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Jaarvergadering 20-11-2019
Op 20 november werd de jaarvergadering gehouden in buurthuis St.
Joris in Echt-Noord. De opkomst was
goed. De verslagen van secretaris en
penningmeester werden goedgekeurd.
De
kascontrolecommissie
verleende
decharge aan de penningmeester.
Dennis Jeurissen werd bij acclamatie in
het bestuur herkozen. De contributie blijft
€15.00. Na een korte pauze hield Tjeu
Vossen een interessante presentatie over
Roodborst – Winterkoning tellingen in de
Doort en het Rozendaal. De avond werd
besloten met het vertonen met talloze
foto’s van de
jubileumbijeenkomst,
excursies Zeeland en Ameland, trektellen
en het plaatsen van de huiszwaluwtil.

31 december 2019

Jubileum 21 september 2019,
Onder goede weersomstandigheden verzamelden de deelnemers aan de
jubileumactiviteiten zich op de parkeerplaats van Natuurhuis Mariahof in
Bree. De activiteiten omvatten een wandeling langs een aantal
vogelkijkhutten in natuurgebied ‘de Luysen’, een pauzeplek met vlaai en
koffie in de Luysmolen en als afsluiting een diner in ‘Nieuw Vosseven’ in
Stramproy. De organisatie had niet kunnen voorzien dat ten gevolge van een
lange droogteperiode het waterpeil in het natuurgebied zodanig was gezakt
dat de Belgische overheid acute werkzaamheden is gaan verrichten om het
waterpeil te verhogen, maar waardoor onze geplande wandelroute totaal
geblokkeerd was. Met wat inventiviteit werd ook dit obstakel omzeild. De
vogelkijkhutten bleken een aantal vaste bewoners te hebben. Desondanks
werden fraaie waarnemingen gedaan. De luxe vlaai met koffie/thee in de
Luysmolen smaakte goed. Het diner was smakelijk en gezellig. Tijdens het
diner sprak de voorzitter de volgende tafelrede uit:
Wij vieren vandaag het 30-jarig jubileum van Vogelwerkgroep de Haeselaar.
Begonnen als groepje van 4 groeiden we onder de bezielende leiding van
Frans van den Brink uit tot een volwassen en gerespecteerde werkgroep met
een maximaal ledental van ongeveer 30. In 2001 werd de voorzittershamer
overgenomen door Nicole Reneerkens. Vanaf 2005 was Jo Beckers enige tijd
interim en sinds januari 2006 is Jos Bontemps de voorzitter. De samenstelling
van het bestuur veranderde niet meer. Dennis, Paul, John en Hans vormen
nog steeds het bestuur, een tijdje aangevuld met Truus Beunis en Jo Herfs. De
leden vonden het goed zo; niemand van de leden heeft zich ooit kandidaat
gesteld. Ook de leden waren tevreden met hun status: eenmaal lid van VWG
de Haeselaar betekent lid voor het leven. Bij het 25-jarig jubileum stonden we
stil bij het overlijden van Jozef Granzier en Wim de Veen. Nu herdenken wij
Nicole die in september 2016 overleed en Frans van den Brink in oktober 2017.
Er veranderde veel in die 30 jaar. Meest opvallende is de manier van
communiceren. Aanvankelijk per vaste telefoon en brief en maandelijkse
vergaderingen. Later kwam daar email-verkeer bij. Het duurde heel lang
voordat ieder lid overtuigd was van het gemak en de noodzaak van een
mobiele telefoon met applicaties om in het veld waarnemingen in te voeren.
Nu is waarneming.nl voor iedereen de gezamenlijke en unieke database
voor waarnemingen in de natuur.
Na 30 jaar zijn velen van ons nog actief in de natuur. Het gaat niet meer zo
vlotjes als vroeger en alles hoeft ook niet meer. Helaas is de opvolging
achterwege gebleven en moeten we het doen met elkaar. Maar nog steeds
worden plots op broedvogels onderzocht en is er de wekelijkse ltt-telling.
Iedere winter gaan we nog ptten en watervogels en ganzen tellen en is de
trektelpost bemand. En we gaan al 30 jaar naar Zeeland. We doen nog op
vele terreinen ons best. Wat zeker ook is gebleven is dat we weten wat we
aan elkaar hebben; door de VWG zijn we vrienden en vriendinnen voor het
leven geworden en dat kan niemand ons meer afpakken. Daar toasten we
op. Op de volgende 5 jaar.
Jos Bontemps
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Vogelexcursie Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden op 23 febr.2019
Deelnemers: Jos en Els Bontemps, Jo en Tilly Vrehen, Huub Loete,
Paul Evers, John Roemen
Zuidoostenwind kr. 1, zonnig, 4 tot 15 gr. C, voorjaarsweer.
Route: Volkeraksluizen - Hellegatsplaten - Den Bommel Battenoord - Herkingen - Slikken van Flakkee Noord Stellendam buitenhaven - Kwade Hoek - Grevelingen Makenje Koudenhoek - Brouwersdam - Flaauwers inlaag - Prunjepolder.

