Datum: 1-01-1963
Weer: bitter koud, -7C, ijzel ook op takken
Locatie: 1 Thuis, Herungerberg, voerplaats
Waarneming: in het bos achter een Buizerd, grijs met lichte borst. Toen hij wegvloog zagen we duidelijk de
witte bovenstuit en de donkere eindband: we hadden een Ruigpootbuizerd in de tuin!
Datum: 5-01-1963
Weer: rond 0C, zacht
Locatie: 1 Thuis, Herungerberg, voerplaats
Waarneming: in het hellingbos achter ons huis komt een Buizerd geregeld naar de voerplaats, waar ook vlees
te halen is. Hij is helemaal niet schuw meer. Bij de voederplaats in de tuin zeer druk bezoek van o.a.:
kool- en pimpelmezen
merels
spreeuwen
vinken
roodborst
zwarte specht

Datum: 13-01-1963
Locatie: 2 Venlo, Tegelse weg
houtduiven
fuut
dodaars
meerkoeten

kramsvogel
Turkse tortel
houtduiven
heggen-, ring- en huismus
eksters

gaaien
grote bonte specht
buizerd
goudhaantjes
winterkoning

Weer: bitter koud, ijsschotsen op de Maas
Waarnemingen (met Paul Spr.):
blauwe kiekendief, man, vloog over
buizerd, geplaagd door eksters
20 kepen
2 glanskoppen

thuis:
(huis-) buizerd met half geplukte
houtduif

Datum: 14-01-1963
weer: aanhoudend koud
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Vandaag de 1e keep in de tuin. De buizerd nog steeds regelmatig op de voederplaats.
Datum: 15-01-1963
weer: aanhoudend koud
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Goudvinken nog steeds in de tuin, maar niet op de voerplaats.
Datum: 15-01-1963
weer: bar koud, -16C
Locatie: 1 Beekje onderaan de berg
Waarneming:
De Maas zit vol ijs, de vogels hebben het heel slecht.
In het beekje langs de berg foerageerde een waterral tot op 2m van de auto zonder angst te tonen.
Zijn conditie lijkt behoorlijk. Hier zaten ook 4 meerkoeten en een waterhoentje.
Datum: 19-01-1963
weer: blizzard met stuifsneeuw, ijzige kou
Locatie: 5 Genooi
Waarneming:
Op een voertocht langs de Maas zag ik meerkoeten, wilde eenden, kuifeenden, 1 dodaars, buizerds,
7 rietganzen op de Maas + nog 6 overvliegend W. De weg naar Venkoelen was ondergestoven en
niet te berijden.
Locatie 1 Thuis: ook nog ca. 30 houtduiven.
Datum: 20-01-1963
weer: minder koud
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
2 Buizerds in de tuin en om 9 uur vloog een havik door het hellingbos.
Datum: 27-01-1963
weer: bar koud, -16C
Locatie: 1 Beekje onderaan de berg
Waarneming:
Gisteren zag ik vanaf de boulevard in Scheveningen ijs op zee, zeker tot 2km in zee.
3 Buizerds op de voederplaats, ’s middags verscheen zelfs een vierde ex. Rondom het huis nu zeker
75 houtduiven. Op weg naar Trappisten 19 Tegelen met een gewonde buizerd zag ik een sperwer.
Deze buizerd had een gebroken bovenarmbeen, dat gespalkt werd en goed genas. Stierf helaas
de 24e (van welke maand? ) door vergiftigd aas.

Datum: 02-02-1963
weer: al 1 ½ maand kou en sneeuw, nu zon.
Locatie: 9 Grote Peel
Waarneming met Frans, Agatho en de broers Schrik v.a. 03:15 uur:
Gisteren 8 Canadese ganzen bij Deurne.
In de Peel zagen we (ver weg) rietganzen. Vorige dag waren er nog 30 ex.
Locatie Asten, in de ‘haven’: 8 wilde zwanen, wilde eenden, 2 bergeenden, veel meerkoeten en op een akker
invallende rietganzen. Ten N. van Asten zagen we overvliegende grote zaagbekken en wintertalingen.
Datum: 26-02-1963
Locatie: 1 Thuis

weer: bar koud, -16C
Terugblik:

De afgelopen twee maanden weinig verandering in het weer, ’s nachts -10C of meer vorst, overdag
stralende zon, temperatuur net onder 0C. Er ligt nog steeds sneeuw en ik heb het erg druk gehad met voeren,
daarom minder vaak vogels gekeken (geberst).
Deze maand dagelijks 4 buizerds op de voerplaats, waar ik vandaag vanuit de schuilhut zicht op had.
- Eén licht exemplaar is het vrijste. Als er een andere bij komt, ‘mantelen’ ze prachtig. Af en toe ontstaan er
kleine schermutselingen op de voerplaats.
- Eén donker ex. (vr.) grijpt de ‘prooi’ en vliegt ermee weg, de andere eten ter plaatse.
Leuk is het om te zien hoe ze de ‘prooi’ vanaf zo’n 15cm pakken met een flitsende beweging, razendvlug.
De 4 buizerds zitten de hele dag in het hellingbos, soms zitten ze elkaar achterna.

•

De grote bonte specht hebben we regelmatig met brood zien sjouwen, dat op de smidse
kapot gehamerd werd.
• De bosuil leeft nog steeds, af en toe vinden we resten van spreeuwen en huismussen.
Op 18 en 19 febr. heeft hij geroepen.
• Tijdens de schuilhut-zitting vanmiddag vloog een groep rietganzen over O.
• In de Maashaven zitten ca. 65 knobbelzwanen.
Op de voerplaats zie ik de volgende regelmatige gasten: ca. 10 kepen, 10 vinken, huismussen en
6 ringmussen, de geelgors, kramsvogels, ca. 30 houtduiven, Turkse tortels, merels (één ex. heel tam) ,
groenlingen, heggenmussen, koolmezen en pimpelmezen.
Deze mnd, zang gehoord van: vink, heggenmus, koolmees, bosuil, Turkse tortel en de grote lijster.
Datum: 3-03-1963
Locatie 1 Thuis

Weer: ’s nachts -6C, overdag dooi en zon
Waargenomen met Paul en Leo Weijs

4 buizerds om beurten op de voerplaats, 1 rietgans, ca. 15 kepen, 10 vinken, geelgorzen, ringmussen,
grote bonte specht en houtduiven. Gisteren toe Frans de buizerd filmde, kwam er een sperwer over.
Locatie Leeuwen en Rijkel (N van Roermond):
Blauwe kiekendief, paar buizerds, 1 torenvalk, 4 grote zaagbekken, ca. 8 nonnetjes, wilde eenden,
meerkoeten, ca. 8 knobbelzwanen, groep rietgorzen, geelgorzen, kuifeenden, zang van vink.
Datum: 9-03-1963
Weer: sterke dooi met 16C
Locatie 1 Thuis
Waarnemingen:
De buizerds waren de 5e al verdwenen; De kieviten trekken  N.
Zang van: kool-, pimpelmees, heggenmus, veldleeuwerik, vink, grote lijster.
De kepen zijn de 9e verdwenen, er is geen belangstelling meer voor de voerplaats.
Bij Drunen was er vanaf 15 januari een keizerarend, werd door Frans van Elburg in de gaten gehouden.
Deze is ook weer vertrokken.
11 mrt ’63

Arcen: zingende boomleeuwerik

Datum: 16-03-1963
Weer: zacht, af en toe een bui
Locatie 1 Thuis
Waarnemingen:
Zang van: roodborst, merel, zanglijster, heggenmus, koolmees, pimpelmees en grote lijster. Nog geen
winterkoning gehoord, allemaal doodgevroren?

