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Henk Jan Hof - 2 januari 2016
Eind van de middag rondje Knobbelzwanen en ganzen gereden. Zo tussen Zutphen, Gorssel, Almen,
Vorden en Wichmond. Bij Almen de grootste groep, 14 exemplaren. Na het vuurwerk is een deel van
de zwanen uit Zutphen vertrokken. Nu deels geringd. Ik heb zo goed en kwaad als het ging alle
zwanen bekeken, trof geen ringen aan. Waar zijn ze gebleven?

Henk Jan Hof - 3 januari 2016
Zwanenpaar bij de Oude Jeugdgevangenis nog ter plaatse. Ringnummer van man afgelezen.
Gisteravond op www.griel.nl een inlognaam aangemaakt, dan ging niet vanzelf. Dat kwam op mij niet
over als gebruiksvriendelijk. Dat kan handiger dacht ik. Bij www.geese.org/
ging dat toch handiger. Vandaag op www.griel.nl mijn eerste ringmelding doorgegeven. Ik weet niet of
dit gelukt is omdat de melding "vermeld conditie" bleef staan.
Vervolgens in de stad op zoek gegaan naar gekleurringde Grauwe Ganzen. 25 ringen afgelezen. De
mannen in de groep met ganzen laten territoriaal gedrag zien. Er wordt geknokt. En stevig ook. De
veren vlogen in het rond. Zeker half uur gepost. Welke gekleurringde gans is gepaard, welke niet. Een
gekleurringd paar van vorig jaar is ook nu een paar. Trekken samen op, man verjaagt andere paren
en losse mannen. Vorig jaar kwamen ze tot broeden en een nieuwbouwwijk. Ben benieuwd waar zij dit
jaar zullen gaan broeden (als het zover komt)

Michel Klemann - 5 januari 2016
Geinig! http://www.trektellen.nl/site/yeartotals/152/2015
Henk Jan Hof - 6 januari 2016
Vanniddag ringen afgelezen bij Grauwe Ganzen. In Warnsveld trof ik een groep aan van 196
exemplaren. Hiervan waren er 33 geringd waarvan ik er 28 kon aflezen met een 10 keer vergrotende
verrekijker. Ook de recent geringde zwanen bij langs gegaan. Een geringde man kan ik tot op heden
niet terugvinden.
Op Leesten Oost trof ik een knokkende groep zwanen aan. Deze groep bestond uit twee mannen en
drie vrouwen. Een van de vrouwtjes werd door de mannen samen verjaagd. De twee mannen durfden
de confrontatie niet aan of er was wellicht geen reden voor nu zij samen zo optrokken. Het lijkt op
deze foto alsof ze de balans opmaken, het is goed voor nu.
Bij het paar in Warnsveld dreigt het vrouwtje naar wandelaars en honden, het mannetje houdt wel
meer afstand en doet minder boos..

Henk Jan Hof - 10 januari 2016
Vandaag Knobbelzwaan vrouw KS07. Nu alleen. Geen man
te bekennen. De mannen zijn volgens mij al druk bezig de
begrenzing van de territoria vast te leggen.

Henk Jan Hof - 10 januari 2016
Gisteren, 9 januari 2016, ringen afgelezen bij Grauwe ganzen. Ik kon ook een pootring aflezen: G380.
Geringd in 2013, slechts 4 keer in Zutphen afgelezen.
Gerapporteerd door
16-06-2013 00:00 (Ringdatum) Zuiderpark, Zutphen Gelderland ,Voslamber
19-06-2013 08:30 Zutphen, de vijver bij het zwembad Gelderland NL ,Hof
29-06-2013 16:45 Zutphen de vijver Gelderland NL , Volten
07-02-2015 15:00 Zutphen, groenstrook bij de vijver Gelderland NL, De Wilde
13-04-2015 17:10 Zutphen, Kinderboerderij De Schouw Gelderland NL, Klemann
09-01-2016 15:45 Zutphen, vijver bij het zwembad Gelderland , Hof.
Henk Jan Hof - 10 januari 2016
Gisteren, 9 januari 2016, ook bij Knobbelzwanen ringen afgelezen. Man met ringnummer KS08, heeft
een ander watertje in beslag genomen. Het paar dat er altijd zat is vertrokken. Het geringde vrouwtje
van dat paar trof ik aan op een vijver 100 meter verderop, haar mogelijke mannetje trof ik roepend op
een slootje aan.

Rob van Swieten - 10 januari 2016
Is er nog nieuws over de blauwvleugel taling bij Rammelwaard?? behalve wat ik van Michel
Klemannn hoorde. Zijn er al ergens foto,s ?
Henk Jan Hof - 12 januari 2016
Vogelwerkgroep Zutphen, bericht van buiten het werkgebied? Ik permiteer het mij. Vandaag was ik in
Arnhem dus ook even het Musispark bij langs gelopen. Eind vorig jaar trof ik daar een Nijlgans paar,
gekleurringd, met 8 jongen. Nu één van de ouders met 4 jongen. Ook enkele ringen van Grauwe
ganzen genoteerd.

Michel Klemann - 12 januari 2016
Hoog tijd om eens een einde te maken aan die zinloze destructie.
http://www.stopdehobbyjachtgelderland.nl/
Rob van Swieten - 13 januari 2016
Henk Jan Hof.

