Dagboek Lou van den Hombergh 1970 – 1979
Datum: 12-02-1970
weer: ‘kwakkelwinter’, maar veel sneeuw, koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Grote groepen houtduiven. Op de voerplaats: kool- en pimpelmezen, 4 zeer tamme matkopjes,
roodborsten, vinken, heggenmussen, merels en spreeuwen.
Datum: 25-12-1970
weer: lichte vorst, beetje stuifsneeuw
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Een sperwer (vr.) sloeg bij de vijver een Turkse tortel.
Aan de vetbol zat een grote bonte specht
Datum: 31-01-1971
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming vanuit de slaapkamer
Circa 30 (riet-?) ganzen in formatie naar het noorden overvliegend. Verder zang van grote lijster.
Op de voerplaats 2 grote bonte spechten en vaak een boomklever.
Vorige week nog een blauwe kiekendief bij Schandelo.
Datum: 14-02-1971
weer: temp. 10C, helder
Locatie: 14 De Hamert,
waarneming met Kiki
60 rietganzen op de weilanden achter het Heerenven, rustend, knabbelend en poetsend.
Heen en weer vliegende spreeuwen en kieviten. 9 buizerds, 6 torenvalken en één sperwer.
We noteerden 1 holenduif en een groep houtduiven.
Bij een bosje bij het Heerenven kwam een vos in onze richting tot op 20 meter afstand!
Datum: 21-01-1971
weer: zacht, zonnig
Locatie: 14 De Hamert
waarneming met Kiki
Om half twaalf nog even vogels kijken. Nog steeds zaten de 60 rietganzen er. We konden dankzij een
glooiing in het landschap tot op 100 meter naderen en toen ontdekten we dat er ook kleine rietganzen
tussen zaten, te herkennen aan de donkerroze tot zwarte snavel, terwijl rietganzen een oranje-gele
snavel hebben.
Verder zagen we één buizerd en grote groepen kieviten, spreeuwen en houtduiven en ongeveer 6
grutto’s. Ik zag de 1e wulp van dit jaar. Een veldleeuwerik zong volop.
Datum: 25-12-1971
weer: ?
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met de hele familie
Door de lage waterstand erg weinig vogels, wat wilde eenden op ’t Elfde. Rond de Peel vloog
een mannetje Blauwe kiekendief. In de weilanden Noord van de Peel zaten 5 kolganzen.
Op de terugweg zagen we 1 buizerd en bij Heusden vlogen wulpen in V-formatie over  Z.
Thuis 5 goudvinken en bij De Hamert Bonte kraaien.
Datum: 25-02-1972
weer: nauwelijks winter gehad
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Tussen de wilde eenden bij de voertafel zat één wintertaling (man). De grote lijster zong volop.
Ook de spreeuwen, de winterkoning (Klein Jantje) en de heggenmus laten zich horen. Een eksterpaar bouwt in de dunne berken een nest.
Datum: 18-03-1972
weer: lijkt wel zomer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e tjiftjaf gehoord.
Brand op De Hamert, rond het Heerenven is door de aanhoudende droogte 70 – 80 ha afgebrand.
Datum: 03-12-1972
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Vrouwtje sperwer gebruikt de vijver in onze tuin als haar jachtgebied. Dagelijks ‘Fliegeralarm’, de
zomertortels schieten bij zo’n rush van de sperwer alle kanten op en gaan daarna heel hoog vliegen,
totdat het gevaar geweken is.
Bij de voertafel zitten regelmatig 30 tot 50 Turkse tortels, ook zij zijn vaak slachtoffer doordat zij zich
hetzij tegen het raam te pletter vliegen, of daadwerkelijk door de sperwer gepakt worden. Gisteren
vier raamslachtoffers en twee werden geslagen door de Sperwer (vr).

Datum: 16-12-1972
weer: rond vriespunt
Locatie 1: Baarlo (overkant Maas bij Venlo)
waarneming:
Tijdens een velddienst als controleur-Vogelwet zag ik een sterke trek van vinken. Een vrouwtje
sperwer vloog rustig  Z. Bij het passeren van weer en groep vinken, ging de sperwer hoog vliegen,
maar ook de vinken stegen op, ze bleven boven de sperwer. Zonder kijker zag ik niet hoe dit afliep.
Verder trek langs de Maas zuidwaarts van kieviten en houtduiven.
Datum: 20-01-1973 ’s avonds 23:00 uur
weer: zacht, heldere maan, onbewolkt
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In de straat, voor Boekelman, zat een grote groep spreeuwen volop te zingen. Bijzonder zo’n
spreeuwenkoor in het donker.
Datum: 28-02-1973
weer: eigenlijk was het dit jaar geen winter
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Bosuil voor het eerst in vijf jaar hoorden we een bosuil voor het huis.
Datum: 03-03-1973
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Bij het schoonmaken van de nestkasten trof ik bij de vliegopening van één kast honderden vlooien
aan. Bij de andere kastjes zat bijna geen ongedierte.
Datum: 04-03-1973
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Het sperwervrouwtje doet weer een vergeefse aanval op de Turkse tortel.
Datum: 05-03-1973
weer: 15C, lenteachtig
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Herman, Alie Steenkamp en de meisjes:
1 torenvalk, blauwe kiekendief (vr), 3 buizerds, veldleeuwerik (zang ) en 2 boomleeuweriken.
Groene specht gehoord, de grote bonte specht gezien en wulpen jodelend op de hei.
Een groep kieviten trok naar het noordoosten.
Datum: 10-03-1973
weer: zonnig, vrij koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In Duitsland bij Keulen 12 kraanvogels gezien.
Thuis bij de vetbollen dagelijks: kool- en pimpelmezen, zwarte- en staartmezen en glanskoppen.
Datum: 24-03-1973
weer: zacht
Locatie 1: Groote Peel
waarneming v.a. ’s morgens 4 uur:
Veel kokmeeuwen zuidzijde van ’t Elfde en 10 tafeleenden, enkele paartjes slobeend, wilde eenden,
wintertalingen en 2 meerkoeten, 2 waterhoentjes, 3 à 4 futen, 1 wulp.
Overtrekkend: 8 grutto’s, 2 snippen, 1 scholekster, 1 sperwer (vr) en een paartje torenvalk.
Datum: 24-03-1973
weer: stralende lentedag, temp. >24C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e tjiftjaf van dit jaar gehoord, de zanglijster en de koperwiek hoorden we.
Vorige week één keep op de voerplaats; verder onze vaste stamgasten: 6 koolmezen, 4 pimpelmezen,
2 zwarte mezen, 2 staartmezen, 4 glanskoppen, 2 heggenmussen.
Dagelijks horen en zien we goudvinken. De groene specht horen we regelmatig, maar de grote bonte
zien we vaker. Er zit weer een hele kolonie spreeuwen in de tuin, één of twee broedpaartjes ringmus.
Van de wilde eenden is nu nog één paartje over met een nest naast de voordeur. Ze pendelen tussen
een poel en onze tuin.
Datum: 25-03-1973
weer: lichte regen
Locatie 8: Krickenbeck (D)
waarneming met Kiki v.a. 06:30:
Twee reeën zagen we in de weilanden.
Op de plas zagen we: slobeenden, tafeleenden, wilde eenden, wintertalingen en futen. Een waterral
vloog op ons af.
In het bos noteerden we: tjiftjaf, die zong overal, roodborst, zanglijster, boomklever, winterkoning en
heel kort een blauwborst.

Datum: 02-05-1973
weer: slecht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De nachtegaal horen we geregeld achter huis, ook op de grens met onze buren (fam. Kaptein);
Glanskoppen druk in de weer in de berkenbomen, samen foeragerend waarbij vrouwtje soms wat
toegestopt kreeg van mannetje. De fitis zingt volop en er zit één gekraagde roodstaart bij de andere
buren (Wolters).
Datum: 05-05-1973
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Nachtegaal zingend; 2x draaihals gehoord. Ook is de wielewaal weer terug en de eerste zomertortel
gehoord.
Datum: 13-05-1973
weer: zonnig, fris
Locatie 6: Zwarte Water
waarneming:
Thuis zingt de nachtegaal volop. Ook hoorden we: fitis, tjiftjaf, grote lijster, zanglijster, merel,
zwartkop, spotvogel, zomertortel, Turkse tortel, winterkoning, roodborst, kool- en pimpelmees,
glanskop, heggenmus, wielewaal (3 man en 2 of 3 vr.), rinmus, huismus en spreeuwen. Verder
broeden er eksters, houtduiven en de Turkse tortels.
Zwarte Water: Vandalisme in het bos: routepaaltjes uitgerukt, bomen op 1m hoogte afgehakt,
paarden (van de manege) rijden waar ze niet mogen. Veel troep in het bos.
Vogels: weinig bijzonders, geen enkele rietzanger, karekiet, of blauwborst. Wel: 2 futen, 2
meerkoeten, 2 wilde eenden (man), 1 wintertaling (man), 1 buizerd, 1 torenvalk en 8 kieviten.
Datum: 23-05-1973
weer: mooi, maar te droog
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Kiki:
Thuis: Het is genieten van de twee nachtegalen in de tuin.
De Hamert: vanavond even erop uit met Kiki. We zagen een boomvalk van heel dichtbij. Zeker 4 of 5
buizerds, 1 koekoek, kieviten en wulpen. Het Heerenven staat helemaal droog.
Datum: 27-05-1973
weer: heerlijk weer
Locatie 14: De Hamert
waarneming v.a. 04:30
Op zoek naar de roodpootvalk, die hier gesignaleerd is. Ik heb hem niet gezien.
Gezien: 3 buizerds, 1 torenvalk, kieviten met nest op de plek waar eigenlijk water hoort te staan.
Eén korhen vloog weg.
Bij de Venkoelen broedt een futenpaar, eerste broedgeval op deze locatie.
Volgens mededeling van Verik zijn er 3 broedgevallen van de havik in de omgeving: 1 paar in Arcen,
1 paar in Well en 1 paar bij Afferden (kasteel Bleijenbeek).
Thuis: goudvink (man), nachtegaal sloeg alarm, dus zal wel aan het broeden zijn.
Datum: 02-06-1973
weer: droog, na drie dagen regen
Locatie 14: De Hamert
waarneming 06:00 uur met Kiki en Susan:
We zagen hem, na drie pogingen, de roodpootvalk. Pas toen we hem (of haar) tot op drie meter
genaderd waren vloog ie weg. We zagen duidelijk z’n roestbruine borst toen ze ging jagen boven de
hei. Ze vloog met grote zwiepers, met aan het eind van zo’n zwaai een houterig bidden, anders dan de
torenvalk. Toen ze verderop weer in een boompje zat, konden we haar bij goede belichting goed zien.
We zagen haar vanaf 10 meter. Ze had geen klein bakkebaardje, zoals in de vogelgids, donkere,
bruingele poten, een roestbruine borst en grijs dek. Ze had een klein maskertje.
(Volgens Vink moest er ook een mannetje zitten, die was maandag 28 mei waargenomen. Vink en
Huub zagen toen ook een scharrelaar).
Wat we verder zagen: 2 buizerds, 1 torenvalk, 1 (wrsch. bruine) kiekendief.
Datum: 03-06-1973
weer: prachtig weer
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Jac. Ketelaars:
Vanaf 6 uur ’s ochtends zagen we zeker 6 à 8 buizerds, 1 vr. grauwe kiekendief en een niet nader
geïdentificeerde valk (vloog heel hoog).

Datum: 01-09-1973
weer: bewolkt, temp. 17C
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met Kiki en mw. Reinders:
Het water op de meertjes van de Peel stond door de droge zomer zeer laag. Op de slikplaatjes veel
steltlopertjes, watersnippen, gele kwikstaarten, 2 tureluurs, 1 zwarte ruiter en 1 oeverloper, ca. 3
bonte strandlopers, 1 krombekstrandloper, 1 kleine plevier en ca. 10 dodaars. Erg veel meerkoeten,
ca. 10 tafeleenden, wilde eenden, een wintertaling, een waterhoen met juv. jong, 1 waterral.
Boven de plas joegen honderden oeverzwaluwen, waartussen ook boerenzwaluwen.
Een juv. bruine kiekendief zorgde voor paniek.
Overvliegend: 1 wulp, enkele kieviten, een grote bonte specht en 2 wegvliegende witgatjes.
Datum: 05-09-1973
weer: stralend
Locatie 9: Groote Peel
waarneming:
Geen enkele meerkoet, wel: veel snippen, 1 kemphen, oeverloper, witgatje, 6 zwarte ruiters, enkele
kieviten, 1 wulp, wintertaling, wilde eenden en een enkele slobeend.
Overvliegend: 3 goudplevieren. Bij de Derde Baan liet Tjeu de broedplaats zien van paartje krakeend,
smient en 2 paar bruine kiekendief.
Datum: 03-10-1973
weer: mooi
Locatie 4: Ossenberg
waarneming van 7 tot 8 uur ‘s morgens
Niet de moeite waard: groepje ringmussen, 1 koperwiek, 2 grote lijsters, 1 boerenzwaluw.
Trekkend: groep spreeuwen (Z-O), gele kwikstaart (N).
In de weilanden enkele kieviten, 1 buizerd en 1 torenvalk.
Datum: 02-12-1973
Locatie 1: Thuis
Kiki zag een houtsnip door de tuin vliegen.
Overvliegend: groep knobbelzwanen.

weer: echt winter!
waarneming:

Datum: 23-12-1973
weer: zacht
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming met de kinderen en Eveline:
Veel kok- en zilvermeeuwen op de plas, ook ca. 10 stormmeeuwen. Naast wilde eenden waren er ook
groepen kuifeenden. Geen enkele fuut.
Datum: 04-01-1974
weer: zonnig en kil
Locatie 9: Groote Peel
waarneming:
Op ’t Elfde een paar honderd wilde eenden, i blauwe reiger.
In de weilanden 400-500 rietganzen, 10 kolganzen. Met de nieuwe kijker 11x80 waren de details goed
te zien, ook de ondersoorten segentum en rossicus. Verder honderden roeken en kauwen, waaronder
duidelijke soemmerringii, zwarte en 10-tallen bonte kraaien en veel houtduiven.
Thuis: 1 Bijna dagelijks heeft het sperwer-vrouwtje succes bij het verschalken van Turkse tortels.
Krieckenbeck 8: de laatste tijd steeds ca. 10 stormmeeuwen, 100-den kokmeeuwen en 6 zilvermeeuwen. Ook groepjes kuifeend en wilde eenden.
Datum: 28-02-1974
weer: geen echte winter
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Tussen de 1000 en 2000 ganzen op de weilanden bij Br. V. Rijswijk, vnl. rietganzen, 1 Indische gans,
1 kleine rietgans, die in de lucht opviel door lichte, grijze voorvleugel en de donkere, kleine kop. Ook
één familie grauwe gans.
De lucht vol vogels: spreeuwen, roeken en kauwen (ook soemmerringii), houtduiven, één ex. baltsend.
1 Torenvalk en 4 buizerds.
Thuis: dagelijks bezoek van het sperwervrouwtje, regelmatig mooi gezien in de boom. Telkens weer
paniek onder de Turkse tortels.
Datum: 19-03-1974
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Mijn vrouw Rees zag 12 kraanvogels, die verstoord werden een overvliegende straaljager.
Datum: 20-03-1974
weer: druilerig en nat
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Dochter Kiki zag een zwarte wouw. Erg vroeg in het jaar!

Datum: 23-03-1974
Locatie 19: Tegelen
1e tjiftjaf van dit jaar,
Thuis: kleine bonte specht.

weer: lente-achtig
waarneming:

Datum: 24-03-1974
weer: bewolkt, 10C
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets:
Opm.: fietsend hoor je veel meer dan in de auto.
Achter de manege, Herungerberg: zingende koperwieken, vele tientallen.
Bij zweefvliegveld: 2 zingende boomleeuweriken en 4 veldleeuweriken (man), 1 wulp,
Schrolik: 6 paar futen, meerkoeten, 1 dodaars (vliegend), 55 tafeleenden, 2 blauwe reigers, zwarte
kraaien, zang van tjiftjaf, 1 waterhoen.
Poelven: 4 stormmeeuwen, kokmeeuwen, 8 knobbelzwanen, wilde eenden, tafeleenden en
meerkoeten. Overvliegende blauwe reigers en 1 torenvalk.
Datum: 31-03-1974
weer: echt lenteweer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Thuis hebben de spreeuwen de spreeuwenpot in gebruik genomen. 1 keep gezien. Kievit overvliegend.
In onze straat: 1e fitis, 1e zwarte roodstaart.
Op de hei 3: boomleeuwerik, groep koperwieken
Krieckenbeck 8: futen kibbelden om territorium, veel goudvinken gehoord.
Datum: 29-04-1974
weer: zonnig
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De koekoek at rupsen in de uitbottende eik, terwijl merels volop alarm sloegen. Ook een vink (vr) zat
luid roepend op 30 cm afstand. Er zitten 3 paar zanglijsters in onze tuin. De fitis is wat minder
vertegenwoordigd als andere jaren. Nog geen gekraagde roodstaart gezien.
1e tjiftjaf van dit jaar,
Thuis: kleine bonte specht.
Datum: 01-05-1974
weer: bewolkt, 10C
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met Rees:
Op onze 20e trouwdag een tochtje naar de Peel. We zagen: 3 baltsende tureluurtjes met gespreide
vleugels en een naar beneden gehouden staart. 1 Jagende boomvalk.
Op de wandelroute bij de kokmeeuwenkolonie zagen we op 5m afstand een porseleinhoen.
Datum: 03-05-1974
weer: ?
Locatie 4: Venkoelen, Bultenven
waarneming met Kiki:
In het weiland zaten gele kwikstaarten, waaronder zo’n 6 ex. thunbergi, Noordse kwikstaart.
Boven datzelfde weitje baltste een watersnip, er vlogen kieviten en een roodborsttapuit.
We hoorden zang van nachtegaal.
1e tjiftjaf van dit jaar,
Thuis: kleine bonte specht.
Datum: 05-05-1974
weer: bewolkt, NO-wind, 10C
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets:
Op de hei 2 zingende boomleeuweriken, 1 paartje roodborsttapuit.
Schrolik: 22 tafeleenden, 3 ex, fluiter op minder dan een km², ook goed gezien. Verder 1 huiszwaluw,
boerenzwaluwen en 2 gierzwaluwen. 1 zwarte stern zat op paal (bij zwemwater), overvliegende
blauwe reigers, gekraagde roodstaart.
Datum: 09-05-1974
weer: bewolkt, buien
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Op het gazon zagen we zeker 10 minuten een draaihals, goed kunnen zien met zijn schorsachtige
tekening. Hij hipte op de grond rond en ging op een spechtenmanier tegen een boom zitten.