1
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23
24
25
26
27

Waargenomen soorten
Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Brandgans
Brilduiker
Buizerd
Canadese Gans (grote)
Dodaars
Drieteenstrandloper
Eider
Ekster
Fazant
Flamingo (Chileense)
Flamingo (Europese)
Fuut
Gaai
Geoorde Fuut
Goudplevier
Graspieper
Grauwe Gans
Groenling
Grote Mantelmeeuw
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger
Grutto
Haas

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kauw
Kemphaan
Kievit
Kleine Zilverreiger
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Middelste Zaagbek
Nijlgans
Patrijs
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Ringmus
Roodborst

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Roodhalsfuut
Roodkeelduiker
Rosse Grutto
Rotgans
Scholekster
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Spreeuw
Steenloper
Stormmeeuw
Toendrarietgans
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Vink
Waterhoen
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zwarte Kraai
Zwarte Zee-eend

John Roemen

Doort

Jos en
Elsheeft
Bontemps,
Jo en Tilly Vrehen,
InDeelnemers:
het najaar van
2019
Heemkundekring
Echter Huub
Landj Loete,
haar jaarboek uitgegeven
dat
in
zijn
geheel
gewijd
is
aan
natuurgebied
de
Doort.
Een
twintigtal auteurs laten
Paul Evers, John Roemen
vele aspecten van de Doort aan bod komen. John Roemen is auteur van het artikel
’25 jaar broedvogelinventarisatie in de Doort e.o., 1993-2017’ en Tjeu Vossen schreef
het artikel
‘Veranderingen
in de broedvogelpopulatie
van het Doorterbos 1983-2018.
Zuidoostenwind
kr. 1, zonnig,
4 tot 15 gr. C, voorjaarsweer.
De Doort, natuur- en cultuurhistorie van een natuurgebied is een uitgave van
Heemkundekring ‘Echter Landj’; redactieadres Plats 1, 6101AP, Echt.
Route: Volkeraksluizen - Hellegatsplaten - Den Bommel “Groene meldpunt” 043 321 68 30.
Battenoord
- Herkingen
- Slikken
van Flakkee
Noord
- Weert 0495 524805 tijdens
Stichting
Dierenambulance
Midden Limburg,
Graafschap
Hornelaan
201 te
kantooruren of b.g.g. of voor noodgevallen 06 112 953 06.
Stellendam buitenhaven - Kwade Hoek - Grevelingen Makenje Telefoonnummer van Wiel Titulaer hoofdkantoor AID Eindhoven 040 256 38 00
www.vogelwerkgroepecht.nl
Koudenhoek - Brouwersdam - Flaauwers inlaag - Prunjepolder.
Vogelwerkgroep “de Haeselaar”, Rek. nr NL18 INGB0008 9805 38

Waargenomen soorten
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Waargenomen vogelsoorten Ameland (4, 5 en 6-10 2019)