Datum: 17-03-1963
Weer: zachte ZW-wind
Locatie 14 De Hamert
Waarnemingen:
Rondom het Heerenven: kieviten, wulpen, wilde eenden en pijlstaarten, 1 nonnetje (vr), kokmeeuwen.
Zal het waterpeil hoog genoeg zijn om verder te gaan in deze kolonie?
Trek NO (hoog) van: houtduiven, holenduiven, ringmussen, 1 scholekster. Gehoord: 1 tureluur.
Zang van: boomleeuwerik. Roofvogels: 1 sperwer, 1 buizerd, mannetje blauwe kiekendief.
’s Middags: 4 trekkende buizerds, later nog 8 exemplaren. Grote groep spreeuwen en kieviten.
Locatie 1 Thuis: zang van tjiftjaf.
Datum: 23-03-1963
Weer: ’s nachts weer -6C
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming met Soesje:
’s Morgens zat de licht gekleurde buizerd weer te wachten bij de voederplaats.
Twee reeën plensden door het moeras. Gezien: sperwer, buizerd, wilde eenden, wintertalingen,
veel zang- en grote lijsters, op 2m afstand een waterral in het riet.
Datum: 24-03-1963
Weer: bewolkt, kil
Locatie 9 Groote Peel
Waarnemingen v.a. 7 uur met Huub:
Grutto en kievit, broederlijk naast elkaar foeragerend. Zingende grauwe gors
Onderweg zagen we de 1e zwarte roodstaart, 2 steenuiltjes op een stromijt, witte kwikstaarten, 2
patrijzen. Gehoord: wulpen. Gezien: korhen, waarbij we de bolderende korhaan hoorden; wilde
eenden, pijlstaarten en wintertalingen, 3 futen, achterover hellende waterlanding mooi geobserveerd.
Verder zagen we 1 blauwe reiger, zwarte kraaien en rietgorzen.
Locatie 14 De Hamert, ’s middags met de familie gezien: geen kokmeeuwen, wel een paar buizerds,
ca. 6 kuifeenden, 1 tafeleend, 1 (waarschijnlijke) havik op grote afstand. Op het land grote groepen
kneu’s en groenlingen.
Datum: 6-04-1963
Weer: harde oostenwind
Locatie 2 Venlo-C
Waarneming:
Bij de Maasbrug: een melanistische kokmeeuw, kleur antracietgrijs, alleen de ‘boeg’ vd bovenarmvleugel -kleinste dekveren? – was wit en achter het kapje was een lichte schaduw overgebleven.
Datum: 7-04-1963
Weer: stralende lentedag, wel kille O-wind
Locatie Strabrechtse Heide
Waarneming met Paul:
Thuis is de tjiftjaf weer zingend present.
Blauwborst 1e dit jaar, balts van man bruine kiekendief, prachtige buitelingen, hij maakte bijna een
complete looping. We zagen ook het vrouwtje. Bij het Beuven deed de visarend pogingen om vis te
vangen: eerst biddend op 75m afstand, ging toen steeds lager vliegen, waarna hij zich vanaf 5m
pardoes in het water liet vallen. Hij stootte driemaal mis, grote paniek onder de eenden. Een kraai en
daarna en groep kieviten viel hem aan.
Gehoord: 3 roerdompen en 1 waterral. We zagen: een sperwer, 2 futen, wilde eenden, ca. 60
kuifeenden, een paar zomertalingen, slobeenden en pijlstaarten. Eén boerenzwaluw vloog voorbij.
Locatie 14 De Hamert, ’s middags met familie:
Een baltsende korhaan op de weg, zelfs de kinderen werden enthousiast! Weinig wulpen, 4 grutto’s.
Datum: 10-04-1963
Weer: zacht met buien
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Imponeergedrag van 4 gaaien: ze zaten in de boom met opgezette kuiven en rugveren, maakten een
piepend geluid. Sprongen stuif rond en lieten klokkende zang horen.
Datum: 13-04-1963
Weer: rond 11C
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming:
Overal zingt de fitis, net als de tjiftjaf. Over het water zong de blauwborst.
Locatie 1 Thuis: de is fitis ook weer terug. Verder de eerste gekraagde roodstaart en de 1e zwartkop gehoord.
Datum: 18-04-1963
Weer: sterke dooi met 16C
Locatie 1 Thuis
Waarnemingen:
Zang: nachtegaal (1e vh jaar), zwartkop, fitis, tjiftjaf, gekr. roodstaart, merel, roodborst en spreeuwen.
Van 20 t/m 22 april maar Neumünster (Holstein) aan de Oostzee

Datum: 24-04-1963
Weer: prachtig
Locatie 1 Thuis
Koorzang vanaf 4:30:
Merels, gekraagde roodstaart, koolmees, pimpelmees. Nachtegaal pas na half 8.
De 1e gierzwaluwen verschenen boven de stad.
Datum: 27-04-1963
Weer: prachtig
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming:
Zang van: nachtegaal, fitis, boompieper, grasmus, geelgors,
Verder gehoord: roepende buizerd, kievit. Overvliegend: goudvink, groenling, groep kauwen.
Gezien: 1e staartmees v.h. jaar, er zijn er veel gesneuveld deze winter.
Broedende zwarte specht op de weg naar de Venkoelen.
Thuis 1: zingende nachtegaal, goudvink, zwartkop, groenling, fitis, tjiftjaf, gekraagde roodstaart en houtduiven
Locatie 2 Venlo-C : de gierzwaluwen waren gisteren, toen het koud was, weg.
Datum: 27-04-1963
Weer: droog tot 7 uur, daarna regen
Locatie 14 De Hamert
Waarnemingen met Huub v.a. 5 uur:
Gehoord: div. nachtegalen (langs Geldernsch kanaal), 2 bonte vliegenvangers met bezet territorium.
Gezien/ gehoord: Turkse tortel (1e v.h. jaar), 1e tuinfluiter; zanglijster, grote lijster, pimpelmees scheen
last te hebben van parasieten, koolmees, winterkoning, staartmees, zwartkop, bonte specht, groene
specht, koekoek, wulp, spreeuw, wintertaling, wilde eend, veldleeuwerik, vink, geelgors, fazanten,
boompieper. Op de hei zagen we: kieviten, 3 korhoenders, buizerd en een gekraagde roodstaart.
Datum: 30-04-1963
Weer: eindelijk droog na 2dgn. regen
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
5 knobbelzwanen in formatie v.a. vliegveld naar ons toe overvliegend
Datum: 1-05-1963
Weer: 3 dagen regen op rij
Locatie 1 Thuis
Actie:
Een gierzwaluw werd binnengebracht, die ikzelf 4 jaar geleden op 9-7-59 geringd had (Venkoelen)
Ik probeer haar nu voor de 2e keer op te lappen. Op 5 mei was ze dood.
Datum: 4-05-1963
Weer: ?
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Huub 5 uur ’s morgens:
De korhoenders, waaronder 5 mannetjes, zaten weer op precies dezelfde plaatsen als twee jaar
geleden. Eén mannetje was herkenbaar aan de donkere stippen op de staart.
4-5-63 In De Peel verder: zwarte sterns, kokmeeuwen, weinig wulpen, wilde eenden, wintertalingen,
slobeenden goed te zien, kieviten, blauwborst, fitis, tjiftjaf, grauwe gorzen (langs de weg), grutto’s,
sprinkhaanzanger, groep gierzwaluwen.
Locatie 14 De Hamert, middag met Wiel: Gezien: bonte vliegenvanger en een boomvalk. Gehoord: draaihals
Locatie 3 vliegveld: buizerd, belaagd door twee zw. Kraaien. De buizerd week uit naar het oosten.
Datum: 5-05-1963
Weer: droog tot 7 uur, daarna regen
Locatie 14 De Hamert
Waarnemingen met Huub v.a. 6 uur:
Langs Geldernsch Kanaal: 2 oeverlopers, paartje zwartkop, bonte vliegenvangers.
Zang van: tuinfluiters, fitis, nachtegaal, fluiter, braamsluiper nu goed gehoord, blijkt al twee jaar
bij ons in de tuin te zitten, 1e wielewaal, duinpieper, boomleeuwerik, bosruiter, tapuit, paartje
goudvink, oever-, gier- en boerenzwaluwen boven de plas en de hei.
Eenden: 2 slobeenden, wilde eenden, talingen.
Bij het Pikmeerbos: 1 torenvalk. Op de hei: 2 paar wulpen, volop kieviten, Turkse tortel- en houtduiven
Grote bonte specht, 2 patrijzen, koekoek, roodborsttapuit. Gehoord: blauwborst.
Datum: 6-05-1963
Weer: geweldig
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Gekraagde roodstaart (man), geringd in’61 en vorig jaar van 2 e ring voorzien, is weer hier.
We hebben hem een naam gegeven: ‘Kragelaar’. Op 7 mei toonde hij (vr) een nestkast.

