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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE OOYPOLDER OP 10 JUNI 1989 
Paul J Marcus 

Op zaterdag 10 jun, vertrokken twee auto's met een zware delegatie van de VWGA richting Nijmegen Het illustere 
gezelschap. bestaande uit zeven personen. stond om circa half negen op de stoep van een rijw,elverhuur-bedr1Jf Je 
te Beek-Ubbergen De door hun blaffende vlooientheater gewekte uitbaters van deze negotie wierpen dermate 
verbijsterde blikken op het gezelschap dat de heer de Droog zich geroepen voelde hen gerust te stellen met de 
opmerking dat er gen bezetting gaande was. Na enig gemor en gesteun van de entrepeneur. die meende dat de 
omvang van zijn f1etsenpark niet berekend was op zo·n grote klandizie, werd iedereen voorzien van een deugdelijk 
rijwiel. Waar iedereen, behalve de heer de Droog, zeer zuinig op was: voornoemd persoon wist namelijk de hem 
toegewezen fiets t1Jdens de rit van een cementachtig aankoeksel te voorzien. 

Tijdens de rit werden 80 vogelsoorten waargenomen, waaronder enkele aardigtsoorten namelijk· een Steenudtje te 
Persingen dat keurig op een schoorsteen van een boerderij zat te zonnebaden. Twee Wespendieven bij de Oude 
Waal d,e aanvankelijk eE'n verhitte discus!.ie tussen de excursiegangers uitlokten omtrent de Juiste determ1nat1e 
Toen iedereen de vogels goed had kunnen bekijken en een autochtone vogelaar zijn licht over de zaak had doen 
sch1Jnen. werd men het eens. Twee maal een Grote Karekiet: 1 ex zingend in zicht in de Oude Waal en 1 ex zingend 
buiten beeld m de Hezelstraat. Behalve de Geelgorzen en de Grote Karekieten namen we overigens louter soorten 
waar die we ,n Amsterdam en omgeving ook hadden kunnen zien. Exoten waren er volop· dl! Kahwaal was één grote 
losgebroken poelepetaten-boerderij. Behalve een Indische Gans en een Nijlgans scharrelde daar ook een Brandgans. 
Deze laatste zou natuurlijk een overzomeraar kunnen zijn. ware het niet dat er ,n de naaste omgeving b•j een 
woonhu•s allerlei levende lokganzen gehouden werden. waaronder Rietgans en Kolgans. 
We zagen één voor deze omgeving bijzondere soort: de Bontbekplevier •n een zandafgraving aan de Botsenstraat 
waar ook Oeverzwaluwen rondvlogen. Andere soorten. zoals Zanglijster en P•mpelmees, schitterden door 
afwezigheid, waarsch1jnhJk als gevolg van onoplettendheid van de excurs,egangers. 

De tocht verliep geheel zonder moeilijkheden. al moet gemeld worden dat de koffie ,n Leuth niet bepaal "krek wa'k 
wou" was 
Na een ontspannende rit leverdenwe alle fietsen kraakhelder ,n bij de verhuurder, ook de fiets van de heer de Droog 
was weer van ongerechtigheden ontdaan (met water uit een hogedrukspuit op een serv1cestat1on voor 
vrachtwagens m Kekerdom!). 

Voor de volledigheid volgt nu een lijst van de waargenomen soorten. 
Fuut Oude Waal, kleiputten en st.Hubertusweg 
Aalscholver Persingen, 3 ex ➔ 0, 9.15 u; talrijk Kaliwaal 
Blauwe Reiger overal 
Knobbelzwaan Oude Waal, Kaliwaal en elders 
Grauwe Gans Oude Waal en omg, Kaliwaal 
Indische Gans 1 ex Kaliwaal !14.45 u tp 
Brandgans Kaliwaal, 1 ex tp tl4.45 u 
Nijlgans omg Ooy 1 ex. Kaliwaal en st.Hubertusweg 
Bergeend Botsestraat, Kaliwaal 
Krakeend 1 r! + 1 ~ Oude Waal 
Wilde Eend Oude Waal, Kaliwaal en elders 
Wintertaling 1 r! Kaliwaal 
Slobeend Oude Waal, Kaliwaal en elders 
Kuifeend idem 
Wespendief 2 ex omg Oude Waal. 9.50 u cirkelend ➔ Z 
Buizerd 1 ex omg Oude Waal, 2 x 1 ex omg Botsestraat 
Bruine Kiekendief Hezelstraat. Kerkdijk ( r! met kikker), Botsestraat r! vechtend met Buizerd 
Torenvalk Persingen 
Boomvalk 1 ex Botsestraat. 1 ex Erlecomsestraat 
Fazant hier en daar gehoord 
Patrijs 1 r! ~ 1 ~ uiterwaard bij Erlecomsedam en Duffeltdijk. 15.10 u 
Waterhoen omg steenfabriek Duffeltdijk 
Meerkoet overal 
Kluut 1 ex Kaliwaal 



