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VERSLAG VWG-EXCURSIE HOLTERBERG 20 APRIL 1986 Jan Kok 

Ondanks het onwaarschijnlijke rendez-vous (zondagochtend half vijf voor het 
Amstelstation) bleek toch dat een zevental heren bereid en in staat was 
het warme bed te verlaten om in Overijssel Korhoenders te gaan kijken. Op 
de Holterberg zou nog een r.elatief grote populatie zitten. De reis was 
niet vergeefs; al gauw na aankomst konden we op het grote heideveld een 
bolderende haan bewonderen, terwijl de eigenaárdige contactroep alom te 
horen was. De zonsopgang viel door mist en kou wat tegen. Een lange bos
wandeling maakte echter een hoop goed. De liefhebbers van bosvogels kwamen 
goed aan hun trekken: Boomleeweriken, -piepers, -klevers en -kruipers 
lieten zich zien en vooral horen. Verder allerlei mezen, zoals Kuifmees, 
Staartmees en Matkop. Een Zwarte Specht werd gezien en vlak daarop een 
Havik. Teruggekomen op het heideveld, waar net het zonnetje goed doorkwam, 
konden we tot onze vreugde (en enigszins ook smart: waren we daarvoor zo 
vroeg opgestaan?) tot tweemaal toe een vliegende Korhaan waarnemen. Eentje 
ging uitgebreid in een boom zitten, We besloten deze ochtendexcursie af te 
ronden op de Veluwe. Onderweg waren we opeens de auto met Jan, Piet en 
Willem kwijt, die naar we later hoorden door een lekke band waren getroffen. 
Hierdoor misten zij niet alleen de koffie met gebak in de uitspanning 'Jacht
lust', maar ook een aangename tocht in de omgeving van Hoog Soeren, Ook 
hier weer veel Boomklevers, Kuif- en Zwarte Mezen, Tenslotte moeten een prach
tig mannetje Blauwe Kiekendief en een Sperwer genoemd worden. 

VERSLAG VWG-WEEKEND MIDDEN LIMBURG 2-4 MEI 1986 Jan Joost Bakhuizen 

Wat is er plezieriger dan om in de voorjaarszon op een terras van je koele 
pilsje te genieten terwijl de Gekraagde Roodstaarten en Bonte Vliegenvangers 
voor je neus zitten en menige andere vogel zich laat horen? Dit kon je mee
maken als je een van de achttien deelnamers was van het voorjaarsweekend in 
Middne Limburg. 
Van 2 tot en met 4 mei verbleven deze achttien VWG-ers in twee riante apparte
menten bij het Limburgse Arcen. Tijdens deze drie dagen werd de schitterende 
omgeving al fietsend afgespeurd naar vogels, Alle ingrediënten werkten mee 
om het weekend te doen slagen:: het weer was goed (de eerste dag deed zelfs 
subtropisch aan) en er werd flink gescoord, Het begon al goed, Op de heenweg 
werd uit de auto al een Ooivaar gezien, Nadat we fietsen hadden gehuurd werd 
het eerste tochtje gemaakt. Dit leverde meteen twee Ortolanen op die zich op 
een akkertje ophielden. Verder werd een Fluiter gehoord en roodstaarten en 
vliegenvangers gezien. Na een stap over de grens vloog er een Rode Wouw over 
de weg. Nadat de overige weekendgangers waren ~earriveerd, werd er in het 
duister een wandeling gemaakt - er werd een Bosuil en een Steenuil gehoord, 
Zaterdag werd De Hamert en de overkant van de Maas bezocht, Hoogtepunten 
waren twee Wespendieven, enkele Boomvalken, Zwarte Specht, twee Duinpiepers 
en zes Ortolanen, In de omgeving van onze appartementen werden 's ochtends 
vroeg al Appelvink, Goudvink, Keep en t~ee Ortolanen gezien, Al dit moois 
werd uitbundig gevierd met bier en verscheidene soorten vlaaien, 's Avonds 
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werd buiten gegeten en werd er weer een Bosuil gehoord, 's Nachts regende 
het maar bij het ontwaken was het alweer droog. Ook die dag werd er weer het 
nodige gezien: een Zwarte en een Rode Wouw, een Kleine Bonte Specht, vier 
Beflijsters, een Appelvink en een Grauwe Gors. Op de terugweg zagen we bij 
Renkum nog een Rode Wouw langs de snelweg, hetgeen een mooie afsluiting was 
van een zeer geslaagd weekend. Helaas heeft de beruchte Smit-Kroes haar oog 
op het gebied laten vallen en het buitengewoon geschikt geacht voor de aanleg 
van snelwegen! 

Soortenlijst Midden Limburg - 2 t/m 4 mei 1986. 

