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Uitnodiging en mededelingen
Uitnodiging:
Op dinsdag 28 februari a.s. wordt er weer een ledenavond gehouden in Waterkracht,
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen, vanaf 19.45 uur. Er is gelegenheid
om foto’s, anekdotes, filmpjes te vertonen, etc. en natuurlijk is er gelegenheid om bij te
praten. Graag opgeven aan secretariaat als je iets wilt vertonen. En misschien kunt u het
jaarboek 2015 dan wel mee naar huis nemen!
Van het bestuur.
Steven de Bie heeft het voorzitterschap weer opzich genomen. We danken Hans Grotenhuis
hartelijk voor het waarnemen van het voorzitterschap zolang dat nodig was.
De penningmeester vraagt de leden de contributie van € 15,00 over 2017 over te maken: ten
name van Vogelwerkgroep Zutphen e.o. op IBAN NL 74 INGB 0003968801 o.v.v.
Lidmaatschap 2017.
Oproep: het jaarboek 2016 willen we het liefst nog dit voorjaar laten verschijnen. Heeft u
bijdragen, dan graag voor 1 maart aan het secretariaat sturen. Verslagen van tellingen,
excursies, gedane cursussen of leuke anedotes zijn welkom. Foto's graag als apart bestand
versturen. De redactie heeft het recht om artikelen in te korten.
Activiteitenprogramma.

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 april in
Waterkracht. Nadere mededelingen over het programma volgen nog.

Vogelexcursieprogramma: kijk op de website voor de data. Of onderaan de
nieuwsbrief

14 februari 2017 start weer een beginners vogelcursus van 6 lessen. De
cursus zit met ruim 25 deelnemers meer dan vol!

Knobbelzwanen afschieten.
Nieuwsbrief augustus: In november 2015 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het
besluit van G.S. inzake het besluit en het Faunabeheerplan Knobbelzwaan Gelderland 20152020. Het doden en het vernielen van eieren van knobbelzwanen. Er is vrijwel geen schade.
Veel provincies staan afschot van zwanen niet meer toe. Gelderland helaas nog wel. Op 8
maart j.l. heeft G.S. besloten toch het afschieten door te zetten. Het bestuur is in beroep
gegaan.
Het beroep wordt op 27 september vm. a.s. behandeld bij de Rechtbank in Arnhem. De
zitting is openbaar. Iedereen is welkom.

