Dagboek Lou van den Hombergh 1957 – 1958 – 1959
Datum: 25-01-1957
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming: 5 lijsters vlogen in N-richting, 65km/u
Datum: 3-02-1957
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming: eerste zang vink, grote bonte specht, roodborst, holenduif, koolmees (lenteroep), kepen, vinken,
en één putter.
Locatie 2 Villapark: Turkse tortel, reeds baltsende kepen; Albertushof: grote groep geelgorzen, 1 pimpelmees,
merels gepaard en met bescheiden zang. Mannetjes in dreighouding, territoriumdrang.
Datum: 1, 3 en 5-01-1958
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Waarneming: resp. 7, 8 en 8 Pestvogels, foeragerend op Gelderse rozenbessen
Datum: 5-01-1958
Locatie: 8 Krickenbeck, Poelvenn (D)
Waarneming: 2 Blauwe Reigers, 2 Kapmeeuwen, 1 Zwarte Specht (maakte veel kabaal)
Koolmezen scharrelden als merels tussen de bladeren.
Pimpelmezen, Staartmezen, 1 Boomkruiper, Glanskoppen
300 Wilde eend, 2x Tafeleend
Datum: 24-01-1958
Locatie: 1 ‘Op de berg’, bij huis
Waarneming: 31 waterhoentjes, grazend in de wei.
Datum: 24-01-1958
Locatie: 4 Bij vuilnisbelt
Waarneming: 1 buizerd, 1 holenduif, groepjes kramsvogels, grote lijster, merel
1 roodborst, enkele pimpelmezen, vinken en 1 groenling.
Géén bonte kraai, wel zwarte, roeken, kauwen, eksters en gaaien.
Datum: 24-01-1958
Locatie: 3 Zweefvliegveld Venlo Waarneming: enkele kramsvogels
Locatie: 1 thuis bij de buren (Heckers)
Waarneming: groep 200 à 300 kepen, verder: ringmussen, kneutjes en vinken foeragerend op onkruid.

febr. - dec ’58 geen waarnemingen
Datum: 01-01-1959
Locatie: 14 De Hamert – N271
Waarneming: Enkele eksters, een in het veld foeragerende buizerd, donker exemplaar.
Datum: 10-01-1959
Weer: flinke sneeuwbuien
Locatie: 9 Aspelse Peel, is Groote Peel
Deelnemers excursie: B. Agatha, Spraan, Hubatsch, Dr. Stehle, Mertens, hr. v. Deurzen (gids)
Waarnemingen: Onderweg kauwen, kramsvogels, koperwieken en spreeuwen, vlogen door sperwer.
Groote Peel:
Kibbelende torenvalk en smelleken. Groep 38 ganzen (soort ?), blauwe kiekendief,
4 Kleine Rietganzen. Smelleken joeg op boomvalken-manier op Leeuwerik.
Groep 55 kieviten. Naast wilde eenden, ekster en graspieper en 2 rietgorzen zagen we
diverse korhoenders, opvallend soepele vlucht. In de schemer: overvliegende Watersnip.
blauwe kiekendief paartje konden we goed waarnemen.
Datum: 11-01-1959
Weer: harde sneeuwbui
Locatie: 2 Julianapark
Waarneming: 11 pestvogels. Ook merels, kramsvogels en enkele koperwieken. Dr. Stehle heeft de pestvogels
gefotografeerd.

Datum: 12-01-1959
Weer: zware sneeuwbui
Locatie: 2 Julianapark
Waarneming met Hans: 12 pestvogels. Ook kramsvogels en merels gezien (bij Velden). Daar ook 7 patrijzen,
w.v. een met manke poot, foeragerend aan melde. Veldleeuweriken waarvan 1 ex. met witte
plek op r.-schouder. 3 ringmussen. Verderop een grote groep roeken en kauwen. Op de plas
3 meerkoeten; In 1 Villapark 5 Turkse tortels en aan de Maas kuifleeuweriken, en kokmeeuwen.
Datum: 16-01-1959
Weer: behoorlijk koud
Locatie: 2 Julianapark
Waarneming: 31 pestvogels; Achter ons op dak van een huis aan de Burg. v. Rijnsingel zaten 3 kauwen,
merel, 2 Turkse tortels, huismussen en vinken.
Datum: 17-01-1959
Weer: dooi
Locatie: 2 Julianapark Waarneming: 28 pestvogels, veel kramsvogels, opmerkelijk kleurverschil sommige
roestgele borst, andere met grauwe borst (juv?), er leek ook verschil in grootte.
Locatie: 3 Groote Heide
Waarneming: 80 – 100 Kneu’s op onkruidzaad. Enkele bonte kraaien en roeken op de hei. Op duin:
geelgorzen en enkele vinken. Kramsvogels in de bongerd en 2 overvliegende blauwe reigers.
Hongerige houtduiven tussen Velden en Genooi, die opvlogen toen de sperwer kwam.
2 buizerds werden belaagd door groep eksters. In koolveld verderop zat groep veldleeuweriken,
houtduiven, patrijzen, kramsvogels en roeken.
Op de Maas, in de schemering: 4 meerkoeten, merels en een prachtige roodborst.
Op ons dak: Turkse tortels, kauwen en vinken.
Datum: 18-01-1959
Weer: Harde Z-W wind, regen
Locatie: 9 Aspelse Peel, is Groote Peel
Waarnemers: Bert v. Kleef, Paul Spreuwenberg, Wieke Gerards en ikzelf
Waarneming: 2 rietgorzen, enkele kramsvogels en een paar solitaire korhoenders. Bij één korhaan viel de
witte ondervleugel op. Bij de Grote Plas vloog een groepje graspiepers en we zagen een
biddende torenvalk. Groepje ganzen (soort?) vloog fel op bij de nadering van smelleken.
Op landweg: patrijzen, houtduiven, roeken en kauwen, wegvliegende groene specht.
Locatie: 2 Julianapark
Waarneming: 52 pestvogels!! En veel kramsvogels.
Om 1:15 zagen we in een volière (in het Julianapark?) ‘onze’ Merel met afhangende l.-vleugel
tussen de huismussen zaad te eten. We konden de ring goed zien. Hij was in gezelschap van
mannetje met witte vlek op de borst.
Achter zaten ca. 150 kneu’s, en enkele groenlingen; 1 kneu zat vast aan een lijmstok. Toen we
haar losmaakten, vloog ze normaal weg.
Verder zagen we op en rond het dak enkele vinken en Turkse tortels foeragerend op het dak.
Datum: 19-01-1959
Weer: dooi
Locatie: 2 Julianapark
coördinaten: 51.368545/ 6.174924
Waarneming: Pestvogels waren verdwenen, ook nog maar 4 kramsvogels en 1 koperwiek
Datum: 24-01-1959
Weer: dooi
Locatie: 1 ‘Dump’, rommelplek dichtbij huis
Waarneming: Gemeente trof hier een Blauwe Reiger aan in uitgeputte toestand. At niet van aangeboden
kikkers, sprotjes.  Vergiftigd ?  Ringnr. 241-300, VWG Helgoland (D) Was in de kolonie Krickenbeck geringd
en 1½ jr. oud geworden. Volgende dag dood, mooi opgezet door Bonte? In villapark zaten veel Turkse tortels.