Datum: 10-05-1974
weer: regen
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Hier even een draaihals-nestkast ‘geleend’. (ter plekke kruipen er toch alleen maar spreeuwen in).
Een havik stootte een duif na een steile duik. Tijdens die duik spoot de havik een enorme hoop poep
uit, als een straaljager die zijn naverbrander aan zet. Ook zagen we een jagende boomvalk.
(Thuis zat de volgende dag een spreeuw in deze nestkast!)
Datum: 11-05-1974
weer: eindelijk mooi
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met Kiki:
Tjeu meldde dat er een steppenkievit in de Peel zat. We zagen hem prachtig vliegend en in gezelschap
van een gewone kievit. Grutto’s hadden het erg druk met baltsen. Ook zat er een paar scholeksters.
Datum: 19-05-1974
weer: zomers
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets:
2 zingende boomleeuweriken op de hei.
Achter Tor 9, bij de grote weg hoorde ik 4 fluiters (man) zingen.
Achter de manege op de hei (bij Wolters): 3 grasmussen (gehoord)
Bij hockeyveld: braamsluiper.
In het riet zong een geringde kleine karekiet. Laag overvliegend zag een wespendief.
Datum: 26-05-1974
weer: zomers
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Paartje vuurgoudhaan gezien en gehoord bij ons zwembad. Waarschijnlijk broedgeval.
Goudvinken aten van de zaadjes van de viooltjes in de bloembak. De drie lijstersoorten zijn goed
vertegenwoordigd in onze tuin. De nachtegalen laten het afweten. Ook in Krieckenbeck maar 1 paar
gezien en gehoord. De spotvogel heeft de afgelopen week volop gezongen.
Datum: 02-06-1974
weer: zomers
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets:
Genoten van de ‘gewone’ dingen: een boomleeuwerik die goed liet zien, zittend op een draad. Ook
een fluiter (bij Tor 9) goed kunnen bekijken.
Op de plas zorgden een paar sterntjes voor een puzzel: ze gedroegen zich als zwarte stern, insecten
boven het water oppikkend. Geen enkele keer doken ze als een visdief. Deze jongen waren wit, ietwat
donker op de vleugel, een zwart achterhoofd en een zwarte snavel.
vd Hombergh houdt het op jonge visdiefjes.
Heel hoog zweefde een wespendief.
Datum: 07-07-1974
weer: zomers
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Holenduif, goudvink, grauwe vliegenvanger, kleine bonte specht, goede broedsuccessen van de
zanglijsters en ook van de spreeuwen-kolonie. De kool- en pimpelmezen hebben ook volop jongen.
Datum: 14-07-1974
weer: zomers
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets met Garry en Jona:
6 zwarte roodstaarten, boompieper liet zich goed zien, tapuiten op de 1 e startbaan, 2 roodborsttapuiten, boomklever en 2 zingende geelgorzen.
Op de plassen weinig eenden, geen tafeleenden en weinig futen. In de hoek bij hun kolonie zaten wel
12 blauwe reigers op waterleliebladeren.
Datum: 28-07-1974
weer: zomers
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets met Susan en Jona:
Bij Piplines zaten wel 6 boomleeuweriken en ook een hele familie van 10 zwarte roodstaarten. Een
zwarte specht vloog voorbij ver weg bij zijn beuken-biotoop.
Boven de hei zien we een groene specht en een buizerd. Zang van de roodborsttapuiten, van de
geelgorzen en van een enkele fitis. Paartje tapuit zat weer op de 1e startbaan (zie 14-07)
Op de plassen opnieuw weinig eenden en futen. Wel bl. reigers en 1 lepelaar (zat hier al een week).
Dezelfde geringde kleine karekiet van 19-05 zat hier weer.
Thuis 1: Dagelijks goudvinken; de vuurgoudhaantjes hebben kennelijk gebroed want hun nest ligt
onder de spar, kennelijk door een gaai naar beneden gegooid.
Dagelijks zien we een holenduif, die het de houtduif moeilijk maakt.

Datum: 28-07-1974
weer: regen
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Hier zag ik 2 torenvalken, een op een paal zittende buizerd. In de wei sjokte een ree.
Datum: 10-08-1974
weer: ‘slechte zomer’
Locatie 1 Thuis
waarneming:
Broedresultaten in onze tuin: vuurgoudhaantje, grauwe vliegenvanger met 1 te vroeg uitgevlogen
jong.
Datum: 10-08-1974
weer: redelijk
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Jan Bolman:
Mooi gezicht drie rondvliegende buizerds, waarvan één erg licht gekleurd.
In het restant van het Heerenven zaten 2 witgatjes.

Op 20 sept. ’74 trok L. v.d. Hombergh zich terug uit de Fordgarage in Venlo. Het gespaarde kapitaal was niet toereikend tot
de WAO-leeftijd. Daarom ging hij in ’91 weer aan het werk als
‘reiziger’, dat is vertegenwoordiger. Per dag ruim 400km rijden,
totdat er in Brussel een zaak geopend werd.

Datum: 30-09-1974
weer: ?
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Aat en Ineke:
Door de kijker waren we getuige van het slaan van een klein vogeltje door een vrouwtjes-sperwer. Ze
kwam full-speed aanzetten, trok schuin naar boven op en wierp zich op haar rug. Daarbij greep ze het
vogeltje uit de lucht, ze vloog met deze prooi naar een boom.
Even later zagen we bij het Herenven een prachtig mannetje- blauwe kiekendief, jagend boven land.
Even later werd hij lastig gevallen door dezelfde sperwer. Die sperwer stootte op enkele gaaien die in
een boom zaten.
Datum: 21-10-1974
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Bezoek van kuifmezen; er zijn bijna geen zwaluwen meer.
Datum: 23-10-1974
weer: slecht
Locatie 1: Thuis
waarneming vogeltrek:
Groepjes boerenzwaluw trekken naar het Noorden!
Houtduiven en koperwieken vliegen hoog in westelijke richting,
Roeken en kieviten maken gebruik van thermiek en vliegen dan ZW.
Datum: 24-10-1974
weer: zacht, bewolkt
Locatie 1: Thuis
waarneming vogeltrek:
Groepjes trekkende boerenzwaluwen
Hoog overtrekkende roeken en kieviten, koperwieken, kauwen en verspreide groepjes houtduif.
Een sperwer (vr) vloog over het Ven en werd even belaagd door een groepje kauwen.
Aan het gedrag van de tortels in de tuin merken we dat de sperwer weer in buurt is.
Datum: 26-10-1974
weer: wisselend bewolkt
Locatie 14: De Hamert
wandeling met de Hoeve-gemeente
Minstens 4 klapeksters, hoog overvliegend sperwer-vrouwtje, vr. blauwe kiekendief (ver weg),
Pikmeeuwen: honderden wilde eenden.
Enkele sijzen en een groep veldleeuweriken waren op trek. Geen trek van houtduiven, opvallend.
Wel 1 paar boerenzwaluwen gezien. Grote groep kauwen (ver weg) en kieviten gezien.

Datum: 28-10-1974
weer: herfstweer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Paniek zaaiende sperwer (vr), maar een tiental Turkse tortels bleef rustig in de sparrenboom zitten.
Datum: 30-10-1974
Locatie 1: Thuis

weer: zacht herfstweer
waarneming:

Tijdens het tuinieren zagen we vier groepen van ca. 30 stuks houtduiven hoog wegtrekken ZW
2 buizerds vlogen over en verschillende groepen roeken vlogen hoog ZW.
Datum: 02-11-1974
weer: bewolkt, regen 10C
Locatie 1: Thuis
waarneming vogeltrek:
Nog 3 jagende boerenzwaluwen en een vleermuis op klaarlichte dag rond fladderend.
’s Middags bij Blerick zelfs 7 boerenzwaluwen!
Datum: 13-11-1974
weer: zacht, bewolkt
Locatie 4: Velden
waarneming:
1 Pestvogel in lijsterbessenboom.
Dag later: nog één boerenzwaluw ploeterend tegen harde ZW-wind.
Datum: 20-11-1974
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Het sperwervrouwtje schrok toen ik aankwam met de fiets, ze durfde een tegen de ruit gevlogen
Turkse tortel niet meer te pakken. Met atletische vleugelslagen vloog ze weg.
Datum: 26-11-1974
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In de bomen zaten: 1 gaai, een eekhoorn en een merelmannetje. Ze zaten onbeweeglijk, wat erop
duidde dat er een sperwer in de buurt zat. Inderdaad was er ‘sperweralarm’ toen we even later aan
tafel zaten. De T.-tortels stoven alle kanten op. Kort daarop zat de sperwer in de boom, zonder prooi.
Op 29 nov. opnieuw een mislukte aanval van e sperwer op de Turkse tortels.
Datum: 27-11-1974
weer: koud, slecht
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met Broeder van Rijswijk:
Kort voor het invallen van de schemer even naar de Peel. Daar zaten:
60 rietganzen, groepen spreeuwen trokken naar de slaapplaats en honderden houtduiven vlogen
boven het bos.
Datum: 22-12-1974
weer: eindelijk zon, na maanden
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In de berken zitten 7 goudvinken (2 man en 5 vr.).
Het sperwervrouwtje mist een slagpen in de rechtervleugel.
Datum: 26-01-1975
weer: geen echte winter
Locatie 1: Venlo-C
waarneming:
Het sperwervrouwtje vloog voorbij tijdens het ochtendvoeren. Zang en gezien: grote lijster.
Datum: 29-01-1975
weer: mooie dag, na regendag
Locatie 2: Venlo-C
waarneming:
2x tjiftjaf, 1 pestvogel in de Gulikstraat.
Thuis: 2 Turkse tortels vlogen tegen de ruit. De tweede werd gepakt door de sperwer.
Datum: 05-02-1975
weer: - 3C vorst
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Groepen overtrekkende kieviten, koperwieken bij de sportvelden.
Boven Stalberg vloog een buizerd 3 toerenvalken kibbelden een beetje.
Goudvinken zijn in onze tuin, maar ook op het vliegveld gewone vogels geworden.
De sijsjes op het terras en op het dak lieten zich ook mooi bewonderen.
Datum: 07-02-1975
weer: geen echte winter
Locatie 5: Tegelen
waarneming:
Sperwer joeg op vinken en mussen op de boomkwekerij. Aanval mislukte. Mussen eten gele krokussen

Datum: 21-01-1975
weer: -5C vorst overdag
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Sperwer vloog voor de auto langs. We zagen veel spreeuwen, wat kieviten, houtduiven, 1 bonte kraai,
2 buizerds, 1 torenvalk en één ruigpootbuizerd, die goed observeerden: biddend, vliegend en zittend.
Op het Heerenven, waar weer voldoende water op stond, zagen we geen enkele vogel.
Thuis 1 kwam vrouwtje sperwer weer even kijken of er wat te halen viel, dagelijks ritueel.
Datum: 24-01-1975
weer: rond 10C
Locatie 9: Helenaveen
waarneming v.a. 5 uur ‘s middags:
Hier zou een spreeuwenslaapplaats zijn, maar we zagen niets. Met knallen en crossmotoren waren ze
de dag ervoor verjaagd. Maar na eerst enkele spreeuwen, kwamen ze aan in wolkenformaties, soepel
manoeuvrerend. Binnen de kortste stonden er ook wel 200 auto’s. Het invallen op de bomen langs de
weg ging ook vrij plotseling. Blijft een fascinerend gezicht.
Datum: 27-01-1975
Locatie 1: Thuis
1e tjiftjaf van het jaar, nog niet zingend.

weer: goed weer
waarneming:

Datum: 07-03-1975
weer:
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zang van tjiftjaf, ook de 1e merel zong al in de stad.
Datum: 09-03-1975
weer:
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Weer verrassingsaanval van de sperwer, die full-speed de berg opvloog. Ik keek hem recht in de ogen.
Datum: 30-03-1975
weer: veel natte sneeuwbuien
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zie 9 maart j.l.
Onze spreeuwenkolonie van 9 nesten vliegt ’s morgens in formatie boven het bos.
Bij de hockey-velden al wekenlang honderden koperwieken.
Datum: 12-04-1975
weer: koud
Locatie 9: Groote Peel, ‘De Zoom’ (Nederweert-Eind)
Excursie o.l.v. Paul:
1e zang fitis, blauwborst, veel grutto’s, wulpen,slobeenden, ‘3én zomer- en veel wintertalingen.
We zagen een paartje blauwe kiekendief, en een bruine kiekendief (vr).
Datum: 14-04-1975
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
e
1 boerenzwaluw; sterke trek van koperwieken; zang fitis.
Datum: 21-04-1975
weer: mooi lenteweer
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming tijdens fietstochtje:
Een vogelverkenning heet op z’n Limburgs een bers.
Op weg naar de Krieckenbeck mocht ik niet verder vanwege een militaire oefening. Op de hei zong een
boompieper, terwijl hij prachtige demonstratievluchten maakte. De roodborsttapuit en de gekraagde
roodstaart waren ook present. Boomleeuweriken zag ik op dezelfde plaatsen als vorig jaar. Eén ex.
ging vlak voor de fiets op de weg zitten. Het hipte, binnensmonds zacht zingend in de richting van een
dood vrouwtje dat op de weg lag. Toen ik het overreden vrouwtje oppakte, zong het mannetje vanuit
een boom een melodie, die ik niet eerder hoorde. Het klonk als ‘te ruwiet’ ‘te ruwiet’.
Als er vogelleed bestaat, dan was dit een treffende illustratie.
Bij het vliegveld (pompstation) zat een tapuit op de startbaan.
Thuis 1 : de fitis is nog slecht vertegenwoordigd. De boerenzwaluwen komen nog mondjesmaat langs.
Datum: 22-04-1975
weer: stralend
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Ver weg 1e nachtegaal gehoord; 1e huiszwaluw gezien bij Hendrix Supermarkt

Datum: 27-04-1975
weer: zacht. mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Gisteren 1e koekoek gehoord en 5 boerenzwaluwen vlogen rond de toppen van de sparren.
Vandaag wel 6 zwartkop-mannetjes in één eik. Ze zongen en vertoonden imponeergedrag door de
vleugels en de staart te spreiden terwijl ze voorover bogen.
Nog steeds geen fitis; wel de 25e ’s avonds zang van de nachtegaal.
Ook op de 25e trek van 6 gaaien boven de Maas.
Dit jaar 4 broedgevallen van houtduif in de tuin.
Datum: 05-05-1975
weer: Gure N-O wind, bewolkt
Locatie 14: De Hamert
waarneming Sovon Atlas-project met J. Ketelaars:
v.a. 06:00 uur. Gelderns Kanaal: 3 nachtegalen. Nest bonte vliegenvanger in nestkast in het bos.
Heerenven: behalve de kokmeeuwenkolonie drie wulpen, enkele kieviten en wintertalingen, wilde
eenden en één zomertaling. Aan de rand van het bos stoof één havik tussen de pijpenstrootjes weg.
Vloog even later biddend als een torenvalk tegen de harde wind.
6 mei: 1e gierzwaluw boven de autobaan over de Maas.
Datum: 07-05-1975
weer: te koud, wel zon
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Gierzwaluw boven het huis en putter in de tuin. De wielewaal zingt volop, nog geen nachtegaal.
’s Avonds vloog een groepje gierzwaluwen over. De trek is vertraagd door de lage temperatruren.
Datum: 17-06-1975
weer: te koud, wel zon
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De nachtegaal laat het nog steeds afweten, hoewel ik langs de bergwand wel 2 à 3 heb gehoord.
De zanglijster is met 5 à 6 paartjes goed vertegenwoordigd. Op het gazon deed een ekster zich tegoed
aan een hondendrol.
Locatie 3: Op de Groote Heide, 1e startbaan zat een tapuitenpaartje met ca. 5 jongen. Een patrijzen
paar gedroeg zich ‘verlamd’ voor onze hond Ilo. Hij trapte er niet in en rende achter ze aan. Koddig.
Datum: 12-07-1975
weer: echt zomer
Locatie : Well
waarneming:
Grote groepen kieviten op trek. Ook vlogen 2 scholeksters  Z.
Datum: 15-07-1975
weer: mooi lenteweer
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fietst met Severinsen:
Schrolick: 2 à 3 rietzanger gehoord, wilde eenden, meerkoeten en waterhoenders met jongen.
Er zat ook een paartje kuifeend. Juveniele blauwe reiger vloog braaf achter pa aan. Een andere juv.
kon geen landingsplek vinden bij de plas en liet zich wegjagen. Bij de kolonie zaten wel 25 jonge
blauwe reigers. Er waren 3 futen, zonder jongen.
Op de hei: paar torenvalken mooi gezien.
Datum: 16-07-1975
weer: zon
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Paartje appelvink. De wielwaal zingt volop. De roodborst-jongen zijn uitgevlogen en in het bos zie ik
luid bedelde jonge torenvalken, net als gisteren.
Datum: 03-08-1975
weer: zon
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Vandaag, zondag, hebben we de taigaboomkruiper prachtig gezien. We hadden de afgelopen dagen
herhaaldelijk het geluid -volgens het boekje- gehoord. Het klinkt als een hard ‘tsie … tsie … tsie …di..
di.. di.. ‘, de eerste twee keer tsie duidelijk apart klinkend en daarna druk en vlug.
Hij zat voortdurend, luid piepend, in de toppen van de bomen en was daardoor moeilijk te ontdekken.
Ook zat er in het bos een bonte vliegenvanger.

