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Inleiding 
De KNNV vindt het belangrijk dat waarnemingen in welke vorm dan ook en enthousiasme voor 

veldbiologie gedeeld worden. Dit is belangrijk  voor bescherming van natuur en landschap. Het 

observeren van vogels heeft een hoge belangstellingsgraad voor het tellen van vogels, met name 

het spotten van soorten en de laatste jaren vooral het fotograferen van vogels. Sociale media heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd voor het spotten van vogels.   

Dit verslag beoogt een weergave te zijn van de waarnemingen van Velduilen en roofvogels in vier 

broekgebieden in de gemeente Heerde gedurende 2018 en 2019.  

Op 5 november 2018 kreeg ik rond 16.00 uur een telefoontje van mijn ex. collega van 

Staatsbosbeheer Natalie van Dijk dat in het Zijbroek in Vorchten een Velduil vloog. Met gezwinde 

spoed richting Zijbroek en inderdaad in een slootwal aan de noordzijde van de Ziebroeksweg zat een 

Velduil. Ik ben geen fotograaf, maar toch snel een kiekje gemaakt ter bevestiging van de waarneming 

van Natalie van Dijk. Het was het begin van een reeks waarnemingen van Velduilen tot eind mei 

2019. Niet alleen waarnemingen van Velduilen, maar ook van veel roofvogels die zich tegoed deden 

aan een overvloed aan muizen. Want de veldmuis was in veel gebieden in Nederland aanwezig en 

vooral in noord Nederland werd de grasmat geteisterd door veldmuizen.  Er waren zelfs agrariërs die 

de weilanden onder water zetten om de veldmuisplaag te bestrijden. In de broekgebieden in de 

omgeving van Vorchten was geen veldmuisplaag, hoewel veldmuizen wel talrijk waren, gelet op de 

hoge aantallen predatoren. Niet alleen roofvogels waren talrijk, maar ook Grote zilverreigers en 

Blauwe reigers genoten van de aanwezigheid van grote aantallen (veld)muizen. 

 

Foto 2: Zijbroek Vorchten - perceel Spruyt (mislukt broedsel Velduil) 
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Jagende Velduil - Zijbroek Vorchten - Carel Schutte 
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Foto 3: tweede waarneming 5 november 2018, Zijbroek Vorchten -  Adrie Hottinga  

 

 

Foto 3: Veldmuis holletjes 
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Beschrijving van de broekgebieden In Veessen, Vorchten en 

Wapenveld 
Gedurende de zeventiger jaren is in de gemeente de ruilverkaveling Heerde in uitvoering genomen 

onder auspiciën van de provincie Gelderland. Begin zeventiger jaren was het Vorchter- en 

Wapveldsche Broek een goed weidevogelgebied met veel broedende Grutto’s en een 

kemphaanbaltsplaats op de kruising van de Weerdhofweg en de Nijoeversweg.  

Botanisch waren deze broekgebieden destijds ook interessant, vanwege de invloed van kwelwater 

van de Veluwe. Veel sloten kleurden in het voorjaar geel van de vele dotterbloemen en ook kwel 

gerelateerde soorten waren aanwezig in de watergangen. Tijden veranderen en landschappen 

worden door de computer geëvalueerd voor nieuwe functies. Zo ook het Vorchter- en 

Wapenveldsche Broek; er werden meerdere boerderijen in het open landschap gebouwd door 

agrariërs die vanwege stadsuitbreiding in Zwolle moesten verkassen. Slechts één agrariër uit 

Vorchten had belangstelling voor een nieuw bedrijf in het Wapenveldsche Broek. De uitvoering van 

de ruilverkaveling zorgde voor intensivering van de landbouw en pogingen om een 

weidevogelreservaat te stichten in het Wapenveldsche Broek strandde bij LTO en de provincie 