Datum: 25-01-1959
Weer: helder weer
Locatie: 4 Het Vorst, bij Velden
Waarneming: om 08:15 een enorme wolk vogels: roeken en kauwen boven de Maas.

Datum: 25-01-1959
Locatie: 8 Krickenbeck
coördinaten: 51.352271/ 6.267837
Met Huub de Bruine, Paul Spreuwenberg en Wieke Gerards
Waarneming: Spreeuwen, kool- en pimpelmezen, matkoppen. De koolmezen lieten hun lenteroep horen.
Grote bonte specht. Op de plas naast veel wilde eenden een grote groep nonnetjes reeds in
prachtkleed. Meerkoeten, een rietgors, goudvink, blauwe reiger met vliegproblemen.
Twee kokmeeuwen (juv.), zwarte kraai, groep vinken, groep sijsjes. buizerd, matkop, staartmezen. Boomklever met rood gekleurde flanken?
Thuis: 1 (We woonden nog op de Parkstraat) Op dak foerageerden Turkse tortels, ruziënde vinken en
twee druk doende pimpeltjes.
Datum: 22-02-1959
Weer: bewolkt, niet zo koud
Locatie 14 De Hamert
Waarneming met Ru, Spraan, de Bruine en Ber van Kleef: 5 hazen rammelden dat het een lust was.
Veldleeuweriken zongen volop, grote groep kramsvogels en spreeuwen prachtig gezien. Op het water:
groep wilde eenden en wintertalingen, vlogen op. Fazant rende een stuk mee met de auto, 15km/u.
Thuis 1 Grote lijster gaat als eerste aan tafel op onze voederplek.
Datum: 25-02-1959
Weer: prachtige, zonnige dag
Locatie 2 Centrum Venlo: Merel zong, nestelende Turkse tortels. In Julianapark 15 Pestvogels, en in de
Vogelbuurt nog eens 40 stuks.
Datum: 26-02-1959
Weer: echte lentedag
Locatie: 2 Parkstraat 11 Waarneming: ringmus tussen de huismussen.
Datum: 27-02-1959
Weer: zonnige, zomerse dag
Locatie: 2 Deken van Oppensingel
Waarneming: 51 Pestvogels in de hoge bomen, soms vlogen ze op de grond. Dan liepen ze met gestrekte nek
rond en hipten op zoek naar eten, insecten. Hun sjrie, sjrie was niet van de lucht.
Een heggenmusje zong volop, Turkse tortels koerden, kauwen graasden verderop in het Julianapark.
In de Vogelbuurt zagen we verspreid nog eens 8 Pestvogel, moetene r meer geweest zijn. Twee ex.
gaven elkaar bekjes. Van het vrouwtje was duidelijk te zien dat ze minder rood op de pennen had.
Verder zagen we vinken, ringmussen, mussen en kuifleeuweriken. ’s Middags zaten er 3 exemplaren
langs de weg in het grasveldje. Eén keek op naar de lucht waar straaljagers condens strepen trokken.
Locatie 4 Venkoelen: ’s middags zaten hier wel een paar honderd kramsvogels, ca. 10 geelgorzen en een
zingende winterkoning. We zagen een kat met een gevangen muis. Nadat het nog levende muisje
bevrijd hadden kroop het direct weg tussen de bladeren.
Datum: 28-02-1959
Weer: zonnige, zomerse dag, temp. Boven de 18C
Locatie: 2 Burg. van Rijnsingel
Waarneming: Geen enkele Pestvogel meer; Wel zingende vinken en roodborst. Foeragerende houtduiven,
spreeuwen en gaaien en natuurlijk ook merels.
Bij Frans Notermans thuis (omg. Guliksebaan?): torenvalk zeilde als een buizerd. Boomleeuwerik zong geweldig
mooi. Bosuil, waar we een kast voor ophingen, zat bij van Gasselt in de boom voor het huis te pitten.
Locatie 3 Groote Heide: 2 torenvalken, 10 eksters, 1 zwarte kraai en kaauwen. Ook hier een zingende boomleeuwerik.
Datum: 01-03-1959 7 uur ’s morgens
Weer: een prachtige, windstille lentedag
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met H. de Bruine, P. Spreuwenberg en Ger Schreven: Langs de N271 2 buizerds. Op De Hamert
overal zingende geelgorzen, in de verte de roep van een groene specht. Later ook nog vliegend van
dichtbij waargenomen. Overvliegend, meest naar het noorden: 13 en later groep van 41 kieviten, 1
witte kwikstaart, boomleeuwerik en houtduiven. Veel wilde eenden en wintertalingen. Paartje
roodborsttapuit, man zong volop. Van afstand zagen we veel spreeuwen, buitelende kieviten, grote
groep watersnippen en de wulpen jodelden heerlijk. Verder zingende vinken en veldleeuweriken.
Op twee plekken paartje reeën gezien.
Langs de Maas: kokmeeuwen, zwarte specht vloog richting Venkoelen.

Datum: 02-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Weer: zomerse dag
Waarneming: 23 pestvogels foeragerend op bessen. Enkelen vingen ook insecten. 2 blauwe reigers, overVliegend. Turkse tortels waren heel actief, zang van de vink.
Datum: 04-03-1959
Weer: bewolkt en kil
Locatie: 2 Julianapark/ Burg. van Rijnsingel t.o. Notermans, advocaat.
Waarneming: 40 pestvogels. Ook in de vogelbuurt zaten er enkele 10-tallen. Ze schijnen tussen deze twee
pleisterplaatsen op en neer tee gaan.
Langs de Maas: 1 stormmeeuw tussen groep kokmeeuwen.
Datum: 06-03-1959
Locatie: 2 Thuis, toen nog Parkstraat
Weer: wisselend bewolking, buiig weer.
Twee kauwtjes die elkaar 10 minuten snel achtervolgden. Oorzaak? Had de een iets lekkers,
paarvorming?, werd er één verstoten? (Kaste-strijd, zie Lorenz).
Turkse tortels nu reeds aan het broeden op twee eitjes.
Datum: 07-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Weer: kil
Waarneming: Nog 18 pestvogels. Groep kramsvogels vloog hoog over.
Vertrek naar Texel, waar zeker 189 soorten zijn waargenomen!!
Datum: 14-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Waarneming: 23 pestvogels

Weer: ?

