Dagboek Lou van den Hombergh 1960 – 1961 – 1962
Datum: 02-01-1960
Weer: regenbui op regenbui
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met o.a. Paul Spreuwenberg:
Torenvalk, ringmussen, geelgorzen, roeken en kauwen. 19 Korhoenders vlogen in formatie voorbij. Op
de plas veel wilde eenden (1000 –1500) en enkele tientallen wintertalingen. Blauwe reiger bleef hoog
rondvliegen (jagers?), een ander ex. vloog met gestrekte hals rond, bang voor 2 Blauwe Kiekendieven,
vrouwtjes. Eén ging vlakbij ons op de grond zitten. We konden de vleeskleurig-oranje poten goed zien.
Verder zagen we graspiepers op trek, 1 rietgors met nog vrij rood kleed. 2x smelleken gezien,
vrij ver weg en tenslotte een overvliegende Havik.
En als een straaljager op een vliegfeest stormde plotseling een Slechtvalk ons gezichtsveld binnen.
Nadat hij 10 minuten in een boom had gezeten, vloog hij op, waarbij hij zich met iedere vleugelslag
fors omhoog duwde. Zo klom hij steil en we zagen dat hij zich in een volle duik met half opgevouwen
vleugels op de blauwe kiekendief stootte. Die gooide zich op het laatste moment op de rug waarbij hij
zijn klauwen afwerend uitstak. Razendsnel trok de slechtvalk weer op, waarna hetzelfde tafereel zich
keer op keer herhaalde. Het waren echte plaagstoten van de slechtvalk. Maar wat een virtuoze vlieger,
een grandioos schouwspel, om nooit te vergeten!
Door met de waarnemingen: ’s Middags met Hubatsch en twee broers zagen we veel
veldleeuweriken op trek. Verder leek De Peel wel uitgestorven. Alles was door jagers verstoord
en verjaagd. Volgens Hubatsch was hier in ’59 een geoorde fuut met jongen gezien.
Datum: 11-01-1960
Locatie: 11 Castenray

Weer: sneeuw en vorst
Waarneming: Een ‘Oostelijke’ Kauw gezien, een kauw met wit op de flanken.

Datum: 16-01-1960
Weer: koud, nat, fijne hagel
Locatie: 3 Groote Heide
Waarneming: Tijdens het voeren van ‘kleine pieten’ kleine vogeltjes: mezen en vinken, op de hei zag ik
o.a. bonte kraaien, roeken, veldleeuweriken, ringmussen, vinken, kneu’s en roodborst.
Datum: 17-01-1960
Weer: helder, weinig wind; flink pak sneeuw
Locatie: 1 Herungerberg, bij de renbaan
Waarnemers: Huub de Bruine, Liesje, Ru Ex, Paul Spreuwenberg
Waarneming: Gemengd groepje kneu’s en kepen, veldleeuweriken, graspiepers, vinken (één vink met
lamme vleugel) roodborst, huis- en ringmus, merels.
Locatie 8 Krickenbeck, Waarneming:
Goudhaantjes, pimpelmeesjes, koolmees, staartmees, boomklever, boomkruiper, 2 blauwe reigers.
Thuis 1 :
koolmees, vinken, huismus, merels, kauwen, 3 Turkse tortels.
2
’s Middags op de hei: raaf, buizerd die fel werd aangevallen door een bonte kraai.
Verder zagen we roeken, houtduiven en veldleeuweriken.
Datum: 24-01-1960
Weer: zacht, 11C
Locatie: 4 Venkoelen, Zwarte Water
Waarneming: (met Ru en Spreuwenberg) Blauwe kiekendief. Op de ‘dump’: keep, vink, zwarte specht*,
goudhaan, groene specht, geelgorzen, sijzen, graspiepers, buizerd en veldleeuweriken trekkend
NNO. Een Blauwe kiekendief maakte wilde vlucht richting groep lijsters. Huismussen gingen op
de vlucht voor sperwer. Bonte kraaien, enkele roeken, kauwen en zwarte kraai.
* De Zwarte Specht heeft al meer dan 40 jaar een nest in het beukenlaantje dat leidt naar de Venkoelen.
Datum: 6-02-1960
Vleermuisexpeditie grotten Maastricht: kleine hoefijzerneus, baardvleermuis,
Watervleermuis, meervleermuis, ingekorven vleermuis, grote vale vleermuis
Datum: 20-02-1960
Locatie: 2 Bovenste Molenweg 12, het privé-adres van F. Notermans Weer: ?
Lou & Rees vd Hombergh woonden hier tijdelijk in, totdat de woning Herungerberg 355 beschikbaar kwam)
Waarneming op de voerplaats: kool- en pimpelmees, staartmezen, glanskoppen, matkoppen, kepen, vinken,
heggenmus, roodborst en merels, 40 eksters, 1 buizerd, massaal slaaptrek van kraaien, roeken
en kauwen Grubbenvorst.

Datum: 28-02-1960
Weer: 1e lente van dit jaar, 17C
Locatie: 1 Herungerweg 355
Waarneming:
Paar honderd Turkse tortels bij Peters-van Oijen. Volop zang van grote lijsters, merel, heggenmus,
veldleeuwerik, boomleeuwerik.
Locatie 3 zweefvliegveld: 4 buitelende kieviten
Locatie Molenweg 12: Kool-, pimpel- en staartmees, glanskop, matkop, vink, merel, gaai, eksters slepen
met materiaal.
Datum: 1-03-1960
Locatie: 1 Thuis
Weer: koel, wisselend bewolkt
Waarneming: 2 groepjes kieviten overvliegend NO.
Datum: 6-03-1960
Locatie: 8 Krickenbeck
Weer: mooie lentedag, wel een koude wind
Waarneming met Huub de Bruine (Bruintje) en Paul Spreuwenberg (Spreeuw): we gingen op ‘valkenjacht’.
We noteerden wilde eenden, baltsende futen, meerkoeten en een paartje tafeleenden. Achter de
Hinsbecker Bruch stootte een sperwervrouwtje op een troep kraaien en ging achter 1 exemplaar aan.
’s Morgens ging Stehle Sr. met havik een prairievalk vliegen ‘op loer’. De prairievalk deed het niet goed
had last van wagenziekte, aldus Stehle.
Hoog in de lucht cirkelden 4 buizerds, richting noord. We hoorden een zingende veldleeuwerik.
‘s Middags met de slechtvalk op kraaienjacht, deze schoot direct van e hand laag over de grond naar
een groepje roeken (en kraaien). Die hadden het direct door en vlogen op. Razendsnel klom de slechtvalk boven het groepje uit en probeerde één exemplaar af te scheiden, wat direct lukte. Na een
Emotionele en felle jacht wist de kraai in een struik te ontsnappen. De slechtvalk vloog zeer goed en
luisterde fantastisch. We zagen voorbij trekkende spreeuwen en leeuweriken.
Bij Stehle thuis konden we zijn ‘luchtridders’ bewonderen: een smelleken (prachtig beestje), de slechtvalk en de prairievalk, een havik, een torenvalk en een wespendief, die gevoerd werd met boterhammen belegd met jam of honing. Het was een prachtige dag!

Datum: 11-03-1960
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: na kou, regen en vorst,
Waarneming: breed front kieviten, trekkend N-O. Zang van roodborst, vink, zanglijster, heggenmus.
’s Avonds 1 Thuis 18:15 zoals altijd slaaptrek van roeken, kauwen en kraaien richting N-W 
Grubbevorst. Wel een half uur duurt deze trek, van horizon tot horizon. Ook de stadskauwen doen
mee. Hier hoog boven koerste nog een blauwe reiger  N.
Datum: 12-03-1960
Locatie: 1 Thuis
Weer: voelde de lente in ons bloed, paar flinke buien in de middag.
Waarneming: 2 leeuweriken, 2 houtduiven, vliegend 2 wilde eenden, grote groep kieviten en kokmeeuwen.
Locatie 6 Venkoelen 1e tjiftjaf, zanglijsters volop zingend, geelgors, vinken vinkslagen producerend,
koolmezen inspecteerden een holle boom, groepje staartmezen, 1 blauwe reiger (juv.) in het riet, twee
meerkoeten, 1 doodaars, c.a. 6 paar wilde eenden, buitelende kieviten, 2 hoog cirkelende buizerds.
Ondanks 20 laag overvliegende gevechtsbommenwerpers (Canberra’s) op bijna iedere tv-antenne
baltsende tortelduiven.
Locatie 14 De Hamert: ’s Middags een havik en een buizerd ( bij Wittenberg), op de hei 1 e roodborsttapuit,
(Agatha had ze de 28e-02 al gezien) Later nog een 2-tal, een paar jodelende wulpen, ook weer
baltsende kieviten, torenvalk en ook 2x zingende boomleeuweriken, zang van zanglijsters en
geelgorzen gezien.
Locatie 4 Schandelo: grote groep roeken en kauwen, verzameld voor slaaptrek  Grubbenvorst.

Datum: 13-03-1960
Locatie: 14 De Hamert
Weer: zacht lenteweer
Waarneming met Ru, Paul, Hubert en Frans Kerre: 44 overvliegende veldleeuweriken N-O, vrouwtje grauwe
Kiekendief, wulpen, veel kieviten, 20 koperwieken  N , 7 korhoenders 2 man 5 vrouwtje, hun
uitwerpselen leken op kleine sigaren met een witte as. Verder zagen we geelgorzen, hazen, 4
staartmezen op trek, 2 graspiepers en 1 rietgors, 2 reeën, 4 zwarte kraaien.
Bij het Geldernsch kanaal: grote bonte specht, de tjiftjaf zong nu overal, eksters, gaaien, ringmussen,
wilde eenden
ijsvogel vloog op 1½ m voorbij. Verder koolmezen, goudhaantje, 2 vliegende zwarte spechten klia, klia
roepend, later nog eens 3 boven het veld. Baltsende houtduiven, zang van boomleeuwerik, ca. 40
kneu’s ? Grote lijster en zanglijster lieten zich goed zien.
Locatie 3 zweefvliegveld: 2 thermiekende torenvalken, wonnen effectief sneller hoogte dan de echte zweefvliegtuigen. 2 patrijzen, kieviten, alarmerende roodborsttapuit, zingende veldleeuwerik.
Datum: 20-03-1960
Locatie: 8 Krickenbeck
Weer: koud, nachtvorst
Waarneming met Paul, Ru en Hans v.a. 6 uur ’s ochtends: roepende boomklever, zingende spreeuwen,
roffelende grote bonte specht, we hoorden koolmees en goudhaantjes.
Op de plas: meerkoeten, baltsende futen, één ex. had al een drijvend nest. Gepaarde wilde eenden,
enkele paren wintertaling, 1 doodaars riep luid en dalen bi, bi, bi. Een sperwer vloog tussen de bomen
door.
We zagen een half kaal geplukte, 20cm grote vis in een boom hangen. Werk van een visarend?
Goudvink (man en vrouw) zaten hoog in den. Overal zingende winterkoning, roodborst en tjiftjaf. We
zagen een groepje sijzen, Op de Schrolik zaten veel futen en kokmeeuwen. De blauwe reigers in de
omringende bomen sleepten met takken. Verder zagen we kauwen en een paar zwarte kraaien. Een
bosuil vloog op 1m voor ons een struik in aan de rand van de plas. We vonden een verse verenkrans
van een zwarte kraai. Werk van een havik, of slechtvalk? In de bongerd zaten volop koperwieken,
zanglijsters en merels, met boven het veld de torenvalk.
Datum: 22-03-1960
Locatie: 14 Arcen
Weer: ?
Terugmelding: 2 merels één geringd op 9-05-’59 in Arcen en geschoten bij Saleres (Les Landes, Fr.),
Locatie 1 Thuisadres is vanaf 22 april ’60: Herungerberg 355
Datum: 2-04-1960
Weer: prachtig
Waarneming in de tuin: zang van roodborst, tjiftjaf, koperwieken, 2 grote lijsters zaten achter 2 eksters aan,
merels foerageerden op het gazon, kauwen gaan ’s avonds op slaaptrek
Locatie 8 Krickenbeck
Waarneming met Frans, Paul, Hubatsch en Wolfgang:
Witte kwikstaart bij de vijvers, 3 boerenzwaluwen, boomklever, koolmees, pimpelmees. In de bomen
aten 3 paar goudvinken van de jonge knoppen, vink, geelgors.
Havik zat op roest te broeden, vloog even later weg. Man kwam met prooi aanvliegen. Slobeenden en
stel wilde eenden. 3 – 4 paar buizerds gezien, waarbij 1 zeer licht exemplaar. 1 overvl. torenvalk.
Datum: 10-04-1960
Weer: zeer zacht
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Paul, Bruintje, Wieke, Jo Cremers, en Leo Weijs:
Druk met klussen bezig geweest in ons nieuwe huis, geen tijd gehad om naar buiten te gaan
Onderweg op vliegveld 2 reeën op recent afgebrand stuk hei.
tapuit
koperwieken
spreeuwen
fitis
tjiftjaf
winterkoning
zwartkoppen ruziënd om territorium
tafeleenden, 3 paar
boomklever floot als kwajongen
bonte specht
groene specht, gehoord

futen veel
meerkoeten
waterhoentjes
wintertalingen
blauwe reigers, overvliegend
kleine karekieten zongen overal
sprinkhaanzanger
kokmeeuwen
snor, 3 ex.
tafeleenden
roerdomp

sperwer, vr.
koolmees
pimpelmees
staartmees
roodborst
matkop
vink
appelvink
gekraagde roodstaart, enkele

Datum: 16-04-1960
Weer: waterkoud
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming met Kevers:
grote groep boerenzwaluwen, op Ossenberg grote groep spreeuwen, enkele kieviten op doortrek.
Locatie 3 Zweefvliegveld: torenvalk, kieviten buitelend, wulpen, groepje kneutjes trekkend N-O
Locatie 1 Thuis: fitis, tjiftjaf, roodborst, winterkoning, grote lijster, eksters nestelend in spar, huismussen
Datum: 17-04-1960
Weer: zonnig, nachtvorst, overdrijvende wolken
Locatie: 14 De Hamert, Lingsfort
Autoritje met moeder. Waarneming:
Havik, 2 holenduiven, overal boerenzwaluwen op doortrek.
Datum: 18-04-1960
Weer: zonnig, koude wind; ’s middags regen
Waarneming met Agatha, Servatius, Hubert, Paul, Wieke:
Locatie 2 hei: ’s Morgens voor vertrek naar De Peel al 2 koekoeken, wulpen en kieviten gezien en een
tapuitenpaar, waarvan het mannetje opvallend licht van kleur was, 1 barmsijs, 1 kneu fantastisch op
kleur, fel rood. Verder roodborsttapuit en befluister.
Locatie: 9 Groote Peel van 8 tot 1 uur
graspiepers
kneu’s, vaak 1 man met 2 vrouw
gele kwikstaarten
boompieper
graspieper zingend
boerenzwaluwen
fitis
veldleeuwerik
roodborsttapuit
geelgorzen

kokmeeuwen, honderden
slobeenden
wintertalingen
zomertaling
wilde eenden
pijlstaarten
waterhoentjes
meerkoeten
zwarte sterns
oeverzwaluwen

grauwe kiekendief thermiekend en jagend
torenvalk
zwarte kraaien
eksters
grutto’s
wulpen
tureluurs
scholekster
kieviten deden ’rugslag’
rotganzen

Datum: 24-04-1960
Weer: harde wind, regen
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Weinig met vogels bezig geweest
- Afgelopen week: 4 nachtegalen rond ons huis aan de Parkstraat. Door een klap van een deksel
bleven ze zeker 10 minuten onbeweeglijk stil zitten.
- Zwarte roodstaart voerde baltsvlucht uit door biddend voor vr. heen en weer te vliegen
Op ons nieuwe adres aan de Herungerberg:
- spreeuwen, huis- en ringmussen, een eksterpaar, gaaien, fitis, tjiftjaf, roodborst, gekraagde
roodborst, merel, grote lijster, winterkoning, pimpel- en koolmees, nachtegaal. Eekhoorn.
We zagen de ringmussen geregeld paren.
Datum: 27-04-1960
Locatie: 1 Thuis

Weer: bar koud
Waarneming: Nachtegaal zingt aarzelend, 1e gierzwaluw

Datum: 28-04-1960
Weer: kil. Wisselend bewolkt
Locatie: op diverse plaatsen gezocht naar nesten van roodborsttapuit met Agatha, Kemper, en Paul
ꟷ
Bij Tichelary: 2 nesten van r.b.-tapuit, waarvan één verstoord
Nesten van kneu en van veldleeuwerik,
Gezien, gehoord: zang grasmus, heggenmusjes, veel kneu’s, groep graspiepers, groenling.
ꟷ
Onderaan de Arensberg (Bulten-ven): paar nesten van r.b.-tapuit, één vr. gevangen.
Kokmeeuwen vlogen ver binnenland in.
ꟷ
In Schandelo: proef met opgezet mannetje. Dit werd zeer fel geattaqueerd door hetzelfde
mannetje dat we een jaar daarvoor fotografeerden in hetzelfde territorium. Toen het vrouwtje
kwam werd het even aangevallen, heel even baltsgedrag. Samen zaten ze op de draad. Terwijl
het vrouwtje bedelde, voerde het mannetje haar. Ze hadden weinig aandacht voor de balg.
R.b.-tapuit -man viel fel een opgezette koekoek aan, bleef op de kop en de rug zitten en pikte
op de snavelbasis en in de ogen. Dit duurde zo lang dat we ruim de tijd hadden om een ander filmpje
in de logger konden monteren. Daarvoor moesten we de tapuit tot op 5m naderen. Deze had

alleen aandacht voor de koekoek. Het vrouwtje kwam er ook bij en ging door plaatsgebrek bij het
mannetje op de rug zitten. Het mannetje liet tijdens deze aanval zijn strijdkreten -lijkend op zanghoren. Agatha ringde naderhand dit mannetje. Bij het loslaten verscheen er nog een ander r.b.tapuit mannetje dat deze vreemde indringer verjoeg.
- Wat we hier verder zagen: gele kwikstaarten, gierzwaluwen, groepen spreeuwen en graspiepers op trek.
ꟷ
Bij Schaarbeek: zingende blauwborst gehoord,
Gezien: geelgors, fitis, tjiftjaf, boerenzwaluwen en oeverzwaluwen.
Datum 29-04-1960