Datum: 12-05-1963
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Tuinvogels: 1 tuinfluiter, zwartkop, fitis, tjiftjaf, we horen de nachtegaal en de bosuil niet meer.
Verstoord? Broedvogels: gekraagde roodstaart, paartje braamsluiper, paartje houtduif, pimpel- en
koolmezen, zanglijster en 3 paar merels.
Datum: 17-05-1963
Weer: leek even weer een mooie dag, ’s middags regen 9C
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Gister en vandaag zong de nachtegaal weer even.
Datum: 18-05-1963
Weer: ?
Locatie 9 Groote Peel
Voorexcursie met Paul
Opvallend weinig roofvogels: op een hele dag 1 blauwe en 1 bruine kiekendief (man)
Datum: 30-05-1963
Weer: mooi!
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Zang van de fluiter, op deze plek een nieuwe gast. Gehoord: fitis, tjiftjaf en de tuinfluiter.
Geen nachtegaal of wielewaal dit jaar.
De bosuil klonk vanavond heel apart: ’t begon zacht, geleidelijk werd het harder met een bibbertje,
oplopend in toonhoogte en dit herhaalde zich. Leek wat op de balts van een watersnip.
De merel met zijn melkboerfluitje zit weer op dezelfde plaats met z’n typische lied.
Datum: 2-06-1963
Weer: mooi, harde NO-wind
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Backus v.a. 5 uur:
Langs het Geldernsch kanaal de vogels die je daar kunt verwachten: nachtegaal, tuinfluiter, zwartkop,
grasmus, braamsluiper, en de wielewaal. De bosrietzanger had jongen.
Bij de mosvlakte zongen de boomleeuwerik en draaihals volop. De kolonie oeverzwaluwen was nog
matig bezet. We stootten op een ree-geit die gevolgd werd door een enkele dagen oud kalfje, enig!
Bij het Heereven bijna geen vogels: wat kieviten, 1 groenpootruiter en bij het Pikmeeuwen-ven:
1 grauwe kiekendief (m), wel de enige roofvogel. Bij Janssen hoorden we nog een draaihals roepen.
Locatie 2 Groote Heide: grauwe klauwier, weinig wulpen, 1 holenduif en één korhaan.
Hoog trekkende groepen kieviten.
Datum: 3-06-1963
Weer: mooi!
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Paartje goudvink, Zang van bosrietzanger waarschijnlijk,
Overvliegend: buizerd en boomvalk hoog, en een zingende wielewaal.
Datum: 9-06-1963
Weer: mooi!
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Het is ’s avonds rond het huis steeds even alarm wanneer de bosuil op stap gaat.
Goudvink-paar gezien en sinds enkele dagen in de tuin zang van de nachtegaal en de wielewaal.
Locatie 3 Vliegveld: een duinpieper.
Datum: 10-06-1963
Weer: prachtig
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen tijdens de ‘Landschapsdag’:
8 futen (ad.) met juv., zwarte sterns, visdiefjes, kokmeeuwen, 1 boomvalk, 3 grutto’s overvliegend,
1 zwarte ruiter en 1 tureluur, 2 wulpen, groep kieviten op trek. Gehoord: dodaars.
Datum: 18-06-1963
Weer: naderende regen en storm
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
’s Avonds half 7: de wielewaal zat zeer fel achter een kauw aan, ze vlogen 2x krijsend om het huis.
Datum: 23-06-1963
Weer: mooi
Locatie 8 Krieckenbeck
Waargenomen met familie:
In de boomgaard een goudvink (juv), op het Poelmeer: 3 visdiefjes, enkele kokmeeuwen, weinig futen,
nog minder wilde eenden, 1 tafeleend. Verder enkele oever- en gierzwaluwen.
Hoog in de thermiek: 2 buizerds.

Datum: 24-06-1963
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Gezien: goudvink. ’s Avonds deed juv. bosuil stap- en vliegoefeningen van tak tot tak, terwijl de ouderbosuil vanuit het topje van de boom het in de gaten hield onder zacht geroep kjoele, kjoele, kjoele.
De kieviten trekken volop.
Datum: 29-06-1963
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Gezien bij exc. Vogelbeschermingswacht m. Trees Blankevoort, Wim Bult:
Zang: draaihals bij Janssen, spotvogel, tjiftjaf, tuinfluiter, grasmus, zwartkop, wielewaal, nachtegaal.
Gezien: enkele wulpen, geen kieviten, grauwe klauwier, 3 boomvalken stalen de show, bruine kiekendief (m) en blauwe kiekendief (vr) gezien.
Datum: 30-06-1963
Weer: prachtig
Locatie 8 Krieckenbeck
Waargenomen:
Aan de Noordkant langs het riet: sprinkhaanzanger en waterrietzanger, goudvink (m) overvliegend,
1 buizerd, en 1 ree.
Locatie 1 Thuis: Er werd een jonge buizerd binnen gebracht, die uit het nest gehaald was,
omdat hij anders geschoten was.
Datum: 2-07-1963
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen ‘s middags:
Bij Heereven: 2 boomvalken, 1 groenpootruiter overvliegend.
Datum: 7-07-1963
Weer: prachtig
Locatie 9 Grote Moost, Caluna
Waargenomen met Huub v.a 5 uur:
Dit gebied ligt 1,5km Z. van De Groote Peel; Hier zou een kwakken-kolonie zitten.
Gehoord: blauwborst, rietgors, rietzanger en snor.
Gezien: visdiefjes, kokmeeuwen, wintertalingen, enkele wilde eenden.
Overvliegend: 3 kwakken kwamen vanuit De Peel, ze riepen kwak.
Volgens de laatste berichten zijn hier 5 paar met nest.
Locatie 9 In de Groote Peel gezien: slobeend, pijlstaart, winter- en zomertaling, 1 krooneend,
Van de blauwe kiekendief is geen nest gevonden, van de grauwe kiekendief 3 en van de velduil is het
niet bekend.
Datum: 14-07-1963
Weer: prachtig
Locatie 9 Grote Moost, Caluna
Waargenomen met Paul en Huub v.a 5 uur:
Om 7 uur zagen we de eerste kwak en even later de tweede. De adulte ex. lieten duidelijk een kwakgeluid horen; van de jongen hoorden we een ‘kipachtig gekakel’.
Datum: 21-07-1963
Locatie 1 Thuis

Weer: goed
Actie:

’s Middags één van de opgevangen buizerds los gelaten. Ze zat de rest van de middag onderaan de berg, nam
toen een bad in een vijvertje en kwam ’s avonds terug op de handschoen. Even later verdween ze voorgoed.

Datum: 26-07-1963
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Een andere vrijgelaten buizerd zat al 3 dagen in de spar in de tuin. Daar kwam het op 21 juli vrij
gelaten ex. op af. Tussendoor vloog er nog een kruisbek (vr) voorbij.
Frans kwam filmopnames maken van de buizerds. Terwijl hij daarmee bezig was, kwam de eekhoorn die in deze
spar woont ‘kwaad’ naar de buizerd toe, die verschrikt zijn vleugels optrok. De buizerd werd door de eekhoorn
gewoon omver gelopen. De buizerd ging op een lagere tak zitten, waar hij in de staart gebeten of gekrabd werd
door de eekhoorn. Het werd hem allemaal te machtig en trok zich terug.

Tijdens dit schouwspel vloog er een vaalblauwe parkiet over die op de hielen gevolgd werd door een
boerenzwaluw. Er vlogen trouwens veel boerenzwaluwen, ad. en juv.

Datum: 28-07-1963
Weer: goed
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen v.a.6 uur:
Op weg er naar toe: Woudaapje vloog over de weg.
Gezien: bosruiters, witgatje, 3 groenpootruiters, kokmeeuwen, paar tureluurs en een grutto,
Bruine kiekendief 1 ad en 1 juv
Gehoord: fitis, zwartkop, heggenmus, 1 fuut
Watervogels: watersnippen, wilde eenden, zwarte sterns met juv, winter- en 1 zomertaling , 1 smient.
Locatie 1 Thuis zang van fitis, zwartkop, heggenmus. Buizerds zitten in de zon.
Datum: 29 -07-1963
Weer: goed, temp. 25C, kurkdroog
Locatie 2 Venlo-C
Waargenomen bij Thei en Wies aan de Maas:
Gehoord, ’t was al donker: witgatjes, bosruiter en kievit.
Er zijn al veel minder gierzwaluwen.
Datum: 9-08-1963
Weer: warm, af en toe een bui
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Afgelopen dagen 2 buizerds losgelaten, we zien ze soms ’s avonds nog in de buurt.
Veel trek ’s avonds van boerenzwaluwen; gierzwaluwen zijn er praktisch niet meer.
Appelvinken in de tuin.
Datum: 15-08-1963
Locatie 9 Groote Peel
Gezien:

Weer: bewolkt, zacht
Waargenomen v.a.6:30 met Paul:
Zwarte ruiter, 2 groenpootruiters, 2 visdiefjes, enkele kieviten, 1 buizerd, grasmussen
met jongen, paartje blauwborst. Vrij veel gele kwikstaarten en enkele witte,
ca. 4 zwarte kraaien.
Gehoord:
Groenpootruiters overal, witgatjes, bosruiters, fitis, waterral
Watervogels:
Wilde eenden, wintertalingen niet veel, nogal wat watersnippen.
Trek van:
Boerenzwaluwen en enkele oeverzwaluwen
- Volgens opgaaf van Tjeu broedden er dit voorjaar hier:
2 paar grauwe kiekendief, 1 paar bruine kiekendief, 2 ransuilennesten en 1 kuifeend.