Kijkhut Rammelwaard
Alle vogelaars van Zutphen en omgeving weten ongetwijfeld de vogelkijkhut in de
Rammelwaard te vinden. Ben je er nog nooit geweest dan zou ik zeggen pak de fiets en ga
eens kijken. Met een beetje geluk zie je heel veel soorten ganzen, eenden, meeuwen, enkele
steltlopers en wie weet de ijsvogel, dodaars of een of andere exoot .
Áls je geluk hebt, want met een beetje pech vliegt alles op al voordat je in de buurt van de
plas bent. De hut staat namelijk wel op een perfecte locatie maar je kunt er niet ongezien
komen. Ganzen zien jou eerder dan jij hen.
Wij, Vogelwerkgroep Zutphen, hebben de hut nu een soort van geadopteerd en een kleine
werkgroep is actief in gesprek met Staatsbosbeheer om te kijken wat we daar aan kunnen
doen. Helaas is het aanbrengen van begroeiing geen optie, Rijkswaterstaat geeft daar geen
toestemming voor. Een andere mogelijkheid is de hut te verplaatsen. We waren het al eens
over de plek waar hij moet komen maar aan verplaatsen hangt een flink prijskaartje: ca €
12.000. Staatsbosbeheer had het voornemen voor de helft van de verplaatskosten te zorgen
en VWG zou mogelijk via crowdfunding of een andere actie voor de andere helft van het
bedrag zorgen. Helaas moest Staatsbosbeheer voor 2017 bezuinigingen en is de aanvraag
voor dat budget van de begroting geschrapt. We wachten nu af of er voor volgend jaar
mogelijkheden zijn.
Goed nieuws is er ook! In gesprek met de boswachter van Staatsbosbeheer zijn er nu
nieuwe ideeën. We gaan kijken of het mogelijk is de toegangsweg naar de hut iets te
verbeteren, bijvoorbeeld door een paaltjesroute langs de Meidoornhaag. Verder komt er een
informatiebord met tekst en platen van vogels die de bezoeker daar mogelijk kan aantreffen.
Er hangt sinds kort een logboek in de hut waarin je uitgenodigd wordt om je waarnemingen
op te schrijven. Wij maken foto’s van de bladzijden waar jullie op geschreven hebben en
hopen binnen niet al te lange tijd een pagina op de website van de VWG te openen waar je
alle informatie en de inhoud van het logboek kunt vinden.
Tot slot: als je gaat kijken benader de hut dan heel behoedzaam en geniet van een mooi
spektakel.
Astrid Werdmuller en Carin Barendregt
Overleg met Waterschap Rijn en IJssel
Al lange tijd ergert de Vogelwerkgroep zich aan het ondoorzichtige en voor vogels
desastreuze beleid van het Waterschap Rijn en IJssel met betrekking tot het onderhoud van
de waterwegen in ons werkgebied. Steeds stuiten we op activiteiten van het Waterschap die
tegenstrijdig zijn met het belang van vogels, zoals bijv. het maaien van dijklichamen en
oevers in het broedseizoen. Daarom zijn we in overleg getreden met het Waterschap om te
bespreken of men een ander beleid kan gaan voeren. We steken daarbij in op:
•
Een ander maaibeleid: niet maaien in de periode 15 maart – 15 juli
•
Een ander opschoonbeleid: niet beide oevers tegelijk maar na elkaar met
enkele weken tussenruimte
•
Een ander toegangsbeleid tot de schouwpaden: niet aan beide kanten maar
slechts aan een kant waardoor er rustplekken blijven voor vogels
•
Een innovatiever inrichtingsbeleid: meer vistrappen, moerassiger oevers, etc.
Een eerste gesprek is redelijk positief verlopen. Daarbij is gebleken dat men ook best ons als
VWG wil uitnodigen om voorlichting te geven aan het personeel over het belang van de
watergangen voor vogels en wat dat betekent voor het onderhoud.
Een tweede gesprek is afgesproken.

Regionaal ringersoverleg Stedendriehoek op 28 december 2016
Op 28 december heeft er een regionaal ringersoverleg plaatsgevonden; bijna alle ringers in
de regio Stedendriehoek en omgeving kwamen elkaar. Doel : uitwisselen van kennis en
ervaringen. Waar is iedereen zo mee bezig, welke vogelringprojecten er worden gedraaid,
waar we elkaar kunnen ondersteunen in geval van vakantie, ziekte, etc.?
De groep vormt een bont gezelschap: van aspirant ringers tot ervaren ringers met een lange
staat van dienst, van uilenringers tot ringers met een volledige vergunning die geldig is in
heel Nederland.
De aanwezigen ringen in een groot gebied, van Wijhe/Olst in het noorden, tot Vorden in het
zuidoosten. Aan de westzijde van de IJssel zijn het de gemeenten Apeldoorn en Voorst waar
wordt geringd. Het gemeentelijke gebied van de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer,
Zutphen) zou je als het hart van onze regio kunnen zien met daarom heen gebieden van
aangrenzende gemeenten zoals bijv. Lochem
De uilenringers weten in welk gebied ze uilen ringen, nestkasten plaatsen en controleren.
Vaak is alleen niet duidelijk wie de buren (ringers dus) zijn en waar die buren actief zijn.
Daardoor is ook onduidelijk welke gebieden in onze regio niet worden meegenomen in het
uilenwerk. De steenuil regio-coördinator Veluwe (Geert van Dijk) gaat een kaart die de gaten
moet zichtbaar maken.
Er is behoefte aan meer plekken waar met mistnetten zangvogels worden gevangen en
geringd, met name in bosgebieden. Er zijn nu slechts enkele van deze zogenaamde
Constant Effort Sites (CES) actief en het Vogeltrekstation zou er graag meer van zien, met
name in het oosten van het land.
Uit de gesprekken komt naar voren dat er een gebrek is aan jonge(re) ringers die na een
opleiding het werk te zijner tijd van de oudere garde kunnen overnemen. Dat geldt zowel
voor de uilenringers als voor de ringers die met mistnetten en kooien werken.
De problematiek van uilenringers verschilt trouwens van die van de mistnet ringers: zo
hebben uilenringers niets met geluid, maar wel met SOVON (nestkaarten) te doen terwijl dat
voor de mistnet ringers precies andersom is. De uilenringers zullen later dit jaar eens met
elkaar aan tafel gaan zitten om gemeenschappelijke onderwerpen, zoals invullen van
nestkaarten, te bespreken.
Mistnet ringers hebben behoefte elkaars terreinen te bezoeken, iets dat onderling wordt
afgesproken.
Tot slot constateren we dat het nuttig is geweest om bij elkaar te zitten, elkaar te leren
kennen, en te praten over alle onderwerpen die langs zijn gekomen..Voor herhaling vatbaar.