Gezien 1e huiszwaluw aan het begin van de Herungerweg

Datum: 1-05-1960
Weer: te koud, guur, regen
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
‘Op de berg’ duidelijk van dichtbij nachtegaal horen zingen. Twee reeën bij de buren.
Locatie: 6 Venkoelen: ‘bij de dump’ nachtegalen, tjiftjaf, winterkoning, fitis, zanglijsters, groenling met zang
in baltsvlucht. Verder: goudvink, lachende groene specht, kneu’s in baltsvlucht, koekoek,
boompiepers, graspiepers overvliegend, roodborst, veldleeuwerik enthousiast zingend, houtduiven,
spreeuwen, kieviten, duinpieper op dezelfde plaats als vorig jaar, ook duidelijk gehoord. Buizerd
Ossenberg (gem. Velden): sprinkhaanzanger goed gezien, matkop gehoord, koolmees, torenvalken,
grasmus, grutto, staartmees, 2 kramsvogels vlogen N, 3 boerenzwaluwen, holenduif.
Bij Spechtenlaantje: vink, zwartkoppen territorium-ruzie.
Locatie: 3 Op het vliegveld: 2 paapjes, wulpen, kieviten, gierzwaluw gehoord.
Datum: 4-05-1960
Weer: zomers
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Nachtegaal zingt de hele nacht door en een groot deel van de dag. Vanmiddag kort, maar goed gezien.
Zang van: zwartkop, houtduiven, heggenmus, fitis, tjiftjaf, winterkoning, merel, vink, grote lijster,
zanglijster,
Gezien: goudvink man, Turkse tortel. Opvallende veel, hoog overvliegende kokmeeuwen. Was andere
jaren niet zo. Koolmees heeft nestkastje betrokken.
Datum: 5-05-1960
Weer: zomers
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming v.a. 5 uur ‘s ochtends:
Vlakbij huis bijna een ree onder de auto, sprong vanaf de hei.
gezien:
duinpieper
veldleeuwerik
kneu’s
boompieper
grasmussen balts
gekraagde roodstaart

gehoord:
2 fluiters
nachtegaal
fitis, tjiftjaf,
sprinkhaanzanger
zanglijster
blauwborst

over trekkend:
2 wielewalen
houtduiven
witte kwikstaart
boerenzwaluw

Locatie: 4 Julianapark: merel, zanglijsters
Locatie: 9 De Peel, samen met Agatha, Servatie, Bruintje en Leo Weijs
Onderweg: patrijzen, grote karekiet, Turkse tortel, blauwborst, grasmus, braamsluiper, rietgors, fitis,
geelgors, ekster, oeverloper
Op de terugweg: gele kwikstaart, paapje, tapuit, 1 zwarte kraai, grauwe gors, visdiefje.
gezien:
hop, vlak voor de auto op een heuveltje
kokmeeuwen, honderden
wulp op nest, 2 eieren gefotografeerd

pijlstaart
wintertalingen
wilde eenden
meerkoeten

Datum: 8-05-1960
Weer: veel te droog, bosbrandgevaar
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarnemingen met Ru, Paul, Hubert, Leo en Wieke:
Fluiter, blauwe reiger, futen met nest, waterral, wilde eenden, 3 koekoeken overvliegend
zang van: nachtegaal, blauwborst, rietzangers, vink, zwartkop, tjiftjaf, fitis, goudvink, gierzwaluwen,
roodborst, watersnip, snor, 2 holenduiventuinfluiter, Turkse tortel, roerdomp.
Locatie: 1 Thuis Europese kanarie, zingend in onze tuin! ‘een druk babbelend liedje dat deed denken aan kneu
en heggenmus. Al eerder gehoord, maar toen genoteerd als kneu.
• Broedvogels in de tuin: roodborst, merel, houtduif, koolmees, nachtegaal, heggenmus, pimpelmees.
• Regelmatige bewoners/ mogelijk broedvogels: wielewaal, tuinfluiter, zwartkop, fitis, tjiftjaf, ekster,
gaai, winterkoning, Turkse tortel, spreeuw, ringmus, huismus
Locatie: 6 Venkoelen: tapuit, duinpieper, kleine plevier viel geregeld spreeuw aan. Kleine plevier zat weer in
kleikuil en joeg witte kwikstaart weg. 2 holenduiven en een tapuit kwamen hier drinken. Verder kneu’s
ringmussen en spreeuwen gezien.
Datum: 11-05-1960
Weer: waem
Locatie: 3 Groote Heide
Waarneming met Servatie:
Kievit, ook gefotografeerd , gezien: wulp, torenvalken, 2 paapjes broedgeval?, tapuit, 2 patrijzen,
zwarte kraaien.
Datum: 12-05-1960
Weer: warm, ’s avonds buitje
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Kokmeeuw, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw. De kolonie oeverzwaluwen
bij Hendrikse is sterk gereduceerd, nog maar 10 nesten in gebruik. Paar jaar geleden nog > 100.
Datum: 14-05-1960
Weer: lui weer, ideale temp.
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Gehoord: zang vd Europese kanarie in tuin vd buren, verder zanglijster en nachtegaal.
Datum: 18-05-1960
Locatie: 4 Venkoelen
gehoord:
nachgegaal
fitis, tjftjaf
winterkoning
boompieper
boomleeuwerik
veldleeuwerik
houtduiven
kneu

Weer: niet te warm, niet te koud
Waarneming met Frans, Wieke en Leo va. 4:15 ‘s morgens:
gezien:
kievit met 4 jongen
gierzwaluw
boerenzwaluw
1 oeverloper
2 waterhoentjes
goudvink biddend
Grote karekiet zagen de rode
binnenkant vd snavel

Poel bij Trappisten:
tapuit vr.
oeverlopers
boeren- en gierzwaluwen
1 kleine plevier
kokmeeuwen, overal
witte kwikstaart

Locatie: 1 Thuis op de berg: Turkse tortels, paartje nachtegalen prachtig gezien, roodborst broedt nog, net als
merel en houtduif. Wielewaal man en vr lieten zich prachtig zin, lompe, vleeskleurige sneb bij vr.
Koolmeesjongen geringd 6x.
Overvliegend boeren- en oeverzwaluwen. Spreeuwen met imitaties van wulp en wielewaal en mogelijk
ook van Europese kanarie.

21 en 22 mei 1960: excursie met C.N.V. naar Vlieland

Datum: 24-05-1960
Weer: ?
Locatie: 3 Groote Heide
Waarneming met Paul:
Houtduiven, 2 boomvalken, 2 zwarte kraaien
Locatie 1 Thuis: zwarte roodstaart op dak garage, nachtegaal en zanglijster lieten zich horen.
Datum: 6-06-1960
Weer: aanhoudend warm
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Nestelend, of met nestmateriaal bezig: paartje groenling, gekraagde roodstaart,
Overvliegend: gierzwaluwen, oever- , boeren- en huiszwaluwen. De laatste zien we weinig,
lijkt wel uitgestorven.
Oeverzwaluwen alleen nog maar aan de berg bij de grens en bij Hendrix zo’n 15 ex.
Op trek: 6 leeuweriken NW. Veel jonge spreeuwen bij de Venkoelen 6. Aldaar 6 jongen
van witte kwikstaart gefotografeerd.
Datum: 11-06-1960
Weer: koud, regenachtig
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Agatha poging vogelfoto’s maken :
Foto-expeditie mislukt door het weer.
ꟷ Bij Ossenberg: tapuit met 6 jongen
ꟷ Bij de belt: huis-, boeren-, oever- en gierzwaluwen; roodborsttapuit met 6 jongen,
boomleeuweriken, grauwe vliegenvanger, boompieper.
Locatie 1 thuis: broedresultaat nachtegaal: 2 jong en 1 koud ei.
Datum: 18-06-1960
Weer: warm
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Agatha, Servatie en Paul foto-expeditie :
Foto’s gemaakt van: duinpieper en zwarte mees, deze laatste zonder schuilhut.
Datum: 20-06-1960
Locatie: 1 Thuis

Weer: bewolkt
Waarneming: boomklever vloog door de tuin, zien we normaal niet

Datum: 22-06-1960
Weer: goed
Locatie: 3 Groote Heide
Fietstochtje met familie:
We zagen: kieviten, veldleeuwerik, boompieper, duinpieper, buizerd, gierwaluwen, gele kwikstaarten,
en een paar oeverzwaluwen, roodborsttapuiten, 2 holenduiven.
Locatie: 1 Thuis: de jonge spreeuwen zijn ineens verdwenen, uitgevlogen.
Datum: 25-06-1960
Weer: warm
Locatie: 4 Venkoelen
Fototocht met Agatha
Gefotografeerd: grauwe vliegenvanger, grauwe klauwier en boompieper.
Opvallend dat de boompieperjongen na het voeren niet de gebruikelijke ‘vuile boel hier’ opleverden.
Nee, moeder stak haar kop tussen de jongen tot op de bodem, schudde met haar kop en ging dan
gespannen kijken en herhaalde deze handeling tot er iets kwam, een poepje.
Bij de duinpieper zagen we 1x dat de ouder een te groot insect opdiepte en opat.
Datum: 26-06-1960
Weer: warm, wel een verkoelend windje
Locatie: 9 Groote Peel
Excursie Vogelbescherming met 40 deelnemers
Gezien: Boomvalkenpaar jagend, prachtig. Kokmeeuwen in alle leeftijden, tureluurtjes boven de plas.
Witwangsterns tussen de zwarte sterns (ver weg). We ontdekten de horst van de grauwe kiekendief
met 4 jongen. Verder het nest van een blauwborst, de jongen waren net uitgevlogen en een paapje
had grote jongen. Zie verder checklist, aanstreeplijst.
Datum: 2-07-1960 za-middag
Weer: koud, 12C
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Frans, Paul, en Bruintje
Op één plaats ca. 50m van elkaar af 4 nesten van de grauwe kiekendief. Eén met nog heel kleine
jongen, één met grote jongen.
Eén van de grotere jongen kijkt je aan met open snavel, maar bijt niet, ook al steek je jouw vinger er in. Slaat
wel fel met de korte klauwtjes. Echt zo van ‘ik wil wel wat doen, maar ik durf het niet echt’.
Vrouwtje vloog ruim 2 uur rond en kekkerde aan een stuk door, mannetje kwam uiteindelijk aan met een kleine
prooi. Vrouwtje durfde niet te komen en at de prooi tenslotte zelf op.

Wulp had in de buurt ook jongen. Toen de kiekendief over hem heen vloog, liet hij zich even zien en
kregen wij de kans voor een slechte foto.

Datum: 3-07-1960
Weer: ?
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming: met Paul en Wieke
’s Morgens om 5 uur daalde een flinke groep gierzwaluwen van grote hoogte tot bijna grondniveau.
Intussen joegen ze niet op insecten.
 Zie checklist?
Locatie: 16 ’s Middags naar de Peel: Overal zongen hier rietgorzen.
- Hebben De Peel nog nooit zo droog gezien.
Datum: 8-07-1960
Weer: Veel te koud voor de tijd van het jaar (12 - 15C)
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Zang alleen van de tjiftjaf en de zanglijster. De spreeuwen zijn blijkbaar echt weg, al een paar dagen
niet meer gezien. De gaaien eten het voer op dat er ligt voor de mezen en vinken. Wat ook nog op het
voer afkomt, zijn de ring- en de huismus, een enkele koolmees, matkop, ekster, kauw en de eekhoorn.
Datum: 13-07-1960
Weer: wisselend bewolkt met af en toe een bui
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
’s Morgens weer de opvallende zang van de wielewaal. Het wielewaal-vrouwtje ging bidden voor de
ligusterheg en vloog weg. Even later deed ze dit opnieuw en plukte een bloemetje. Vrouwtje voerde
daarna jong. Het jong zag er groener uit en had ook een rodere snavel.
’s Middags maakte het wielwaal-vrouwtje een torenvalk-achtig geluid: kjè-kjè-kjè, kjè-kjè-kjè,
kjè-kjè-kjè telkens driemaal. Nooit eerder gehoord.
Jonge roodborstjes krijgen al gevlekt rood op de borst.
Geringde jonge koolmezen scharrelen rond het huis.
De winterkoning komt ook af en toe kijken.
Datum: 21-07-1960
Weer: zacht, veel buien
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
- Om 07:45 grote zwerm gierzwaluwen verzamelde zich boven het centrum van Venlo op vrij grote
hoogte. Om 8:00 uur waren ze vertrokken.
- Wielwaal zingt sinds vandaag niet meer.
- De zandhoop bij Hendrix waar een kolonie oeverzwaluwen in broedt met ca. 20 broedgangen, Wordt
langzamerhand dicht gegooid. In een aantal nesten zitten nog vrij grote jongen. Bordje geplaatst met
het verzoek om iets verder te storten. Dit schijnt te helpen.
“Schoft van Waterstaat beval om door te gaan met storten. Gelukkig werd dit bevel niet volledig
opgevolgd, maar deze kolonie gaat zeker verloren!”
Datum: 24-07-1960
Weer: prachtig, mooie wolkenluchten
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Zang van tjiftjaf, zwartkop (vr. of juv) zong ‘binnensmonds’, maar toen de nachtegaal inzette, viel hij
hard in, ook goed gezien.
Verder gezien: kool-, pimpelmees, matkop, roodborst, Turkse tortel, bijna geen merels en helemaal
geen spreeuwen gezien. Wel gaaien, een enkele gierzwaluw en één oeverlopertje overvliegend.
Insectenleven was er volop: aard- en steenhommel, honingbij, hommelvlieg, menuetvliegen soort
zweefvlieg en pendelzweefvliegen.
Datum: 26-07-1960
Locatie: 1 Thuis

Weer: Donkere onweerswolken

Groot aantal gierzwaluwen en enkele kokmeeuwen steken af tegen de zwarte lucht.
Gierzwaluwen zijn al op trek.
Datum: 27-07-1960
Weer: vrij kil en vochtig, Z-wind, heldere sterrenhemel
Locatie: 3 Hei
Waarneming ’s avonds laat:
Tijden een interessante demonstratie vlinders vangen door de heer van Aartsen (entomoloog)
vloog er een groepje van zo’n 10 tureluurs over, en daarna tegen 11 uur een groepje groenpootruiters
en weer een uur later nogmaals tureluurtjes.

Datum: 28-07-1960
Weer: zacht, (mot-)regen
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
- De oevertjes bij Hendriks lijken gered te zijn door het bordje!
- Af en toe veel gierzwaluwen
- De fitis zong vandaag en gisteravond
- De zwartkopjes, zanglijster, winterkoning en de tjiftjaf horen en zien we nog iedere dag.
Datum: 29-07-1960
Weer: prachtig, wel benauwd
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met Frans N.
Bij de plas: oeverzwaluwen, wielewaal zong even, waterhoen (juv.), jonge kwikstaart. Frans had hier al
14 dgn. een ijsvogel gezien. Dodaars heeft hier tweemaal achter elkaar gebroed en juv. groot
gebracht.
Locatie 1 Thuis: grauwe vliegenvanger in de tuin. Verder: bosuilen ringmussen.
Mogelijk draaihals, niet zeker door tegenlicht waren de kleuren niet te zien. Ook geen geluid gehoord.
Datum: 2 en 3 aug.-1960
Weer: regen na zonneschijn
Locatie: 2 Venlo-C
Waarneming:
Slechts enkele gierzwaluwen op beide dagen.
Datum: 4-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Overvliegend groepje huiszwaluwen, op trek. In de tuin worden de grauwe vliegenvangers gevoerd.
De wielewaal miauwt, nachtegaal en spotvogel gezien jagend op het grasveld. Er zitten nu twee
Konijnen in de tuin.
Datum: 5-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
1 gierzwaluw boven de stad; in de tuin: vliegenvanger met jongen en 2 groene spechten.
Datum: 6-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: Sevenum
Waarneming met Agatho:
Poging fotograferen grauwe gors en veldleeuwerik.
In Boekend een nest met 4 eieren van de veldleeuwerik.
In Sevenum was in één wei het nest met jongen van de veldleeuwerik en van de grauwe gors
uit gemaaid en twee andere nesten waren al uitgevlogen.
Datum: 7-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming v.a. 4:45 uur met Huub, Wieke, Leo en Paul:
Buizerd, zat op korenschoof net over de grens; In het bos zongen: fitis, koekoek
Op/bij de plas: kleine karekiet, meerkoet, wilde eend (vr. of eclips), kokmeeuw juv., waterhoen
begluurde ons stiekem vanuit de ruigte. We konden van dichtbij (5 – 7m) de waterrietzanger goed
bekijken, klopte precies met Peterson-gids: lichte streep over donkere kruin, ook de isabelkleurige
zijkant en de gevlekte bovendelen prachtig gezien.
Overvliegende tureluur, familie tjitjaf, een paar blauwe reigers, grasmus, winterkoning, meerkoet, paar
boerenzwaluwen, Turkse tortel, 31 futen met jongen. Zwarte roodstaarten trokken door de
boomgaard, hier zaten ook 3 boomklevers in de meidoornheg met huis- en ringmussen. Verder witte
kwikstaart, bonte- en groene specht, zingende roodborst, tuinfluiter, zwartkop en wielewaal.
Planten: valse salie, glidkruid, leverkruid, watermunt, melkeppe, bitterzoet, zwarte nachtschade,
wederik, kattenstaart, wolfspoor, helmkruid, engelwortel, duizendblad, brunel, waterpeper, blaassilene.
Locatie 2 Venlo – aan de Maas ’s middags: grote groep boerenzwaluwen, 20 kokmeeuwen staken af tegen
witte thermiekwolk.

Datum: 8-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Er kwam een zweefvlieg op mijn schouder zitten. We zagen een honingbij met oranje stuifmeelpakketjes aan de poten. De zweefvlieg foerageerde blijkbaar aan dezelfde bloemen als de bij, want
haar onderkant was net zo oranje als de poten van de bij.
Datum: 14-08-1960
Weer: prachtig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Weinig zang, alleen de fitis even. Ze zijn wel al in de rui.
Groepje boerenzwaluwen van 50 ex. trok over. Onder in het bos en groep mezen, w.o. staartmezen
en veel juveniele koolmezen met ring, een aantal pimpels en een paar matkopjes.
Houtduiven koerden af en toe. Gaaien en eksters zijn van het toneel, of en toe zien we enkele
spreeuwen. Ook horen we de roodborst nog regelmatig.
Datum: 15-08-1960
Weer: regen
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Paul, Lies, Wieke en Hubatsch:
Op weg daar naar toe groep boerenzwaluwen en een groep van wel 80 oeverlopertjes trekkend N-O.
Gehoord: fitis zong even; gezien: 2 torenvalken, Turkse tortels, enkele houtduiven, wielewaal
Locatie 14 De Hamert: 3 à 4 oeverzwaluwen, 2 graspiepers, gehoord: rietgors
In de verte een biddende buizerd, deed denken aan ruigpootbuizerd. Wel 15 minuten gezien.
Boerenzwaluw in wei langs de Maas jagend op insecten.
Datum: 17-08-1960
Weer: slecht
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Wielewaal, tjiftjaf zong even ’s morgens, boerenzwaluwen in kleine groepjes. Boven de stad enkele
oeverzwaluwen. Bij Hendrix vlogen weer enkele oeverzwaluwen. De 1e sinds weken.
Datum: 21-08-1960
Weer: de hele dag regen
Locatie: 2 bij Rolf
?
Waarneming met Mannetje, Ru en Frans:
Bij Rolf in het weiland 3 wespendieven met hun ijle roep. Er vloog ook nog een buizerd over.
De wespendief vliegt ‘slomer’, waarbij de vleugels dieper neerwaarts gaan.
Verder goudvink gezien.
Datum: 22-08-1960
Weer: zomerse dag, wel benauwd
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Grote groepen zuidwaarts trekkende boerenzwaluwen gezien.
Zingend: tjiftjaf (kort). Vechtende roodborsten in de heg.
Locatie Boekend1: 4 hoppen gezien, waarschijnlijk met juv. ex. gelet op het piepende, bedelende geluid.
De jongen waren wat valer en wat kleiner. Broedgeval uit onze omgeving?
Datum: 24-08-1960
Weer: zomers, modderwarm
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
De tjiftjaf zong de hele dag. Af en toe trokken kleine groepjes boeren- en oeverzwaluwen over.
De matkop riep op de helling.
Datum: 28-08-1960
Weer: mooi
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
60 wilde eenden in eclipskleed, 6 talingen (waarsch. winter-). Op een kleine mos-vlakte zaten een
tapuit, piepers (?), en een rietgors.
Datum: 31-08-1960
Weer: rot weer
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Kort zang van fitis, roodborst liet zich horen, een enkele boerenzwaluw gezien. Gisteren kwam een
jonge houtduif vlak bij het huis eten zoeken; in de tuin: 1 Turkse tortel en 2 eksters.

