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Michel Klemann - 3 januari 2015
Gisteren bij de Tondense en Empese heide een grote zilverreiger met zwarte snavel en rode poten.
Maf beest. Ook vloog daar een witte spreeuw - geen foto van dit beest helaas.

Dick van Hoffen - 4 januari 2015
Weer thuis. Alles opgeruimd en met dat zonnige weer van vandaag toch even een rondje Hackfort.
Kijken of alles er nog is. Er waren meer mensen op dat idee gekomen getuige de overvolle
parkeerplaats. Maar een beetje buiten de "paaltjesroutes" ( goede uitvinding) als vanouds heerlijk
rustig. Kwam ook hier een paar overwinteraars tegen: wel 6 Witte kwikstaarten in een weitje met twee
paarden, en er zat zo waar al en Spreeuw te zingen of het mei was. Zwarte kraai en witte reiger. Nog
wel een enkele Keep en Kramsvogel (vloog mee met 60 spreeuwen), maar dat was niet genoeg voor
een wintergevoel. Staartmeesjes heb je hier natuurlijk ook volop. Oh ja, en zo waar drie Dodaarzen op
de Baakse beek.

Dick van Hoffen - 7 januari 2015
Gisteren wat eerder naar huis om de Roodborsttapuit in de Leesten ook te zien (ik fiets daar nu
normaal natuurlijk altijd in het donker), wel gezien maar natuurlijk geen fototoestel bij me. Vandaag
wel meegenomen. Beestje liet zich helaas niet zien. De Rietgorzen waren ook nergens te bespeuren.
Dan toch nog maar wat illustratieve plaatjes maken over de voordelen van ruigte versus straks
platmaaien. Biddende Torenvalk boven de ruige strook langs de weg illustreerde dat gelukkig wel.
Veel Krakeenden (19) in de vijver langs de rondweg. In het ruige gronddepot speelden wat kinderen.
Kon het niet laten er even een foto van te maken (hoeveel uren ik niet op braakliggend terrein in de
rand van Zwolle heb lopen klooien, beekjes maken, dammetjes bouwen - je hele eigen wereld
creëren). Daarachter zaten nog een paar Grauwe ganzen. Henk Jan Hof, kan jij nog wat maken van
de kleurring? Ook nog viertien Nijlganzen. ( heb ze allemaal netjes ingevoerd hoor!) Op de Revelhorst
nog 8 Graspiepers, ook weer in de ruigte, en weer een torenvalk en heel veel muizenholen.

Dick van Hoffen - 14 januari 2015
Hoog water op de IJssel blijft altijd trekken. Dus ook even kijken. De club brandganzen ( 87 stuks) zat
nu vlak bij de brug, ook nog flink wat grauwe ganzen (inclusief (FJP en YJP) en een paartje
kolganzen.

Michel Klemann - 14 januari 2015
De uiterwaarden van de IJssel lopen nu in rap tempo vol water. Stormmeeuwen, kraaien en reigers
vreten zich vol met veldmuizen die hun met water volgelopen gangen ontvluchten. Een mollengang
die bij laag water het regenwater water afvoert naar de rivier werkt nu tegengesteld. De zeearend kan
zich morgen vol eten met de zoogdieren die straks geen kant meer uit kunnen of dan misschien al
verdronken zijn. https://www.facebook.com/1249963091/videos/10205399448126220/
Onder de windmolens op De Mars lag deze jonge Kolgans.

Remco Wester - 16 januari 2015
Een ornithologische terugblik op 2014 met foto's en korte verhaaltjes uit de provincie en de rest van
het land. http://remcowester.blogspot.nl/2015/01/vogeljaar-2014-in-woord-en-beeld.html
Rob van Swieten - 18 januari 2015
Stil op de wateren in de stad.

Michel Klemann - 19 januari 2015
Tussen Stokebrand en De Waarden in Zutphen
ligt een klein parkje. Ik heb ze daar vaker gezien
die Appelvinken. Vanmiddag zat er een groep van
21 in de populieren. Als je rustig blijft zitten gaan
ze ook lager in de meidoorns zitten. Wanneer je
ze een keer goed wilt zien en vooral horen moet
je daar een uurtje gaan zitten. Dan zie je ze vast
een stuk beter dan op deze foto.

Dick van Hoffen - 21 januari 2015
Ik zag gisteren een melding van Guido Verhoef over 2 Pontische ,meeuwen 1e winter en één
Geelpootmeeuw 3e winter bij Bronsbergen. Nu was één van mijn voornemens voor dit jaar om me
eens wat meer in die grote meeuwen te verdiepen. Dus vandaag direct even wezen kijken. Telescoop,
boekje en fototoestel mee. Ik dacht dat ik het wel goed had, maar ik ben nog niet heel zeker van
mezelf. Dus graag commentaar.

Michel Klemann - 22 januari 2015
Hans Grotenhuis in Epse. Niks geen ooievaarsnest, gaat ook zeker nooit niet gebeuren op zo'n gladde
bovenkant. https://www.uitzending.net/gemist/290350/SBS-6/Hart_van_Nederland.html
Michel Klemann - 23 januari 2015
Bezig geweest met de januaritelling tussen empe en de ijssel (TE3) met best wel aardige soorten; 6
zanglijsters, houtsnip, 2 haviken, 21 kieviten, 2 ooievaars, 3 grote zilverreigers, groepje van 12
appelvinken, 3 brilduikers, 2 watersnippen, kleine bonte specht, ijsvogel, 50 wintertalingen, 100-den
kramsvogels, 3 kepen, veel sijsjes daar, 5 rietganzen, 8 rietgorzen, 2 groene spechten etc.
De uiterwaarden lopen nu overigens weer snel leeg.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10205458541163509/
Michel Klemann - 24 januari 2015
Slechtvalken op de Walburgkerk.
In januari 2007 is er door de VWG een slechtvalkenkast opgehangen in de toren van de Walburgkerk.
De afgelopen jaren is de kast met regelmaat door slechtvalken bezocht maar er was nooit echt
duiding van een territorium. Dat is deze maand anders. Al enige maanden zwerven ze rond de
slechtvalken. Gisteren waren ze luidkeels naar elkaar aan het roepen. Vanmiddag zaten ze samen

uren lang in de zon te kijken hoe iedereen door de winkelstraten liep te glibberen. Ze hebben hun
plekkie wel gevonden. Zouden ze dan dit jaar voor het eerst in eeuwen weer in Zutphen broeden?

Dick van Hoffen - 24 januari 2015
Januaritelling afgerond. Ik had het blokje VB7 uitgezocht, Hackfort tussen Baakse Beek en Veengoot.
Ten oosten van de Baakse weg vorige week zaterdag. Het leek wel de eerste broedvogeltelling:
spechten volop aan het roffelen, mezen en boomklevers aan het zingen, Buizerds aan het baltsen.
Vandaag ten westen van de Baakse weg: totaal contrast: amper spechten, grote groepen Vinken en
Kepen, groep Geelgorzen op een boerenerf. Bij het verbindingskanaal een groep Grauwe ganzen,
paar Grote zaagbekken, Grote Zilverreigers - die je niet ziet staan door de sneeuw, maar pas
waarneemt wanneer ze opvliegen. Ook grote groepen Kramsvogels en Houtduiven en een Havik er
achter aan. Op een kaalgeschoven weiland liepen spreeuwen en witte kwikstaarten ( de boer had een
mooie sleebult gemaakt voor zijn kinderen).

Michel Klemann - 25 januari 2015
Geinig: kwam ik tegen via waarneming.nl met linkje naar dit Youtube-filmpje. Een bunzing in de
Zuidwijken: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=z6nBnLdzK4s
Michel Klemann - 29 januari 2015
Op zoek naar de nieuwste Topografische kaart van de Gemeente Zutphen: 18,6 mB.
https://data.nlextract.nl/opentopo/400pixkm/gem/Gem-Zutphen-OpenTopo.jpg
Rob van Swieten - 4 februari 2015
Genoeg te vreten voor de zeearenden.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/382933228547718/
Michel Klemann - 6 februari 2015
Tijdens de afgelopen januaritelling van dit jaar (de tiende alweer) lijken 45 van de 49 gebieden geteld.
Van drie personen (vijf gebieden) moet ik de tellingen nog krijgen. Toch alvast een voorlopig overzicht
van wat binnen is. In 155 km2 zijn 79467 vogels geteld in 107 soorten. Daarvoor is 548 kilometer
afgelegd in 155 uren tellen.

Michel Klemann - 14 februari 2015
De maandelijkse watervogeltellingen in en rond Zutphen leverden weer flink wat vogels op. Met vijf
personen tellen we vijftien gebieden wisselend van kleine stadsvijvers tot lappen uiterwaarden en
roofvogels nemen we ook altijd mee. Je bent er immers toch.

Michel Klemann - 16 februari 2015
Vorige week vrijdag: het lijkt er hier toch sterk op dat de brand- & kolganzen in de uiterwaarden van de
Mars door de schaduw van het veld zijn geveegd.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10205621192549692/
Rob van Swieten - 16 februari 2015
Leverde GE1 ( 702 ha) minder aantal soorten op (49) was het rondsjouwen niet minder mooi.(
11022015) Enige wat me opvalt dat langs struwelen op de landerijen gewoon niets te bieden heeft
voor de vogels. het enige zoogdier wat ik tegen kwam waren Reeën. Voor de rest liggen de landerijen
er maar wat verlaten bij. Ook de ooievaars waren al weer gearriveerd en zijn de nijlganzen druk de
nesten aan het inspecteren van de ooievaars in het bos. Twee vogels mochten niet meegeteld
worden, bleven ook wel erg lang op 1 plek. Nu even aan de klus en vanavond de aantallen optellen en
in invullen. Ondertussen de camera beelden van de slechtvalk eens bekijken.

Rob van Swieten - 16 februari 2015
Soms zit het gewoon even tegen maar meestal mee. Door omstandigheden de januaritelling wat
verlaat uitgevoerd. (04022015)Nu het eerste deel verwerkt met enige schaamte.(GE2) 389 ha waarin
23,6 km gefietst en 9,3 km gelopen leverde dat 54 soorten op. Nu GE1 uitwerken zodat het spul de
deur uit kan.

Rob van Swieten - 17 februari 2015
Wat mij betreft kunnen de slechtvalken beginnen met broeden, heb er van huis aardig zicht op. Schat
1 km hemelsbreed maar kan er ook naast zitten. Laat de camera af en toe gewoon lopen en Ie dan
wel. Deze duurt ongeveer 7 min. Maar na 10 sec. kun je hem wegklikken want er gebeurd niets maar
om even een idee te geven. https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/388106018030439/
Michel Klemann - 19 februari 2015

Michel Klemann - 24 februari 2015
Vorig jaar maart voeren we met de boot over de IJssel langs de grootste ooievaarskolonie van
Nederland. Drie weken terug heb ik de nesten geteld. In de 21 bomen bevonden zich 27
ooievaarsnesten en nog eens twee bakken lagen op de grond. Speciaal voor Vincent de Boer wat
plaatjes en videootje achter elkaar gezet.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10205680932483153/
Dick van Hoffen - 26 februari 2015 heeft het album van Jan Schimmel gedeeld
Kreeg ik door van een kennis in Vorden. ( helemaal geen vogelaar, maar hij waardeert de details van
natuur en landschap). Krooneenden bij Bronsbergen.