Datum: 12-08-1975
weer: tropisch
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met hele famile en Jan B.:
Bij ’t Elfde, dat sterk ingedroogd was, zagen we Blauwborst, veel wilde eenden en wintertalingen.
Verder kokmeeuwen, kuifeenden, meerkoeten en heel wat watersnippen. De zwarte ruiters waren
goed vertegenwoordigd, net als de tureluurs. Er zat één groenpootruiter en een paar oeverlopers (ca.
5 ex.). Ook zagen we bontbekplevieren, zo’n 10 witgatjes, enkele bosruiters, 2 scholeksters.
Een zwarte stern liet een fantastische demo-vlucht zien.
Een juveniele dwergmeeuw konden we ook mooi zien. We hoorden wulpen en natuurlijk kieviten.
Twee boomvalken joegen op libellen.
Datum: 13-08-1975
Locatie 14: De Hamert

weer: warm
waarneming met Jan:

’s Avonds op pad. In het uitgedroogde Heerenven barst het van de kikkers, wat wel 16 blauwe reigers
aantrok en twee juv. zwarte ooievaars. Verder: 6 witgatjes, 1 bosruiter, meerkoeten, 2 dodaars met
jongen, 1 fuut, wilde eenden, wintertaling, kievit, houtduiven, 1 juv. bruine kiekendief.
In de berken rondom zaten houtduiven, Turkse tortels en zwarte kraaien.
Volgens de hr. Vink heeft de wespendief jongen en hebben er 1 buizerd en drie paar haviken gebroed.
Datum: 14-10-1975
Locatie 14: De Hamert

weer: koel
waarneming:

Veel vogels in de weilanden op weg daar naar toe (Schandelo) : kieviten, spreeuwen, houtduiven en
enkele holenduiven. Er zaten grote groepen kauwen en zwarte kraaien, geen roeken. Een havik kwam
laag en onstuimig aanvliegen, waarop alle vogels de lucht in gingen. De havik rustte even uit op een
schutting, waarbij ik de witte donsveren aan de staartbasis goed zag. Kieviten gingen op hem stoten,
de havik verloor daarbij bijna zijn evenwicht.
Meer dan honderd veldleeuweriken zag ik, ze dwarrelden rond boven de mais-stoppelvelden. Daarna
kwam een sperwer in mijn 11 x 80 beeld. Een achtervolging en een aanval van de sperwer op een
zittende leeuwerik mislukte.
Ook zag ik nog koperwieken en kramsvogels.
Heerenven: geen enkele eend, wel twee jagende blauwe kiekendieven (vr). Een klapekster kwam
voorbij, die werd lastig gevallen door ‘klein spul’. Een praktisch witte buizerd streek neer op een paal.
In totaal zag ik vijf buizerds en ook nog een torenvalkje.
Thuis 1: Bij Pipelines zat een zwarte roodstaart. Over de weg liep een bunzing.
Datum: 07-11-1975
weer: koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Een kleine honderd kraanvogel vloog over. De sperwer is, gezien de reactie van de vogels in de tuin,
weer regelmatig actief.
Datum: 13-11-1975
weer: donker en koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Een buizerd in het bos achter huis, bleef wel 20 minuten zitten. Een sperwer stootte met succes op
een groepje huismussen (was in de Groenstraat).
Locatie 3 Groote Heide: met Litho zag ik 2 blauwe reigers, een groep putters, rietgorzen, een blauwe
kiekendief (vr) en een buizerd.
Datum: 24-11-1975
weer: paar graden vorst
Locatie 9: Groote Peel
waarneming met mw. Rijnders, hr. de Vries en Visser .:
Weinig vogels, Smelleken ver weg. Alleen te horen waren de wilde eenden en wulpen. We zagen een
torenvalk. Een kievit stond op het ijs.
Vliegveld De Peel in aanleg (NO Ysselsteyn) : 140 rietganzen, 2 ‘oostelijke’ grauwe ganzen (lichter van
kleur)

Datum: 22-12-1975
weer: somber en koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De sperwer (vr) konden we in een aanvalsvlucht volgen tot boven de hockeyvelden. Of ze een
goudvink, of een vink te pakken had konden we niet zien.
Datum: 05-01-1976
weer: regen harde wind
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Kleine barmsijs Carduelis cabaret op het dak. Later op de dag een heel groepje op het gazon.
Kenmerken: rode petje, grijsbruin verendek met streepjes op de rug. Minder fel contrasterende
vleugelstreep. Tussen de groep van 50 stuks zaten veel 1e winter-exemplaren, of mannetjes.
Datum: 12-01-1976
Locatie 1: Thuis
Dagelijks bezoek van het sperwervrouwtje.

weer: regen harde wind
waarneming:

Datum: 21-01-1976
weer: stormachtige wind
Locatie 13: Vliegveld De Peel
waarneming:
Tussen Meijel en Asten zitten ruim 300 rietganzen en 14 kolganzen. Eén rietgans* had een brede,
witte plastic halsband om, met lichtblauwe vlag. Bij het grazen sloeg die vlag steeds tegen de kin, dat
moet wel gehinderd hebben.
* Is mogelijk in de DDR geringd volgens hr. Timmermans uit Leersum
Ook zaten er honderden spreeuwen, 25 kemphennetjes, die woeste formatievluchten uitvoerden
boven het weiland. Ik zag kramsvogels, een paar holenduiven, houtduiven, twee buizerds en roeken en
kauwen. Een sperwer vloog op volle snelheid tegen de stormwind in, vlak voor de auto langs.
Datum: 12-02-1976
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Op wandeling langs de renbaan zag ik een afgekloven kraaiachtige vogel, waarvan de botten nog
netjes aan elkaar zaten. Waarschijnlijk werk van havik.
Datum: 15-02-1976
weer: bewolkt, ijzig koude N-O wind
Locatie 4: Thuis
waarneming:
Mogelijk bastaardarend Aquila clanga. Zonder kijker, maar met twee medewaarnemers (Charles en
Eric). Kenmerken: vliegbeeld klopte, brede vleugels, opvallend korte, breed uitstaande staart.
Door de afstand konden de witte ‘komma’s’ in de vleugel niet zien.
Datum: 23-02-1976
weer: regen harde wind
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming met mijn vrouw Rees
Op de Schorlick veel tafeleenden en bij de kasteelgracht een ijsvogel. Zes stormmeeuwen en 10
kokmeeuwen. Weinig futen, maar 3 paar. Ook zagen we weinig blauwe reigers.
Thuis: tijdens een wandeling met Tocky troffen we weer een verenkrans van een houtduif. Opnieuw
waren de vleugelbeenderen nog aangehecht aan het borstbeen. De laatste tijd dergelijke kransen
gezien van kauw, houtduif, en ekster. Wijst op een havik in de buurt.
Datum: 16-03-1976
weer: schraal, koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De havik, die we in onze buurt vermoedden, kwam vanmiddag in onze tuin op Turkse tortels jagen.
Terwijl ik buiten was, ging hij (het is een mannetje) op 7m in een boom zitten. Ik zag de witte
donsveren bij de staart. Mogelijk dat eerdere aanvallen, die ik aan de sperwer toeschreef, het werk
van deze havik was.
In het dak van de eetkamer woont waarschijnlijk een hermelijn. We zagen hem al verschillende keren
via de clematis naar boven klimmen. Het gaat om een wit exemplaar, met een al bruin worden rug. Hij
heeft brede schouders en loop naar achter smal uit.
Datum: 29-03-1976
weer: beter weer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e tjiftjaf in de tuin. Twee holenduiven zitten in het bos, achter ons huis.

Datum: 01-04-1976
weer: een lentedag
Locatie 3: Op de heide
waarneming:
Zingende zwarte roodstaart
Volgende dag 1e overvliegende boerenzwaluw boven de Ossenberg
Datum: 07-04-1976
Locatie 2: Venlo - C
1e zingende fitis van het jaar

weer: nog te koud voor de tijd vh jaar
waarneming:

Datum: 08-04-1976
weer: waterkoud, harde wind
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Volgende dag: 1e koekoek. Wat eet hij zonder bladeren aan de boom en zonder rupsen?
We zagen zwarte wouw van dichtbij overvliegen samen met buizerd. De buizerd stond stil in de wind.
In totaal noteerden we 6 buizerds en 2 torenvalken. Toen de havik even langs vloog balden de
spreeuwen meteen samen. Verder staan op ons waarnemingslijstje: kieviten, een paar kleine
plevieren, 10 boerenzwaluwen boven het water en een wulp.
Thuis 1: tussen de middag dook de havik opnieuw op.
In de bomen achter huis zit voortdurend de taigaboomkruiper Certhia macrodactyla.
Onderzijde volkomen wit, zonder bruinige buik. Maakt apart geluid: tèt – tèt – tèttèt-tèt.
Datum: 10-04-1976
weer: lentezon
Locatie 4: Schandelo
waarneming:
Rond de boerderijen waren de boerenzwaluwen weer terug op hun thuisbasis.
Datum: 12-04-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Volop de roep van de koekoek, ’s morgens rond 6 uur. Appelvink vloog ook over.
Datum: 13-04-1976
Locatie 9: De Groote Peel
Niet veel bijzonders, wel veel fitissen.

weer: warme lentedag
waarneming met Rees (mw. vd Hombergh)

Datum: 15-04-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e zang van zwartkop, blijkbaar doortrekker, want later op de dag niet meer gehoord.
Datum: 18-04-1976
weer: mooi, te lang droog
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Lichte buizerd met tekening van visarend. Later een baltsende torenvalk. Vloog eerst heel hoog,
stond dan stil in de wind, liet zich toen als een steen vallen met aangesloten vleugels, waar alleen de
duimveren uitstaken. Hij herhaalde dit tot driemaal toe.
In de berken zongen drie sijzen volop.
Datum: 19-04-1976
weer: stralende zon
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets met de familie
1e boompiepers zongen op de hei. Goed tapuit kunnen zien. Ook hier veel fitissen en een mannetje
roodborsttapuit.
Schrolik: 2 tafeleenden en een paar meerkoeten.
Op de Hinsbecker Bruch: volop baltsende futen. Een meerkoet verdedigde dreigend zijn nest.
Thuis: Torenvalkenpaartje vloog onstuimig rond, ki-ki-ki roepend, duidelijk hun broedterritorium.
Langs vliegende appelvink, 1e zang gekraagde roodstaart gehoord.
Datum: 22-04-1976
Locatie 1: Thuis
1e fluiter langs de Postweg. In de tuin: appelvink.

weer: koude noordenwind, 5C
waarneming:

Datum: 27-04-1976
weer: schrale N-O wind
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e braamsluiper. Dag later 1e over trekkende gierzwaluw. Zang van vuurgoudhaantje.

Datum: 30-04-1976
weer: minder koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Paartje torenvalk probeert in onze tuin twee nestlocaties uit, beide vanuit de eetkamer goed te zien.
Vandaag ook bevruchting gezien.
Datum: 01-05-1976
weer: lekkere temperatuur
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De torenvalken gaan door met hun broedpoging. Vuurgoudhaantje zingt de hele dag, mooi gezien.
Locatie 3 Groote Heide: tijdens wandeling zag ik 1 appelvink, 2 goudvinken, 2 boompieper (man), 1
geelgors en wat fitissen, braamsluiper gezien en gehoord.
Datum: 06-05-1976
weer: mooi
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Voor de beheerscommissie-vergadering hoorde ik langs het Gelderns Kanaal de nachtegaal. Het
Heerenven staat praktisch droog. Daar zag ik 1 zwarte ruiter, 4 groenpootruiters, 4 baltsende kleine
plevieren en twee vechtende mannetjes oeverloper.
Thuis: ‘onze’ nachtegaal zong niet. De torenvalken vliegen regelmatig naar hun nest.
Datum: 25-05-1976
weer: zomers, af en toe een bui
Locatie 3: Groote Heide
waarneming:
Op een verkeersbord zal een ransuil. Susan kreeg van mij rijles, we konden hem goed bekijken. Met
een muis in de snavel vloog hij even later langs de auto. Ook zagen we een tapuit-vrouwtje.
Datum: 28-05-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Twee koekoeken vlogen langs in baltsvlucht met trillende vleugelslag. Ze streken neer in de top van
een boom. Bij de paring zat het mannetje onder met een 45 opgewipte staart, die langzaam links en
rechts bewogen werd. Dit duurde zeker 2 à 3 minuten.
’s Middags zong de nachtegaal in de tuin van de buren (Wolters). Aan de andere kant van de heg zit
een spotvogel, die de nachtegaal imiteerde. In het bosje bij het hockeyveld (overkant van de weg dus),
zit een braamsluiper, terwijl daar geen doornige struiken zijn.
Datum: 29-05-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Rond 12 uur ’s middags hoorden we de draaihals. Hij zat achter een boom en was natuurlijk niet te
zien. Vanuit de kamer met de kijker in de aanslag zag ik hem wel voor een spar zitten. Buiten ging ik
tak voor tak na op zoek naar z’n nest. Daarbij ontdekte ik nog een kruisbek-mannetje, die als een
papegaai rond klom. Ondertussen zong het goudhaantje aan een stuk door.
Tenslotte ontdekte ik de draaihals in de top van de boom, waarop hij weg vloog. Ik zag geen nest.
Datum: 04-06-1976
Locatie 1: Thuis
De draaihals weer gezien

weer: >
waarneming samen met Rees:

Datum: 06-06-1976
weer: zomerse morgen
Locatie 14: De Hamert
waarneming met Raymond Bloem v.a. 5:30:
Langs het kanaal: tuinfluiter, zwartkoppen, bonte vliegenvanger, 1 nachtegaal.
Grindgroeve: spotvogel (in weiland), 2 buizerds.
Langs toeristenweg: groepen kieviten op trek.
Een paar km achter de Wellse Hut: wulpen en 8 grutto’s in de wei. ‘De pendelvlucht’ was mooi te zien,
vlucht tussen nest en foerageergebied. De kokmeeuwen broeden in het uitgedroogde Pikmeeuwenmeer. Langs een zijweggetje ontdekten we een grote kolonie mierenleeuwen.
Datum: 26-06-1976
weer: erg warm, erg droog
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming op de fiets met de familie Scholte
We zagen twee postduiven, waarvan er één neerstreek op de Schrolick. Nadat ze gedronken had
vervolgden hun weg.