Henk Jan Hof - 13 januari 2016
Watervogels geteld van het afleidingskanaal van Eefde naar Warken en vervolgens de Berkel vanaf
Warken tot Den Elterweg in Zutphen. Mooi, nu met Waterspreeuw en slechts 1 IJsvogel. Pijlstaart
man 1. Bij Grauwe ganzen 17 kleurringen afgelezen. Bij de Kolganzen zag ik zo gauw geen ringen.
De groep vloog twee keer op na het passeren van een helikopter, ik kon niet alle ganzen effe goed
bekijken. Op het hele traject, zo ongeveer 4 kilometer schat ik in, trof ik 10 Dodaarzen, 176
Meerkoeten en 186 Wilde Eenden aan. Een leuke telling. Het noordelijke deel ziet er mooi uit. Het
oostelijke deel van de Berkel, ter hoogte van landgoed 't Velde, ziet er mooi uit. Er zijn nieuwe
meanders en er staat riet. Watervogels zie je er eigenlijk niet. De recent aangelegde meanders zijn
mogelijk te steriel. Het waterschap heeft er her en der boomstammen neergelegd. Laat maar
begroeien zou ik zeggen met elzen en wilgen. Beetje verlanden mag best vind ik.

Michel Klemann - 14 januari 2016
Zender CS000369_2704 is op 28 april 2013 aangezet in Moskou en verscheept naar Kologin in
Rusland. Daar is de zender op 6 mei aan een kolgans vastgemaakt waarna de gans via een satelliet
kon worden gevolgd.
Van Kologin vloog de vogel twee weken later >1000 kilometer naar het noorden naar het 1200 km2
grote eiland "Kolgoejev" in de Petsjorazee. Daar verleef die het hele broedseizoen. Eind september
ging de vogel daar weg; richting Zutphen! Onderweg verbleef die nog een week tussen de
zeearenden en kraanvogels in Rügen (zou ik ook doen) om daarna in één ruk naar de Dollard te
vliegen waar die een maand verbleef en flink kon opvetten op de oogstrestanten. Op 15 november
vertrok de vogel (via Ter Apel...) naar de IJssel waar die dezelfde dag aankwam in Bronkhorst. Vier
maanden lang, tot half maart verbleef de vogel in ons werkgebied in het gebied CortenoeverVierakker.
Op 17 maart 2014 aan het eind van de dag zat de kolgans op de Elterplas en vertrok van daaruit terug
naar zijn broedgebied. Via Enschede, Hannover, Wolfsburg, Berlijn, Poznan en Warschau landde de
kolgans, na een non-stopvlucht van 1300 kilometer, de volgende dag op de grens van Wit-Rusland Oekraïne in Nationaal Park Biebrza. In Wit-Rusland bleef die een week hangen om verder te vliegen
naar het oosten, Rusland in. Daar verdween die op 12 april 2014 van de radar......
Deze (Zutphense) kolgans werd 49 weken gevolgd en leverde dat 171 "meldingen" op en een prachtig
beeld van waar de vogel broedt, de vliegroute, verblijf-, foerageer- en slaapplaatsen.
Een indrukwekkend beeld van tientallen kolganzen die zijn uitgerust met zenders; ieder met een eigen
verhaal. Geweldig om te zien dit, kun je uren in blijven "hangen".
http://www.blessgans.de/index.php?id=444&goose=72429

Alle routes van alle gezenderde kolganzen op één Route van kolgans "CS000369_2704" van 5 mei
kaart.
2013 t/m 12 april 2014.

Rob van Swieten - 15 januari 2016
Vogelbeginners cursus..les 1 watervogels,ganzen.

Henk Jan Hof - 16 januari 2016
Leesten oost afgelopen op zwanen en ganzen. Slechts 1 man Knobbelzwaan met ring trof ik aan.
Vorige week nog in een groep van vijf territoriaal, nu alleen. Bij de draaiomsdreef 70 Grauwe Gans. Ik
kon er drie ringen aflezen. In de nieuwbouwwijk Leesten Oost een Grote Zilverreiger, foeragerend op
speelveld.

Jeroen Kuipers - 17 januari 2016
Vandaag geruime tijd bij de Blauwvleugeltaling in de Rammelwaard wezen kijken. Op gegeven
moment redelijk dichtbij en met scoop prachtig te zien. Ook twee keer vliegend waarbij de mooie
blauwe bovenvleugel goed te zien was. Tegen vier uur ging de vogel op de kant foerageren en
konden de poten goed bekeken worden. Geen enkele ring te zien! Niet geringd en een gaaf
verenkleed maken de kans op aanvaarding als wild exemplaar een stuk gunstiger. Hieronder nog een
zoekplaatje.

Henk Jan Hof - 17 januari 2016
Dit eendje zit er al enkele jaren. Warnsveld, Draaiomsdreef Kleine Plas.

Michel Klemann - 17 januari 2016
In de Bronkhorsterwaarden is nu ook een permanente schiettent ingerecht. Niet voor één jager voor
het zogenaamde "ondersteunende afschot", maar de hele club jagers kan daar gezellig naast elkaar
gaan zitten. Verboden gebied voor wandelaars, maar wanneer je beesten kapot gaat schieten en alle
andere vogels verjaagd, dan mag dat in dit door-en-door corrupte land wanneer het om jacht gaat.

Ans Houweling - 18 januari 2016
Eerste winter zilvermeeuw?

Ans Houweling - 18 januari 2016
Ook ik ben vandaag op pad geweest. Koud, met bijna -8 graden. Veel ijs, dus zaten de watervogels
op een kluitje, waar het nog open was. Bijzonder was voor mij een ijsvogel die tot 2x toe probeerde
vanuit een boom het ''water'' in te duiken, en dus 2x tegen het ijs aan knalde. Kennelijk kan hij wel
tegen een stootje.
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1550381558610692/

Ans Houweling - 18 januari 2016

Ans Houweling - 18 januari 2016
Combi watervogeltelling/januaritelling..al die meeuwen en roeken, zwarte kraaien en kauwtjes...pff
Rob van Swieten - 18 januari 2016
Het laatste restant gebiedjes watervogels tellen in de stad. Met enkele nieuwe gezichten van grauwe
gans. Ook de stormmeeuwen waren goed vertegenwoordigt. Op de vijver was minder dan de helft
bedekt met ijs. Dit in tegenstelling tot de begraafplaats waar het eigenlijk al geheel bevroren is.
vanavond de telling maar eens verwerken zo ook die nog van december. De halsbanden van de week
maar eens bijwerken. Van alle kokmeeuwen was er maar 1 met een al wat zwarte koptekening.