Gelderland. Zo’n 20 jaar leedt dit gebied ook onder perikelen van de uitvoering van de MKZ en was 

een tweede intensivering aan de orde. Vervolgens kwam de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat met de mededeling dat in het kader voor Ruimte voor de Rivier veiligheidsprojecten 

uitgevoerd moesten worden. Er werd door de overheidsinstanties gewikt en gewogen, gemeten, 

geanalyseerd en besloten. In het gebied Veessen -Wapenveld moest een hoogwatergeul komen voor 

de hoogwaterbescherming van een groot gebied in het IJsseldal. Het waterschap Vallei & Veluwe 

voerde dit grote project uit in opdracht van Rijkswaterstaat en er werden twee  8 km lange dijken 

tussen Veessen en Wapenveld inclusief grote kunstwerken aangelegd. De provincie Gelderland ging 

overstag voor de eis van de agrarische samenleving dat het gebied tussen de dijken een volledige 

agrarische bestemming zou behouden. Een gemiste kans voor de realisatie van een 

weidevogelreservaat. Na de aanleg van de hoogwatergeul is een kavelruil uitgevoerd, die geleid heeft 

tot een verdere intensivering van de broekgebieden, met zelfs periodieke aardappelteelt. De 

waterbeheersing is aangepast, omdat de bestaande watergangen onvoldoende capaciteit hebben 

voor de afvoer van overtollig regenwater en of IJsselwater na een hoogwater periode als de 

hoogwatergeul in gebruik wordt genomen.  

De broekgebieden aan de oostzijde van de Grote wetering hebben na de aanleg van de 

hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een metamorfose op landshapsschaal ondergaan. Immers twee 

dijken doorsnijden het open landschap en in totaal zijn zes boerderijen en twee woningen 

geamoveerd. Het opruimen van de boerderijen in de broekgebieden heeft geleid tot een open 

broekgebied, zoals het voor de ruilverkaveling Heerde ook was. De intensivering van de landbouw 

kan in dit gebied niet als positief beschouwd worden. Daarentegen is wel het grootschalige karakter 

van de broekgebieden versterkt en zijn er meer mogelijkheden voor functie veranderingen. 

Onlangs is een studie van de WUR gepresenteerd met vergaande ideeën hoe Nederland er over 100 

jaar uit kan zien. Als je de kaart in het rapport bestudeert, zie je dat het noordelijk IJsseldal blauw is 

ingekleurd, wat impliceert dat meer water door een verbrede IJsselloop gaat stromen richting 

IJsselmeer en Markermeer. Landschap blijft in beweging! 
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Foto 4: Velduil in Wapenveldsche Broek – Leon Goudriaan 

 

 

Weidevogelgebied Vorchter- en Wapenveldsche Broek 
 

Het Vorchter- en Wapenveldsche Broek Is in het Geldersch Natuur Netwerk (voormalig EHS) 

aangemerkt als weidevogelgebied: het Wapenveldschebroek. Met de functie van dit gebied als 

broed- en foerageergebied voor weidevogels is in het Rijksinpassingsplan voor de realisatie van de 

hoogwatergeul rekening gehouden. Dit betekent dat agrariërs en particulieren met grondbezit in het 

begrensde gebied op vrijwillige basis beheerovereenkomsten af kunnen sluiten. Na de uitvoering van 

de hoogwatergeul hebben meerdere agrariërs en overige particulieren gebruik gemaakt van het 

subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer. Zowel in het Vorchter- en in het Wapenveldsch Broek worden 

in het kader van het provinciaal natuurbeleid monitoring voor de aanwezigheid van broedvogels 

uitgevoerd.  
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 SOVON verricht het weidevogelonderzoek in de 

vier broedvogel monitoring plots (BMP). Plot 

9604 wordt sinds 1992 jaarlijks geïnventariseerd 

en de overige plots periodiek. IN 2019 zijn alle 

vier plots geïnventariseerd. In plot 9604 is voor 

de Velduil een territorium houdend paar 

opgenomen. In de periode dat geïnventariseerd 

is, vonden in dit deel van het Wapenveldsche 

Broek baltsvluchten plaats. In het 

Wapenveldsche Broek is geen broedend paar 

aangetroffen, maar in het Zijbroek ten zuiden 

van plot 90103 is een mislukt broedsel 

vastgesteld. Hoewel de laatste jaren een 

stabilisatie optreedt van het aantal territorium 

houdende weidevogels is de glans van goed 

weidevogelgebied wel verbleekt. 