Datum: 19-07-1976
weer: na wat regen mooi weer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Grauwe vliegenvanger, broedgeval met 5 jongen bij Wolters (de buren). Hier broedde de goudvink. In
het Hellingbos zat een paartje bosrietzanger. Over de weg zat een bosuil 2.5m bij me vandaan.
De volgende dag weer een aanval in de tuin van de sperwer/ of was het een havik?
Datum: 22-07-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Voor het raam vloog een juv. havik (vr), kon hem rustig 10 minuten in z’n geelgroene ogen kijken.
Datum: 23-07-1976
weer: blauwe lucht na regen
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Drooggevallen Heerenven: groepje kieviten, 2 buizerds, een licht exemplaar die in de rui was. Een
andere buizerd zweefde heel hoog. Daarbij vloog ook een zwerm boerenzwaluwen.
Bij het grindgat (Arcen): een kleine kolonie oeverzwaluwen en een kleine plevier, verder een paar
kokmeeuwen.
Thuis: vloog een bedelend jong van de torenvalk rond, waarschijnlijk een juv. van eigen bodem.
Datum: 02-08-1976
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Op het fietspad voor het huis lag een aangereden koekoeksjong.
In de tuin: holenduif en voorbij trekkende gierzwaluwen.
Bij de renbaan: zo’n 40 zanglijsters op trek, ze maakten ‘trik’-geluidjes.
Een pimpelmees zocht een plekje op de fitting van de buitenlamp.
Datum: 08-08-1976
weer: aangenaam
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Trek van tientallen gierzwaluwen. Op de telefoondraden zitten ritsen boerenzwaluwen. De wielewaal
is nog steeds present en dagelijks zingt de gekraagde roodstaart. Af en toe horen we de fitis. Ik zag een
parend paartje steenhommel.
Datum: 11-08-1976
weer: mooi
Locatie 9: De Groote Peel
waarneming met het hele gezin
Steltlopers in ’t Elfde: 10 zwarte ruiters, 10 watersnippen*, 5 oeverlopers, 1 witgatje en 6 bosruiters, 2
scholeksters, veel kieviten. De enige eenden op het beetje water: wilde- en zomertalingen.
* één snip was wat groot uitgevallen, lichte staart. Mogelijk poelsnip?
Kleinere vogels (L. vd Hombergh noemt ze pietjes) rond wat over was van de plas:
Braamsluiper, glanskop, kool- en pimpelmezen, tjiftjaf, fitis, spotvogel, roodborst en gekraagde
roodstaart. Een grote groep wulpen vloog over. Verder weg: twee buizerds.
Datum: 12-08-1976
weer: ?
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming met Jan en Charlie
We zagen (ver weg): 6 zwarte sterns, veel huiszwaluwen op de telefoondraden. Twee dollende
buizerds met rugvlucht.
Datum: 14-08-1976
weer: ?
Locatie: Rijkel
waarneming:
7 Buizerds in een blikveld. Jac Huberts vertelde, dat hij vorig jaar vanuit zijn Cirrus- zweefvliegtuig een
visarend met een grote vis in de klauwen tegenkwam op 1000m hoogte. Hij zag het onder ideale
belichting, vocht droop nog uit de vis.
Een andere zweefvlieger, Huib Straatman vulde aan, dat ze aan het gedrag van gierzwaluwen, die
insecten volgen tot op grote hoogte, thermiekbellen konden opsporen.
Datum: 17-08-1976
weer: lekker
Locatie 1: Thuis
waarneming met Theo Gommans:
Achter op het terras zagen we een buizerd behendig tussen de bomen door vliegen.
Datum: 13-09-1976
weer: aangenaam
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zang van tjiftjaf en zwartkop. Gisteren over trekkende boerenzwaluwen.

Datum: 18-09-1976
weer: rustig weer
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Tijdens een wandeling over De Hamert zag ik op de hei een zingende boomleeuwerik.
De dag ervoor zat er een grote groep kneu’s zoekend naar een slaapplek.
Datum: 03-10-1976
weer: mooie nazomer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Ik zag enkele huiszwaluwen en één boerenzwaluw. ’s Avonds trek van zanglijsters.
Datum: 05-10-1976
weer: wordt wat frisser
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Groepje boerenzwaluwen, 2 buizerds in het bouwland, houtduiven, grote lijsters, zanglijsters en veel
spreeuwen. Verderop veel kieviten en een grote groep spreeuwen.
Datum: 11-10-1976
weer: te mooi, 21C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Weinig trek tot nu toe, vanmorgen trek van: vinken, zo’n honderd houtduiven, een enkele
veldleeuwerik en wat zanglijsters. In de spar zat een sijsje.
Groote Heide 3 ’s Avonds wandeling met Tocky de hond:
grote groep van wel 100 veldleeuweriken, kleinere groepjes witte kwikstaart en enkele graspiepers.
Bij de grenspaal (achter de Pipelines) mooi uitzichtpunt voor vogeltrek:
Grote spreeuwengroepen, die bij de tanks van Pipelines naar het oosten uitweken. Kwikstaarten,
piepers en veldleeuweriken vlogen west van de tanks langs.
De volgende dag kwam ook de trek van kieviten op gang.
Venlo-C 2: bovenin de Familiekerk zat een uil, soort onbekend. Kokmeeuwen weken hiervoor uit.
Datum: 16-10-1976
weer: mooi herfstig
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Trek komt echt op gang: vinken, veldleeuweriken, witte kwikstaarten en een enkele graspieper.
Kieviten komen ook spaarzaam op gang, ’s avonds grote groepen spreeuwen.
’s Middags zag ik nog: een buizerd, torenvalk  Z. Er vloog nog een kraanvogel over op 500m hoogte.
Datum: 20-10-1976
weer: 6/8 bewolkt, zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Opvallende roekentrek, grote groepen in los verband vliegen geruisloos over. De volgende dagen zet
zich dit voort. Verder trek van: vinken, enkele kepen, veldleeuweriken en wat zanglijsters.
Datum: 23-10-1976
weer: bewolkt, wat regen
Locatie 1: Thuis
Trek-waarneming:
Volop houtduiventrek, over een breed front van horizon tot horizon op redelijke hoogte. Verder
groepjes roeken, veel veldleeuweriken en vinken. De leeuweriken vlogen tegen de wind in rond de
40km/u. Houtduiven halen een snelheid van wel 80km/u! Roeken gaan langzamer: 30km/u.
Bij Pipelines kwam een sperwer met flinke snelheid over.
Datum: 01-11-1976
weer: bewolkt, wat regen
Locatie Omgeving Heerlen
Trek-waarneming:
Ter hoogte van Posterholt kwam de massale houtduiventrek op gang. Dit duurde de hele ochtend.
Ook trek van groepjes roeken, kieviten en koperwieken.
Datum: 16-11-1976
weer: ?
Locatie 9: De Groote Peel
waarneming met dochter Kiki en Huub
Zo’n honderd kraanvogels, waaronder 7 jonge, 50 rietganzen. Enkele overvliegende kramsvogels.
Datum: 25-11-1976
weer: bewolkt, wat regen
Locatie 1: Thuis
Trek-waarneming:
Grote groep kramsvogel vloog  N-W.
De 27e zat er een kuifmees in de tuin, een bijzondere gast.

Datum: 01-12-1976
weer: ?
Locatie 1: Thuis
Waarneming:
Rees zag ’s morgen hoe een Turkse tortel door het sperwer-vrouwtje werd gegrepen.
Venkoelen 4: daar zag ik twee buizerds, waaronder één licht gekleurde.
De volgende avond hoorde ik bij thuiskomst een bosuil roepen.
Er zijn opvallend minder Turkse tortels, afgeschrikt door de havik?
Datum: 13-12-1976
weer: mistig -3C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Rees stond bij het uitkloppen van de stofdoek oog in oog met de havik.
Op de hei zag ik de volgende dag een blauwe kiekendief.
Datum: 21-11-1976
weer: ?
Locatie 9: De Groote Peel
waarneming met Rees
In de weilanden tussen Meijel en Asten zaten tegen de300 rietganzen en 2 kolganzen-families.
We zagen: veel roeken, houtduiven, opvallend veel holenduiven. Twee buizerds, die werden gepest
door bonte kraaien en kauwen. Ook zaten er grote groepen spreeuwen en kieviten, een torenvalk,
gaaien, eksters en een groep Turkse tortels.
Twee bonte kraaien joegen elkaar na, werd een vlucht vol capriolen.

Datum: 02-01-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Rond 9 uur ’s morgens knalden drie Turkse tortels tegen het raam. Het sperwervrouwtje ging achter
één tortelduif aan, die niet tegen het raam gevlogen was. Verderop in de tuin werd ze ‘aangebonden’.
Later vond ik op die plaats slag- en staartpennen.
Datum: 10-01-1977
weer: druilerig, koud
Locatie 1: Thuis
waarneming:
5 zilvermeeuwen zien overvliegen. Afgelopen week waren er bij het Trefcentrum al een paar
stormmeeuwen. Ook bij Krieckenbeck zitten geregeld stormmeeuwen.
Datum: 17-01-1977
weer: een waterig zonnetje
Locatie 9: Groote Peel, Meijel
waarneming:
De ca. 200 rietganzen waren, zonder dat er dreiging van buitenaf te zien was, volop in beweging.
Verder in de weilanden: roeken, kauwen, spreeuwen, houtduiven, enkele bonte kraaien en een
torenvalk.
Thuis 1: afgelopen week vlakbij huis twee zwarte kraaien. Bij de sportvelden zag ik de groene specht,
koperwieken en een paartje goudvink.
Datum: 20-01-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Een buizerd zit in het bos achter het huis. Op de hondenrenbaan zat een erg grote groep spreeuwen
en een paar honderd kramsvogels.
Datum: 23-01-1977
weer: N-Europa is nog erg koud
Locatie 4: Bij het Bultenven (bij de grens)
waarneming:
Hier zag ik in boven de weilanden een wolk van duizenden kramsvogels.
Nooit eerder zo’n grote zwerm gezien!
Datum: 26-01-1977
weer: stormachtige wind, zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Buizerd vloog over, de taigaboomkruiper kroop over de berk. Daar buitelden ook goudhaantjes rond.
Bij de sportvelden en het Ven 4: hier zaten veel kuifmezen, heel veel kramsvogels. Verder goudvinken
(op de prunusknoppen). Gisteren zang van glanskoppen.

Datum: 01-02-1977
weer: sinds een paar dagen vorst
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Bij de vetbollen zag ik de sperwer behendig zijwaarts bewegen.
Datum: 06-02-1977
weer: buiig
Locatie 3: Groote Heide
wandeling met familie en hond eind vd middag:
De havik en een sperwervrouwtje vlogen laag in onze richting. Mooi gezicht zo’n gecombineerde jacht.
Ze vlogen laag over het ‘werkelozenbos’ en bij de sportvelden zagen we even later 20 houtduiven
opvliegen.
Thuis 1: met regelmaat zien we de taigaboomkruiper rondscharrelen in de tuin.
Datum: 09-02-1977
weer: niet koud meer
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De grote lijster en de koolmezen zingen de hele dag.
Gisteravond zaten er veel koperwieken in de struiken op de grens met de buren (Wolters).
Opnieuw sperwer-alarm: ditmaal een mislukte aanval op de Turkse tortels. ’s Middags zag ik het
sperwervrouwtje bij het hockeyveld een lijsterachtige plukken.
Rees had gezien dat in het bos achter huis de hele dag al een buizerd zat. Ik zag hem wegvliegen,
achterna gezeten door twee zwarte kraaien.
In de appelboom aan de weg scharrelde een goudhaantje rond, die ik tot op 1½ m kon benaderen,
zonder dat ze aandacht aan me schonk. Riep de herinnering bij mij op aan zo’n ontmoeting tijdens de oorlog,
toen ik dat goudhaantje met m’n box-camera probeerde te fotograferen.
Vermeldenswaard: nog steeds is de taigaboomkruiper actief.
Datum: 17-02-1977
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Sperwer vloog met de auto mee en toonde daarbij zijn acceleratievermogen. Overige vogels:
De grote lijsters zingen volop, grote groep zingende koperwieken in de buurt, kramsvogels, matkop,
glanskop en twee zwarte kraaien, die zich tegoed doen aan een door ons geleverd konijnenkadaver.
Datum: 04-04-1977
weer: zonnetje na veel regen en harde wind
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zang van 1e zwartkop, gisteren 1e gekraagde roodstaart gehoord.
Op de hei 3: 2 boomleeuweriken goed gezien, groene specht en een baltsende fazant.
Datum: 05-04-1977
weer: bewolkt, koud
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Weinig vogels: 2 buizerds, 2 wulpen, weinig kieviten, geen eenden, wel één roodborsttapuit.
Twee dagen later 1: 1e boerenzwaluw, net over de Duitse grens.
Datum: 17-04-1977
weer: zacht, beetje lente
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zang van zwartkop en fitis.
In Velden 4: zwarte roodstaart en genoten van de luchtacrobatiek van de kieviten (Bultenven), daar
ook enkele overvliegende boerenzwaluwen.
Datum: 20-04-1977
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
1e gekraagde roodstaart gezien. Op de helling maakte een kleine bonte specht een baltsvlucht. De
groene specht is geregeld aanwezig, net als een grote bonte specht (vr). In de brievenbus broedt nu
een roodborst. ’s Avonds vlogen er wel 10 boerenzwaluwen rondom de sparren.
Datum: 23-04-1977
weer: regen, veel wind
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De laatste dagen: 1e koekoek op 21-04 en vandaag zag en hoorde ik de Europese kanarie. Melodietje
lijkt op het roepen van: “Man schei uit!”, een dreinerig deuntje.
Datum: 26-04-1977
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Zang van 1e nachtegaal en 1e grasmus (bij de buren).

Datum: 28-04-1977
weer: zacht
Locatie 3: Groote Heide
waarneming:
1e boompiepers gezien, 3 stuks en een geelgors (ver weg, niet zeker).
Thuis 1: Twee goudvinken vlogen bij de poort. Voor het huis rende een wezeltje.
De volgende dag: 1e huiszwaluwen, 2 ex.
Datum: 03-05-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Achter huis zitten 5 juveniele, geringde en één adult ex. bosuil. Ze laten zich ’s avonds luid horen. Ook
de 1e zomertortel gehoord en twee gekraagde roodstaarten.
Eergisteren vloog een grote groep gierzwaluwen over.
L. vd Hombergh sombert over hoe het verder moet met de natuur, nu de bomen zo aangetast worden
door droogte en zure regen.
Datum: 09-05-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Vanmorgen 1e wielewaal gehoord en gezien, ook zat er een grauwe vliegenvanger (komt andere jaren
pas in augustus). In de spreeuwenpot voor m’n raam is een gekraagd roodstaartpaatje ruk in weer.
Een spreeuw, die ook in de pot heeft gebroed, wordt met grote felheid weggejaagd. Sinds twee weken
zit een Japanse nachtegaal Luscinia golzii in de tuin, die vandaag erg leuk zong. De zanglijster bij de
buren horen we soms. Ook de zanglijster doet z’n best.
Datum: 11-05-1977
weer: ?
Locatie 14: De Hamert
waarneming:
Een wandeling langs het Gelderns Kanaal leverde geen enkele nachtegaal op. Wel een bonte
vliegenvanger, een tuinfluiter, zwartkop en vinken. In de Robeekbossen: fluiter, boompieper,
wielewaal, zomertortel en alle drie de spechtensoorten, de groene, bonte en de zwarte.
Datum: 17-05-1977
weer: ?
Locatie 9: Krieckenbeck
waarneming op de fiets met Rees:
Schrolick: 8 Tafeleenden, 3 paar kuifeend, enkele wilde eenden.1 wintertaling (man), geen enkele fuut,
een meerkoetenpaar met 5 juv. We vingen een glimp op van een grote roofvogel, visarend?
Krieckenbecker See: wel futen en veel blauwe reigers langs de kant. Van de kleine karekiet hoorden
we verschillende exemplaren zingen. Alle zwaluwen zagen we: gier-, huis-, oever- en boerenzwaluw.
Drie torenvalken cirkelden in de lucht, waarvan één een gehavend verenkleed had. Deze vloog toch
rustig mee. Vreemd genoeg geen nachtegalen gehoord.
Thuis 1: de twee nachtegalen in de tuinen van onze buren horen we zingen en in de ‘Vogelbuurt’ zong
een braamsluiper.
Datum: 19-05-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
’s Morgens om 6 uur hoorde ik lang achter elkaar de draaihals. De grauwe vliegenvanger roept tot nu
toe tevergeefs om een partner.
’s Middags hadden we groenlingen te gast in de tuin. Van de kraaien achter huis merken we niets
meer, blijkbaar geen broedgeval. Even hoorden we de kleine bonte specht en ver weg hoorden we een
spotvogel.
Datum: 28-05-1977
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Gisteravond zijn de vijf roodborstjes uit de brievenbus uitgevlogen. In de garage broedt een gekraagde
roodstaart. De grauwe vliegenvanger heeft toch succes, is bezig met een nest in het ‘hermelijnennest’
bij de eetkamer.
Datum: 05-06-1977
weer: na droog en warm weer nu regen
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De vijf 5 ringmusjes zijn vanmorgen uitgevlogen en zitten nu te kleumen in het natte gras.

