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                Nieuwsbrief nr. 1 (mei 2008) 
Vogelwerkgroep Zutphen e.o 

 
? www.vwg-zutphen.nl  
p/a  Secretaris M. van der Weide, Hobbemakade 37, 7204 BL Zutphen 

0575-513189  (mvdweide@kpnplanet.nl) 
_____________________________________________________________________ 

Agenda 
 
Woensdag 14 mei 20.00u de Kaardenbol 
Ledenbijeenkomst met lezing over de Grauwe Gans in Nederland door Berend 
Voslamber van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Op deze avond wordt ook het 
jaarboek 2007 uitgedeeld aan de leden. Vanaf 19.45u ben je welkom. 
 
Zaterdag 17 mei 05.30u 
Excursie omgeving Huize de Voorst (meer info via Johan Blanksma: j.blanksma@planet.nl) 
 
Zaterdag  21 juni 
Excursie Steengroeve De Vlijt bij Winterswijk (meer info via Johan Blanksma: 
j.blanksma@planet.nl) 
 
Zaterdag 23 & zondag 24 augustus 
Vogelfestival Oostvaardersplassen: zie www.vogelfestival.nl 
 

Van het bestuur 
 
Het bestuur van de Vogelwerkgroep heeft een nieuwsbrief op papier in het leven 
geroepen om de communicatie binnen de vereniging te verbeteren. Bij de oprichting 
hadden we voor ogen vooral gebruik te maken van digitale mogelijkheden: onze 
website (www.vwg-zutphen.nl) en een e-mail nieuwsgroep (zutphen_vogelnet). Nu 
blijkt niet iedereen internet te hebben of er optimaal gebruik van te kunnen maken. 
Vandaar dus een nieuwsbrief, de eerste! Hij verschijnt vier keer per jaar: februari, 
mei, augustus en december. Kopij is welkom twee weken voor verschijnen. 
 
Tot op de ledenbijeenkomst op 14 mei!! 
 
Namens het bestuur, Michiel van der Weide 
 
 

Vogelnieuws 
 
Aankomst zomergasten (selectie eerste waarnemingen met vergelijking 2005): 
 
13 maart Tjiftjaf (Wissels, Zutphen)   [2005 19 maart] 
20 maart Boerenzwaluw (Oude stortplaats)  [2005 21 maart] 
24 maart Zomertaling (Cortenoever)   [2005 26 maart] 
31 maart Zwartkop (Ooijerhoek) 
10 april Bruine Kiekendief (Empe, Sprabanen) 
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15 april Braamsluiper (Cortenoever)   [2005 15 april] 
23 april Gierzwaluw (Schilderswijk)   [2005 20 april] 
26 april Koekoek (Empe, Sprabanen)   [2005 23 april] 
2 mei Bonte Vliegenvanger (Voorstonden) [2005 29 april] 
3 mei Boomvalk (Bronkhorsterwaarden)  [2005 26 april] 
3 mei Wielewaal (Wichmond)   [2005 5 mei] 
 
 
Hoe vergaat het de Roek in 2008? Eerste resultaten. 
 
Ook dit jaar zijn de Roeken kolonies in Zutphen en omgeving weer geteld. Speciale 
aandacht ging uit naar de kolonie aan de Martinetsingel en dan met name rond het 
gerechtsgebouw. Hier is men dit jaar voor het eerst actief bezig geweest met het 
verjagen en verplaatsen van de Roeken. Tot ver in maart is men bezig geweest met 
het afdraaien van angstkreten en het weghalen van gebouwde nesten. Verder zijn er 
in de bomen reflectoren opgehangen die door de wind heen en weer gaan en 
daardoor de vogels moeten verjagen. Heeft dit effect gehad en waar zijn de 
verjaagde Roeken naar toe gegaan? 
 
Op 16 april zijn de nesten geteld en is gekeken hoeveel nesten er daadwerkelijk 
bezet zijn. Wat ten eerste opvalt is dat de vogels zich weinig aantrekken van de 
reflectoren. Waarschijnlijk zijn ze er aan gewend geraakt en op verschillende 
plaatsen zie je dan ook nesten vlak naast of onder een reflector. Op het gehele stuk 
Martinetsingel vanaf de Houtwal tot en met de Tademasingel zijn dit jaar 75 nesten 
gebouwd. Van deze nesten is op 65 nesten daadwerkelijk activiteit gezien hetgeen 
varieert van een staart die over de nestrand steekt tot aan het voeren van reeds 
aanwezige jongen. Bij de Drogenapstoren was een paartje nog bezig een nest te 
bouwen. 
In 2007 was het aantal gebouwde nesten op dit traject 131. Er is toen niet speciaal 
gekeken naar het aantal daadwerkelijk bezette nesten hetgeen doorgaans altijd wat 
lager is dan het aantal gebouwde nesten. Maar goed, aan het aantal gebouwde 
nesten valt al wel te zien dat het er dit jaar aanzienlijk minder zijn. Het lijkt erop dat 
het effect van het verjagen het grootst is geweest aan de rechterkant van het 
gerechtsgebouw en op de binnenplaats. Zaten hier in 2007 nog 43 nesten nu zijn dit 
er nog maar 13 waarvan er slechts 9 bezet zijn. Direct links van het gebouw zijn 17 
nesten minder geteld ten opzichte van vorig jaar. 
 