Datum: 25-08-1963
Locatie Strabrechtse hei, Beuven
Gezien:
Watervogels:
Trek van:

Weer: redelijk
Waargenomen met Paul vanuit hut:

ca. 30 zw. sterns m. juv., 2 bruine kiekendieven, 2 bosruiters, tureluur, blauwe reigers
wilde eenden, wintertalingen, 6 zomertalingen, 1 dodaars
200 zwaluwen, meest huis-, maar ook boeren- en oeverzwaluwen.

Datum: 1-09-1963
Weer: Mooi, beter dan de laatste weken
Locatie 1 Thuis
Waargenomen met Huib en Liesje:
In één spar zongen wel 10 fitissen en hier zaten ca. 7 kruisbekken (4 man, 3 vr), aten van luizengallen.
Trek van: veel boerenzwaluwen en zelfs nog 3 gierzwaluwen trokken naar het zuiden, net als één
zomertortel, 1 matkop. Er zijn opvallend weinig merels.
Datum: 8-09-1963
Weer: zacht, cumulusbewolking
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Huub eb Paul:
Weinig vogels! Trek van: boerenzwaluwen, enkele oeverzwaluwen, zelfs nog 1 gierzwaluw.
Het water staat laag in de vijvers, weinig wilde eenden en wintertalingen.
Gezien: 7 opstijgende blauwe reigers die westwaarts verdwenen, verder 1 buizerd en 1 torenvalk.
Datum: 17-09-1963
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Eén van de opgevangen buizerds ‘Boetje’ is na een aantal dagen afwezigheid weer terug en wordt
belaagd door wel 14 eksters. De buizerd bleef rustig zitten op de schoorsteen en negeerde ze.
Trek van grote lijsters en enkele boerenzwaluwen.
Van 21 t/m 25 sept. De jaarlijkse Texel-trip

Datum: 29-09-1963
Weer: veel regen, herfstweer
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
’s Morgens om 7 uur raamslachtoffer: een houtduif, waar de sperwer zich tot 9:30 tegoed aan deed.
Datum: 2-10-1963
Weer: ?
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
Véél kieviten, ca. 350 wilde eenden op Pikmeeuwen. Verder: 1 buizerd, 1 blauwe reiger en trekkende
boerenzwaluwen.
Datum: 6-10-1963
Weer: mooie morgen, ZW wind
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen Huub en Kiki:
Veel trek  ZW van: graspiepers, vinken, veldleeuweriken, veel kieviten aan de Maas.
Ter plekke gezien: 1 zwarte roodstaart, zang van tjiftjaf, 1 grote lijster, witte kwikstaarten, 1 buizerd, 1
sperwer en veel wilde eenden. Een voor ons uit vliegende koekoek.
Datum: 13-10-1963
Weer: eerst zon, daarna betrokken
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Paul:
Trek  ZW van: vinken, kepen, graspiepers, groenlingen, koolmezen, rietgorzen, enkele merels, veel
kneu’s, kleine groepjes spreeuwen en zwarte kraaien.
Gezien: 1 buizerd, 1 torenvalk (m), 1 sperwer (vr), slechts enkele wilde eenden en 3 reeën.
Datum: 19-10-1963
Weer: mooi nazomerweer
Locatie 1 Thuis
Waargenomen op trektelling:
Grote groepen houtduiven zo’n 2000 ex., vinken, graspiepers, koolmezen, gaaien enkele, spreeuwen,
kauwen, 1 gemengde groep roeken en kauwen hoog.
Volgens Tjeu zijn er deze avond 26 kraanvogels in de Peel geland.
Datum: 20-10-1963
Weer: heel goed, 18C
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen:
25 ex. Kraanvogels met 4 juv. goed gezien op 200m afstand en gefotografeerd bij het langs vliegen Z.
Trek van: veldleeuweriken, vinken, houtduiven, kieviten en spreeuwen.
Locatie 14 De Hamert: Haagse vogelaars, Anton van den Oord en J. Ros, wachtten de hele dag op kraanvogels.
Volgens Janssen waren er de vorige dag grote groepen va ca. 200 ex over gekomen.
Langs de Maas had Paul er deze ochtend 27 gezien.
Wel zagen de Hagenaars een sperwer die een kievit greep, waarna de prooi door een buizerd
afgenomen werd. Verder nog een blauwe kiekendief en een torenvlak.
Datum: 31-10-1963
Weer: heel goed, 18C
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen door Frans:
300 Kraanvogels, die de dag daarvoor boven Krefeld (D) gesignaleerd waren.
Iedere avond horen we trekkende koperwieken.
Datum: 1-11-1963
Weer: bitter koud
Locatie 3 Vliegveld
Waargenomen:
27 kramsvogels. Verder veel trek van: roeken, kauwen, 1 boerenzwaluw vloog nog over in de kou.
Om 15:00 uur: 140 kramsvogels overvliegend  ZO.
Datum: 2-11-1963
Weer: zonnige pracht
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen ’s middags met Frans, Paul, Huub, Kiki en Yvon
Op ’t Eefde veel wilde eenden, slobeenden, en wintertalingen, enkele watersnippen, 6 zwarte ruiters,
1 kraanvogel en landde. Ca. 10 blauwe reigers kwamen van alle richtingen aanzeilen.
Op trek: roeken en kauwen. Onderweg gezien: paar honderd kieviten en spreeuwen, 1 slechtvalk
vloog over en 1 sperwer, 1 buizerd in de verte.
Tjeu had ’s morgens nog 50 kraanvogels gezien.

Datum: 8-12-1963
Weer: stevige vorst
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen met Paul:
Gisteren nog Sperwer gezien met prooi op Venkoelen (Locatie 6)
In de Peel weinig kraai-achtigen, wel ca. 40 bonte kraaien. Gezien: 13 rietganzen.
Locatie 4 Ravenvennen ’s middags gezien: buizerd vloog weg met prooiresten van zwarte specht, 1sperwer.
Datum: 14-12-1963
Weer: koud -5C, eerste sneeuw
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
9 goudvink (4m, 5 vr), enkele merels, koolmezen, 1 matkop, 1 vink, 1 heggenmus, ca. 25 Turkse tortels.
Locatie 6 Venkoelen: 1 buizerd, 1 blauwe kiekendief, grote groep kramsvogels, merels.
Datum: 15-12-1963
Weer: -13C
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Joop en Annie:
Reebok had zich gisteren tijdens drijfjacht tegen een politieagent dood gelopen, nek gebroken.
Bij veer over de Maas: 1 rietgans, in totaal 8 reeën gezien. Vogels: veel graspiepers, koolmezen,
pimpelmezen, grote groep staartmezen en ruziënde roodborsten, 1 buizerd in de verte.
Datum: 24-12-1963
Weer: koud
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Ca. 10 overvliegende goudvinken, blauwe kiekendief.
Datum: 01-02-1964
Weer: Zacht, flinke Z-W wind
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
ij het uitstappen van de auto hevig tumult onder de Huismussen en inderdaad op nog geen 2m
zat de Sperwer (vrouw) ze op de hielen. De Sperwer schrok van mij en ging toen ‘pleiten’.
Datum: 2-02-1964
Locatie: 9 Groote Peel
85 Rietganzen
2 Kolgans juv.
30 Wilde Eend
2 Pijlstaarten (man)
2 Kuifeend, paar
4 Tafeleend
4 Wintertaling

Datum: 9-02-1964
Locatie: 8 Krieckenbeck

Weer: ‘Voorjaarsweer’
Waarnemingen met Paul en Huub:
Veldleeuweriken op trek
Zwarte Kraaien
2 Bonte Kraai
Korhoenders, bolderend
Matkop met lokroep
1 Blauwe Reiger
3 Kokmeeuw

2 Holenduiven Kramsvogels
veel
Roeken
Houtduiven, grote groep
badend in weiplas

Weer: motregen
Waarnemingen met Paul:

1. Op de 1e plas Poelven: Wilde eenden en wintertalingen. Zwarte spechten riepen en roffelden, pimpel- en koolmezen
zeer luidruchtig. De sloot was uitgedroogd, in een plas wel 20 kikkertjes.