Datum: 04-07-1977
weer: aangenaam, niet te warm
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Op 28 juni vlogen 3 jonge grauwe vliegenvangers uit, de ouders voeren ze en repareren intussen het
nest voor een nieuw broedsel. De Engelse naam spotted flycatchers is zeker van toepassing op hun
gevlekte verenpak. Opvallend dat de jongen afhankelijk blijven van het door de ouders aangeboden
voedsel; dat doen de mezen (staart- en pimpel-) toch anders. We voeren de jonge roodborsten in de
brievenbus soms bij met dode vliegen, die we in de vensterbank vinden.
Om 5 uur vlogen twee kruisbekken uit de sparren, ze eten ananasgallen en luizen.
Datum: 07-07-1977
weer: goed
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In de tuin ging een wespendief even een spar zitten, geweldig gezicht.
Datum: 09-07-1977
weer: goed
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De tweede lichting roodborstjes, vijf stuks, is uitgevlogen. Wel wat vroeg ze kunnen amper vliegen.
Datum: 12-07-1977
weer: zomers, 27C
Locatie 9: Groote Peel
waarneming:
Nauwelijks de moeite waard*, want behalve kokmeeuwen, kuifeenden, enkele wilde eenden en op de
kleine plasjes wintertalingen, was er weinig bijzonders te zien. Geen enkele zwarte stern, of visdief.
Ook geen steltlopers. Wel vier blauwborsten: 1 paartje en later nog een ‘los’ mannetje en dito
vrouwtje. Er waren wel veel kneu’s, 2 boompiepers en enkele roodborsttapuiten.
Op de terugweg zag ik vanuit de auto wel 6 koekoeken, aangelokt door de rupsenplaag.
* in Luxemburg zou ik hiervoor tekenen! Daar zie veel minder soorten.
Thuis 1: de spotvogel mooi kunnen waarnemen, leuk zijn lied van ‘doedero-iet’. 1 appelvink vloog
over, regelmatig komt een appelvinkenfamilie bij ons langs.
Datum: 15-07-1977
weer: koel, 17C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Gezien ‘s avonds: appelvink, de drie juv.gr. vliegenvangers worden nu, na 17 dagen, nog steeds
gevoerd!
Op de spotvelden zaten 8 kieviten.
Datum: 16-07-1977
weer: koel, 17C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
In één thermiekbel 5 zweefvliegtuigen en een groep gierzwaluwen en een buizerd.
Datum: 19-07-1977
weer: koel, 17C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De wielewaal (man) laat zich meer horen, vanmorgen zat op de vensterbank van de slaapkamer en
werd door een merel gepest.
Datum: 20-07-1977
weer: koel, 17C
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Druk vogel-vliegverkeer in onze tuin: de grauwe vliegenvangers vliegen af en aan boven het gazon, een
matkop, soms wel drie fitissen tegelijk, het paartje wielewaal en de bonte specht.
Niet te vergeten: huis- en ringmussen, Turkse tortels, witte kwikstaart, een familie appelvink met zeker
twee juv., een boomkruiper, merels, zanglijsters, de zwartkop en de winterkoning.
Datum: 27-07-1977
weer: zomers na regen
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De twee juv. van het 1e broedsel worden nog steeds af en toe gevoerd, terwijl de vier jongen van het
2e broedsel flink groeien. De grote jongen zijn bijna niet meer te onderscheiden van de ouders, ze
hebben alleen lichte rondjes aan de slapennen. En ze bedelen luidruchtig.
De fitis zingt zacht. Ik zag hoog overtrekkende kieviten en gierzwaluwen.
In de buurt zit een luid roepende juv. torenvalk.

Datum: 02-08-1977
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Twee van de vier grauwe vliegenvangers zijn uitgevlogen. Bij het zwembad zagen Fred en ik een
appelvink.
Datum: 02-08-1977
weer: mooi
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming met Fred:
Locatie 4 vliegveld: t.o. zweefvlieghangar hoorden we een zwarte specht.
Op de Schrolick zat bijna niets, alleen twee wilde eenden en een familie meerkoet.
Boven de Krieckenbeckersee joeg een boomvalk onstuimig achter een zwarte stern aan. De stern
ontweek hem. Langs de rand van het meer zagen we 15 Blauwe reigers. Van de zwwarte sterns zagen
we maar 3 ex. in winterkleed. Maar 5 futen, wat overvliegende wilde eenden en geen tafeleenden.
Ver weg nog een havik (waarsch.) gezien. Op de terugweg (heide) zagen we boomklever,
boomleeuwerik en geelgors.
Datum: 07-08-1977
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Wat was er allemaal te zien op de helling achter huis:
gekr roodstaart (juv. m)

roodborst (volw.+juv.)
fam. goudvink
vink,
spotvogel

zwartkop
fitis
tjiftjaf
koolmees
pimpelmees

kuifmees
merels
houtduiven
Turkse tortels
grauwe vliegenvangers
fam. torenvalk (4 stuks)

Datum: 11-08-1977
weer: mooi
Locatie : Beegden
waarneming:
Op aanwijzing van Paul zagen we hier één koereiger goed gezien bij koeien (niet bij paarden). Hij pikte
vliegen weg bij het ook van de koe. Overige waarnemingen bij de Maas: 2 scholeksters,3 oeverlopers,
veel zwarte kraaien, grote kolonie huiszwaluwen (bij de sluis van Osen), één zwarte stern.
Thuis 1: Gisteren honderden boerenzwaluwen gezien en een torenvalk.
Datum: 14-08-1977
weer: mooi, na veel regen
Locatie 1: Thuis
waarneming:
De gierzwaluwen zijn allemaal weggevlucht voor de regen. Wel enkele boerenzwaluwen. De spotvogel
alarmeerde doederoiet voor de gaai, die behendig vliegende mieren uit de lucht plukte. Verder een
laag overzwevende buizerd.
Datum: 18-08-1977
weer: regen, plensbuien
Locatie 4: Venkoelen
waarneming:
9 tafeleenden, 20 wilde eenden en een grote groep oeverzwaluwen.
Thuis 1: Een glanskop foerageerde van de zaden van de smeerwortel.
Datum: 19-08-1977
weer: bewolkt en regen
Locatie 1: Thuis
Observatie:
Een winterkoning nam een bad in de regendruppels op het blad van het groot hoefblad. Telkens gleed
hij als een kind op de glijbaan van de rand van het blad naar het midden.
Eind van de middag zag ik vijf groepen boerenzwaluw en 6 gierzwaluwen richting het zuiden vliegen.
Op de spar in de tuin zag een bonte vliegenvanger in eclipskleed.
Datum: 24-08-1977
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Notities op een mooie dag: groepen huis- en boerenzwaluwen, een buizerd.
6 roodborsten, 5 fitissen samen met mezen. Leuk om een groepje staartmezen te zien. DE spotvogel
kwam nog even langs, en de grauwe vliegenvangers zijn nog altijd present.
Nu at een glanskop van de zaden van een hennepplant. Dat takje boog door, waardoor de glanskop op
zijn rug in het gras lag. Hij peuzelde rustig door.

Datum: 29-08-1977
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Buizerd en torenvalk, die elkaar ‘in de veren zaten’ hoog langs zien komen.
De trek van huis- en boerenzwaluwen komt goed op gang. De fitis zingt volop.
Bij Pipelines (aan de grens) zat een grauwe vliegenvanger, 6 boomleeuweriken en twee zwarte
roodstaarten.
Bij een wandeling met de hond vloog een ransuil gedurende enkele minuten mee. Het lijkt erop dat de
hond muizen opjaagt, die dan vervolgens voor de uil zijn.
Datum: 31-08-1977
weer: mooi
Locatie 14: De Hamert
waarneming met de familie
Koekoek (juv.) die rupsen ving op de grond. In het Ven, met weinig water, zaten 12 blauwe reigers.
In de verte een buizerd en een torenvalk. Thuis 1 kwam de kuifmees langs.
Datum: 01-09-1977
weer: mooi
Locatie 8: Krieckenbeck
waarneming met Rees:
Schrolick: 1 tafeleend, 1 waterhoen (juv), 5 meerkoeten.
Krieckenbeck See: vanwege de vissers zaten de watervogels midden op de plas. Wilde eenden, futen,
meerkoeten en enkele tafeleenden.
Datum: 02-09-1977
weer: bewolkt, regen
Locatie 1: Thuis
waarneming:
Een paar sijzen in de sparren. Wel vroeg! Boeren- en huiszwaluwen trokken zeer hoog over.
Venlo-C 2: onder de Maasbrug zat een stormmeeuw.
Datum: 04-09-1977
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
Trek komt op gang:
4 buizerds, hoog tussen de thermiekende zweefvliegtuigen. Grote groepen boeren- en huiszwaluwen
en zelfs nog een gierzwaluw.
De 5 en 7 sept. hetzelfde beeld, plus nog een grote groep spreeuwen.
Datum: 23-09-1977
weer: bewolkt, zacht
Locatie 1: Thuis
Waargenomen:
De grauwe vliegenvangers, zang van roodborst en van fitis. Een zwarte mees zat in de spar, slaaptrek
van grote groep spreeuwen. Volgende dag: een ekster met één poot, die hier al drie in de tuin zit,
probeerde zich te krabben. Dat ging natuurlijk niet.
Datum: 28-09-1977
weer: bewolkt, zacht
Locatie 4: Groote Heide
Waargenomen:
Trek van ‘kleine pieten’, spreeuwen, merels, zanglijsters, enkele grote lijsters en een torenvalk, enkele
gaaien.
Datum: 01-10-1977
weer: bewolkt, veel wind
Locatie 1: Thuis
Waargenomen:
De kleine bonte specht zat tussen de gele toorts (insecten, of zaad zoeken?), twee tjiftjaffen zochten
iets tussen de asters. Een gaai was druk doende met het verstoppen van een eikel, eerst tussen de
stenen van het pad, toen begroef hij hem midden op het gazon.
Datum: 06-10-1977
weer: bewolkt, een enkele bui
Locatie 1: Thuis
Waargenomen, trek:
Veel gaaien en houtduiven, vinken, kepen, kieviten en koperwieken de hele ochtend, de 1 e koperwiek
zag ik gisteren op de hei. We hoorden zang van tjiftjaf en roodborst.
Bij de Bremweg vloog nog een buizerd over (op trek?), en twee torenvalken.
Datum: 07-10-1977
weer: zacht, 16C
Locatie 1: Thuis
Waargenomen, trek:
Naast de op 6-10 genoemde soorten vlogen nu groepenboerenzwaluwen, grote lijsters en witte
kwikstaarten, spreeuwen, veldleeuweriken.
De volgende dag, met regen, totaal geen trek.

Datum: 09-10-1977
weer: stralen blauw
Locatie 1: Thuis
Trektelling van 08:45 tot 09:45:
1000 houtduiven (in 17 groepen), 780 vinken, 3 koperwieken, 10 zanglijsters, 2 grote lijsters, 10
kieviten, 23 veldleeuweriken, 2 boomleeuweriken, 10 kneu’s, 30 ringmussen, 2x keep gehoord (tussen
groep vinken), 1 huiszwaluw, 5 boerenzwaluwen, 6 goudvinken, 5 groenlingen, 10 pimpel en 10
koolmezen, 4 witte kwikstaarten en een flinke groep spreeuwen. Tenslotte nog één kauw en een klein
groepje roeken.
Zang van o.a.: winterkoning, roodborst, zwarte kraaien (achter in het bos).
Datum: 10-10-1977
Locatie 1: Thuis
156 vinken
1 keep
6 pimpelmezen
11 koolmezen

7 houduiven
2 boerenzwaluwen

weer: zacht 16C
Trektelling van 08:30 tot 09:30
1 grote lijster
1 witte kwik
1 gaai
1 zanglijster

Datum: 12-10-1977
weer: zacht 16C
Locatie 1: Thuis
Trektelling van 08:30 tot 09:30
Na een dag met weinig trek gisteren, kwam de teller nu op:
400 vinken
650 houtduiven
4 keep (gehoord)
4 pimpelmezen
11 koolmezen
6 boerenzwaluwen

7 houduiven
2 boerenzwaluwen
75 veldleeuweriken
30 ringmussen
40 spreeuwen
6 roeken

5 grote lijster
6 witte kwik
3 gaaien
4 zanglijster
3 goudvinken
4 kieviten

Datum: 14-10-1977
weer: zacht 16C
Locatie 5: Boekend
telling tijdens velddienst
Tijdens een wandeling gisteren met Tockey, de hond, zag ik hoe een overvliegende holenduif schrok
en van koers raakte, toen hij schoten hoorde van de schietbaan.
Overvliegende koperwieken (enkele), veldleeuweriken en een buizerd, die het zonder thermiek moest
stellen. Verder een blauwe kiekendief (vr).
Datum: 19-10-1977
weer: stralend
Locatie 1: Thuis
Trek waarnemingen:
Gisteren eerste roekentrek, ook veel veldleeuweriken en een paar koperwieken.
Dit was een echte ringmussen-dag, steeds kwamen ze in groepjes over, tot wel 36 ex. in een groep.
150 houtduiven (ook de volgende dag nog grote groepen), 5 koperwieken, 1 grote lijster, 127 vinken,
8 kepen, 2 sijzen. In de sparren zag ik een goudhaantje en er vloog een blauwe kiekendief over.
Datum: 22-10-1977
weer: 22C
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Gisteren trokken de hele dag trekken groepen roeken over. Ook 5 uur ’s middags telde ik weer 300 ex.
Vandaag veel vinken, koperwieken, kepen, veldleeuweriken, enkele houtduiven en één klapekster.
In Lottum: nog een aantal roeken, 1 buizerd die met een sperwer in de clinch lag.
Datum: 24-10-1977
weer: 20C, na een beetje regen
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen
Veel roeken. Aardig om te zien hoe enkele roeken thermiek bespeuren, waarop de hele groep
(soms een gedeelte) mee gaat draaien in de opstijgende warme lucht. Vervolgens pakken ze de
oorspronkelijke koers weer op. Op het hockeyveld zaten de 1e kramsvogels, 2 ex.
Datum: 24-10-1977
weer: opklaringen na mist
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen
500 houtduiven in één groep. Ook groepen van een paar honderd roek en kauwen. Verder wat
koperwieken, spreeuwen en 1 buizerd.

Datum: 28-10-1977
weer: nog steeds warm
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen
1300 houtduiven in drie groepen, 180 roeken, 7 koperwieken, 3 veldleeuweriken, 11 vinken en drie
witte kwikstaarten. Bij de militaire schietbaan werd duidelijk dat de laag vliegende exemplaren
weldegelijk beïnvloed door de schoten.
De volgende dag werd de trek minder, het werd kouder weer.
Datum: 30-10-1977
weer: kille Z-wind, 3C
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen
De kleinere groepen houduiven vliegen nu duidelijk laag en in los verband. Er kwam zelfs nog een
boerenzwaluw over.
Datum: 01-11-1977
weer: helder, koud
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
Koperwieken pikken in gezwind tempo insecten van de boomtakken.
Datum: 08-11-1977
weer: regen, niet koud
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
Omdat we nog niet voeren zijn er nu veel minder Turkse tortels en huismussen. Voor de sperwer
minder aanlokkelijk, toch zat het vrouwtje vanochtend in de berkenboom.
Datum: 10-11-1977
weer: regen, niet koud
Locatie 3: Groote Heide
waarnemingen
Een laag overvliegende juv. havik, waardoor vier houtduiven op de wieken gingen. Verder een grote
bonte specht bij de honden-renbaan. Deze havik deed 10 nov. een vergeefse verrassingsaanval op de
Turkse tortels in onze tuin. Willen we de havik en/of de sperwer vaker zien, dan zullen we de tortels
toch weer met voer moeten lokken.
Datum: 18-11-1977
weer: bewolkt
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
De havik zien we herhaaldelijk, later ook een sperwer. Trek van houtduiven, roeken, koperwieken en
groepjes kokmeeuwen.
Datum: 23-11-1977
weer: fris
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
Tjiftjaf; op de hei: graspieper en gisteren een witkopstaartmees. Gisteravond trek van koperwieken.
Datum: 02-12-1977
weer: bewolkt, om het vriespunt
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
Op de hei: overvliegend een groep van 54 rietganzen. Verder een buizerd in de boom met 3 zwarte
kraaien daarnaast. De sperwer (vr) komt regelmatig controleren of er nog een duifje te eten valt.
Datum: 09-12-1977
weer: bewolkt, 5C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
284 Rietganzen op het weiland achter Meijel. Ze werden tot 3x verstoord 1 e keer door een fotograaf,
die er een uur over deed om ter plekke een fotohut te bouwen, de 2 e keer door twee helikopters en
daarna nog eens door onbekende oorzaak. Verder zaten hier: Enkele roeken, wat kauwen
(soemmerringii), zwarte- en één bonte kraai, 2 blauwe reigers, 1 buizerd, een groep spreeuwen en
houtduiven.
Datum: 18-12-1977
weer: bewolkt, 10C
Locatie 2: Venlo-C
waarnemingen
Sperwer langs de Krefeldseweg. Thuis 1 pakte de vrouwtjessperwer een huismus. (zie veertjes in het
logboek).
Datum: 23-12-1977
weer: vriesweer
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
Een blauwe reiger id tuin. Op de hei zat een zwarte mees tussen de pimpel- kool- en staartmezen.
Datum: 29-12-1977
weer: stormachtig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen
2x bezoek van sperwer (vr) en ook van een buizerd. Geen bosuil, ondanks veel muizen.

Datum: 04-01-1978
weer: vriesweer
Locatie 5: Tegelen
waarnemingen:
Massale trek van vooral roeken, waartussen ook kauwen richting West.
Datum: 07-01-1978
weer: vriesweer, -5C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Lange worsteling tussen het sperwervrouwtje en een Turkse tortel. Dit duurde wel een kwartier. De
tortel sleurde de sperwer in het rond. Het doden doet een sperwer door te knijpen, maar dat lukt niet
bij zo’n grote prooi. Met de snavel dood bijten zou effectiever zijn. Uiteindelijk nam de sperwer de
tortel met moeite mee.
Datum: 15-01-1978
weer: vriesweer
Locatie 9: Nederweert
waarnemingen:
Mooi het invallen van grote groepen spreeuwen op de slaapplaats gezien. Ze werden als het ware het
dennenbosje ‘ingezogen’.
Datum: 24-01-1978
weer: buiig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Buizerd en 10 eksters, die net lustig hadden zitten ‘tjakken’, een eksterbruiloft.
Datum: 02-02-1978
weer: zacht
Locatie 2: Venlo-C
waarnemingen:
Prachtig kunnen zien vanuit het keukenraam hoe een havik vloog in volle snelheid tussen de bomen
door manoeuvreerde van het bos achter huis. Daarna ook nog een buizerd. Ook op 5 febr. zag ik een
buizerd, een vrij licht exemplaar.
Datum: 14-02-1978
weer: dreigende sneeuwbui
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Vrouw sperwer ging in boom zitten en werd door een ekster weggejaagd. Op de voerplaats zaten
vanmorgen een koolmees en twee merels bevroren, was de sperwer in de buurt?
Er zitten bijna geen Turkse tortels meer in de tuin.
Datum: 15-02-1978
Locatie 1: Thuis
gaaien
koolmees
pimpelmees
glanskop
merels

heggenmus
ringmus
huismus
vink

weer: sneeuw
waarnemingen op de voerplaats:
fazanten

Een kleine bonte specht foerageerde op de takken van een paar berken.
Datum: 18-02-1978
Locatie 1: Thuis
Houtsnip vloog over de toppen van de bomen.

weer: matige vorst - 11C
waarnemingen:

Datum: 20-02-1978
weer: helder -9C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Een langs de bosrand passerende buizerd. Op de voerplaats:
koolmees
pimpelmees
glanskop
veel merels
winterkoning

ringmus, enkele
heggenmus
2 roodborsten
6 vinken

Turkse tortels,
enkele
staartmezen
boomkruiper

fazanten

Datum: 24-02-1978
weer: lente + 9C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Trekkende kieviten, zingende, stoeiende veldleeuweriken. Twee buizerds in het bos achter.
Een zacht, binnensmonds zingende merel. Ook zang van grote lijster.
En in Baarlo, bij klooster De Berckt, 2 roepende boomklevers.