1 Aalscholver

35 Grote Pieper

69 Rotgans

2 Baardman

36 Grote Zee-eend

70 Scholekster

3 Barmsijs

37 Havik

71 Siberische Boompieper

4 Beflijster

38 Heggenmus

72 Sijs

5 Bergeend

39 Houtduif

73 Slechtvalk

6 Bladkoning

40 Huismus

74 Slobeend

7 Blauwe Reiger

41 IJsgors

75 Smient

8 Boerenzwaluw

42 Jan van Gent

76 Sperwer

9 Bokje

43 Kanoet

77 Spreeuw

10 Bontbekplevier

44 Kauw

78 Staartmees

11 Bonte Strandloper

45 Keep

79 Steenloper

12 Boomleeuwerik

46 Kievit

80 Stormmeeuw

13 Boompieper

47 Kleine Strandloper

81 Tafeleend

14 Brandgans

48 Kleine Zilverreiger

82 Tapuit

15 Bruine Kiekendief

49 Kluut

83 Tjiftjaf

16 Buizerd

50 Kneu

84 Torenvalk

17 Dodaars

51 Knobbelzwaan

85 Tureluur

18 Drieteenstrandloper

52 Kokmeeuw

86 Turkse Tortel

19 Dwergmeeuw

53 Koolmees

87 Veldleeuwerik

20 Eider

54 Koperwiek

88 Vink

21 Ekster

55 Krakeend

89 Watersnip

22 Fazant

56 Kruisbek

90 Wilde Eend

23 Fuut

57 Lepelaar

91 Winterkoning

24 Gaai

58 Meerkoet

92 Wintertaling

25 Gekraagde Roodstaart

59 Merel

93 Witte Kwikstaart

26 Goudhaan

60 Oeverpieper

94 Wulp

27 Goudplevier

61 Pijlstaart

95 Zanglijster

28 Graspieper

62 Pimpelmees

96 Zeekoet

29 Grauwe Gans

63 Putter

97 Zilvermeeuw

30 Groenling

64 Rietgors

98 Zilverplevier

31 Grote Bonte Specht

65 Roodborst

32 Grote Gele Kwikstaart

66 Roodborsttapuit

100 Zwarte Ruiter

33 Grote Lijster

67 Roodkeelduiker

101 Zwarte Zee-eend

34 Grote Mantelmeeuw

68 Rosse Grutto

102 Zwartkop

99 Zwarte Kraai


Waarnemingen van Paul Evers, Dennis Jeurissen, Jo Vrehen en John Roemen.

Huiszwaluwtil aan de Verlengde Palmbrugweg, Echt.
Uiteindelijk gaat toch op korte termijn de schop de grond in om een
huiszwaluwtil, als belangrijk onderdeel van een biodiversiteitspark, te
bouwen. Het zag er lange tijd naar uit dat het niet zover zou komen toen de
Provincie Limburg en Stichting Woongoed 2000 als medefinanciers
afhaakten. Gelukkig hebben de Gemeente Echt-Susteren en IKL nog
middelen en een modus gevonden om aan de realisatie van het
biodiversiteitspark te kunnen beginnen. Hopelijk kunnen we komende zomer
nestelende Huiszwaluwen in de nieuwe huiszwaluwtil aantreffen.
7 Blauwe Reiger