In 2000 werd van de Kievit een maximum van 72 

paar vastgesteld en in 2019, 15 paar en van de 

Grutto in 2003 een maximum van 49 en in 2019 

12 paar en van de Wulp in 1997 een maximum 

van vier paar en in 2019 2 paar. Positief is dat na 

de herinrichting van de hoogwatergeul de 

aantallen weidevogels enigszins zijn 

toegenomen. 

 

 

Omgevingsfonds  
Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is via RWS en provincie Gelderland een 

omgevingsfonds in het leven geroepen waar organisaties en particuliere eigenaren een 

subsidieverzoek in konden dienen. Eén van de projecten die is gerealiseerd is de subsidiering van 

zonnepompen in het Wapenveldsche Broek. De aanleg van plasdras en zonnecollectoren/pompen op 

percelen van van der Sluis zijn gefinancierd uit het omgevingsfonds. In 2019 zijn pompen geplaatst op 

andere percelen gefinancierd uit POP 3, aangevraagd door Veluwe Collectief (coöperatieve 

vereniging voor agrarisch natuurbeheer). De pomp op het perceel van Evert Luchtenbelt (net ten 

noorden van de brede watergang) is particulier initiatief.  Zowel in 2018 als in 2019 zijn meerdere 

percelen van oppervlaktewater voorzien, zodat lokaal plas-dras situaties ontstaan in het 

broedseizoen. Deze plas-dras situaties hebben een gunstig effect gehad voor de vestiging van 

weidevogels in het Wapenveldsche Broek 

Waarnemingen 2018 
Zoals in de inleiding vermeld zag Natalie van Dijk op 5 november een Velduil ten noorden van de 

Ziebroeksweg. Op 18 november zagen uw scribent en overige vogelaars vijf jagende Velduilen in het 

Zijbroek en het Vorchterbroek. Via waarneming.nl werden meerdere vogelaars deelgenoot van de 

Figuur 1: overzicht weidevogeltelgebieden - bron SOVON. 
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aanwezigheid van jagende Velduilen in de omgeving van Vorchten. Medio december is het team van 

waarneming.nl gevraagd geen waarnemingen meer te publiceren. Gedurende de periode van vijf 

november 2018 tot eind december 2018 verbleven maximaal vijf Velduilen in genoemde 

broekgebieden, vervolgens steeds twee ex. in het Zijbroek. Vanaf medio februari tot begin april 

verbleven onregelmatig vier ex die ook druk baltsten (Matthijs Bootsma, Gerrit Jan van Dijk, Jan Borst 

en Adrie Hottinga en vele andere vogelaars). 

 

Foto 5: Velduil in Zijbroek Vorchten: Gerrit Jansen 

Waarnemingen 2019 
Begin januari 2019 werd ook zichtbaar dat evenals in overige delen van Nederland (vnl. Friesland) 

veldmuizen de grasmat teisterden. In het Zijbroek en Vorchterbroek  werd de aanwezigheid van 

veldmuizen goed zichtbaar, gelet op de honderden muizengaten en de dagelijkse aanwezigheid van 

Blauwe kiekendieven, enkele tientallen Blauwe reigers, vele tientallen Buizerds en circa 100 Grote 

zilverreigers, maar ook een Ruigpootbuizerd en onregelmatig enkele Slechtvalken en niet te vergeten 

veel Torenvalken. Regelmatig zijn zes vrouwtjes Blauwe kiekendieven en twee mannetjes Blauwe 

kiekendieven waargenomen. Vanaf medio maart zagen we baltsvluchten van Velduilen boven het 

perceel van agrariër Spruyt in het Zijbroek. Dit perceel werd vanaf medio maart extra in de gaten 

gehouden. Op drie en vier april zien Jan Borst, Gerrit Jan van Dijk en uw scribent regelmatig een 

Velduil met een veldmuis in het perceel van agrariër Spruyt. Op vier en vijf april was een man 

Steppenkiekendief in het gebied en eind van de middag vijf april zag Jan Borst dat een Velduil de man 

