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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen,

En dan is het zover en ploft nieuwsbrief nummer drie van 2021 in uw mailbox. Inmiddels ligt 

de langste dag alweer achter ons, wat gaat de tijd snel. De eerste vogels gaan zich 

langzamerhand alweer voorbereiden om naar het zuiden te gaan trekken. Je ziet alweer 

groepen die aan het verzamelen zijn zoals de spreeuwen en kieviten. Voor mij is het 

momenteel topdrukte met het ringen van steenuilen, torenvalken en kerkuilen. Het is voor 

deze vogels een beter broedseizoen dan vorig jaar in onze regio. Ondanks het koude 

voorjaar hebben deze vogels voldoende voedsel kunnen vinden om hun pullen groot te 

brengen. 

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een mooie zomer.

Mary Mombarg, voorzitter.

                     Foto: Mary Mombarg

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op 1,5 meter

We hebben het natuurlijk allemaal gehoord, vanaf 26 juni krijgen we een groot deel van onze

vrijheid terug. Alles is weer onbeperkt open, er geldt er geen beperking meer op bezoek. 

Alleen de anderhalve meter regel blijft van kracht. Het is voor ons allemaal een bijzonder 



moment. Als bestuur kunnen we nu ook een planning gaan maken om weer fysiek bij elkaar 

te gaan komen en om de ALV te gaan houden. Op 5 juli staat de volgende 

bestuursvergadering gepland en we zullen dan besluiten wanneer deze data zullen zijn. 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte.

Zonnepark Revelhorst 

Steven de Bie en Mary Mombarg participeren mee in een werkgroep om de biodiversiteit op 

het zonnepark mee te helpen inrichten en te verbeteren. Ook Annegaaike Leopold is 

betrokken vanuit Zutphen Energie maar is ook lid van de Vogelwerkgroep Zutphen en maakt 

als vogelliefhebber deel uit van deze werkgroep samen met nog een aantal mensen vanuit 

Zutphen Energie en van uit de beheerkant. Op 1 mei zijn de eerste 25 nestkasten (15 

mezenkasten en 10 spreeuwen kasten) opgehangen door een aantal vrijwilligers onder 

leiding van Steven de Bie. Inmiddels heeft er ook een nulmeting plaatsgevonden en een 

eerste controle van de nestkasten. Een kleine impressie wil ik u niet onthouden: 

 Het raaigras staat er prachtig bij- bijna boven de onderkant van de panelen, vooral 

doordat er voorafgaande aan het zonneveld het veld weiland was.  Nog niet veel 

kruiden te zien! De insectenpopulatie is klein en weinig divers; 

 De bodem is minder kleiïg dan gevreesd waardoor het perspectief op een kruidenrijke

vegetatie via verschaling meer perspectief krijgt;

 Weinig vogelleven te zien, ook niet bij de nestkastjes;

 Eerstvolgende opname ergens in augustus om toch een zeker gevoel bij de 

nulmeting te ontwikkelen.

                                     Foto: Steven de Bie



PEILING VAN BELANGSTELLING VOOR VOGELWEEKEND OP TEXEL

Nu de Coronaversoepelingen doorzetten pakt de excursiecommissie de draad weer op. Het 
schema voor nieuwe dagexcursies vanf september ligt klaar en zal tzt rondgestuurd worden.
Wij zijn van plan het laatste weekend van oktober een vogelweekend op Texel te houden. 
Hoogtepunten daar zijn vogeltrek, strand, duinen, Nationaal Park en Utopia.
Vertrek is vrijdag 29 oktober (tijdstip nader te bepalen) en terugkeer op zondag 31 oktober.
We overnachten in Stay Okay Hotel in Den Burg in 4-persoonsslaapkamers met 
stapelbedden.
We rijden met eigen auto’s.
Een eerste ruwe raming van kosten (reis, veerboot, 2 overnachtingen met ontbijt, 2 warme 
maaltijden, toeristenbelasting) komt uit op € 160,-- per persoon. Lunchpakketten nemen we 
van huis mee.
Om inzicht te krijgen of hiervoor belangstelling bestaat vragen we je, als je zin hebt om mee 
te gaan, dit uiterlijk maandag 5 juli per mail te laten weten aan bert.vandenberg@wxs.nl

De excursiecommissie

            Een eerder weekend op Texel, foto R. van Rijswijk 

Slecht Slechtvalkennieuws

De 4 eieren zijn helaas niet uitgekomen. Ze worden opgestuurd voor onderzoek. Wat is er 
misgegaan?
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Oproep doorgeven aankomst zomervogels

Voor ons was het voorjaar van 2021 na een korte maar pittige vorstperiode lang koud en nat, de 

lente van 2020 was daarentegen warm en droog. Hadden deze weerextremen effect op de 

aankomst van de trekvogels uit zuidelijke streken? Was dat voor de ene soort anders dan voor de 

andere? Om daar achter te komen, wil ik de aankomstdata in 2020 en 2021 van onze zomervogels

binnen ons werkgebied uitzoeken. De info daarvoor pluk ik van de website www.waarneming.nl.