2. Op de Grote Plas Glabbacher Meer: 300 Tafeleenden, 50 Kuifeenden, 1 Nonnetje man. Enkele meerkoeten,
wilde eenden en kokmeeuwen. Buizerd vloog door het bos.
3. Derde meer Schrolik: 3 Nonnetjes (man) en 4 baltsende futen; 2 dodaars en 1blauwe reiger. Grote troep sijzen.
glanskop mooi gezien (zonder vleugelspiegel ?)

Datum: 16-02-1964
Weer: wordt weer koud
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Paul:
Enkele eenden, een enkele Veldleeuwerik overvliegend  N, 1 kievit op het ijs.
Datum: 23-02-1964
Weer: nu zachter na vorst
Locatie: 1 thuis gezien: 20 sijzen, zingend op de grond; Locatie: 14 De Hamert Huub meldt: 80 rietganzen
Datum 24-02-1964
Locatie 1 Thuis

Weer: lenteachtig, zacht en zonnig
Waarneming: Sperwer scheerde langs, geen aanval. Zang Gr. Lijster

Datum: 25-02-1964
Weer: lenteweer
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Zang grote lijster, heggenmus, koolmees, kuifleeuwerik, veldleeuwerik. In het bos was een
troep sijzen bezig met community-singing, zwegen plotseling toen Sperwer (vrouw) langs kwam.
Leverde volop alarm op van de mezen.

Datum: 6-03-1964
Weer: koude N-O wind -5C, de plassen zijn dichtgevroren
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Reeën van dichtbij gezien. 1 Korhaan en 5 korhennen vlogen onder goede belichting voor de auto uit.
Geen eenden, wel kieviten, 2 wulpen, houtduiven, een aantal holenduiven en kneutjes, 2 buizerds en
een torenvalk. In de lucht grote groep roeken en kauwen.
Datum: 15-03-1964
Weer: koude Z-O wind -5C, de plassen zijn dichtgevroren
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Koppel blauwe kiekendief van dichtbij, 6 wulpen, 2 kieviten, groep houtduiven en spreeuwen.
Op diverse plaatsen groepen zanglijsters met daartussen enkele grote lijsters en merels.
Op het Heerenven: 60 wilde eenden, enkele wintertalingen, een donker ex. buizerd, 1 torenvalk.
Bij de Maas: groepjes kokmeeuwen, w.o. 4 stormmeeuwen (2 adult).
Datum: 20-03-1964
Weer: zachte lentetemperatuur
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Sterke trek van kieviten, ook een groep van 20 ganzen (niet nader bepaald).
Datum: 21-03-1964
Weer: zacht
Locatie 1 Thuis
Gehoord:
1e zang van tjiftjaf, verder: vink, roodborst, winterkoning, zanglijster, koolmees, pimpelmees.
Datum: 22-03-1964
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waarneming Paul, Huub en Jac. Ketelaars:
Zang van: tjiftjaf, zanglijster, vink, roodborst, winterkoning en vooral boomleeuwerik.
In de 1e nestkast broedt de bosuil. Gezien: grote bonte specht, baltsende staartmeesjes, geelgors
zong en vocht om een vrouwtje, Mooi een (m) zwarte roodstaart gezien. Overal zagen we veel gaaien
en eksters. Een korhaan baltste voor 4 hennen, jolende wulpen en een torenvalk had een nest/ horst.
Vliegend: blauwe kiekendief (vr), veldleeuweriken vochten om territorium.
Aan het Heerenven: wilde eenden, wintertalingen.
Trek van witte kwikstaarten.
Boven de Maas: kokmeeuwen en 1 stormmeeuw.
Datum: 23-03-1964
Weer: zacht, bewolkt
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming:
Wiesje had ons gewezen op de plek van een draaihals. We konden hem 10 minuten goed bekijken,
we stonden onder hem. We zagen ook de keerstenen.
Datum: Begin april-1964
Locatie 1 Thuis
Eerste zang van fitis
Eerste boerenzwaluw
Gekraagde roodstaart:
Koekoek
Fluiter
Zwartkop
Groenling

Weer: zacht
Gehoord:
v.a. 11 april
13 april Tegelen
15 april gehoord
17 april
17 april
17 april
17 april

Datum: 16-04-1964
Weer: zacht
Locatie 1 Thuis
Gehoord:
Acte de presence: zwartkop, paartje goudvink, zingende kneu’s, Europese kanarie zingend, fitis,
tjiftjaf, roodborst, winterkoning, heggenmus, grote lijster, merel, Turkse tortel, houtduiven.
Trek van boerenzwaluwen.
Datum: 18-04-1964
Weer: zomers, 22C
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met Wim en Keder v.a. 5 uur:
Gezien paartje bruine kiekendief slepend met nestmateriaal, terwijl ze door kraaien gehinderd
werden. Hier vloog ook een buizerd rond, wulpen en tureluurs. Grauwe gorzen zongen, rietgorzen
ook. Zeker 6 blauwborsten en overal de zang van fitissen.
Op de plas: wilde eenden, winter- en zomertalingen, grutto’s alarmeerden, we zagen 2 roerdompen
lopen, een waterral, kokmeeuwen in kolonie, 3 futen, enkele paren slobeend, 1 pijlstaart.

Datum: 26-04-1964
Weer: prachtig
Locatie 1 Thuis
Waarnemingen:
Een bonte vliegenvanger (m) in de tuin! Sinds vandaag zijn de gierzwaluwen weer massaal present.
Thuis ook de 1 Zomertortel. Een dag later: 27 april zat aan de Venkoelen -locatie 6 – de 1e nachtegaal.
Datum: 10-05-1964
Weer: motregen
Locatie: 8 Krieckenbeck
Waarnemingen:
Gehoord: 3 nachtegalen weinig, wielewaal
Gezien: fluiter fluitend, kleine karekiet, rietzanger, futen aardig wat, wilde eend enkele, meerkoeten,
paartje dodaars, waterhoen, tuinfluiter zang, roodborst, 2 oeverlopers, toerenvalk
Broedend: tafeleenden.
Van 18 t/m 29 mei - vakantie Camarque met familie en Hubatsch

Datum: 6-06-1964
Weer: 17C, licht bewolkt
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen tijdens excursie Vogelbescherming
2 Roerdompen, grauwe kiekendief, ca. 40 grutto’s overvliegend, 3 paar scholeksters, broedend.
Datum: 13-06-1964
Weer: mooi
Locatie Heijthuyzen, zandgroeven Haelen Waarnemingen:
Ik was getipt dat hier een bijeneter gesignaleerd was. Ik trof hem aan in een oeverzwaluwkolonie.
De afgelopen weken zijn er 5 ex. geweest, zezijn zelfs in de gaten gevlogen.
Verder gezien: 1 boomvalk 3 vliegveld, trekkende kieviten, 1 groenpootruiter, 1 zingende graspieper.
Datum: 28-06-1964
Weer: mooi
Locatie Heijthuyzen, zandgroeven Haelen Waarnemingen:
De bijeneter inderdaad gezien. Verder boomleeuwerik zong een half uur boven de zandgroeve.
Havik met prooi vloog over.
Locatie 1 Thuis: 4 jonge heggenmusjes, fitis en gekraagde roodstaart.
Locatie Helenaveen: waterhoentje met 4 juv. goed gezien.
Datum: 5-07-1964
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
2 appelvinken in de tuin.
Bericht van Puts uit Haelen: de juv. uit het haviksnest aldaar zijn uitgevlogen, de bijeneters zijn er nog.
Ik ben er op 6 juli heen gegaan, maar heb niets gezien.
Datum: 11-07-1964
Weer: mooi
Locatie Heijthuyzen, zandgroeven Haelen Waarnemingen:
Thuis 1 jonge koekoek in de tuin. In Haelen bijeneter gezien, schijnen jongen te hebben, zaten er 31 juli
nog. De gierzwaluwen zijn sinds 24 juli praktisch allemaal weg.
Datum: 1-08-1964
Weer: koeler en bewolkt
Locatie 8 Krieckenbeck
Actie:
Recent binnengebracht en geringd woudaapje losgelaten, was aangetroffen op de kwartelmarkt.
Datum: 4-08-1964
Weer: prachtig
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Paartje goudvink achter huis. Mannetje kon stilstaan in de lucht voor de heg en zelfs achteruit vliegen
Volgens Put (Haelen) zijn er 2 juv. bijeneters uitgevlogen. Ben gaan lijken en heb ze gezien: ze hadden
nog niet de verlengde staartpennen.
Datum: 9-08-1964
Weer: bewolkt, lichte regen
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met Paul v.a. half 8:
Bij de Moost 1 kwak gezien. Langs de 11e baan zwarte sterns met juv. Enkele bosruiters vlogen weg,
Gezien: ca. 10 watersnippen, 1 blauwe reiger, 1 bruine kiekendief, veel oeverzwaluwen boven ’t Eefde
Ook boerenzwaluwen, slechts 3 gierzwaluwen, 3 witgatjes, 1 dodaars, ca. 50 wilde eenden en
wintertalingen, kieviten. Maar enkele kokmeeuwen.
Gehoord: tureluur, fitis volop aan het zingen.
Op 13 aug. grote groepen doortrekkende gierzwaluwen.

