
Waarnemingen vogels 

Zuuk en Vossenbroek – vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019 

Zowel op vrijdag en zaterdag zijn tijdens de 1000 soorten dag tijdens twee excursies 

vogelwaarnemingen genoteerd. Op vrijdagmiddag heeft André Lagerburg tijdens de paddenstoelen 

excursie vogelwaarnemingen genoteerd en op zaterdagmorgen hebben negen leden van de 

vogelwerkgroep tijdens een wandeling in het oostelijk gedeelte van het Vossenbroek 

vogelwaarnemingen genoteerd. Van beide excursies is een totaallijst samengesteld en zo mogelijk de 

hoogste aantallen opgenomen. 

Route 

Vanaf de Zuuker school werd gewandeld naar de inlaat van VITENS bij de Klaarbeek en vervolgens 

liep de route over de verharde weg naar het zuiden langs de A 50 tot de grens van het natuurgebied 

Vossenbroek. Vervolgens werd de route vervolg in oostelijke richting en ging de wandeling langs het 

jaagpad langs de Grift weer terug naar Zuuk. 

Vrijdagmiddag was druilerig en minder vogelzang dan op zaterdagmorgen. Op zaterdagmorgen was 

het stralend weer en was er behoorlijke trek van Kolganzen, maar zijn ook groepjes overvliegend 

Grauwe ganzen waargenomen. In de graslanden werden op meerdere locaties graspiepers 

waargenomen. De bepaling van de aantallen waargenomen vogels pers soort is slechts een indicatie 

van de werkelijke aantallen. Het struweel in het Vossenbroek is vrij onoverzichtelijk en dan ben je 

afhankelijk of vogels wel of niet roepen. 

Tabel 1: waargenomen vogelsoorten 4 en 5 oktober 2019 met een indicatie van aantallen per soort. 

Aalscholver 1 Blauwe reiger 8 N/O Knobbelzwaan 3 ad. Kolgans vele tientallen 

Grauwe gans enkele 
tientallen 

Wilde eend > 35 Buizerd 2 Waterhoen 1 

Meerkoet > 20 Kievit 2 overvliegend Wulp 1 overvliegend  Kokmeeuw 

Houtduif 4 Turkse tortel 1 Grote bonte specht 3 Veldleeuwerik 
overvliegend 

Graspieper  Witte kwikstaart 2 Gr gele kwikstaart 1 Winterkoning 6 

Heggenmus 1 Roodborst > 25 Zanglijster Koperwiek 

Grote lijster 1 Kramsvogel 2 Merel 5 Tjiftjaf 4 

Koolmees Pimpelmees Boomklever 1 Boomkruiper 3 

Ekster 2 Gaai 6 Zwarte kraai 6 Spreeuw enkele tient 

Huismus 5 Vink Putter > 2 Sijs overvliegend 

Rietgors 3    

 

Resultaten 

In totaal werden op 4 en 5 oktober 41 vogelsoorten waargenomen. 

Overige waarnemingen 

Uitwerpselen van vos en sporen van hond, kat, ree en molshopen. 

Adrie Hottinga 


