
Vogelboek 2017 



Colofon:

De foto’s in dit boek zijn gemaakt met 2 verschillende compact camera’s
Canon Ixus 180
Panasonic Lumix DMC-TZ80
in de omgeving van Maastricht (NL)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie, 
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteur.
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Verantwoording

Met dit boek heb ik niet de bedoeling om een volledig overzicht van 
soorten in de omgeving samen te stellen. Het is uitsluitend een weergave 
van wat ik tijdens mijn wandelingen tegenkom en waarvan ik in de 
gelegenheid was om er een geschikte foto voor publicatie van te maken.

Het overzicht is chronologisch samengesteld en begint in januari 2017. 
Het volgt de lijn der seizoenen en zal eindigen eind december 2017

Bij elke foto vermeld ik de soort en locatie, geen strikte datum, die is te 
herleiden uit de hoofdstuk indeling welke wel van een datum is voorzien.



14 maart: eerder fotografeerde ik geen vogels dit jaar 

 

en ook dit zijn maar kiekjes van een jagende torenvalk die ik 
publiceer omdat het de eerste zijn. 
                                             Deze opnames zijn gemaakt op de Belgisch 

- Nederlandse grens tussen Vroenhoven en Veldwezelt. 



Het werk van een specht in een berk langs de laan 
naar Veldwezelt 

 

Daalhoeve is een verhaal apart. 
Begonnen als kinderboerderij bouwen zij hun werk 
steeds verder uit tot het houden van een bescheiden 
zoo met inmiddels een redelijke veestapel aan 
uitheemse dieren. 
Ik kom er regelmatig, niet in de laatste plaats omdat 
mijn overleden vriendin Rita er als vrijwilliger werkte. 
Het is een goede gelegenheid om het fotograferen van 
dieren te oefenen, waarom ik de daar genomen en 
geslaagde foto’s in dit boek opneem dat toch vooral 
over wilde fauna gaat. 



blauw-gele ara 

 



16 maart: de lente is voelbaar             

                 zwarte kraai in het Wolderveld 



  turkse tortel 



31 maart: zwanennest op de Jeker 



             koppel wilde eenden op de oever van de Jeker 



1 april: treinreis 

Ik maakte gebruik van 
het boekenweekgeschenk 
en nam na twintig jaar de 
trein naar mijn geboorte-
streek, waar ik in Tegelen 
aan de Maas deze foto’s 
maakte. 
De aalscholver tegen 
een bijna lege lucht is nog 
op grote afstand (meer 
kan de compact camera - 
Canon Ixus180 - ook niet 
aan) 
De knobbelzwaan 
fotografeerde ik in een 
van de 
afwateringskanaaltjes 
achter de Veldstraat, die 
dienen om het Maasveld 
tijdens de winter vrij van 
overstromingen te 
houden. 



 



6 april: nieuwsgierig naar een toeristenpad in Kanne 

volgde ik het tot bij 
de Jeker waar ik deze 
sluipende blauwe 
r e i g e r b e t r a p t e 
a c h t e r e e n d o o r 
bevers omgeknaagde 
boom. 



7 april: op bezoek in het Frontenpark 

Regelmatig bezoek ik 
het park waar dieren en 
planten midden in het 
stadscentrum met rust 
worden gelaten. 
De roek spotte ik op 
een meidoorn in de 
Hoge Fronten. 



Ook in de Lage Fronten wonen knobbelzwanen en bouwen er hun nest op het water dat in verbinding staat 
met de Willemsvaart. 
En ook moeder zwaan verbaast zich blijkbaar over de rotzooi die wij achterlaten… 



De blauwe reiger 
op de oever van de 
Jeker kijkt of hij het 
koud heeft. 



       koppeltje stadsduiven in het stadspark 



13 april: een wilde kat op de Cannerberg 

Ik zag die dag een 
wilde kat, of ik ben 
toch vrij zeker dat het 
er een was, maar toen 
ik deze zwarte kraai 
fotografeerde was ik 
nog aan de Jeker en 
nog niet op weg over 
de Cannerberg. 



31 april: aan de Jeker 

Ik weet niet waar deze 
jonge 
knobbelzwaan 
vandaan kwam.  
Het nest van het 
koppel Jeker zwanen 
w a s v o r i g j a a r 
verloren gegaan en 
het nieuwe legsel 
werd nog bebroed. 
Ik fotografeerde dit 
d i e r a a n h e t 
Jezuïetenpad bij het 
bruggetje en zo hoog 
tegen het kanaal had 
ik nooit een zwaan 
gezien. Ook hierna 
niet meer… 





5 mei: eendenkoppel in de tuin 

Ze waren er opeens, verdwenen ook weer en kwamen terug, bivakkeerden telkens voor enkele dagen in de 
tuin en sliepen onder de rode aak, zomaar, geen reden, want ze werden niet gevoerd, maar werden wel zo 
eigen dat ze mij vrij dichtbij lieten komen, dit koppeltje wilde eenden; het vrouwtje links, het mannetje 
rechts. 

Dit af en aan duurde tot de zomer, daarna bleven ze weg… 



11 mei: nijlgans aan de Jeker 

Later kwam ik ze bij 
wijze van spreken 
overal tegen, maar dit 
w a s m i j n e e r s t e 
kennismaking met 
een nijlgans die mij 
vanaf de waterkant 
nauwlettend in het 
oog hield. 

merel-man 



schoonmaakbeurt van een 
blauwe reiger 



Te laat! 
opname in Wolder 



12 mei: eindelijk; de nieuwe camera! 