Datum: 15-03-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: blauwe hemel na nachtvorst, beetje nevel
Waarneming met Wieke en Ger Schreven: groep kramsvogels, vink, winterkoning. In de verte lange roffels van
zwarte specht. Spreeuwen, wilde eenden en houtduiven op de dump. Op de plas: meerkoeten, wilde
eenden. Gaaien, roep van buizerd imiterend. Roepende pimpelmees, 2 blauwe reigers, 3 graspiepers,
kieviten voerden hun grandioze vliegcapriolen uit. Zang van geelgorzen en veel kneutjes. Paartje vink,
We zagen zeer duidelijk de pootafdruk van een das.
Zang van roodborsttapuit, ook goed gezien. 2 boomleeuweriken roepend naar elkaar. Groep
veldleeuweriken overvliegend. Baltsende houtduiven, ca. 15 kneu’s overvliegend, 2 grote lijsters,
roodborst volgde ons. Mezensoorten: kool-, staart, pimpel- en kuifmezen. Een watersnip vloog uit
de natte weiden op.
Datum: 16-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Weer: ?
Waarneming: 32 pestvogels op daken van Deken v. Oppensingel, bij Frans Notermans.
Datum: 17-03-1959
Locatie: 2 Thuis
Weer: ?
Waarneming: Slaaptrek van de kauwen, ’s avonds vanaf 18:45.
Datum: 18-03-1959
Locatie: 4 Velden
Weer: ?
Waarneming: 42 kramsvogels, vliegend naar het noorden.
Datum: 20-03-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: ?
Waarneming: 1 kleine zwaan, ze was vrij schuw. ’s Middags in rust en poetsend waargenomen. Op het meer
meerkoeten, wilde eenden en blauwe reiger. Vink, zanglijsters, zingend. Groepje van 10 waterhoentjes
in de wei, kennelijk op doortrek.
Locatie 4 v. Oppensingel: 26 pestvogels en 3 huismussen.
Datum: 21-03-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: lente is echt begonnen!
Waarneming: 1e zang van tjiftjaf, 2 ex.; De kleine zwaan prachtig gezien. Zit hier -volgens Schreurs- al 5 dagen.
Groep van zo’n 16 waterhoentjes. Zang van vink, roodborst, zanglijster, roffelende groene specht.

Datum: 22-03-1959
Locatie 8 Krickenbeck
Weer: windstil, zacht
Waarneming met Ru, Bruintje, Spraan, Wieke en Huib : 3 groepjes kauwen en enkele roeken bij de Maas.
Buizerd, roffels van de grote bonte specht. Overal zang van de boomklever, spreeuwen, vink,
winterkoning, roodborst, rietgors, boomleeuwerik, pimpel- en koolmees, paartje goudvink en tjiftjaf.
Geelgors en kuifmees gezien. De zwarte specht riep en roffelde. Kauwen en spreeuwen hadden de
meeste spechtengaten al opgeëist.
Op het water: 10 à 15 koppels van de fuut, wilde eenden, meerkoeten, waterhoentjes en 4 blauwe
reigers, 6 kokmeeuwen (adult), 2 knobbelzwanen. Boven het water buitelden 6 kieviten.
Locatie 2 Thuis: ’s avonds rond 10 uur hoorden we een groepje tureluurs, volgden de loop van de Maas.
Datum: 23-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Weer: ?
Waarneming: Nog steeds minstens 20 pestvogels op daken van Deken v. Oppensingel.
Datum: 24-03-1959
Locatie: 4 Genooi, Venlo
Weer: prachtige lentedag
Waarneming: zwarte roodstaart, tjiftjaf, 2 holenduiven, meerkoeten en de kleine zwaan was er nog. 18 pestvogels in de bomen boven drukke verkeersweg (N271)
Datum: 25-03-1959
Locatie: 2 Julianapark, Venlo
Weer: hele dag regen
Waarneming: Hoorde en zag 24 pestvogels in populieren van Deken v. Oppensingel.
Datum: 27-03-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: ?
Waarneming: kleine zwaan is er nog Zang van tjiftjaf, roodborst, vink, zanglijster, goudvink.
Op het water: wilde eend en meerkoeten. Een klopte na het aan land gaan 3x met poten op het water.
Droog schudden?
Datum: 1-04-1959
Locatie: 2 Julianapark

Weer: ?
Waarneming: nog steeds 20 pestvogels. Ook de kleine zwaan is nog waargenomen.

Datum: 2-04-1959
Weer: ?
Locatie: 2 Thuis
Waarneming: Twee vechtende kauwen, met de poten in elkaar gestrengeld rolden ze van het dak af. Ze
ruzieden om de broedplaats in onze schoorsteen. Pas op de grond lieten ze elkaar los. De andere
kauwen keken en scholden mee.
Datum: 5-04-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: Kil maar droog
Waarneming ’s avonds met dr. Stehle: massaal optreden van vele fitissen. Ook tjiftjaf en blauwborst gehoord,
eerste van het jaar. Volgens Stehle waren er deze dag ook veel in de Peel, kennelijk op doortrek.
Datum: 6-04-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: koude aprilbuien
Waarneming: Na regenbui boerenzwaluwen zingend en rustend op draden, prachtig afstekend tegen de
inktzwarte wolken. Verder gezien: groep spreeuwen, graspiepers, witte- en gele kwikstaarten,
fazanten, gaaien, houtduiven, meerkoeten en geelgors. Zang van grote lijsters, merels, tjiftjaf en fitis
(liet zich ook goed zien), staartmees en we hoorden een kleine karekiet met het geluid van een
lachende groene specht op de achtergrond.
Datum: 12-04-1959
Locatie: 4 Venkoelen
Weer: wolken als kastelen, weerbericht was slecht, viel erg mee
Waarneming: 4 kramsvogels, 1 zwartkop, nestelende houtduiven in de bosrand, hier ook een scharrelende
wilde eend. De talrijke fitissen en tjiftjaffen hoorden we overal tegelijk. We stonden 5 minuten oog in
oog met een ree, een twee-einder. We zagen vinken, staartmezen, buitelende kieviten, boompiepers,
geelgorzen, pimpelmees. De koolmezen deden ons scheldend uitgeleide, één ex. had op het wit onder
z’n oog een zwart vlekje. Verder zagen en hoorden we de koekoek, overvliegende, zingende kneuen.
Wilde eenden vielen in langs de weg in het bos. Drie watersnippen kwamen roepend over, een

mannetje demonstreerde een fantastische balts, zeker 20 minuten lang.
Locatie 8 Krickenbeck, op de Schrolik: Heggenmus, roodborst en fitis gaven een prachtig concert, terwijl de
watersnippen baltsten. Als kers op de taart kwam de blauwborst vlak voor ons zitten op 8m afstand en
liet een snel en nauwelijks hoorbaar fluisterend lied horen onder fantastische belichting. Deze had
geen witte stip op de borst.
Paartje goudvink gezien, zong nasaal, binnensmonds. Kuifmezen staken de weg over. Baltsende grote
bonte spechtenpaar. Nog een paartje goudvink gezien, mannetje was fletser van kleur. Groene
spechten vlogen lachend voor ons uit landde tegen boom en kroop direct naar de achterkant. Op de
plas zwommen meerkoeten, wilde eenden en 1 watersnip vloog boven de plas.
Gezien: waterhoen, kauwen, gaaien, spreeuwen, grote lijster, merel en zanglijster. Gaaien imiteerden
geluid van blauwe reiger, die daar zelfs op reageerden. Verder boompiepers en witte kwikstaart.
Datum: 14, 15 en 17 april 1959
Weer: 26C
Locatie: 2 Julianapark Waarneming: 15 tot 20 pestvogels, foeragerend op Gelderse roos.
Locatie: 2 Thuis:
1e Turkse tortels zijn deze week uitgevlogen.
Datum: 1-05-1959
Locatie: 2 Thuis

Kil weer, harde wind
Mogelijk slechtvalk gezien op afstand v.a. Nolensplein.