1

Boekend: N-W van Venlo, overzijde van de Maas, West van Blerick, ook nog West v.d. A-73.

Datum: 1-2 en 3 sept. 1960
Weer: veel regen met af en toe een opklaring
Locatie: 2 Venlo-Centrum
Waarneming:
Hoewel bijna alle zwaluwen vertrokken zijn, zie ik nog een paar huiszwaluwen in het kleine park.
De boerenzwaluwen trekken in kleine families langs.
Een grote, groene libel joeg in de tuin op vliegjes, vloog over een afstand van 5m steeds op en neer.
Datum: 4-09-1960
Weer: wisselvallig, ’s morgens droog
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Langstrekkende gezelschappen, te weten: spotvogels, een paartje braamsluipers, een grauwe
vliegenvanger, een paar pimpelmezen, de fitis, een matkopje, 5 grote lijsters en 2 eksters (onze vaste
tuinbewoners). Overvliegend: enkele boerenzwaluwen, een hele groep merels.
( zagen om 10 uur ’s avonds de Amerikaanse Echo-ballon weer over komen)
Datum: 5-09-1960
Weer: ’s morgens goed, in de middag stevige bui
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Ooievaar thermiekend boven Duitsland, draaide snel omhoog en was gauw uit het zicht verdwenen.
Verdween in Z-O richting. Prachtig gezicht. We lieten het eten hiervoor koud worden, ook de kinderen.
Verder trekkende boerenzwaluwen.
In de stad: buizerd, vloog hoog.
Locatie 6 Venkoelen: 2 kleine oeverlopers gezien, ze riepen telkens 3x achter elkaar tji-tji-tji.
Datum: 7-09-1960
Weer: herfstachtig, lichte nevel
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
De tjiftjaf zong. 10 boerenzwaluwen vlogen hoog full-speed  Z-W.
Locatie 6 Venkoelen: jagende boeren- en huiszwaluwen bij de plas.
Datum: 11-09-1960
Weer: slecht
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met Paul en Huub:
Roepende kieviten in de mist. Een buizerd vloog als een schim voorbij. Graspiepers hoorden we
overal. Trek van: kneu’s (10x), witte kwikstaarten (4x), spreeuwen (6 stuks), groepen boeren- en
enkele huiszwaluwen. De roodborsttapuiten bij de plas sloegen alarm, er zaten er diverse, ook juv.
We zagen: rietgorzen, nog 13 kneu’s trekkend O, ringmussen, gaai, 1 veldleeuwerik O en een
torenvalk. We hoorden: groene specht en wulp. Zwarte kraaien riepen en gingen met z’n vieren achter
een buizerd aan.
Bij de plas zagen we: 3 eenden (wilde ?), matkop, een buizerd van dichtbij, die schrok van onze auto,
staartmezen, pimpelmezen, geelgorzen en grote lijsters.
Planten: langbladig zonndauw (plaatselijk zeer algemeen), blaassilene, slangenkruid, stinkende gouwe.
Locatie 1 Thuis: bij de familie winterkoning hadden de jongen nog gele mondhoeken. Twee heel hoog
thermiekende buizerds. Kool- en pimpelmezen, groepjes boerenzwaluwen, een paar huiszwaluwen
en nog een enkel paar oeverzwaluwen. Ze leken terug te deinzen ’s avonds voor de stad.
Datum: 15-09-1960
Weer: mooi zacht
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Volop zang van tjiftjaf en de winterkoning. De laatste deed dat tijden het toilet maken op de grond.
Hij scharrelde tussen de bladeren, liet zijn staart hangen, rekte zich een paar keer uit en veegde
eenmaal met zijn vleugel langs zijn poot.
Roodborst sloeg alarm, dat werd beantwoord door soortgenoot bij de buren. De heggenmusjes
scharrelden als muisjes door de tuin.
Van 17 t/m 21 september naar Texel.
Datum: 27 en 28-09-1960
Weer: prachtig, leek wel weer zomer
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Tjiftjaf zong uit volle borst bijna de hele dag.
Locatie 4 Venlo-C : zwarte roodstaart, op weg naar het centrum gezien hoe een (boom-) valkje, of een
een smelleken een kleine vogel sloeg tussen de kassen.
Datum: 29-09-1960
Weer: lichte nevel
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming:
Grote groepen vinken, geelgorzen, heggenmussen, houtduiven, paartje zwarte roodstaart, een groteEn een zanglijster, merels en kneu’s.

Datum: 2-10-1960
Weer: prachtig
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming:
Zang van boomleeuwerik en tjiftjaf; 5 boerenzwaluwen. Véél trek, eigenlijk 1 e echte trekdag
Datum: 5 en 7-10-1960
Locatie: 1 Thuis
Zang van tjiftjaf de hele dag, weinig trek.

Weer: mooi zacht
Waarneming:

Datum: 9-10-1960
Weer: mooi zacht
Locatie: 2 Venlo -C
Waarneming:
Kuifleeuwerik op dak station; gisteren zong daar een zwarte roodstaart.
Locatie: 6 Venkoelen Excursie met ‘Vrienden van de Natuur’: 60 soorten werden genoteerd.
Datum: 11-10-1960
Weer: herfst
Locatie: 2 Venlo-C
Waarneming:
8 vinken vlogen langs de Deken van Oppensingel gelijk op met mijn auto, ik noteerde 47 km/u,
ondanks de harde wind, schuin tegen.
Datum: 14-10-1960
Weer: koude heldere trekdag
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Tjiftjaf zong weer. Tussen 7 en half negen ’s ochtends trok groep na groep over. In volgorde van aantal:
vinken, kneu’s, koperwieken, witte kwikstaarten, zanglijsters, grote lijsters, sijzen, ringmussen,
graspiepers (in paren, enkele solitair), kepen (tussen de vinken), goudvinken, rietgorzen en nog 3
boerenzwaluwen (boven de stad). De trek duurde tot rond 11 uur.
Datum: 15-10-1960
Weer: mooi
Locatie: 3 Vliegveld
Waarneming:
Geen trek van betekenis. Gezien: 1e kramsvogels op het vliegveld.
Koperwieken vallen de hele middag in achter huis.
Datum: 16-10-1960
Weer: bewolkt, droog. Koude wind
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met Bruintje:
Drie zaken vielen op: a) de lage waterstand. Ondanks paar dagen regen 40cm lager dan normaal.
b) de meeste trek ging in noordelijk richting, ondanks een stevige tegenwind.
c) Er was praktisch geen trek. We noteerden tussen 6:45 en 8:00 uur:
Buizerd
N
5 kramsvogels
N
paar graspiepers  N
6 koperwieken
 ZW
16 leeuweriken
 Z (hoog)
5 veldleeuweriken  Z
water- of poelsnip  N
zie publicatie in ‘Het Vogeljaar’ ’61-’62 pag. 219
Wat we ter plaatse in De Hamert zagen:
klapekster, 2 bonte kraaien, 1 zwarte kraai, 1 watersnip, een groep van een paar honderd kieviten
boven het weiland, 1 torenvalk, 2 holenduiven en 1 houtduif.
Later zagen we nog: groep houtduiven (zaten op de palen langs de wei), grote bonte specht,
ruigpootbuizerd, juv.
Locatie 2 Venlo – C: Onderweg naar de kerk was er iets meer trek: groepen koperwieken, cirkelende een
buizerd boven het Julianapark, veldleeuweriken vlogen  Z,
In de dennen 1 thuis zaten goudhaantjes en matkoppen. We zien bijna geen koolmezen meer.
Rond 18 uur kwam er een boerenzwaluw door de tuin.

Datum: 19-10-1960

Weer: bewolkt, droog

Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
25 kraaiachtigen hoog en heel hoog over Z. Waren volgens Frans roeken, ook gelet op het geluid.
Datum: 21 en 22 oktober
Locatie: Xanten met Ru en Wolf

Weer: veel regen
Demonstratie valkenjacht door Dr. Saab

Indrukwekkend hoe de slechtvalk op grote hoogte (150-200m) zijn baas en hond volgde en zich op
patrijzen stortte. Daarbij viel hij als een bom onder een hoek van 90  met aangelegde vleugels naar
beneden, af en toe even de richting corrigerend. Het was keer op keer raak. Hij sloeg op de eerste dag
6 patrijzen en haalde de volgende dag zijn honderdste exemplaar in zijn loopbaan binnen.
Valk, hond en baas waren geweldig op elkaar ingespeeld, een uitgebalanceerd trio.
De heer Saab had veel slechtvalken, 22 haviken, een bijna witte buizerd, een paar prairievalken, torenvalken, één smelleken, 1 steenarend, 1 schreeuwarend.
Intussen zagen we weinig trek op de eerste dag. We zagen wel veel kramsvogels en koperwieken.
Daarnaast tegen de avond: kieviten, kauwen, spreeuwen, kokmeeuwen en een juv. zilvermeeuw.
De tweede dag veel trek van vinken en veldleeuweriken.
Verder zagen we: boomklever, goudhaantjes; Kuifmees en matkop gehoord. 3 aalscholvers trokken
hoog voorbij, de Rijn volgend.
Datum: 23-10-1960
Locatie: 8 Krickenbeck
We noteerden:

Weer: regen aanvankelijk, later droog
Excursie met Vrienden van de Natuur, 15 deelnemers

- veel futen, waaronder
gestreepte juv. ex.
- meerkoeten met 1 juv.
- tamme wilde eenden
- roerdomp, opvliegend en goed
te zien.
- roodborst

- winterkoning
- blauwe reiger (2x), 1 juv.
- kokmeeuwen, ad. En juv.
- sperwer (vr.) goed gezien
- sijzen en vinken
- kool- en pimpelmezen
- matkop

gehoord:
- goudhaantjes
zoogdieren:
- een ree sprong over de weg

Datum: 24-10-1960
Weer: zeer zacht
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Behoorlijke trek, vooral vinken en leeuweriken en een aantal groepjes houtduiven
Datum: 25-10-1960
Weer: prachtig zonnig, windstil
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Een trekdag, zoals ze maar weinig voorkomen. Vandaag vooral houtduiven. Ik noteerde ze in groepen
van7:00 tot 8:00 uur: 100  Z , 50  Z , 50  ZW , 50  ZZO , meer dan 50  ZO , 6  N,
meer dan 50  Z , ca. 50  ZW , ca. 15 Z , 30  ZO , 6 laag  ZW , 1 hoog  ZO .
Tussendoor ook andere soorten:
20 koperwieken
15 kraaiachtigen
20 veldleeuweriken
15 veldleeuweriken
2 kauwen
4 veldleeuweriken
7 ‘kraaien’ heel hoog

Z
Z
Z
Z
 ZW
 ZW

12 veldleeuweriken
3 kneu
8 veldleeuweriken
5 leeuweriken
1 leeuwerik
4 veldleeuweriken hoog

 ZW
Z
Z
Z
Z

gehoord:
spreeuw op het dak
zang van roodborst

Zie Vogeljaar jrg. 4 sept. ’61, pag. 219
Locatie 2 Venlo-C: Na 9 uur was er niet veel meer aan trek te zien, totdat om 12 uur een grote groep
kramsvogels laag over de stad vloog. Ter hoogte van het Molensplein draaiden ze om hoogte te
winnen. Ze waren door het tegenlicht moeilijk te tellen, maar het moeten er zeker 100 geweest zijn.
Wieke zag ’s avonds een nog grotere groep.

Datum: 27-10-1960
Weer: zacht, mooi
Locatie: 4 tussen Velden en Genooi
Waarneming:
Een paar oostelijke kauwen tussen de roeken en de gewone kauwen.
Datum: 29-10-1960
Weer: prachtig zonnig, windstil
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Leek weer een houtduiven-trekdag te worden. Zag achter elkaar 2 groepen van 30 ex.,
1 van 50 ex., daarna nog 40 houtduiven, allemaal vliegend in zuidelijke richting.
Maar hierna was het ook afgelopen.
Datum: 30-10-1960
Weer: de hele dag regen
Locatie: 9 De Peel
Waarneming met Bruintje en Paul:
We zagen veel wilde eenden, enkele koppels wintertaling, een paar slobeenden, 36 rietganzen,
vrouwtje bruine kiekendief prachtig gezien, bonte kraaien, roeken, buizerd, veel rietgorzen,
geelgorzen en kieviten.
Datum: 6-11-1960
Locatie 4 Venkoelen
gezien:
grote bonte specht
vinken, veel
24 watersnippen boven plas
bonte kraaien
kramsvogels
blauwe reiger
ca. 12 sijzen
2 wilde eenden
4 wintertalingen

Weer: rustig na storm en regen. Wel waterkoud
Waarneming met Paul en Wieke
Ossenberg:
vrouw blauwe kiekendief
sperwer
buizerd
roeken
kauwen
Turkse tortels

gehoord:
groene specht
zwarte specht
roodborst
2 koppels patrijs
opvliegend uit land
pimpelmezen
winterkoning

trek:
4 graspiepers -> Z
33 spreeuwen -> ZW
2 kramsvogels -> NW
20 vinken en kepen -> ZW
32 houtduiven -> ZW
1 veldleeuwerik -> Z
100 spreeuwen -> ZW

Datum: 7-11-1960
Weer: mooi maar koud
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Dagelijks horen we de bosuil in onze tuin roepen..
Datum: 9-11-1960
Weer: nachtvorts, mist en rijp
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
Vanuit de auto (N271) een jagend vrouwtje blauwe kiekendief gezien.
Verderop 4 holenduiven op het land.
Datum: 20-11-1960
Weer: aanvankelijk droog, later regen
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Huub, Paul en Hubatsch
We wachtten bij de Breyeler See (10km over de grens) op Herbert Hubatsch. In een smalle rietstrook
zat een roerdomp, die opvloog en verderop neerstreek. Zijn schutkleur was formidabel. Toen we hem
tot op 5m benaderd hadden vloog hij op en ging na de landing weer in paalstand.
Over het meer vloog een sperwer, die door kokmeeuwen achterna werd gezeten. Watervogels op de
Breyeler See: paar futen, veel meerkoeten, tafeleenden, kuifeenden en een juv. brilduiker-mannetje.
Krickenbeck: Op het pad tussen het Poelven en Glabacher Bruch hoorden we een roodborst in de
boom, we zagen veel juv. kokmeeuwen, havik vloog over de plas, we zagen dodaarsen, meerkoeten,
een paar futen, waterhoentjes, 3 wilde eenden, 2 smienten.
Verder: groenlingen, staartmezen, kool- en pimpelmezen, goudvinken (gehoord), grote bonte specht.
Een ijsvogel vloog over een beekje en ging rustig op een takje zitten.

Datum: 01-01-1961
Weer: bewolkt, niet koud en droog
Locatie: 1 ‘Op de helling’
Waarneming: Om 7:00 uur roep sijsjes, houtduiven, lachduif.
Datum: 10-01-1961
Weer: Koud, zonnig weer + 1C
Locatie: 1 Herungerberg, thuis
Waarneming: Op de antenne zong de Grote Lijster
Datum: 14-01-1961
Weer: prachtig weer, zacht
Locatie:9 Groote Peel
Met Paul Spreuwenberg en Frans Notermans zagen we: 30 Rietganzen, Buizerd, Torenvalk, Kramsvogels
Datum: 15-01-1961
Weer: bewolkt, koude wind
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemers: met Huub de Bruine op naar de ganzen in De Peel
Waarneming, toen het licht werd vanuit de schuilhut: 6 ex. en later nog 35 Rietganzen waren opgevlogen.
Zo’n 100 – 150m verwijderd liepen en graasden. Sommige liepen in baltshouding en hielden dreigend
anderen op afstand. We hebben ze nog nooit zo mooi gezien! Sommige sliepen, waarbij enkelen
voortdurend opletten.
Voorzichtig probeerden we onze schuilhut langzaam naar voren te schuiven, maar bij de minste
beweging waren ze allemaal attent en na 20 minuten vloog de hele groep op. Slechte beurt, maar we
wisten niet beter! Wat ons opviel was dat er ook lichtere exemplaren tussen zaten, de poten konden
we niet zien. Grauwe Ganzen?
Op de terugweg zagen we Roeken en Kauwen, grote groepen Spreeuwen die in een breed front
oostwaarts trokken. Ook hoorden we een Graspieper, we zagen drie Holenduiven, toch echt bijzonder.
Terug in Venlo: in villawijk Turkse Tortel. Op de helling zitten steeds veel Houtduiven, verder paar
bonte kraaien gezien en veel eksters.
Datum: 22-01-1961
Weer: we hoorden de lente
Locatie: 8 Krickenbeck, Poelvenn (D)
Waarneming met Paul Spreuwenberg: Zang van Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Koolmees,
Pimpelmees, Glanskop: 5x tju, tju, tju, tju. Tju; Goudhaantje (fietspompje), Spreeuwen en de
Sijzen deden aan community-singing, waarbij ze vooral de Wielewaal en de Wulp immiteerden.
We meenden ook de Grote Lijster gehoord te hebben, kunnen ook Spreeuwen geweest zijn. Voorts:
Goudvink
Kramsvogel
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Zwarte Kraai

Roeken
Kauwen Buizerd
Wilde Eend (veel)
Kuifeenden, 4 ex.
Nonnetjes, 1 paar

Fuut, juv. 1 ex.
Dodaars, 1 ex.
Kokmeeuwen, ca. 10 ex., meest juv.
Knobbelzwanen, 8 stuks
Gaven een mooie vliegdemonstratie.
Heerlijk gezicht!