Ik wist niet of het bestond en eigenlijk heb ik het nog steeds niet, maar het ‘net-niet’ effect van de Canon hing 
mijn strot uit, waarom ik naar de winkel ging en om een camera vroeg die een buizerd uit de lucht kon 
plukken maar evengoed een scherpe opname van een madeliefje kon maken, terwijl dat alles gewoon in mijn 
zak moest passen. Men zadelde mij op met de te dure Panasonic Lumix DMC-TZ80, voor wat het apparaat 
levert; trage sluitertijd en onbetrouwbare scherpstelling, maar ik heb meer bereik en een betere kleurstelling 
dan met de Canon, al vervloek ik het ding om de haverklap. 

Thuis ligt in een bruin rugzakje de Nikon D5300 met toebehoren, maar dat zaakje weegt +5kg en je moet om 
de haverklap van lens wisselen als je het ding optimaal wil gebruiken en ik ga in de eerste plaats voor de 
wandeling, al wordt fotografie meer en meer belangrijk sinds ik besloot een camera bij me te steken. 

Het is daarom van belang dat het in mijn zak past en gemakkelijk te bedienen is en ik wacht met spanning op 
de dag dat spiegelreflex zo klein wordt en lenzen zo scherp dat ik het geheel in mijn binnenzak kan steken, al 
kan ik niet klagen over de Leica-lens van de Panasonic. Die jongens weten hoe ze glas moeten slijpen… Het 
bereik is fenomenaal voor zo’n klein ding. 

Maar foto’s maak je met je ogen. Het apparaat is er alleen om wat je ziet vast te leggen… 



13 mei: Tongeren 

zwarte zwaan aan de Jeker 

Ik had een afspraak maar zag toch kans enkele foto’s 
te maken met de nieuwe camera nog in testfase. 

koppeltje brandganzen 



14 mei: het eerste resultaat 

Deze opname van 
een zwarte mees in 
Biesland was met de 
Canon nooit gelukt. 
Het diertje zat te 
hoog en te ver voor 
de oude camera. 



16 mei: de Jeker blijft een bron van inspiratie               pauw in het jekerpark 



De knobbelzwaan zit nog steeds op haar nest 

              





                 boerengans 



                  fraaie plaat van een ekster 



sessie met een 
torenvalk 





                zwarte kraai 



17 mei: naar de natuurtuin 

toppereend 
op de Jeker 



      koolmees wijst de weg 



18 mei: Hezerwater 

wilde eenden  
in het  
van de Vennepark 

of: hoe ik stoeide met de beschikbare filters 



blauw-gele ara’s 
in zwart en wit 
Daalhoeve 

 



                           de kalkoenhaan 



19 mei: Pietersheim Lanaken 

W a n d e l i n g i n d e 
regen op de Hoge 
K e m p e n w a a r i k 
vooral de druipende 
bomen fotografeerde 
maar geen vogels, op 
dit waterhoen na, 
bij een van de vijvers 
van Pietersheim waar 
het haar kroost in 
v e i l i g h e i d b r a c h t 
zodra het mij zag. 



20 mei: de torenvalk van het Poppelmondedal 

Ik leidde een koppel toeristen rond op de Sint 
Pieter toen ik kans zag de biddende torenvalk 
tijdens zijn vlucht te fotograferen. 
Ik nam er vier, maar deze twee zijn haarscherp. 
(toch in hun oorspronkelijke resolutie) 



       merel in kersenboom in het Kannerveld  



23 mei: lang onderweg 

kauw (torenkraai) bij Fort Sint Pieter 



                 houtduif in het Wolderveld 



          het wilde eenden koppel in de tuin 



24 mei: de torenvalk van de Hoge Fronten 

Die dag liep ik met een 
medewerkster van het 
CNME door het park 
waar vlijtig aan de oude 
muren werd gewerkt. Ze 
was erg onder de indruk 
van deze foto’s van een 
torenvalk. Hij liet me 
a l m a a r d i c h t e r b i j 
komen, totdat hij toch 
maar  weg vloog voor de 
zekerheid… 









houtduif 



25 mei: nijlgans familie op het Albert kanaal 



Later kwam ik nog een tweede familie tegen met oudere 
kuikens. (niet deze) 



27 mei: koolmees in Wolder 

D e z e k o o l m e e s 
fotografeerde ik door 
het vensterraam bij 
vrienden waar het 
gebruik maakte van 
het nestkastje in de 
tuin. 



28 mei: reiger op mijn dak 

Op weg naar huis spotte ik deze blauwe reiger die mij net zo goed, 
of nog beter in de gaten had. Vogels zijn bijzonder alert en zien veel 
beter dan wijzelf. Het is altijd een afweging voor hun veiligheid of ze 
blijven zitten of niet terwijl je fotografeert. De loop van de lens op 
hen gericht ervaren zij als bedreiging… 



29 mei: vluchtende buizerd 

Langs het kanaal van Veldwezelt 
naar Vroenhoven, vloog hij plots 
voor mij op, vluchtte uit een lage 
boom waar ik rakelings onderdoor 
was gelopen zonder hem te zien als 
hij was blijven zitten. 
De eerste foto is wat minder, gedeeltelijk tegen het licht, maar ik had geluk (twee keer eigenlijk; want het 
eerste was dat de camera openstond toen hij opvloog) De buizerd wilde neerstrijken aan de overkant op een 
gerooid talud, vertraagde daarom en dat leverde de tweede, meer spectaculaire plaat. Hij bedacht zich 
onmiddellijk, steeg opnieuw en verdween tussen de bomen hoger op de helling. 



zwarte kraai in het 
veld van Vroenhoven 



ekster in Vroenhoven 



30 mei: na de hittegolf 

merel aan de Jeker in Kanne                  nijlgans aan het Albert kanaal in Lanaye 



