vogel 
werd de week erna nog regelma  g gezien. Zes Boomleeuweriken scharrelden op 8 januari 
rond op de Mookerheide. Een erg late Huiszwaluw vloog op 4 november over Spruitenkamp, 
Ooij. Vijf dagen later vloog een roepende Grote Pieper over het buitengebied van Millingen. 
Tot veler vreugde doken op verschillende plekken in november en december Pestvogels op, 
hoewel de aantallen laag bleven en de vogels vaak erg kort ter plaatse waren. De grootste 
groep , 15 exemplaren tellend, zat  - ook al kortstondig  - op 6 november in Zwanenveld.  Een 
winterse Zwarte Roodstaart zat op 6 januari op de manege in de Polder van Beek. Datzelfde 
gold voor een Roodbors  apuit op 12 januari in Wellerlooi. Het koude vorstweer zorgde voor 
een aardige verplaatsing van Kramsvogels. Naast fl ink wat trekkende groepen werden op 19 
januari 600 foeragerende vogels geteld in een boomgaard bij Leuth. De gehele januarimaand 

Appelvink, Stevensbeek, 26 januari 2013  Foto: Jan Albers
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leverde, ondanks de vorst in het tweede deel, toch nog 18 meldingen op van Tji  jaff en, waar-
onder een exemplaar dat van 16-18 januari in de luwte van de betonbouw van het Natuurp-
laza in sneeuwvrije delen op de grond scharrelde. Een Kortsnavelboomkruiper werd op 11 
december opgemerkt in een groep mezen en Boomkruipers  in zijn broedgebied op de Wy-
lerberg. Op 3 november vloog nog een Buidelmees over De Hamert. Klapeksters waren deze 
winter niet echt heel schaars: er werden 138 vogels doorgegeven verspreid over de gehele 
regio. Een waarnemer werd op 17 januari aan de rand van het Reichswald verrast door een 
langsvliegende Notenkraker. Raven waren met acht waarnemingen ronduit zeldzaam. Maar 
liefst 425 Kepen zaten op 17 december in het Circul. De laatste Europese Kanarie van het jaar 
vloog op 10 november over – waar anders  - De Hamert. In het Heuloërbroek werden op 10 
januari 400 Sijzen geteld. Jaarlijsters uit het hele land kwamen af op een leuk en leerzaam 
groepje van respec  evelijk maximaal 8 en 7 Grote en Kleine Barmsijzen die van 15 december 
tot zeker 30 januari aanwezig waren op de Bult van KBP5. Kruisbekken waren dit seizoen zeer 
schaars en werden alleen met enige regelmaat in het Reichwald waargenomen.  Anders was 
dat met Goudvinken, waarvan deze winter in de hele regio misschien wel een recordaantal 
werd gezien, hoewel verreweg het gros van de waarnemingen a  oms  g was van de groep 
die rondhing op De Bult (KBP5) en mindere mate de Millingerwaard en dus grotendeels op 
slechts twee groepen sloeg. Vooral in november maar ook vier keer daarna werden enkele 
Noordse Goudvinken opgemerkt , herkenbaar aan het trompetroepje. Het Goff ertpark was 
deze winter weer een uitstekende plek om Appelvinken te zien. Aangetrokken door de zaden 
van enkele grote taxussen werden er daar maximaal 34 geteld op 5 januari. Een Grauwe Gors 
kwam op 11 november al  kkend recht over de telpost van de Hamert vliegen. Tot slot, in 
het kader van vage hap zijn een niet-zuivere Coscorobazwaan op 16 en 17 december in het 
buitengebied van Mill en een doodleuk rondtrippelde Kuifcaracara op 25 januari in een win-
kelcentrum in de Biezen, Nijmegen zeker het vermelden waard.

Zoals gezegd is dit mijn laatste waarnemingenrubriek. Lie  ebbers die het graag van mij over 
willen nemen kunnen hun uitgebreide sollicita  ebrief inclusief cv in tweevoud sturen naar 
redac  e! 
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Praat mee over de toekomst en kom naar de Algemene Leden 
Vergadering (ALV)
Wij roepen alle leden op om aanwezig te zijn op de komende ALV van onze Vogelwerkgroep. Ook dit jaar 
kunnen we terecht op Natuurplaza. In deze Mourik staan diverse stukken die besproken zullen worden 
op de vergadering. De notulen van de vorige ALV hebben gestaan in de Mourik 2012-2 op pagina 80-83. 
Wie dus gewapend met deze twee Mouriken op de vergadering verschijnt komt goed beslagen ten ijs.  
Dit is de agenda:

Algemene Ledenvergadering op maandag 25 maart 2013 om 20.00 uur in het Natuurplaza

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen ALV 26 maart 2012 (zie Mourik 2012-2)

3. Secretariaat
 a. ingekomen stukken
 b. jaarverslag (zie elders in deze Mourik)

4. Financiën
 a. jaarverslag en jaarrekening 2012 (zie elders in deze Mourik)
 b. kascontrolecommissie
 c. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 d. begro  ng 2013 en vaststelling contribu  e 2013

5. Bestuurswisseling
 a. a  reden Jos van Oostveen
 b. benoeming nieuw bestuurslid (Op het moment dat deze Mourik naar de drukker ging was   
      er nog geen kandidaat beschikbaar. Een nieuwe kandidaat wordt minimaal 5 dagen voor de 
ALV              aangekondigd via de mail, website of de post.)

6. Begrenzing werkgebied 

7. Herziening statuten

8. Ac  viteiten 2013
 a. excursies en lezingen
 b. Avifauna en archief
 c. fotowedstrijd
 d. planologische zaken
 e. vogelcursus
 f. inventarisa  es
 g. jeugdbeleid

9. Rondvraag

10. Vaststellen datum volgende ALV en slui  ng
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Ac  viteitenagenda februari 2013 - juni 2013

Op onze website staat de meest recente informa  e.

Februari 2013
donderdag 21 Start vogelcursus 

Maart 2013
vrijdag 15  Informa  eavond vogeltrek Landschapsbeheer Groesbeek
zaterdag 23  excursie Biesbosch en Zuid-Holland o.l.v. Jan Hartog
maandag 25   Algemene Ledenvergadering (ALV) in het Natuurplaza aanvang 20:00   
   en fotolezing Ria Vogels

April 2013
dinsdag 9  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
dinsdag 16  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
dinsdag 23  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
zaterdag 27  Voorjaarsexcursie Zouweboezem bij Ameide o.l.v. Paul Gnodde
dinsdag 30  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal

Mei 2013
4 t/m 12   Na  onale Vogelweek (www.vogelweek.nl)
dinsdag 7  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
dinsdag 14  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
dinsdag 21  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal
dinsdag 28  Dinsdagavondexcursie 19:00, start bij het Hollands-Duits gemaal

Info over vertrek  jd, -plaats en waar je je moet opgeven is te vinden op de website.

Er worden ook diverse excursies georganiseerd door de Flora en Fauna Wergroep Gelderse 
Poort, de KNNV en het IVN.

Rec  fi ca  e
In de vorige Mourik stond vermeld dat er een 
Poelruiter was waargenomen bij de Oude Waal. 
Dit exemplaar was echter niet van 2012 maar 
van 2011.
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