Datum: 24-01-1961
Weer: Koud, lichte vorst, zwaar bewolkt, poedersneeuw
Locatie: 1 Herungerberg, thuis
Waarneming: 4 Goudvinken langs huis, ze zitten hier tegenwoordig bijna iedere dag.
Datum: 29-01-1961
Weer: Z-W storm, gehele plas was dichtgevroren
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming m. Paul en Huub: 70 overvliegend Wilde Eenden, paar Piepers (gras?), 1 Buizerd en 1 Torenvalk
Datum: 12-02-1961
Weer: zacht
Locatie: 1 ‘Op d’n Berg’ Grote Lijsters, iedere dag
’s middags werd een Houtduif gegrepen door Sperwervrouwtje. De duif wist zich los te rukken, waarbij de
veren langs ons raam dwarrelden. Door hoog te gaan vliegen ontkwam ze aan haar belager.
3 Vliegveld: Paartje Patrijzen, op 7m – schonken geen aandacht aan ons

Waarneming: 8 Krickenbeck met Bruintje, Huup de Bruine
Koolmees
Pimpelmees
Winterkoning
Wilde Eend, veel
Fuut, 5 paar

Tafeleend, 1 paar
Blauwe Reiger, 1 paar
Zwarte Specht
Groene Specht
Vinken

Goudvink, man - jupend
Grote Lijster, zingend
Zanglijster, zingend
Sijzen, grote groep zingend
Kramsvogels
IJsvogel, paar baltsend

15 Minuten waren we getuigen van de balts van de IJsvogels, indrukwekkend! Mannetje zat op takje boven
het water, strekte de hals, waarna hij met de snavelpunt naar beneden enkele schuine buigingen richting
vrouwtje maakte. Ze zaten met de borsten naar elkaar toe, vrouwtje was iets groter en valer, witte halsvlek
was iets kleiner dan bij man. Vrouwtje zat met vreemd opwippend staartje en vloog ‘vlinderachtig’ naar het
mannetje, ze beschreven samen een paar achtjes over het water, waarbij het vrouwtje haar staartje
opgewipt hield. Dat spel herhaalde zich, onderwijl drukke tsiet – tsiet geluidjes uitstotend. *
* lees over gedrag IJsvogels: ‘Birds of the British Isles’ - deel 2, blz 73
Datum: 13-02-1961
Weer: Zeer zacht
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Huub:
335 Rietganzen, 30 Kolganzen, 1000-den Kieviten en Spreeuwen, roepende Wulp op paal,
zingende Grauwe gors, Blauwe Kiekendief man of juv. vrouwtje in eclipskleed?, Roeken, kauwen,
Torenvalken en Houtduiven.
Thuis 1 : sijzen zingend, Grote Lijster, Zanglijster, Heggenmus, Winterkoning.
Datum: 13-02-1961
Locatie: 9 Groote Peel

Weer: Zeer zacht 18C !
Waarneming ’s middags met Huub, Agatha en Frans:

Kieviten, 1000-den
Spreeuwen, 1000-den
Roeken
Kauwen
Bonte Kraaien
Torenvalken

Buizerd
Wilde Eenden, 100-den,
allen in paren
30 Tafeleend,
Pijlstaarten, vlogen hoog
Wintertalingen, hoog

1 Blauwe Reiger
Kokmeeuwen, heel hoog
Graspiepers, roestend in boom
Rietganzen ca 100
Kolganzen 10-tallen

Datum: 19-02-1961
Weer: mistig na week met prachtig lenteweer
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Paul, Huub, Wieke, Ru en Jo Damers: Groep Houtduiven, Kramsvogels, 2 vr. Goudvink,
Geelgorzen, zingende Heggenmus, groepje Boomleeuweriken op de grond, van dichtbij gezien.
Thuis: 1 Goudvinken, Matkop baltsroep, zang van Grote Lijster, Zanglijster, Merel en Koolmees.
Datum: 26-02-1961
Weer: prachtig lenteweer, na een nacht regen
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Karin, Wolf, Liesje, Huub, Paul en Ru:
ca. 35 Rietganzen, schuwer dan 14 dgn geleden. Duizenden Spreeuwen en Kieviten op en boven het
blank staand land. Jodelende Wulpen tijdens baltsvluchten. Om de 100m zaten zingende Grauwe
Ganzen. Verder:
Graspieper, zingend
Wintertalingen
Rietgorzen, ook zang
Blauwe Kiekendief, man
Honderden Kokmeeuwen, Torenvalk
Wilde Eenden,
Roeken
Thuis 1 : Zanglijster, Grote Lijster, Roodborst.

Kauwen
Zwarte Kraaien
Patrijzen

Datum: 3-03-1961
Weer: lenteweer
Locatie: 1 Thuis
Waargenomen:
Zang van: roodborst, winterkoning, heggenmus, grote lijster, staartmezen (1 met witte kop), goudhaan
koolmezen, pimpelmezen, matkop baltsroep: piuu, piuu.
Dag later de hele middag zingende tjiftjaf, was niet schuw liet zich goed bekijken.
Datum: 5-03-1961
Locatie: 8 Krickenbeck
Gehoord:
grote bonte specht
zwarte specht
boomklever
zanglijster

Weer: mooi, wel nog nachtvorst
Met Paul, Frans, Ru, Leo en Huub waargenomen:
vink
5x tjiftjaf
rietgors
spreeuwen
boomkruiper

Gezien:
koperwieken, overvliegend
6x blauwe reiger
kokmeeuwen
futen, balts

watervogels:
meerkoeten
dodaars
waterral
wilde eenden
wintertaling

Datum: 5-03-1961
Weer: lenteweer
Locatie: 1 Thuis
Waargenomen:
In de tuin: 1 goudvink (vr.) nerveus, nestplannen?, staartmezen vorderen goed, meer vinken dan anders -met
elkaar in de clinch op het grasveld. Turkse tortel (man), de hele dag zingt de zanglijster.
Veel rondscharrelende merels in de tuin, niet gepaard, niet zingend. Is hun plekje ingenomen door
de zanglijster? Ons huis in een woord: een paradijsje!
Noordelijke staartmees gefotografeerd, mijn ‘schuilhut’ was een oude regenjas, die ik over mijn hoofd
had getrokken. De dia heb ik nog! Ik kon hem tot op 1½m benaderen. Samen met gewone staartmees
bouwden ze aan hun nestje. Verder: tjiftjaf, zanglijster, grote lijster en goudvink.
Datum: 16-03-1961
Weer: lenteweer 20C
Locatie: 5 Maalbeek, bos aan de Duitse grens ter hoogte van Belfeld
Waargenomen:
Boomleeuwerik, veldleeuwerik, geelgorzen, ringmussen, tjiftjaf, roodborst, koolmees, winterkoning,
houtduif, paartje roodborsttapuit. Het was genieten met zoveel vogelzang om je heen!
Datum: 19-03-1961
Locatie: 4 Venkoelen
gehoord:
roodborst
tjiftjaf
geelgors
winterkoning

grote lijster
zanglijster
merel
veldleeuwerik
matkop

Datum: 26-03-1961
Locatie: 14 De Hamert

Weer: koud, maartse buien
Waargenomen v.a. 6:15 met Huub, Ru, Wieke, Hans Traa en Paul:
gezien:
paartje ijsvogel boven beek
waterhoentje
meerkoeten
patrijzen
kool- en pimpelmezen
nest vd graspieper
kneu’s
buizerd
gaaien
bonte kraaien
roeken

eksters
goudvinken
vinken
spreeuwen
kuifmees
buizerd
5 tafeleenden (Krickenbeck, Schrolik)
Roerdomp (Krickenbeck, Schrolik)
wilde eend, man
zwarte specht

overvliegend:
4 kieviten
kauwen
sijzen

Weer: mooi
Waarneming:

1e fitis (laat dit jaar), pijlstaart, slobeenden, havik, grutto, tureluur, totaal 43 soorten, zie checklist
Datum: 2-04-1961
Weer: regen, de hele dag
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
De fitis is nog niet terug. Bruintje heeft al zwaluwen gezien (welke?). De zanglijster en de roodborst
zingen dagelijks. ’s Avonds bij huis ook de bosuil horen roepen.
Datum: 3-04-1961
Weer: eindelijk beter, wisselend bewolkt, droog
Locatie 8 Krickenbeck
Waarneming (alleen):
Achteraf bleek dat Paul, Huub en Agatho ieder voor zich hier ook waren geweest.
Gezien: baltsende en broedende futen, meerkoeten, wilde eenden gepaard, een paartje wintertaling.
Zang van: zanglijster, winterkoning, roodborst, tjiftjaf, zwartkop. Nog steeds geen fitis gehoord.
Verder gezien: kauwtjes en spreeuwen. Die laatsten imiteerden wulp, wielewaal en kippen.
Overvliegend: wulp (hoog), kokmeeuwen, blauwe reigers. Eén dook boven de plas naar beneden en
haalde een vis uit het water. De vis spartelde niet, wrsch. ziek of al dood.
Verder een langs vliegende havik.
Locatie 4 Venkoelen, ’s middags met Huub en Liesje. Genoteerd:
1e twee boerenzwaluwen van het jaar (Huub had ze al een paar dagen eerder gezien).
Een jagende havik kwam onstuimig langs vliegen. Landde in de wei, waarop twee watersnippen op
vlogen. Deze havik had een opvallend witte stuit en een zwaar gebandeerde staart.
Datum: 4-04-1961
Weer: veel buien, windstil
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Hoorde ’s avonds sterke trek van koperwieken. Ze zaten laag vanwege het weer

Datum: 5-04-1961
Weer: zacht weer, zwoel
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Gehoord: 1e fitissen, één op de helling en één in de tuin. Een dag later zelfs een massaal optreden!
De matkop laat de hele dag zijn baltsroep
horen, ook de zanglijster zingt de hele dag en nu ook de merel.
Vanmiddag was lang en aanhoudend het geluid van de Europese kanarie te horen met z’n krakend en
lispelend liedje. Bij het naderen hield hij zich stil.
Datum: 7-04-1961
Weer: zacht
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming:
Op deze doordeweekse solo-trip hoorde ik: zwartkop, fitis, tjiftjaf, boompieper (1e waarn. dit jaar),
winterkoning, kievit, paartje goudvink, vink. Onderweg zag ik een groepje boerenzwaluwen.
Datum: 8 en 9 april 1961
Weer: mooi
Locatie: 11 Delden, Twikkelse bos
Waarneming:
Op excursie de middelste bonte specht gezien met twee tot drie paren. Geluid: een klagelijke
èèèèk-roep, leek op gaai. We volgde een ex. wel 5 minuten, waarbij hij naast dit geluid ook zijn kuif
mooi opzette. Manier van jagen deed aan vliegenvanger denken.
Ook zagen we de kleine bonte specht op een paar plaatsen, pikkend aan uitkomende knoppen.
verder het vermelden waard: appelvink prachtig onder ideale belichting gezien.
Datum: 11-04-1961
Weer: prachtig
Locatie: 3 Vliegveld
Waarneming:
Beflijster (1e dit jaar), 1e tapuit en de 1e duinpieper. Verder veldleeuweriken, roodborsttapuit, wulp,
fitis en houtduiven.
Datum: 15-04-1961
Weer: regen overdag, ’s avonds droog
Locatie: 3 Vliegveld (’s morgens)
Waarneming:
Duinpieper, 1 wulp, veldleeuwerik, kneu’s, paartje roodstaarttapuit.
Locatie 1 Thuis: ’s avonds 19:30 alarm van de merel en de roodborst in dec tuin. Bleek te komen door de
Bosuil die vlakbij huis zat.
Datum: 16-04-1961
Weer: ?
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming: zie checklist ??
Nachtegaal, rietzangers, blauwborst, zwarte specht, ijsvogel en zwartkop
Datum: 19-04-1961
Weer: prachtig
Locatie: 1 Herungerberg  Duitsland
Waarnemingen:
Nachtegaal, boompieper, tjiftjaf, fitis, koolmees, pimpelmees, paartje goudvink, houtduiven, merel (vr)
schrok toen wij ons hoofd optilden uit bosbessenstruikje om een bloemetje te bekijken.
1 boerenzwaluw.
In eigen bos: zang van twee nachtegalen, zwartkop, heggenmus met wrsch. nest.
Datum: 21-04-1961
Locatie: 2 Venlo-C

Weer: prachtig
waarneming: 1e groep gierzwaluwen, 1e koekoek

Datum: 22-04-1961
Weer: goed
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemingen:
Jonge ransuilen (4 ex.) gefotografeerd. Jongste lag voortdurend te slapen, moeder zat als een sfinx,
smal tegen de boomstam. Gezien: bruine kiekendief (vr), blauwe kiekendief (man), wulpen,
veel kokmeeuwen, grutto’s, kieviten, wintertalingen, slobeenden, kneu’s, blauwborst en baltsende
korhoenders (7 man, 1 vr). Verder baltsvlucht van visdiefjes, met visje en ‘roeivlucht’.
Locatie 1 Thuis: Nachtegaal reageerde ’s avonds op geluid nachtegaal op grammofoonplaat, maar niet
enthousiast. Terwijl we stonden te luisteren, kwam de bosuil vlak boven ons zitten.

Datum: 24-04-1961
Weer: bewolkt, beetje kil
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Roepend steenuiltje, bosuil en 300m bij ons vandaan ontdekte Paul het nest van een ransuil
Locatie 6 Ossenberg: 3 jonge veldleeuweriken (mogelijk waren het jonge duinpiepers) beide gezien.
Buizerd, wulpen en kieviten.
Datum: 29-04-1961
Weer: rustig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Foto’s van staartmeesjes gemaakt, intussen vloog man en vrouw goudvink vlakbij over vlogen en
de nachtegalen op 1meter afstand zongen: was kennelijk grens van hun territorium.
Datum: 30-04-1961
Weer: aanhoudend, gutsende regen
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming:
Terwijl we de steiger met schuilhut dichter naar de reigerkolonie (Schrolik) sleepten, hoorden we
blauwborst, rietzanger, snor, sprinkhaanzanger, fitis, tuinfluiter en zagen we uiteraard veel blauwe
reigers.
Locatie: 1 thuis: nachtegaal, merels, een enkele overvliegende gierzwaluw en boerenzwaluw.
Datum: 1-05-1961
Weer: koud, een gure wind, later regen
Locatie: 8, Krickenbeck, Schrolik
Waarneming met Hans en Frans v.a. 5:00uur
Op zoek naar de door ons geplaatste schuilhut verdwaalden we in het moeras. Veel zagen we niet,
maar wel twee roepende waterallen, waarvan de witte staartveren opvielen. Een roerdomp vloog
voortdurend roepend voor ons langs. Voor het eerst zag ik duidelijk een snor.
De eerste zomertortel van het jaar hoorden we en een tuinfluiter.
De schuilhut beviel niet, we hebben hem weer afgebroken, al met al een vermoeiende dag.
Locatie 1 Thuis: Twee ringmussen werkten goed samen bij het uithollen van een berk.
Datum: 5-05-1961
Weer: wisselend bewolkt
Locatie: 1, Thuis
Waarneming:
Eerste wielewaal, en ijsvogels. Zie ‘checklist’
Datum: 6-05-1961
Weer: mooi weer, wisselend bewolkt
Locatie: 1, Thuis
Waarneming:
Jonge staartmezen staan op punt van uitvliegen.
Al een paar weken zingt in onze tuin een braamsluiper, waarvan we het geluid eerst voor dat van een
grauwe vliegenvanger hielden.
De gekraagde roodstaart zien we hier ook dagelijks, af en toe een witte kwikstaart en een boompieper.
Locatie 3 Vliegveld: 1 wulp, oeverzwaluwen bij de zandberg, roodborsttapuit, nachtegaal, fitis, tjiftjaf,
tuinfluiter, zwartkop, winterkoning, roodborst en een grasmus.
Datum: 12-05-1961
Weer: mooi na kou en regen
Locatie: 3 Vliegveld (’s morgens)
Waarneming met hr de Haan:
6 Tapuiten bij elkaar, waaronder een volkomen wit exemplaar; paapjes, kneu’s, roodborsttapuit, fitis,
tjiftjaf, grasmus, wulp, torenvalk. Gehoord: wielewaal.
Datum: 15-05-1961
Locatie: 14 De Hamert
goudvink
boompieper
boomleeuwerik
kneu’s
rietgors
fitis
sprinkhaanzanger
1 korhen
houtduiven
kievit
grasmus
vink
nachtegaal

Weer: in jaren niet zo mooi geweest
Waarneming met hr. Vogel
slobeenden
wilde eend
wintertalingen
1 pijlstaart (man)
meerkoeten
dodaars, gehoord
bergeenden
wulpen
nieuwe vestiging van kokmeeuwen,
nieuwe kolonie?

buizerd
gierzwaluwen
boerenzwaluwen

Datum: 21-05-1961
Weer: koud, buïg
Locatie: 1, Thuis
Waarneming:
Roodborst met imponeerhouding (threatening display) naar ander mannetje.
Locatie 3 Vliegveld: Waldeck zag juv. man van de steppenkiekendief.
Datum: 22-05-1961
Weer: in jaren niet zo mooi geweest
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
Drie bijzondere waarnemingen: bosruiter, Temmincks strandloper en geoorde fuut. Verder:
regenwulp, bergeenden, zwarte ruiters, groenpootruiter, twee kemphaan-vrouwtjes, kleine plevier,
Noordse gele kwikstaart en een eenzaam baltsende korhaan.
De kolonie kokmeeuwen is een feit. Een onvergetelijke dag!
Locatie 1 Thuis: tuinfluiter mooi gezien, tjiftjaf, koolmees - vrouwtje komt zelfs in de keuken!, Nachtegaal zingt
alleen ’s avonds even. Zang van fitis, tjiftjaf, winterkoning en spreeuwen. De wielewaal horen en zien
we niet meer. Dagelijks twee geelgorzen in de tuin.
Datum: 24-05-1961
Weer: prachtig
Locatie: 3 Groote Heide
Waarneming ’s avonds rond 8 uur:
Boomvalk goed gezien. Gehoord: kwartel. Gezien: 3 paar duinpiepers.
Datum: 25-05-1961
Locatie: 1 Thuis

Weer: mooi
Waarneming:

Europese kanarie weer gezien. Geen zang meer van nachtegaal, zwartkop, wielewaal. Wel liet de
gekraagde roodstaart zich horen en iedere dag komen een paar geelgorzen en Turkse tortels hier
foerageren.
Datum: 26-05-1961
Locatie: Roggel (overkant Maas t.o. Roermond)

Weer: frisjes, maar goed
Fototocht met Paul

We gingen juv. buizerds fotograferen op horst in 10m hoge dennen. Daarnaast was een even hoge,
wiebelende steiger gebouwd. Doodsangsten uitgestaan! Foto gemaakt van buizerd met twee jong.
Naderende adult werden we gewaar door het alarm van o.a. zwarte mees.
Prooi in 3½ uur: 1 rat of jong konijn en 2e keer een patrijs.
Bij Beringen op de terugweg: hier ontdekten we het nest van een paartje ijsvogel.
Datum: 28-05-1961
Locatie: 14 De Hamert

Weer: koude-periode
Waarneming met ‘Vrienden van de Natuur’ v.a. 3:30

Niet veel bijzonders. Zang van: nachtegaal, roodborst, winterkoning, wielewaal, fitis, tjiftjaf,
boompieper en bosrietzanger.
Om 7:00 uur, na de excursie met Paul, Wieke, Wiel, Bouten, J, Broekmans, Frans Kerren en Ru werd
deze dag toch nog de moeite waard met: groenpootruiters, tureluurs, 2 bosruiters, 2 oeverlopers,
5 bontbekplevieren, 2 bergeenden, veel wilde eenden, slobeenden, meerkoeten, gele kwikstaarten,
wulpen, houtduiven, kokmeeuwen uiteraard (kolonie), 2 buizerds en de geoorde fuut, die alleen door
Bruintje werd gezien.
Datum: 31-05-1961
Locatie: 9 Groote Peel

Weer: ?
Foto-excursie met Frans en Tjeu

Doel was foto’s maken van jonge velduilen. Hoewel ze pas 14 dagen oud waren, waren ze al
uitgelopen en voor ons onvindbaar. De adulte uilen vlogen alarmerend rond terwijl ze aangevallen
werden door kieviten en kokmeeuwen. Wij werden verrast door een scholekster die in duikvlucht
over ons heen scheerde.
Locatie 1 Thuis: dagelijks zoeken de nachtegaal en de merel op het gras naar regenwormen.