Steppenkiekendief achtervolgt. in diezelfde maand zagen we een Smelleken jagen in het Zijbroek, 

waren er regelmatig Bruine kiekendieven en werd ook een jagende Grauwe kiekendief 

waargenomen. Alle in Nederland voorkomende kiekendieven werden tijdens de vele observaties van 

Velduilen in het Zijbroek en Vorchterbroek en in mindere mate in het Wapenveldsche Broek 

waargenomen. In diezelfde periode waren ook veel Ooievaars aanwezig die veldmuizen verschalkten 

en niet broedende ex. zagenn we ’s avonds op de pastorie en de kantelen van de kerk in Vorchten 

hun slaapplaats innemen.  
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Foto 6: Zijbroek – Ziebroekseweg – Gerrit Jansen 

Foto 7: Veldmuis - Internet 

Foto 8: Lepelaar en Grutto in perceel pals-dras - Wapenveldsche Broek - Gerjan Petter 
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Foto 9: Ooievaars op de NH kerk in Vorchten – Adrie Hottinga 

Vrijwel iedere namiddag/avond waren de Velduilen in het Zijbroek en het Vorchterbroek aanwezig, 

jagend en ook baltsend. Op 16 april zagen  we vijf Velduilen en vond ook prooiafgifte plaats in de 

percelen aan de noordzijde van de Ziebroekseweg. Percelen waarvan we dachten dat zich een 

broedpaar ging vestigen. Vervolgens zagen we tot 23 april enkele ex ’s avonds tot op 23 april, 

wanneer zowel in het Zijbroek als in het Vorchterbroek zeven ex worden waargenomen. Deze avond 

werden de zeven ex. vnl. gezien in het Vorchterbroek in de percelen aan het eind van de 

doodlopende  

Foto 10: Velduil op jacht - Gerrit Jan van Dijk 
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Ziebroekseweg (percelen Nooteboom met uitgestelde maaidatum)) en thv. de Nijoeversweg in de 

percelen met verlengde maaidatum van de Jan Nienhuis Vereniging. 

 

Foto 11 en 12: Wapenveldsche Broek - Leo Goudriaan 
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Omdat de leden van vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe – Heerde benieuwd waren waar zich 

eventueel één of meerdere broedparen zouden vestigen, hebben wij Cor Heidenrijk, coördinator 

weidevogelbeheer van de agrarische natuurvereniging Veluwe-IJsselzoom gevraagd om een drone in 

te zetten. Ons verzoek werd gehonoreerd en bedrijf Peter van de Brandhof was op 24 april om 6.00 

aanwezig om met behulp van een drone eventuele nestlocaties op te zoeken. Als eerste locatie 

hebben wij het perceel in gebruik bij agrariër Spruyt met behulp van de drone onderzocht op de 

aanwezigheid van 

een nestlocatie van 

Velduilen. Eén van 

de drone 

specialisten zag om 

5.45 ook een 

Velduil vliegen in de 

Ganzenweide in het 

noordelijk deel van 

het Wapenveldshe 

Broek. De drone 

observatie leverde 

in het Zijbroek in 

het perceel in 

gebruik bij agrariër 

Spruyt een 

opvliegende Velduil 

met vermoedelijk 

drie wegvluchtende 

kuikentjes. Via de 

VIJZ is met agrariër 

Spruyt een contract 

afgesloten dat hij 

niet voor half juni 

het grasgewas zou 

oogsten.  

 

 

De financiering was geregeld met de provincie Gelderland die zeer welwillend medewerking 

verleende voor de acute bescherming van zeldzame boerenlandvogels (budget zeldzame 

boerenlandvogels). Omdat zich regelmatig Velduilen ophielden in de percelen van maatschap 

Nooteboom aan het einde van de doodlopende Ziebroekseweg is op 1 mei om zes uur weer 

onderzoek gedaan met een drone. Dit leverde alleen een vos, veel hazen en een broedende Kievit 

aan de rand van een greppel op. De Kievit was erg broedvast. Op 11 mei om 11.00 uur werden de 

percelen gemaaid en in het noordelijk perceel vloog een Velduil op voor de maaimachine. Op 2 mei 

werd een Rode wouw op trek gezien, een jagende Bruine kiekendief vrouw en een tiental 

foeragerende Ooievaars in het perceel van agrariër Riphagen dat op die dag werd geïnjecteerd.  