Datum: 3-05-1959
Weer: stralende hemel, koude wind
Locatie: 4 Venkoelen
‘
Excursie met ‘Vrienden der Natuur’.
Zanglijster en fitis zingend op de Dump. Bij Ossenberg sprinkhaanzanger. Nachtegaal, koolmees,
veel overvliegende kneu’s, Fantastische zang van boomleeuwerik: er schijnen 2 paar te broeden op
Ossenberg (waar op 15 mrt. territoriumgevecht plaatsvond). Boompieper liet zich prachtig horen. Leeg
net van kneu gevonden. Blauwborst -met witte stip, zingend. Watersnip blaatte. Zang van:
zwartkop, fluiter, boerenzwaluwen en trekkende gierzwaluwen.
Locatie 1 terrein Venlo girls: 2 grote lijsters met jongen, naar het scheen. Roodborsttapuit joeg jong paapje
weg. Verder: kieviten, enkele wulpen, tapuit, veldleeuwerik. We zagen een pieper, die we niet konden
thuisbrengen, was licht van kleur en had geen vlekkentekening: wrsch. duinpieper.
Locatie 2 Parkstraat 11: merel bouwt bij showroom nest praktisch helemaal af in een dag. Trok zich niets aan
van slaande deuren, of van mensen.
Datum: 5-05-1959
Weer: zonnig, koud
Locatie: 3 Zweefvliegveld
Waarneming met Bruintje en Agatha:
Veel tapuiten, ook roodborsttapuit, paartje paapjes, 2 veldleeuweriken, 1 ex. was veel lichter.
Boompieper zong raar afgemeten liedje. Twee patrijzen zate te soezen, 2 zwarte kraaien, buitelende
kieviten, jodelende wulp. Er vlogen gierzwaluwen en een gemengd groepje oever- en boerenzwaluw,
zang van sprinkhaanzanger.
Datum: 7-05-1959
Weer: zomers, onbewolkt
Locatie: 9 de Groote Peel
Waarnemingen v.a. 05:30 met Bruintje en v. Spreuwenberg:
Wulpen in het bouwland, kokmeeuwen met enkele visdiefjes, blauwe reiger, Heggenmus en
graspieper. Slobeenden mooi te zien, groter in aantal dan wilde eenden. Winter- en enkele
zomertalingen. Aanhoudende roep van koekoek. We hoorden baltsende korhoenders, geluid deed
denken aan schurende schaatsen over het ijs. Enkele korhoenders vlogen langs, mannetjes, fantastisch
met hun rode ooglellen.
Zwarte kraai, zwarte sterns vlogen in paren naar grote plas. In de lucht verder: kokmeeuwen, een
tortelduif, grauwe kiekendief, licht van kleur, waterhoentje en meerkoet. 20 zwarte sterns joegen in
Scheervlucht over het water. Zelfs doodaars renden over het water. We zagen een grondelende
pijlstaart.
In de vochtige hei hoorden we 2 of 3 sprinkhaanzangers, zingende fitis, boompiepers, rietgors zong en
zang van paapje die deed denken aan gekraagde roodstaart. Grasmus zagen diverse keren fantastisch.
Boeren- en oeverzwaluwen vlogen over. Visdiefje op nest viel omringende kokmeeuwen fel aan.
Twee oeverlopertjes vlogen over. Overvliegende wielewaal, zwarte sterns, ekster, veel kneutjes. We
zagen een witgatje, baltsende blauwborst, een tapuit, zingend.
Veel grutto’s buitelden door de lucht en lieten hun mechanische grutto-grutto-grutto horen op de
maat van hun vleugelslagen. Tureluurs konden we goed zien op een hek, waar ook op een rij de
kneu’s, gele kwikstaarten, zwarte sterns, roodborst en een wulp zaten.

Paartje koekoek kwam roepend over, gingen even verderop op een paal zitten. Door de kijker konden
we zelfs de oranje-bruine iris in het oog zien. Verder zagen we parende kneu’s.
Voortzetting van de lijst met waarnemingen:
patrijzen, houtduiven, veldleeuweriken, steenuiltje (op de kerk), nachtegaal en gaaien.
Locatie 2 Thuis Parkstraat 11: 2 boerenzwaluwen vlogen luid kwetterend naar binnen, verkenden de boel
en verdwenen weer. Merel bij showroom had eieren. Veel gierzwaluwen boven ons huis.
Datum: 10-05-1959
Locatie: 8 Krickenbeck

Weer: zomerse dag
Waarneming met Reavens en Frans Notermans:

Karpers waren aan het kuitschieten in de plas dicht langs de kant, met de ruggen boven water.
gehoord:
wielewaal
meerdere koekoeken
tuinfluiter
snor
fitis
tjiftjaf
vink
winterkoning
koolmees
holenduif
sprinkhaanzanger
Turkse tortel
waterral

gehoord en gezien:
rietzangers
blauwborst
boomklever
zwartkop
pimpelmezen
boerenz
zwaluw
gierzwaluw
futen meest in aantal
meerkoeten
wilde eenden
wintertalingen
zomertalingen

gezien:
roodborst
boomkruipers
goudvink -man met nest?
bruine kiekendief
zwarte stern,
1e broedgeval hier
kleine karekiet
rietgorzen

Reigerkolonie met Hubatsch als gids:
In ’58 waren er 72 reigernesten.
hoorden:
- roerdomp
- porseleinhoen
- kuifeend niet gezien, broedt hier
wel volgens Hubatsch

Datum: 11-05-1959
Weer: fantastisch
Locatie: 2 Bij van Gasselt thuis (omg. Guliksebaan?)
Waarneming: Drie juveniele bosuilen, luid piepend en gevoerd door adult ex. Ze schommelden als beren
met hun koppen op en neer. Ze konden al heel behoorlijk vliegen.
Datum: 12-05-1959
Weer: ?
Locatie 3 zweefvliegveld
Waarneming ’s avonds met Frans, Paul, Hans:
Gezien: roodborsttapuit, kneu. Twee boomvalken, demonstreerden hun geweldige vliegcapriolen.
Torenvalken boven het bos bezig met baltsspel, of prooi-overgave. De ransuil was volop aan het jagen
zonder veel succes. Overvliegende koekoek. We zagen verder: fitis, veldleeuwerik (zingend),
houtduiven en gierzwaluwen.
In Horst ’s middags eerste 2 huiszwaluwen van het jaar.
Datum: 15 mei 1959
Weer: ?
Locatie 2 Thuis
Waarneming:
Schoonvader bracht juv. bosuil, door jongens ‘ergens’ bij de Venkoelen gevonden. Hij was niet bang,
at goed van het gehakt en knipoogde naar ons.
Datum: 18 mei 1959 2e pinksterdag
Weer: stromende regen
Locatie: 9 De Groote Peel
Waarneming met Ru, Teng, Paul, Frans, Wieke, Mike, Huib en Bert:
gehoord en gezien:
slobeenden, 1 ex. met 7 jongen
wilde eenden
wintertalingen
visdiefjes

wulpen
grutto
kieviten
meerkoeten

waterhoentje
rietgors
geelgors visdief, broedend

Wegens de onophoudelijke regen werd deze tocht eerder afgebroken.

