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Met veel plezier biedt het bestuur van de vogelwerkgroep Zutphen e.o deze 
nieuwsbrief aan, met daarin uiteraard het laatste nieuws vanuit het bestuur en de 
werkgroepen.
Vooral in deze coronatijd vinden wij het van belang om met de nieuwsbrief het contact met 
elkaar te onderhouden, daar de bijeenkomsten voorlopig geen doorgang kunnen vinden.
Veel leesplezier, blijf gezond en hopelijk tot gauw.

Excursies
Op zaterdag 3 oktober was er eindelijk weer eens een excursie, naar De Velhorst en het 
Kienveen. Uit het verslag van de excursiecommissie:
 We hadden om 9:00 uur afgesproken op de parkeerplaats Lage Lochemseweg ter hoogte 
van fietsknooppunt 46. De opkomst was niet gering. We waren met 15 deelnemers dus 
besloten we in 2 groepen te splitsen. Het weer liet niets te wensen over, zonneschijn en 
droog, wat wil je nog meer. De Velhorst is een landgoed en natuurgebied in de gemeente 
Lochem met daarop Landhuis 'De Velhorst". Het Kienveen is onderdeel van deVelhorst. Het 
is een door bos omsloten vochtig laag terrein met poeltjes en sloten dat 's winters 
grotendeels onder water staat. (Althans, in minder droge tijden dan de afgelopen jaren!) 
Verder is er een hoger gelegen deel met jeneverbes. Veel van de oorspronkelijke begroeiing 
is de laatste jaren teruggekeerd. Een greep uit ons soortenlijstje: Boomklever, zwarte mees, 
keep, torenvalk, dodaars. Omstreeks 13:00 uur waren we terug bij het beginpunt. Gezien de 
reacties menen we te mogen stellen dat het een bijzonder leuke, leerzame excursie is 
geweest. 
En helaas was dit ook meteen weer voorlopig de laatste. De fietsexcursie van 14 
november is komen te vervallen. Ook het mooie initiatief van de excursiecommissie om 
tussen excursies bijeen te komen om na en bij te praten ging helaas op het laatste moment 
niet door. Hopelijk kan het VWG-café volgend jaar een nieuwe start maken.

Regionale energiestrategie
In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid ingegaan op de concept RES voor de Stedendriehoek. 
Hans Grotenhuis heeft half oktober namens het bestuur een brief gestuurd aan de gemeente
Zutphen waarin ons standpunt wordt toegelicht. 

Enkele punten uit deze reactie:
We missen het koppelen van de energie-transitie aan het herstel van de biodiversiteit 
voor de natuur en de leefbaarheid.

We vragen het geplande aantal windmolens in Zutphen terug te brengen naar 6.

Wij vragen om meer in te zetten op energiebesparing en op het gebruik van 
zonnepanelen op daken. 

Volstrekt onduidelijk is hoe ecologische schade in de plannen beperkt kan worden. 
Naast het belang van het IJssellandschap voor trek- en andere ganzen is het ook nog
altijd van belang voor weidevogels. 



De gemeente Zutphen heeft geen biodiversiteitsplan vastgesteld. Zij heeft dus de 
ecologische waarden niet vastgesteld. In het concept omgevingsplan buitengebied 
van Zutphen (2017) is nagenoeg niets opgenomen over energietransitie.

De provincie Gelderland voert nog ecologie-onderzoek uit voor de uiterwaarden van 
de IJssel en de Veluwe. Zonder dat de resultaten bekend zijn, juist in deze regio, 
worden zoekgebieden, zonder ecologische onderbouwing, op de kaart geplaatst. 
Terwijl in deze uiterwaarden juist al de rustgebieden voor ganzen en de Natura 2000 
gebieden liggen waar geen windmolens mogen komen. Inmiddels wordt in het 
Ontwerp-Actualiseringsplan 7 van de provincie Gelderland dat thans ter inzage ligt 
juist wel weer toegestaan dat er in de ganzenrustgebieden windmolens mogen 
komen. Dat is tegenstrijdig beleid en volledig ten nadele van de natuur. 
Wij zijn dan ook tegen opneming van windmolens in deze gebieden.