Foto 13: Wapenveldsche Broek - Jan Borst 
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Foto’s 14, 15 en 16: Blauwe kiekendief vrouw, Steppekiekendief man en Rode wouw – Gerjan Petter 
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Omdat vrijwel iedere namiddag en avond vogelaars in het Zijbroek waren, zijn er veel waarnemingen 

verricht Na jaren afwezigheid werd ter hoogte van het vliegveldje een zingende Veldleeuwerik 

waargenomen die het enkele weken volhield.Op 4 mei werden de percelen van Riphagen gefreesd en 

geploegd en klaar gemaakt voor de teelt van aardappels. Op vijf mei werden drie Velduilen gezien; 

één jagend boven het perceel van Spruyt en twee ex. jagend boven de percelen van maatschap 

Nooteboom. Er werden die avond 21 Ooievaars, 11 Buizerds, enkele Torenvalken en enkele 

vrouwtjes Blauwe kiekendieven waargenomen. Op zes mei werden ’s avonds twee Velduilen 

waargenomen en in de middag op de percelen van maatschap Kraaijenbrink 40 Ooievaars, 30 Blauwe 

reigers en enkel jagende vrouwtjes Blauwe kiekendieven. Op 7 mei werd een jagende man Grauwe 

kiekendief gezien (wn. Martin Bredewold), eveneens veel Blauwe reigers, Ooievaars en Torenvalken. 

Er werden nu veel waarnemingen van enkele Velduilen gedaan ter hoogte van de dijkovergang over 

de Oostdijk voor de ontsluiting van de percelen van agrariër Marijn Hekkert. Ook werd regelmatig 

een Velduil op weidepalen gezien op het huisperceel van Hekkert ten noorden van de Kerkweg. Hier 

bevond zich een perceel zomergerst waar in de directe omgeving de Velduilen jagen. Op 13 mei werd 

via bemiddeling van Cor Heidenrijk een drone ingezet van de agrarische natuurvereniging 

Randmeerkust ( Jan Willem Schoonhoven en Jan Slagboom) en wordt op de overgang Oostdijk 

(Nijoeversweg) en op de overgang Oostdijk van Hekkert gevlogen. Ook dit keer waren een aantal 

leden van de vogelwerkgroep aanwezig. Deze drone is eigendom van Veluwe Collectief en wordt 

gebruikt door agrarische natuurvereniging Randmeerkust en werd gefinancierd via POP 3. Er werden 

deze morgen geen Velduilen waargenomen; Martijn Hekkert wordt ingelicht en hij kan het gras 

oogsten. 

 

Foto 17: Gerrit 
Jan van Dijk, 
Gerjan Petter, 
Jan Slagboom, 
Jan Willem 
Schoonhoven en 
Cor Heidenrijk  
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Foto's 18, 19 en 20: Impressie inzet drone 
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Afbeelding 1: weergave van het gebruik van een drone; nestlocatie 

 

Foto 21: Gerjan Petter en Gerrit Jan van Dijk 
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Op 17 mei werd in de ochtendschemering de landschapszone geïnventariseerd en riep een Kwartel in 

het Zijbroek in één van de percelen van Kraaijenbrink. Deze Kwartel werd later vaker gehoord.  

Gert Prins en Frans Bosch zien in de ochtendschemering tijdens de broedvogelkartering in de 

landschapszone ter hoogte van de brug aan het einde van de Assendorperstraat een jagende Velduil. 

 Op 25 mei kregen wij een telefoontje van Cor Heidenrijk dat in het Veesserbroek op 23 mei een 

Velduil tijdens het maaien van gras omhoog schiet. Door de gebruiker van het perceel  Chris van 

Werven werd naar een nest gezocht en hij vond drie eieren.  

 

Het perceel was vrijwel helemaal gemaaid en slechts 15 meter rond het nest was niet gemaaid. Op 

26 mei vond overleg plaats met Cor Heidenrijk en op 28 mei werd een raster geplaatst door Jacob 

van Emst uit Hattem. 