Datum: 12-05-1959 ‘s avonds
Weer: prachtig zonnig
Locatie 3 zweefvliegveld
Waarneming:
Paartje jagende boomvalken ving diverse kevers, waarschijnlijk broedplek in de buurt.
Gezien: 2 of 3 paar wulpen, tapuit, pieper, kieviten, kauwen en gierzwaluwen. De kolonie
oeverzwaluwen bij Hendrix is goed bezet; bij de Bovenste Molen is een nog grotere kolonie.
In het bos bij de nieuwe watertoren zat een ransuilennest met 1 jong. Een gevoerde muis werd in
een paar happen opgegeten. (Hoe uilen kunnen schransen, zien we ook aan onze ‘tamme’ bosuil).
De door ons geadopteerde bosuil, we noemen hem Strix
Hij gaat ’s nachts op het dak wandelen en slaapt overdag als een hondje in z’n bed. Gisteravond toen we hem
om 7 uur buiten lieten, maakte een merel hevig alarm. Strix kruipt overdag weg in een hoekje tussen de
wingerdbladeren. Deze avond kwam hij na een wandeling op het dak vanzelf weer naar binnen.
Sinds vanmorgen weigert hij te eten. Gooide zich als een jonge kiekendief op de rug en klauwde met pootjes.
De eerste dag, toen we hem op de stok lieten zitten ging hij lamlendig tegen de muur hangen. In ‘bed’ voelt
hij zich overdag beter.

Datum: 23-05-1959
Weer: prachtig, verkoelende wind
Locatie: 6 Venkoelen
Foto-tocht met Agatha.
Waarneming: bij de Ossenberg zat op afstand een duinpieper, te ver weg om zeker te determineren.
Gezien: twee buizerds, vlogen op thermiek. In dezelfde bel zweefde ook een grauwe kiekendief en een
aantal gierzwaluwen. Dichter bij de grond zagen we kneu’s, geelgors, veldleeuwerik en een
boomleeuwerik, terwijl een wielewaal in de verte zong. Twee grauwe klauwieren vlogen voorbij,
gingen mogelijk nestelen in de bramenstruiken.
Bij het nest van een roodborsttapuit maakten we van 15:30 tot 19:30 een 5-tal foto’s van het
vrouwtje.
Datum: 25 mei 1959
Weer: prachtig
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
Eerste mereljong is uitgekomen, adult ‘tjoekte’ opvallend, uiting van emotie
Locatie 2 Heide: Ransuilen, waarschijnlijk broedpaar, gezien. Verder 2 torenvalken en 3 boomvalken met
virtuoze vluchten. 1 gierzwaluw was actief in de buurt van de boomvalken, zag 3 koekoeken bij elkaar
en nest met jonge veldleeuweriken.
Datum: 28 mei 1959
Weer: mooi
Locatie: 2 Bij Frans Noterman thuis
Waarneming:
Gewonde goudvink (vrouwtje) werd bij Frans gebracht, wrsch. raamslachtoffer. Werd buiten in een
doosje neergezet en vloog laag over de grond weg, bleef in een struik zitten. Een gaai had het op dit
vogeltje gemunt, we probeerden hem te schieten. Maar intussen had de gaai de goudvink geplukt en
meegenomen, maar daarmee tekende deze gaai ook zijn eigen doodvonnis.
Datum: 2 juni 1959
Weer: ?
Locatie 1 Thuis
Waarneming:
In de tuin vielen 3 merels en één huismus een juv. kauw aan, de veren vlogen er vanaf. Kauw kon nog
niet vliegen. ‘Onze’ bosuil Stix heeft iets aan z’n linker-handgewricht en kan nog steeds niet vliegen.
Vanaf 6 t/m 18 juni naar Texel

Datum: 20 juni 1959
Weer: ?
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming met Bé Agatha:
Buizerd, boomleeuwerik, veldleeuwerik, veel houtduiven op trek en een witte kwikstaart.
Datum: 28 juni 1959
Weer: harde wind, bewolkt
Locatie 4 Venkoelen
Waarneming met Agatha:
Nu met camera op statief, en flits vanwege het sombere weer foto’s gemaakt van duinpieper op
nest met 4 grote jongen. Vanuit schuilhut zagen we ook een grutto overvliegen. Zagen nog 4
roodborsttapuiten. Grauwe klauwieren waren net uit het ei.

Datum: 2-07-1959
Weer: ?
Locatie: 2 Albertushof (bij Lies)
Waarneming:
Grauwe vliegenvanger heeft al grote jongen, ze doen het dit jaar goed.
Gierzwaluwen zijn al met de trek naar het zuiden begonnen, ook enkele huiszwaluwen en
Turkse tortels vlogen over. Veel kokmeeuwen hoog boven de stad.
Bijzondere planten groeien in kuil richting Tegelen: gevlekte orchis, klein wintergroen,
duizendguldenkruid en slangenkruid.
Datum: 2-07-1959
Weer: ?
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming:
Poging gedaan om met standaardlens Grauwe klauwier te fotograferen, lukte na een kwartier,
daarna niet meer. Wel nog 2½ uur gewacht en nadat we de tentstokken wat verplaatsten verscheen
het vrouwtje.
Gehoord vanuit de hut: ekster, kneu, grasmus, boompieper, kraai en buizerd.
Gierzwaluwen verzamelen zich voor de trek; slaaptrek iedere avond van kauwen.
Vanochtend op ons dak nachtegalen en een fluiter, mogelijk ook al op trek.
Datum: 2-07-1959
Weer: temp. > 30C tropische dag
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Hubatsch, Stehle en 2 Engelse ornithologen:
We zagen: futen, meerkoeten met jongen, ze hadden oranjeachtige streep over de vleugelboeg.
Verder grote bonte specht, tjiftjaf, zwartkop, wilde eenden in eclipskleed, roodborst, kokmeeuwen,
blauwe reigers, waterhoentjes rennend over de waterlelies.
In 9 De Peel: vrouwtje grauwe kiekendief had daar gebroed, kokmeeuwen met grote jongen, blauwborst,
rietgors, geelgors, zingende boompieper, overvliegende wulpen, wilde eenden in eclipskleed, grote
groep kieviten.
De Peel was ontzettend droog en afmattend heet.
Op weg naar huis: zwarte sterns en visdiefjes.
Datum: 12-07 Weer: koeler Plantenexcursie naar de Hoge Venen (B) met Frans, Yvonne en Eugene

Datum: 23-07-1959
Weer: te droog en te warm
Locatie: 2 Thuis
Waarneming:
Vorige week brachten ze ons een jonge gierzwaluw die nog niet kon vliegen. Hij at ontzettend goed,
bedelde voortdurend en was onverzadigbaar. Vanmorgen lieten we hem vliegen, verdween om de
en nom onze beste wensen mee naar Afrika.
Datum: 26-07-1959
Locatie: 14 De Hamert