Rob van Swieten - 27 februari 2015
Heeft iemand nog wat vernomen van de Oehoe in Warnsveld na 2202???
Rob van Swieten - 3 maart 2015
Gisteren even langs het Leusveld, weer aardig wat blauwe reigers op hun nesten.

Remco Wester - 4 maart 2015
Heb niet helemaal naar beneden gescrolled om te zien of ze eerder waren gemeld, maar intrigerende
waarnemingen op 18 feb ín Zutphen en 22 feb bij Warnsveld. Zit nog te kijken of adhv foto's is te
zeggen of de Oehoe van Warnsveld die van Noordeinde zou kunnen zijn..
Bij die van Noordeinde is de staart behoorlijk verragd, die van Warnsveld lijkt zo op het eerste oog
netjes. Maar er kan van alles tussendoor zijn gebeurd natuurlijk..
Er zwerven er i.i.g. wel een aantal 'opvallend' rond in Nederland nu.
https://vwgzutphen.waarneming.nl/soort/view/300
Rob van Swieten - 11 maart 2015
Hallo vogelvrienden ,
Zoals enkele al weten komt de slechtvalk regelmatig voor in de stad Zutphen.
De afgelopen winter en zomer kwamen verschillende exemplaren voor in de leeftijd van adult tot nog
onvolwassen beesten. Ook op de Walburgtoren zaten regelmatig verschillende exemplaren. In de
toren is ooit een nestkast geplaatst voor slechtvalken, echter is er nog niet in gebroed. Vanaf de winter
zit er regelmatig een paar. Dit paar heeft al menig keer baltsgedrag vertoond en wordt de nestkast
veelvuldig bezocht . Ook prooi aanvoer van het mannetje naar het vrouwtje vindt veel plaats. Enkele
keren is paring van dit paar waargenomen. De kans is dus zeer groot dat dit wel eens een broedgeval
kan worden. Ik tracht vanaf mijn dakterras iedere dag even de stand van zaken bij te houden. Zover ik
nu kan melden is dat er nog geen eileg heeft plaatsgevonden. De gemiddelde eileg voor de slechtvalk
in Nederland tot nu toe bekend is 15 maart. Dus lang hoeft het niet meer te duren. Ik zal trachten jullie
op de hoogte te houden omtrent dit paar.
Willen jullie zelf eens kijken via het dakterras bij mij stuur gerus een pb en bekijken we even de
mogelijkheden. https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/397346260439748/

Michel Klemann - 12 maart 2015
Voor de atlassers en de niet-atlassers in de regio; de voorlopige regionale broedvogelkaarten staan
online: https://www.sovon.nl/…/n…/regionale-broedvogelkaarten-online Voor de *.pdf met kaartjes van
de Zutphense broedvogels:
http://vogelatlas.sovon.nl/static/pdf/vogelatlas/sovon_vogelatlas_broedseizoen_vwg383.pdf
Michel Klemann - 13 maart 2015
Niet iedere grauwe gans met een groene halsband komt uit Zutphen. Vandaag kwam ik er bij de
Eltenplas een tegen uit Arnhem. Daar geboren in 2014 in het Sonsbeekpark.

Rob van Swieten - 13 maart 2015
Liever geen rondjes draaien tijdens het telwerk, om duizelig van te
worden, jaag het beest gewoon het water in graag. Dank u.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/398362633671444/

Rob van Swieten - 13 maart 2015
Lekker watetvogels tellen en andere soorten zoals de appelvinken op
de begraafplaats.

Rob van Swieten - 13 maart 2015
Vandaag de vier waterpartijen geteld voor de maandelijkse watervogeltellingen. Het was een telling
met diverse soorten en leuke momenten. Opmerkelijke en of leuke soorten waren o.a. ijsvogel,
parende kuifeenden, grauwe ganzen op nest, een buizerdpaar met territoriaal gedrag op de
begraafplaats. Betwijfel of dat een blijvertje wordt gezien de achtervolgingen van de daar aanwezige
kraaien. Ook meerkoeten of op net of met nestbouw bezig evenals de futen. De muskuseenden (5 p)
hebben het ook op hun heupen. Verder eekhoornnesten v.n. slaapplaatsen op de begraafplaats, grote
bonte spechten die elkaar achterna vliegen, druk roepende appelvinken en boomklevers. Vreemd
genoeg geen zwanen geteld. Kortom een leuke teldag en eens kijken wat de excursie morgen gaat
opleveren aan soorten. De staartmensen en appelvinken blijven lastige soorten om op de plaats vast
te leggen. De een omdat die vrij hoog zitten de ander daar ze te bewegenlijk zijn. Voor het
fotograferen van wat bloeiende bomen en struiken stond iets te harde wind. En als laatste natuurlijk
ook ringen aflezen en de doelstelling alles voor maandag a.s. ingevoerd te hebben.

Michel Klemann - 15 maart 2015
In het horizontale vlak zijn slechtvalken veel schuwer dan in het verticale vlak. Hier 15 meter boven
een groepje torenbezoekers zit die relaxed in elkaar gedoken. Zo dicht bij een slechtvalk komen in de
uiterwaarden gaat je niet lukken.

Rob van Swieten - 17 maart 2015
Vanaf gisteren vrouw slechtvalk voor het eerst langdurig gedurende de dag in de kast. Vanmorgen
ook even eruit om weer naar de kast terug te keren en te gaan zitten. Ik zeg Gaaf!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RznLQgFy1Ss
Michel Klemann - 19 maart 2015
De afgelopen 10 jaar is door een groepje mensen v/d VWG jaarlijks in de maand januari geprobeerd
het hele werkgebied (192 km^2) op alle soorten te tellen. In 1407 uur tellen is er daarbij 6093
kilometer afgelegd en zijn 0,75 miljoen vogels geteld.
Voor een inkijkje in de verzamelde data een pdf met een paar kaartjes en tabellen:
- Kaartje werkgebied
- Kaartje van de telgebieden
- Tabel soorten en aantallen per jaar (2 pag)
- Tabel soorten en aantallen per deelgebied in januari 2015 (2 pag)
- Tabel soorten en aantallen per telgebied in januari 2015 (7 pag)
Komend jaar maar eens gaan schrijven...
Rob van Swieten - 20 maart 2015
Naast de europese kanarie tevens nieuw terras soort in mijn jeugd
een wijze uil..geen horror gedoe gewoon snaveltjes toe...lang
geleden echter nooit goedgekeurd als zijnde vogel in het wild.

Rob van Swieten - 23 maart 2015
Zomaar even de de stad..altijd wel wat te zien.

Michel Klemann - 23 maart 2015
Hier weer een overzichtje van de half maart getelde watervogels in en rond Zutphen. Op de kaart de
getelde gebieden met een tabel van getelde soorten en aantallen. Net als in februari, ook nu weer
acht ijsvogels. Er zitten er vast meer want je vind ze nooit allemaal in één keer langslopen. 13 van de
23 Kieviten zaten op de ijsbaan
(0,5 hectare) in de stad; in de
uiterwaarden zit bijna niks aan
steltlopers meer. Er waren nog
aardig wat noordelijke gasten
aanwezig, maar broedvogels als
een enkele wulp en scholeksters
zijn weer gearriveerd. Ooievaars
komen nu ook snel binnen en de
ooievaarkolonie bij Bronsbergen
lijkt weer te gaan groeien dit jaar.

Dick van Hoffen - 29 maart 2015
Ik probeerde nog net voor de regen uit wat te zien buiten. Doodlopend landweggetje bij de
Onderlaatse Laak laat mooi zien dat een beetje ruigte en een strookje braak direct leuke vogels
aantrekt. Geelgors zat hier lekker te zingen, en binnen een paar honderd meter twee paartjes
Roodborsttapuit ( mannetjes nog een beetje bruin), Jodelende Wulp, baltsende Kieviten, zingende
Tjiftaf, Kleine bonte Specht, Grote Lijster. In de ruigte foeragerende Geelgorzen, Vinken, een stuk of
wat Zanglijsters. ( Ik kwam natuurlijk wel zeiknat terug, maar weer even leuk). Complimenten voor
Natuurmonumenten dat ze nog voor een beetje rommel zorgen.

Rob van Swieten - 4 april 2015
Altijd leuk als Michel Klemann een klusje voor ons heeft...de vogels kunnen weer nestelen. Na het
nodige geruimd te hebben en de gaten weer gevuld.

Wilma Maat-van Der Horst - 6 april 2015
Ook de roeken bij de sluis Eefde hadden een mooi nest gemaakt........helaas heeft de mens hem weer
vernietigd!

Michel Klemann - 5 april 2015
Paaskuikentjes: https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/100563467

Michel Klemann - 6 april 2015
Nieuw nest van een IJsvogel langs de Berkel. Dode Buizerd langs het spoor. Verder veel Appelvinken
in de bossen, Zwarte Spechten, 2 nieuwe Mibo's en m'n eerste boerenzwaluwen, Kleine Plevieren.

Stadsboomgaard Zutphen - 7 april 2015
Meerkoet 6-4-2015 Berkel, bij Stadsboomgaard Bongerdspad. Kan problematisch worden voor
Fluisterboten.

Michel Klemann - 8 april 2015
De ooievaarkolonie bij Gorssel op tv bij Vroege Vogels:
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/ruben-ooievaars
Rob van Swieten - 12 april 2015
Vandaag voor tweede maal excursie in de stad Zutphen, in het kader van het 10 jarig bestaan van de
vwg.Zutphen.Langs de boompjeswal kijken naar de roeken, bij de de Vispoortgracht iets over de
watervogels verteld, ook de grauwe ganzen met jongen waren leuk voor de wandelaars om te zien.
Uiteindelijk nog genoten van de slechtvalk. Met ongeveer 12 deelnemers een leuke wandeling. En ik
maar foto,s maken van vogels zit mijn sd kaart er niet in, tja dat is dus balen. Vandaar deze oude
foto,s dan maar van de zwartkop,gaai ( die we hoorden en zagen) en de slechtvalk, waarvan het
mannetje even druk om de toren voor ons vloog. Ook leuk was nog een cirkelende buizerd boven het
centrum. Kortom volgens mij voor de deelnemers geslaagd. De volgende staat weer gepland in mei.

Michel Klemann - 14 april 2015
Vorig jaar zag ik 11 juli een ooievaar een nest bouwen in de acacia's langs de IJssel thv Bronsbergen;
het kleine nest linksboven. Niet echt een maand waarin je nieuwbouw verwacht. Het bleef bij een klein
nest, maar misschien wel slim wanneer je de tijd hebt. Staat je huis er nog het jaar daarop dan heeft
die de winterstormen overleefd, is het veilig en kun je het meteen in gebruik wanneer je uit het verre
zuiden komt. En zo geschiede. Het nest is nu bezet; foto 14 april 2015. De kolonie langs de IJssel bij
Bronsbergen breidt zich razendsnel uit. Het zijn kleine clusters van nesten langs een kilometer
IJsseloever. Totaal telde ik 22 bewoonde ooievaarsnesten waarvan slechts één nest op een paal. De
rest in populieren, grove dennen, appelbomen en acacia's.