31 mei: in het veld van het Vroenhoven plateau 

dood eksterkuiken 



Deze ayam cemani (zwarte kip) liep los 
in het veld bij Heukelom. Waarschijnlijk 
ergens losgebroken, want dit Indonesische 
ras komt hier in het wild niet voor. 
Het dier rende van hot naar her, wilde geen 
moment blijven staan, duidelijk de kluts 
kwijt, maar de camera is te traag om in zo’n 
situatie scherpe foto’s te realiseren. De 
bewegingen van een kip zijn nogal bruusk… 



Ik merkte de kievit op in het veld 
bij Montenaken, of liever: hij 
v e r r a a d d e z i c h z e l f m e t z i j n 
alarmkreet. In het veld was zijn nest 
verborgen en ik wist ook waar omdat 
hij er in grote kringen rond bleef 
cirkelen. Ik zag haar niet, maar daar 
op de grond zat de partner op 
eieren. Hij kalmeerde pas toen ik 
doorliep omdat ik dankzij zijn snelle 
duikvluchten geen goede foto’s meer 
kon maken… 



1 juni: boswandeling 

bosrietzanger in het Millenniumbos 



 

goudhaantje in het Vroenhovenveld 



2 juni: aan de Maas in Eijsden 

knobbelzwanen 



vogeleiland in de Maas met ganzen en eenden 



4 juni: aalscholver in de Jeker               

blauwe reiger 

met  
waterhoen nest 







                zwarte kraai 



fraaie reeks  
van een 
aalscholver 







wilde woerd schudt het overtollige water van 
zich af 



koppeltje gevlekte eenden 



10 juni: op zoek naar het zonneroosje 

k w a m i k o p d e 
terugweg aan het 
A l b e r t k a n a a l d e 
n i j l g a n s f a m i l i e 
tegen… 





11 juni: het zwaluwnest van Daalhoeve 

D i t k o p p e l t j e 
boerenzwaluwen 
komt ieder jaar terug 
om hun oude nest te 
hernemen. 





de nandoes zijn 
weer verdwenen 
van de boerderij. 
Ze waren te groot 
en te log en beten 
naar de kinderen 





kalkoenen 
haan en hen 





blauw-gele ara’s 



Op de zendmast van 
Daalhof broedde een 
koppel slechtvalken, 
wist ik, maar de toren 
i s z o h o o g d a t 
haarscherpe opnamen 
toch lastig bleken. 
Bovendien werden 
m i j n a r m e n e n 
schouders moe van het 
lang omhoog richten… 
 



13 juni: ontmoeting met een winterkoninkje 

Op weg naar huis op 
het pad over de flank 
van de Cannerberg, 
stuitte ik na een bocht 
plots op dit vogeltje, dat 
mij onmiddellijk in de 
gaten had natuurlijk, 
maar me toch een 
enkele foto liet… 



18 juni: de nijlgans familie heeft een van haar kuikens verloren 

 



24 juni: reuzenvogel in het veld 

Het lijken de sporen 
van een reuzenvogel 
in dit korenveld in 
Wolder, of zou er toch 
weer iets buitenaards 
aan de gang zijn…? 



26 juni: parkwandeling 

blauwe reiger bij de Vijf 
Koppen in de Jeker 



broedende 
meerkoet 





koppeltje wilde eenden 

meerkoet 



28 juni: jonge zwanen 

de reiger van het 
stadspark 



meerkoet 
nest in 
zwart-wit 





wilde woerd 



dit roodborstje 
b l e e f p o s e r e n 
terwijl ik rustig op 
een bank zat 







              knobbelzwanen zwemmen uit en de Jeker op 



 



               



30 juni: meer jong grut 

in Kanne aan de Jeker fotografeerde ik deze jonge merel man 



en dit waterhoen kuiken 



boekvink 
in het ENCI bos 

Het bleek onmogelijk 
d i t b e w e e g l i j k e 
d i e r t j e w e r k e l i j k 
scherp te krijgen in 
het diffuus boslicht. 



4 juli: Savelsbos 

blauwe reiger 
in Gronsveld 



6 juli: een geelgors in het Millenniumbos 

Hij zat geduldig in een lijsterbes maar ik 
zag hem dankzij zijn roep… 



9 juli: de huismussen van Kanne 



11 juli: Daalhoeve heeft nieuwe dieren, maar geen vogels 
nandoe 

 



              kalkoenhaan 





boerenzwaluw 



             blauw-gele ara 







13 juli: merel pop met buit op de Cannerberg 



14 juli: een vinkenvrouwtje blijft rustig zitten op de 
Louwberg 



15 juli: het smelleken van het Vroenhovenpad 

Eerst dacht ik dat het een torenvalk was, maar het was te klein. Toen herkende ik het merlijntje, in 
Nederland een smelleken genoemd. Het komt bij ons niet meer voor en ik kan daar niets tegenin brengen 
want het zat op Belgische bodem zoals aan de bovengrondse elektriciteitskabel is te zien. 
Ik zag het regelmatig gedurende de zomer, steevast op dezelfde plek, ook in het gezelschap van zijn partner. 
Kwam ik te dicht, dan vlogen ze op, en na de zomer heb ik ze niet meer gezien. 



16 juli: richting Veldwezelt 
fuut op het Albert kanaal in Veldwezelt 



18 juli: naar het plateau van Caestert 

waterhoen kuiken op een dode arm van de Jeker in 
Kanne. 
Ik hield dit jonge broedsel in de gaten en zag ze opgroeien, 
al waren ze soms wat lastig te spotten tussen de dichte 
vegetatie. 



groene specht 
op het plateau aan 
de Nederlandse 
kant. 

Ik zag niet wat het 
was toen het voor 
mij neerstreek op 
het pad in de diepe 
schaduw van een 
bossage.  
Pas thuis, toen ik 
de foto oplichtte in 
photoshop kwam 
de specht 
tevoorschijn. 