Daar staan al veel waarnemingen op, maar soms ontbreken algemene soorten als zwarte 

roodstaart of veldleeuwerik. Om een uitgebreid databestand te hebben, roep ik een ieder op zijn 

eerste waarneming van een soort in 2020 en 2021 binnen het werkgebied in te voeren voor   1 

augustus 2021. Je hebt dat vast nog wel ergens in een aantekenboekje staan!

Het betreft soorten die we hier alleen in het voorjaar en zomer zien, dus geen grauwe gans of 

roodborst, maar visdief, boerenzwaluw of scholekster. Van belang is de datum en de locatie. Mocht

je je waarnemingen niet op www.waarneming.nl kunnen zetten, geef ze dan (inclusief locatie) aan 

mij door via de mail parmenleijn@hetnet.nl.

Alvast dank!

Frans Parmentier

Ontwikkeling windmolens

Via Dineke van Krimpen kregen we de volgende mail binnen:

Beste allemaal, er zijn sterke ontwikkelingen gaande met andere vormen van energie waardoor we

het misschien zonder windmolens kunnen stellen. De technologie is er al de kennis is er ook al. 

Die andere vormen moeten onder de aandacht van de overheden gebracht worden om de 

mentaliteit en de cultuur te veranderen (je kunt ze vermelden in de voorbeeldbrief die meekwam 

met de laatste Nieuwsbrief).

Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=VBBgYGQxUVM om te zien hoever andere vormen van 

energie al beschikbaar zijn; zoals bij de energietransitie naar waterstof (55'45"), waarin Nederland 

koploper is in zowel productie, gebruik als het recyclen ervan; het probleem van de opslag van 

waterstof is ook al praktisch opgelost. Windmolenparken opzetten of uitbreiden hoeft dan 

misschien niet meer. Daar moeten we op wijzen. Maak deze vormen van energie bekend in de 

brieven die je naar gemeenten en instanties stuurt.

Nog een ingezonden mededeling:

Burgerboerderij De Patrijs is op zoek naar 500 deelgenoten

In Vorden gebeurt iets bijzonders. Twee jonge ondernemers, Johannes en Joanne, willen samen 
met betrokken burgers, experts en partners laten zien dat het kan: een bestaande 
melkveehouderij ombouwen naar een natuurinclusief ecologisch bedrijf: Burgerboerderij De 
Patrijs. Een bedrijf dat gezonde landbouwproducten voortbrengt in een mooi landschap en een 
rijke natuur, met directe levering aan, en betrokkenheid van, burgers in de omgeving. In Zutphen 
en Vorden zijn al afhaalpunten geopend, en aan punten in Lochem, Ruurlo en Eefde wordt 
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gewerkt.

Transitie in de landbouw is nodig

We zien allemaal dat het anders moet, dat de landbouw niet door kan gaan op de huidige weg. Te
veel fossiele energie, te veel stikstof, te veel import van veevoer, te lage inkomens voor boeren. 
Onze bodem, ons landschap, onze biodiversiteit kunnen dat niet aan en op deze manier hebben 
boeren geen toekomst. Met Burgerboerderij De Patrijs gaan we terug naar een gezonde 
kringlooplandbouw in een landschap met een goede biodiversiteit.

Word deelgenoot

De Patrijs is het eerste bedrijf van dit formaat dat deze transitie doormaakt. Voor de financiering 
daarvan hebben we uw hulp nodig. Wij zoeken naar 500 deelgenoten die voor €1000,- mede-
eigenaar van de Coöperatie De Patrijs willen worden. U koopt dan een certificaat dat over 15 à 20
jaar met rente teruggekocht wordt.

Wilt u meedoen? Kijk dan op www.cooperatie.depatrijs.eco of stuur een mail naar 
cooperatie@depatrijs.eco  .   Of kom op 10 juli a.s. naar de lancering van de crowdfundingsactie op 
de boerderij in Vorden.

Volgende nieuwsbrieven

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