Nestbouw 11 juli 2014

Bezet op 13 april 2015. Verderop, achter dat huis, in de hoge populieren zitten (minimaal) negen
nesten waarvan er acht bezet zijn door Ooievaars en één door een paar Nijlganzen. In het
boomgaardje bij het huis zitten ook nog twee ooievaarsnesten in de appelbomen.
Rob van Swieten - 17 april 2015
15 april wat atlassen gedaan.. 33-37.
Geen vreemde of echt op opmerkelijke soorten. Bij de Eefde sluis zijn waar voorheen de
roekennesten zaten alle attributen uit de kast gehaald om de roeken daar weg te houden. In de zg.
verplaatse nesten wil nog geen vogel in zitten met al dat kippengaas. De kolonie heeft. zich hetzij
verspreid enkele honderden meters verderop gevestigd. Verder in de stad Zutphen zelf en industrie
terrein o.a nachtegaal, grasmus, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart vooral op het industrie
terrein, een lastige wilde eend die haar eieren in een boomholte heeft, soms moest ze de holte weer
even zoeken vanaf de grond en dook daarna weer het nest in. Een buizerd nest op het
industrieterrein, maar vermoedelijk nog geen eileg.Van de torenvalken op de bekende plaatsen op de
Mars nog geen nestactiviteit waar kunnen nemen. Bij de " ijsbaan" zaten 6 paar kievit. Boomlevers,
boomkruipers en grote bonte spechten doen het goed in de stad. En dat kauwen zich niet snel uit het
veld laten slaan is mooi te zien bij de sluis van Eefde, waar ze gewoon via de spijlen achterlangs de
takjes voor het nest brengen.

Locatie van de nachtegaal

Een roodborstje kan ook hoog in de top
zingen links in de top het kleine stipje.

Afschrik methodes voor de roeken bij Eefde.

Leegstand, niet verwonderlijk ook natuurlijk.

Weer het voordeel van inzoomen met de
camera.

Rob van Swieten - 18 april 2015
De watervogeltelling zit er weer op. Eerst maar uitwerken en dan morgen verslagje. Goed weekend.
Het paren van deze boomklevers kreeg ik net niet op de plaat. goed weekend vogelvrienden.

Rob van Swieten - 18 april 2015
Mooi.

Rob van Swieten - 18 april 2015
Je moet tegenwoordig ook al bij watervogeltellingen hoog in de boom kijken...

Dick van Hoffen - 18 april 2015
Excursie naar de Leesten-oost. Zeer de moeite waard.
Zo'n mooi strakblauwe lucht vanmorgen. Daarom er maar lekker op uit. Waarheen? Naar braakliggend
terrein in de Leesten-Oost. Niks mooiers dan rotzooi, grondhopen en waterplassen waar even geen
beheer plaatsvindt: Onderweg eerst een leuke Tapuit ( op een met Roundup kapotgespoten weiland
weliswaar - kijk vanavond naar Kassa), een Gekraagde roodstaart lekker aan het zingen. Bij de
Leesten direct drie Visdieven ( mijn eerste dit jaar), twee paar Roodborsttapuit, tenminste drie paar
Kneuen, mijn eerst Grasmus, een Heggenmus die even kwam kijken en terug de Zwartkop maar eens
even vastgelegd. Een eenzame kievit probeert nog wat op een maisakker waar volgende week de
ploeg in gaat en een stel Witte kwikken dat er wel zin in had.

Dick van Hoffen - 19 april 2015
Vanmorgen vroeg met Johan Blanksma op stap naar de
Onderlaatse Laak, sfeerbeelden voor jubileumfilm van de
Vogelwerkgroep Zutphen. Koud!

Zo'n ruigtestrook werkt goed. Er broeden nu twee
paar Geelgorzen langs dit karrespoor.

Haas en rechts onderin nog een rondscharrelende
Geelgors.

Liepen we naar dit boompje omdat er een

Deze Gele kwik zat steeds in het gras te

Boompieper zat te zingen, vliegt de
Boompieper eeg, maar landen er 8
Waterpiepers.

roepen. Niet te zien, maar gelukkig ging hij
even in een meidoorn zitten.

Ans Houweling - 20 april 2015
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1428281470820702/
Rob van Swieten - 22 april 2015
De slechtvalken hebben jong(en). Gezien het gedrag van de beesten. Zelf denk ik dat het eerste jong
was op 19 /20 april.
Stadsboomgaard Zutphen - 22 april 2015
Het meerkoetennest in de Berkel bij de Stadsboomgaard Zutphen is weg.
Gisteren hoorde ik dat kinderen van basisschool De Bongerd eieren hadden gevonden in de nabij
gelegen struiken. Of dat meerkoeteneieren waren weet ik niet.
Michel Klemann - 22 april 2015
De watervogeltellingen (incl. roofvogels) in een de vaste telgebieden in en rond Zutphen leverden in
april 11.000 minder vogels op dan een maand eerder. De kolganzen zijn namelijk verterokken en
alleen dat scheelt meteen 9000 vogels. De wintergasten zijn vervangen door broedvogels en
doortrekkers. Het is weer een mooi tijdsbeeld van de watervogels in april 2015. Nu niet echt bijzonder;
maar over een jaar of tien sta je toch raar te kijken van deze soort-aantal combinatie.

Michel Klemann - 24 april 2015
Bij de vijver probeerde een zwarte kraai jonge gansjes te vangen. Toen ik ging kijken ging het om een
paar brandganzen met drie jonge grauwe gansjes.

Stef van Rijn - 26 april 2015
Nou volg ik de nieuwe Slechtvalken in Zutphen niet zo maar gisteren vloog man adult een hele
periode lang pronkend rond met prooi, waarschijnlijk waterhoen; en hij vloog diverse malen naar het
nest alvorens de prooi af te dragen. Vrouwtje kon ik niet zien maar gezien de geluiden die ik hoorde
zijn er jongen. Jullie wisten dat al maar bij deze een mooie bevestiging (zie bijgaande foto). Het
mannetje heeft een oranje (NL) kleurring die niet is af te lezen zonder extra inspanning; zou mooi zijn
als we erachter komen waar deze vogel geboren is, én hoe oud hij is. Rob van Swieten en Johan
Blanksma komen er mogelijk binnenkort achter als er van dichtbij gefilmd kan worden.

Michel Klemann - 27 april 2015
Fietsend door Huize Den Dam, hoorde ik een uurtje geleden een mibo roepen; het bekende "gwèk
gwèk gwèk gwèk". Het duurde wel even voor ik dat beest gevonden had; helemaal boven in een beuk.
Plat op mijn rug in het bos, armen omhoog om op mijn schermpje te kunnen kijken en max
ingezoomed is het nog best wel aardig geworden.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10206128828720279/

Rob van Swieten - 29 april 2015
Nog geen code af kunnen lezen..tussen 11:00 en 13:30 gestaan. In die tijd een prooi gebracht (
zanglijster). Morgen maar een nieuwe poging heb de dag dus... Zaterdag omhoog worden de jongen
gecontroleerd.

Jouck Iedema - 2 mei 2015
Slechtvalken vliegen alarmerend rondjes om de toren. Hoorde van de buren dat er mensen in de toren
zitten, hoop op foto's of zelfs een filmpje...
Michel Klemann - 2 mei 2015
Sommige individuen worden héél vaak afgelezen, anderen veel minder. Neem TEX; geringd als
volwassen vogel in 2008 in de Millingerwaard en pas 19 keer afgelezen in 7 jaar tijd! Ik had
vanmiddag ook al bijna opgegeven. Met de verrekijker lukte het voor geen meter. Serie T was alles
wat ik kon aflezen.. en misschien een E. De digi-fotocamera maximaal ingezoomd en gefotografeerd
vanaf een vast punt, en ja hoor TEX. smile-emoticon:-) Fladderde de afgelopen jaren een beetje heen
en weer tussen Nijmegen, Arnhem en Zutphen; geen wereldreiziger maar best wel op leeftijd al.

Rob van Swieten - 3 mei 2015
Ik zal wel laat zijn maar eergisteren gierzwaluwen in de stad.
Rob van Swieten - 4 mei 2015
Op 2 mei is door Peter, van de slechtvalkwerkgroep Nederland de kast gecontroleerd. Verder zijn
meegegaan naar boven Inez en Johan. Ik zelf heb beneden gekeken naar het gedrag van de volw.
beesten. De toren werd beklommen omstreeks 16:22. Op het moment dat de de kast werd
gecontroleerd hebben man en vrouw al alarmerend rondom de toren gevlogen.Nadat de mensen de
toren weer hadden verlaten heeft het tot ongeveer 17:40 geduurd voordat het vrouwtje weer in de kast
zat. het mannetje heeft een poos op de vlaggenmast gezeten.
Vanaf beneden zijn door mij ook wat geluids opnames gemaakt van de alarmerende slechtvalken met
de Olympus note recorder. Door dicht bij de kerk te staan ging dat redelijk
In de kast werd 1 jong aangetroffen . Van het jong dat tussen de 11/12 dagen oud is kon nog niet het
geslacht worden bepaald. Dit zal tijdens het ringen later wel mogelijk zijn. De drie niet uitgekomen
eieren zijn meegenomen voor onderzoek. Tevens zijn er plukresten meegenomen. van o.a. duif,
groene specht, kievit(kop) en zanglijster de rest zoekt Peter nog uit .

Inez Weijer - 4 mei 2015
Slechtvalkenupdate: nadat de vlag is opgehangen, is na ca 1 uur in ieder geval 1 van de ouders in de
kast teruggekeerd (zucht van opluchting).
Rob van Swieten - 4 mei 2015
Met dank Berry Vink...flinke paniek maar nu rustig..
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/423606877813686/
Rob van Swieten - 9 mei 2015
Vanmorgen leuke excursie gedaan in het Vogelpark, Zutphen. Het weer zat gelukkig mee. In het
vogelpark ligt ook de oude stadsboomgaard waar Alize veel over wist te vertellen daarvoor dank. Dit
keer kregen de deelnemers ook koffie en thee. Naast informatie over de oude fruitbomen werd
natuurlijk ook informatie gegeven over de daar broedende watervogels als fuut, Canadese gans,
grauwe gans, meerkoet,tafelend,die er nu zat met twee vrouwtjes, en de muskuseend. In de kerktoren
nog twee invliegende gierzwaluwen. Kortom leuke ochtend.

Vaantjes boom of zakboekjes boom

Muskuseend

De deelnemers.

Gaai

Canadese gans met tien jongen.

Tafelend man.

Fuut met jongen op rug.

Jonge meerkoeten.

Het vogelpark.

Meerkoet met jongen.