Foto 21 en 22: 2Perceel - gebruiker van Werven - 23 
mei 2019 – Chris van Werven 
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Foto23: afrastering tegen predatie  - De Stege Veessen 

Na het maaien en ophalen van het gewas van het perceel werden geen Velduilen meer 

waargenomen in het Veesserbroek. Een week later werd besloten om het schrikdraadraster weer te 

verwijderen.  

Na 25 mei 2019 hebben wij ook geen Velduilen meer in de omgeving van Vorchten, Veessen en het 

Wapenveldsche Broek waargenomen.  

Wel werden veel Grote zilverreigers (tot 100 ex) , vele tientallen Blauwe reigers, tientallen Buizerds 

en veel Torenvalken waargenomen, en tijdens de maanden november en december zeven vrouwtjes 

en een mannetje Blauwe kiekendief.  

Slaapplaatsen 
Interessante vragen voor waarnemers zijn;  waar slapen al deze predatoren die we waarnemen? Van 

Blauwe reigers is bekend dat ze slapen in de uiterwaarden langs de Ijssel, onder andere in de 

Buitenwaarden bij Wijhe en in de Welsumerwaarden waar ook een broedkolonie is. Grote 

zilverreigers hebben een slaapplaats in de Buitenwaarden bij Wijhe waar > 100 grote zilvers  ’s nachts 

overnachten. Pleisterende Ooievaars slapen in hoogspanningsmasten en op gebouwen en 

Torenvalken slapen in de kerktoren van de NH kerk in Vorchten en in de hoogspanningsmasten, maar 

ook in gebouwen. Buizerds slapen op veel locaties in hoogspanningsmasten en in bomen in de 

directe omgeving van de broekgebieden. Van Ransuilen is bekend dat vaste slaapplaatsen gebruikt 

worden. In Vorchten waren in 2018 en 2019 slaapplaatsen in tuinen in het dorp.  Waar slapen de 

Velduilen en de Blauwe kiekendieven?  Gelet op de vele waarnemingen slapen de Velduilen in de 

ruigteranden langs sloten in de broekgebieden en de Blauwe kiekendieven vermoedelijk op de 
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Oldebroekse heide. Maar zeker weten we dat niet, aangezien informatie over slaaplaatstellingen van 

dit gebied ontbreken. 

 

Waarnemingen 2020 
 

Op 19 januari ziet en fotografeert Gerrit Jan van Dijk om kwart over vier weer een Velduil in het 

Zijbroek en op 23 januari ziet Margriet Hottinga een Velduil in de berm  ter hoogte van 

deZiebroekseweg en overgang Westdijk. Op 25 januari ziet Adrie Hottinga om tien voor half vijf een 

Velduil in de landschapszone die wordt opgejaagd door een vrouwtje Blauwe kiekendief. En op 

vrijdag 14 februari ziet Gerrit Jan van Dijk ook weer twee Velduilen in het Zijbroek. Ook worden door 

enkele vogelfotografen ter hoogte van de Oostdijk twee Velduilen waargenomen. Gedurende de 

winter worden vrijwel iedere dag meerdere Blauwe kiekendieven waargenomen. Ook worden in 

februari ’s avonds meerdere Ransuilen en Kerkuilen ter hoogte van de Oostdijk waargenomen. Het 

waterschap Vallei en Veluwe heeft in februari meerdere torenvalkkasten geplaatst. Het doel is om 

Torenvalken een broedplaats te bieden en zo de muizen te bestrijden die de dijken “begrazen”.  