Datum: 24-02-1978
weer: zacht
Locatie 4: Lottum (W-zijde vd Maas)
waarnemingen:
Bij Lottum joeg een sperwer achter een veldleeuwerik aan. Gehoord: roepende buizerd, grote lijster.
Ook zag ik twee witte kwikstaarten.
Thuis 1: 1 keep op de voerplaats, thuis (was geringd), zingende koolmezen.
Een invallende sperwer die luide protesten kreeg van onze manke ekster, Einbein, en haar partner.
Zwarte kraaien zitten weer vaker in de buurt.
Datum: 28-02-1978
weer: zacht
Locatie 9: Grote Peel
waarnemingen met Wiel Burkenne:
Op zoek naar de ganzen, die we niet zagen. Wel roeken, zwarte kraaien, 1 bonte kraai, enkele kauwen,
veel spreeuwen en houtduiven. Ook zagen we 2 wulpen en 1 buizerd en buitelende kieviten.
Thuis 1 : opnieuw een taigaboomkruiper.
Datum: 01-03-1978
weer: lente 11C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Volop zang van grote lijster en zanglijster. Trek van kieviten N.
Op 4 mrt. Zat in Blerick een zwarte roodstaart in prachtkleed op een hek.
Datum: 09-03-1978
weer: zon na storm en regen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Zang van koperwiek, ingetogen zang van een zanglijster.
Datum: 10-03-1978
weer: Zwaar bewolkt, wel droog
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e zang van tjiftjaf; ook zang van goudhaantje, en nog steeds de zang- en de grote lijster.
Datum: 12-03-1978
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Tjiftjaf laat zich nu dagelijks in de tuin horen, elders nog niet gehoord. Een doortrekkende boomklever
en ik hoorde twee roepende, lachende groene spechten. De grote lijster laat haat ‘vragende gezang’
horen.
Datum: 13-03-1978
weer: harde wind, koud
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Een Turkse tortel werd slachtoffer van de sperwer, ’s middags vloog hij onder luid alarm van onze
krielkippen door de tuin.
Datum: 16-03-1978
weer: stormachtige wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Verschillende malen de boomklever gehoord.
Volgende dag: paartje groene specht samen tegen een boom, waarbij ze een muisachtig piepend
geluid lieten horen.
Datum: 20-03-1978
weer: veel wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de hei een groepje staartmezen, waarbij zeker drie ‘witkoppen’ met daarbij een tjiftjaf.
Datum: 22-03-1978
weer: guur
Locatie 1: Thuis
waarnemingen met gezin en Jan:
Twee taigaboomkruipers tegen de berk. In het oog vallende kenmerken, opgetekend door Jan:
grotere oogstreep, lichte, witte onderkant, wat andere vleugeltekening. Ook het lang gerekte geluid is
apart: een tsiet, . . . tsiet met lange tussepozen. Een spreeuw imiteerde een tropisch vogelgeluid.
Volgende dag op de hei omg. watertoren: twee putters. Ook toen de opvallende spreeuw gehoord.
Datum: 30-03-1978
weer: druilerige regen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Vanuit het kippenhok hoorde ik de noodkreet van een spreeuw. Ik zag een mannetje sperwer bovenop
de spreeuw zitten, de sperwer was doornat en trok zich van mij niets aan. Pas toen de hond om de
hoek kwam kijken vloog hij weg.

Datum: 02-04-1978
weer: lente
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e fitis (bij de buren), verder zang van: zanglijster, heggenmus, grote lijster en alle ‘normale’ mezen,
vinken en lijsters. Wel weinig merels, wel in de stad. Paartje staartmezen bouwt een nest in de spar.
Merel bij de buren heeft een apart lied: te hè de . . . hèt hèt hèt, de eerste 3 klanken langzaam
oplopend, laatste 3 op gelijke hoogte.
Datum: 09-04-1978
weer: stralend
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Winterkonink kroop als een boomkruiper langs de berkenstam. Twee hoog thermiekende torenvalken.
Datum: 12-04-1978
weer: koud, zelfs sneeuw
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e zang zwartkop, er kwam een gemengde groep kneu’s en groenlingen in de tuin. Ze zongen geruime
tijd. Het waren doortrekkers.
Datum: 13-04-1978
weer: minder koud
Locatie 3: Groote Heide
waarnemingen:
Twee baltsende torenvalken; bij het honden oefenterrein wel 8 matkoppen met volop zang. De fitissen
zijn allemaal terug.
Datum: 15-04-1978
weer: ?
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met Rees:
Op de 15e hoorde ik de 1e boompieper, ik zag een putter op 4m afstand. Bij de Ossenberg werden
twee zwarte kraaien door een kievitenpaar zeer fel weggejaagd. Een buizerd zat vanaf een paal op de
uitkijk. Grote groepen kramsvogels en koperwieken in de weilanden.
We registreerden: kauwen, zo’n 60, sommige met lichte nek, maar geen soemmerringii, één roek,
kokmeeuwen. Op de weilanden langs de grens: 2 holenduiven, een groep houtduiven, spreeuwen en
een groep zwarte kraaien, kieviten en enkele zwarte kraaien. Spreeuwen joegen op vliegende
kevertjes. Er zit weer wat water in het Heerenven, daarin 2 wilde eenden (man), 4 wulpen en in de
lucht 4 buizerds op de thermiek.
Datum: 17-04-1978
weer: beter weer
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Zang van zwartkop, ik zag hem ook op de berkentakjes. Ook de kortesnavelboomkruiper kwam langs,
hij zat met trillende vleugels op de liguster, terwijl er geen soortgenoot in de buurt was. Ik zag drie
doortrekkende appelvinken en twee ruziënde staartmezen vlogen langs. Zang van tjiftjaf en merel.
Nog geen fitis bij ons in de buurt.
Datum: 20-04-1978
weer: zacht
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e boerenzwaluw. Op 21 april: paartje roodborsten gehoord, ze maakten elkaar het hof met de
overdracht van een regenworm.
Datum: 23-04-1978
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Twee torenvalken inspecteerden het eksternest, waar ze twee jaar geleden ook gebroed hebben. Eén
boerenzwaluwen vloog langs. Twee holenduifjes rustten in de spar.
Datum: 25-04-1978
weer: opklaringen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren 1e Gekraagde roodstaart. Vandaag overvliegende boerenzwaluwen. Een hermelijn sjouwde
over het gazon en klom op het balkon. Torenvalk nog in de weer met nest.
Datum: 26-04-1978
weer: zacht
Locatie 8: Krieckenbeck
waarnemingen met buurjongen: Peter Nieuwveld
Schrolick: aalscholver. Poelven See: 17 tafeleenden, futen, één met 2 jongen op de rug, 3 zwarte
sterns, blauwe reigers, zwermen gierzwaluwen, 4 vechtende meerkoeten. Mooi een boomkruiper
gezien en gehoord. Een overvliegende buizerd stond stil in de wind. Zang van twee nachtegalen en
boomklever.
Op de hei 4: 20 zwarte kraaien, geelgors, boompieper en torenvalk; Thuis 1 e tapuit.

Datum: 28-04-1978
weer: zacht
Locatie 2: Venlo-C
waarnemingen:
Gisteren boven Venlo-C 2: Overvliegende gierzwaluwen.
Op de hei 3: 3 putters, een torenvalk en 2 buizerds. Bij de renbaan zong een zwarte roodstaart en een
boomkruiper. De hermelijn scharrelde thuis weer over de vensterbank.
Datum: 01-05-1978
weer: dreigende luchten
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met de familie:
Langs Gelderns Kanaal: een zingende nachtegaal*, gekraagde roodstaart, paartje zwartkop, bonte
vliegenvanger, kleine bonte specht (vr) en 3 grote bonte spechten bezig met territoriumafbakening,
roepende groene specht, kauwen en spreeuwen. In de weilanden wat kieviten, enkele wulpen.
In het Heerenven, waar weer wat water staat: 3 groenpootruiters, 4 dodaars, enkele meerkoeten, een
waterhoen, enkele kieviten, wilde eenden en kokmeeuwen. Boven ons vloog en zong de boomleeuwerik. In totaal 5 torenvalken. We zagen een tapuit, een paartje roodborsttapuit en heel mooi een
paartje patrijzen. In de weilanden achter de Wellsche Hut: wulpen, enkele baltsende grutto’s, paapje,
geelgors en een veldleeuwerik. Bij Arcen zagen we enkele holenduiven.
Thuis 1: een Turkse tortel die de gevaren van schietende Italianen en Fransen overleefd heeft.
Midden-Peelweg, achter Meerdal: Hier zitten in d weilanden ook grutto’s.
* De nachtegalen zijn dun gezaaid in onze omgeving, een verschil met 10 jaar geleden.
Datum: 03-05-1978
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Buiten langs de trap naar de kelder heeft een winterkoning z’n nest gebouwd.
Vanmorgen grote opwinding. Hij zong met opgeheven staart, draaiend met z’n achterlijf. Hij vloog van
hot naar her, terwijl in de tuin van de buren een concurrent zat te zingen. Bij het stilletjes verschijnen
van het vrouwtje steeg de opwinding ten top en zette hij zijn vleugeltjes uit. Zij inspecteerde het nest,
terwijl hij luid zong op hert muurtje, vleugel schuin omhoog, zingend en wiegend. Toen het vrouwtje
even later op het nest zat ebde de opwinding weg. Hij zong nu hoog in de boom met wiegende staart.
Datum: 04-05-1978
weer: prachtig
Locatie 8: Krieckenbeck
waarnemingen met Henk & Joke en Peter Nieuwveld
Op de hei: zingende nachtegaal, langs de grens: boompieper en zo’n 5 geelgorzen in territorium.
Bij het zweefvliegterrein zong de boomleeuwerik.
Op de Krieckenbecker See: futen, enkele met juv. jongen, 14 grauwe ganzen, blauwe reigers,
tafeleenden, jagende gier- en boerenzwaluwen boven het water. We zagen bij de molen in mooie
belichting een nachtegaal en een goudvink. Langs de beek zat een grote gele kwikstaart luid te
alarmeren. Kwamen we te dicht bij zijn nest? Een ree stak de weg over. Bij de grens: zwevende
torenvalken en een buizerd. We zagen heel goed: een grauwe vliegenvanger en een fluiter.
Thuis 1: zang van de Europese kanarie en de grauwe vliegenvanger. Ik zag:
1e huiszwaluw. Gisteren ook een braamsluiper gehoord. Bij de grens deden wel 20 zwarte kraaien zich
tegoed aan een konijnenkadaver.
Datum: 06-05-1978
weer: mooi
Locatie 9: Grote Peel
waarnemingen met fam. Kurstjes:
Twee koekoeken bij de 10e Baan. De volgende eenden zagen we: 10x tafeleend, wintertaling,
slobeend, wilde uiteraard, maar 1 kuifeend (man). Een buizerd en een bruine kiekendief vlogen langs,
de laatste achtervolgt door kokmeeuwen. We hoorden: wel 5x blauwborstzang, 2x een
sprinkhaanzanger, boompiepers, rietgors, fitis en een roodborsttapuit.
Op ’t Elfde: kokmeeuwen, 2 dodaars en de hierboven reeds vermelde eenden. We hoorden 3 wulpen.
In de weilanden: baltsende grutto’s (2x), een wulp en kieviten joegen achter een zwarte kraai aan. We
zagen wel 8 tapuiten en een paartje paapjes.
Thuis 1 Opvallende waarneming: de hermelijn klom met spreeuw in de bek naar zijn hol, maar paste zo
niet door de spleet van 3cm. Dus ging hij eerst door de opening, pakte de spreeuw bij de kop en trok
hem zo naar binnen.
Datum: 09-05-1978
weer: blauwe lucht, maar nog fris
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e wielewaal gehoord. De grauwe vliegenvangers bouwen hun nest boven het zonnescherm

Datum: 10-05-1978
weer: frisjes
Locatie 4: Venkoelen
waarnemingen met Jac. Hoogerwerf:
Op de plas zagen we een paartje tafeleend, wilde (vr) eenden met jongen, meerkoeten en een
waterhoen. Overige zangers:
fitis
tjiftjaf
pimpelmees (veel)
koolmees
1 zwartkop
1 buizerd

boompiepers, enkele
geelgors
grasmus
houtduiven, veel
zwarte kraaien
tuinfluiter

kieviten
3 paar wulpen
3 holenduiven
Turkse tortels, enkele
groene specht, gehoord

Op weg naar de Ossenberg opvallende afwezigheid van: nachtegaal, wielewaal, zwarte specht,
gekraagde roodstaart en boomleeuwerik. In de wijde omgeving maar twee nachtegalen: bij de Duitse
grens en bij Boekelen. Thuis 1: Op 13 mei 1e spotvogel.
Datum: 16-05-1978
Locatie 9: Grote Peel
1 grutto
kieviten
roodborsttapuit
tapuit, licht ex.
wulp
blauwborst

weer: mooi
waarnemingen met Peter Nieuwveld:
wintertalingen
slobeenden
veel tafeleenden
1 kuifeend (man)
1 torenvalk

gehoord:
groenpootruiter
wielewaal
boompiepers
grasmus
koekoek

Datum: 19-05-1978
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Grote lijster zingt in het bos met zijn typische zang. Om 13:00 uur volgde ik met de kijker een paar
gierzwaluwen en daarbij ontdekte ik wel 19 wespendieven in de thermiek.
Datum: 23-06-1978
weer: buïg, koud
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met de familie:
Na een paar weke Mallorca is het even omschakelen!
We zagen: 2 buizerds, 1 torenvalk, 2 jagende boomvalken, kokmeeuwen, groepen kieviten.
Er zouden bij het Heerenven broedgevallen zijn van buizerd, havik en boomvalk.
Thuis 1: Hoe kunnen de overvliegende gier- en de boerenzwaluwen bij maar 10C hun jongen voeden?
Datum: 30-06-1978
weer: aanhoudend regen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Om 13:00 uur kwam een wespendief even polshoogte nemen in de top van de spar.
Op 28 juni vlogen de drie grauwe vliegenvangers uit, ze vliegen al aardig.
Bomen en gazon zijn goed hersteld van de droogte van vorig jaar.
Datum: 01-07-1978
weer: koel
Locatie 2: Venlo-C
waarnemingen:
Boven de Maasbrug: een scholekster. Een thermiekende blauwe reiger bij het tankstation.
Thuis 1: ’s Avonds zaten jonge bosuilen te piepen. DE koekoek, wielewaal en de tjiftjaf zijn nog druk in de weer.
Datum: 03-07-1978
weer: regen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De gierzwaluwen zitten al op koers  Z. Van 5 zwarte kraaien zag ik dat ze al in de rui waren.
Datum: 06-07-1978
weer: bar koud, 10C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteravond roepende jonge bosuilen, kekkerende jonge torenvalken boven de bosrand, langs
vliegende boeren- en gierzwaluwen. Een familie houtduif met 2 jongen kwam op bezoek. Ook 2
Turkse, en een zomertortel op de voerplaats.