Rob van Swieten - 18 januari 2016
Je hoort ze wel maar laten zien ho maar, een van de vaste mus plekken in Zutphen, waar soms
tientallen mussen altijd verblijven.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/511137872393919/
Guido van Leeuwen - 19 januari 2016
In het licht van de koplampen een kerkuil langs de Vliegendijk, Zutphen.
Henk Jan Hof - 20 januari 2016
Grauwe gans. Draadslachtoffer, woonwijk de Ooyerhoek.

Jeannette Bekkers - 22 januari 2016

Rob van Swieten - 22 januari 2016
Het valt niet mee om met een jonge hond vogels op de plaat te krijgen maar dat komt vanzelf, kleine
rondje in de stad en haven leverde toch weer wat leuks op. Ook voor De hond die kennis maakte met
haar eerste IJsvogel in de stad.

Michel Klemann - 23 januari 2016
15:18 uur. Ik vergeet van opwinding helemaal een foto te maken! Zit ik achter de PC en hoor in ene
Kraanvogels! Op m'n sokken de straat op, 42 exemplaren, bijna recht over mijn huis naar NNW! Leuk.
Jamie Lebbink - 24 januari 2016
Wil het toch even onder de aandacht brengen. Sommige dingen vallen gewoon niet te bevatten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/21/dassenburcht-uitroken-ga-je-gang-zegt-nieuwe-wet-1579245a543508
Ans Houweling - 25 januari 2016
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1553310751651106/
Ans Houweling - 25 januari 2016
Zojuist ongeveer 50 kraanvogels boven mijn straat!! Warnsveld, richting Noord.

Henk Jan Hof - 27 januari 2016
Knobbelzwaan man met nr 61 opgezocht. Vorige week trof ik hem maar zonder vrouwtje. Vandaag
met vrouw, een zwartpoot. Met opgebolde vleugels zwom hij om haar heen, beide vogels roepend.
Vrouw nr 62 zit nu met haar ongeringde partner in Warnsveld, op de plek van 07. Ik schat in op
ongeveer 1,5 kilometer afstand van de ringplek.
Knobbelzwaan vrouw 07 is wat opgeschoven en zit al weken op een broedplaats van vorig jaar met
een ongeringde man. Er is nog werk aan de winkel Benny Middendorp. Ik schat in dat al de
ongeringde vogels gevangen kunnen worden.

Dick van Hoffen - 27 januari 2016
Deze is even voor Henk Jan Hof: Afgelopen maandag: 13 knobbelzwanen in het Leestense broek: 4
juveniel 7 adult in de ene groep, verderop nog een paartje.helaas geen ringen kunnen zien. Voor de
exacte locatie zie waarneming.nl

Henk Jan Hof - 30 januari 2016
Emmasteeg / Draaiomsdreef. Aan weerszijden van deze straat wordt dagelijks op vaste tijdstippen
voer gestrooid. Eenden, ganzen en zwanen komen hier op af. De Knobbelzwanen houden zich een
half uur van te voren al op in de wegberm, steken eens over en keren weer terug. Automobilisten
stopten wel, een enkeling probeerde de zwanen, voorzichtig maar luid toeterend. met de auto van de
weg te duwen.
Dit geringde vrouwtje is naar afwezigheid van twee weken weer op haar oude stek terug.

Rob van Swieten - 31 januari 2016
Om na een melding van een woudaap bij Bronsbergen via een Facebook pagina,toch maar even
kijken maar helaas niet gevonden,had ook niet heel veel tijd. Wel genoeg kuif en tafeleenden o.a.

Annelies van Klinken heeft het bericht van Henk Leenders gedeeld. - 1 februari 2016
Wachten duurt lang Michel, maar dit is toch een stap in de goede richting
Henk Leenders
1 februari 2016 · Breda, North Brabant
De overheid wil een einde maken aan 'ganzensafari's' in Nederland, maar de PvdA is nog niet
tevreden. De staatssecretaris wil dit soort safari's ook niet en gaat in gesprek met de provincies en de
Jagersvereniging. Dat is prima, maar omdat dit echt moet stoppen, hebben we vervolgvragen gesteld.
Zie hieronder.
Vervolgvragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van
Economische Zaken over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (vervolgvragen naar
aanleiding van het antwoord op eerdere vragen).
1 Heeft u mogelijkheden, nu uit uw antwoorden op onze eerdere vragen blijkt dat jachtarrangementen
voor buitenlanders blijkbaar plaats kunnen hebben binnen de huidige wet alsook de nieuwe Wet
natuurbescherming, om deze te verbieden? Zo ja, welke?
2 Hebben provincies de mogelijkheid om deze jachtarrangementen te verbieden? Is de provincie
bijvoorbeeld bevoegd om in haar ontheffingen regels te stellen met betrekking tot het jagen door
buitenlanders? Welke andere mogelijkheden hebben provincies eventueel nog meer om deze
ongewenste praktijken te beëindigen?
3 Kunt u een opsomming geven van de wetsaanpassingen die vereist zijn om deze
jachtarrangementen voor buitenlanders onmogelijk te maken?
4 Welk maatschappelijk doel wordt er gediend met de mogelijkheid om mensen die geen woonplaats
in Nederland hebben, toch een “logeerakte” te kunnen verlenen?