Foto 24:  Ransuil slaapplaats Vorchten - Adrie Hottinga 
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Foto 25:  Velduil in Zijbroek, 19 januari 2020 - Gerrit Jan van Dijk 

Epiloog 
De eerste waarneming van een Velduil in het Zijbroek in Vorchten bracht veel vogelaars op de been 

(in de auto!) en heeft naast mooie foto’s vele uren plezier aan het observeren opgeleverd. Er zijn 

nieuwe contacten gelegd tussen de agrarische natuurvereniging Veluwe IJzelzoom en diverse 

agrariërs. Meerdere vogelaars hebben elkaar leren kennen en er zijn nieuwe contacten ontstaan. Uit 

bijlage één blijkt dat jaarrond broekgebieden interessante vogelgebieden zijn, waar veel 

vogelsoorten waargenomen worden. De ontwikkeling voor vogels in de broekgebieden heeft veel 

potenties; wellicht dat de plannen voor een gewijzigd landbouw systeem (kringlooplandbouw) 

hiervoor een bijdrage kan gaan leveren. Wij hopen dat de provincie Gelderland en de agrarische 

natuurvereniging VIJZ goede resultaten kunnen boeken voor het afsluiten van overeenkomsten voor 

agrarisch natuurbeheer. 

Voor de Velduilen liep het broedsucces niet goed af. Wij vermoeden dat in beide gevallen predatie 

de oorzaak is van twee mislukte broedsels.  

Dankzegging 
Naast de dank aan de waarnemers/fotografen die waarnemingen melden gaat ook dank uit naar: 

• Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging Veluwe-IJsselzoom die een belangrijke 

brugfunctie heeft vervuld tussen agrariërs en de provincie Gelderland voor een alternatieve 

financiering; 

• Provincie Gelderland voor de extra financiering voor de bescherming van boerenlandvogels; 

• Van den Brandhof voor de snelle actie voor het inzetten van de drone; 

• Agrarische natuurvereniging Randmeerkust voor het inzetten van de drone; 

• SOVON voor het beschikbaar stellen van informatie over de weidevogelkartering 

Wapenveldsche Broek; 
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• Agrariërs die bereid waren mee te werken aan een verlengde maaidatum (Spruyt - Hekkert). 

 

 

Luchtfoto 26:  van Wapenveldsche Broek waar percelen zijn met verlengde maaidatum 

Foto 267 waarnemers van  Brandhof 
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Foto compositie 28: concurrentie om de veldmuizen -  Gerrit Jan van Dijk 

 



 

25 
 

Waarnemers: 

Natalie van Dijk, Gerrit Jan van Dijk, Matthijs Bootsma. Gerjan Petter, Jan Borst, Erik Murris, Leo 

Goudriaan, Arno Verhoeven, Anton Koot, Mark Zekhuis, Gert Jansen, Guus van den Berg. Gert Prins, 

Frans Bosch, Marcel Langevoort, Herwin Looman, Leo Muilwijk, Cor Heidenrijk, Jan Voskuil, Martin 

Bredewold, Carel Schutte  en vele vogelfotografen (namen niet bekend). 

 

Bronnen 
HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD VW PR TOELICHTING RIJKSINPASSINGSPLAN MINISTERIE 

VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 9 januari 2013 076835892:A C03021.000074/SD 

SOVON – Ronald Hullegie - Inventarisatie boerenlandvogels Wapenveldsche Broek - 2019 

www. Waarneming.nl 

www. SOVON.nl 

 

Foto 29: Velduil in Wapenveldsche Broek - leon Goudriaan 
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Foto's 30, 31 en 32: waarnemers Gerrit Jansen, Anton Koot, Mark Zekhuis, Gerrit Jan van Dijk en Matthijs Bootsma 
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Bijlage 1: waarnemingen 2019 Veesserbroek, Zijbroek, Vorchterbroek en Wapenveldsche Broek 

Soort Aantal indicatief Status Rode lijst 

Dodaars  wintergast  

Fuut  wintergast  

Pelikaan 1 foeragerend  

Aalscholver 6 foeragerend  

Grote zilverreiger 96 foeragerend  

Blauwe reiger 30 foeragerend  

Ooievaar 40 foeragerend  

Lepelaar 3 overtrekkend  

Knobbelzwaan 65 foeragerend en brv  

Kleine zwaan 1 foeragerend  

Kolgans max. 10.000 foeragerend  

Grauwe gans max. 400 foeragerend  

Toendrarietgans max. 20 foeragerend  

Canadese gans max. 35 foeragerend  

Brandgans max. 250 foeragerend  

Bergeend 6 foeragerend  

Nijlgans 8 foeragerend  

Wilde eend tientallen brv  

Krakeend tientallen brv  

Smient ➢ 150 foeragerend winterv  

Zomertaling max. 4 paar brv  

Kuifeend < 10 paar brv  

Nonnetje 4 wintergast  

Grote zaagbek 7 wintergast  

Zeearend 2 pleisteraar  

Rode wouw 2 doortrekker  

Bruine kiekendief enkele ex. foeragerend zomerv  

Blauwe kiekendief 6 vrouw en 1 man Foeragerend en 
doortrek 

 