De oude stadsboomgaard.
Rob van Swieten - 9 mei 2015
Mooie publiciteit...de foto is alleen niet van mij maar van Inez Weijer.eerlijk is eerlijk.
Jong gisteren geringd.Gew.660 gr. Geslacht: V.
Nu wachten op het uitvliegen.weekje of wat.

Gerjo Horsman - 11 mei 2015
Even een paar Ijsvogel foto's, binnenkort komen de eieren uit, word er weer volop gevist door pa en
ma, en hopelijk kunnen we dan ook weer mooie ijsvogel fotos maken. Ik kijk uit naar die mooie tijd.

Dick van Hoffen - 11 mei 2015
Vandaag met een omweg naar Zutphen gefietst. Fototoestel mee. wat opviel: de maairace.
tegenwoordig bijna zonder vogelslachtoffers ( behalve dan dat beest waar ik nog een buizerd op zag
zitten), want er zitten bijna geen vogels (grondbroeders) meer in agrarisch gebied. De enkele Kievit
die het nog probeert wordt door de mestinjectie eerst van het gras naar de mais gejaagd, een paar
weken later gaat de injecteur door de mais heen en dan is de tweede broedpoging er ook aan.
daarom zag ik gisteren in het Azewijnse broek langs de oever van de zandplassen nog wel 40
kieviten: allemaal slachtoffers van de intensieve landbouw met weer een verloren broedseizoen.
Verder nog een doodgereden fazant, die was verjaagd naar twee houtwallen waar ook nog en weg
doorheen liep. verder viel me op dat ook in Vorden er bermen bij het perceel getrokken wordt: gewoon
omploegen. Terwijl nota bene de wegberm de enige plek is waar niet wordt bemest en niet intensief
wordt gemaaid en dus de het laatste toevluchtsoord van veel soorten (zie de foto van een dijkberm bij
Zutphen!). Bijen hebben in het agrarisch gebied niets meer te zoeken! Wanneer ook de wegbermen er
aan gaan, resteren alleen de tuinen van goedwillende burgers voor de overleving van deze
sleutelorganismen in ons ecosysteem.

Bassie Bierhof - 12 mei 2015
Ooievaar zet de landing in.

Dick van Hoffen - 14 mei 2015
Dit vogeltje verzorgt al een paar weken heel vrolijk mijn in en uitgeleide uit het dorp (Vorden). Gisteren
heb ik er een kwartier voor uitgetrokken om hem ook een beetje in beeld te krijgen. Ik kwam erachter
dat zo'n Bonte vliegenvanger graag binnen de eerste meter vanaf de buitenkant van de boom probeert
om vliegjes te vangen. Zingt een paar strofes, vliegje happen en op een andere plek weer verder
zingen. Voordat je hem dan een beetje fatsoenlijk in beeld hebt, duurt het wel even.
Het valt verder wel op dat het een echt zandgrondvogeltje is: vanaf het dorp naar het oosten zit hij
overal, ten westen richting de IJssel veel minder.

Michel Klemann - 15 mei 2015
Vanmorgen even naar Rammelwaard geweest. Van het strandje vloog een zeearend op en verdween
achter de wilgen. Er was slechts een beetje paniek; het leek alsof de vogels hem daar al kende, maar
er is al 10 weken geen zeearend meer gemeld in de regio. Of is er zoveel vreten dat die gewoon niet
opvalt? https://www.facebook.com/1249963091/videos/10206251195339368/
Ans Houweling - 18 mei 2015
Watervogeltelling van vandaag: Iets groener dan op 20 april. Geen broedende knobbelzwanen. Verder
behoorlijk wat bezette meerkoetnesten. Een meerkoet zwom rond met 8 jongen..

Rob van Swieten - 21 mei 2015
Vis eten uit een slootje in de stad. kan iemand zien welke soort vis? De blauwe reiger deed zich er
goed aan in de sloot bij de Martinetsingel in Zutphen.

Rob van Swieten - 21 mei 2015
De jonge slechtvalk, wordt goed gevoerd. Het is mij nog steeds niet gelukt de ringcode af te lezen van
het mannetje.Ook het vrouwtje heeft een ring om echter zonder kleurring. De huiszwaluwen beginnen
hun nesten ook weer te bezetten ( momenteel 12 in de stad maar er zijn er vast meer, moet de ronde
nog maken)

Michel Klemann - 26 mei 2015
Ik heb het even opgezocht sinds aug 2013 had ik geen patrijs meer gezien of gehoord in Nederland;
vrij schokkend! Vandaag kwam ik er zelfs twee keer één tegen; kan gauw wel weer een jaar duren tot
de volgende...... dus meteen maar even een foto van gemaakt. Deze zat bij Bronckhorst.

Rob van Swieten - 27 mei 2015
Is leuk om te doen,zoveel in de stad te zien.Altijd leuk als ze je stukje plaatsen.

Anneke Siegers Lammers - 30 mei 2015
De slechtvalken met zijn tweeën op de toren.

Michel Klemann - 3 juni 2015 heeft een foto van Sovon Vogelonderzoek Nederland gedeeld.
Zutphense kieviten.
Weidevogels doen het goed op ijsbanen?
Soms heb je ook positieve geluiden uit weidevogelland want ijsbanen blijken dikwijls een uitzondering
op de negatieve resultaten. Wim Tijsen bericht op zijn Facebook regelmatig opgetogen over de
ijsbaan in zijn onderzoeksgebied. In de bebouwde kom van Zutphen ligt een ijsbaan
http://www.zijv.nl/ijsbaan/ en ook Benny Middendorp schrijft daar enthousiast over op zijn FB:

Afgelopen vrijdag op de ijsbaan in Zutphen Kievit-kuikens geringd (met dank aan Fons Roording,
Gerrie Nijenhuis en Jeroen Kuipers). De ijsbaan in Zutphen ligt feitelijk bijna midden in een woonwijk,
maar herbergt dit jaar toch 7 broedparen van de Kievit. Het is er rustig omdat het terrein volledig is
afgezet met hekken en zelfs katten en honden worden geweerd. Uniek weidevogelgebiedje in de stad
met nog een goed aantal kuikens (in tegenstelling tot de buitengebieden). Over ruim een week
nogmaals een bezoek voor de kuikens van de vervolglegsels.
Optimaal habitat
IJsbanen lijken optimaal habitat voor weidevogels. Over het algemeen worden ze extensief beheerd,
dus kruidenrijk, en ligt de baan vaak laag, dus vochtig. De ijsbaan in Zutphen ligt langs de Berkel.
Daarnaast staat er vaak ook een hek omheen dus relatief rustig en veilig voor jonge weidevogels.
IJsbanen kunnen niet de achteruitgang van de weidevogels zoals de Kievit
https://www.sovon.nl/nl/soort/4930 stoppen, maar het is toch wel fijn om af en toe een positief geluid
te horen (JS).
Foto: IJsbaan Zutphen en een jonge Kievit voor het ringen (Benny Middendorp).

Michel Klemann - 6 juni 2015
Uilen ringen (excursie) vanmorgen. Met een klein groepje onder leiding van Goen en de Nijenhuizen
een steenuilenkast en torenvalkenkast bezocht. Jongen gemeten, gewogen en geringd. Mooi om dat
eens mee te maken.

3 jonge steenuilen

Na het wegen en ringen gaan ze zo terug in het
mandje

Even wachten op broertjes en/of zusjes

Ze staan op het punt van uitvliegen

En dan gauw weer terug de kast in.

Ook torenvalken zijn fotogeniek!

Even het foto-resultaat checken.

Pa torenvalk keek geduldig van een afstandje op
een paaltje met een dikke muis in de klauwen.

Ook de torenvalken komen op de weegschaal.
Jouck Iedema - 7 juni 2015
Zojuist de jonge slechtvalk in actie gezien, in zijn eentje vliegend rond de toren en deed daarna
evenwichtsoefeningen op de uitsteeksels van de torentrans- hij riep luidkeels om aandacht. Wat een
prachtig schouwspel!

Michel Klemann - 8 juni 2015
Zitten er nu twee, drie of vier nachtegalen op De Mars? De zangpiek is al voorbij, dus allemaal
"tegelijk" spontaan zingend tegenkomen gaat niet meer lukken. Gisteren de vier locaties
langsgelopen. Daar waar ze niet spontaan zongen (op twee plekken), de bekende lange uithalen van
de nachtegalen "nagebootst"; gewoon even fluiten (duidelijk herkenbaar op het filmpje), en dan
reageren ze meestal direct. Er zitten dit jaar dus vier nachtegalen op De Mars!
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10206463837135280/
Remco Wester - 9 juni 2015
Bracht net weer eens m'n periodieke bezoek aan jullie vwg website, Schrok me kapot zeg! Waar is
'mijn site' met allerlei ruige overhoekjes met informatie gebleven? Had ik 't net in de vingers om in de
oude moeiteloos naar het gezochte te laveren, is alles nu opgesteld in rabatten van tien! Een der
laatste mijner favoriete scharrelsites ten prooi gevallen aan de siteverkaveling, help! Actie!
Oké. Dan nu zonder gekheid: wat een overzichtelijke en prettig leesbare site heeft de vwg nu! Heb wel
't gevoel één en ander aan kleinigheden te missen van de oude site (filmpjes?).
Voor de toekomst hoop ik dat de vele feiten en weetjes, o.a. die hier op Facebook passeren, een plek
weten te krijgen op de nieuwe site. En zo een informatieve bron vormen waar ik, en natuurlijk vele
anderen, nieuwsgierig regelmatig een blik op zullen werpen voor de nieuwste wetenswaardigheden.
Compliment aan de bouwers van de site. Eenvoudig maar informatief.
Rob van Swieten - 14 juni 2015
Ben je tellen gaan ze voeren, tja is eff lastig... Als alles dan richting de voederbak gaat..
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/439251059582601/
Jamie Lebbink - 17 juni 2015
Ook zij wonen in de wateren van Zutphen.....

Ans Houweling - 15 juni 2015

Anneke Siegers Lammers - 15 juni 2015
Jonge futen in de sloot vlak bij mijn huis.

Rob van Swieten - 17 juni 2015
Tussen het atlassen door waarin volgende week alweer de laatste rondes ,waarin toch meer werk zit
dan ik dacht ,ook de stadswandeling gedaan in het kader van het 10 jarig bestaan van de vwg. Een
leuke opkomst was er op 9 juni, waarin de deelnemers uitleg kregen over de weidevogels op de
ijsbaan, met dank aan Fons. Daarnaast genoten van de gierzwaluwen, boomklevers en uiteraard
konden de deelnemers genieten van de ijsvogels op de begraafplaats. De maandelijkse vogeltelling
afgelopen weekend met geen opmerkelijke soorten maar wel leuke vragen van passanten over de
groene halsbanden, de discussie teveel blijft altijd lastig en moet dan ook soms met de nodige
overredingskracht worden uitgelegd, maar doorgaans alleen maar leuke reacties, dus dat scheelt.
Voor a.s. zondag aanvang 07:00 uur nog een wandeling langs de IJssel gepland, start ingang
vispoorthaven en a.s. Dinsdag starten de opnamen van omroep Gelderland voor het programma "
buitengewoon" natuur in de stad. Ongetwijfeld trachten we de slechtvalk ook hierin te betrekken
evenals de ijsvogels in de stad.