41 IJsgors

75 Smient

8 Boerenzwaluw

42 Jan van Gent

76 Sperwer

9 Bokje

43 Kanoet

77 Spreeuw
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Trektelseizoen 2019 telpost “Aan de Majoor”” Koningsbosch
Al weer een telseizoen voorbij. Dit jaar is het seizoen op 10 juli begonnen en we zijn op 17 november gestopt. Gedurende deze
periode is de telpost 117 dagen bezet geweest en is er 374 uur geteld. We hebben 98 soorten kunnen waarnemen en er zijn in totaal
bijna 642.000 vogels gezien. Het hoogst aantal vogels vanaf het eerste seizoen in 2002! Dit is ondermeer te danken aan het groot
aantal Houtduiven, Spreeuwen en Vinken. Geen “nieuwe” soorten dit jaar maar wel 7 dagrecords. Allemaal in september en oktober.
De Gaai in september en de Vink, Grote Zilverreiger, Spreeuw, Tjiftjaf, Merel en Kokmeeuw (voedseltrek) in oktober. Soorten die we
opvallend minder zagen waren de zwaluwen, Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw! Mogelijk zijn ze in de topperiode met
gunstige meewind hoog en voor ons niet zichtbaar doorgetrokken. Ieder jaar worden in de eerste twee weken met name
Gierzwaluwen waargenomen. Zo trokken op 16 juli 809 van deze vogels over, bijna de helft van het totaal aantal. De laatste
Gierzwaluw werd op 28 augustus gezien. Een Zwarte Wouw vloog op 23 juli langs, de eerste van de in totaal 4 vogels. Nog niet
eerder hadden we 4 Zwarte Wouwen in een seizoen. Bijzonderheden uit de maand augustus: een Rode Wouw en Zomertortel op
de 16e. Inmiddels behoort de Zomertortel ook al bij de bijzondere soorten. We zagen dit jaar 9 Zomertortels t.o.v. 1 in 2018 maar het
blijft slecht gaan met deze mooie vogel. Op 20 augustus een Duinpieper en twee dagen later 2 Paapjes. Op 24 augustus werd zowel
een Grauwe Vliegenvanger als Bonte Vliegenvanger waargenomen. In de loop van de maand werden deze soorten nog een paar
keer gezien maar zijn toch bijzonder voor deze telpost. De dag daarop werd een Grasmus waargenomen, pas de 7 e in 18 jaar. Een
andere soort die we niet zo vaak zien is de Koekoek. Op 27 augustus vloog er een langs en een tweede op 17 september wat best
laat is. Het eerste Smelleken van de in totaal 11 vloog op 28 augustus over. De laatste dag van de maand bleek de beste dag voor
de Gele Kwikstaart en Boompieper te zijn met resp. 297 en 73 vogels. In augustus werden ook enkele Paapjes en Tapuiten
waargenomen. Deze nachttrekkers trekken overdag al voedselzoekend door het terrein verder. Ooievaars vlogen op 2 en 19
september over, resp. 5 en 3 ex. Op 9 september zijn 4 Bruine Kiekendieven gezien en toen vloog ook de enige Groenpootruiter
over. Een dag later zaten 5 Patrijzen ter plaatse. Ook het vermelden waard want ze worden steeds zeldzamer. Een deel van de
klucht van 11-13 vogels die hier tot aan het eind van het seizoen met regelmaat werd waargenomen. Met 3 Bruine Kiekendieven op
de 13e en nog 2 Wulpen best een goede dag. De eerste Goudplevieren (2) kwamen op 15 september over. Er bleek op deze dag
ook wat aan de hand te zijn met de Gaaien. We zagen steeds groepjes van deze vogels in noordwestelijke richting hoog overtrekken,
in totaal 125 ex. Ook in de week daarna nog steeds kleine groepjes tot 24 september, die dag zagen we in totaal 484 Gaaien wat
een dagrecord voor de soort betekende. Ook deze vogels vlogen noordwest. Op deze goede gaaiendag vlogen tevens aardig wat
Boerenzwaluwen langs, de beste dag met 2780 ex. en de eerste Beflijster werd gespot. Zowel op 20 als 22 september zijn 3 Rode
Wouwen gezien. De beste dag voor de Graspieper was 27 september met 635 vogels. Een dag later zaten maar liefst 18 Tapuiten
ter plaatse en dus zeker het vermelden waard. Op de eerste dag van oktober vlogen de eerste Koperwieken over (90 ex.) en een
Wulp. Inmiddels waren er al enkele Appelvinken gezien maar 3 oktober bleek voor deze soort de beste dag te worden met 25 ex.
Een dag later ook de beste dag voor de Zanglijster met 1258 ex. waarbij opgemerkt kan worden dat ze allemaal van Oost naar West