Datum: 2-06-1961
Weer: rot weer
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Zelfs de nachtegaal zingt niet meer, de enige die stug door gaat is de fitis.
In het hout onder de heg zitten twee juv. roodborsten, één met roest-schijn over de gestippelde borst.
Ze hebben gezelschap van twee juveniele heggenmussen; gaat goed samen.
Datum: 4-06-1961
Locatie: 9 Groote Peel
gezien:
grote karekiet
kleine karekiet
blauwborst
koekoek
rietgors
wulpen
grutto’s
kieviten

Weer: warm, bewolkt, vochtig
Excursie van Vogelbescherming met 28 deelnemers
velduil
zwarte kraaien
fitis
tapuiten op de Korhoenderbaltsplaats, w.v. één
praktisch wit
man blauwe kiekendief

gehoord:
roerdomp

watervogels:
woudaapje in manshoog riet
kokmeeuwen
visdiefjes
zwarte sterns
grauwe gans
wilde eenden
slobeenden
wintertalingen en 1 zomertaling

Locatie 6 Venkoelen ’s avonds: trekkende kieviten (van O naar W)
Datum: 11-06-1961
Weer: prachtig (na 9 uur regen, toen waren we al thuis)
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met Wieke en Paul v.a. 4 uur ‘s morgens:
Man en vrouw bruine kiekendief, kokmeeuwen , 1 zwarte stern en 1 boomvalk. Rond het Heerenven
zagen we wilde- en slobeenden met jongen. Winter- en opvallend veel zomertalingen, (mannetjes
maken krakende en krassende geluiden bij het achterna zitten van de vrouwtjes).
Verder: meerkoeten, waterhoentje, dodaars-paar met 2 à 3 jongen, sprinkhaanzanger, rietgors, fitis,
gele- en witte kwikstaart, zang van boomleeuwerik, kneu, wulp, gierzwaluw, boere- en oeverzwaluwen
2 tureluurs, 2 witgatjes (of bosruiters, het was ver weg), ca. 5 kleine plevieren, 1 bontbekplevier.
We noteerden verder kieviten met grote en kleine jongen, één groepje trok N-O, houtduif, grasmus,
boompieper, veel jonge spreeuwen en groepjes ringmussen.
Agatho en Paul ontdekten gisteren bij Sevenum een ortolaan (op het nest).
’s Middags locatie 6 De Dump: nachtegaal, goudvink, tjiftjaf, veel zang van zanglijsters.
(De laatste dagen laat de nachtegaal in onze tuin zich ook weer horen).
Datum: 17-06-1961
Weer: prachtig zonnig
Locatie: 9 De Groote Peel
Met Rolf, Frans, Agatho en Longinus
Ons doel was het fotograferen van de grauwe kiekendief. We zagen 3 jongen en 1 ei (nog niet uit).
Het kleinste jong lag z’n buik, kopje languit te zonnen, de grootste deed onbeholpen agressief.
Van een afstand zagen een mislukte prooi-overgave van de adulten.
We zagen: zwarte sterns, tureluurs, zeker 30 grutto’s, kieviten, wulpen, kokmeeuwen, een torenvalk,
geelgors, riet- en grauwe gors, kneu, veel Turkse tortels.
Datum: 18-06-1961
Weer: prachtig zonnig, regen na 9 uur
Locatie: 9 De Groote Peel
Met Rolf, Frans, en Wieke v.a. 4 uur
Bij de karper vijver: zingende blauwborst, grote karekiet, kleine karekiet, man woudaapje in vlucht,
Gehoord: koekoek, wielewaal, roerdomp, waterral.
In De Peel:
sprinkhaanzanger
3 man blauwborst
rietgors
fitis
paartje grauwe
kiekendief,
aangevallen door
zwarte sterns

kneu’s
Turkse tortels en
houtduiven
koolmees
boompieper
grasmus
tuinfluiter
gier- en oeverzwaluwen

wulp
grutto
tureluur
kieviten sommige al op trek
spreeuwen sommige al op trek
kokmeeuwen, w.v. jongen al
uitgevlogen waren

Locatie 1 Thuis: ’s avonds goudvink op het muurtje voor het huis

wintertaling
wilde eenden enkele
slobeenden
futen, waarbij 3 juv.
visdiefjes baltsend
zwarte sterns
dodaars

Datum: 19-06-1961
Locatie: 14 De Hamert

Weer: prachtig, onbewolkt
Waarneming met Rolf 4 8ur ‘s morgens:

Op de slikplaat bij het Heerenveen zagen we:
kieviten
2 blauwe reigers, 1 dode
witgatjes
groenpootruiters
tureluurs, 1 juv.
wulpen
gele kwikstaarten, ook juv.
koolmees

kneu’s
rietgorzen
bosrietzanger
boompieper
geelgors
veldleeuwerik
gier- en boerenzwaluwen
oeverzwaluwen

meerkoeten
2 bergeenden
kleine plevieren
op bijna kaal land
veel slobeenden
weinig wilde eenden
winter- en zomertaling

2 bruine kiekendieven
1 zwarte stern
dodaarsjes roepend

Opmerking: ̶ de meeste eendensoorten waren in eclipskleed
Locatie 16 De Peel: ’s middags foto’s gemaakt van grauwe kiekendief. Dit jaar 3 horsten, verleden jaar 7 of 8.
Een rietgors had op ca. 5m afstand een nest met jongen. We zagen het nest niet, maar zagen de volw.
vogels met voer aankomen.
Voordat de kiekendief op het nest kwam, piepte ze als jongen, deed ze ook bij prooiovergave.
Prooi was meestal een (jonge) vogel. Het landen ging vrij geruisloos, het opstijgen met veel vleugelgeruis. Zwarte sterns vielen de grauwe kiekendief zeer fel aan.

Datum: 20-06-1961
Locatie: 9 De Groote Peel

Weer: mooi
Waarneming met Rolf:

In een avondrondje van een uur zagen we grutto’s, wulpen, 1 wielewaal boven de hei, zingende
blauwborst.
Locatie 3 Vliegveld: waarschijnlijke grauwe kiekendief - slank klopte, maar was in tegenlicht.
Datum: 21-06-1961
Weer: ?
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Met geluid van grammofoonplaat geprobeerd om de nachtegaal reacties te ontlokken.
Hij kwam inderdaad vlakbij, maar het zingen ging hem niet best af. Het was of hij het niet meer kon,
terwijl hij een week geleden nog volop zong.
Datum: 28-06-1961
Weer: geweldig mooi
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
’s Avonds hoorden we een lang aanhoudend klagelijk gepiep, het kwam uit het vogelbadje.
Een bosspitsmuis had een grote bruine kikker vastgebeten aan z’n achterpoot. De kikker klaagde
erbarmelijk. Toen de muis ons zag, liet hij los.
Datum: 29-06-1961
Weer: mooi
Locatie: 4 Venkoelen
Activiteit:
Twee jonge nachtzwaluwen geringd. Zie ‘Avifauna van Limburg, pag. 377
Datum: 4-07-1961
Weer: koud, bui na bui
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Grote groep gierzwaluwen tegen donkere regenwolk.
Op de grote weg is vannacht een bunzing doodgereden.
Datum: 9-07-1961
Weer: koud, bui na bui
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Bij hockeyveld paartje goudvinken foeragerend in gras langs de weg.
Datum: 16-07-1961
Weer: fris
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
Tijdens een mierenexcursie ’s middags o.l.v. prof. van Boven leerden we 13 mierensoorten
onderscheiden.

Datum: 20-07-1961
Weer: koud, bui na bui
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Weinig gevogeld, snipverkouden. Goudvink op 3m van raam. Zang alleen van zanglijster, fitis
en tjiftjaf. Groepjes jagende gierzwaluwen trekken van N naar Zuid. Ook trek van enkele oevertjes.
Datum: 27-07-1961
Weer: zacht, wisselend bewolkt
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Op het gazon: 3 juv. tjiftjafs, 2 witte kwikstaarten, 1 heggenmus, 1 roodborst.
Gisteren nog 2 braamsluipers, een groenling zong al een paar dagen.
De gierzwaluwen zijn voor het grootste deel al weg.
Datum: 30-07-1961
Weer: prachtig
Locatie: 8, Krickenbeck, Schrolik
Waarneming met Huub en Paul v.a. 5 uur
Het begon al goed met een juveniele Ruigpootbuizerd, met drie man ‘bestemd’, was wel ver weg.
Deze vogel was zeer licht, had donkere polsvlekken, witte bovenstaart onderbroken in het midden
door een overlangse donkere band en zwarte eindband.
gezien:
zwarte kraai
rietzanger
zwartkop
heggenmus
goudvink
blauwe reigers
kieviten, 16 ex. Z-W

boerenzwaluwen
gierzwaluwen honderden
Z
grauwe vliegenvanger
tuinfluiter
ijsvogel
koekoek

gehoord:
boomklever
boomkruiper
groene specht
waterral
fitis
tjiftjaf

watervogels:
futen veel
knobbelzwanen met juv.
meerkoeten met juv.
waterhoen
visdief
aalscholver overvliegend

Locatie 1 Thuis: groene specht juv., bij de buren wielewaal (man)
Datum: 1-08-1961
Weer: warm, wisselend bewolkt
Locatie: 2 Venlo-C
Waarneming 18:00 uur
Praktisch geen gierzwaluwen meer, maar nu 100-den, meer dan duizend op grote hoogte Z.
Kokmeeuwen vlogen cirkelend in een thermiekbel. En toen werd de straat bedekt met vliegende
mieren. Kauwen in de rui vlogen boven de berg en de stad.
Datum: 2-08-1961
Weer: prachtig
Locatie: 2 Venlo-C
Waarneming 18:00 uur
Zelfde patroon als gisteren, oeverzwaluwen en boerenzwaluwen zijn nu nog normale verschijning.
Locatie 14 De Hamert: Huub en Liesje zagen twee bonte strandlopers, de bergeenden waren er nog steeds
Datum: 4-08-1961
Weer: een paar buien ‘s morgens
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Paar overvliegende wilde eenden en oeverzwaluwen, gingen richting Krickenbeck.
Slaaptrek kauwen ’s avonds in smalle baan  het kleine Park (Venlo-C).
Datum: 6-08-1961
Weer: ideaal
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming v.a. 5 uur ’s morgens Huub, Paul en Wieke:
Twee wespendieven trokken plie – plie – roepend  Z-W. De waterrietzanger kort maar goed gezien,
We zagen een porseleinhoen vliegen (een tweede riep verderop) en we konden hem wel 10 minuten
prachtig zien. De twee bonte strandlopers waren er nog, konden ze tot op 4m benaderen, schonken
totaal geen aandacht aan ons. Het waren juveniele exemplaren, in overgangskleed.
Trek van: honderden boerenzwaluwen, minder oeverzwaluwen en ook gierzwaluwen.
We zagen veel watersnippen, met 1x een opvallend grotere snip meevliegend: poelsnip??
Bosruiters waren aan hun tsif-if-if geluid goed herkenbaar, witgatjes, kleine plevieren, tureluurs juv.,
Meerkoeten,
Gehoord: groenpootruiter, kwartel, watersnip en waterral. We zagen verder: 8 blauwe reigers,
oeverlopertjes, 3 overvliegende bosruiters, 2 kieviten, torenvalk, een groep spreeuwen, wilde eenden,
slobeenden, zomer- en wintertalingen. Aan de Maas zagen we 1 stormmeuw
Van de ‘kleine pietjes’ noteerden we: koolmees, grasmus, witte- en gele kwikstaarten, geelgors,
kneu’s, kleine karekiet, veldleeuwerik, grauwe klauwier juv.

Datum: 6-08-1961
Weer: fris
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Roodborst en gekraagde roodstaart
Locatie 3 Vliegveld: zwarte roodstaart, 6 duinpiepers, boomvalk en een vr. roodborsttapuit met alarmroep.
Datum: 10-08-1961
Weer: benauwd
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
In de tuin: boomklever
Langs de Maas (Grubbenvorst): honderden kokmeeuwen, hoog in de thermiek vliegend; boeren- en oeverzwaluwen trekkend.
Datum: 11-08-1961
Weer: warm
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
’s Morgens zong de wielewaal weer, ’en heel even de fitis en de tjiftjaf. ‘s Avonds hoorden we -net als
vorig jaar deze tijd- zijn tjek-tjek-tjek geluid, aanhoudend.
Datum: 13-08-1961
Locatie: 14 De Hamert
gehoord:
fitis
zwarte specht

•
•
•

Weer: aanvankelijk kil, nevelig, slecht zicht
Waarneming v.a. 5 uur ’s morgens Huub, Paul, Hans Naegels en Wieke:
gezien:
6 tureluurs, ook
juv.
kemphen
koolmees
rietgors
w. kwikstaart veel
gele kwikstaart, veel
boerenzwaluw
oeverzwaluw
1 gierzwaluw
kieviten
2 gr. klauwieren juv.

watervogels:
kwartel gehoord
dodaars
meerkoeten
waterhoentjes, grote juv.
bosruiters
2 groenpootruiters
witgatjes
groenpootruiters
5 blauwe reigers
6 zwarte ruiters, prachtkleed
3 kleine plevieren, juv.
watersnippen, 1 ex. groter, maar
minder wit dan poelsnip id. gids

- 2 bruine kiekendief vr.
één was erg donker
- sperwer, we ontdeden hem van
z’n prooi: een geplukte w.kwik
- torenvalk zat sperwer
achterna
- buizerd
100-den wilde eenden
zomertaling
wintertaling
1 bonte strandloper,
gefotografeerd op 4m

Met een vogel hadden we moeite om hem te determineren: een steltloper, iets groter dan bosruiter,
lange snavel, fijn kopje, grijsgroene poten, ’n sigaar op de rug. poelruiter? Juv. zwarte ruiter?
’s Middags Slechtvalk, juv. scheerde over de hei
De kokmeeuwen zijn uitgevlogen

Datum: 20-08-1961
Locatie: 14 De Hamert
gehoord:
waterral

Weer: redelijk, één bui N.O-wind
Waarneming v.a. 5 uur ’s morgens Huub, Paul, Hans Naegels en Wieke:

gezien:
watervogels:
buizerd
3 w.kwik, overvliegend
wilde eend, veel
bruine kiekendief
1 gierzwaluw
een blind ex. jachtslachtoffer?
4 kleine plevieren
groep boerenzwaluw
slobeend, minder
2 oeverlopers
groep oeverzwaluwen,
wintertaling
bosruiters, veel ca. 10
groep trekkend NW
zomertaling, enkele
zwarte ruiters
kieviten
groenpootruiters, vlogen weg
tureluur, 1 juv.
torenvalk
witgatjes, vlogen weg
bonte strandloper
gele kwikstaarten
meerkoeten
2 kemphennetjes
spreeuwen, enkele
waterhoentjes
rietgorzen
dodaars, veel
grauwe klauwier, vr
blauwborst, vr
Aan de Maas: grote groep kieviten
Locatie 1 Thuis: grauwe vliegenvanger, op insecten jagend tussen de bomen. De tjiftjaf zong.
Volgens Joep Raeskin zit er sinds enkele jaren een kolonie Europese kanaries in Tegelen.
Ik ben gaan kijken en heb 1 ex. zien vliegen en jongen horen roepen.

Datum: 25-08-1961
Locatie: 14 De Hamert

Weer: mooi na een week met veel regen
Waarneming ’s middags met Janssen:

Op het slikplaatje: 1 sperwervrouwtje vloog voorbij
 Janssen meldde dat er vorige week een rode wouw was geweest. Ook had de bruine kiekendief er
volgens hem dit jaar gebroed en waren er 3 juv. uitgevlogen.
We zagen een buizerd, enkele eenden, 1 groenpootruiter en een paar witgatjes.
Datum: 27-08-1961
Weer: prachtig
Locatie: Strabrechtse Heide, oost van Heeze
Waarn. v.a. 5 uur ’s morgens Huub, Paul, Paul en Wieke:
Gezien: boomvalk, 110-den wilde eenden, enkele wintertalingen. Klein groepje graspiepers trok Z ,
2 zwarte ruiters, visarend vloog langs met een joekel van een vis. Verderop landde hij op een paal,
waar hij door kraaien werd weggejaagd. Keerde later voorzichtig terug en begon voorzichtig aan zijn
maaltje. Tijgersluipend konden we hem tot op 100m benaderen, we zagen hem prachtig. Toen hij later
weg vloog, nam hij nog een halve vis mee.
Nog meer gezien: 6 blauwe reigers trokken als kraanvogels voorbij.
Gehoord: groenpootruiter.
Op weg naar huis zagen we witte kwikstaarten.
Locatie 1 Thuis: trek van veel boerenzwaluwen en enkele oeverzwaluwen. ’s Avonds goudvink gehoord en
zang van de tuinfluiter.
Datum: 28-08-1961
Weer: ?
Locatie: Tegelen
Geringd:
Eén tapuit, vleugellengte 95mm; normaal 89-91mm. Groenlandse tapuit 96-104mm.
Dit zal wel een noordelijk exemplaar geweest zijn.
Datum: 30-08-1961
Locatie: Strabrechtse Heide

Weer: mooi
Waarneming v.a. 5:30 in schuilhut met Frans:

Doel: de visarend fotograferen. Inderdaad kwam hij enkele seconden op de paal zitten, waar wij op
7 meter vandaan in de schuilhut zaten. Hij verdween weer met vis, voordat we een foto konden
nemen.
Toen we om 10 uur vertrokken, hadden we veel wilde eenden gezien en de trek van kieviten.
We hoorden: groenpootruiters, graspiepers en boerenzwaluwen.
Datum: 1-09-1961
Weer: tot 11 uur mist
Locatie: Strabrechtse Heide
Poging fotograferen visarend met Frans
Frans kreeg één kleine kans. Verder was er niets te bekennen. We vielen bijna in slaap van het niets
doen. Toen we nog een keer opkeken, vlogen er 16 grauwe ganzen over. Zag er mooi uit tegen de
heiige achtergrond. Het maakte deze vergeefse excursie enigszins goed.
Datum: 2-09-1961
Weer: warm en onbewolkt
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van fitis, aanhoudend. Tjiftjaf liet zich ook horen. Enkele honderden boerenzwaluwen vlogen
over. Gisteren vloog Lady, een jonge torenvalk die we twee weken verzorgden, weg.
Datum: 3-09-1961
Weer: zacht, dichte mist tot 11:00 uur
Locatie: 14 De Hamert
Waarnemingen met Wieke en Ru
De sfeer was heel apart, wadend in de mist door het water, alleen de snippen konden we zien toen we
er heel dichtbij waren met het geluid van onzichtbare kieviten op de achtergrond.
We zagen veel watersnippen en één poelsnip, die duidelijk opviel door zijn grootte.
We hoorden 100-den eenden die we niet op soort konden brengen. Verder: groenpootruiters,
zwarte ruiters en bosruiters, gele- en witte kwikstaarten.
Locatie 1 Thuis: veel trek van boerenzwaluwen  Z.
Op 10 sept.’61 excursie naar Xanten, waar naast de verschillende snippen- en ruitersoorten, plotseling
de visarend van dichtbij een mooie demonstratie vis vangen gaf.