Rob van Swieten - 18 juni 2015
Lekker struinen langs een deel van de IJssel en vogels kijken en luisteren. Dit kan op zondag 21 juni
a.s. De vogelwerkgroep Zutphen organiseert dan alweer de vijfde wandeling in het kader van het 10
jarig bestaan.
De wandeling gaat over de uiterwaarden richting de nieuwe verbindingsbrug van Zutphen.
De wandeling zal ongeveer 2,5 tot drie uur duren. Naast de mooie uitzichten gaan we in op de vogels
die we tijdens de wandeling zien en of horen. Denk aan gele kwikstaarten,rietgorzen,graspiepers maar
ook de watervogels, weidevogels als tureluur en roofvogels die we daar treffen. Het beloofd een
mooie maar stevige wandeling te worden.
Neem daarom evt. koffie en een broodje mee. Er zal onderweg uiteraard even gestopt worden.
Wie de tocht te lang vindt kan altijd afhaken en via het fietspad terug.
Vergeet vooral de verre kijker en fototoestel niet mee te nemen. Tot ziens op 21 juni aanvang 07:00.
Start bij de ingang van de Vispoorthaven aan de Vispoortstraat.
Deelname is gratis.
De wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelers

Michel Klemann - 20 juni 2015
Voor als je (nog) geen lid bent. De nieuwe sovon-nieuws staat weer online.
https://www.facebook.com/sovonvogelonderzoek/photos/a.187903401259959.62180.1695771864259
14/955621361154822/?type=3&theater&ifg=1
Rob van Swieten - 20 juni 2015
Natuur in de stad. Er is altijd wel wat te zien en te beleven
Je moet het echter wel willen en kunnen zien. Ook Zutphen komt aan bod in het programma "
Buitengewoon" van omroep Gelderland. Vandaag de ochtend op stap geweest met Twan die o.a. het
programma presenteert. Even langs wat leuke plekken in de stad, langs de begraafplaats voor de
ijsvogels, de huiszwaluwen in de stad en wat plekken voor de zwarte roodstaart. Uiteraard even langs
de slechtvalk locatie. Maar ook over soorten als merel,mus, tortel of meerkoet is altijd wel een verhaal
te vertellen. Was een leuk rondje weer even. Onderweg naar huis komt leven en dood elkaar weer
tegen, eten en gegeten worden hoewel de laatste " stads" roofdier de prooi toch liet liggen daar deze
nu eenmaal ander gedrag tonen voor het vangen van muizen. Maar behalve aan fauna is er in
Zutphen ook genoeg te zien aan flora.

Rob van Swieten - 21 juni 2015
Niet te laat en niet te vroeg. Eerst om 07:00 de excursie langs de IJssel met leuke soorten als
ringmus,visdief,scholekster,kwikstaarten,tureluur,krakeenden,grauwe ganzen,grote zilverreiger,blauwe
reiger,torenvalk,groenlingen,grasmussen,rietgorzen,tjiftjaffen,fitis,merel, vink,ooievaars,
patrijs,huismussen,aalscholver,enz.. Tegen tien uur weer terug bij de start, waar ik dan toch maar
even langs de nachtegalen,kleine mantelmeeuwen en zwarte roodstaarten ging op de mars. De zg.
beschermings hekken en kasten voor compensatie van de mus vind ik lachwekkend te noemen, maar
goed de kasten zijn wel bezet, maar of het nodig was??? Er is gezien over het gebied nog ruimte
genoeg voor broedgelegenheid en zal de populatie mussen niet echt helpen of er moet een totaal
ander plan achterliggen, dan heb ik niets gezegd.

Michel Klemann - 22 juni 2015
De IJsseluiterwaarden en dijken; ook in 2015 weer helemaal leeg geveegd.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10206549535037674/
Jamie Lebbink - 24 juni 2015
Toet toet daar is de Meerkoet, tuut en hier is de Fuut.

Rob van Swieten - 24 juni 2015
Met dank aan de postbode, Johan.
Geeft weer wat inzicht in de prooien van de slechtvalk.
De duiventillen ook maar eens invoeren een keer.

Johan Blanksma - 29 juni 2015
VERWACHT 14 februari 2016 in filmtheater Luxor Zutphen tweede voorstelling: ‘Vogels van Zutphen
en omgeving’ omdat de eerste heel snel was uitverkocht:
Een natuurfilm van Zutphen en omgeving, dus niet alleen vogels. Mét uiteraard daarin belicht de
activiteiten van de Vogelwerkgroep Zutphen. Vooral dus mooie beelden met bijbehorende muziek met
(tekst in beeld): de plaats van de betreffende filmopname in Zutphen. Er komt ook informatie in over
de leefomgeving van de vogels: IJsseldal/ akkers/ bosgebieden in en informatie over de bijbehorende
vogelsoorten. De seizoenen zijn de leidraad. Zutphense vogelbeelden worden getoond in detail,
waarna wordt uitgezoomd; dit om te laten zien waar in Zutphen men dit kan zien, gewoon om de hoek!
Er zullen weinig of geen vaktermen in worden gebruikt; de film is er niet alleen voor vogelaars. De
bedoeling is deze te verbazen over hetgeen om de hoek voor mooie (vooral vogel-) natuur te vinden
is. https://www.facebook.com/johan.blanksma/videos/1680729575496318/
Michel Klemann - 4 juli 2015
Gisterenavond wezen vogelen op een van de rijkste natuurterreinen in de omgeving van Zutphen:
"Bedrijventerrein De Mars". Er vlogen namelijk teveel spreeuwen over mijn huis om in die bos bamboe
daar te kunnen slapen dus maar even op zoek gegaan. Videootjes aan elkaar geplakt en op YouTube
gezet. Een impressie van het vogelleven in juli op Mars:
https://www.youtube.com/watch?v=9cPW-t_SN2w
Michel Klemann - 8 juli 2015
Na Groesbeek is er nu ook een sprinkhanenreservaat in Zutphen.
Sprinkhanenreservaat
Flora & Fauna Wet Artikel 2 luidt: "Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende
dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving". Een ieder weet ook dat dat gewoon niet

gebeurd. Die hele FFW is een wassen neus, een dooie wet. Gisterenochtend werd achter mijn huis op
de IJsseldijk de laatste restjes vegetatie en dierenleven afgevoerd, door een trekker met aanhanger,
via een maai-stofzuig-afvoer-combie. Een nieuwe generatie zit er daar voor 2015 niet meer in. Er is
ook vrijwel niets meer wat zich nog genetisch kan voortplanten voor 2016. Dat beloofd wat.
Het braakliggend stukje naast mijn huis vandaag maar gepromoveerd tot sprinkhanenreservaat. Daar
zijn ze nog niet wezen slopen en hopelijk kan ik dat zo voorkomen. Het valt allicht gewoon te
proberen. Het gaat om één van de weinige locaties in de regio waar hopelijk bruine sprinkhanen,
krassers, ratelaars, grote groene sabelsprinkhanen, struiksprinkhanen en misschien
greppelsprinkhanen zich kunnen voortplanten dit jaar. En wie weet wat er nog op zo'n ongemaaid stuk
afkomt aan vlinders en andere insecten. 99% van de bloeiende planten en insecten zijn immers al via
het reguliere onderhoud afgevoerd. Artikel 2: "voldoende zorg": Een lachertje.

Rob van Swieten - 21 juli 2015
Bij gebrek aan watervogels met name ganzen... Maar eens een aantal soorten op de verkeersregels
gewezen. kauwen allemaal rechts, watervogels niet schuin over fietsen of wandelpaden steken. Een
aantal staande houdingen van exoten of men wel een verblijfsvergunning in Zutphen heeft.(
schildpadden) Alleenstaande moeders met drie koters gecontroleerd op juiste huisvesting( wilde
eend). iD controle op iris kenmerk ( soepgans), controle visvangst, ondermaatse vangsten( fuut),
bumperklevers ( soort libellen), illegale woningbouw ( IJsvogel)voor de rest gewoon lekker genoten
buiten niets mis mee met dit weer.

Michel Klemann - 1 augustus 2015
Lange leve de Grauwe Gans.
De ganzen bemesten jaar-rond de plas van de Rammelwaard langs de IJssel. Dat is voeding voor alg
en kleine beestjes en dat is dan weer voedsel voor jonge vissen die snel groeien in het ondiepe
warme water. Nu het water heel laag staat dreigt er visterfte en voor je het weet heb je één grote bak
stinkende dooie rotte vis waar botulisme welig kan tieren. Maar, daar heb je de aalscholvers. Er
stonden er 161 op de oever. Alsof het was afgesproken vlogen alle 161 aalscholvers tegelijk het water
in. Tijdens hun gezamenlijke visactie joegen ze de vissen naar de kant en daar stonden 7
zilverreigers en 12 blauwe reigers te wachten. Ook die sloegen meteen hun slag samen met de 18
visdieven daarboven die achter elkaar visjes vingen. Een prachtig vreetfestijn. Alles van formaat, alles
wat ziek is wordt hier dagelijks opgeruimd en dat geeft ruimte en zuurstof aan de jonge vis. Voedsel
voor de 16 Lepelaars die nu even niet meededen. Wanneer de IJssel straks weer overloopt zwemmen
de miljoenen jonge visjes vanuit deze plas de IJssel in. Met dank aan de Grauwe Gans en de
Aalscholvers. De waterkwaliteit, de vissen, ijsvogels, reigers en visdieven varen er wel bij. Mooi hè.
https://www.youtube.com/watch?v=qaeuvB6GEgU

Michel Klemann - 2 augustus 2015
Telpost Warnsveld 2 aug 2015.Zonsopkomst tijdens de eerste trektelling dit najaar.

