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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen,

Met veel plezier en trots biedt het bestuur van de Vogelwerkgroep Zutphen u alweer de 

tweede nieuwsbrief van 2021 aan. Op dit moment is het best fris voor de tijd van het jaar en 

daardoor hebben de kievit pulletjes het moeilijk op dit moment. Toch worden de eerste 

gierzwaluwen, nachtegalen en koekoeken weer gezien en gehoord in ons werkgebied. Veel 

vogels zijn inmiddels aan het broeden geslagen en bij ons in de tuin is mevrouw koolmees al 

druk aan het broeden. En de hele dag door zingen de merels weer hun lied en hebben wij de

eerste jonge mereltjes weer in de haag, kortom koud of niet, het is weer lente en wij wensen 

u veel leesplezier!

Mary Mombarg, voorzitter

 

Algemene Leden Vergadering:

Op dit moment ziet het bestuur nog geen ruimte om fysiek bij elkaar te komen. In de zoom 

bestuursvergadering is besloten om de ALV voorlopig uit te stellen tot juni. Een definitief 

besluit hierover valt wanneer een en ander weer mogelijk is. 

Best fris voor de tijd van het jaar....



Digitaal VWG-café

Aangezien een echt VWG-café nog steeds niet plaats kan vinden heeft de 
excursiecommissie besloten om een derde digitale versie te organiseren. 

Op maandagavond 10 mei van 20.00 tot 21.00 uur.  Alle leden zijn van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen én om een bijdrage te leveren. 

Tijdens het digiVWGcafé houden we een korte quiz. Heb jij een leuke foto voor de quiz, mail 
deze dan naar haaksehoek27@gmail.com. Het is hierbij spannend als je de vogel niet 
meteen herkent, maar maak het ook niet te moeilijk!

Heb je onlangs een mooie excursie gehad, dan nodigen we je tijden het VWGcafé uit de 
andere leden te tippen.

Om mee te doen graag aanmelden bij het secretariaat. Je krijgt dan een link 
toegestuurd om op 10 mei toegang te krijgen tot de bijeenkomst. 

Excursiemaatjes

Nog een initiatief van de excursiecommissie! Heb je een mooi excursiedoel, maar geen zin 
om alleen te gaan? Stuur je idee met datumvoorstel naar Henny Albers 
(hennyenalbers@gmail.com), en zij zoekt een vogelspotmaatje. 

RES

Enige tijd geleden is de Vogelwerkgroep Zutphen benaderd door Vogelbescherming 

Nederland voor een interview in relatie tot de RES. Wij hebben Steven de Bie gevraagd en 

bereid gevonden om namens de Vogelwerkgroep Zutphen dit interview te geven, uiteraard 

vanwege zijn brede kennis en expertise over dit onderwerp. Lees hieronder het interview 

door op de link te drukken.  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/steven-de-bie

Cleantech Regio

De gemeenten in onze regio zijn alle bezig met de plannen voor ontwerp 1.0. Ook Zutphen 

zal een besluit in de Raad gaan nemen. Hans Grotenhuis en Steven de Bie hebben hierover 

op 3 juni een afspraak in Zutphen naar aanleiding van het bezwaar van de Vogelwerkgroep 

Zutphen. 

Op 12 april heeft Steven de Bie deelgenomen aan het rondetafelgesprek van de 

Gemeenteraad Voorst over het onderwerp RES met betrekking tot het bezwaar van de 

Vogelwerkgroep Zutphen.

Ganzen

Het beroep rechtbank verlenging FBP-ganzen heeft op 26 maart 2021 plaatsgevonden. De 

zaak is inhoudelijk niet behandeld omdat deze zaak al verlopen was. De termijn waarin deze 

zaak aangespannen was liep heeft mede door de trage rechtsgang af op 01-01-2020. De 

Vogelwerkgroep Zutphen heeft ook bezwaar aangetekend tegen FBP-ganzen 2020-2026. De
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rechter heeft voorgesteld om de beide zaken samen te voegen en te behandelen op 29 juni 

2021. Wij hebben hiermee ingestemd. Op dit moment zijn wij als bestuur samen met Steven 

de Bie en onze advocaat in overleg hoe wij dit als beste kunnen aanvliegen.

Oliën van ganzeneieren in Zutphen

Recentelijk was Zutphen in het landelijk en provinciaal nieuws over de stadsganzen in onze 

gemeente.De gansvriendelijkheid van deze methode werd benadrukt. Als Vogelwerkgroep 

hebben wij bezwaar aangetekend dat niet ontvankelijk verklaard is door de gemeente 

Zutphen. Wij zien toch andere oplossingen en zijn bang dat er verstoring optreedt ook bij de 

overige water- en rietvogels. Aardig om te zien dat bij de begraafplaats aan de 

Warnsveldseweg de jonge ganzen inmiddels langs de kant staan. Het is waarschijnlijk toch 

lastig alle ganzeneieren te oliën. Volgens een actief tellend lid zijn er overigens wel veel 

minder jonge ganzen.

Jaarboek 2020 

Dit gaat volgens schema en we hopen het tijdens de ALV uit te kunnen reiken aan onze 

leden.

Slechtvalkennieuws

Ieder jaar rond deze tijd klimt er iemand de Walburgkerk op om te kijken of de vlag uit kan op
Koningsdag en 4 en 5 mei, of dat de vertoring voor de slechtvalken te groot is. Dit jaar werd 
er uit voorzorg geen vlag uitgestoken op 27 april.

Woensdag 28 april stuurde Florence het volgende bericht met foto:

Ben vanmiddag de toren op geweest, maar trof geen kuikens aan. Wel 4 eieren, die 
overigens wel warm waren.Toen we bij de kast waren, was er geen ouder aanwezig.Even 
later, toen wij  al bij de kast weg waren, kwam een van de ouders "thuis".

Ze zijn dus erg laat dit jaar.
Ik ga waarschijnlijk eind volgende week nog een keer naar boven.
Dan hopelijk jong grut.
Florence



Oeverzwaluwwand

De oeverzwaluwwand in Bronsbergen is helemaal klaar voor nieuwe bewoners. Zou er dit 
jaar dan eindelijk weer eens gebruik van gemaakt worden? Kijk voor de geschiedenis van de
wand op de website. Onder soorten – oeverzwaluw is te lezen over de beginjaren.

Ook dit jaar lijken ze bergen zand bij bouwprojecten te verkiezen boven onze prachtige 
wand. Alle kolonies worden gemeld bij de gemeente of Waterschap, zodat de nesten 
beschermd kunnen worden. 

Gevraagd: houd de website actueel!
Mist er informatie op de website? Kan er juist iets weg? Een bijdrage van de leden is van 
harte welkom. De website is van ons allemaal, dus schroom niet om bij te dragen.

Volgende nieuwsbrieven

De volgende nieuwsbrief zal eind juni verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage naar het
secretariaat.

Foto Mary Mombarg, Barchem 19-04-
2021
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