5 Welke gevolgen verbindt u aan het eventueel uitblijven van resultaten in het overleg met de
provincies en de Koninklijke Jagersvereniging?
Rick Middelbos - 1 februari 2016
Ik had vorige week maandag nog wat leuke beelden van de waterspreeuw gemaakt. Kijk vooral in HD.
https://www.youtube.com/watch?v=Gca7JUYXF4c
Jaco Beeuwkes - 4 februari 2016
Is het normaal dat de ooievaars al terug zijn? Die lijken wel gek om niet wat langer in het warme
zuiden te blijven.
Rob van Swieten - 4 februari 2016
Zo van eenvoudige dingen genieten, een zingende zanglijster nu, voor het eerst op de locatie waar ik
nu woon.
Henk Jan Hof - 6 februari 2016
Rondje in de stad gemaakt voor zwanen en ganzen. Diverse koppels Grote Canadese Ganzen,
tientallen paren Grauwe Ganzen en slechts 3 paar Knobbelzwaan, bij elk paar één van de vogels
geringd. Aan de rand van het dorp drie Toendrarietganzen in groep Grauwe Ganzen, foeragerend op
maisstoppel. In de uiterwaarden groepen Kol- en Grauwe ganzen bekeken op ringen. Diverse grauwe
ganzen lopen hinkend rond. Bij twee beesten zagen de poten er wel heel slecht uit. Een van de vogels
had de halve poot er afliggen, half tarsus weg. Schot gehad denk ik. Het zag er in ieder geval wel
treurig uit.

Henk Jan Hof - 7 februari 2016
vanochtend op een drietal plaatsen Knobbelzwanen gevangen en geringd, samen met Benny
Middendorp. Twee vrouwtjes lieten zich vangen. Hierop de foto's het vrouwtje dat sinds vandaag op
deze vijver zit. Het vrouwtje werd na loslaten hartelijk begroet door het mannetje. Enkele uren later
kwam ik er weer langs. Beide vogels kwamen direct op mij afgezwommen. Alles leek al weer
vergeten.

Michel Klemann - 9 februari 2016
Steven heeft ook geteld in januari; niet in Klarenbeek of Zutphen, maar in Oman...
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/544-duizend-vogels-in-een-telling
Rob van Swieten - 10 februari 2016
Even met de hond naar huize Voorst, vergeet ik de kijker. Maar goed mijn camera dan weer wel die
ook dan maar noodgedwongen als kijker moet dienen. Vanuit de Flevopolder vond ik het altijd
prachtige beesten om te zien tijdens de tellingen van de randmeren. Hier zijn E toch wat minder vaak
waar te nemen vandaar dat ik er altijd van geniet alsof ze weer ergens op een plasje zie. Ook het
vrouwtje Nonnetje natuurlijk maar het ging mij om de zaagbekken bij huize Voorst.

Henk Jan Hof - 10 februari 2016
Vandaag in Zutphen nog even voor zwanen op pad geweest. Ik moest wel even zoeken. De plekken
van afgelopen maand zijn niet bezet, diverse paren zijn verkast. Drie ringen afgelezen.

Anneke Siegers Lammers - 11 februari 2016
Vanmiddag op zoek naar de waterspreeuw. Helaas frown-emoticon:( hij liet zich niet zien.
Wel een paar kuifeendjes, een grote gele kwik en een aalscholver.

Rob van Swieten - 11 februari 2016
Over welke soort hebben we het hier? Dit even om een leuk meningsverschil die ik met iemand had.
Wij zijn benieuwd. Voor wie uiteraard ook bevriend is mijn mijn privé pagina weet hier al een en ander
van.

Rob van Swieten - 12 februari 2016
Nieuwe tuin soort voor mij...knalt zo even een ransuil in de vliegden achter de Laarstraat, Zutphen.
Henk Jan Hof - 12 februari 2016
Slechtvalken in Zutphen. Vrouw en man zijn aanwezig. Ik zag beide vogels cirkelend rond de
Walburgiskerk. Maar even prooien gezocht. Twee prooien van het mannetje, een Merel man en een
Merel vrouw. Ook nog Turkse Tortel. Ik zie de vrouw geregeld op de vlaggenstok zitten. Tuto ook
mannenprooi? Kan maar zo volgens mij.
Rob van Swieten - 12 februari 2016
Vandaag eens gestruind in het bos langs de Nijenbeekseweg bij Voorst. Naast
appelvinken,goudvinken vier soorten spechten, de haviken druk roepen ( 2 ex), verder de nodige
mezensoorten en een zingende geelgors. Leuk gebiedjes.volgende week nog maar eens afstruinen.

Stef van Rijn heeft een foto van Milans royaux des cantons de l’est - Rotmilane in Ostbelgien gedeeld.
13 februari 2016
Vorig jaar doken er maar liefst 8 paren rode wouw op in NL. Hiervan ten minste de helft in de regio
Oost-Gelderland (Achterhoek/Veluwe) waarbinnen Zutphen ligt. Ook in de omgeving van Zutphen is
het dus opletten geblazen. Vorig jaar werden in het vroege voorjaar al enkele waarnemingen gedaan
van rondhangende wouwen op landgoed Hackfort en bij Warken. In eerdere jaren zijn ook al
verdachte waarnemingen gedaan in de omgeving van Vorden. De eerste wouwen zijn reeds terug uit
de wintergebieden (zie bijgaande link van een studie in Oost-België, berichtgeving in frans, duits en
engels).
Broedvogels zijn na aankomst meteen al territoriaal, dus wie de komende periode rondhangende (niet
doortrekkende) rode wouwen ziet, hou ze in de smiezen.

Henk Jan Hof - 13 februari 2016
Watervogels geteld op de Berkel en het afleidingskanaal. Waterspreeuw als krent in de pap. 1
IJsvogel. Amper Grauwe Ganzen. Lege graslanden.Twee geplukte Meerkoet, geen krijtsstrepen erbij,
geen volledige plukresten. Mogelijk Havik? Op één van de pluksels een geurvlag van een Vos.

Anneke Siegers Lammers - 15 februari 2016
Eindelijk heb ik hem ook in levende lijve gezien, na 4x te vergeefs spotten.

Ans Houweling - 15 februari 2016
Vanmorgen rondje watervogels geteld in Leesten en vanmiddag nog even langs de IJssel ,vanwege
het hoge water.