Remco Wester - 7 augustus 2015
Vraagje over onderstaand stukje tekst uit 1927 door Jan Kist
(Kist, J. 1927. Een gelukkig vogelaar. De Levende Natuur 32(6): 188-190)
"Vanuit Lochem ben ik naar mijn vriend van Hasselt gegaan, die in Empe bij zijn grootmoeder
logeerde. Ik heb daar ook gehoord, dat u naar de veelvuldigheid van de daar voorkomende soorten
gevraagd hebt. We zijn al zoo'n beetje er aan begonnen en tot ongeveer 85 soorten gekomen; maar
daar van Hasselt er zelf niet zoo heel veel komt, zullen er wel heel wat meer waar te nemen zijn. Er is
daar een klein rietland,waar doorheen een geul loopt, smerig gemaakt door de afval van de
papierfabrieken te Eerbeek. In een roeiboot zijn we de 6de Augustus daar gaan varen. Karekieten,
groote en kleine, rietzangers en rietgorzen waren er volop"
Ik vermoed dat het boven zou kunnen gaan om de Oude IJssel tussen Empe en Zutphen. Ik kan
alleen de geul niet rijmen met papierfabrieken uit Eerbeek, dat dorp ligt een heel stuk zuidwestelijker.
Iemand een idee danwel meer kennis in huis over het landschap uit 1927?
PS Mij ging het In bovenstaand artikel om de beschrijving van een Waterietzanger die hij daar 6
augustus 1927 zag. Hebben jullie die ook vast voor jullie archief wink-emoticon;-)
(Vraag me echter af, of er soms wel eens verwisseling met jonge Rietzangers optrad, die ook een op
zich vrij opvallende middenkruinstreep kunnen hebben...)
Michel Klemann - 7 augustus 2015
Waterstand Zutphen-noord is vandaag 283 NAP en dalende. De gemeten recordhoogte is nog steeds
850 NAP in januari 1926. Dat is bijna zes meter meer water dan vandaag. In kubieke meters zal dat
ongeveer elf keer meer zijn geweest dan vandaag (175 kuub/sec). Langs de oevers nu massale
sterfte van droogvallende driehoeks-, quagga- en korfmossels. Het begint er daardoor flink te stinken.
Kleine uiterwaardenpoelen staan al droog, maar ook de grotere plassen vallen één voor één droog; de
Eltenplas reeds bijna. In het ondiepe water daar 7 uitbuikende zilverreigers en 4 blauwe reigers. Ze
proberen zoveel mogelijk kleine vis te verorberen. De kleine mantels daar beginnen nu aan de grote
vissen.
De plas in de Bronkhorsterwaarden is nu ook ondiep. Langs de oever daar 10 ooievaars, 12 blauwe-,
3 grote zilverreigers en een groep van 24 lepelaars. Een ongekend aantal en soortsamenstelling
vergeleken met 25 jaar terug. In de uiterwaarden overal greppelsprinkhanen, gouden sprinkhanen en
zuidelijke spitskopjes. Nederland is een ander land geworden.
Op de foto de monding van het Groene Kanaal. Het is daar helemaal drooggevallen. Er komt geen
druppel water meer doorheen. Andere foto zijn de reigers in de Eltenplas.

Rob van Swieten - 10 augustus 2015
Gave soort zo bij iemand in de tuin, Eefde foto gemaakt door B.v Beek.dank hiervoor en voor de
melding.

Michel Klemann - 10 augustus 2015
Zijn er aan de westkant van de IJssel al twee van die megadingen in aanbouw, maar het kan nog veel
gekker anno 2015. Bij Wichmond schijnt er nu een stal te moeten komen voor 1500 koeien! Dit is zo
een beetje de allerbeste manier om een gebied kapot te krijgen. Je kunt misschien nog beter een
kolencentrale neerzetten!
https://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/bronckhorst/bezwaar-tegen-plannen-gigastal-inwichmond-1.5143128
Rob van Swieten - 10 augustus 2015
Vanaf 19:30 tot 21:40 de overtrekkende roeken 150 ex.,kauwen 296 ex en kraaien 21 ex. geteld.
Handig op het bovenste terras. Tel maar drie richtingen te weten W,NW en N. De meesten gaan toch
zo,n beetje NW. In het begin van de avond nog de jonge slechtvalk over. Wat huiszwaluwen later op
de avond. De spreeuwen verzamelde zich in groepjes in een hoge boom. Alvorens later te verdwijnen
uit zicht. Hier had ik toch iets onder het daadwerkelijk aantal geteld. grrr. Deze avond weinig meeuwen
over. https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/459898054184568/

Michel Klemann - 11 augustus 2015
En zoals meestal zit het grote geld weer achter de aankomende destructie van de natuur en milieu
van de omgeving Wichmond, en de overzeese tropische regenwouden.
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2097051/Oprichter-Booking-com-wil-megastal-in-Wichmondmet-1445-koeien
Michel Klemann - 11 augustus 2015
Op 7 juli vond ik op De mars hier in Zutphen een dode jonge steenuil met nog een glimmende ring om
de poot; verkeersslachtoffer. Je verwacht dan dat die ergens aan de rand van Zutphen geringd zou
zijn, maar nu kreeg ik bericht dat het jong slecht 5 weken eerder, op 13 juni geringd was in Luttikhold;
dat ligt op 32 kilometer ten oosten van de vindplaats. Dat is dan toch best een heel eind voor zo'n jong
beest. Zeker wanneer je een steenuil bent.

Michel Klemann - 19 augustus 2015
Terreurdreiging in Wichmond:
https://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/bronckhorst/dreigen-met-varkens-bij-sneuvelen-gigastalvalt-verkeerd-1.5165619
Michel Klemann - 28 augustus 2015
Altijd weer leuk zo'n Visarend over de telpost:
http://www.trektellen.org/count/view/152/20150828?sc=0
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10207009090886283/
Rob van Swieten - 30 augustus 2015
Boven de Laarstraat in de stad ook genoeg te zien...alleen zo @&&& hoog..

Frank Schreij - 4 september 2015
Terecht een goede recensie! http://www.vogeldagboek.nl
Michel Klemann - 6 september 2015
Wat betreft trekvogels viel het ietwat tegen, maar met een mooie zonsopgang, regenboog en de
jagende jonge Slechtvalk was het goed uit te houden.

Rob van Swieten - 19 september 2015
Vandaag leuke fietsexcursie gedaan met nog drie deelnemers. Leuke soorten o.a. Geelpootmeeuw,
Tapuit , paapje (3), zwarte roodstaarten,torenvalken,ijsvogels,groene specht, oeverlopers, data
invoeren gaat prima alleen was nu te lastig om dat in groepje te doen en er was veel te zien en te
vertellen. 49 soorten met dank aan Remke voor het bijhouden. ( foto,s zijn van gisteren zelfde
fietsrondje)

Rob van Swieten - 19 september 2015
Meeuwen erg onrustig op de slaapplaats..Hier in de stad te horen.
Michel Klemann - 20 september 2015
Toen het nog mooi weer was vloog er een visarend langs de telpost en terwijl die zo aan kwam
vliegen en zweven vloog er ook nog even een slechtvalk onderdoor.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10207173925207038/

Rob van Swieten - 21 september 2015
Tja als je even een dagje thuis hangt,wat licht huishoudelijk werk, brunch maken voor de vrouw is er
genoeg tijd om even te tellen op het bovenste dakterras. Er is altijd wel wat te zien, soms veel soms
weinig. Nu ook niet grote aantallen maar de trek van roofvogels is altijd leuk zo boven je huisje. Naast
buizerds, enkele boerenzwaluwen, huiszwaluwen, groepje aalscholvers, graspieper (1), ooievaars op
thermiek (8), en nieuwe " huissoort" havik ( m) achterna gezeten door zwarte kraai. In ieder leuke
uurtjes zo. https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/474958842678489/
Dick van Hoffen - 24 september 2015
Ik dacht dat dit evenement wel bekend zou zijn bij de leden van de VWG.
Vanavond!! Donderdag 24 september, 20.00 uur, Het Ludgerus gebouw (Vierakkersestraatweg 37,
7233 SH Vierakker)
Presentatie broedvogelinventarisatie Hackfort en 't Suideras en omgeving.
Een flink aantal leden van de vogelwerkgroepen NW-Achterhoek en Zutphen hebben het veldwerk
verricht, maar drie bikkels hebben daarna nog erg veel tijd gestoken in het ordenen van de gegevens
en het verwerken tot een zeer leesbaar boekwerkje.
Op deze avond zullen de auteurs Stef van Rijn, Michiel van der Weide en Hans van Hoorn een
toelichting geven op het veldwerk en de resultaten.

Michel Klemann - 27 september 2015
Een filmpje maken en daar een frame uit knippen werkt eigenlijk veel beter dan keer op keer een foto
maken. Moet ik maar vaker doen; heen en weer vliegende knobbelzwanen op de telpost; gisteren en
vanmorgen.

Michel Klemann - 10 oktober 2015
Vandaag 22 Grote zilverreigers over en langs de telpost waaronder dit groepje van zeven. Prachtige
beesten. https://www.facebook.com/1249963091/videos/10207282962212895/
Michel Klemann - 11 oktober 2015
Voor wie de aflevering van 6 oktober gemist heeft; BuitenGewoon was dit voorjaar in Gorssel: Lucie
van Zeijts op de Gorsselse Hei, Twan Teunissen in de Ravenswaarden en Henk Hietbrink over zijn
ooievaars. Prachtige beelden; moet je even zien. https://www.youtube.com/watch?v=dv6EjSXLXxg
Remco Wester - 14 oktober 2015
Gelderse Vogelaarsdag, zaterdag 31 oktober 2015 te Harderwijk.
Michel Klemann - 18 oktober 2015
De grote bonte specht die afgelopen zomer in deze els achter Sutfene langs de Berkel zat te broeden
zal volgend jaar toch echt ergens anders moeten broeden.

Remco Wester - 18 oktober 2015
Weer opletten: Roodhalsganzen met kwekersringetjes
Ans Houweling - 19 oktober 2015
Watervogeltelling oktober. Eerste foto: Welke eend zwemt er naar links? Hij had bruine kop en borst,
de rest is grijs. Lijkt wat op een tafeleend in eclips, maar heeft echt een bruine borst.

Rob van Swieten - 19 oktober 2015
Geen opmerkelijke soorten vandaag tijdens de watervogeltelling. Met soms wat brood voeren hoop ik
nog wel eens een kokmeeuw met ringetje tegen te komen maar ook vandaag niets. Voor mij een
nieuwe telsoort bij de Vijver was een grote gele kwikstaart. Helaas niet op te foto want vloog ook gelijk
weg toen ik arriveerde op de plek.

Rob van Swieten - 20 oktober 2015
http://www.gorssel.nl/nieuwsarchief-optie/1916-vogelexcursie-in-de-rammelwaard

Henk Bouwman - 21 oktober 2015

Henk Jan Hof - 21 oktober 2015
Vandaag een rondje in de stad gedaan op zoek naar Grauwe Ganzen met halsbanden. Nergens een
gans te bekennen. Alleen bij de vijver bij het (bijna afgebroken) zwembad zwommen een vijftal
beesten met halsband. Een ervan: LJH.
LJH is geringd op 26 juni 2013. Na 29 juni 2013 vertrokken uit Zutphen om vervolgens in oktober 2013
in Borculo bij de Hambroekplas afgelezen te worden. In het voorjaar van 2014 weer in Zutphen
aanwezig, tot ver in augustus. Daarna is de vogel niet meer gezien, in ieder geval niet doorgegeven
op www. geese.org, tot 10 september 2015. Toen zat deze vogel bij Enschede, Oelemars. Vandaag
door mij gezien in Zutphen. In de periode juni 2013 tot heden is de ring slechts 19 maal afgelezen en
dat door maar een paar personen.

Henk Bouwman - 22 oktober 2015
Kijk, dit is toch duidelijk een merel!