Belangstelling om ringer te worden?? Kom eens kijken en praten!!
Meld je aan bij Steven de Bie

Tichelbeeksewaard
Eerder is bericht over het verwachte boekje van Frans Parmentier e.a. die jarenlang
onderzoek deden naar de weide- en andere vogels. Het komt nu eerste helft 2017 uit.
Dit jaar zal een beperkte recreatieve inrichting van de Tichelbeekse Waard plaatsvinden in
het kader van Rivier in de Stad. Er komt een eilandje onder de oude brug, en een
afsluitboom zodat vissers en anderen niet meer met de auto tot de IJssel kunnen rijden. Het
pad gaat in ieder geval voorlopig niet verder in zuidelijke richting. Na aanleg nieuwe weg
rond de Hoven zou er een pad over de dijk kunnen komen.
Hans Grotenhuis schrijft een zienswijze over kleine wijzigingen ( sloten en afsluitingen), mn
om te voorkomen dat mensen een rondje gaan maken vlak langs de IJssel tot aan de
winterdijk, en daar via Gelders Hoofd/Vliegendijk weer terug(dit gebeurt nu wel).

Telescoop.
De kijker is te reserveren à € 2.- per dag bij Remke van Rijswijk, Rustoordlaan 53, 7211 AW
Eefde.( telefoon : 06 10380170 of 0575-518760 ).
Vogelwandelboekjes en de DVD van de film Vogels van Zutphen e.o. zijn à € 10,- te koop bij
Hans Grotenhuis ( 0575-570678).

Excursiecommissie. Kijk ook voor excursieschema 2017 op de website.

Vogelwerkgroep Zutphen excursieprogramma 1e helft 2017
datum

bestemming

zaterdag
11 februari

avondexcursie
Gorsselse Hei

zaterdag
25 maart

Eemland,
weidevogels

zaterdag
15 april

Aaltense Goor,
nachtegalen

13 en/of 14
mei
zaterdag
10 juni

kanoën op de Linde,
Friesland
Bargerveen,
grauwe klauwier en
paapje

Vertrektijd en
plaats
17.30-19.00 uur,
hoekElzerdijk/Re
everdijk, Eefde
Houtwal
Zutphen,
8.00
Houtwal
Zutphen,
6.00
nog niet bekend

vervoer

organisator

eigen
vervoer

Remke van
Rijswijk

auto

Remke van
Rijswijk

auto

Ans
Houweling

auto

Houtwal
Zutphen,
6.00

auto

Eveline
Vinke
Adri Mulder