Rob van Swieten - 16 februari 2016
Loop wat achter met tellingen maar alsnog in Zutphen, binnenstad, en dan wel watervogels.Uiteraard
altijd even langs de slechtvalken, helaas alleen de rugzijde van het beest. De Knobbelzwaan KS60
nog steeds aanwezig op zijn/haar vertrouwde plek. Sommigen watervogels druk met territorium en
macho gedrag anderen weer met groepjes bij elkaar.

Rob van Swieten - 17 februari 2016
Ben normaal niet zo van de handschoenen, maar wel jammer dat ik ze vanmorgen even niet bij had.
Prachtig weer vandaag en dus lekker een loop gedaan op het landgoed leusveld. Uiteraard was Britt
ook mee. met fotograferen wilde het helaas niet vlotten. Zo mislukte de platen voor Raaf, Zwarte
Specht en Middelste bonte specht. Ook de grote lijsters die lekker aan het zingen waren ging maar
niet. De havik, hoewel erg ver, lukte gelukkig enigzins hetzij meer als bewijsplaatje, toen ik achter het
scherm bij het Turfveen aan de koffie stond. Vandaag wel mooie soorten als Zwarte specht, middelste
en grote bonte specht, havik, buizerd, raaf mooi roepend, blauwe reigers, waar bij het Turfveen een
broedkolnie zit, grote lijsters, goudvinken,koperwieken en kramsvogels, boomklevers, boomkruipers
en sijsen. Verder mezen als zwarte-, kuif-,pimpel-en koolmees.
Aantal soorten via waarneming.nl ingepsproken wat redelijk gaat.
De Haas kreeg ik maar niet ingesproken Ree dan weer wel.
Het was in ieder geval een paar uur lekker genieten met veel rustpunten voor de hond.
Het landgoed Leusveld bij Hall is een leuk gebied.diverse percelen bestaande uit loofbos, naaldbos en
graslanden.
Het landgoed bestaat verder uit mooie lanen met oude bomen.
Het landhuis Leusveld is een oud jachthuis.
Het loofbos bestaat o.a. uit zomereik, berk, beuk, zwarte els en populier. Verder zijn er nog een aantal
percelen met grove den, fijnspar en lariks.
Voor meer informatie en gewschiedenis over het oude jachthuis zie:
http://www.leusveld.nl/hall.htm

Dick van Hoffen - 17 februari 2016
Royaal voeren, het jaar rond. Er liggen dus veel zonnepitten bij mij in de tuin. De Groenlingen weten
het, Vink en Keep ook. Op woensdag zaterdag en zondag zitten de silo's vol en de rest van de week
kan je eronder ook nog wat vinden. Leuke verrassing vandaag: de Appelvink. Oh ja en voor de Putters
altijd wat Kaardenbollen en Teunisbloemen. Werkt goed.

Henk Jan Hof - 24 februari 2016
Blauwe Reiger en Aalscholver in de stad.

Henk Jan Hof - 24 februari 2016
https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/zwanen-massaal-afgeschoten-in-groene-hart/

Rob van Swieten - 25 februari 2016
Gisteren even een korte loop, ik denk 6 a 7 kilometer richting Huize Voorst. De pup die ik bij heb kan
uiteraard nog niet veel kilometers maken, maar met rustperiodes (stilstaan en voor mij dan vogels
kijken) lukt dat best. leuke soorten als Zwarte en groene specht. IJsvogels die elkaar alweer achterna
vliegen,(locatie bij Sutfene) een paar grote zaagbekken. Op de IJsbaan in Zutphen de kieviten ook
lekker druk bezig in de lucht, Nog geen kleurring gezien. Het inspreken via mobiel van waarneming.nl
gaat steeds vlotter alleen liet de juiste locatie(gps verkeerde coordinaten) me even in de steek waarbij
wat waarnemingen thuis recht gezet moesten worden. Ook waren er weer wat groene halsbanden
Grauwe gans aanwezig. Voor de paddenstoelen liefhebbers bij foto 1 meende ik Judasoor en foto 2
weet ik het niet zeker dus...reactie welkom.

Henk Jan Hof - 27 februari 2016
Nog maar eens rondje zwanen in Zutphen gedaan. Paar, man met ring 61, vrouw met ring 72, zijn erg
territoriaal. In een gebied met een lengte van1,5 kilomter komt geen zwaan meer aan de grond.
Samen zien ze er schattig maar hij is wel een 'baasje'. Aan de rand van Zutphen trof ik nog groep van
7 tweede kalenderjaars zwanen, waarbij nog 2 paren. Bij de Spitholterbrug in Almen een groep van 29
exemplaren. In Vierakker een erg schuw paar, beide vogels zwartpoten en ongeringd. Op de
Revelhorst ook een paar, beide vogels ongeringd.

Henk Jan Hof - 27 februari 2016
Kokmeeuw, Leesten.

Rob van Swieten - 27 februari 2016
Vanmorgen Voorstonden op het programma. De lichte irritatie om en te fotograferen en de hond in
bedwang te houden, was bij de kruisbek die ik hoorde roepen, niet alledaags dus baalde een beetje
van een niet geschoten plaatje. Maar naast dat,de beleving en vreugde was er niet minder om.
Onderweg de cursisten tegenkomend van de vwg.zutphen, gauw door want dat is ons te druk. Met de
vele grote bonte spechten, boomklevers en kruipers ,wederom genoeg zingende grote lijsters, mezen,
vinken, buizerds en havik roepend een heerlijke route van 7 km en volgende hoop ik toch echt weer
wat meer vogels te kunnen fotograferen en wat scherpere.

Ans Houweling - 29 februari 2016
Zoekplaatje, het was me te doen om de zang..geen telefoon bij me.
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1569327013382813/
Ans Houweling - 29 februari 2016
Ook nog in Warnsveld 2 geringde grauwe ganzen, LGR(F) met partner bij het Havepad en aan het
Graffelpad FPR (M), die zeer agressief andere grauwe ganzen het water uit joeg. In totaal daar wel 14
grauwe ganzen (7 paartjes), en een paartje Grote Canadezen.
Henk Bouwman - 29 februari 2016
een gezellige en leerzame ochtend wandeling met Gerjo Horsman!!

