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Het jaar 2005 is een succesvol jaar geworden. Rond de 350 waarnemingen zijn aan de 
website (home.wanadoo.nl/gewoonjansen/vogels) doorgegeven waarmee de website hét 
bindende element voor vogelaars rond Doesburg is geworden. In 2005 zijn maar liefst 191 
soorten waargenomen waaronder vele zeer interessante. Dit is het op één na hoogste aantal 
dat is waargenomen. Spectaculair is dat er weer 2 nieuwe soorten voor ons werkgebied zijn 
waargenomen: twee grote sterns in oktober (Han Derks en Bob Coenen) en 20 grote 
barmsijzen in december (Mark Gal). Daarmee is de stand per 31 december 2005 dat er 
binnen de grenzen van het werkgebied in totaal ooit 251 soorten zijn waargenomen.  
 
De waarnemingen kunnen niet allemaal in het jaaroverzicht opgenomen worden. Daarom dit 
beknopte overzicht. Het volledige exemplaar is op de website te vinden. Erik Lam bewaart 
een papieren versie.  
 
Het waarnemen van de grote zilverreiger is voor iedereen nog steeds een belevenis. De 
soort is dit jaar 21 maal waargenomen en daardoor vermeld ik hem (op één keer na) niet 
meer in dit overzicht. Ook de grote gele kwikstaart behoort tegenwoordig tot de gewonere 
soorten (15 waarnemingen) en is niet vermeld. Met een aantal soorten van het agrarische 
gebied gaat het ronduit slecht: de grutto holt achteruit, veldleeuwerik, graspieper en patrijs 
zijn vrijwel verdwenen.   
 
Januari 2005 
Op de 6e nam Evelien Bakker een roerdomp waar bij Wittenbrink. Op de 10e nam Holmer 
Vonk een klein groepje baardmannetjes waar in het moerasgebied bij het zwembad te 
Doesburg. Op de 12e zaten er maar liefst drie roodhalsfuten in het Rhederlaag die 
waargenomen werden door Ivo Seelen. Op de 14e vloog er een smelleken over Beinum 
(Erik Lam). Op de 16e was er een roodborsttapuit aanwezig bij de Uurlingstraat; dit is pas 
de tweede winterwaarneming alhier!, waargenomen door Arjan Hell. 
 
Februari 2005 
Dit is een maand van de zeldzame ganzen. De maand begon erg goed met de waarneming 
van een roodhalsgans en een rotgans op de 1e door Mark Gal in de Fraterwaard. Tevens 
werd op de 1e een klapekster waargenomen door Ernst Abma e.a. in de Vaalwaard. Op de 
11e  was er één pestvogel aanwezig in Beinum, waargenomen door Erik Lam. Op de 13e 
wederom een niet alledaagse gans: een casarca in de Fraterwaard, waargenomen door 
Rene Jansen. Op de 17e wordt weer een roodhalsgans in de Fraterwaard waargenomen, 
nu door Wil-Jan Kok. De casarca wordt de 20e weer gezien bij het Broekhuizerwater door 
Erik Lam. De 24e wordt een hoempende roerdomp gehoord bij de Magnolialaan door de 
familie Lettinga. Dit deel van de ecodelta is vorig jaar door het Waterschap opgeknapt. Een 
sneeuwgans werd door Machiel Verhagen gezien op de 24e bij Lathum. 
 
Maart 2005 
Mark Gal start deze maand weer goed met op de 1e een pestvogel te Beinum. Op de 5e ziet 
Hans Jansen een rode wouw bij de Reuze in Hoog-Keppel. De 6e zijn 6 casarca’s 
aanwezig in de Fraterwaard, gezien door Alphons Kelderman. Op de 10e zit er een 
klapekster in de Vaalwaard, gezien door Martijn Bunskoek. Een bonte strandloper is de 
13e aanwezig in de Fraterwaard (Erik Lam). Op de 14e worden er 14 kraanvogels 
overvliegend gezien boven Bingerden door Erik Lam. De laatste pestvogels van de 
afgelopen winter worden de 19e gezien in de hoge bomen in de Fraterwaard door Erik Lam. 
Op de 20e vliegen 6 bontbekplevieren over Beinum, gezien door Erik Lam. De 20e neemt 
Gerbert Strang het zeldzame bokje waar bij de Slondeweg. Op de 21e heeft Mark Gal het 
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geluk 41 kraanvogels over het Lathumsche Broek te zien vliegen. Hij doet er nog een 
schepje bovenop door 4 mn. en 3 vr. toppereend te zien op het Rhederlaag.  
 