Dodaars 
Fuut 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
Knobbelzwaan 
Wintertaling 
Wilde Eend 
Slobeend 
Kuifeend 
Wespendief 
Rode Wouw 
Zwarte Wouw 
Bruine Kiekendief 
Blauwe Kiekendief 
Havik 
Sperwer 
Buizerd 
Torenvalk 
Boomvalk 
Patrijs 
Fazant 
Waterral 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kleine Plevier 
Kievit 
Wulp 
Groenpootruiter 
Witgatje 
Kokmeeuw 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Tortelduif 
Koekoek 
Steenuil 
Bosuil 
Gierzwaluw 
Groene Specht 
Zwarte Specht 
Kleine Bonte Specht 
Grote Bonte Specht 

twee paar in ven, De Hamert, een paar in zandafgraving 
aanwezig in ven, De Hamert en in zandafgraving 
een vliegend ex bij de Maas 
een vissend ex bij de Duitse grens 
een paar broedend bij de zandafgraving 
aanwezig in vennen en brede sloten 
aanwezig bij water 
zes ex in ven, De Hamert 
aanwèzig bij Kasteel Arcen, zandafgraving en vennen 
twee maal een ex gezien 
een ex bij de grens, een ex De Hamert 
een ex bij de zandafgraving 
een vrouwtje bij De Hamert 
idem 
enkele ex schroevend, oa bij de Maas en De Hamert 
idem, ook bij het appartement 
vele ex (tientallen), oa een groep van zeven bij De Hamert 
enkele ex 
twee ex bij het appartement, vijf ex De Hamert 
een paar op de Hooge Heide 
ja 
een roepend ex in ven, De Hamert 
aanwezig in zandafgraving en vennen 
algemener dan vorige en op meer plaatsen 
een ex langs de Maas 
een alarmerend ex in de zandafgraving 
aanwezig op weilanden en akkers, ook met jongen 
enkele ex, vnl De Hamert 
een overvliegend ex bij de zandafgraving 
een overvliegend ex 
vnl langs de Maas 
niet veel waargenomen 
algemeen 
aanwezig in Arcen 
enkele ex waargenomen 
idem 
een roepend ex bij de grens 
tweemaal een roepend ex 
tweemaal enkele ex gezien 
een roepend ex, De Hamert 
een ex De Hamert 
een roepend mannetje bij de zandafgraving 
verscheidene ex waargenomen 
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Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Duinpieper 
Boompieper 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal 
Zwarte Roodstaart 
Gekraagde Roodstaart 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Tapuit 
Beflijster 
Merel 
Kramsvogel 
Zanglijster 
Grote Lijster 
Sprinkhaanrietzanger 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Fluiter 
Tjiftjaf 
Fitis 
Goudhaantje 
Vuurgoudhaantje 
Grauwe Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger 
Staartmees 
Glanskop 
Matkop 
Kuifmees 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Vlaamse Gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 

een zingend ex De Hamert, een zingend ex omg Ravensvennen 
vnl De Hamert en landbouwgebieden 
ongeveer vijf paar bij de zandafgraving 
algemeen 
enkele ex 
twee ex op een akkertje bij De Hamert 
algemeen (veel en vaak) 

enkele ex, vnl De Hamert 
enkele ex, oa langs de Maas 
algemeen 
algemeen 
enkele zingende ex 
algemeen, vooral 's avonds veel zingende ex 
10-20 zingende ex 
aanwezig bij boerderijen en dergelijke 
enkele zingende ex 
een mannetje bij de zandafgraving, een ex De Hamert 
een paar omgeving grens, een paar De Hamert 
twee ex De Hamert 
twee mannetjes en twee vrouwtjes, De Hamert 
algemeen. 
een ex in populierenbos bij de grens 
aanwezig 
enkele ex waargenomen 
een zingend ex, De Hamert 
enkele zingende ex 
idem, vnl in wegbermen en op De Ha!(lert 
twee of drie zingende ex 
aanwezig, nog niet algemeen 
vier zingende ex 
algemeen 
idem 
zang omg grens en Ravensven 
zang Ravensven 
hier en daar een ex 
idem 
aanwezig, niet algemeen 
idem 
een ex bij de beek 
een roepend ex bij de grens 
aanwezig, niet algemeen 
algemeen 
idem 
enkele roepend ex 
enkele zingende ex 
aanwezig 
algemeen 
aanwezig, vnl 
algemeen 
algemeen 

in omgeving dorpen 

aanwezig bij bebouwing 
idem, minder algemeen 
algemeen, veel en vaak 
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Keep 
Groenling 
Putter 
Sijs 
Kneu 
Goudvink 
Appel vink 
Geelgors 
Ortolaan 

Rietgors 
Grauwe Gors 

een zingend ex nabij Arcen 
aanwezig 
een enkel overvliegend ex 
verschillende malen gehoord en zes ex De Hamert 
aanwezig 
een paar omgeving Kasteel Arcen 
enkele ex omgeving grens 
een aantal zingende ex 
twee ex omgeving grens, twee ex omgeving zandafgraving, 
zes ex omgeving Hooge Heide 
een mannetje zandafgraving, een mannetje De Hamert 
een zingend ex omgevi~g grensovergang Arcen 

Verder werden er een Wezel, een Gladde Slang en hagedissen spec gezien. 