Weer: zomers
Waarneming met Bruintje en Ben Buskes, ’s morgens om 04:30:

roofvogels:
torenvalk
3 buizerds
bruine kiekendief

Locatie: 2 thuis

Datum: 30-07-1959

overig:
boompieper
geelgors
stel gele
kwikstaarten
fazant
zwarte kraaien
(pestten buizerd)

veel oeverzwaluwen
enkele boeren- en
1 huiszwaluw
houtduiven
roodborsttapuit

watervogels:
paartje dodaars met jongen
wilde eenden
enkele talingen (zomer-?)
gehoord: waterral
rietgors

in het bos: grasmus, matkop, merel, sprinkhaanzanger, boeren- en oeverzwaluwen,
enkele gierzwaluwen en een Turkse tortelduif.
Weer: einde van een drie maanden durende hittegolf,
regenbuien

Datum: 02-08-1959
Weer: zomers
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming met Spraan, Wieke en Ben Buskes:
Nadat we op de hei een patrijs hadden gezien, was het op de Hamert erg rustig. Een overvliegende
buizerd en de familie grauwe klauwier, die nog rondzwierf bij het moeras. Zingende fitis en kneu’s, al
twee aan twee op trek. Boompieper (juv.) goed gezien.
Gehoord: zwarte kraaien, wielewaal, alarmerende roodborsttapuit en een roepende waterral.
Boven de plas veel oeverzwaluwen, enkele talingen, en veel wilde eenden, allen in eclips.
Locatie 1: Thuis In ‘ons’ bos zat een goudvink; bij de dump ook nog enkele gehoord.
Datum: 08-08-1959
Weer: heel warm
Locatie: Sevenum
Waarneming met Agatha en Servatio:
Geprobeerd veldleeuwerik te fotograferen. Kwam na 20 min. naar het nest, maar voerde niet.
Daarna een uur lang niet meer gezien. Jong bleek dood te zijn.
Datum: 15-08-1959
Weer: lekker fris na regen
Locatie: 14 Krickenbeck
Waarneming met Bruintje en Spraan, v.a. 04:50:
Op het vliegveld ree met 2 grote jongen, werd achtervolgde door reebok
gehoord en/of gezien:
boomklever
boomkruiper
grote bonte specht
heggenmus
Pimpelmees
koolmees
roodborst (juv.)
goudvink
wielewaal

boerenzwaluwen op trek
veel groepen spreeuwen
Havik, overvliegend
kieviten

blauwe reigers
woudaapje kwam aanvliegen en
verdween in ’t riet
wilde eenden
futen met 2 jong op de rug
wintertalingen
visdiefjes
meerkoeten
waterhoentje
kokmeeuwen
kleine karekiet

Thuis 1 Parkstraat: duinpieper op de vlakte voor ‘ons’ bos. Boeren- en huiszwaluw (veel, overtrekkend)
een huismus met veel wit in de vleugels.
Datum: 18-08-1959
Weer: lekker fris
Locatie: 2 Thuis
Waarneming:
vogeltrek: witte kwikstaarten, boerenzwaluw, spreeuwen
Verder: 4 Turkse tortels met rustplaats in de buurt, kauwen slaapplaats bij het kleine park,
zwarte roodstaart op dak van buren.
Datum: 23-08-1959
Weer: benauwd
Locatie: 14 Krickenbeck
Waarneming:
Vogeltrek van: boeren- , oeverzwaluw en gierzwaluw (ook op 24-08)
In onze buurt: leeuweriken, duinpieper
Op de hei 2 : veel tapuiten
Datum: 27-08-1959
Weer: wat koeler
Locatie: 14 Krickenbeck
Waarneming:
Vogeltrek  Z : imposant grote groepen van boeren-, huiszwaluwen. Ook 1 gierzwaluw.
Datum: 29-08-1959
Weer: lekker fris na regen
Locatie: 2 Thuis
Waarneming:
Trek van kieviten, ca. 20 en gele kwikstaarten.
In het bos (Herungerberg): ’s middags goudvink, boerenzwaluwen (juv.) met duidelijk kortere
streamers. Verder: groene specht, wilde eend, roodborst

Datum: 30-08-1959
Locatie: 14 Krickenbeck
Op de hei 1 reegeit
gehoord en/of gezien:
tjiftjaf
merel
boomklever
grote bonte specht
zwarte specht vloog over
heggenmus
Pimpelmees
koolmees
roodborst (juv.)
goudvink

Weer: lekker fris na regen
Waarneming met Bruintje, Frans en Spraan, v.a. 05:15 :

spreeuwen, deed wielewaal na
sperwer
kieviten
rietgors
boerenzwaluw (2 juv., 1 ad.)
huiszwaluw
oeverzwaluw
houtduiven

blauwe reigers één was aan het zonnen
wilde eenden
futen met grote jongen
Op Schrolik futen met kleine jongen
op de rug
meerkoeten
waterhoentjes
kokmeeuwen
kleine karekiet

Datum: 02-09-1959
Weer: aanhoudend mooi
Locatie: 2 Thuis Venlo-Centrum
Waarneming:
Geen enkele zwaluw meer te zien.
Wel zwarte roodstaart, vlakbij. Om 19:00 uur in breed front groep witte kwikstaarten op trek.
Datum: 3 en 4-09-1959
Weer: aanhoudend mooi
Locatie: 2 Thuis Venlo-Centrum
Waarneming:
Trek van boerenzwaluwen. Verder 3 witte kwikstaarten en 3 kokmeeuwen
Datum: 05-09-1959
Weer: aanhoudend mooi
Locatie: 1 bos Herungerberg
Waarneming:
Grote wolk spreeuwen, die steeds van formatie wisselde en dan weer samenbalden. Er was een
roofvogel in het spel. Ging die nu achter de spreeuwen aan, of was het omgekkerd?
Diverse groepjes huis- en boerenzwaluwen. Roepende matkop.
Thuis bij Lies 1 Venlo-oost: foeragerende spreeuwen op perenboom.
Datum: 06-09-1959
Weer: aanhoudend mooi
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming ’s morgens 05:30 met Spraan, Wieke en Ben Buskes:
Op de hei: konijnen en 1 ree, zeer schuw door het schieten de laatste tijd.
Bij Venkoelen (dump): 3 vinken en een boerenzwaluw, 22 kieviten in de wei, 2 witte kwikstaarten.
Ganzen (grauw?) en gele kwikstaarten. Boomleeuweriken ca. 6 ex. één zong fantastisch.
Gehoord: zwarte specht, grote bonte specht bij gerooid eikenlaantje, goudvink, pimpel- en kuifmees
Gezien: groepje ringmussen in boompje, kneutjes vlogen af en aan. Buizerd en in de verte een blauwe
reiger. Op twee plaatsen zongen tjiftjaffen, vr. gekraagde roodstaart. Merel met oranje snavel.
We zagen: Spotvogel scharrelde op de grond, geelgorzen, roodborst, groep matkoppen.
Bruintje had gisteren bij Geldernsch kanaal, De Hamert, grote gele kwikstaart gezien.
Datum: 13-09-1959
Weer: bewolkt
Locatie: 14 De Hamert
Waarneming:,
Havik kwam 2x over, schrok van onze aanwezigheid, dodaars en roodborsttapuit alarmeerden.
Trekkend  Z: Groenpootruiter gehoord, 2x tju, tju en boerenzwaluwen
Gezien:
- op de hei: diverse roodborsttapuiten, overvliegend groepje spreeuwen en houtduiven
- Aan Gelders kanaal: roodborst, winterkoning
- Ravenvennen: Bruine kiekendief joeg de wilde eenden en de zomertalingen uiteen, 2x groene specht
- ‘Ons bos’: groepje staartmezen in gezelschap van pimpel- en enkele koolmezen, matkoppen.
Van 19 t/m 23 sept. Naar Texel, op de terugweg via Flevoland
Opvallend dit jaar dat er praktisch geen scholeksters en tureluurs waren.