Datum: 17-09-1961
Weer: nazomer, windstil
Locatie: 14 De Hamert
Waarnemingen met Paul v.a. 5:45
Een boomvalk vloog speels en onstuimig rond met schijnaanvallen op kieviten en zwarte kraaien. Dat
liet een kraai iet op zich zitten en achtervolgde de valk, hij had geen schijn van kans. Tegen de
wendbaarheid en snelheid van de valk. De boomvalk spoot letterlijk vooruit, het leek wel of de kraai
stilstond in de lucht. De witte kwikstaarten die boven hem vlogen, daar schonk de valk geen aandacht
aan.
gezien:
6 zwarte kraaien
kemphen, vloog over
koolmezen
kraai
houtduif
geelgorzen
rietgors
merels
gele kwikstaart

gehoord:
kneu’s
vinken
2x boomleeuwerik
zwarte mees
kuifmees
zwarte specht
grote lijsters


W
W
ZW
Z

trek:
spreeuwen
kieviten
boerenzwaluwen
ringmussen

op de plas:
wilde eenden, veel
wintertaling, enkele
pijlstaart 1 paar
watersnippen, grote groep
dodaars, juv.
blauwe reigers

Locatie 1 Thuis: tjiftjaf zingt de hele dag; veel trek van boerenzwaluwen  Z.
Datum: 19-09-1961
Weer: modderwarm
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van Tjiftjaf, aanhoudend. liet zich ook horen. Zwarte roodstaart en kuifleeuwerik bij de buren.
Trek van zwaluwen neemt af, de huiszwaluwen bij Wieke hebben nu nog 2 jongen.
Locatie 14 De Hamert: sperwer zien vliegen door het bos
Locatie 4 Venlo-C: visarend -zeer waarschijnlijk – boven de stad op 20 aug.
Van 22 t/m 24 sept. Naar Texel
Datum: 26-09-1961
Weer: mooi
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van roodborst, winterkoning en natuurlijk tjiftjaf. Goudvink liet zich ook horen, net als de groene
specht, matkop en de kool- en pimpelmees. Spreeuwen imiteerden de wielewaal. En intussen vloog
een sperwer in glijvlucht, soepel zonder enige zwenking tussen de bomen door.
’s Avonds riep de bosuil
Datum: 29-09-1961
Weer: bewolkt maar droog, zacht
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming met Leo Weijs:
We zagen een kruisbek!
Zang van boomleeuwerik, tjiftjaf.
We zagen: zwarte mees, kuifmees, pimpelmees, goudhaantjes en sijzen. Op de berg bij de Albertushof
veel grote lijsters foeragerend op lijsterbessen. Sperwer scheerde door het bos.
Datum: 1-10-1961
Locatie: 14 De Hamert
Volop trek van:
4 grote lijsters
1 sijs
1 witte kwikstaart
6 kneu’s
graspiepers, hoog
1 leeuwerik
3 leeuweriken

Weer: windstil, zacht, zon en wolken
Waarnemingen met Paul en Huub v.a. 6:00 uur

ZO
N
Z
ZW
ZW
Z
Z

kieviten, ca. 15
spreeuwen
boerenzwaluwen
2 groep boomleeuwerik
ringmussen, ca 26
3 vinken


Z
ZW
ZW
ZW
O
Z

2 buizerds
wilde eenden, veel
3 watersnip
1 gaai


N
Z
ZO
O

Gezien:
torenvalk, sperwer, goudhaantjes, roodborst, zwarte kraaien
Gezien op de plas: 1 tafeleend, wintertalingen, paar meerkoeten
Gehoord:
boomleeuwerik, 1 keep, bosruiter, een koolmees met zijn voorjaarsroep
Locatie 1 Thuis: zang van een paar roodborstjes, konden we goed zien. Staartmezen, goudhaantjes en een
bonte vliegenvanger.

Datum: 2-10-1961
Locatie 1 Thuis

Weer: laaghangende bewolking
Waarneming: geen trek

’s Middags tijdens het voeren van de houtduiven, zag ik dat de duiven een overvliegende torenvalk in de gaten
hielden, die gevolgd werd door een graspieper. Op een gegeven ogenblik vloog die zelfs schuin voor en onder de
valk. Het leek wel of ze bij elkaar hoorden

Zang van roodborst.
Datum: 5-10-1961
Locatie 2 Venlo-C

Weer: mooie nazomer na paar dagen mist
Trekwaarnemingen: ca. 2000 vogels per uur

Opvallend veel vinken en kieviten, groep na groep. Ook veel (boom-) leeuweriken en piepers.
Datum: 7-10-1961
Locatie 1 Thuis

Weer: bewolkt, zwakke ZW-wind
Trekwaarnemingen:

Wat opviel: de vinken vlogen heel laag  Z. De veldleeuwriken vlogen hoger. Ook de mezen zijn
echt op trek, een grote groep spreeuwen kwam laag over. Merels trokken, 8 gaaien, kraaien, zelfs een
sperwer was blijkbaar op trek en vloog in een groep graspiepers mee, gek gezicht die combinatie.
Zo’n 5 boerenzwaluwen vloog naar het zuiden.
’s Avonds zang van roodborsten die tegen elkaar inzongen, alsof het voorjaar was.
Gehoord op de bergrand: keep en een groepje sijzen.
Locatie 4 Venlo-C: Boven de stad vloog een grote groep roeken  ZW.
Zang van de zwarte roodstaart.
Datum: 8-10-1961
Weer: wind ZO, waterkoud, ’s middag mooie bloemkoolwolkjes
Locatie: 14 De Hamert
Waarnemingen met Paul, Wieke en Huub v.a. 6:15 uur
Bij aankomst vlogen 4 kraanvogels op uit bouwland en streken even later weer neer.
Er zaten twee groepen kieviten, resp. van 40 en van 60 ex. Eén groep vloog snel dicht bij de grond
rond, waarschijnlijk vluchtend voor een slachtvalk. We zagen 3 reeën.
Volop trek, in de tijd van 1 uur noteerden we:
1 grote lijster
paar witte kwikstaart
10 geelgorzen
56 graspiepers
3 zanglijsters


ZW
ZW
ZW
ZW
ZW

62 vinken
1 zwarte kraai
10 roeken


ZW
ZW
ZW

Op en bij de plas zagen we: 7 watersnippen, wilde eenden, enkele wintertalingen, 1 tafeleend.
Boven de hei vloog een grote groep spreeuwen  ZW.
Roofvogels: 3 à 4 torenvalken, 1 vr. blauwe kiekendief die belaagd werd door een torenvalk,
1 vr. bruine kiekendief.
Locatie 1 Thuis: houtduiven en hun jongen op de voerplek. De koolmees ruziede met de tjiftjaf. Er waren
opvallend veel merels (man) in alle stadia van kleed. 4 boerenzwaluwen vloog ZW.
Thuis zag ik de kraanvogels rond vliegen, toen ze neerstreken kon ik ze rustig waarnemen.
’s Middags nogmaals met de familie naar 14 De Hamert :
De vier kraanvogels weer schitterend gezien, ook op de grond. We zagen biddende torenvalken,
een sperwer daagde zwarte kraaien uit en werd later door wel 20 kraaien belaagd. De sperwer
manoeuvreerde nonchalant tussen de kraaien door. In de lucht was hij ze veruit de baas.
Nog meer roofvogels: een bruine kiekendief (vr) en een blauwe kiekendief (vr) en een overvliegende
buizerd. En boven het veer van Broekhuizen ook nog de visarend, vloog laag over. We zagen hem heel
goed, hij was zwaar in de rui en vloog stroomopwaarts (Z).
Datum: 10-10-1961
Weer: lijkt nog wel zomer, oostenwind
Locatie 1 Thuis
Trekwaarnemingen: lichte trek
6 boerenzwaluwen  Z, grote groep roeken, ook zuidwaarts.
Van 14 t/m 17 okt. Texel, veel regen

Datum: 19-10-1961
Weer: regen
Locatie 1 Thuis
Waarnemingen:
1e koperwieken in de tuin, aanhoudende roep van kepen
Datum: 20-10-1961
Locatie 1 Thuis
1e kramsvogels

Weer: wordt iets beter
Trekwaarnemingen:

Datum: 21-10-1961
Weer: mooi na slecht periode
Locatie 1 Thuis
Trekwaarnemingen: opleving vd trek
Groepen vinken en leeuweriken. ’s Avonds trek van koperwieken
Datum: 22-10-1961
Locatie 1 Thuis

Weer: goed
Trekwaarnemingen vanuit kamer van 7 – 7:45 uur

Houtduiventrek (1120 ex.) komt op gang  ZO; 129 vinken, 100 spreeuwen, 21 veldleeuweriken, 2 mezen

Datum: 22-10-1961
Weer: goed
Locatie: 14 De Hamert
Waarnemingen:
5 buizerds, waaronder 1 licht gekleurd exemplaar, 1 korhaan, veel houtduiven en graspiepers.
Paul en Janssen hadden nog 1 kraanvogel gezien.
Datum: 27-10-1961
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Trekwaarnemingen:
Roeken trekken vaak langs de Herungerberg richting W, waarna ze over de stad vliegen.
Datum: 29-10-1961
Weer: goed
Locatie: 14 De Hamert
Waarnemingen met Huub, Liesje, Paul, Wieke, Frans
Bij het Pikmerenven zagen we uit de verte grote groep kraanvogels. Ze hoorden ons en gingen op
de veren, het waren er 75 stuks. Onder luid getrompetter verdwenen ze in W-richting.
Hierna begon een imposante trek van houtduiven, van horizon tot horizon, moeten er duizenden
-misschien wel 10.000-25.000 geweest zijn. Een uur lang verscheen de ene na de andere groep, ze
vlogen met 40km/u ZZW.
Verder veel trek van veldleeuweriken, kieviten, vinken, kepen, sijzen, spreeuwen, graspiepers, kneu’s,
en 4 aalscholvers en één postduif (vloog tussen de houtduiven), roeken en enkele kauwen.
Naast de trek zagen we: tapuit, wilde eend, wintertaling, slobeenden, enkele watersnippen.
Locatie 16 Groote Peel: ’s middags nog eens 13 kraanvogels, 3 bonte kraaien, wilde eenden, slobeenden en
enkele talingen, ook enkele watersnippen en 1 rietgors.
Datum: 30-10-1961
Weer: zacht ZW-windje
Locatie 1 Thuis
Trektelling van 21:30 – 21:40 uur
In die 10 min. 17 koperwieken gehoord, naast een roepende bosuil en een steenuil
Datum: 4-11-1961
Weer: buiig
Locatie: 1 Thuis
Waarneming:
Groepje vinken in de tuin en ca. 6 kepen, groep goudhaantjes en een roepende matkop.
Datum: 5-11-1961
Weer: mooi
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming tussen 8 en 8:30 :
Goudvink (vr), ca. 20 wilde eenden, 20 futen, enkele kokmeeuwen.
Locatie 1 Thuis trek gezien van: grote groep kramsvogels ZW, havik heel hoog, groep roeken en kauwen.
6 Bij het veer Velden: enkele zwarte kraaien aten een dode vis.
Datum: 11-11-1961
Weer: prachtig
Locatie: 1 Thuis
Trekwaarneming:
Om 11 uur groep kieviten  NO, om 13:00 uur: 2 groepen van ca. 40 houtduiven  ZW.

Datum: 12-11-1961
Weer: bewolkt, waterkoud maar droog
Locatie: 14 De Groote Peel
Met Paul en Huub v.a. 7 uur
Op weg ernaar toe vloog een torenvalk voor ons uit, rustte nu en dan op de weg.
grote groep kieviten
ca. 30 goudplevieren
veel spreeuwen
veel graspiepers
enkele veldleeuweriken

opvallend veel korhoenders
rondom De Peel
bonte kraai
ca. 30 kramsvogels in de wei

wilde eend, weinig
wintertalingen, niet veel
1 rietgans (11 nov. nog ca 25)

smelleken
sperwer vr.

Locatie 4 Venlo-C trek van 4 buizerds ZW bij ziekenhuis.
Datum: 20-11-1961
Weer: mooi, na nachtvorst
Locatie: 4 Schandelo
waarneming met familie:
Op zoek naar de Noordelijke kauw Corvus monedula soemmerringii, troffen we één exemplaar aan
tussen de roeken en de gewone kauwen. Er zat ook nog 1 bonte kraai in de wei.
Boven de dump vloog een sperwer rustig onze kant op, gevolgd door een groep vinken.
Datum: 26-11-1961
Weer: mistig en koud
Locatie: 9 De Groote Peel
Met Pau,l hr. Arnold en hr. Bresser v.a. 8 uur
Gehoord: rietganzen. Gezien: wilde eenden, wintertalingen, 1 smelleken, graspiepers, winterkoning,
en een zingende roodborst.
Onderweg: spreeuwen, roeken en kauwen, waaronder één soemmerringii.
Locatie 1 Thuis: ’s morgens roepende bosuil gehoord (vr).
Datum: 28-11-1961
Weer: ?
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
1 sperwer vloog op jacht over de tuinhekjes.
Behalve 1 blauwe kiekendief, niets levends gezien.
Datum: 3-12-1961
Locatie: 8 Krickenbeck

Weer: nachtvorst, zonnig
Met Paul en Huub waargenomen:

Grote bonte specht, groene specht, koolmees, pimpelmees, boomklever, boomkruiper.
Op de plas: veel wilde eenden, wintertalingen, enkele smienten en futen, 5 nonnetjes, 6 dodaars,
Kokmeeuwen en enkele blauwe reigers.
Overvliegend 1 putter, 2 goudvinken (vr), 1 heggenmus.
Gehoord: Spreeuwen met wielewaal- en grote lijsterimitaties en een zingende roodborst.
Roofvogels: 1 buizerd bij Schrolik.
Datum: 11-12-1961
Weer: krachtige ZW-wind, temp > 10C|
Locatie: 4 Venkoelen
Waarnemingen:
Groepen spreeuwen, kramsvogels en koperwieken op het land. Daarbij vinken, kepen en enkele
putters. Bij vlagen werden de in een plas badende vogels mooi door de zon beschenen.
Datum: 17-12-1961
Weer: flinke vorst, plassen waren nog open
Locatie: 8 Krickenbeck
Met Wieke en Huub waargenomen:
Alleen op de Hinsbecker Bruch enkele tietallen wilde eenden, verder weinig vogels op het water.
ca. 6 futen, kokmeeuwe, 3 blauwe reigers.
Bij de boerderij o.a. vinken, heggenmussen, een goudhaantje (goed gezien!), roodborst, winterkoning,
boomklever en vier bramen etende goudvinken van dichtbij. Grote groep kool- en pimpelmezen.
Prachtig gezien: ijsvogel, had iets in de snavel.
Locatie 6 Venkoelen: ’s middags grote sliert van honderden kieviten ZW. Ook enkele groepen houtduiven.
Datum: 25-12-1961
Weer: aanhoudende vorst ( -5 tot -10C )
Locatie: 1 Thuis
Gezien tijdens kerstontbijt:
Paartje goudvinken in de heg. Op de voerplaats: ca. 6 merels, 1 roodborst, 1 heggenmus,
2 ringmussen, ca. 6-10 huismussen,, ca. 5 koolmezen, een paar pimpelmezen en 2 Turkse tortels

Datum: 7-01-1962
Weer: dooi
Locatie 1 Thuis
Waarneming op de voerplaats:
Weinig vinken, kepen, kauwen, roeken en duiven.
matkop, 2 roodborsten, koolmezen, pimpelmezen, heggenmus, 4 zingende merels, huismussen
en we hoorden goudhaantjes in de buurt.
Datum: 14-01-1962
Weer: Harde Z-W wind, kracht 7 à 8, koud
Locatie: 9 Groote Peel
Waarnemers: met Wieke Gerards, Huub de Bruine, hr. Müller en Paul Spreuwenberg op naar De
PeelWaarnemingen: 150-200 Rietganzen, Russische toendra - donkere snavels, kolganzen ca. 54 geen Groenlandse ,
spreeuw, duizenden trekkend N., kieviten, groep NO trekkend

Datum: 18-01-1962
Locatie: 14 De Hamert, Het Heerenven

Weer: zon, enkele wolkjes, zacht

Waarneming: 3 Brilduikers, 1 vrouwtje en 2 juv. (vrouwtjes), zij hadden kleinere koppen en waren donkerder en
zonder halsband. Ze hadden een vlugge vleugelslag, waarbij de witte vierkante vleugelvlek te zien was.
Of die vlek ook smaller was, wat duidt op jong ex., konden we niet zien.
Overvliegend 3 rietganzen waarschijnlijk. Wel 1000 roeken en kauwen, waarbij de kauwen in de lucht
aan het dollen waren.
Verder 50-100 wilde eenden, graspiepers, 1 buizerd en een paar honderd houtduiven.
Datum: 20-01-1962
Locatie: 12 Gennep langs de Niers

Weer: ?

Opmerkzaam gemaakt door krantenbericht (Hans) : Kleine Wilde Zwanen. Samen met Paul en Huub hier heen.
Waarneming:
49 ex., waarbij 2 juv. grijs verenpak. Grazend in ondergelopen weiland.
Opvallend:
wanneer ze gaapten, bewoog de bovensnavel los van de schedel.
Geluid:
Een licht, melodieus Woo, Woo.
Verder zaten hier veel Kokmeeuwen, één met een al zwarte kop.
Datum: 21-01-1962
Locatie: 12 Gennep langs de Niers

Weer: ?