Datum: 16-08-1964
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met familie:
Het Heerenven staat praktisch droog, hier zijn geen eenden.
2 Torenvalken worden lastig gevallen door groepje boerenzwaluwen.
Gezien: 3 boomleeuweriken, roodborsttapuit (vr), enkele kieviten
Gehoord: kleine bonte specht Vloog later langs ons huis! Roep deed denken aan draaihals, met wat
meer ie-klank.
Datum: 17-08-1964
Weer: warm
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met familie 18:15uur:
Er waren een paar zwarte ooievaars gesignaleerd.
We zagen: 2 juv. zwarte ooievaar, op100m afstand goed gezien. De zwarte veren waren bruinachtig.
Verder 6 juv. zwarte stern, wilde eenden, wintertalingen, 2 groenpootruiters, 1 blauwe reiger
Gehoord: bosruiters.
Frans en Huub zagen op 22 augustus in de Peel een breedbekstrandloper, die niet schuw was
Datum: 23-08-1964
Weer: mooi
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met Kiki, Susan, Yvon, Marie v.a. half 8:
Gezien: woudaapje bij karpervijver, groepen wilde eend, enkele wintertalingen, 2 blauwe reigers,
zwarte ooievaars in vlucht, 4 buizerds, 1 grauwe kiekendief, 3 bruine kiekendieven, veel kieviten,
1 oeverloper, watersnippen, witte- en gele kwikstaarten, 1 groene- en een grote bonte specht.
Op trek: kneu’s, rietgors, fitis, paapje, tapuit, grasmus, boerenzwaluwen en spreeuwen.
Datum: 30-08-1964
Weer: prachtig
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met Paul v.a. 7 uur:
Gezien: 1 groenpootruiter, 1 zwarte ruiter, 1 witgatje, groep watersnippen, 1 zwarte ooievaar,
1 boomvalk, 1 bruine kiekendief, 1 grote bonte specht, veel witte- en gele kwikstaarten, weinig
wilde eenden, en talingen, rietzanger, grasmus en geelgors. Gehoord: fitis en tjiftjaf.
Datum: 4-10-1964
Weer: aanhoudend mooi
Locatie 3 Vliegveld
Waarneming met de kinderen:
Om half 12 vlogen 9 kraanvogels boven het vliegveld richting Z.
Locatie 1 Thuis: Langs de bergrand enkele goudvinken. Gehoord: kleine bonte specht.
Datum: 11-10-1964
Weer: waterkoud na depressies
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Opvallend hoe de kleine vogels: vinken en piepers op hun trek de bergrand volgen
Opnieuw goudvink gehoord. In de sparren
Op de renbaan: groep boomleeuweriken gezien, 2 grote lijsters en nog één boerenzwaluw.
Datum: 18-10-1964
Weer: guur herfstweer
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
1 kiekendief, werd belaagd door zwarte kraaien en vloog hoog in de lucht.
Locatie 1 Thuis: Op 13-10 nog 2 boerenzwaluwen gezien. Behoorlijke trek van kleinere vogels: vooral vinken,
koperwieken en kieviten. Er waren ca. 50 Turkse tortels op ons grasveld. Sperwer vloog hoog over.
Datum: 31-10-1964 Thuis

Mistig weer

9 kraanvogels vlogen over ons huis  W.

Datum: 13-12-1964
Weer: zacht, stormachtig
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen met Jac. Ketelaars:
Weilanden bij turffabriek veel kieviten, 4 bonte kraaien. Op ’t Elfde: wilde eenden, wintertalingen,
1 smient, 3 blauwe reigers, 1 torenvalk. Geen ganzen, geen roofvogels.
Datum: 26-12-1964

Weer: sneeuw Locatie 1 Thuis, hockeyvelden

Waargenomen:

Op Melde veel vinken, kepen, groenlingen, veldleeuweriken, huismussen, ringmussen en paartje goudvink.
Op de voederplaats: 10 merels, 2 roodborst, 1 heggenmus, kool- en pimpelmezen.
Rond de voerplaats: 1 matkop, 1 ekster, gaai, ca. 50 Turkse tortels.
Langs de Maas: kepen, groenlingen, vinken, heggenmus en roodborst.

Datum: 13-01-1965
Weer: even zachter
Locatie: 2 Aan de Maas
Waargenomen:
Veel trek van eenden (soort ?), groep na groep  Z . Kou op komst?
Datum: 7-02-1965
Weer: heerlijk zacht
Locatie: 4 Ossenberg
Waargenomen:
Zang van grote lijster, 4 buizerds één bijna wit exemplaar  N O. Bosuil laat zich ’s avonds weer horen.
Datum: 18-02-1965
Locatie 1 Thuis
Zang van: vink en heggenmus

Weer: kwakkelweer, natte sneeuw
Waargenomen:

Datum: 27-02-1965
Weer: -5C overdag, stuifsneeuw
Locatie 8 Krieckenbeck
Waargenomen met Paul
Plas was dichtgevroren. Bij duiker zaten meerkoeten, wilde en boereneenden, 1 tafeleend (m),
11 nonnetjes, 5 futen, 1 bl. reiger, 1 klapekster, veel sijzen. Boven de plas: kokmeeuwen, 1 bonte kraai.
In de weilanden zaten kramsvogels, één zanglijster en merels,
Voorzichtige zang van: vink, geelgors, koolmees.
Locatie 6 Venkoelen: veel sijzen. Bij de Straelse grens donkere buizerd gezien.
Datum: 28-02-1965
Weer: lichte vorst
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Paul:
Zang van: veldleeuwerik en geelgors
Gehoord: groene specht.
Bij het Heerenven: 3 buizerds, 1 blauwe kiekendief (vr) jagend over de steppe. Op de plas geen eenden
Aan de Maas: tussen groep kokmeeuwen zaten 3 stormmeeuwen; in de weilanden: kramsvogels,
roeken en grote lijster. Onderweg patrijzen gezien. Langs de nieuw aangelegde wegen N van Venlo
zitten opvallend veel kuifleeuweriken.
Locatie 1 Thuis roep van Turkse tortels, zang van vink.
Datum: 7-03-1965
Weer: kwakkelwinter duurt voort
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Om 8 uur ’s morgens: een mislukte aanval van een sperwer op een merel. De sperwer door in de heg,
waaronder op 3m afstand de merel als versteend bleef zitten. De sperwer (vr) was al oud, had een
leigrijs bovendek met een witte vlek in de hals en roestbruine flanken, gele ogen.
Datum: 30-03-1965
Weer: lenteachtig
Locatie 3 Vliegveld
Waargenomen:
Op 25-03 hoorde ik de eerste tjiftjaf van dit jaar zingen en op de 28 e de 1e zwarte roodstaart.
Nu zag ik om 7 uur ’s avonds een bosuil vliegen.
Locatie 1 Thuis Op 31-03 twee appelvinken in het bos.
Datum: 2-04-1965
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen tijden een kort bezoek ’s morgens:
2 wulpen, kieviten, 1 wilde eend, enkele wintertalingen, 1 buizerd,1 blauwe kiekendief (vr),
1 torenvalk, fitis (1e dit jaar), goudhaantje, witte kwikstaarten, zang van 2 boomleeuweriken, een
roodborsttapuit (m) en een matkop.
Locatie 1 Thuis: appelvinken (m)voerde (vr), balts van pimpelmees, waarbij hij met de gespreide vleugels
Omlaag zweefde. Het blauw van vleugels en staart werd mooi getoond.
Datum: 3-04-1965
Weer: zomerse temperaturen
Locatie 9 Moost en De Peel
Waargenomen met familie:
Moost: zang van fitis, tjiftjaf, rietgors, rietzanger, blauwborst, waterhoentjes en roerdomp. Er vlogen
enkele blauwe reigers over.
De Peel: hier zagen we 2 grutto’s, 2 wulpen (m), 1 dodaars, 2 futen, paartje slobeend, kokmeeuwen
(bij de kolonie), 1 torenvalk, 1 tapuit, 1 blauwborst en 1 fitis.
Op de terugweg zagen we bij Helde de 1e boerenzwaluw.
Locatie 1 Thuis: gehoord Kleine bonte specht, de groene specht, 3 roodborsten w.v. de territoriumgrens bij
het vogelbadje ligt. Vderder zit er 1 winterkoning, 1 paar heggenmus. Vanmorgen 1 e zang van de merel
-in Venlo-C laten ze zich al enkele weken horen.