21 juli: naar Franstalig België 

postduif op een hek in Emael, 
zo tam dat ze zelfs bleef zitten 
toen ik haar rakelings passeerde. 



witte kwikstaart langs het Albert kanaal in Vroenhoven. 
Eigenlijk zit het diertje iets te ver voor mijn camera, maar het 
komisch effect gaat daarmee niet verloren. 



22 juli: jonge merel op Daalhoeve 
Ik zag dit mannetje toen ik er passeerde 



waterhoen kuiken op de Jeker 



24 juli: tjiftjaf op het pad naar Vroenhoven 

In een braamstruik, 
maar niet voor lang.  
Een klik en het was 
verdwenen. 



26 juli: jong spul in het Frontenpark 
de torenvalk was andermaal bereid tot een lange sessie 



 





 



knobbelzwanen familie in de Lage Fronten 





meerkoet 



         wilde eendenmoeder met kuikens 





27 juli: kokmeeuwtjes op het Albert kanaal in Vroenhoven 



de nijlgans familie 



31 juli: de jonge zwanen op de Jeker 

 



         zwarte kraaien en ekster in het Vroenhovenveld 



1 augustus: kneu op de Pietersberg 

Ik zag hem op een 
p a a l t j e r o n d h e t 
n ieuw ingezaaide 
veld op Sint Pieter. 
Helaas zag hij mij 
ook… 



        heggenmus op de Louwberg in Wolder 



2 augustus: het is weer prachtig weer 
de nijlganzen van het Albert kanaal 
 



         een kleine mantelmeeuw in Wolder 





blauwe reiger 
in het veld van Vroenhoven 



5 augustus: slechtvalk op d’n Observant 

Ik hoorde hem voor ik hem zag, zijn roep hoog 
uit de boom, hield hij mij nauwlettend in de 
gaten terwijl ik de serie foto’s van hem nam. 









                    de nijlgans familie op het Albert kanaal 





6 augustus: een tweede nijlgans familie op het kanaal maar met oudere jongen 







7 augustus: de opgroeiende waterhoenkuikens van de Jeker in Kanne  



11 augustus: zwarte mees in het ENCI bos 



               koperwiek op de Cannerberg 



14 augustus: de huiszwaluwen van Kanne 



De mussen van Kanne in hun meidoornhaag op de 
Muizenberg 

 



15 augustus: terwijl ik Daalhoeve passeerde            kalkoenhaan 



22 augustus: de kokmeeuwen hebben hun winterkleed al aan 

Terwijl de nijlganzen (onder) nog volop in zomermodus zijn, waar vader gans zijn kroos dirigeert. 
Het lijken wel twee verschillende seizoenen aan het Albert kanaal! 

Het meest opvallende kenmerk bij de kokmeeuwen is dat ze hun zwarte kop afleggen in de 
wintermaanden. Alleen de opvallende zwarte ‘oor’vlek blijft. 







23 augustus: de vlucht van de blauwe reiger 

Hij vluchtte toen ik 
hem wilde fotograferen, 
terwijl hij toch een eind 
van mij verwijderd was. 
Ik volgde hem met de 
camera in zijn vlucht 
over de weilanden aan 
de Jeker, wat deze 
i m p r e s s i o n i s t i s c h e 
reeks opleverde die 
samen een interessant 
document vormen. 
Vreemd genoeg streek 
hij aan de andere kant 
veel dichterbij neer en 
stelde mij zo in de 
g e l e g e n h e i d h e m 
uitvoerig vast te leggen. 





sessie met een torenvalk 
in het Vroenhovenveld 

Dit dier is geringd! 





26 augustus: de dag begint met een bruine kiekendief 

I k l i e p v a n u i t h e t 
W o l d e r v e l d d e 
Cannerberg op waar hij 
o p e e n v a n d e 
afrasteringspalen zat. 
T e r w i j l i k a f d r u k t e 
schreeuwde hij: hij had 
me gezien, steeg op en 
zigzagde over het veld. 
Ik keek hem na, maar hij 
verdween over de bult 
van de heuvel. 
H e t w a s d e e n i g e 
kiekendief die ik zag of 
hoorde dit jaar, terwijl ik 
andere jaren vaak een 
p a a r t j e b o v e n d e 
Cannerberg opmerkte, al 
was ik nooit in staat om 
ze op foto vast te leggen. 
Vorig jaar waren ze met 
d r i e ; e e n j o n g 
w a a r s c h i j n l i j k e n 
misschien was hij dit wel. 



    braamsluiper op de Sint Pieter, boven het Poppelmondedal 



27 augustus: op het plateau van Caestert 

Deze buizerd in de top van een lage eik, kwam ik 
later nogmaals tegen en maakte er een prachtige 
foto van, al was ik op dat moment al blij met dit 
geslaagde exemplaar. 

Hij had iets gezien boven de Maas, waarschijnlijk, 
want ik geloof niet dat hij voor mij op de vlucht 
sloeg toen hij opsteeg en uit het zicht dook. 



29 augustus: slechtvalk boven het Vroenhovenveld 

Hij cirkelde een hele 
tijd boven mij, maar 
het kostte heel wat 
clicks om deze niet 
eens zo scherpe foto 
vast te leggen. 



30 augustus: enkele plaatjes in Daalhof 

een van de nandoes van Daalhoeve 



eksterkoppeltje  



1 september: wandeling naar en van het centrum 

meerkoet in het stadspark 



waterhoentje 



merel 
vrouwtje 
in 
Daalhof 



                 holenduif in het Jekerdal 



De Jeker zwanen familie 







wilde eend 



zwarte kraai in het Jekerdal 





 3 september: groenling op de Cannerberg 



15 september: de aanvliegende torenvalk 

nijlgans familie op het kanaal bij Vroenhoven 

D e t o r e n v a l k i n h e t 
Millenniumbos op de volgende 
pagina had me niet gezien op het 
bankje achter een bossage, maar 
ik zag hem komen en had de 
camera paraat, al had ik niet 
verwacht dat hij zo dichtbij zou 
komen. 