Datum: 27-09-1959
Weer: aanhoudend mooi
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Spraan, Bruintje en Ben Buskes
Op vliegveld: geelgors en torenvalk. Reegeit met twee grote jongen.
gehoord:
boomklever
boomkruiper
spreeuwen
goudhaantjes
kuifmees
pimpelmees
vink
roodborst,
winterkoning
ringmussen
zwarte kraai, zingend

gezien:

spreeuwen vielen in gesloten
formatie torenvalk aan;
even later met havik idem.
boerenzwaluwen, groepje v. 8

kokmeeuwen boven plas
futen met grote jongen
2 blauwe reigers
waterral, gehoord

sijzen
35 gaaien vlogen hoog over,
later nog meer groepjes
kauwen, hoog overvliegend
houtduiven
groene specht
grote bonte specht

Datum: 1-10-1959
Weer: al 5 mnd. fantastisch zonnig
Locatie: 2 Thuis - Parkstraat 11
Waarneming:
Hoge trek van vinken en boomleeuweriken
Datum: 4-10-1959
Weer: zonnig na dichte mist
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Frans en Bruintje v.a. 06:30 uur
Trek alleen van spreeuwen
Winterkoning zong op 3 verschillende plaatsen. Prachtig 3 goudvinken gezien (vr.)
Buizerd op paal, 9 kwikstaarten, haas met 4 eksters om zich heen, verderop nog 5 ex.
Grote bonte specht, Turkse tortels zitten in grote groep bij Peters – v. Dijen.
Locatie: bij Lies groepje kool- een pimpelmezen op trek.
Datum: 6-10-1959
Weer: ?
Locatie: 2 Thuis - Parkstraat 11
Waarneming:
Albino huismus (man), lijf en staart helemaal wit, kop en vleugels normaal, wel wat valer.
Datum: 9-10-1959
Weer: behoorlijk koud ‘s ochtends
Locatie: 2 Thuis - Parkstraat 11
Waarneming:
2 Goudvinken, vliegend van villapark naar Noorder Binnensingel.
ca. 20 kieviten boven de stad  N-O
Trek van groepjes veldleeuweriken en vinken, vlogen Z-W. Verder trek van graspiepers.
In de verte vlogen kieviten, spreeuwen, matkoppen, kool- en pimpelmezen.
Op het dak zat en roodborstje. Opvallend: een mus vloog zeer fel achter Turkse tortel aan, vlogen wel
10 rondjes in de buurt.
Bij het bos: grote lijsters, witte kwikstaarten.
Datum: 11-10-1959
Weer: mooi na regenbui (oor het eerst na 5 mnd.)
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming:
Ter hoogte van ‘ons’ bos zagen we over de Duitse grens 86 kraanvogels opstijgen, hadden daar
waarschijnlijk geroest, en cirkelden om hoogte te winnen. Na 5 minuten vormden een formatie in lijn
en trokken schuin over ons heen. Hun melodieus “croix, croix’ zong ons in de oren. We konden met de
kijker de snavel open zien gaan en hoorden de jongen duidelijk piepen (een schril piepgeluid).
In het zicht van de stad werden ze kennelijk onrustig en gingen ze slordig rondvliegen, intussen hoogte
winnend.
Tijdens dit toppunt van de trek zagen we ook nog een grote zwerm houtduiven, kieviten, spreeuwen
en nog vele andere ‘pietjes’ in Z-W richting verdwijnen.

Ook op 11 oktober Locatie: 9 ’s Middags naar de Aspelse Peel (= Grote Peel)
waar we roeken, 2 blauwe reigers, watersnippen, veel graspiepers -op trek, 2 holenduiven, en 9 witte
kwikstaarten zagen; Verder kiekendief met witte stuit (grauw, of blauw vr.?, was te ver weg).
Toen werden we verrast door 36 invallende kraanvogels. Hierop zeilde sliert na sliert uit westelijke
richting binnen. We probeerden met de auto dichterbij te komen en zagen toen zo’n 600 kraanvogels
in het weiland staan. Even later ging de hele bende de lucht in onder luid en imponerend
getrompetter. Ze vormden dadelijk een formatie en vlogen weg in westelijke richting.
Samen telden we ze en kwamen tot de conclusie dat het zeker 4.600 exemplaren geweest moeten zijn.
Door ons hoge standpunt en de laag staande zon staken ze prachtig af tegen de donkere wolken op de
achtergrond.
Wat we ook nog zagen in het weiland: zanglijsters en 1 (vr.) roodborsttapuit. Wat een dag ! ! !
Datum: 23-10-1959
Weer: helder, praktisch windstil
Locatie: 2 Thuis - Parkstraat 11
Waarneming, veel trek vanaf 7 tot 7:45 ‘s ochtends:
Wolk na wolk van honderden, in totaal duizenden (3.000 ?) houtduiven  Z-O
Verder in groepjes op trek: 8 leeuweriken, kokmeeuw, 20 vinken.
Locatie 3 Groote Heide , begin vd avond: regelmatige koperwiekentrek.
Datum: 24-10-1959
Weer: heïg, bewolkt
Locatie: 3 Vliegveld
Waarneming:
Klapekster groep kauwen en roeken; bij de manege weer een groep koperwieken.
Datum: 25-10-1959
Weer: bui, daarna helder herfstweer, kil
Locatie: 2 Thuis - Parkstraat 11
Waarneming:
De wingerd achter draagt rijke bessen, waar merels op foerageren en een enkele huismus,
zelfs een Turkse tortel op de bessen.
’s Avonds even naar 6 Venkoelen: groepje roeken en kauwen en een smelleken.
Bruintje had met Liesje bij de Ossenberg een kleine klapekster gezien, had hem heel duidelijk en lang
kunnen bekijken.
Datum: 01-11-1959
Weer: kil, helder, windstil
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming alleen, kwam ter plekke Bruintje tegen:
Thuis was de heggenmus aan het zingen alsof het lente was.
Op de dump hoorden we goudvinken, groene specht riep luid en langdurig
Trek van: houtduiven vlogen naar het zuiden in groepen van 100 tot 200 stuks, totaal wel 2000 ex.
binnen 25 min. Ook de eerste 42 kramsvogels kwamen over, zo’n 80 kieviten, 28 veldleeuweriken,
10 zwarte kraaien vlogen hoog over, 65 veldleeuweriken, waaronder enkele boomleeuweriken,
30 kneutjes, 20 geelgorzen
Gehoord: staartmezen in de bomen, zwarte specht en een goudvink.
Gezien: roodborsten, 1 bonte kraai, 5 roeken, gaaien, eksters en een sperwer onder prachtige
belichting, 3 holenduiven vlogen naar Z-W. en 6 pimpelmezen.
Datum: 08-11-1959
Weer windstil, betrokken hemel
Locatie: 4 Venkoelen
Waarneming met Bruintje en Spraan
Op het vliegveld 4 reeën
In bosje bij de dump: ringmussen, vinken, kepen, goudhaantjes, sperwer klaar voor verrassingsvlucht
werd door ons gestoord. Ca. 300 houtduiven viel in en bleef lange tijd op het veld rondhangen.
Groepje staartmezen, w.v. één met witte kop, pimpelmezen, goudhaantjes mooi kunnen bekijken.
Grote lijster gezien, nachtegalen zongen korte tijd ’s middags. 8 kieviten vlogen op, 12 wilde eenden
vlogen weg in V-formatie. Gaaien, eksters, blauwe reiger.
Grote bonte specht bewerkte de palen voor de plas. Roodborst ving grote rups voor onze voeten.
Op het land voor de plas zaten: grote groep bonte kraaien, roeken, kauwen, hier scharrelden ook de
houtduiven nog rond.
Trek van: 30 kramsvogels, zo’n 200 spreeuwen vlogen naar het Z.O., groep veldleeuweriken, w.o.
enkele boomleeuweriken. Koperwieken vlogen op uit aspergeveld.