Henk Jan Hof - 25 oktober 2015
Gisteravond van 17:45 tot het donker werd de aalscholverslaapplaats geteld bij de Vijver in Zutphen.
Grootste aantal Aalscholvers sinds 2010. 53 exemplaren. Daarnaast nog 57 Kolgans, 32 Grote
Canadese Gans en 237 Grauwe Gans. Toen ik wegfietste vielen nog groepen Grauwe in.
Aalscholvers in oktober op de slaapplaats:
2010 16
2011 16
2012 43
2013 46
2014 47
2015 53

Rob van Swieten - 28 oktober 2015
Het is een mooi jubileum jaarboek geworden ivm het 10 jarig bestaan van de vwg.Zutphen e.o.

Henk Jan Hof - 28 oktober 2015
Vandaag in Warnsveld en Zutphen gekeken naar de aanwezige paren Knobbelzwaan. Ik trof geen
zwanen in binnen de bebouwde kom. Aan de rand van Leesten Oost een foeragerende Grote
Zilverreiger. Op maisstoppel. In Leesten Oost een Grote Gele Kwik tp.
Jamie Lebbink - 31 oktober 2015
Een super excursie gehad vanochtend. Het was wel een beetje mistig maar dat liet ons niet
verhouden. Door een goeie begeleiding van Rob hebben we toch weer mooi een paar mooie
momenten mogen zien en mee maken !

Michel Klemann - 1 november 2015
In de schemer de aalscholvers in de wilgen op de slaapplaats geteld. 112 telde ik er. Terwijl, voor het
helemaal donker werd, de kieviten nog een ronde-dansje boven het water deden, kwamen plotseling
de kolganzen binnen. Die slapen daar ook met duizenden bij elkaar.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10207395925316902/
Henk Jan Hof - 1 november 2015
Dit weekend zo vol met van alles en nog wat dat een bezoek aan de Telpost er niet in zat. Zaterdag
rond Almen 6 Grote Zilverreigers, 7 paar Knobbelzwaan waarvan 3 paar met jongen. Her en der
verspreid in het stroomgebied van de Eefse Beek knobbelzwaanparen zonder jongen. Her en der ook
solitaire vogels. Rond Zutphen vandaag 3 Grote Gele Kwikstaarten: Winkelcentrum Leesten Oost,
Vispoorthaven, Gemaal Colenbrander. Volwassen man sperwer selecteerde een Koperwiek uit
groepje van twintig, de Koperwiek schoot de heg in evenals de Sperwer. De Koperwiek schoot er door
heen en sloot aan bij zijn groep. De Sperwer zat vervolgens op de heg uit te hijgen.
Henk Jan Hof - 4 november 2015
Vandaag een rondje voor zwanen en ganzen gefietst in Zutphen. In de ochtend eerst op zoek naar
ontwakende Grote Canadezen in de hoop nog iets van het 'poetsen' te kunnen zien. In de
uiterwaarden bij twee groepen Kolganzen het jongenpercentage bekeken. Een groep had 22 % 1kj
vogels, de andere groep bestond voor 28% uit 1kj vogels. In Leesten oost vond ik een Dodaars als
hoogspanningsdraadslachtoffer. Vanmiddag in Leesten Oost parende Knobbelzwanen, voorafgegaan
door ritueel poetsen. Prachtig stel Soepganzen bij De Brink / Bagijnenland. In de stad gekeken naar
gekleurringde Kokmeeuwen, heb honderden Kokmeeuwen gezien maar niet een met een kleurring.

Frank Schreij - 5 november 2015
Wat nu weer? (Volkskrant 5-11-2015)

Michel Klemann - 7 november 2015
https://www.petities24.com/stop_het_afschieten_van_knobbelzwanen_in_gelderland
Michel Klemann - 7 november 2015
A.s dinsdag; Zutphen in "Buitengewoon". Kijken dus!
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2100578/Buitengewoon-uitzending-10-november
Michel Klemann - 7 november 2015
Killing-fields te Zutphen.
Terwijl in het buitengebied alles wordt platgezaagd, kapot gemaaid, greppels en sloten worden
leeggeragd, de ene megafarm na de andere uit de grond wordt gestampt, weidevogels al vrijwel
uitgeroeid zijn, moeten na de knobbelzwanen nu ook de ganzen er aan.
Het oppervlak beschermd gebied voor winterganzen in Gelderland wordt straks slechts 2,41% van het
oppervlak van de provincie. In de rest van de Provincie Gelderland mogen ze overal worden
kapotgeschoten en de rest van de vogels worden meteen weggejaagd. Voor Zutphen e.o. houdt dat in
dat op een paar kleine stukjes uiterwaarden na, ganzen overal in het werkgebied kapotgeschoten
gaan worden; dat is dus inclusief Tichelbeekse Waarden, Stokebrand, De Mars, Ravenswaarden,
Cortenoever en ALLE binnendijkse gebieden. Te walgelijk voor woorden.
Op internet verschijnen daardoor ook steeds meer internationale advertenties waarin Nederland wordt
aangeprezen als "goose-hunting-country"
Maandagmiddag 9 november a.s is er een inloopmiddag over het ontwerp-begrenzing van
rustgebieden voor winterganzen door de provincie Gelderland.
Plaats : IJsselpaviljoen , IJsselkade 1 te Zutphen. Van 13.00-17.00 uur.
Een zienswijze sturen kan tot 25 november a.s.
Meer info op:
http://www.gelderland.nl/Rustgebieden-voor-winterganzen-in-…
Kaarten met de begrenzing (32,6 mB) zijn te zien downloaden van:
http://www.gelderland.nl/…/151014_Ontwerp_rustgebieden_wint…
Aanmelden voor een dagje ganzen kapot schieten kan hier:
http://www.getducks.com/hunts/netherlands-goose-hunt/
Annelies van Klinken - 9 november 2015 heeft het bericht van Henk Leenders gedeeld.
Met dank aan Michel !
Henk Leenders - 9 november 2015 · Breda, North Brabant
Met verbazing en afschuw opende ik gisteren een Engelstalige website waarop wordt geadverteerd
voor jachtarrangementen in Nederland. Met dank aan Annelies van Klinken die mij als kritische burger
hierop attent maakte, en zich afvroeg of deze "Netherlands goose hunt" zomaar kan in Nederland.
Dat vroeg ik mij ook af. Want we kennen allemaal de trofeejachten naar verre buitenlanden waar
Kamerleden de afgelopen maanden veel vragen over hebben gesteld. Zeker na de dood van leeuwin
Cecil in Africa, wat veel verontwaardiging in de (internationale) samenleving teweeg bracht. Is dit soort
plezierjacht arrangementen van buitenlanders in Nederland ook mogelijk?
Vandaag hebben Tjeerd van Dekken en ik kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van
economische zaken. En voor wie de website echt wil zien: getducks.com. Je wordt er niet blij van. Zie
hieronder onze vragen.

Vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van
Economische Zaken over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland
1 Bent u bekend met websites waarop wordt geadverteerd om in Nederland op ganzen te komen
jagen? 1)
2 Laat de Wet natuurbescherming ruimte voor jacht door buitenlandse jagers in Nederland? Zo ja,
wordt dit expliciet mogelijk gemaakt door een specifiek artikel in de wet?
3 Indien de wet toestaat dat buitenlandse jagers hier mogen jagen: aan welke eisen moet hij of zij dan
voldoen en hoe worden deze eisen gecontroleerd?
4 Hoe wordt geborgd dat deze buitenlandse jagers bekend zijn met de in Nederland geldende wet- en
regelgeving en hoe wordt dat gecontroleerd?
5 Mogen deze buitenlandse jagers hun eigen geweren meenemen? Zo ja, hoe worden deze dan
ingevoerd; aan welke eisen moet de import van deze geweren voldoen en hoe worden deze eisen
gecontroleerd?
6 Hoe past het aanbieden van dit soort arrangementen aan buitenlandse jagers binnen de verplichting
om lid te zijn van een Wildbeheereenheid en hoe wordt dit gecontroleerd?
7 Hoe wordt geborgd dat deze buitenlandse jagers overeenkomstig het van toepassing zijnde
faunabeheerplan handelen?
8 Heeft u een indicatie van de hoeveelheid buitenlandse jagers die in Nederland actief zijn (geweest)?
Zo ja, hoeveel jagers betreft dit?
9 Wat vindt u ervan dat buitenlandse jagers in Nederland blijkbaar actief zijn (geweest)?
10 Deelt u de mening van de PvdA dat het aanbieden van dergelijke jachtarrangementen aan
buitenlandse jagers niet in lijn ligt met de achterliggende gedachte van de nieuwe Wet
Natuurbescherming? Zo ja, welke maatregelen kunt u treffen om dergelijke jacht arrangementen voor
buitenlandse jagers onmogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
1 (bijvoorbeeld: http://www.getducks.com/)
Martin van Middelkoop - 8 november 2015
Vanmorgen tijdens wandeling in Warken bij ons achter bij de Berkel een Waterspreeuw gespot. Zingt
mooi, kan onderwater lopen en is zeldzaam hier in de buurt. Het is hier in Warken een mooi
leefgebied, maar dat wist ik zelk ook al.
Foto maken is niet mijn sterkste kant.

Dennis Stronks - 10 november 2015
Ondanks het slechte weer toch maar even bij de waterspreeuw wezen kijken.

Michel Klemann - 12 november 2015
Uit het noordoosten kwam vanmorgen een velduil aanvliegen maar die werd meteen door de lokale
slechtvalk het bos in gepest. Vijf minuten later vloog die weer verder en landde langs de Berkel. Werd
daar weggejaagd door twee kraaien en landde vervolgens verderop weer langs het spoor. Ook nu
weer twee kraaien die hem aan de staart probeerden te trekken, maar de uil bleef ditmaal stug zitten.
Toen trein naar Vorden langs denderden zette die de reis naar het zuidwesten weer voort.
https://www.youtube.com/watch?v=_gU7YIar3gM
Annelies van Klinken - 12 november 2015
Gaaf filmpje van de Velduil Michel, en ik vond het leuk je gesproken te hebben.Ik heb een
videoopname gemaakt van de Zwartbuikwaterspreeuw. Helaas is op het eind zijn zang niet echt goed
hoorbaar door de graafmachine. https://www.youtube.com/watch?v=itw7DMHhTlY
Michel Klemann - 13 november 2015
Het is al weer acht jaar geleden dat de uiterwaarden bij Stokebrand/Bronsbergen zijn vergraven.
Vandaag vanaf de brug een foto gemaakt en een oude foto van 27 mei 2007 opgeduikeld.

Ans Houweling - 16 november 2015
Ga ik op pad voor de watervogeltelling, met extra aandacht voor knobbelzwanen, kom ik een dood
exemplaar tegen in een rietkraag. Vlakbij waar vorig jaar een paartje op de stoep gebroed heeft.
Draadslachtoffer? Zonde.