16 september: prijswinnende buizerd van het Caestert plateau 

D e z e f o t o w e r d 
genomineerd in de 
categorie dier door 
National Geographic! 
Hij zat in de bosrand 
aan de Maaskant en 
poseerde geduldig. 

De eerste foto mis-
lukte. Waarschijnlijk 
was ik te gretig, en na 
de tweede vond hij 
het genoeg en ging op 
jacht. 

Dit portretje is heel 
wat fraaier dan het 
eerdere dat ik van 
dezelfde vogel in het 
topje van een eik 
nam. 



             pimpelmees in hondsroos aan de Jeker in Kanne 



17 september: de ekster en de noot 
Hazendans 

 



                   Daalhoeve 



21 september: herfst; zelfs de veertjes vallen 

Louwberg Wolder 



                 graspieper in het Jekerdal 



loslopende (uitgebroken) kippen bij de Nekum 



de sperwer van de Zonnenberg 

Ik zag het koppeltje hoog in de lucht, herkende de 
roep, maar kon er maar eentje fotograferen toen 
deze even neerstreek. 



            wilde eend (woerd) op de Jeker 



 22 september: vogels in het Poppelmondedal 

                   torenvalk 



koolmees 

witte 
kwikstaart 

Bij koolmees en kwikstaart experimenteerde ik met filters om zoveel 
mogelijk uit het bestaande beeld te halen. Ik doe dit alleen onder 
uitzonderlijke omstandigheden. 
De foto’s kwamen er bij toeval. Opzij van het pad dat naar het dal voert ligt 
een vijver iets hoger waar ik meestal een kijkje neem. Dit keer kwam ik van 
de andere kant en liep daarom eerder het talud op, ook  omdat er al minder 
blad was, en naderde vanachter de struiken zodat ik de vogels verraste, of 
liever: zij mij, omdat ze mij niet zagen. Er waren wat belemmeringen die 
het beeld vertroebelde (vandaar de bewerking), maar het was een unieke 
kans om verschillende vogels zo dichtbij te fotograferen. Toen ik de 
volgende dag terugging was geen vogel te bespeuren. 



               boompieper 



23 september: de veertjes blijven vallen 

         Jekerdal 



            zwarte kraai in schietwilg in het veld van Kanne 



25 september: spreeuwen in perenbomen in het Wolderveld 





           fitis in meidoorn op de Cannerberg 



De mussen van Kanne in hun meidoornhaag, waar ik ze elke keer 
tegenkom wanneer ik voorbij wandel. 



reisduif op de brug 
van 
Vroenhoven 



26 september: smelleken en torenvalk 
smelleken op post in het veld van Vroenhoven 



en wat verder deze torenvalk 





            koolmees in een toverhazelaar op de Cannerberg 



de loslopende kippen in het Jekerdal 

 



      tapuit op de Sint Pieter 



zwarte kraai  
op de Zonnenberg 



29 september: Dousberg 
groene specht Ik kreeg maar een kans… 



kauw 
Daalhoeve 



1 oktober: torenvalk in perenboom 
in het Jekerdal 



Rond een bocht op 
d’n Observant zag 
ik plots deze grote 
bonte specht. Hij 
daagde mij uit en 
draaide rond de 
stam zodra ik hem 
in het vizier had. Ik 
g i n g t e g e n h e t 
ta lud z i t ten en 
opeens streek hij 
vlakbij neer en kon 
ik deze foto maken. 
Hij vloog ook gelijk 
weer weg… 



witte kwikstaarten 
in het veld van Kanne 



het smelleken in het 
Vroenhovenveld 

I k m o e s t h e t h e e l 
omzichtig benaderen. 
Eerst van grote afstand, 
steeds dichterbij, maar 
nooit dichtbij genoeg 
om er een werkelijk 
scherpe foto van te 
kunnen maken. Het zijn 
schuwe vogels, deze 
kleinste valkensoort. 
Het licht hielp die dag 
natuurlijk ook niet! 



2 oktober: jagende torenvalk aan de overkant van het kanaal (Vroenhoven) 

Op de volgende bladzijde:  
een graspieper bij de kerk van 
Vroenhoven 





3 oktober: Hoge Kempen Lanaken 

wilde eenden bij de Waterburcht 
van Pietersheim. 

Ik trok die dag vooral de Hoge 
Kempen in voor de paddestoelen;  
m.n. de vliegenzwam en de keizer 
amaniet 



                roodborstje 





              zwarte kraai hoog in een berk 



4 oktober: de spreeuwen zitten nog altijd in dezelfde perenbomen in het Wolderveld 



koolmees  
in Wolder 





ekster in Wolder 



                   turkse tortel in Daalhof 



7 oktober: de zwarte zwanen van kasteel-wijngaard Genoelselderen 



 

met gevlekte en wilde eend 



9 oktober: rondje Jeker 
blauwe reiger aan het Gerlachuspad  



zwarte kraai 
bij d’n Dolhaart  



torenvalk in treurwilg bij de Nekum 



 



de mussen van Kanne op de Muizenberg in de 
meidoornhaag 



 