De volgende dag weer wezen kijken met Ru en Wieke. Er zaten nu maar26 ex. en op een andere plaats, met
een stuk verderop nog 8 stuks. Overige waarnemingen: putter, watersnippen, buizerd, 4 patrijzen,
kramsvogels, koperwieken, kokmeeuwen, waterhoen en meerkoeten.
Op de terugweg op de Hamert konden we door de telescoop de Brilduikers prachtig zien: hun witte oog en de
gele vlek op de snavel. Wilde eenden en een smientenpaar vloog over.
Datum: 10-02-1962
Weer: prachtig lenteweer
Locatie: 9 Groote Peel
Waarneming met Paul, Ru, mevr. Dulz, Hubatsch en fam. Arnold
Op weg daar naar toe: roeken en kauwen en 12 ex. oostelijke kauwen Coloeus soemmeringiica.
2 ijsvogels, baltsend maar niet zo mooi als op 11-02-’61. Enkele kramsvogels, sperwer.
Enkele kleine rietganzen, roze poten. Overal hoorden we korhoenders, we zagen er ook enkele.
Groepje v. 40 kietganzen vloog weg, w.v. er acht laag over ons heen vlogen. Eén ex. was duidelijk
lichter van kleur en riep wink, wink, wink: 100% kleine rietgans! Op de plas nog eens 36 rietganzen.
Veel wilde eenden. Verder: wintertaling, 1 slobeend man, een rietgors, graspieper en houtduiven.
2x blauwe kiekendief, groene specht, blauwe reiger en we hoorden sijzen. Een heerlijke morgen!
Datum: 16-02-1962
Locatie: 3 Vliegveld
Locatie: 1 thuis

Weer: Storm, windkracht 10-11
Waarneming: 30 putters
Waarneming: 2 vechtende spreeuwen, als een kluwen in elkaar.
Toen we aankwamen vlogen ze in de boom en vielen opnieuw vechtend op de grond.
Nog een waarneming: Rolf heeft de 3e feb. een witkopgors geschoten, vond dat nodig voor de wetenschap!

Datum: 18-02-1962
Weer: 0C licht bewolkt
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Leo Weijs:
Roepende groene- en zwarte specht. De laatste liet zich prachtig bewonderen. Van de grote bonte
specht hoorden
we alleen de roffel. De boomklever volop aan het baltsen. Er zaten volop wilde eenden, waarvan er
twee van de soort Anas cyanoptera waren, ofwel Kaneeltalingen??
Wat we nog meer zagen: kool-, pimpel- en staartmezen, de glanskop floot als een kwajongen.
Zo’n 10 nonnetjes vloogweg, er zaten enkele futen. kokmeeuwen hoog overvliegend. Spreeuwen
imiteerden de wielewaal.
Thuis 1 jongen de zanglijster en de winterkoning. Veldleeuweriken vlogen N , er zaten kauwen en
opvallend veel gaaien.
Datum: 19-02-1962

Locatie: 14 De Hamert;

Waargenomen: 1 Wulp

Datum: 24-02-1962
Weer:
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:
Honderden wilde eenden, veel pijlstaarten en vele wintertalingen.
Datum: 4-03-1962
Weer: temp. rond 0C
Locatie 3 Vliegveld
Waarnemingen:
Nadat Paul gisteren op het vliegveld 2 klapeksters zagen we direct 1 ex.
Locatie 1 De bosuil laat zich al een paar nachten horen. Hier 4 Turkse tortels.
Datum: 6-03-1962
Weer: 0C, beetje sneeuw
Locatie 9 De Peel
Waarnemingen met Huub en Frans:
Onderweg: buizerd, roeken, zwarte kraaien, een enkele bonte kraai.
groepje kneu’s
ca. 145 rietganzen
gehoord:
1 grote lijster
8 wulpen
baltsende korhoenders
paartje rietgors
2 blauwe reigers
geelgors
veel wilde eenden
havik
graspiepers
wintertalingen
vr. blauwe kiekendief
veel houtduiven
ca. tafeleenden
torenvalk, baltsend
Datum: 9-03-1962
Weer: zacht 11 - 13C
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van grote lijster, roodborst, winterkoning, heggenmus; later op de avond zanglijster en bosuil.
Locatie 4 Venlo-C
zingende merel, in onze tuin nog niet.
Datum: 10-03-1962
Weer: zacht, regen
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Ondanks de regen zang van zanglijster, grote lijster, vink, heggenmus, koolmees en winterkoning.
Aan de bergrand vloog een geheel witte kwikstaart N.
Datum: 11-03-1962
Weer: bewolkt, zacht
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Huub, Wieke en Paul:
Met de auto op weg naar De Hamert constateerden we dat de noordwaarts trekkende kieviten een
snelheid haalden van zeker 90 km/u. Ze vlogen vrij hoog, de ene groep na de andere in V-formatie in
brede linie. In een half uur tijd passeerden zo’n 300 kieviten in 14 groepen en daarnaast nog vele
enkelingen. De trek ging zeker 8 uur aan een stuk door. Gezien en gehoord op De Hamert:
zang van:
boomleeuwerik
veldleeuwerik
grote lijster
koolmees, geelgors
winterkoning, vink
2 patrijzen roepend
groene specht, GBS,
zwarte specht, verschillende

gezien:
ca. 40 houtduiven
1 holenduif overvliegend
2 kauwen
graspiepers
witte kwikstaart
2 rietgorzen (man in prachtkleed)
zo’n 20 spreeuwen O
grote groep spreeuwen en kieviten
wulpen

klapekster biddend
kokmeeuw
20 pijlstaarten
wilde eend, veel
wintertalingen
paartje kuifeenden
witgatje
2 torenvalken
1 buizerd
1 blauwe kiekendief (vr)

watersnip

Datum: 12-03-1962
Locatie 14 De Hamert
grote lijster
kramsvogels
groenlingen
kneu’s, enkele

Weer: ’s nachts nog sneeuw, overdag stralende zon
Gezien in weiland aan de Twistedener weg
korhaan zat te zonnen
grote groep houtduiven
holenduiven, veel
paartje torenvalk
2 buizerds op palen

wulpen
kieviten, grote groepen
pijlstaarten baltsend
wilde eenden

Locatie 6 Venkoelen. Blauwe kiekendief jagend: de hout- en holenduiven reageerden niet.
Locatie 1 Thuis: grote lijsters in de sparren, Turkse tortels zijn tot op 5m te benaderen.
Datum: 11-03-1962
Locatie 14 De Hamert
gehoord:
dodaars
veldleeuwerik
graspieper
geelgors

Datum: 23-03-1962
Locatie 4 Venkoelen

Weer: te koud, ’s nachts sneeuw
Waarneming met Huub, Hubatsch en Wonneberger v.a. 6:30 uur:
gezien:
baltsende wulpen en
kieviten
kokmeeuwen
1 grutto 1e dit jaar
8 watersnippen

2 blauwe reigers
wilde eenden, veel
wintertalingen
45 smienten
tafeleenden enkele
pijlstaarten een paar
1 slobeend

houtduiven
groep bonte kraaien
meerkoeten veel
1 waterhoentje
blauwe kiekendief (man)
paartje torenvalk

Weer: De nachtvorst en de kou beginnen tegen te staan
Gezien:

In het spechtenlaantje zat een grote bonte specht (m) doodstil tegen de stam, waar hij tegenaan gepikt had. Hij
deed vreemd met z’n oogleden, alsof hij ‘tranende ogen’ had. Verderop zat een andere GBS zo hard te roffelen,
dat het leek of hij op een metalen buis hamerde.
De 1e specht wekte de indruk alsof hij ‘teneer geslagen’ luisterde. Bleef ook rustig zitten toen we tot op 10m
naderden, alleen de trommelaar vloog weg. Ook toen we later op de fiets passeerden ging de tranende specht
alleen even aan de andere kant van de stam zitten.

Thuis 1 : Sperwer (vr) ging na een mislukte stoot op de mussen in een spar zitten.
Datum: 24-03-1962
Locatie 1 Thuis

Weer: mooi, maar ’s nachts nog (te) koud
Gehoord: de hele dag roepende groene specht

Datum: 29-03-1962
Weer: zachte, vochtige ZW wind
Locatie 4 Venkoelen
Waarnemingen met Huub ’s avonds:
Gehoord: zanglijster, merel.
Gezien: groene specht met nestbouw; spreeuw had een nest ‘gekraakt’ van GBS, 1 paar wilde eend,
groep koperwieken, groep vinken, groenlingen en kepen.
Datum: 29-03-1962
Locatie 1 Thuis

Weer: zacht
Waarneming:

Hevige territoriumruzie tussen holenduif en 2 paartjes grote lijster. Ze vlogen elkaar over en weer na.
Typisch was de speciale manier van afvliegen van de grote lijsters. Ze sprongen één vleugelslag makend
uit de boom, vielen even en begonnen daarna pas te vliegen. Ik heb dit een merel nooit zien doen.

Zang van roodborst, heggenmus, winterkoning, spreeuw, grote lijster, vink en matkop.
Datum: 1-04-1962
Weer: ’s nachts ZW storm en regen, nu opklaringen en koude wind
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
1e tjiftjaf gezien (nog niet gehoord), 27 dgn. Later dan in ’61; Zang pas op 2 april.
De staartmeesjes hebben een nest gebouwd in de sparrenboom.
Datum: 15-04-1962
Weer: stormachtige koude NO-wind
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming met Wieke, Paul en Frans
Gezien: Zomertaling enkele, wintertalingen meerdere, wilde eenden, paartje pijlstaart, paartje
slobeend, kokmeeuwen boven broedplaats, zang van fitis m’n 1e, wulpen.
Twee korhanen, 3 grutto’s, kieviten, graspiepers. Boven het Geldernsch kanaal: 1 woudaapje (1e), 1 vr.
torenvalk, paar zwarte kraaien.

Datum: 18-04-1962
Weer: eindelijk lente, buiten gegeten
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Locatie 19 Tegelen: zwarte roodstaart (1e).
Thuis zingt de fitis in de voortuin. Achter terwijl we buiten aten, plaat met vogelgeluiden gedraaid.
Merel alarmeerde met gespreide staart en uitstaande vleugels. Er kwam nog een andere merelman
op af en die twee gingen vechten zodat de veren er af vlogen.
Datum: 19-04-1962
Weer: fantastisch
Locatie 1 Thuis
Waarneming met Frans:
e
Frans hoorde de 1 fluiter. Er 2 à 3 nesten van de merel in onze tuin, verder broeden er de zanglijster,
vink, staartmees en de kool- en de pimpelmees.
Datum: 20-04-1962
Weer: onweersachtig
Locatie 4 Venkoelen
Waarnemingen kort bezoek na onweersbui:
Massaal optreden van fitis en tjiftjaf en boompieper 1e, ook 1e blauwborst. Verder: veldleeuwerik.
Datum: 21-04-1962
Weer: stralend
Locatie 4 Venkoelen
Waarnemingen korte inspectie ‘s ochtends:
Zang: goudhaantjes, fitis, tjiftjaf, zanglijster, roodborst, glanskop (12x man), Appelvink baadde in plas
op de weg. Gehoord: groene specht.
Locatie 1 Thuis: gekraagde roodstaart (1e), zang van mijn 1e zwartkop, enkele paartjes boerenzwaluw, Huub
zag de 1e boerenzwaluw overvliegen. De Turkse tortels zijn zeer actief. Bonte vliegenvanger jagend op
insecten op de helling (achter ons huis). Verder gezien: paartje kuifmees en paar grote bonte specht.
Datum: 22-04-1962, 1e paasdag
Weer: koel
Locatie 1 Thuis
Waarneming met kinderen:
Gekraagde roodstaart zingend, net als de zwartkop en de bonte vliegenvanger. In het bos zingend:
fitis, tjiftjaf, zanglijster (kort). De huis-eekhoorn, we noemen hem Bertje, werd fel aangevallen door
een spreeuw.
Locatie 2 Groote Heide (met familie): grasmus (1e), boompieper, veldleeuwerik, 3 wulpen, een paartje wulp
viel fel uit naar een zwarte kraai. Twee torenvalken namen een bad.
Locatie 4 Venkoelen: roepende waterral, zang van goudhaantje en blauwborst. Gezien: zwarte specht.
Datum: 23-04-1962
Locatie 9 Groote Peel

Weer: koude NO-wind
Waarneming met Frans en Wieke v.a. 4:30 uur ’s morgens:

Vanuit schuilhutten: de balts van de Korhoenders begon. Luid blazend vielen ze in, we zagen vijf mannetjes en
vier vrouwtjes. De hanen riepen, in voorovergebogen houding voortdurend koele, koele, koele, koele oplopend
in toonhoogte, daarna bliezen ze luid met gestrekte nek waarbij ze hun witte ondervleugels lieten opflikkeren.
Vaak maakten ze daarbij sprongetjes, ze fladderden even met de vleugels. Ze probeerden de vrouwtjes te
imponeren, maar dit feest leek niet de minste indruk op ze te maken.
in de buurt van een vrouwtje liet een hoen zijn vleugels over de grond slepen, alsof er een non over de hei liep.
Wanneer twee mannetjes elkaar ‘aanvielen’, maakten ze een ander meer kakelend geluid, waarbij ze vaak met
de vleugels sloegen. Het treffen was steeds zeer kort. Iedere haan had zijn eigen plaats. De hanen waren soms
individueel te herkennen aan het zwarte vlekkenpatroon in de witte staartveren. Dat was bij twee exemplaren
zo. Een korhaan kwam op twee meter langs chillen.
Zelfs toen twee vrienden van Frans met twee schuilhutten er om 7 uur bij kwamen, ging de balts kort daarop
gewoon door. Na half acht werd de activiteit minder, er waren toen ook geen vrouwtjes meer.

Overig nieuws uit De Peel: ransuilen hadden reeds grote jongen. We zagen visdiefjes boven de plas en
ca. 10 zwarte sterns, elegante vliegers. Overvliegen: gierzwaluwen  N, 2 futen op de plas en 1
tafeleend.
Gehoord: 5 scholeksters, blauwborst.
Gezien: 2 groenpootruiters, grutto’s en wulpen.
Locatie 1 Thuis: nachtegaal (1e).
Datum: 24-04-1962
Weer: zomerse dag
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Een gekraagde roodstaart bij fam. vd Vinne, blijkt een jaar geleden op 500m van hier door mij geringd
te zijn, broedt nu in de tuin van mensen verderop in de straat. Bijzonder: na een retourtje Afrika hier in
de buurt. ’s Middags riep de koekoek. De bonte vliegenvanger was er ’s avonds.
Locatie 2 Venlo-C: 4 gierzwaluwen.

Datum: 25-04-1962
Weer: ochtendnevel na kortdurend nachtelijk onweer, later mooi
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
De nachtegaal zong 5 minuten. De gekraagde roodstaart inspecteerde een nestkastje, waar één ei van
een koolmees in lag.
Locatie 14 De Hamert: wulpen, slobeend (m), roep van dodaars, 2 groenpootruiters, 1 kleine plevier, 1 paar
Grauwe kiekendief, torenvalk, koekoek. De kokmeeuwen zijn weer terug in de kolonie.
Twee reeën liepen dicht langs de auto.
Datum: 29-04-1962
Weer: koude N-O wind
Locatie: Ospelse Peel
Waarneming tijdens excursie met K.N.N.V.:
Locatie 2 Venlo-C, wachtend op de bus: We hoorden de angstroep van een huismus, deze was gegrepen
door een torenvalk die onze richting op vloog. De mus spartelde in de poten van de torenvalk en kreeg
toen van de torenvalk met de snavel de genadeslag: een knauw in de nek. We zagen dit op ooghoogte
op minder dan 50m bij ons vandaan gebeuren.
In de Ospelse Peel zagen we niet veel bijzonders: wel een grote concentratie van boeren- en oeverzwaluwen.
Veel gierzwaluwen, 2 huiszwaluwen, de 1e kleine karekiet zong, de blauwborst liet zich horen en zien.
Boven en in de plas: weer alle soorten zwaluwen, veel kokmeeuwen, 2 paar futen, 1 tafeleend, mooi
was de baltsvlucht van de pijlstaart. Verder slobeenden, 1 scholeksters, enkele visdiefjes en meerdere
zwarte sterns. We zagen de 1e gele kwikstaart.
Datum: 30-04-1962
Weer: koude NO-wind
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van Europese kanarie. Matige zang van: gekraagde roodstaart, zanglijster, fitis, tjiftjaf, zwartkop,
merel en winterkoning. Roepend ‘ontsnapt’ lachduifje, probeerde te paren met Turkse tortel.
In de voortuin, in de braamstruik bij de weg zat een braamsluiper (1 e), ik had hem goed gezien maar
niet gehoord. Paartje fitis ook goed gezien, verder grote lijster.
Locatie 4 Venlo-C Bij Manresa, Zwarte weg: Paul ontdekte een nest van de bonte vliegenvanger.
Het eerste waarschijnlijke broedgeval is bij Venray. Zou dit het tweede zijn?
Datum: 4-05-1962
Weer: zacht
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Veel trek van boerenzwaluw ’s avonds tegen 8 uur. Gezien: slobeenden, 1 buizerd. De havik, die hier
een nest had is verstoord. Gehoord: tureluur. Janssen had 3 scholeksters waargenomen.
Locatie 1 Thuis: zang van nachtegaal.
Datum: 7-05-1962
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van maar liefst 3 nachtegalen, hun optreden is dit jaar minder. Bonte vliegenvanger (m) heeft
betonkastje betrokken na gevechten met koolmezen. Dit ex. is valer van kleur. Verder merel gehoord.
Zang van 1e wielewaal. Spreeuw alarmeerde voor overvliegende torenvalk.
Bij inbeslaggenomen eierverzameling door de politie van Velden zaten o.a. 2 eieren van de boomvalk.
Datum: 8-05-1962
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
1e tuinfluiter, 1e Turkse tortel is terug in de tuin, ver weg onderaan de berg zong de nachtegaal.
Braamsluiper zong bij de overburen.
Datum: 14-05-1962
Weer: Koud 7C
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Bonte vliegenvanger zingt dagelijks, maar nog steeds zonder vr. Op het gazon goudvink (m),
de gekraagde roodstaart heeft een vr., mogelijk al een nest.
Datum: 18-05-1962
Weer: eindelijk weer een mooie dag
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van bonte vliegenvanger, zwartkop, fitis. Elke morgen een goudvink op het gazon.
De gekraagde roodstaart broedt bij de buren.