Benny Middendorp - 1 maart 2016
Voor de vogelaars rond Zutphen: In de omgeving van Zutphen en
Deventer heb ik diverse Kievits kuikens van gecodeerde
vlagringen voorzien. Aangezien de eerste Kieviten al weer in de
broedgebieden verschijnen is het interessant te kijken welke
vogels de winter hebben overleeft en waar opduiken. Alle
meldingen worden graag tegemoet gezien. Bedankt alvast.
Zie ook http://www.cr-birding.org/node/2282

Guido Verhoef - 2 maart 2016
een onvolw zeearend hangt weer rond in de Rammelwaard en op 29 feb de eerste grutto's ook weer
tussen de bruggen (na eerste in Bronckhorst). De vogellente is in aantocht ))
Henk Jan Hof - 2 maart 2016
Knobbelzwaan, 2kj, met ring 60, zit nog steeds op de Berkel bij het Bongerspad / Berkelruïne. Van de
week zat dit beest op de Berkel bij Den ELterweg.
Michel Klemann - 2 maart 2016
Kraanvogels, ook over Zutphen vandaag dus ff opletten geblazen en foto's maken. Dat telt een stuk
makkelijker.
Rob van Swieten - 2 maart 2016
Ik denk ga een watervogeltelling ( Tijdens het tellen helaas ook nog een dode fuut) doen en dat gelijk
inspreken. Tja lukt nog niet altijd zoals ik het zou willen, maar goed je wandelt weer wat in de stad, zet
de roekennesten via way points op kaart, loopt even langs de slechtvalken, komt een mede vogelaar
tegen zonder kijker Henk Jan Hof. Maar goed de slechtvalken. beide dragen een ring, Het mannetje in
combinatie met kleurring, dit bij het vrouwtje nog niet gezien. met mijn kijkertje niet af te lezen. Morgen
met een maat uit Amsterdam toch maar eens trachten af te lezen met telscoop, Nu wil ik het weten
ook! maar goed er is weer een paar. Was al vroeg aanwezig en de paringen vinden regelmatig plaats
al vanaf begin febr.

Michel Klemann - 3 maart 2016
http://pontu.eenet.ee/player/merikotkas.html
De site ligt er nu even uit; misschien vanwege het feit dat het daar nu al donker is, maar deze site is
gewoon leuk om aan te zetten als je wat anders aan het doen ben. Geluid aan, dan hoor je ze
binnenkomen en af en toe luid roepen, of je hoort de raven luid schreeuwen. Met behulp van de knop
"PrtScrn" en het programma moviemaker een paar plaatjes achter elkaar gezet.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10208161965147419/
Rob van Swieten - 5 maart 2016
Best knobbelzwaan, is het mogelijk dat ik even je ring kan aflezen...Antw. Tuurlijk geen probleem zo
goed genoeg.

Henk Jan Hof - 5 maart 2016
Blauwe Reiger, van Hoornlaan.

Henk Bouwman - 5 maart 2016
Rondje begraafplaats met korte ontmoeting met Rob van Swieten!

Henk Jan Hof - 5 maart 2016
Laatste week stad en industrieterrein langsgeweest om broedparen van Knobbelzwanen te noteren. In
de stad kom ik nu tot 5. De laatste jaren is 7 tot 8 paren normaal. Inherent aan het groot onderhoud
dat heeft plaatsgevonden rond de waterpartijen?

Rob van Swieten - 5 maart 2016
Dat gelijk inspreken is best wel grappig maar niet handig voor een echte inventarisatie, te traag, of gps
pakt niet goed mee...kortom..voor de leuk als je gewoon op pad bent. Dat was dus vanmiddag, park
Sutfene, ijsbaan voor kievit vlaggen ..geen1 tot nu t oe. Begraafplaats drukte van ganzen, nog
voorkap van gestolen scooter Zie Stentor van vandaag.en toch even snel naar de slechtvalk. En Britt
mijn maatje onderweg maar wachten. Morgen daar echt een dag voor uittrekken voor die ringcode.

Dick van Hoffen - 6 maart 2016
Vogels voeren in de tuin. Niet omdat ze het anders helemaal niet zouden redden, maar gewoon omdat
het zo leuk is om ze dichtbij te hebben. Wel voor een beetje dekking zorgen in de vorm van meidoorn
en rozen en zo. Vandaag een hele studie van de sijzen gemaakt, maar twee weken geleden zo waar
ook de appelvink. Zo in maart steeds de hoogste aantallen. Vandaag: 16 sijzen, 3 kepen, pakweg 10
vinken, 10 groenlingen, 6 ringmussen en een paar koolmezen en een paar Pimpelmezen. Het is net
een open voliere: de hele dag beweging en allemaal zingende vogels. en die kleurtjes !

Rob van Swieten - 6 maart 2016
Vandaag niet heel veel tijd dus twee uurtjes gestaan bij de slechtvalken. In die tijd werd door mannetje
1 prooi (kauw) aangevoerd. Beesten kunnen soms gewoon een poos rusten. Op moment dat
mannetje met prooi kwam al roepend en wel vier keer om de toren vloog met prooi, kwam het vrouwtje
eindelijk in beweging.

Michel Klemann - 6 maart 2016
Vanmiddag op pad geweest. Iets positiefs gezien wat betreft natuur? Weinig eigenlijk. De ganzen
hebben deels de intensieve afschot overleefd maar hebben door massale kap en sloperij van oevers
moeite geschikte broedlocaties te vinden en zijn nu allemaal de stad in gegaan, net als bijna alle
andere soorten watervogels eigenlijk. Nijlganzen lijken door jacht vrijwel uitgeroeid; knobbelzwanen
schaars en schuw, en straks worden van de ganzen en zwanen de eieren gesloopt.