Grauwe kiekendief 1  doortrek  

Steppekiekdief 1 man doortrek  

Ruigpootbuizerd 1 wintergast  

Buizerd 30 foeragerend en brv  

Sperwer enkele ex. jagend  

Havik enkele ex. jagend  

Torenvalk tientallen jagend en brv   

Boomvalk 2 Jagend  en brv 
Hoenwaard 

 

Slechtvalk 2 jagend - wintergast  

Smelleken 1 doortrek voorjaar  

Kwartel 1 zomergast brv ?  

Waterhoen  6 brv  

Meerkoet < 100 wintergast en brv  

Scholekster < 10 paar broedvogel  

Kievit Tientallen paren wintergast en brv  

Witgat enkele ex. doortrekker  

Oeverloper enkele ex. doortrekker  
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Tureluur < 30 paar broedvogel  

Grutto < 25 paar broedvogel  

Wulp < 10 paar broedvogel  

Regenwulp enkele tientallen doortrekker  

Watersnip enkele paren broedvogel  

Kokmeeuw vele honderden jaarvogel  

Stormmeeuw vele honderden jaarvogel  

Zwartkopmeeuw enkele ex. voorjaar  

Kleine mantelmeeuw enkele tientallen met name voorjaar  

Visdief enkele ex. foeragerend  

Holenduif vele tientallen foeragerend  

Houtduif vele tientallen foeragerend  

Turkse tortel enkele ex.   

Ransuil enkele ex. Jagend – slpl in 
Vorchten 

 

Velduil max zeven ex. twee mislukte 
broedsels 

 

Kerkuil jagend Brv. omgeving  

Gierzwaluw niet bekend Zomervogel br. V en V  

Ijsvogel enkele ex. wintergast  

Grote bonte specht enkele ex. overvliegend  

Veldleeuwerik twee territoria doortrekker  

Oeverzwaluw tientallen Doortrekker en four.  

Boerenzwaluw tientallen foeragerend  

Huiszwaluw tientallen foeragerend  

Waterpieper enkele ex. wintergast  

Graspieper niet bekend broedvogel  

Witte kwikstaart niet bekend broedvogel  

Gele kwikstaart enkele tientallen broedvogel  

Grote gele kwikstaart enkele ex. wintergast  

Tapuit vele tientallen doortrekker  

Paap enkele ex. doortrekker  

Zanglijster onbekend doortrekker  

Koperwiek onbekend wintergast  

Kramsvogel onbekend wintergast  

Ekster een tiental foeragerend  

Gaai onbekend doortrekker en foer  

Kauw vele tientallen foeragerend  

Roek vele tientallen foeragerend  

Raaf enkele ex. foeragerend  

Spreeuw vele honderden foeragerend  

Huismus onbekend foeragerend  

Vink onbekend foeragerend  

Putter onbekend foeragerend  

Rietgors onbekend broedvogel  

 

 

 



 

29 
 

Toelichting tabel: 

In de tabel in bijlage één zijn alle overige vogelsoorten opgenomen die in 2019 zijn waargenomen 

tijdens de observaties van Velduilen. Het geeft een aardig beeld, zonder compleet te zijn, van welke 

soorten in een jaar in de vier broekgebieden waargenomen kunnen worden. Dit geldt natuurlijk ook 

voor de aantallen, omdat de gebieden niet integraal zijn geteld zijn (behalve de maandelijkse ganzen- 

en waterwildtellingen). 

 

 

 

Foto 33:  Buizerd - Gerjan Petter 