Datum: 4-04-1965
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Susan:
1e Boompieper van dit jaar. Verder gehoord: fitis, tjiftjaf, zanglijster, groene specht, grote bonte
specht met harde roffel, veldleeuweriken, boomleeuweriken met territoriumdrang op een afgebrand
stuk hei.
Gezien: We zagen de balts van een zwarte roodstaart, waarbij hij zich op korte afstand van (vr)
achterover liet zakken en zijn gespreide staart toonde. Verder waren er 2 buizerds, 4 wulpen, groepje
spreeuwen en op een geploegde akker: kneu’s, groenling en veldleeuwerik.
Locatie 1 Thuis: nu pas 1e fitis. Hier ook gehoord: gekraagde roodstaart (jong, niet geringd mannetje), appelvink vloog langs en de grote bonte specht klopte op een boom. Paartje matkop is druk bezig met het
maken van nestgelegenheid in vermolmd stuk berkenboom, waarbij ze goed samenwerken. Ze
vorderen snel!
Datum: 11-04-1965
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met familie:
Er zou een havik broeden. Gehoord: zwarte specht, fitis tjiftjaf, roodborst, zanglijster.
Gezien bij het Heerenven: 1 buizerd, 1 torenvalk, enkele wulpen en kieviten.
Datum: 25-04-1965
Locatie 14 De Hamert

Weer: slecht, veel regen de laatste tijd
Waargenomen met Janssen:

Op de 22e had Janssen 7 buizerds gezien, paartje blauwe kiekendief, 4 torenvalken, 1 bosuil,1 sperwer, 70 fazanten
w.v. 30 (m), 10 patrijzen, 1 korhoen, 43 kieviten, 4 wulpen, 68 houtduiven, 2 kokmeeuwen, 17 niet nader bepaalde
eenden, 1 vos, 13 reeën, 57 hazen en 1 boom- of steenmarter.
De havik had de nestbouw gestaakt en zat weer in Duitsland.

Wij noteerden: 1 bosuil op 50m afstand, 1 jagende torenvalk. Bij bouwland: 3 korhoeders (1m, 2 vr),
kieviten, 2 wulpen en 1 veldleeuwerik. Bij het Heerenven zat een buizerd, die op deze plek vaak te
vinden is (horst?); Gehoord: boompieper, fitis en tjiftjaf.
Janssen toonde me nog een dassenburcht bij Arcen op ‘de Loi’.
Datum: 1-05-1965
Weer: we leven op na de regen van april
Locatie 9 De Groote Peel
Waargenomen met Wim Keder v.a. 6 uur:
De Moost: roerdomp, koekoek (1e), sprinkhaanzanger (1e), oeverloper, zomertaling (m), 1 buizerd en
1 (m) bruine kiekendief, 1 oeverzwaluw
De Peel: 3 beflijsters, 3 visdiefjes, 1 pijlstaart (m), 2 gierzwaluwen, 1 (vr) blauwe kiekendief.
Locatie 1 Thuis : grote groep van wel 70 gierzwaluwen vloog naar het noorden. Achter huis: bonte
vliegenvanger (1e), zang van groenling.
Datum: 2-05-1965
Weer: bewolkt, temp. is goed
Locatie 8 Krieckenbeck
Waargenomen met Huub:
Thuis zang van fluiter en zwartkop.
Gezien: tuinfluiter, nachtegaal, kleine bonte specht, grote bonte specht, rietzanger, snor, rietgorzen,
boerenzwaluw, enkele oeverzwaluwen, 2 buizerds, blauwe reiger, holenduif.
Watervogels: 5 baltsende tafeleenden, futen, slobeenden, wilde eend.
Datum: 5-05-1965
Locaties, zie tabel

Weer: ?
Waarneming Rivon-telling:

Bij Ravenvennen: licht ex. buizerd; Waargenomen bossen bij Arcen: 1 torenvalk, nachtegaal
Bossen N. van Blijenbeek zang van: boomleeuwerik, vink, koolmezen, paartje grote lijster, groep
houtduiven, sperwer (overvl.), 2 boerenzwaluwen (zaten sperwer achterna), zw. mees.,
2 torenvalk, wulp, kieviten, gele kwikstaarten, 2 boomvalken (boven Pikeeuwvennen),
3 slobeenden, grasmus, buizerd, veel tapuiten. Opgave jachtopzieners:
Jachtopziener:
Buizerd
Havik
Ransuil
Bosuil
Steenuil

bossen Arcen

Noord v Blijenbeek

hr. Appeldoorn
Jaarlijks > 1 broedpaar, 1 ’64 2 paar
niet bekend
geen
regelmatige broedvogel
regelmatige broedvogel

hr. Laarakkers
Jaarlijks, in ’64 onbekend
Broedt hier jaarlijks, niet in 1964
1 broedgeval, boerderij ‘de Kapel’
-

Datum: 15-05-1965
Locaties: zie tabel

Weer: matig
Inspecties controleur Vogelwet met hr. van Bommel:
Kessel

buizerd
havik

De Peel

Moost

onbekend, bos gekapt

br. kiekendief
gr. kiekendief
boomvalk
torenvak
ransuil

Heibloem
bos gekapt
havik gesignaleerd,
geen horst

1 ex. (vr),
2 paar broedgeval ₁
1 ex. hoog in de lucht,
2 paar broedgeval ₁
1 ex, bij ’t Elfde,
broedgeval ?
1 ex., broedgeval ₁
7 broedparen ₁

1 ex. gezien (m),
broedgeval ?

₁ Volgens mededeling v Paul Spreuwenberg; Paul meldt ook dat er bij Weert een paar ransuilen is gesignaleerd.
Broeder Agatho deelde nog mee dat een broedgeval vd. bosuil met kleine jongen in De Peel verstoord was.
Datum: 23-05-1965
Weer: bewolkt
Locatie 9 Groote Peel
Excursie ‘Vrienden van de Natuur’ v.a. 4 uur ‘s ochtends
Roofvogels: 1 rode wouw, 2 ex. (vr) bruine kiekendief, 1 (vr) grauwe kiekendief, 1 torenvalk, 1 buizerd,
Verder: 1 paar roerdomp.
Datum: 5-06-1965
Weer: veel regen
Locaties Geijsteren
Inspecties controleur Vogelwet:
’s Morgens veel zang van wielewaal
Rond Geijsteren geen enkele roofvogel gezien. Volgens boswachter Baltussen broedden hier jaarlijks
zeker drie paar buizerds en ook veel bos- en ransuilen, maar een nest had hij niet gelokaliseerd.
Broedgevallen van boom- en torenvalken waren hem onbekend.
Volgens vd Hombergh was deze boswachter “Niet zo’n grote roofvogelvriend. Hij liet ze met rust,
maar hij vond het niet erg wanneer er eens eentje ‘verongelukte’”.
Datum: 13-06-1965
Weer: slecht
Locatie 1 Thuis
Waargenomen:
Gezien door het keukenraam: boomvalk met prooi, waarschijnlijk een veldleeuwerik of een graspieper,
die hij hier rustig ging zitten opkroppen. Na 25 minuten nam hij de restanten in zijn snavel en ging er
vandoor.
Mededeling van Hans Maeghs: In de bossen tussen Belfeld en Reuver waren 4 torenvalkhorsten, van
één waren de eieren uitgehaald, van een ander de jongen!
Hij wist ook een nest van de bosuil, waar de kinderen de jongen om beurten uit haalden om met ze te
spelen en ze dan weer terug te zetten.
Datum: 20-06-1965
Weer: zonnig
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
1 appelvink, 2 buizerds. Janssen ‘meent’ dat hier twee torenvalkennesten zijn, locatie onbekend.
Wat mij verder ter ore kwam:
-

Appeldoorn (Arcen): toonde 2 buizerdhorsten, beide onbewoond. Verder geen roofvogels gezien.
Broeder Agatho: bij ‘ballonzuil’ Venray was een buizerdnest uitgehaald.
Paul Spreuwenberg en Frans Notermans meldden dat in het Weerterbos een havik met 2 jongen zat.
Boswachter vd Velde (Weert) deelde mee, dat op het terrein van de zinkfabriek zeer waarsch. 1 paar
bruine kiekendief en daar in de buurt 1 paar grauwe kiekendief, plus nog een paar boomvalken
broedden. Kon geen nesten aanwijzen (wilde niet storen, had niet zo’n grote belangstelling).