Waar zijn de verjaagde roeken naar toe gegaan? Dat is op dit moment nog niet 
helemaal duidelijk. Verschillende kleine kolonies binnen de stad zijn wat toegenomen 
maar  ik heb nog niet alles uitgerekend om te zien of dit het verlies aan de 
Martinetsingel goed maakt.  
Het plan was om de Roeken naast het verjagen te verplaatsen naar het Zuiderpark 
(De V ijver) Om de vogels hiertoe te stimuleren zijn verschillende nesten verplaatst 
naar de grote populieren aldaar en werden er takkenhopen neergelegd om de 
“nieuwkomers” te helpen. De Roeken hebben deze pogingen waarschijnlijk lachend 
bekeken en besloten dat dit toch niet was, wat ze zochten want het aantal nesten is 
hier alleen maar afgenomen. In 2007 werden hier 10 nesten gebouwd nu zijn dat er 
nog maar 5 (4 bezet).  
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Een behoorlijke groei is wel te zien bij 2 kolonies die eigenlijk vlakbij De Vijver 
liggen: het Schouwlaaksepad en de Aert van Nesstraat. Op beide locaties zijn in 2007 
pas voor het eerst Roeken gaan broeden en dit jaar valt hier een flinke toename te 
zien. De kolonie aan het Schouwlaaksepad is gegroeid van 6 naar 20 (18 bezet) en 
heeft nu ook nesten langs de Beethovenstraat. De kolonie aan de Aert van Nesstraat 
groeide eveneens van 6 naar 15 (14 bezet). Of dit Roeken zijn die afkomstig zijn van 
de Martinetsingel is met geen mogelijkheid te zeggen maar dat er weer behoorlijke 
verschuivingen te zien zijn binnen het roekenbestand is wel duidelijk. Dit geldt zowel 
voor de Roeken binnen de stad al in het buitengebied en zodra alle gegevens zijn 
verwerkt valt hier wat meer over te vertellen. 
 
Jeroen Kuipers 
 
 

Oproepen 
 
- Wie heeft er interrese om tot het bestuur toe te treden?  
Adri Mulder heeft aangegeven de voorzittershamer aan een ander over te willen 
dragen. Het bestuur is dus op zoek naar een opvolger. Voor meer informatie kunnen 
je bellen met Michiel van der Weide (513189). 
 
- Contributie al overgemaakt?  
Het lidmaatschap van de Vogelwerkgroep kost € 15. Graag overmaken op giro 
3968801. 
 
- Geef je waarneming door! 
De Vogelwerkgroep houdt een archief bij van vogelwaarneming via waarneming.nl. 
Heb je iets bijzonders gezien of wil je jouw eerste Koekoek doorgeven dan kan dat 
via de link op onze site. Dan kun je gelijk zien wat anderen doorgegeven hebben. 
 
- Ook van zeldzame broedvogels en kolonievogels 
Binnen het werkgebied willen we graag ieder jaar weten waar welke zeldzame 
broedvogels broeden en welke kolonies bezet zijn. Geef je waarnemingen van 
Ijsvogels, Brandganzen, Steenuilen en tellingen van Roeken en Huiszwaluwen door. 
Henk-Jan Hof coördineert het telwerk (06-55915295 of 0575-571054 / 570030). Zie 
voor een toelichting de bijdrage van Henk-Jan in het jaarboek 2007. 
 
- Krantenknipsels gezocht. 
Regelmatig verschijnen allerlei berichten in kranten en regionaal nieuws over vogels 
rondom Zutphen. Nu is het voor de webmaster niet mogelijk alle kranten door te 
worstelen op zoek naar dat soort berichten maar het is wel leuk voor documentatie 
en voor de leden kennis te nemen van deze berichten. Daarom deze oproep:  

Kom je een krantenbericht over vogels in de regio tegen; knip het uit en stuur 
het op naar onderstaand adres dan verschijnt dat bericht t.z.t. op de website 
van de vogelwerkgroep.  
 

Alvast bedankt.  
Michel Klemann  
Zwanevlot 106  
7206 CE Zutphen  
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- Nieuw op de website: www.vwg-zutphen.nl 
Klik op "nieuw op de site" voor de laatste veranderingen  
De afgelopen tijd zijn de volgende items aan de website toegevoegd:  
- De maandelijks de resultaten van de watervogeltellingen oostoever IJssel 

tussen Spoorbrug en veer Brummen.  
- De provinciale SOVON-Nieuwsbrief in pdf.  
- Tabel met tijden van zonsopkomst en zonsondergang (handig om te weten)  
- Een update van de januari-wintertelling. 
- Excursieverslag Rammelwaard van 24 februari 2008. 
- Verslag over de trip naar de Extremadura 25 feb t/m 1 maart 2008 met foto's 

en geluiden. 
 
 
 
Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meldt je dan aan bij 
zutphen_vogelnet en ontvang via de e-mail het nieuws. Aanmelden kan door het 
sturen van geheel leeg e-mail naar het volgende adres: zutphen_vogelnet-
subscribe@yahoogroups.com. Daarna wordt er om een bevestiging gevraagd. 
 
 
Werkgebied van de Vogelwerkgroep: 

 