Ik zag een middelste bonte specht, maar dat is een soort die het vooral goed doet in half
leeggezaagde bossen. Die past zich goed aan, aan de nieuwe sloperij in bossen. Daarom neemt die
hier rond Zutphen ook zo snel toe.
De leegte in de agrarische gebieden is stuitend. Daar loop je niet meer voor je plezier rond. Die
klompenpaden kun je wat dat betreft wel opheffen; één groot drama!
Nog een paar foto's gemaakt in de ijdele hoop dat toekomstige generaties zich zullen verbazen over
zoveel destructie en onachtzaamheid. Herstel van deze gebieden, mocht het al ooit gebeuren, duurt
decennia.

Dit bos IJzerhorst - Hekkelerdijk is omgezaagd en
met veel geweld versnipperd om bij te stoken in
de elektriciteitscentrale. Voor dit soort acties heeft
de overheid 100-den miljoenen subsidie
beschikbaar gesteld. Het duurt echter 20 tot 100
jaar voor deze opgestookte CO2 weer terug is
vastgelegd in het hier nieuw aan te planten bos.
Enig idee hoeveel de aarde is opgewarmd over 25
tot 100 jaar! "Misschien meteen maar olijfbomen
aanplanten" denk ik dan.

Tot voor kort stond hier nog een hek waaronder
ook nog andere plantjes groeiden dan alleen gras.
In zomer zaten hier in de wegberm zelfs nog
sprinkhanen. Het hek is weg want de koeien
komen toch niet meer buiten. Spuiten, maaien en
mesten gebeurt nu tot aan het asfalt en zo
verdwijnen ook de meest marginale hoekjes nog
uit het agrarisch gebied.

Nergens zijn er nog foeragerende vogels te vinden
op dit soort uitgestrekte grasland-ellende. Nergens
een ander plantje dan alleen gras. Nergens ruimte
voor insecten en zelfs de mol en haas zijn hier
tegenwoordig echte bosbewoners geworden; in
het grasland komen ze vrijwel niet meer voor.

Bos bij de Boggelaar. De oudste bomen
omgezaagd en afgevoerd. Nergens meer een
kromme, dode of halfdode boom, de ondergroei
gesloopt, de bodem kapotgereden, het bos
veranderd in een beukenakker. De bosuilen hier
zullen nu ook wel verdwenen zijn.

Hackfort; alles eruit gezaagd, hazelaars
verdwenen, bodem kapot gereden, alleen de
rechte houtproduciebomen zijn blijven staan.
Natuurbeheer anno 2016.

Hackfort. Leeggezaagd en afgevoerd. Alleen
gezonde rechte stammen staan er nog. Wat rest
staat allemaal "keurig" op afstand. Al het dode
hout afgevoerd. Hele ondergroei kapotgereden,
Grnd in elkaar gedrukt, nergens dekking voor wat
voor beest dan ook. De komende jaren van weinig
nut voor natuur. Als ze mij daar die kettingzaag
hadden gegeven weet ik wel wat er was
omgegaan...

Met de steeds zwaardere machines van de
loonwerker krijg je modder bij de inrit van het
perceel. Dat moet je niet hebben. Stel je voor dat
hier een witte kwikstaart gaat foerageren of een
huiszwaluw modder komt halen voor zijn nest.
Ophogen met grof zand die handel, dan ben je er
meteen maar vanaf ook.

Wanneer je maar genoeg van de wortels afploegt,
flikkert ook die laatste eik vanzelf wel om.

Daphne Victoria Krans - 7 maart 2016
Gisteren bij de Rammelerwaard naast een heleboel brand- kol- en grauwe ganzen een koppel
bergeenden gezien. Ik heb al een tijdje niet aan fervent vogelspotten gedaan, dus voor mij was dit een
welkome start van een nieuw seizoen smile-emoticon:-) (helaas geen foto's, mijn mobiel kan dat niet
aan). Ook heb ik een wulp gespot (dankzij de zenuwachtige roep van het dier), is het normaal dat
wulpen rond deze tijd van het jaar gezien worden?
Rob van Swieten - 8 maart 2016
Ook meerkoeten snappen als er een ooievaar overkomt wat er van je verwacht wordt. Futen hebben
daar een veel langer voorspel voor nodig.

Rob van Swieten - 9 maart 2016
Vandaag geen vogeldagje, gisteren niet veel bijzonders in de stad. De roeken op de boompjeswal
druk op de nesten, maar minder dan verleden jaar heb ik het idee. Ook bomen worden weer
gedund,waar geen nest op kan bij de oude sportvelden. Langs de IJssel ook rustig met hier en daar
een scholekster. Kuifeenden proberen weer paren te vormen, met groepen mannetjes wordt een
vrouwtje goed afgeschermd. Tot nu toe heb ik nog maar 3 paar nijlganzen in de stad .

Annelies van Klinken - 9 maart 2016
Val ik van de trap af, toch maar even naar de huisarts, komen we net aan bij de huisarts, vliegen er 59
Kraanvogels over ons heen richting het Noord/oosten. Gelukkig (bijna)altijd de camera bij me. De
eerste van het jaar voor mij/ons. Prachtig moment iedere keer weer.
https://www.youtube.com/watch?v=D4h3Uryyfw0

Rob van Swieten - 9 maart 2016
Tja als je als vr.fuut er ook zo voor gaat liggen, is het voor dat mannetje moeilijk inhouden geblazen,
nu weet ik ook wie het vrouwtje was bij de vorige foto,s. Ze lokken dus zo het mannetje om te paren
plat met de snavel op het water en liggende houding. En tot slot bijkomen.

Rob van Swieten - 10 maart 2016
Nou, had de slaap vast niet uit. Moet toch wat spechten gemist hebben, 2 middelste bonte specht,veel
grote bonte -en 1 groene specht. Verder rustig paar uurtjes,wat sloom van het feestje gisteren denk ik.
Leuk waren de ijsvogel, en grote gele kwikstaart bij Hackfort. Maar goed altijd wel wat te zien of te
horen.