Waargenomen door Frans Notermans op 26-06-1965:
- De Hamert, ten N. van de Wellsche hut: 1 buizerd, 1 boomvalk, paar wespendief, 1 grauwe kiekendief.

Datum: 3-07-1965
Weer: ?
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen met Frans:
Torenvalk (ad + juv), paartje bruine kiekendief, 1 grauwe kiekendief, 1 buizerd, 2 ransuilen (juv).
Datum: 13-07-1965
-

Mededeling P. Janssen, Staatsbosbeheer:

Bij Schuitwater (W. van Broekhuizen) zijn torenvalken uitgevlogen en komen hier jaarrond buizerds voor.
Helden, bij De Snep: hier ook uitgevlogen torenvalken.
In Boekend komen volgens Janssen geen roofvogels voor, bij eigen controle ook niets waargenomen.

Zelf gezien, locatie 4 Ravenvennen: 1 buizerd, 1 torenvalk.
Op vakantie (D) van 19 t/m 23 juli

Datum: 14-08-1965
Weer: mooi na veel regen
Locatie 9 De Peel
Waargenomen met Cor van Zanten:
Het zag zwart van de muggen!
Gezien: bruine kiekendief (juv), konden hem tot op 18m benaderen. Geen wulpen meer!
Watervogels: veel wilde eenden, 2 krakeenden, winter- en zomertalingen, enkele slobeenden.
Steltlopers: 1 bosruiter, 5 witgatjes, 3 groenppootruiters, 1 zwarte ruiter, veel watersnippen, 2 zwarte
sterns, enkele kokmeeuwen, 2 blauwe reigers, gemengd groepje kieviten, kieviten.
Roofvogels: 3xboomvalk (mogelijk paar keer dezelfde gezien), 1 grauwe kiekendief (vr), paartje bruine
kiekendief met juv.
Notities gemaakt op 15 aug.’65:
-

Vandaag koekoek op trek gezien bij Belfeld
In de nestkastjes Parkstraat 11 is na 10 jaar gebroed door een paartje huiszwaluw
Venkoelen 6 Drie groenpootruiters gezien afgelopen week, waren erg schuw.
Janssen weet te melden dat er op De hamert 3 juv. torenvalken zijn uitgevlogen
Grashoek (Tussen Meijel en Maasbree) volgens ene van Bommel zijn hier 4 ransuilen uitgevlogen.
In september geen waarnemingen, behalve die op Texel

Datum: 1-10-1965
Weer: na-zomer
Locatie 4 Genooi
Waargenomen met Guus Terhaag:
1 boerenzwaluw; Guus vond het opvallend dat hier een torenvalk vloog. Had hij niet eerder gezien.
Datum: 3-10-1965
Weer: na-zomer
Locatie 4 Ossenberg
Waargenomen:
Niet veel trek!
1 Torenvalk, 1 blauwe reiger, 6 grote lijsters, 100 kieviten, kleine groepen houtduif.
Een sperwer werd in de lucht voortduren belaagd door 2 eksters en 4 gaaien
Zang van: boomleeuwerik en een keep.
Locatie 1 Thuis: de eenden keken omhoog, als stipjes zichtbaar zo hoog vlogen 5 buizerds, waarna ze Z vlogen
Datum: 4-10-1965
Locatie 1 Thuis

Weer: zon 20C
Trek waargenomen:

Langs de berg: veel vinken, af en toe kepen, op plaats 2 veldleeuweriken, kneu’s, spreeuwen,4 kieviten
groep van zeker 100 houtduiven, kleine groepjes boerenzwaluwen, alles full-speed  Z.
Opnieuw 6 buizerds hoogte winnend op de thermiek en dan zuidwaarts wegstekend.
’s Nachts hoorden we tsiek, tsiek, van trekkende zanglijsters.
Datum: 5-10-1965
Weer: mooi
Locatie 1 Thuis
Trek waargenomen:
Opnieuw behoorlijk trek van zanglijsters, enkele grote lijsters en koperwieken. Groepen vink met
enkele kepen, veldleeuweriken, boomleeuweriken, 10-tallen kieviten, enkele boerenzwaluwen, zo’n
50 houtduiven, 2 kokmeeuwen, één appelvink.
Datum: 10 okt

Weer: NO-wind brengt meer kou Locatie 6 Schandelo: 3 cirkelende buizerds, 1 torenvalk

Datum: 16-10-1965
Weer: mooi herfstweer
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
Weinig trek, alleen van gaaien
Bij Schandelo: 1 torenvalk, 1 buizerd, tussen de kauwen zat 1 bonte kraai.
Datum: 17-10-1965
Weer: ?
Locatie 8 Krieckenbeck
Waargenomen:
Gehoord: waterral, kleine bonte specht, boomklever, roodborst, een luidruchtige groep sijsjes,
Gezien: ca 6 blauwe reigers, veel wilde eenden, enkele wintertalingen, 4 futen met 2 grote juv.
Datum: 20-10-65

Thuis gezien: trek v 6 buizerds  Z en groep kauwen

Datum: 24-10-1965
Weer: mooi herfstweer
Locatie 14 De Hamert
Waargenomen:
Weinig trek, alleen van gaaien
Bij Schandelo: groepen foeragerende houtduiven, 1 sperwer, 1 torenvalk, 2 kramsvogels en groep
koperwieken op trek. Picoline, onze tamme, maar vrij rondvliegende kauw, maakt allerlei brabbelende
geluidjes als ze op je schouder zit, nooit eerder gehoord!
Datum: 25-10-1965
Weer: goed
Locatie 9 Groote Peel
Waargenomen ’s middags met Kees Hana:
6 blauwe reigers, 1 blauwe kiekendief (vr), 1 korhen, wat wilde eenden, slobeenden en kieviten,
4 kramsvogels.
Datum: 27-10-1965 1 Thuis: een sperwer greep een Turkse tortel die in paniek tegen de ruit was gevlogen.
Datum: 30-10-1965
Weer: herfstig
Locatie 14 De Hamert
Gezien op ritje met Kiki:
’s Morgens groepje goudhaantjes in het bos achter. Verder niet veel bijzonders, behalve een gemengde
groep kieviten en houtduiven.
Datum: 13-11-1965
Weer: guur, koud
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming:
Veel kieviten en spreeuwen. Op ’t Elfde een paar duizend wilde eenden, zo’n honderd slobeenden, en
een paar solitaire rietgorzen.
Datum: 15-11-1965
Weer: lichte vorst
Locatie 2 Venlo-C Vogelbuurt
Waarneming:
40 tot 50 pestvogels, hier zat ook een goudvink tussen. Ze vallen direct aan op heesters met zwarte bessen
(rode kornoelje?), waarna in de toppen van de berkenbomen bij elkaar zitten te kleumen. Daarbij laten ze een
licht gekwetter horen. De stofwisseling is intussen zeer productief.

Datum: 18-11-1965
Locatie 4 Venkoelen

Weer: temp. rond vriespunt
Waarneming:

Een tamelijk licht gekleurde buizerd vloog voor de auto uit. Ik bekeek hem met de kijker en na 10 minuten kwam
hij tot op 40m van de auto, want daar lag zijn prooi: een zwarte merel. Na een half uur was er van dit mannetje
niet meer dan drie borstveren over.

Datum: 4-12-1965
Weer: minder koud
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Aan het onrustige gedrag van de mussen kan je zien dat er onlangs roofvogels in de tuin zijn geweest.
De mussen gaan snel even naar de voerplaats, die 15m van het huis op het gras is, om daarna
onmiddellijk weer in de dekking te gaan.
Datum: 22-12-’65 4 Venlo-C 17:30uur In het kleine park (Wilhelminapark?) zingende merel
Datum: 26-12-1965
Weer: zon na heel veel regen
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming met Huub, Ru en Wieke:
Weinig schokkends; erg veel wilde eenden en 35 rietganzen.