Datum: 19-05-1962
Weer: zacht, ZW-storm
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Agatho, voorbereiding excursie N.O.U.:
Langs Geldernsch kanaal nachtegaal, 3 nesten van zanglijsters ontdekt met broedsel. 1 nest van
staartmees op 30 cm hoogt. In de weilanden: 2 geringde kieviten, zag er nog 4 lopen. Veel gier- en
boerenzwaluwen.
Ook oeverzwaluwen, de 1e grauwe klauwier (een paartje), 1 regenwulp, veel holenduiven.
Bij het Heereven: veel kokmeeuwen, enkele slobeenden, wilde eenden, meerkoeten, zwarte sterns,
ca. 6 tureluurs, 1 korhaan, Turkse tortels. Overvliegende wielewaal boven de hei. IJsvogel met nest.
Locatie 1 Thuis: de bonte vliegenvanger zingt nog steeds.
Datum: 20-05-1962
Weer: zacht, harde wind
Locatie 14 De Hamert
Waarneming 4:30uur, voorbereiding excursie N.O.U.:
Op het slibplaatje bij Heereven: kleine plevier, 1 bosruiter, 8 tureluurs, 1 groenpootruiter.
Tussen de 300 paar kokmeeuwen vlogen 3 juv. dwergmeeuwen, 1 ex. had al een donkere kop niet
geheel zwart, staart en vleugels gestreept. Andere nog in jeugdkleed. Ze waren opvallend kleiner dan
de kokken en een ronder kopje, hals wat breder.
Een wielewaal liet zich prachtig zien, vliegend over de hei. Twee man roodborsttapuit biddend naast
elkaar boven de hei, bleek territoriumgevecht. Ook de grauwe klauwieren ruzieden om terrein.
Boven de Maas: 1 biddende torenvalk, 1 buizerd. Vier hazen rammelend op het bouwland.
Locatie 1 Thuis: bonte vliegenvanger zit er nog; 1 Turkse tortel kwam foerageren.
Datum: 23-05-1962
Weer: slecht
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Onderaan de berg zang van bosrietzanger, klonk duidelijk anders dan spotvogel. Gisteren en vandaag
de Europese kanarie gehoord. Verder zang van: zanglijster, fitis (2x), zwartkop, tjiftjaf, gekraagde
roodstaart en de roodborst.
Op het gazon zat de goudvink, zoals gewoonlijk, overvliegende sijs.
De braamsluiper aan de overkant van de weg zit daar te broeden.
Datum: 24-05-1962
Weer: onweer
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Voor de nadering van een kolossale, zwarte onweerswolk thermiekten 6 kokmeeuwen.
Tuin: Euopese kanarie en de bonte vliegenvanger. Zingende blauwborst in het dal.
Datum: 26 en 27-05-1962
Locatie 14 De Hamert

Weer: helder
Waarnemingen excursie N.O.U.:

Bijzondere soorten: draaihals, dwergmeeuw, boomvalk, sperwer, bosrietzanger. De checklist vermeldt verder:
dodaars
wilde eend
zomertaling
slobeend
tafeleend
buizerd
torenvalk
patrijs
fazant
waterhoen
meerkoet
kievit
kleine plevier
wulp

tureluur
kokmeeuw
zwarte stern
holenduif
houtduif
zomertortel
Turkse tortel
koekoek
steenuil
bosuil
ransuil
gierzwaluw
groene specht
boomleeuwerik

veldleeuwerik
boerenzwaluw
huiszwaluw
oeverzwaluw
wielewaal
zwarte kraai
ekster
gaai
koolmees
pimpelmees
zwarte mees
kuifmees
boomklever
winterkoning

grote lijster
zanglijster
merel
roodborsttapuit
gekraagde
roodstaart
nachtzwaluw
roodborst
kleine karekiet
bosruiter
zwartkop
tuinfluiter
grasmus
fitis

tjiftjaf
goudhaan
grauwe vliegenvanger
heggenmus
boompieper
grauwe klauwier
spreeuw
kneu
goudvink
vink
geelgors
rietgors

Datum: 6-06-1962
Weer: zomers
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Vanaf 4 uur ’s ochtends aaneengesloten zang van wel 5 merels, 10 min. later viel de nachtegaal in.
Daarna de ene na de andere soort. ’s Middags zongen 2 Europese kanaries tegen elkaar, 2 baltsende
roodborsten makten schrille geluidjes, de zwartkop naderde ons tot nop 1m afstand.
Zomertortels zochten voer bij de duiven, 4 Turkse tortels idem dito. Gierzwaluwen vlogen erg hoog,
vlak onder de wolken.

Datum: 7-06-1962
Weer: zon en nog eens zon
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Onderaan de berg zang van spotvogel en blauwborst. De roodborst met jongen komt eten halen tot op
één meter afstand. De tjiftjaf zingt de hele dag, de zanglijster hoor je maar even. Mogelijk putter
gehoord.
Datum: 27-6-1962 Paar weken in het ziekenhuisgelegen, geen vogels kunnen kijken
Locatie 14 De Hamert
Bijzonderheden: De draaihals heeft 10 eieren.
Datum: 7-06-1962
Weer: koud, bewolkt 11C
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Een zwartkop is er toch in geslaagd om een stel jongen groot te brengen. Tjiftjaf zoekt insecten
tussen de jonge loten van de sparren. Boompieper foerageert hier ook geregeld. Wielewaal en
zanglijster zongen ’s morgens even.
Datum: 1-07-1962
Weer: temp. beneden peil, regenachtig
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Momenteel 8 Turkse tortels die hier komen foerageren en een paar zomertortels, Die laatste gaan fel
tekeer tegen de Turkse duifjes.
Datum: 4-07-1962
Weer: temp. 10C hooguit, guur
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang alleen van tjiftjaf en zanglijster. Gierzwaluwen zijn er bijna niet meer, er zijn weinig insecten.
De boeren-, huis- en oeverzwaluwen vliegen laag over de houtwallen achter.
Datum: 6-07-1962
Weer: onder normaal
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
De draaihals heeft 6 bijna vliegvlugge jongen, die op 13 juli uitgevlogen zijn.
We controleerden drie nestkastjes, die bezet waren door koolmees (2x) en gekraagde roodstaart.
Locatie 1 Thuis: zang van zanglijster, tjiftjaf, boompieper, roodborst en ook de wielewaal laat zich veel horen.
Datum: 7-07-1962
Locatie Valkenburg, Ravensbos

Weer: mooie dag
Waarneming: 4 grote kwikstaarten

Datum: 13-07-1962
Weer: goed
Locatie 14 De Hamert
Waarneming:
Boven de hei: 2 boomvalken, 1 torenvalk, 1 vr. bruine kiekendief, heel veel gierzwaluwen,
enkele oeverzwaluwen, veel wilde eenden met jongen, een groep kieviten.
Gehoord: bosruiters en dodaars. De 3 wulpen waren er nog.
De kokmeeuwen waren verdwenen op enkele individuen na.
Locatie 1 Thuis: een tamme wilde eend met 6 grote jongen, sjouwde hier vorig jaar ook rond waarschijnlijk.
De eenden komen bedelen om brood; ze maken geen gebruik van onze vijver.
Datum: 14-07-1962
Weer: heerlijk, wolkenvelden
Locatie 3 Vliegveld
Waarneming:
Roodkopklauwier, een opvallend vaal exemplaar. Rug lichtbruin (i.p.v. zwart) met witte strepen.
De kop was niet donkerrood, was veel lichter, de kleur als van de borst van een gekraagde roodstaart.
Datum: 19-07-1962
Weer: zacht
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Zang van: zanglijster, tjiftjaf, fitis (kort), wielewaal (kort), bosuil
Van 20 juli tot 5 augustus op vakantie naar de Jura
Op stevige bergwandelingen zagen we de volgende ‘Tally ho’s: waterpieper, notenkraker, steenarend,
rotszwaluwen, alpenheggenmus, citroensijs, alpenkauwen, kruisbek, zwarte wouw

Datum: 12-08-1962
Weer: mooi ook al was de weersverwachting somber
Locatie 9 De Groote Peel
Waarnemingen met Huub, Paul en Wieke:
Bosruiters veel, enkele zwarte ruiters, wilde eend, wintertalingen, 1 pijlstaart, watersnippen, 2 futen,
dodaars en blauwe reigers. Roerdomp vloog onder ideale belichting dicht langs, verdween hoog Z,
Verder: vr. bruine kiekendief, vr. grauwe kiekendief, rietgors en koolmees.
Gehoord: wulp, wielewaal, tjiftjaf en fitis, alarm van blauwborst, achtervolgd door spotvogel.
Trek van: spreeuwen, kieviten, gele kwikstaarten, boerenzwaluwen, grote lijsters (bij Helenaveen)
Datum: 15-08-1962
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Sterke trek van boerenzwaluwen; ’s avonds roept de bosuil al een paar nachten achter het huis.
’s Morgens zong de fitis kort.
Datum: 19-08-1962
Weer: mooi
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met familie:
Duizenden kieviten bij het Heerenven, 1 ruigpootbuizerd stootte herhaaldelijk op 5’gewone’ buizerds.
Gehoord: zwarte ruiter, bosruiters
Gezien: groenpootruiter, watersnippen, torenvalken, groep gele kwikstaarten, wilde eenden veel,
2 blauwe reigers en 2 bruine kiekendieven.
Trek van: boerenzwaluwen, oeverzwaluwen.
Datum: 21-08-1962
Locatie 1 Thuis

Weer: goed
Waarneming:

’s Middags terwijl we ons boterhammetje aten, voerde een juv. (vr) sperwer een charge uit op zes
foeragerende Turkse tortels, die hierop allemaal verdwenen. De sperwer dook toen op een paar tamme
duiven, die in paniek vluchtten. Twee ervan vlogen tegen de ramen, de veren stoven in het rond.
We keken buiten even hoe deze duiven eraan toe waren, ging de sperwer hoog vliegen, achterna gezeten
door boerenzwaluwen. We zagen één tamme pauwenveer-duif stil tegen het kelderraampje zitten.
Om half 4 zat ze er nog!

’s Avonds groep overtrekkende boerenzwaluwen.
Datum: 31-08-1962
Weer: goed
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
’s Morgens zang van fitis en winterkoning; ’s Avonds heel hoog trek van 6 kokmeeuwen en een groep
boerenzwaluwen  Z.
Datum: 7-09-1962
Weer: rust na storm
Locatie 2 Venlo-C
Waarneming
Op de Maasbrug was een zeekoet tegen een auto aan gevlogen. Op het oog was ze springlevend,
toch naar De Vallen (vogelopvang?) gebracht. Wel erg ver afgedreven tijdens de storm van vannacht!
Datum: 9-09-1962
Weer: mooi, wel fris
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Paul v.a. 6 uur:
Gezien: in de wilgen zaten een paar honderd oever- en boerenzwaluwen (70% was oeverzwaluw),
de boerenzwaluwen vlogen op en trokken  Z.
Verder gezien: eksters, 6 korhoenders vlogen naar akker, roepende fitis, gecombineerde groep
kieviten met spreeuwen, 1 wulp, torenvalk, 3 buizerds, 4 bruine kiekendieven paniek zaaiend onder de
eenden, zwarte kraaien (zongen hun winters lied), huiszwaluwen, diverse gele kwikstaarten
Watervogels: wilde eenden , slobeenden, ca. 70 wintertalingen, 2 groenpootruiters, watersnippen
weinig, 1 tureluur, 2 bosruiters, ijsvogel boven Heereven, 3 kuifeenden, enkele dodaars, meerkoeten.
Locatie 3 vliegveld: 3 paapjes, 1 torenvalk belaagd door zwarte kraaien.
Datum: 17-09-1962
Weer: kouder, veel wind, bewolkt
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Gisteren en vandaag grote groepen boerenzwaluwen, trekkend ZW
Datum: 30-09-1962
Locatie 14 De Hamert
Erg stil 4 buizerds.

Weer: zacht, zomers
Waarneming met familie:

Datum: 3-10-1962
Weer: prachtig 25C
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Vandaag, 1 en 2 okt. en zwakke trek van boerenzwaluwen. Zang van roodborst en winterkoning.
Datum: 4-10-1962
Weer: mooi
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
’s Avonds 21:20 trokken binnen 5 minuten 9 koperwieken over.
Datum: 7-10-1962
Weer: dichter wordende mist
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Paul, Hubatsch en dr. Bresser v.a. 6 uur:
Stil, niets te beleven, geen noemenswaardige trek.
Gezien: een enkele kievit, wat watersnippen, 1 buizerd, enkele koperwieken, 2 zanglijsters,
Locatie 1 Thuis: zonnig zang van tjiftjaf, roodborst, winterkoning.
Trek van: koperwieken
Thuis gezien: roodborst, goudhaantjes, tjiftjaf prachtig gezien, enkele ringmussen, koolmezen, groep
spreeuwen, vinken, grote lijster, witte kwikstaarten en kuifleeuweriken (laatste 2 soorten:
Haaghuissingel)
Gehoord: kramsvogels onderaan de berg, grote bonte specht.
Datum: 9-10-1962
Weer: stralend
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Gehoord: 1 keep, zang van de tjiftjaf.
Trek van: vinken, graspiepers, koperwieken, houtduiven en kieviten.
Gezien: zwarte roodstaart, goudvink (vr)
Datum: 10-10-1962
Weer: mooi, ’s avonds grondnevel
Locatie 3 Vliegveld
Waarneming:
Trek van: koperwieken en zanglijsters. ’s Avonds ging de trek vd koperwieken door ondanks de nevel.
Datum: 15-10-1962
Weer: zonnig
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming:
Trek op grote hoogte van o.a.: vinken, leeuweriken, koperwieken, houtduiven, 6 wilde eenden trokken
richting Krickenbeck.
Gezien: 2 buizerds heel hoog; hoog vliegende sperwer stootte op een valkje.
Datum: 16-10-1962
Weer: mooi
Locatie 2 Venlo-C
Waarneming:
Gehoord: putters en groenlingen bij ’t Slot, 1 huiszwaluw bij kazerne.
Datum: 21-10-1962
Weer: prachtig
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming:
Gehoord: overtrekkende kruisbekken,
Gezien: zwarte kraaien, 15 buizerds zeer hoog, blauwe reigers, grote groep kieviten.
Watervogels: wilde eenden veel, slobeenden, wintertaling, enkele.
Datum: 28-10-1962
Locatie 8 Krickenbeck
Gehoord:
Gezien:
Watervogels:

Weer: wisselend
Met Rolf en Paul

sijzen, keep
juv. havik, kauwen, kokmeeuwen, ijsvogel, boomklever, houtduiven veel, buizerd
wilde eenden, wintertaling enkele, tafeleend, futen één paar met heel jonge juv.,
Geoorde fuut in winterkleed, blauwe reiger.
Locatie Strabrechtse heide: Spreeuwenslaapplaats bekijken: ook roerdomp, wintertalingen en waterrallen.
Tot half vijf weinig te zien, behalve veel wilde eenden, wintertalingen en een groep zwarte kraaien, die een juv.
bruine kiekendief opjoeg.
Vanaf 10 voor 5 kwamen steeds grotere en kleine groepen spreeuwen aan vliegen, met de minuut werden het er
meer. Het werd één grote wolk spreeuwen, het bleef intussen maar binnenstromen, totdat ze binnenvielen in het
riet. Het riet boog door onder hun gewicht. Het zag zwart van de spreeuwen, niet te tellen zo veel. Imposant!

Datum: 3-11-1962
Weer: prachtig, wind ZO
Locatie: Strabrechtse Heide
Waarneming met Huub, Liesje, Frans, Bruintje en Agatho
Bij het Benven eerst nog 73 rietganzen geteld. Het zag hier grijs van de wilde eenden, slobeenden,
wintertalingen en de grauwe ganzen.
Om 10 over 4 kwamen de eerste spreeuwen, het zwol direct daarna zeer sterk aan. Een roerdomp vloog op.
Onder de kluwen van samengebalde spreeuwen zagen we een sperwer (vr), probeerde een spreeuw in het riet
te stoten, waarop alles in de directe omgeving wegstormde.
In de verte zagen we een blauwe kiekendief.

Datum: 4-11-1962
Weer: zacht en zonnig
Locatie 8 Krickenbeck
Waarneming met Huub
Bij de eerste Hochsitz was een eekhoorn zeer luidruchtig een nest aan het bouwen.
Gezien:
sijzen, goudvinken, roodborst, heggenmussen
Watervogels:
wilde eenden, futen,
Trek van:
vinken, houtduiven, koperwieken.
Locatie 6 Venkoelen: kuifmees gezien, overtrekkende groep kramsvogels.
Locatie 1 Thuis:
ca.200 overtrekkende houtduiven.
Elkaar najagende eekhoorns raakten in gevecht en ‘kwaakten’ als ze elkaar grepen als katten.
Datum: 22-11-1962
Locatie 1 Thuis

Weer: -6C, pak sneeuw
Waarneming:

Koperwiek en merel scharrelend in bladerhoop. Koperwiek was de helft kleiner, maar joeg de merel (m) weg.

Datum: 25-11-1962
Weer: bewolkt, zacht
Locatie 9 Groote Peel
Waarneming met Huub
Weinig te beleven
Onderweg gezien: buizerd, roeken en kauwen.
In De Peel: wilde eenden stonden op dichtgevroren plas, 1 blauwe kiekendief (vr), zwarte kraaien, één b. kraai
Datum: 27-11-1962
Weer: ?
Locatie Belfeld
Activiteit:
Geringd een roodkeelduiker, die aangetroffen was op het terrein van de Ned. Gresbuizen Industrie.
Waarschijnlijk door mist uit de koers geraakt. Hubatsch nam hem mee naar Krickenbeck.
Datum: 2-12-1962
Locatie 8 Krickenbeck
Plas was met ijs bedekt
Gezien:
Gehoord:
Trek van:
Watervogels:

Weer: koud -2C, helder weer
Waarneming met Huub, Paul, Hubatsch

buizerd, sperwer (vr), groepje heggenmussen, vinken, sijzen, merel, 2x zwarte specht
boomkruiper, goudvink, boomklever,
houtduiven
100-den wilde eenden, enkele wintertalingen, ca. 5 tafeleenden, 3 futen en op op 27 nov. geringde
roodkeelduiker was in goede conditie, meerkoeten, kokmeeuw, blauwe reiger

Datum: 20-12-1962
Weer: -6C, pak sneeuw
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Afgelopen weken ‘weinig te beleven’
Vanmiddag om 2 uur stormaanval van sperwer, hevig alarm! De Turkse tortels vlogen de lucht in, de
merels zaten luid chickend in het hek en de mussen waren ondergedoken. Onze tamme duiven waren
‘opgelost’.

Datum: 23-12-1962
Weer: -18C, onbewolkt
Locatie 9 Grote Peel
Waarneming met Paul:
Onderweg 2 buizerds, enkele roeken en kauwen en spreeuwen. Vliegend: waarschijnlijk rietganzen
Gezien:
1 torenvalk, 1 blauwe kiekendief (m), rietgorzen, enkele bonte kraaien,
Watervogels: 80 rietganzen, wilde eenden, 5 meerkoeten met hun poten op het ijs vastgevroren², 7 kolganzen
2) de meerkoeten waren niet te redden, daarvoor as het ijs te dun.

Locatie 1 Thuis: sijzen, goudvink, roodborst, heggenmus, vink, merels, Turkse tortel; groepen houtduiven.
Datum 30-12-’62
Weer: sneeuwstorm
Locatie 14 De Hamert , gezien: goudhaantjes, enkele
Op de Maas: meerkoeten, wilde eenden, 2 kuifeenden, 2 waterhoentjes.