Datum: 09-07-1978
weer: iets warmer, 14C
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen:
Bij de Wellsche Hut is het in meeuwenkolonie nog een drukte van belang. Tijdens een wandelingetje
op de hei zagen verschillende koekoeken op trek, aardig wat veldleeuweriken en 3 buizerds een paar
torenvalken en een groepje kieviten. Veel spreeuwen. Jagende oeverzwaluwen boven het korenveld.
Boven het bouwland vloog een wielewaal (man).
Thuis 1 was een gaai een klein vogeltje aan het oppeuzelen. De ringmussen alarmeerden hevig. Was
dit een jong ringmusje geweest? De wielewaal zong volop.
Datum: 11-07-1978
weer: zomers
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De wielwaal sprong zingend door de berkenbomen. Ook jonge grauwe vliegenvangers gehoord.
De Hamert 14 ’s Avonds met Jan zagen we: kokmeeuwen, kieviten, 4 meerkoeten en dodaars.
Twee buizerds noteerden we en een bruine kiekendief, die flink in de rui was, dook neer in de
pijpenstrootjes, zeker een prooi. Zwarte kraaien maakten het een havik lastig.
Op de hei: gekraagde roodstaarten in een eik, een (vr) torenvalk ook in de rui.
Datum: 19-07-1978
weer: ?
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met Jan:
OP weg daarnaar toe, op 200m van huis, zagen we de horst van wespendief. Het 2 e exemplaar kwam
ook overvliegen. Boven de Pikmeeuwenvennen vlogen 28 blauwe reigers en wel honderd eenden. Een
torenvalk stond boven de hei. Ver weg vloog een boomvalk, 2 buizerds dolden boven het bos.
Op en nabij De Hamert hebben u 3 paar havik gebroed (met resp. 3, 2 en 1 uitgevlogen jongen).
In het Heerenven zagen we: 2 meerkoeten met 2 juv., 2 dodaars en 3 kokmeeuwen met juv.
Bij Arcen maakte een havik een duikvlucht met ingetrokken vleugels.
Datum: 22-07-1978
weer: fijn, niet te warm
Locatie 1: Thuis
waarnemingen met familie:
Zwarte specht kwam luid roepend de tuin in. Tijdens avondwandeling zagen we: 3 blauwe reigers, een
jagende ransuil boven de hei. Groepen boerenzwaluw en een paar solitaire gierzwaluwen.
Volgende dag: Overzwevende buizerd. Gehoord: zwarte specht.
Datum: 29-07-1978
weer: echt zomer
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren vloog boven de Maasbrug 2 een groep van 20 kieviten Z
Vandaag gezien/gehoord: wielewaal, boomkruiper met ca. 3 jongen. Zang van zwartkop, fitis en tjiftjaf.
Datum: 8-08-1978
weer: wisselvallig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen met Binsbergen:
De gierzwaluwen zijn vertrokken, op een enkeling na. Wielewaal elke dag te horen, jonge wezel id tuin.
De Hamert 14: In de bosrand buizerd (mogelijk was het een wespendief?), op de hei: jagende
torenvalk, achterna gezeten door torenvalk. Buizerds gezien in de verte.
Volgende dag: 2 overvliegende zwarte spechten, terwijl ik op het dak bezig was.
Datum: 14-08-1978
weer: fijn
Locatie 1: Thuis
waarnemingen met Binsbergen:
Hoog overvliegende boeren- en huiszwaluwen, zoekend naar slaapplek. Gisteren ook nog
gierzwaluwen. Ook op 16-08 gezien en zwarte kraaien en kauwen op slaaptrek.
Datum: 20-08-1978
weer: aangenaam
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Genoten van de vliegkunst van 2 bonte- en 2 grauwe vliegenvangers. Overtrekkend: groep spreeuwen,
1 gierzwaluw en kleine groepjes huis- en boerenzwaluwen.
Idem op 22-08, op die dag vloog ook nog een groenpootruiter over.
Datum: 26-08-1978
weer: bewolkt, wat frisser
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met familie:
Heerenven: 1 wilde eend, zo’n 10 meerkoeten, 4 dodaars. Twee jagende boomvalken boven de
heuveltjes, 1 buizerd. Jan zag heel hoog een grote groep steltlopers zuidwaarts vliegen, grutto’s?
Thuis 1: 12 eksters bij het bad, waar ze om beurten dronken. Ze trokken elkaar aan de staart.

Datum: 02-09-1978
weer: koel
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met Jan:
Viel tegen. Wat boeren- en huiszwaluwen. Bij Venkoelen 4 wilde- en boereneenden.
Op het Heerenven 6 meerkoeten. Een havik, één torenvalk en verder niets.
Datum: 10-09-1978
weer: lauwwarme storm
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren en vandaag zien we grote wolken huis- en boerenzwaluwen overtrekken.
Op Krieckenbeck 8: 6 zwarte sterns, 16 blauwe reigers, 6 futen en boven het water huis- boeren en
enkele oeverzwaluwen.
Thuis: ’s avonds overvliegende zanglijster, een bunzing stak de weg over, de eksters sloegen alarm.
Datum: 15-09-1978
Locatie 1: Thuis
Zang van tjiftjaf, zanglijster en zwartkop.

weer: bewolkt, 15C
waarnemingen:

Datum: 30-09-1978
weer: koud, harde wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Na bijna twee weken Texel is het thuis zeer wisselvallig. Zwarte specht bij de tennisbaan gezien. Een
buizerd zat op de hei en er vliegen nog een paar boeren- en huiszwaluwen langs.
Datum: 03-10-1978
weer: mist, 5C
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen:
Thuis: 3 zwarte kraaien kwamen op het brood op de voerplaats af, hopelijk komen ze vaker.
De Hamert: boven de weilanden vloog een snip, deed veel aan een poelsnip denken. Ze was groter,
met langzamer vleugelslag, vloog niet zigzag. Kon de kleuren niet goed onderscheiden. Drie buizerds
gezien.
Datum: 06-10-1978
weer: zacht, bewolkt
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Tijdens wandeling met de hond op de ‘Toep’ volgde ik met de kijker een groepje kneu’s, waar ineens
een juv. sperwer in dook.
Datum: 08-10-1978
weer: stralende zon
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
’s Nachts de bosuil gehoord. Ook bij fam. Nieuwland een bosuil, twee exemplaren dus.
’s Morgens veel trek van: vinken, boerenzwaluwen, enkele groepen houtduif, veldleeuweriken, enkele
huiszwaluwen, enkele ringmussen, zanglijsters. Ook passeerde in mooi licht een juv. sperwer.
Datum: 10-10-1978
weer: warm
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Sperweralarm: de Turkse tortel stoven hoog in de omringende bomen, waar ook een groene specht
zeker 10 minuten ‘bevroren’ bleven zitten. Trek, zoals op 8 okt. blijft doorgaan.
Datum: 12-10-1978
weer: zomerse temp. 24C
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Gisteren en vandaag trokken kepen, zanglijsters, veldleeuweriken, vinken, wat kieviten en enkele
koperwieken aan ons voorbij. Omgeving Molenstraat zong nog een tjiftjaf.
Datum: 15-10-1978
weer: stralende nazomer
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Van 14:45 tot 15:30 zaten we buiten en zagen we: 1 rode wouw, 3 buizerds trekkend  Z. Ook trek
van grote lijsters. In de tuin jaagt een groep spreeuwen op insecten. Drie zingende roodborsten.
Datum: 18-10-1978
weer: mooi, wat frisser
Locatie 14: De Hamert
waarnemingen met fam. Nieuwenhuizen:
Er schijnt hier een visarend te zitten, dus we gingen kijken, maar niet aangetroffen. Wel twee
klapeksters gezien. Verder was het rustig wat vogels betreft. Kieviten en roeken op het bouwland.
Thuis 1 veel spreeuwen, Trek van zanglijsters. De grote bonte specht hakt in een rotte knoest een
holte uit.

Datum: 20-10-1978
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Vanaf de plaats achter hoorde ik vleugelgeklapper van een houtduif, die gegrepen was door een havik
(vr). In een dalende vlucht naar de grond was de havik in een takkenvork blijven hangen: de duif aan
de ene kant en de havik op de kop hangend aan de andere zijde. Na 15 seconden probeerde ze de duif
even los te laten om hem daarna weer vast te grijpen. Of dat gelukt is heb ik niet gezien. Ik vond
achteraf slechts een enkele staarpennen van de duif.
Datum: 21-10-1978
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Zes houtduiven vlogen hoog rondjes, zoals tortels dat doen bij sperweralarm. Inderdaad vlooog even
later een havik langs de bergrand.
Bij Lottum zag een sperwer op trek  Z. ’s Middags ook heel hoog trek van 60 roeken en kauwen.
Ondanks de thermiek volstond het niet om de vleugels stil te houden, ze moesten meevliegen.
Datum: 23-10-1978
weer: goed na regen
Locatie 3: Groote Heide
waarnemingen:
Weinig trek, alleen 9 witte kwikken en 7 roeken. Op de hei vielen de eerste 38 kramsvogels binnen.
Boven de hei zag ik òf een fors uitgevallen sperwer (vr), òf het was een havik. Alleen zag ik geen witte
staartveren. Bij de renbaan vloog even later wel een sperwer (vr) richting Oost (Duitsland).
Datum: 26-10-1978
weer: Na slecht weer met weinig trek
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Houtduivendag. Duizenden kwamen in wolken onder de wolken vandaan. Een trekdag om niet te
vergeten! Daarnaast kleine groepen kieviten en roeken.
Om 12:45 uur behalve duiven, ook 17 buizerds (of waren het wespendieven?) en één sperwer.
Op de hei om 16:00 uur: 170 kramsvogels in twee groepen.
Thuis zag ik goudhaantjes.
De volgende dag
Datum: 27-10-1978
weer: Na slecht weer met weinig trek, nu beter
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
’s Morgens om 7:00 uur opnieuw 1500 – 2.000 houtduiven, daarna nog wat kleinere groepen. Om
10:00, na mist, waren de kleinere vogels aan de beurt: vinken, gorzen en koperwieken.
Op de hei zat een groep kramsvogels en op de sportvelden zag ik koperwieken.
Half uur gepost bij ‘vangplaats’. Winterkoninkjes kwamen tot op 1m afstand. Ook twee heggenmussen
en een koolmees kwamen dichtbij me.
Datum: 31-10-1978
weer: Helder, 5C
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Van 8 tot 10:00 uur gepost bij het net van de vogelringer en intussen naar trek gekeken.
Duiventrek is een stuk minder nu. Dit wordt een roekendag, bij elkaar zeker 800 exemplaren. Leuk om
te zien hoe ze elkaar in de gaten houden en doorgeven waar de beste stijgwind zit.
Acht koolmezen doken uit het niets neer op een eikenheg, waar ze even bleven zitten en toen weer
verder vlogen.
Ik noteerde trek van: vinken
12 groepen van gem. 15 stuks
veldleeuwerik
2 groepen van gem. 6 stuks
spreeuwen
145 stuks
pimpelmezen
2 stuks
kieviten
50 stuks
ringmussen
15 ex.
kauwen
30 ex.
koperwiek
10 ex.
Een enkele graspieper en een keep.
Datum: 01-11-1978
weer: rustig
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Niet veel trek, 12 roeke en een overtrekkende sperwer. Twee gaaien verstopten eikels in het gazon,
het gat werd afgedekt met een blad, of een stukje mos.

Datum: 04-11-1978
weer: rustig
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Met twee door H. Maeghs geringde putters als lokvogels, vergeefs gepost bij het net. Daarna de
putters maar losgelaten. Een uur later zag ik op de Toeperweg wel 5 putters vliegen.
Er trok een buizerd en 22 roeken over. Op 5 nov. zag ik nog een putter.
Datum: 07-11-1978
weer: helder
Locatie 4: Lomm, Venkoelen
Trek-waarnemingen:
Twee buizerds op een paal en nog een, vliegend langs de Maas. 189 kieviten streken neer in de
weilanden, samen met spreeuwen. Verder weinig trek, wat vinken en roeken.
Datum: 07-11-1978
weer: helder
Locatie 4: Schandeloo
Trek-waarnemingen:
Drie buizerds, waarvan er één belaagd werd door een zwarte kraai.
Datum: 12-11-1978
weer: zacht
Locatie 2: Venlo-C
Trek-waarnemingen:
Een sperwer (vr) vlakbij huis. Kieviten in de wei (Middenpeelweg) en enkele buizerds op paal.
Groepen roeken trokken over. 146 kauwen cirkelden boven de snelweg.
Datum: 15-11-1978
weer: helder
Locatie 9: Groote Peel
Waarnemingen met Jac Hoogerwerf:
Op de weilanden bij Meijel zaten 14 rietganzen, veel spreeuwen, zeker duizend, waarbij één albino.
Roeken vlogen af en aan. Zwarte kraaien vielen de ganzen lastig. Er zaten zo’n 60 kauwen. Verder
zaten er houtduiven en 3 bonte kraaien. Ver weg 3 buizerds en 2 sperwers.
Onderweg 5 torenvalken gezien.
Datum: 16-11-1978
weer: helder
Locatie: Het Ven bij Sevenum
controle-ronde met Jan Kerstjens:
In het kader van de controle-vogelwet waren we een vogelvanger op het spoor. Twee uur de op wacht
gelegen bij zijn netten en lokvogels, waar wel putters op af kwamen, die zaad aten van de klitten, maar
niet in het net kwamen. Toen we de kooien en netten inpakten vlogen er twee buizerds over.
Ook zagen we een ijsvogel bij Tegelen.
Op 21 nov. opnieuw gepost op deze plek, geen vogelvanger gezien.
Datum: 25-11-1978
weer: rustig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de Toeperweg waren wel 30 putters op het witlofzaad afgekomen. Harrie Gerards, die ‘toevallig’
langs kwam, zei dat hij ze allemaal kon vangen als hij wilde. Ik denk at dat voor hem een klein kunstje
zou zijn.
Datum: 29-11-1978
weer: mist, -5C
Locatie 1: Thuis
Trek-waarnemingen:
Om 14:15 overvliegende kraanvogels, die we door de mist niet konden zien.
Datum: 01-01-1979
weer: bitter koud, - 15C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Buizerd en sperwer door het bos zien vliegen, komen regelmatig langs. ’s Middags zat een appelvink in
de boom. Bij het wegrijden zagen we voor de auto dat het sperwervrouwtje een Turkse tortel sloeg.
Datum: 04-01-1979
weer: koude N-O wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Kleine bonte specht vloog langs de toppen van de bomen, toont geen interesse voor voerplaats.
Groep van wel 80 roeken en kauwen trok over. Eksters komen niet op de voerplaats, maar pakken de
buit af van bijvoorbeeld merels.
Datum: 04-01-1979
weer: blijft -15C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Een roodborstje stierf in de handen van Rees. De vogelstand krijgt echt klappen nu.
Langs flatcomplex De Knoepert vlogen 20 kleine zwanen. Thuis zat een buizerd met prooi (mogelijk
merel) in de boom. De voor de buizerd neergelegde eendagskuikens blijven onaangeroerd.

Datum: 08-01-1979
weer: regen, ijzel
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Alle takken zijn beladen met een ijslaag, waaraan de tortels en de houtduiven moeilijk houvast kunnen
vinden. De sperwer pakte een huismus. Op de voerplaats is het druk:
20 merels, 35 Turkse tortels, 6 vinken, kool- en pimpelmezen, 4 glanskoppen, 10 ringmussen, één
grote bonte specht (man), ca. 10 fazanten (waarbij 2 man), Heggenmus en winterkoning.
9 jan. ving en plukte de sperwer een merel en at hem ter plekke op. ’s Avonds hoorden we de bosuil.
Datum: 12-01-1979
weer: dooi, nog veel sneeuw
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de Toeperweg zagen we een groepje staartmezen. Bij thuiskomst lag de ekster met spalk, Einbein,
op zijn rug onder de Weymouth-den. Ze ademt zwaar, bloed op de snavelbasis. Aangereden?
Toegetakeld door passerende groep eksters? Tragisch einde van een ‘wilde’ vogel, die we vier jaar
meemaakten en herkenden aan haar atletische vlucht. We legden hem neer achter huis voor de
buizerd.
Datum: 13-01-1979
weer: flink vriezend, helder
Locatie: Bij Rijkel Z v Venlo, rechteroever
waarnemingen met Aat Conijn:
Daar vloog een (vr) blauwe kiekendief. Op het ijs stonden 19 kleumende rietganzen. Langs de Maas,
die nog niet bevroren was waren enkele honderden wilde eenden, enkele kuifeenden en een tiental
tafeleenden. Veel kokmeeuwen, 10-tallen stormmeeuwen en enkele zilvermeeuwen (juv.).
Er vlogen 14 middelste zaagbekken (kunnen ook grote geweest zijn) langs. Aan de oevers veel
meerkoeten en 2 blauwe reigers. Een buizerd zagen we ver weg. In het haventje zwommen vier kleine
zwanen.
’s Middags met Rees, Aat en Ineke naar de weilanden bij Meijel 9. Daar zagen we: 170 rietganzen,
honderden roeken en kauwen, zwarte- en bonte kraaien, hout- en holenduiven, kramsvogels, een
blauwe kiekendief (vr), en veldleeuweriken.
Thuis 1: 2 jagende sperwervrouwtjes boven en in het bos achter. Een buizerd deed zich tegoed aan
een neergelegde houtduif (de dode Einbein werd genegeerd) ook de havik kwam nog langs vliegen
onder ideale belichting.
Datum: 15-01-1979
weer: weer - 15C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Buizerd en sperwervrouw blijven azen op prooi uit onze tuin. Op de hei: staartmezen, 1 kramsvogel, 10
zwarte kraaien, 12 kokmeeuwen trokken in lijn noordwaarts.
Datum: 20-01-1979
weer: - 2C
Locatie bij Grubbenvorst:
waarnemingen:
Baltsvlucht van havik met duikvlucht, waarbij ik hem op de rug keek.
’s Middags met Anton Cohen naar Rijkel -ijzige regen- we zagen 75 rietganzen, weinig bijzonders.
Datum: 22-01-1979
weer: spekglad na ijsregen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Bomen en takken bedekt met ijslaag, vogels hebben geen houvast en geen voedsel (goudhaantjes).
Een lichte buizerd zat achter in het bos. Om 10:30 sperweralarm: een pimpelmees werd slachtoffer.
Bij Roermond zagen we ’s middags 2 velduilen.
De volgende dag thuis: 3 kepen, 1 zwarte mees en twee belangstellende buizerds.
Datum: 26-01-1979
weer: rond vriespunt
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
In topje van de spar zat een appelvink. Drie buizerds visiteren dagelijks onze voerplaatsen. We zagen
groepjes staartmees. De kramsvogel trekken niet gezamenlijk op, zoals gewoonlijk, we zien ze als
enkelingen op de sneeuw- en ijsvlakten.
Bij Lottum gisteren ook 4 buizerds boven het bos gezien.
Datum: 30-01-1979
weer: dooi, plensregen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Twee gewone boomkruipers. In het bos: twee buizerds.