Henk Jan Hof - 18 november 2015
Vandaag watervogels geteld bij de begraafplaats aan de Warnsveldseweg. Later bij de Grote Gracht
in het centrum van Zutphen. Tussendoor bij de IJsbaan kleurringen van Grauwe Ganzen afgelezen,
13 stuks.
Henk Bouwman - 18 november 2015
Aanstaande vrijdag op NPO1 om 21:30 programma over de terugkeer van de ijsvogel!
Henk Jan Hof - 18 november 2015
Niet binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep Zutphen maar toch leuk om te zien. Nijlganzen
(met kleurringen) in centrum Arnhem met 7 pullen van rond een week oud. In oktober met eileg
begonnen denk ik dan.
Henk Jan Hof - 18 november 2015
Onder de door mij afgelezen ringen bevond
zich ook soepgans Fyl. Prachtig beest.
Mooie blauwe ogen. Ik vond nog een foto
terug van 5 mei 2015. Mijn blik viel op de
kleurring. Beschoten? Of kapot gebeten
tijdens een gevecht? FYL is als jong
mannetje op 19 juni 2011 gering in Zutphen.
Pendelt geregeld heen en weer tussen
Zutphen en Nijmegen.

Michel Klemann - 19 november 2015
Vanavond op initiatief van het Ecologisch Stadspark Zutphen met een groepje zitten brainstormen in
de De Kas - Zutphen over verschillende voorstellen en ideeën "wat te doen met anderhalve hectare
grond die vrij komt midden in het Stadspark van Zutphen". In 2017 gaat het terrein van het
pompstation van Vitens, midden in Zutphen gelegen langs de Harenbergerweg in het stadspark, terug
naar de Gemeente Zutphen. Met die anderhalve hectare "moet" vervolgens van alles gebeuren.
Persoonlijk kies ik voor een oplossing die het meeste oplevert. Het is wel de allermoeilijkste, maar ook
de goedkoopste oplossing, namelijk NIETS doen.
Mijn voorstel is hier te vinden:
Henk Bouwman - 21 november 2015
ondanks het weinige licht en slechte weer, even een rondje om de vijver bij het oude zwembad...

Henk Jan Hof - 23 november 2015
Gisteren niet bij de Waterspreeuw wezen kijken maar gewoon bij de zwanen en ganzen in het dorp.
Spektakel genoeg. Op zaterdag zag ik al dat Knobbelzwanen en de Grote Canadese Gans het niet
lekker met elkaar hebben. Bij de Draaiomsdreef in Warnsveld nu een paar Knobbelzwanen die toch
een half uur nodig gehad hebben om 11 Grote Caga's te verwijderen. Gevolgde strategie: man
vertrekt naar naburige plas waar de ganzen ook regelmatig invallen. Vrouwtje blijft poetsend achter.
Na het poetsen van de slagpennen moest het er maar eens van komen. De ganzen werden
opgejaagd en opgejaagd totdat ze vertrokken. Bij de andere plas wilden ze invallen, daar zwom het
mannetje. De ganzen vlogen vervolgens al hoogte winnend verder.

Rob van Swieten - 24 november 2015
Ringen het blijven lastige dingen... En nog een grote bek van een kokmeeuw omdat deze geen ring
heeft en niet op de foto wilde. Dan gelukkig die ene storm wel. Rondje langs de Vijver. Waar o.a.
groene specht, appelvinken, sijzen, buizerd ook te zien en te horen waren.

Henk Jan Hof - 25 november 2015
Vanochtend gepost bij zwanen maar ook even gekeken of ik bij de vijver bij het zwembad ringen van
meeuwen kon aflezen. Er waren wel geringde meeuwen maar geen meeuwen met kleurringen. . Als je
een vogel dan toch al in de hand hebt leuk ze dan maar op met kleurringen. Dat moet meer
onderzoeksmateriaal opleveren zou ik zeggen. Ik had wel wat voer mee en ik kon nog wat ganzen met
alleen pootringen uit het water lokken. 4 stuks af kunnen lezen. Sommige soepeenden zijn ook zonder
ringen wel individueel afleesbaar. Vorig jaar heb ik het eendje op de foto meerdere malen gezien in de
Zutphense stadswateren. Is het een idee om eens een collectie foto's van soepeenden aan te leggen?
Na een paar jaar weet je dan al heel wat van een eendje: wanneer voor het eerst en het laatst gezien,
hoeveel jongen geproduceerd, actieradius etc.

Henk Jan Hof - 26 november 2015
Een collega trof vandaag een raamslachtoffer aan. Een IJsvogel, man adult. Wordt opgezet.
Henk Jan Hof - 28 november 2015
Vandaag het paar Knobbelzwaan aan de Draaiomsdreef bezocht. Het vrouwtje is stoerder dan het
mannetje. Zij komt echt op je af, hij blijft op afstand staan blazen. Geen vliegactiviteiten, niet poetsen
etc. 's-Middags ringen afgelezen bij Grauwe Ganzen. Viel niet mee met 10 x vergrotende kijker.
Schuw gedrag lieten ze zien. Hielden afstand en een deel van de groep stond vleugelstrekkend te

kijken. Klaar om op te vliegen. Ik kon er vandaag 19 aflezen. Allemaal in Zutphen geringde vogels.
Eind van de dag naar de vijver bij het zwembad geweest om aantal Aalscholvers op de slaapplaats te
tellen. 44 stuks en om 16:45 uur nog geen ganzen die ik daar wel verwacht had.

Henk Jan Hof - 2 december 2015
Vandaag op de Mars gekeken of er nog ganzen met kleurringen in de uiterwaarden aanwezig waren.
Er was een groep van 140 Grauwe Ganzen aanwezig waarvan 8 vogels een kleurring hadden. Drie
ervan kon ik aflezen, de overige vogels vertrokken. In de groep van 78 Kolganzen geen vogels met
halsbanden. Percentage jongen in de groep 15,38%.
Bij de vijver in Zutphen gekeken, amper ganzen aanwezig. Daar wel een IJsvogel en 2
Muskuseenden.

Michel Klemann - 12 december 2015
Op 150 meter afstand, aan de overkant van de IJssel. Met 10x40 kon ik hem niet aflezen. Met een
veel goedkopere pocketcamera lukt het dan weer wel..... Geringd met FZR op 19 juni 2010 in Zutphen
als volwassen man en tot en met vandaag alle afschot en vergassingen overleefd.

Henk Jan Hof - 12 december 2015
Vandaag watervogeltelling Berkel gedaan. Traject loopt van de Den Elterweg tot en met de splitsing
Berkel en Afleidingskanaal. 2 IJsvogels en 1 Grote Gele Kwikstaart, de Waterspreeuw bij de splitsing
niet aangetroffen. Ik kon tijdens de telling 17 ringen bij Grauwe Ganzen aflezen, dat was maar de helft
van het aantal geringde vogels. De rest liep uit beeld van mijn kijker of vlogen op. Ik had er tien
waarvan de halsbandcode begon met een F, ook allemaal geringd op 19 juni 2010. Ik heb enkele
foto's van het telgebied bijgevoegd.

Michel Klemann - 13 december 2015
Meestal lopen en staan hier meeuwen, stadsduiven, aalscholvers, blauwe reigers of nijlganzen.
Vandaag ook een foeragerende waterhoen.

Rob van Swieten - 13 december 2015
Vandaag de watervogeltelling gedaan in de stad.
Geen gekke fratsen wel leuke waarneming van een mogelijke geringde Kroaat. Kokmeeuw SY61
maar die zat dan weer op de ijsbaan. Nu die vol met water ligt, rusten er aardig wat meeuwen.
ijsvogels bij twee plassen. Een Hollandse geringde kokmeeuw maar helaas niet af kunnen lezen. De
knobbelzwanen in de stad niet in een van mijn telgebieden. Een overvliegende slechtvalk bij de grote
vijver. En ja geen geringde grauwe gans aanwezig. Verder nog leuke groepjes appelvinken, sijzen en
de enige zoogdier ( muf van de mens) een eekhoorn.

Rob van Swieten - 15 december 2015
De kokmeeuw uit Zutphen die ik op 13 december zag, (ijsbaan) is geringd op 22 januari 2012 in
Kroatie in het plaatsje Jakusevec. Afstand 1007 km hemelsbreed. Leuke waarneming dus.

Michel Klemann - 14 december 2015
Het vwg-jaarboek 2014 staat op de website dus wie hem als pdf hebben wil kan hem hiero
downloaden: http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Jaarboeken.html
Michel Klemann - 16 december 2015
Foto's zijn vaak belangrijke herinneringen. Hoe was het toen ook al weer? Op de trektelpost nam
bijvoorbeeld het aantal ringmussen sterk af. Van de vele tientallen die we daar in het begin zagen is
tegenwoordig vrijwel niets meer over. Deze foto is van 17 sept 2006; met zo'n 60 foeragerende
ringmussen achter onze rug. De tientallen die er toen nog zaten waren "niet-te-tellen". Ze zijn nu
eenmaal snel en compact die groepjes ringmussen. Dit najaar was het hoogst getelde aantal
Ringmussen op de telpost 13 exemplaren.......
Wat een arremoe!

Annelies van Klinken - 17 december 2015
Eindelijk komt er in de media ook wat aandacht voor deze wantoestanden (helaas nog steeds geen
reactie op de schriftelijke Kamervragen).
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/trofeejacht-nederland-voor-duizenden-dollars-onbeperktganzen-schieten

Henk Jan Hof - 19 december 2015
Ik stond vanochtend met schermer in de achtertuin koffie te drinken. Merel alarm, even later
passeerde een voor mij nieuwe tuinsoort: Kerkuil.
Henk Jan Hof - 24 december 2015
Rondje zwanen en ganzen gedaan. Deze Knobbelzwaan is ter herkennen aan het snavelpatroon. In
2014 broedvogel bij Bronsbergenmeer, vorig jaar op de Revelhorst. Nu ook met partner op Revelhorst
aanwezig.

Rob van Swieten - 25 december 2015
Dat 2016 een mooi vogeljaar mag worden!

Paul Voskamp - 29 december 2015
Deze bloederige ooievaar ligt bij het gemaal in de rammelwaard. Doodsoorzaak onbekend. De ring
(491, nl) heb ik er afgehaald, zal hem netjes melden.

Henk Jan Hof - 30 december 2015
Vanochtend in de gemeente Zutphen Knobbelzwanen gevangen met Benny Middendorp en Jeroen
Kuipers. Zes vogels gevangen en van een pootring voorzien. Ringaflezingen kunnen via www.griel.nl
worden doorgegeven. Een melding mag ook via mij lopen. Op de foto's is te zien dat een vrouwtje
gevangen is terwijl het mannetje in het water wacht. Het mannetje was al op een eerder moment
geringd.

Michel Klemann - 30 december 2015
Vier jaar geleden heb ik ook een oude dooie ooievaar gevonden in Voorst. Geringd, ook door Enters,
met ringnummer 747. "Mijn" vogel was geringd als jonge vogel in Groot Ammers in 1984 en is dus
bijna 28 jaar geworden. Opvallend vond ik de afgevroren tenen. Waarschijnlijk als gevolg van één van
de strenge winters in zijn bestaan.

Mary Mombarg-Post - 31 december 2015
Fijne Jaarwisseling......andere vogels natuurlijk ook.