April 2005 
Op de 2e  vliegt er een visarend over Beinum, gezien door Erik Lam. Kennelijk is dat een 
goede dag voor de grote vliegers want Thomas van der Es ziet een zwarte ooievaar over 
het Riverparc bij Lathum vliegen. Op de 14e vliegt er een rode wouw ook al over het 
Rhederlaag, gezien door Jos Pilzecker. Het Rhederlaag blijft aantrekkelijk doordat er op de 
16e 2 rouwkwikstaarten door Erik Lam gezien worden. Op de 17e ziet Gerrit Nijhuis een mn. 
roodborsttapuit bij de Schoepikstraat, Lathumsche Broek. De 19e vliegt er een 
zwartkopmeeuw over de Ooi in Doesburg, gezien door Holmer Vonk. Op de 23e gelooft Erik 
Lam z’n ogen niet doordat hij 140 dwergmeeuwen op de Vaalwaardplas ziet, het hoogste 
aantal dat hier ooit gezien is! De 24e ziet de alerte Mark Gal een zwarte wouw vanaf de 
IJsseldijk bij Beinum.  De 25e vliegen er 8 zwarte sterns boven de vaalwaardplas (Erik Lam).  
 
Mei 2005 
De maand begint goed voor Fred Balduk die de 1e de eerste wielewaal van het seizoen 
hoort bij Enghuizen. Op de 6e neemt Fred Balduk een sprinkhaanzanger waar bij de 
Veldweg te Giesbeek. De 16e is een leuke dag voor Erik Lam; bij het Slibdepot te Drempt zijn 
3 temmincks strandlopers aanwezig, 2 kluten, 15 kleine strandlopers, 2 
bontbekplevieren en 2 bosruiters. Op de 17e gaat Mark Gal naar het Slibdepot en ziet daar 
2 zilverplevieren, hetgeen pas de tweede waarneming voor ons gebied is! Verder ziet hij 
nog 8 bontbekplevieren, 2 kleine strandlopers en 1 bosruiter. Op de  21e vond de 
jaarlijkse Big Day plaats met Hans Piscaer, Fred Balduk, Gerrit Nijhuis, Egbert Klaassens en 
Erik Lam. Er zat 1 paartje smient en een kwartel in de Vaalwaard, gedurende de dag 
worden maar liefst 12 wespendieven gezien, in het Slibdepot Drempt 3 paartjes baltsende 
bontbekplevieren (daarmee een nieuwe broedvogelsoort voor ons werkgebied!) en 2 
zingende blauwborsten in de Koppenberch. Op de 27e vliegt er een zwarte stern recht over 
de Binnenstad te Doesburg (Erik Lam). 
 
Juni 2005 
Op de 1e hoort Holmer Vonk een kwartel roepen bij het zwembad te Doesburg en een 
roerdomp sluipt langs de rand van de sportvelden langs de Koppelweg, gezien door 
Alphons Kelderman. Op de 12e hoort Gerbert Strang een snor in het Eldrik bij Laag-Keppel.  
 
Juli 2005  
Op de 1e heeft een regenwulp het seizoen er blijkbaar al weer op zitten; er vliegt één 
exemplaar over Beinum (Erik Lam). De 4e heeft een visarend het in het noorden blijkbaar 
ook al gezien en wordt boven het Riverparc gezien door Thomas van der Es. De 9e blijkt er 
een roodborsttapuit binnen het werkgebied te broeden en wel bij de Tellingstraat te 
Drempt, doorgegeven door de familie Seegers. Op de 12e neemt Tomas van der Es 2 
zwartkopmeeuwen bij het Rhederlaag waar.  
 
Augustus 2005 
Een rustige maand onder de vogels en de vogelaars. Op de 21e zit er een bosruiter in de 
Fraterwaard, waargenomen door Erik Lam. Tevens op de 21e ziet T. Schaufelie maar liefst 
14 ooievaars in één groep boven de Binnenstad te Doesburg. Ook al op de 21e nemen Bob 
Coenen en Norbert Lucassen een purperreiger waar langs de IJssel bij Dieren, deze is dus 
ook over ons werkgebied gekomen. Op de 24e ziet Symen Deuzeman een lepelaar langs de 
IJssel bij Dieren langskomen. Een zeer vroege witkopstaartmees zit op de 26e  in Beinum, 
waargenomen door Erik Lam.  
 