vinkenpop op de Cannerberg in een meidoorn 



groenling 



koolmees in het 
Vroenhovenveld 



ekster in het Wolderveld 



12 oktober: de oehoe van de ENCI groeve 



Deze geluksvoltreffer kwam er dankzij een samenloop van omstandigheden. Ik was op weg naar de 
Lichtenberg en wilde in de groeve afdalen die sinds twee dagen opnieuw voor het publiek was geopend. 
Halfweg voelde ik dat ik de 400 treden niet zou halen; omlaag, akkoord, maar niet terug. Daarom rustte ik op 
het bankje dat daar staat. 
Plots kwam deze oehoe over de reling, waarschijnlijk opgeschrikt door het volk beneden. Ik zat door de 
camera naar het landschap te kijken, richtte bliksemsnel op de vogel en drukte in mijn haast per ongeluk op 



auto-focus. Het resultaat: 5 dezelfde opnamen, maar met verschillende brandpuntafstand. Deze twee waren 
uitermate geslaagd. De drie overige kon ik weggooien… 

zwarte kraai in Op Sint Pieter 



torenvalk van Op Sint Pieter 







14 oktober: fitis aan de Jeker in Kanne          boompieper op d’n Observant 



fitis 



16 oktober: grote bonte specht in de Hoge Fronten 

Helaas loopt er altijd wel 
kwebbelend volk rond en 
bleef het bij deze ene 
verscholen foto. 

Ik zag hem nog wel, 
maar het diertje was te 
nerveus om te blijven 
zitten en verschool zich 
zo goed mogelijk. 



knobbelzwanen, Lage Fronten, waar men begon aan de restauratie werken, waarom het mij niet werd 
toegestaan dicht bij de vijver te komen. Ik had medelijden met de muurhagedissen en vroeg me af hoe zij de 
werken zullen doorstaan… 



ekster 



kokmeeuwtjes op de Jeker 



knobbelzwaan 

 



wilde eenden 

jonge knobbelzwanen 



18 oktober: langs de Maas naar Eijsden             kokmeeuw in de Kleine Weert 



roodborst 



kokmeeuw in de Hoge Weert 



aalscholver 





futen paartje 





nijlganzen 



knobbelzwanen 



Ook dit koppeltje 
bonte spechten 
i n d e E i j s d e r 
Beemden was een 
gelukstreffer. 
Ik s tond in de 
schaduw van de 
b e g r o e i i n g e n 
r i c h t t e o p e e n 
specht voor mij 
toen een tweede 
neerstreek en de 
eerste zijn buit 
overhandigde. 
Ze vlogen meteen 
weg en verdwenen 
i n h e t d i c h t e 
struikgewas. 
Een vogelaar met 
groot materieel 
geloofde zijn ogen 
niet toen hij dit 
resultaat op mijn 
k l e i n e c a m e r a 
zag… 



vogeleiland in de Eijsder Beemden 



vogeleiland in de Maas 



boomklever 



canadese ganzen op de Maas 



19 oktober: blauwe reiger vervangt ooievaar 

maar of hij de kleine door de schoorsteen heeft gebracht, is 
de vraag, hier bij de Theresia kerk. 



gevlekte eend op de Jeker 



de jonge knobbelzwanen 



staartmees 



europese kanarie 



roodborst in Biesland 



witte kwikstaart in het Wolderveld 



25 oktober: kruisbek in het stadspark 



waterhoen 



stadsduif 



meerkoet 



zwanen achter een treurberk op de Jeker 



blauwe reiger 



pimpelmees in Biesland 



en in Vroenhovenveld 



26 oktober: mijn eerste gaai van het jaar vond ik op het kerkhof 



27 oktober: het wordt kouder 
huismus in de meidoornhaag in Kanne 

 



zwarte kraai 
Muizenberg Kanne 



gaai aan de Tongerseweg 



31 oktober: fraai herfstweer 

pimpelmees op de Sint Pieter 



1 november: spreeuw in meidoorn op de Zonnenberg 



3 november: Bjorn dag 

havik in de Hoge Fronten 
Kleinzoon Bjorn kwam op bezoek en wilde wandelen, 
waarom ik hem meenam naar de Hoge Fronten waar we 
deze havik tegenkwamen. 
Helaas was het licht ronduit slecht. 





6 november: vogeldag 
vink op de Sint Pieter in Kanne 



tuinfluiter 



roek 



 torenvalk in het Poppelmondedal 



slechtvalk boven de Cannerberg 



houtsnip in het Cannerbos 



holenduiven 



zanglijster 



staartmees 



pimpelmees op de Louwberg in Wolder 



14 november: na een week ziek te zijn geweest 
roek in het Vroenhovenveld 



grote bonte specht op de Cannerberg 

Er kwamen mensen terwijl ik probeerde de specht te 
fotograferen en hij werd verdreven, maar ik wachtte 
en hij kwam terug, met deze fraaie plaat tot gevolg. 

boekvink paartje op de opgang naar de Sint 
Pietersberg in Kanne. 



merel in hondsroos 



turkse tortel 



torenvalk van het Poppelmondedal 
met koolmees  

een groep wandelaars passeerde de vogel zonder hem op te 
merken terwijl de afstand hooguit 20 meter bedroeg. 



staartmees op de Louwberg in Wolder 



16 november: door het park naar huis           nijlgans 



stads- en rotsduiven 





kokmeeuw aan de Jeker 





gevlekte eend ziet 
iets schitteren in het 
water van de Jeker, 
maar of het eetbaar 
is betwijfel ik. 



blauwe reiger 



hoe diep een aalscholver in het water 
ligt… 



een late zomertortel in het Jekerdal 



19 november: op zoek naar locaties voor een film over Maastricht 
vrouwelijke merel op de Louwberg 



boekvink in het Vroenhovenveld 



bonte tapuit in het Wolderveld 



21 november: ’s morgens vroeg op de Sint Pieter                       oehoe 

Ik was toch vroeg 
wakker en besloot 
daarom, na een kop 
koffie om zes uur 
n a a r d e S i n t 
P i e t e r s b e r g t e 
wandelen. Het was 
niet voor niets…, al 
zijn de foto’s niet 
echt scherp in het 
diffuse ochtendlicht. 