Scholekster c.m6 Peniri,~èl". i<::ihwc1al enz 
Kievit 011<:!, :il 
Kleine Plevier Oud':' W.1,il ,..nkele ex. K;ilrll\aal 4 ex 
Bontbekplevier zeker 1 P. .< Botsestraat. z,1ndaf gravmg 
Kemphaan 1 ~ Oude W ac1I 
Grutto omg PP.rsmgen K 1hw~:il Outie w~al 
Tureluur Oude Waal K,.lrw;,c1I 
KolcmePuw t ·1!r:Jk 
/ ilv"rmeeuw gezien 
V15d1ef je OudP Waal. t< Jhwaal 
7warte Stnn broedko!on,r Hei'elstraat. g':'Zit'r: GudP './',;aal KahhJJI en J..lf'11mHen 
Houtdud ove•al 
Holenduif Gotsest: :iat omg Kekerdom 
Turkse Tortel o .1 KPk .. ,-1,,m 

r ortr.l Ooy t<' l(Prrlorri 
Koekuek •1v1:;n• 
Steenuil 1 vy •·p woonhu1,; i·'E:rsmgrn 9.15 u 
(~1er ,waluw o,1e,al 
G,ote Bonte Sprcht l e;, Hots< strJat 
V cldlceuwerik orrg P~n,mgp,n 
l'ocrenz"Naluw 'JverJI 
tfa1szwal11w dem 
lh11tr7w;;luw .:: .~r.dafgr ,v,rig Sorsestnat ~-10 e>< 13 30 u 
C.r asp1f•p~•r ')n•g r- .,1 ,,vJ .1 

W,tte Kwikstaa,t o •·• 1i 
C.Ple Kwikstaart Bo•se,;tstr Erlecomsedam 
l,"Jinterkomng o, eral 
Heggemus c, a c,rng Zyt fhc!, en Botsestraat. 
Roudbor,;t ,•,,•tioord H-:!zel:,;tr.iat 
7warte Roodstaart algPmeen omg Per<imgen 
Merel üveral 
Grote liJstr.r 1 ad Lel:th. nieuwbouwterremg b,j Plezenburg 
Klr.ine Karekiet omg Oude Waë1I, kle1putt~n. enz 
~rote Karrkiet 1 e1< zingend 1n zicht Oude Waal :t 1015 u en 1 "" gehoord Hezelstraat 
Bo,netzanger Oude Wc1al Hezelstr" Botse'.itr .. Duffeltd1Jk 
5p<Jtvogrl gelioord Bots~straat en Kekerdom 
T mnflu1ter ,mJ1111el overal 
7wa,tkop •1ude Waal Hezel!ótr Botsestr st.HubP.rtusweg 
Grasmus omg 8E:ek Persingen enz 
r it,s m.:iar weinig gehoord. cie eerste Hezelstraat 10.50 u 
1 j1ftJaf overJi 
K ,,ofmees overal 
Boomkruiper gehoord kleiput Bots~straat 
lkster overal 
Kauw Beek 
lw,ute Kraai overal 
':.prl?euw 1drm 
l l:11"mus iderri 
Ringmus zandafgraving Bots'!straat. troepje 
Vmk overal 
Groenling Ooy. Leuth en ~lders 
Putter Botsestraat 
Kneu ov<>,al 
~cetgors omg Oude Naai Pt-rsingen, kleiputten enz 
Geelgors omg Pernngen. lyfflich 
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