vlogen. Daarna een paar goede dagen voor de Aalscholver met op 5 oktober 325 vogels en op 7 oktober 425 vogels.
Zoals in de meeste jaren komt de trek in de eerste twee weken van oktober vol op gang. Veldleeuweriken, Houtduiven, Kieviten,
Vinken en Witte Kwikstaarten. Er was toen dus genoeg te beleven. In dezelfde periode nog enkele bijzondere soorten: 2 Smellekens,
2 Rode Wouwen, de eerste Toendrarietganzen (50) en 2 Beflijsters. Op 12 en 14 oktober vlogen na een mager 2018 aardig wat
Pimpelmezen en Koolmezen door. De beste dag voor de Boomleeuwerik was 13 oktober. We zagen toen 110 vogels over vliegen
en er zaten ook nog ca. 70 ex. ter plaatse die een week bleven hangen, heel opmerkelijk. Dezelfde dag ook de meeste Witte
Kwikstaarten (486) en een dagrecord voor de Vink met 21.530 ex.! Hadden we in 2018 onze eerst Vuurgoudhaan, dit jaar zagen we
hem drie keer en wel op 13, 18 en 19 oktober. We zien op de telpost vaak Grote Zilverreigers maar dan wel op voedseltrek naar de
hamsterakkers bij Spaanshuisken. Op 15 oktober hadden we echter een dagrecord voor de soort met 63 vogels die toen meestal
hoog in de goede richting (ZW tot Z) vlogen. Het was tevens de beste dag voor Kievit (2000) en Veldleeuwerik (7290). Een Raaf was
op 16 oktober bij de telpost ter plaatse en op 17 oktober zelfs twee. Dezelfde dag 2 overvliegende Casarca’s, een soort die we vanaf
2012 niet meer gezien hadden. In totaal slechts 2 Europese Kanaries op resp. 18 en 25 oktober. Er zijn betere jaren geweest. Op
19 oktober een dagrecord voor de Spreeuw dat de dag daarop mede door een groep van 15.000 vogels al weer sneuvelde en toen
op 23.700 ex. kwam! Inmiddels hadden ze op veel noordelijk en westelijk gelegen telposten al veel lijsters maar bij ons wilde het
nog niet zo vlotten. Echter op 22 oktober werd het beter met 860 Kramsvogels en 7025 Koperwieken. Voor de laatste soort de beste
dag. Hierna kwamen enkele dagen met een zwakke NO-wind, ideaal voor houtduiventrek. Dat kwam ook uit al vlogen ze wel hoog
en snel. Zo zagen we 36.000 vogels op 23 oktober, 48.000 op 29 oktober en 41.000 op 30 oktober! Er was boven Duitsland al
behoorlijk wat trek gemeld van Kraanvogels en we hoopten door de NO-wind ook op deze vogels. Dat bleef echter uit tot 24 oktober
toen op die ochtend 93 Kraanvogels overvlogen. Dezelfde ochtend sneuvelden 2 dagrecords nl. die van de Tjiftjaf (12 ex.) en Merel
(84 ex.). De beste dag voor trekkende Roeken was 28 oktober al bleef het aantal dit jaar wel wat achter. Aardige dagen voor de
Kramsvogel op 29 en 30 oktober, resp. 837 en 599 ex. Tot dit moment nog weinig trek van Buizerden gezien. Het was sprokkelen
maar op 31 oktober werden toch 42 vogels waargenomen. Fraai over de telpost vliegend. Die dag ook een Rode Wouw en Smelleken
en via de bomen 10 Staartmezen. Inmiddels was het november geworden, een maand waarin het ook vaak sprokkelen is en maar
hopen op een bijzondere of leuke soort. Vaak kijken we dan uit naar Goudplevieren waar in november de meeste kans op is. Er is
deze maand op 16 dagen geteld en op 8 daarvan hebben we Goudplevieren waar kunnen nemen. Meestal 1 of 2 ex. maar op de
12e zagen we vier groepjes, een keer 9 ex. en drie keer 10 ex. Toch niet gek voor een telpost in het binnenland. Verder de beste
dag voor de Kramsvogel op 7 november met 959 ex. Bijzonder was de waarneming van een Ruigpootbuizerd op dezelfde dag. De
vogel was op een akker aan het “jagen” en vloog na enige tijd verder. Op 12 november zagen we een Rode Wouw vanuit het noorden
aan komen vliegen. Hij ging even op een akker naast de telpost zitten en daarna achter de telpost op een bietenhoop. Hij had daar
goed uitzicht maar trok na ca. 10 minuten toch verder in zuidelijke richting. Omdat er de dagen hierna nauwelijks trekkende vogels
te zien waren zijn we op 17 november gestopt met trektellen. Het was toch weer een geslaagd telseizoen al zijn de verwachtingen
niet allemaal uitgekomen. Gelukkig is geen enkel jaar hetzelfde waardoor het tellen van vogels op trek blijft boeien.
Paul Evers.