---0000000000000000000---

VOGELS IN DE IJSSELDELTA 

Op 17 juni jl. verscheen als uitgave nr. 35 van de Stichting 
IJsselakademie te Kampen het boek "Vogels in de IJsseldelta". 
In dit boek is alle beschikbare informatie samengevat ove2 de 
vogels in de IJsseldelta, een waterrijk gebied van 327 km, 
dat grotendeels in West-Overijssel ligt. 
Het studiegebied wordt begrensd door Zwolle, Hasselt, Genemuiden, 
Noordoostpolder, Ketelbrug, Oost-Flevoland, Elburg en Zwolle, dus 
inklusief Drontermeer, Vossemeer, Ketelmeer en Zwarte Meer, 

De ontwikkelingen die zich deze eeuw in de vogelbevolking hebben 
voorgedaan nemen een belangrijke plaats in. 
Het boek kent naast een systematisch overzicht van alle waarge
nomen soorten (290 in totaal) hoofdstukken over: werkwijze, land
schap en vogels, doortrekkers en wintergasten langs de IJssel, 
vogels en veldmuizenplagen en steltlopers op slik- en zandplaten 
in de randmeren. 

Het op A4-formaat <Jedrukte boek telt 208 pagina's en is rijk ge
ïllustreerd met 16 kleurenfoto's, 3 kaarten, 29 zwart-wit foto's, 
36 pentekeningen van vogels en 94 staafdiagrammen. 
Het is geschreven door Gerrit J. Gerritsen en Jan Lok. 

· U kunt het bestellen door f 36,.:..- + verzendkosten ,(f 5,50) over te maken 
op postgiro 3835929 t.n.v. Stichting IJsselakademie te Kampen 
onder vermeldinq van "Vogels in de IJsseldelta". 



LiO De Gierzwaluw 24 (1986), nr. 2 

WAARNEMINGEN IN DE REG!O AMSTERDAM MAART T/M MEI 1986 

Gebruikte afkortingen: 
JB - Jan Joost Bakhuizen 
VB - Jan van Blanken 
KH Kees Hazevoet 
MH - Menno Huizinga 
WW - Willem vd Waal 
WAP - Waarnemers Amstelveense Parken 
VOD - Vogeloverleg Diemen 

· Samengesteld door Willem vd Waal 
Laagte Katlijk 11'' 
1018 BA Amsterdam 
020-272129 

De volgende periode beslaat de maanden juni t/m augustus 1986. Graag uw waar
nemingen ZO SPOEDIG MOGELIJK na 1 september naar bovenstaand adres! 

Roodkeelduiker 
28/3 1 ex IJ-eiland (vd Schot) 

Kuif duiker 
17/3 4 ex Aziëhaven (MH) 

Lepelaar 
Eerste waarneming: 9/3 1 ex Middelpolder, Amstelveen (fam. Andriese) 
Vervolgens waarnemingen in Waterland, Osdorper Binnenpolder, Vijfhoek eo, 
Spaarnwoude en Sloterdijk. 

Kleine Zwaan 
12/4 6 ex NO Vijfhoek (VOD) 

Zwaan Wilde 
7/3 
15/3 
21/3 
3/4 

30 ex (richting?) Amstel (geen nadere locatie) (fam. Andriese) 
1 ex Barnegat, Waterland (KH) 
's nachts gehoord Diemen-Zuid (VOD) 
5 ex O Oosterringdijk (de Kruijf) 

Kleine Rietgans 
1/3 4 ex Noordpolder, Muiden (VOD) 
3/3 2 ex Noordpolder, Muiden (de Kruif) 

Rietgans 
Laatste waarneming: 3/3 overvliegend gehoord (VOD) 

Kolgans 
16/3 + 600 ex foeragerend Opperwoud, Waterland (VWG-excursie) 
21/3 36 ex Blijkmeer, Waterland; 14 ex omgeving Uitdam; 165 ex Marken (JB) 
Laatste waarneming: 22/3 11 ex ZW Vijfhoek (VOD) 

Grauwe Gans 
Nog vele waarnemingen in maart, zowel foeragerend als overvliegend, 
24/4 3 ex Vijfhoek (Visbeen) 
26/4 1 ex NO & 1 ex zwemmend Vijfhoek (VOD) 