Wij zijn tegen grootschalige industriele zonneparken in het open landschap omdat 
daarom heen juist de Natura 2000 gebieden liggen en de ganzenrustgebieden zijn 
aangewezen. Het kleinschalige landschap komt vooral voor ten oosten van de IJssel 
voor. Dat zijn juist de belangrijke rijke vogelgebieden. 
Wij vragen geen grootschalige zonnevelden toe te staan.
Landgoederenzones en natuurgebieden zijn voor biodiversiteit van groot belang. 
Deze gebieden vervullen daarnaast een grote rol in de recreatie en de beleving van 
het landschap.

De volledige tekst is op te vragen bij het secretariaat. Wordt vervolgd!

Mezenkasten

Het is weer tijd om de 150 mezenkastjes in Zutphen leeg te halen. 's Winters worden de 
kastjes gebruikt om te slapen. En zeg nou zelf, het slaapt toch een stuk lekkerder in een 
schoon bed. Heb je de beschikking over een geschikte ladder, een tang om de kastjes te 
openen en een spatel oid om de kastjes leeg te halen? Geef dan door aan het secretariaat 
welke kastjes je wilt doen. Dit om dubbel werk te voorkomen. Ook willen we graag weten of 
de kastjes gebruikt zijn voor een nest en of er nog resten van eikenprocessierups aan de 
boom te zien zijn. Pas in dat geval op dat je niet in contact komt met de brandharen!

Oeverzwaluwwand

Er is een verzoek naar de gemeente gegaan voor groot onderhoud aan de 
oeverzwaluwwand in Bronsbergen. De wand was zo dichtgegroeid met struiken en bramen 



dat het voor de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep niet meer te doen was om de wand goed 
voor te bereiden voor het broedseizoen. Hopelijk is de wand voor 1 april weer helemaal klaar
om oeverzwaluwen te ontvangen.

Jonge Vogelaars

Het 3-de seizoen van de Werkgroep Jonge Vogelaars is op zaterdag 19 september gestart 
met een excursie naar de Sokebrandsweerd.
Het hele verslag van de excursie is na te lezen op de website onder 'jeugd'.
Er is genoeg belangstelling voor deze activiteit. Het maximum aantal kinderen dat aan de 
werkgroep kan deelnemen, namelijk 15, is bereikt en er is zelfs een wachtlijst ingesteld. Wel 
is het zo dat aspirantdeelnemers op proef 2x aan een excursie mogen meedoen om te kijken
of ze het leuk vinden. Belangstelling? Stuur een mailtje naar jongevogelaars@gmail.com.

 

Raadsel: Welke vogel is dit? (oplossing onderaan de volgende bladzijde)



Landelijke Dag 2020
Covid-19 gooit vanzelfsprekend ook roet in het eten waar het de Landelijke Dag van Sovon, 
VBN en NOU betreft.
Met z’n allen – vanuit het hele land – samenkomen is nu namelijk niet zo’n goed idee, en in 
de ‘oude’ vorm mag het simpelweg ook niet.

Je kunt op 28 november het lezingenprogramma daarom de hele dag volgen op maar liefst 
vier streams op YouTube. Wel vooraf aanmelden op onderstaande website.

Via een chat kun je vragen stellen aan de sprekers. Het volledige programma is binnenkort 
bekend. 

Ook na de Landelijke Dag blijven de lezingen beschikbaar. Gezellig is anders, maar het zal 
zeker leuk en interessant worden. 

Naast het lezingenprogramma komt er op de website van Sovon een breed aanbod van 
standhouders met reizen, optiek, boeken en natuurorganisaties. 

Houd daarom deze website in de gaten: https://www.sovon.nl/ld. 

Tot slot een slechtweer-tip:

De afspeellijst Spotivogels op Spotify bevat alleen maar nummers over vogels. Met op 
nummer 1 natuurlijk I like birds van Eels.

Of ga naar de website van de VWG (www.vwg-zutphen.nl) en ga onderaan de homepage 
naar Facebook of waarneming.nl. Mooie foto's, interessante nieuwtjes, vragen en meer.

Al voor 1 juli 2020 lid, maar geen jaarboek 2019 ontvangen? Geef het even door aan het 
secretariaat, er zijn nog enkel exemplaren over.

Het jaarboek staat ook op de website, onder info – archief.

Raadselfoto:  Pyrrhula Pyrrhula, vrouw.
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