Datum: 06-02-1979
Locatie 1: Thuis
Sperwervrouw pakte een merel.

weer: temp. rond vriespunt
waarnemingen:

Datum: 14-01-1979
weer: Lente? 5 boven 0
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Aan de zang van de vogels zou je zeggen dat de lente in aantocht is: grote lijster, koolmees,
veldleeuwerik floten hun partij mee. De buizerd en de sperwer lieten zich zien. De voerplaats laten de
vogels nu links liggen.
’s Avonds flinke temperatuurdaling, opnieuw pak sneeuw.
Datum: 16-02-1979
weer: -5C, koude wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de voerplaats: koolmees, pimpelmees, glanskop, heggenmus, roodborst, veel merels, enkele
vinken, houtduiven, soms enkele holenduiven en Turkse tortels. Geen ringmussen meer.
Dagelijks loeren de sperwer en buizerd. De appelvink vloog over.
Volgende dag: wel 40 houtduiven op de voerplaats! De sperwer sloeg een huismus.
Datum: 22-02-1979
weer: mist, vorst, lichte sneeuw
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De staartmezen pikken aan de stam vd boom door op takjes bij de stam te gaan zitten. Er zaten wel 6
ex. boven elkaar.
Datum: 26-02-1979
weer: dooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren: 6 goudvinken op de Toeperweg en een appelvink.
Vanmorgen vloog een jonge sperwer (man) achter huis op zoek naar een prooi, die hij niet te pakken
kreeg. Al die tijd zat een fazantenhaan doodstil, gedrukt tegen de grond.
Datum: 27-02-1979
weer: + 5C en zon
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Dit lenteweer wordt beantwoord met zang van de grote lijster en balts van de houtduif. Een goudvink
vloog luid jupend rond. De buizerd en de sperwer maakten hun dagelijkse rondje.
Datum: 01-03-1979
weer: onweer en natte sneeuw
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De sperwervrouw had weer een prooi in de klauw en vloog tot op 30cm van het raam waarachter ik
haar observeerde.
Datum: 03-03-1979
weer: ontluikende lente
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Twee boomleeuweriken, trekkende kieviten en zang van de grote lijster. Ook zag ik een buizerd boven
de renbaan.
Datum: 05-03-1979
weer: stralend
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
In het bos stoof de sperwer met souplesse tussen de bomen door. Er zitten zwarte kraaien. Koerende
Turkse tortels en holenduiven. Koolmezen bij de spreeuwenpot en overtrekkende veldleeuweriken.
Datum: 15-03-1979
weer: Regen, kille N-W wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
12 wilde eenden trokken samen met 2 pijlstaarten N.
Datum: 17-03-1979
weer: 10C, waterig zonnetje
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
2 appelvinken id tuin; zang van zanglijster, 2 zwarte kraaien met broedplannen. Er zijn geen
winterkoningen meer na de strenge winter.
Volgende dag: spreeuwen in de spreeuwenpot, de boomkruiper kwam langs.
Datum: 20-03-1979
weer: lente
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op heide 32 kieviten trok N-W; gezien witte kwik en 3 boomleeuweriken trokken N.

Datum: 27-03-1979
weer: harde N-wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Zang van 1e tjiftjaf, doortrekkende zanglijsters op de renbaan; 3 buizerds, w.v. 2 baltsend
Datum: 28-03-1979
weer: buiig, waterkoud
Locatie 4: Venkoelen, de Hamert
waarnemingen met Jac Hoogerwerf
Op onze trip wel 10 buizerds gezien, een havik zat rustig in de zon. Achter de Ravenvennen zaten zoals meestal- veel roeken, kauwen (daarbij ook soemmerringii), zwarte kraaien, spreeuwen en
houtduiven.
Op De Hamert 14 zat een klapekster bij het Heerenven. In het ven stond wel water, maar op 3
meerkoeten na, geen vogels. Over de pij[penstrootjes vloog een (vr) blauwe kiekendief. Verder zagen
we een roodborsttapuit. De kokmeeuwenkolonie (Toeristenweg) was volop bezet, daarnaast zagen
we in de natte weiden: 16 grutto’s, kieviten, veel spreeuwen, kauwen, roeken, zwarte kraaien, houten holenduiven. Een kievit hing dood in het prikkeldraad. Gehoord: wulpen bij de Duitse grens.
Datum: 02-04-1979
weer: koel
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De taigaboomkruiper is weer in de tuin. (Lang dacht ik dat het een kortsnavelboomkruiper betrof)
Datum: 04-04-1979
weer: harde N-wind
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de Toeperweg zong de taigaboomkruiper en 3 goudvinken. Een buizerd vloog over, ’s morgens om
8 uur. Hij miste een paar handpennen (l). We hoorden weer een winterkoning, even waren we bang
dat ze door de strenge winter verdwenen waren.
Datum: 06-04-1979
weer: wat zachter
Locatie 6: Groote Heide
waarnemingen:
Bij de kogelvangers, dit zijn 10m hoge heuvels die de loden kogels opvangen van de schietbaan, zong
een boomleeuwerik, stilstaand in de lucht. Verderop 2 torenvalken.
De tjiftjaf zingt de hele dag.
Datum: 10-04-1979
weer: lekker lente, 24C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1e zwartkop in de tuin, zingt nog niet. Een baltsende pimpelmees, een roffelende grote bonte specht.
Toeperweg: 1e zwarte roodstaart. ’s Middags De Hamert 14: 1e zang fitissen bij het Pikmeeuwenmeer.
Blauwe kiekendief en 1e boerenzwaluwen boven de hei.
Datum: 12-04-1979
weer: lente
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de berg hoor ik fitissen. Ringmussen en pimpels zijn geïnteresseerd voor nestkasten. Baltsende
gaaien. 1e gekraagde roodstaart gehoord (bij Westerhof).
Volgende dag: 1e boompieper (op de hei), daar ook cirkelende torenvalken.
Datum: 15-04-1979
weer: lente
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren al zang van zwartkop, gekraagde roodstaart, winterkoning, tjiftjaf en fitis. De GBS roffelt erop
los, ze baltsen ook. Vandaag zwarte kraai geobserveerd terwijl kraaide. Daarbij doet hij eerst z’n kop
omlaag en terwijl hij die langzaam naar boven beweegt, maakt hij het Krrr-geluid. Een overvliegende
boerenzwaluw. Zang van dezelfde soorten als gisteren, plus pimpel- en koolmees, merel en een groep
spreeuwen.
Van 19 t/m 27 april op reis door Frankrijk.
Datum: 30-04-1979
weer: stormweer en plensbuien
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren 1e Koekoek gehoord; Vandaag zang vang van braamsluiper, boompieper zong op de hei.
Bij de hockeyvelden zat een niet-geïdentificeerde fitis-achtige vogel. Noordse boszanger?
Datum: 03-05-1979
weer: belabberd, natte sneeuw
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
1 gierzwaluw (zelfs 1e van Nederland), in totaal 12 ex. Zang van bonte vliegenvanger.

Datum: 07-05-1979
weer: zon, 10C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gaaien nestelen in een spar, eksters broeden in een andere spar. Zang van grote lijster.
Datum: 08-05-1979
weer: mooie lentedag
Locatie 8: Kriekenbeck
waarnemingen:
Bij Pipelines zang van twee boomleeuwen, 2 boompiepers en 2 geelgorzen. Bij de schietbaan hoorde ik
een gekraagde roodstaart. Op het Solvey-gebouw zat een zwarte roodstaart.
Schrolick: 6 kuifeenden, 6 tafeleenden, slechts 4 futen, 4 meerkoeten en één waterhoen. Een laag over
het water scherende oeverloper. Verder zag ik 2 blauwe reigers, een grote groep hoog overvliegende
groep gierzwaluwen boven de Hunsbecker Brücke. Bij die brug liepen 3 oeverlopers. De blauwe
reigerkolonie was, na de strenge winter, normaal bezet. Rond de Krieckenbeck: 6 nachtegalen. Bij de
molen zaten heggenmussen, zwartkoppen. Ik zag en hoorde de 1 e Turkse tortel op een draad over de
weg. In het berkenbos zong de 1e fluiter.
Thuis 1: Nu ook hier is de Turkse tortel present. Om 18:00 uur zag ik twee gekraagde roodstaarten
(man) en een vrouwtje. Nog geen wederzijdse interesse.
Datum: 10-05-1979
weer: slechts 5C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren zingend goudhaantje, is nog solo. 1e tuinfluiter gezien en gehoord.
Vandaag: Onderdeel van het baltsgedrag van de gaaien dat het mannetje het vrouwtje voert, waarbij
zij met de vleugels trilt als een onvolgroeid jong. Verderop in de straat zat een merel samen met twee
huismussen van een kapje te eten.
Volgende dag in stromende regen kwam een wespendief laag door de tuin vliegen.
Venlo-C 2 bij de Venlonazaal (Hogeweg): gierzwaluwen nestelen hier, waar ze dat al 20 jaar doen.
Datum: 12-05-1979
weer: zon, 15C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Een overtrekkende sperwer had een voedselpakketje voor onderweg tussen z’n klauwen. Af en toe
knabbelde hij aan zijn prooi. ’s Avonds 22:00 uur het geluid van een witgatje (op trek?) gehoord.
Volgende dag: groep na groep gierzwaluwen trok hoog over, ook 5 buizerds. 2 boomvalken en één
slechtvalk.
Goudhaantjes-paar nestelt in de spar.
Datum: 14-05-1979
weer: paradijselijk
Locatie 8: Krieckenbeck
waarnemingen met echtgenote Rees:
Grasmus bij het honden trainings-terrein, een boomleeuwerik bij het munitiedepot, 2 boompiepers en
3 geelgorzen op de hele tocht. Ook op de meertjes was het rustig: Schrolick: 3 paar kuifeend, enkele
futen. Van hier naar het Hinsbecker Bruch zagen we een zwarte specht, een rietzanger, minder
kauwen dan normaal.
In de weilanden: 7 grauwe ganzen met 3 juv., 6 tafeleenden vlogen van de ene naar de andere plas.
Natuurlijk waren er blauwe reigers langs de plassen. Ver weg vloog een zwarte wouw. We hoorden
een sprinkhaanzanger en we zagen een bonte- en een grauwe vliegenvanger achter het molenhuisje.
Datum: 16-05-1979
weer: zomers, 30C
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren om 12:30 een overvliegende rode wouw. ’s Middags kwam de wespendief 2x in de tuin.
Bij de schaapskooi zat een fluiter. Hoog vloog een buizerd over. Veel gierzwaluwen vlogen naar het
zuiden om een lage luchtdrukgebied te vermijden. Een groep boerenzwaluwen vloog naar het oosten.
Langs de (voormalige) startbaan zaten een duinpieper en een boomleeuwerik.
In de tuin hield een gaai een mierenbad, nadat hij een ekster bij zijn nest verjaagd had.
Het paartje gekraagde roodstaart heeft de brievenbus als nestplaats gekozen.
Datum: 19-05-1979
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Nadat eergisteren de wielwaal op een koele, regenachtige dag was teruggekeerd in de tuin, zag ik
vandaag hoe de koekoek in de bomen zijn kostje bij elkaar scharrelt. Op een roofvogelachtige manier
doet hij een uitval naar rupsen, kevers of de larven daarvan. Door zijn formaat en gewicht schampt hij
de dunnere takken, pakt zijn prooi waarna hij op een dikkere tak landt.

19 mei (vervolg) nu broedend in de tuin: ekster, gaai, 2x gekraagde roodstaart, 2 paar spreeuwen, 2x
koolmees, 1 paar pimpelmees, 1x merel, zwartkop, winterkoning, houtduif, zomertortel en Turkse
tortel, huismussen, 1 paar ringmus en zanglijster. (16 soorten)
Op de Toeperweg zong een nachtegaal.
Datum: 22-05-1979
weer: wisselend bewolkt
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Gisteren was de spotvogel is terug in de tuin, hij zong voortdurend, tegelijk 1 e waarneming.
Vandaag nestbouw van paartje nachtegaal in de tuin. Opvallend at het nestmateriaal klimmend en niet
vliegend werd aangedragen!
Volgende dag parende gierzwaluwen gezien.
Datum: 27-05-1979
weer: regen, kil
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Zang van zwartkop, wielewaal en zwarte specht kwie, kwie, kwie. Europese kanarie, nachtegaal en
vuurgoudhaan. ’s Avonds een overvliegende Eleonora valk (?), en 1 slechtvalk.
Tussendoor naar Mallorca, oriënteren op een huis daar. Gaat niet door, het wordt uiteindelijk Luxemburg.
Datum: 17-06-1979
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De jonge gekraagde roodstaarten, 5 stuks, zijn de brievenbus uitgevlogen.
De volgende dag lagen de resten van een juv, gaai op het gazon. Wie was de dader?
Datum: 27-06-1979
weer: ?
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
’s Avonds tijdens een wandelingetje over de Toeperweg stond ik oog in oog met een steenuil.
Datum: 30-06-1979
weer: mooi
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Op de hei, bij de tankval zag ik een verse verenkrans van een houtduif. Aan de ‘kalkstreep van 20cm
lengte maak ik op, dat dit het werk van een havik was.
Datum: 03-07-1979
weer: matige temp., wel lekker
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Jonge appelvinken gehoord in de toppen van de bomen. Zingende spotvogel in het bos achter.
Locatie Blerick (waterzuivering) 2: waterrietzanger gehoord. Er zaten ook een graspieper en een
grasmus.
Datum: 04-07-1979
weer: lekker zonnetje
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Een concert van wel 4 à 5 wielewalen, waar ook juv. aan deelnamen. Bij het uitlaten van de hond,
kwam die op de Toeperweg tussen een stel jonge fazanten terecht. Ze waren zo groot als spreeuwen
en vlogen soepel alle kanten op. Het goudhaantje zong ’s avonds in de spar.
Datum: 07-07-1979
weer: verkoelende bries
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
’s Avonds 4 jonge haviken, waar we ons uit veiligheidsoverwegingen over ontfermd hadden, met Bert
Roelofs vrij gelaten in de buurt van hun horst. (E-3, Siberië, Kraaielheide). Volgens opgaaf van Roelofs
zitten hier in de omgeving: 2 paar buizerds, 2 paar haviken en 2 paar sperwer.
Datum: 10-07-1979
weer: aardig
Locatie 8: Krieckenbeck
waarnemingen:
Zang van: boompieper (2x), geelgors (4x), 1 fitis , spotvogel (2x), tjiftjaf en rietzanger (1x).
Op de plassen enkele futen en meerkoeten met jongen. Alle zwaluwen waren present: gier-, boeren-,
huis- en oeverzwaluw. Zo’n 20-tal blauwe reigers stonden langs de plas. Mooi holenduiven gezien, een
enkele tafeleend (vrouw), één over vliegende oeverloper.
Op de hei 3: 2 torenvalken, één buizerd.

Datum: 23-07-1979
weer: matig laatste dagen
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Ons a.s. vertrek naar Luxemburg levert ons een behoorlijke kater op. We leven daardoor in een soort
roes. Weinig aan vogels waarnemen toegekomen.
Wielewalen laten zich elke dag horen.
Datum: 28-07-1979
weer: zomers
Locatie 2: Venlo- Blerick
waarnemingen:
Grote wolk roepende gierzwaluwen.
Thuis 1: 4 appelvinken. Hoog id lucht een torenvalk  N. 36 Kieviten en 6 oeverzwaluwen trokken  Z,
Datum: 05-08-1979
weer: prachtig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
Hoog onder een wolk snel jagende gierzwaluwen. De appelvinkenfamilie (2 adult, 2 juv.) komt dagelijks
langs. Bij de jonge roodborstjes komt het rood al door.
’s Avonds met Kiki en Flijn naar De Hamert 14: buizerd op de paal langs het weiland.
Twee reeën liepen op braak liggend grondje, het vrouwtje werd op dat moment ‘beslagen’.
Op het Heerenven: veel wilde eenden, meerkoeten, enkele wintertalingen en een dodaars.
Op de dode berk zat een visarend, vloog weg met een vis in de klauwen. Er zat ook en bruine
kiekendief (vr), had nest daar in de buurt volgens Vink. Vink wist te melden dat daar broedgevallen
waren van kwartels, wespendief en nachtzwaluw.
Bij het terug rijden keken we opnieuw de visarend in de ogen.
Datum: 10-08-1979
weer: buiig
Locatie 1: Thuis
waarnemingen:
De wespendief ging in de boom bij het zwembadje zitten.
Op 14 aug. zang van fitis. Grauwe vliegenvanger mooi gezien.