September 2005 
Op 2 september vliegt een visarend over Beinum waargenomen door Erik Lam. Op de 11e 
nog een visarend, nu bij het Rhederlaag door Thomas van der Es. Op de 15e ziet Erik Lam 



een zwartkopmeeuw bij de Wijde Wetering. Op de 17e neemt Hans Quaden een ortolaan, 
de tweede überhaupt voor ons werkgebied!, waar bij het Rhederlaag. Ook op de 17e nemen 
Hans Quaden en Louis de Breet 2 zwarte zeeeenden waar in het Rhederlaag-oost. Ook al 
op de 17e neemt Bob Coenen een lepelaar waar boven de IJssel bij Dieren die zodoende 
ook over ons werkgebied heen vliegt. Op de 25e zit er wederom een witkopstaartmees in 
Beinum, wederom waargenomen door Erik Lam. Op de 30e wordt de herfst echt ingeluid 
door de eerste keep en de eerste koperwiek die  boven Beinum waargenomen worden door 
Erik Lam. 
 
Oktober 2005 
Op de 1e vond de European Birdwatch Day plaats die Mark Gal, Egbert Klaassens, Hans 
Piscaer, Fred Balduk, Gerrit Nijhuis en Erik Lam invulden door een dagje te gaan trektellen 
bij de Beemsterweg. Helaas zat het weer niet mee. Er vlogen 38 (in één groep!) casarca’s 
over, 1 goudplevier, 1 boompieper en 1 zwarte ruiter. Ook op de 1e deden Han Derks en 
Bob Coenen de verbluffende waarneming van 2 grote sterns langs de IJssel bij Dieren, die 
zodoende ook over ons werkgebied zijn gevlogen! Op de 6e vliegt een ijsgors over de 
Beemsterweg, waargenomen door Erik Lam. Op de 11e  levert de Beemsterweg weer een 
goudplevier op en verder een smelleken en de enige 2 boomleeuwerikken van 2005 (Erik 
Lam). De 13e blijkt geen ongeluksdag te zijn voor Berto van Dam, Mark de Vries en Peter 
te…. want zij zien een rode wouw overvliegen bij de IJsseldijk te Bingerden. Op de 15e 
zitten er 2 roodhalsfuten op het Rhederlaag, waargenomen door Thomas van der Es. Op 
deze zelfde dag ziet hij 40 kleine rietganzen over het Rhederlaag vliegen. De Beemsterweg 
levert op de 16e een overvliegende duinpieper op, waargenomen door Erik Lam. Op de 29e 
vliegt er een rode wouw over Beinum (Erik Lam). Op de 30e wordt de maand afgesloten 
door Egbert Klaassens en Bernadette en Rene Jansen die drie late oeverlopers ontdekken 
bij de Fraterwaard.  
 
November 2005 
Op de 15e zitten er maar liefst 15 grote zilverreigers in de Fraterwaard, gezien door 
Alphons Kelderman en Erik Lam. Op de 18e vliegen er 4 kraanvogels over de Ooi, 
waargenomen door Bernadettte en Rene Jansen. Op de 21e vliegen er 2 houtsnippen op in 
het Heekenbroek, waargenomen door Hans Jansen.  
 
December 2005 
Op de 5e doet Mark Gal de spectaculaire waarneming van 20 grote barmsijzen in Beinum, 
een nieuwe soort voor ons werkgebied! Op de 16e neemt Rene Jansen een rode wouw 
waar bij het Zwarte Schaar. Op de 17e ziet Erik Lam een rode wouw bij de Tellingstraat. Op 
de 24e neemt Han Smit een overwinterende zwartkop in z’n tuin waar; het tweede 
overwinteringsgeval voor ons werkgebied! Op de 25e zien Max Noordhoek en Ellen 
Paardekooper de rode wouw weer bij Drempt. Eind december ziet de familie Vree langs de 
Lijsterbeslaan een roerdomp die ze op de video kunnen zetten.  
 
     