Datum: 15-11-1959
Weer: kil, onbewolkt
Locatie: 8 Krickenbeck
Waarneming met Wieke, Hans, Hubatsch. Vertrek 07:00
Op het vliegveld 4 reeën in de schemering
groep sijzen (veel)
goudhaantjes
ca. 40 houtduiven
roeken
kauwen
gaai
matkop
goudvink
ringmussen, in bongerd
spreeuwen
roodborst
1 kramsvogel
grote bonte specht
boomklever (gehoord)

blauwe reigers
kokmeeuwen
150 wilde eenden
2 doodaars
4 futen
1 meerkoet
div. waterhoentjes
1 watersnip
wulpen overvliegend (gehoord)

sperwer (man) flitste voorbij
buizerd, licht van kleur

Locatie: 2 Groote Heide: buizerd, op de hei etend van haas, belaagd door zwarte kraaien, klucht patrijzen
Datum: 18-11-1959
Weer: buïg, niet zo koud
Locatie: 2 Thuis
Waarneming:
11 koperwieken, vinken in het kleine park
Locatie: Henri Dunantstraat (bij Lies): 6 spreeuwen, in ziekenhuistuin 20 zong een roodborst
Datum: 22-11-1959
Locatie: 14 De Hamert
6 kneutjes
10 vinken
40 houtduiven
332 houtduiven
roeken
kauwen
graspieper
3 kramsvogels
spreeuwen
11 veldleeuweriken

Weer: waterkoud, nachtvorst
Waarneming met Spraan en Bruintje v.a. 7:30:
ZW
ZW
Z
W
ZO
ZO
Z
W
ZO
Z

geelgorzen, veel
4 graspiepers
2 rietgorzen
goudhaantjes
koolmezen
pimpelmezen
kuifmezen
zwarte mees
zwarte specht

watersnip
bokje
wilde eend. Klein groepje
2 buizerds, een op paal

Locatie 6 : veel eksters, gaaien, grote groep van 50 roeken en ca. 30 kauwen -veel kauwen met witte
halsvlekken-, veel spreeuwen, 1 grote lijster
Datum: 28-11-1959
Locatie: 2 Thuis
Buizerd, houtsnip

Weer: buïg, niet zo koud
Waarneming:

Datum: 29-11-1959
Locatie: 9 Grote Peel

Weer: prachtige hemel met wolkenflarden
Waarneming met Kevers en Bruintje (’s middags):

geelgorzen
groep ringmussen
graspiepers, enkele
kokmeeuwen, enkele

Datum: 9-12-1959
Locatie: 2 bij Lies, H. Dunantstraat

blauwe reiger, juv. opvliegend
15 korhoenders, w.v. 1 vr, overvliegend
ca. 80 rietganzen
duizenden wilde eenden, w.o. 1 soeptalingen: zomer-, of winter ?

Blauwe kiekendief, vr.
zwarte kraaien
bonte kraai, viel bl. Kiekendief aan
torenvalk
buizerd

Weer: zacht, regenbuitjes (in het noorden sneeuwstorm)
Waarneming:

Grote bonte specht at van de aardappelen op het dak. Nachtegalen maakten alarm.
In het park: koperwieken en groenlingen

Datum: 12-12-1959
Locatie: 4 Tussen Velden en Genooi

Weer: ?
Waarneming met Kêvers:

1 buizerd, groepje kramsvogels, in de wei houtduiven, grote groep roeken, enkele kauwen, 1 kievit

Thuis, Julianapark: veel koperwieken op het gras, vlogen op toen 2 smellekens overvlogen. Ze zaten er
15 dec. weer tot op de rotonde bij het station.
Datum: 20-12-1959
Locatie: 8 Krickenbeck

Weer: zacht, bewolkt, of en toe een drup
Waarneming met Frans, Bruintje en Peter Gust:

Vliegveld: 4 reeën: 1 geit met 3 grote jongen
zwarte specht, luid tri-tri-tri roepend
antwoord uit de verte: klia
grote bonte specht
3 goudvinken v.d. 2 man was er één duidelijk
groter, warmer rood – was Noordse
Goudhaantjes, goed van nabij kunnen zien
3 boomkruipers
kool- en pimpelmezen
vinken
sijzen, druk rondvliegend
grote gele kwikstaart, vloog over

Datum: 25-12-1959
Locatie: 4 Venkoelen

op de plas:
1 blauwe reiger, juv.
1 kokmeeuw
wilde eenden
paar meerkoetjes
3 nonnetjes, 2 vr., 1 man
1 doodaars
paar wilde eenden op 1e plas;
op andere plas zo’n 500 ex.

sperwer
zwarte kraaien

Weer: ?
Waarneming met Paul, Jack en Kiki:

Bij dump zagen we de verenkrans van een geplukte putter. Verder zagen we: goudhaantjes, zwarte
specht, geelgorzen, een paar vinken
Datum: 27-12-1959
Locatie: 2 Thuis

Weer: ?
Waarneming:

2 pestvogels (man, vr.), veel koperwieken op ’t gazon Julianapark. Bij ‘ons’ bos: buizerd en geelgorzen.
op de hei: grote groep ringmussen
Bij het veer van Velden 5 : grote groep roeken en kauwen slaaptrek  bij Blerick, Grubbevorst