torenvalk 



22 november: Daalhoeve in de winter      blauw-gele ara’s 





 





roek 



kramsvogels op de Cannerberg 



kokmeeuw in Biesland 



24 november: een gewone dag op de Cannerberg                      bonte specht op de Muizenberg 



mus in meidoornhaag 



houtduif in de Campagne 



koolmees in Vroenhoven 



28 november: experiment 

I k f i l m d e d e b i d d e n d e 
torenvalk op de Cannerberg 
en verknipte de film tot frames 
o m d e b e w e g i n g e n t e 
bestuderen. Wat me daarbij 
opviel was dat de afzonderlijke 
beeldjes als regel scherper 
waren dan met een gewone 
foto op die afstand was gelukt. 

 





de mussen op de Muizenberg in de meidoornhaag 



merel op de Cannerberg 



gaai 



roodkeelpieper 



kramsvogel 

 



aziatische roodborsttapuit 



spreeuw 



2 december: het is goed te merken dat de bladeren zijn verdwenen 
de vogels zijn zichtbaarder 

aalscholver koppel 
aan de Jeker 



blauwe reiger en ekster in het Jekerdal 



Deze bonte kraai vergiste zich en streek vlakbij mij 
neer terwijl ik de bovenstaande reiger aan het 
fotograferen was. Hij bemerkte zijn vergissing 
onmiddellijk en vloog bij de eerste klik weer weg 
waarbij hij met zijn alarmerend gekras ook alle 
andere vogels in de buurt verjoeg. 



4 december: een grijze maandag                        kramsvogels en spreeuwen in het Wolderveld 



roek 



roodborst 
in het Chateau Neercanne 



kleine bonte specht op de Muizenberg in Kanne 



roek 



turkse tortel in Kanne 





slechtvalk op de Muizenberg 



roodborsttapuit in het Millenniumbos 



6 december: naar een winterse afspraak in de stad 

zwarte kraai in Biesland 



waterhoen aan de Jeker 



Het kostte veel 
behendigheid met 
photoshop om van 
deze aalscholver 
op de vlucht iets te 
maken. Het dier 
ging ertussenuit 
z o d r a h e t m i j 
gewaar werd en ik 
drukte af toen hij 
net los was van de 
g r o n d e n n o g 
weinig snelheid 
had, maar eigenlijk 
is de Panasonic te 
traag voor dit soort 
opnames. 



gaai in het Jekerdal 



kokmeeuw in Biesland 



knobbelzwanen op de Jeker 



Jammer dat deze 
t o r e n v a l k n i e t 
scherp is… 
Ik liep hem tegen 
het lijf op de opgang 
naar de Cannerberg 
i n B i e s l a n d . D e 
camera stond open 
op monochrome. Ik 
r i c h t t e z o n d e r 
bedenken maar hij 
zag me op hetzelfde 
moment en vloog 
onmiddellijk weg 
met zijn buit. Toen 
ik er voorbij liep zag 
ik de bloedvlekken 
op de weipaal. 



staartmezen in 
de Campagne 

Er zat een hele 
vlucht in de bosjes 
l a n g s d e 
Vroenhovenweg, 
maar ze zijn zo 
beweeglijk en vlug. 
Bovendien helpt 
h e t n i e t a l s 
mensen bl i jven 
staan om te vragen 
wat je aan het 
doen bent… 

Ook hier nam ik de 
eerste foto in zwart 
wit en schakelde 
d e c a m e r a 
vervolgens over… 





s t e e n u i l i n 
Wolder 

I k z a g h e m 
stomtoevallig op 
e e n d a k i n d e 
Lammergierstraat, 
maar hij bleef niet 
zitten toen hij in 
de gaten had dat ik 
hem had gezien. 
Toch een goede 
foto… 



9 december: de temperatuur blijft hoog, maar geen zon 

sijs op de Sint Pietersberg 



10 december: sneeuw!                    merel in de kou in het Wolderveld 



koolmees in Vroenhoven 



14 december: het is koud, maar het licht is fantastisch                rotgans op de Jeker 



fazant in het Jekerdal 



waterhoen aan de Jeker 



koolmees in het Jekerdal 



patrijs 



Deze kokmeeuw zat in de berm van de Cannerweg, 
vluchtte voor de camera, maar de wind was zo sterk dat hij 
op de plaats bleef hangen en ik de foto kon maken. Toen 
keerde hij en vloog met de wind mee. 



ekster in Daalhof 



vinken 
man en vrouw (links) 





16 december: vluchtende bosuil in het ENCI bos 

Een prachtige plaat! 
Op het moment dat 
ik afdruk heeft het 
b o s u i l t j e i n d e 
smiezen dat ik hem 
in het vizier heb en 
m a a k t d a t h i j 
wegkomt. 

Z o a l s a l e e r d e r 
aangegeven zie ik nu 
vee l meer voge ls 
dankzij de bladerloze 
bomen… 



grote bonte specht 





pimpelmees op de opgang naar de Sint Pietersberg in Kanne 



boomleeuwerik 



boompieper 



glanskop 



pimpelmees 



geringde slechtvalk aan het Albert kanaal in Vroenhoven 



gaai op de opgang naar het kanaal in Vroenhoven 



17 december: zelfs tijdens een korte wandeling 
pimpelmees in Wolder 





kleine bonte specht in Biesland 



turkse tortel 

 



boekvink 
op de Susserweg, de opgang naar de Cannerberg 

De vorige foto’s (specht en tortel) nam ik vanaf het 
terras van Prix de Rome, terwijl ik koffie dronk en 
de bomen op het Musketiersplein in de gaten 
hield. 

Op de volgende pagina een roodborst op 
bijna dezelfde locatie als de boekvink. 





koolmees  
in een tuin  
aan de Vroenhovenweg 
in Wolder. 



Jacht op een slechtvalk 
Ik zag hem in het veld van Vroenhoven en nam 
enkele foto’s van op afstand voordat ik voorzichtig 
over het pad naar hem toeliep. Toen ik te dicht 
naderde vloog hij op en streek neer in een boom 
aan de Tongerseweg. Ik volgde hem maar zodra ik 
vanachter de beschutting van de huizen vandaan 
kwam vloog hij weg. Ik wilde het al opgeven maar 
waagde het hem door een van de diepe tuinen te 
naderen waar ik een paar duidelijke platen van hem 
kon schieten in zijn aftandse perenboompje… 







24 december: de lucht is al dagenlang grijs 
ringmus in Biesland 

en ik heb veel werk 
om bij thuiskomst iets 
uit de foto’s te halen… 

Soms lukt het, soms 
ook niet! 



boekvink 



Dit winterkoninkje streek vlak voor mij neer 
naast een pad achter de huizen in de Campagne en 
was zelfs zo vriendelijk om even te blijven zitten. 



Ik had over hem 
gehoord, maar het 
was de eerste keer 
dat ik een keep 
zag. 

Hij zat op de heg 
aan dat deel van de 
Vroenhovenweg in 
Wolder dat achter 
langs de  
Campagne loopt 
en raspte zijn roep. 



26 december: koolmees in Daalhof 



27 december: een laatste keer door Vroenhoven              slechtvalk bij de Heukelommerweg 



houtduif 



torenvalk in het veld 



roeken 
bij de kerk 





kokmeeuw in het Montenaken veld 



roodborstje 



31 december: de laatste vogels van 2017       rotsduif in de Campagne 



houtduiven 
 



kramsvogels 





groene specht 



413 pagina’s vogel foto’s, 842 afbeeldingen, met daarop 97 verschillende soorten.
Naarmate de bladeren vallen zijn vogels beter te zien en te fotograferen, hoewel soorten beginnen 
te verschillen. Zomergasten verdwijnen naar warmere streken en wintergasten strijken in onze 
contreien neer. 
Wat opvalt is het aantal roofvogels en m.n. de valken in onze streek. Er gaat geen dag voorbij dat 
ik ze niet zie of hoor, met als gevolg dat ik er een aantal prachtige foto’s van heb kunnen maken. 
De torenvalk b.v., schijnt het elders niet goed te doen. Hier krijg ik soms het idee dat hun 
jachtterrein eerder beperkt is door het grote aantal.
Het was jammer dat we vooral in december zoveel grijze dagen kenden waardoor het licht niet 
optimaal was en ik de geschoten plaatjes soms tot op hun limiet moest bewerken. Verder viel dit 
jaar de toenemende wind op in een streek die van oudsher veeleer windluw is en vogels op 
zwiepende takken zijn ook niet het beste onderwerp om te fotograferen.
Al met al heeft het afgelopen jaar echter een mooie collectie opgeleverd met soms een grootse 
uitschieter…

lijst van soorten die in dit boek voorkomen

torenvalk komt elders in Nederland steeds minder voor
blauw-gele ara niet inheems
zwarte kraai
turkse tortel ingevoerd uit Klein Azië, inmiddels inheems
knobbelzwaan
wilde eend



aalscholver
blauwe reiger
roek
stadsduif
nijlgans ingevoerd, komt inmiddels veel in het wild voor
merel werd deze zomer bedreigd door een virus
zwarte zwaan
brandgans wintergast
zwarte mees
boerengans gedomesticeerde wilde gans
pauw niet inheems
ekster
toppereend zeldzaam
koolmees
kalkoen niet inheems
waterhoen
kauw of torenkraai
houtduif
buizerd
ayam cemani (zwarte kip) niet inheems
kievit
bosrietzanger zeldzaam
goudhaantje



gevlekte eend zeldzaam
boerenzwaluw zomergast
nandoe niet inheems
slechtvalk
winterkoninkje
meerkoet
roodborst
boekvink
geelgors
huismus
erfeend gedomesticeerde wilde eend
vink
smelleken komt in Nederland niet meer voor
fuut
groene specht
postduif gedomesticeerde wilde duif
witte kwikstaart
tjiftjaf zomergast
kokmeeuw
kneu
heggenmus
kleine mantelmeeuw
koperwiek



huiszwaluw zomergast
bruine kiekendief
braamsluiper zomergast
groenling
graspieper
legkip gedomesticeerd
sperwer
boompieper zomergast
spreeuw
fitis
reisduif gedomesticeerde wilde duif
tapuit zomergast
grote bonte specht
oehoe wordt in Nederland weinig gezien
boomklever
canadese gans ingevoerd, hoort hier eigenlijk niet thuis
staartmees
europese kanarie zeldzame zomergast
kruisbek
pimpelmees
gaai
havik 
tuinfluiter zomergast



houtsnip
holenduif
zanglijster
rotsduif geïmporteerd, niet algemeen
zomertortel zomergast
bonte tapuit zomergast, zeldzaam
kramsvogel wintergast
roodkeelpieper zeldzaam
aziatische roodborsttapuit dwaalgast
bonte kraai wintergast
kleine bonte specht zeldzaam
roodborsttapuit zeldzaam in het binnenland
steenuil
sijs wintergast
rotgans wintergast
fazant
patrijs staat onder druk
bosuil
boomleeuwerik vrij zeldzaam
glanskop
ringmus
keep wintergast