Michel Klemann - 11 maart 2016

Remco Wester - 12 maart 2016
Blauwvleugeltaling Rammelwaard, Voorst (Gld), januari 2016 aanvaard CDNA. Derde voor
Gelderland. (foto Rob Zweers)
De adulte man Blauwvleugeltaling die Adri Mulder 10 januari 2016 ontdekte tijdens een rondje vogelen
in de Rammelwaard bij Voorst is aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
(CDNA). Dit betekent het derde aanvaarde geval voor Gelderland
Nadat de waarneming van Adri bekend werd, kon diezelfde middag een vijftiental vogelaars de eend
nog tot ver in de schemer in de kijker krijgen. De volgende dag bleek hij verdwenen, en ook de dagen
er na bleven meldingen uit. In de namiddag van 14 januari dobberde hij ineens weer op de plas en liet
zich nu zien tot en met de 18e.
Voor Nederland zijn tot heden 39 gevallen aanvaard door de CDNA. Dit is dus het 40e geval voor het
land, en de derde voor januari. Eerdere vogels in deze maand werden gezien in 1956 (geen exacte
datum) bij Heusden (NB) en op 22 januari bij Velsen (NH)
GEVALLEN GELDERLAND
Dit is het derde geval voor de provincie Gelderland zijn. Twee eerdere werden vrij 'kort' na elkaar
ontdekt: bij de Rijkerswoerdse Plassen onder Arnhem op 9 april 1998 (V. de Boer e.a.) en van 24-28
april 1999 in de Fraterwaard bij Doesburg (M. Gal e.a.)
Ben benieuwd wanneer de Kleine Topper van Harderwijk (27-30 januari 2015) wordt aanvaard. Die
circuleert al heel wat langer bij de CDNA én betekent een nieuwe soort voor Gelderland!
Rob Zweers dank ik hartelijk voor het gebruik van zijn foto
(tekst: Remco Wester, 12 maart 2016)
foto: Blauwvleugeltaling, adult ♂,Rammelwaard, Voorst, 15 januari 2016 (Rob Zweers)

*Webreferenties*
Avifauna van Gelderland - Blauwvleugeltaling:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/blauwvleugeltaling/
Waarneming.nl - Blauwvleugeltaling - Gelderland
http://avi-gelderland.waarneming.nl/soort/view/800
Dutchavifauna.nl - Blauwvleugeltaling: http://www.dutchavifauna.nl/record/33241
__________________________________________________
WAARNEMINGEN EN INFORMATIE GEZOCHT
Staat ergens in uw archief of notitieboekje nog een Blauwvleugeltaling voor Gelderland, of heeft u
aanvullende informatie over, of beeldmateriaal van deze soort in de provincie? Deze zijn van harte
welkom en kunt u, evenals opmerkingen of vragen, mailen aan: avifaunavangelderland@gmail.com.
__________________________________________________
Bezoek ook de website Avifauna van Gelderland
http://wqd.nl/avifaunagelderland

Henk Jan Hof - 12 maart 2016
Vanmiddag op pad geweest voor Knobbelzwanen,
rondje Eefde, Harfsen, Laren, Almen. Diverse
groepen, tot 18 exemplaren bij de Spitholterbrug in
Almen. Ganzen heb ik niet veel gezien in deze
streek. In Almen kwam ik een in 19 juni 2010
gekleurringd vrouwtje tegen. Was PYG maar is
omgekat naar LGB. In 2014 zat dit vrouwtje ook in
Almen, zelfde plek als nu. Kaartje bijgevoegd met
haar activiteitsgebied

Henk Bouwman - 12 maart 2016
Slechtvalk in de Walburgkerk...

Henk Jan Hof - 13 maart 2016
Vandaag verspreiding van Grauwe Ganzen in kaart gebracht, ik deed grotendeels Leesten oost en de
begraafplaats aan Warnsveldseweg. Divere ringen afgelezen. Bij de begraafplaats en aan Van
Guliklaan een paar IJsvogels. Bij het Velde ook paar Ijsvogels. Zwanenpaar met vrouw 07 is een paar
weken terug begonnen met de bouw van een vlonder. Hieraan wordt niet verder gewerkt maar sinds 2
dagen wordt gestart met de bouw van een nest op een andere plas. Vandaag was mannetje daar druk
mee. Na activiteiten op het nest grauwe ganzen verjagen. Eenden en Meerkoeten laat hij gaan. Vond
nog dode Kokmeeuw en een gepredeerd ei van Meerkoet.

Dick van Hoffen - 13 maart 2016
Zo wordt het laatste restje natuur uit het landschap geperst: achter Dennendijk 4 in Zutphen is deze
week een formidabele eik geveld. Ik zal maar eens gaan informeren bij de gemeente of er een
kapvergunning voor is afgegeven. Zo ja: waarom? en zo nee: wat nu?

Ans Houweling - 14 maart 2016
Watervogeltelling Leesten, 13 maart. O.a. 8 knobbelzwanen. Eerste paar beide geringd, maar niet af
te lezen. Verder drukke, luidruchtige gaaien, maar wat kunnen die ook mooie, subtiele geluidjes
produceren. Weer een goudvink, groepen vinken, meerkoeten en ganzen bezig met nestbouw.
Baltsende futen. Het eilandje met de hoogspanningsmast is weer ingenomen door een paar
Canadeze ganzen. Lente.

Henk Bouwman - 16 maart 2016
Buizerd en witte kwikstaart...

Rob van Swieten - 16 maart 2016
Wij wisten het al, nu de rest ook.

Henk Jan Hof - 16 maart 2016
8 paar Knobbelzwaan rond Zutphen, 5 paar in de stad, 3 paar nog in de wacht. Weinig gelegenheid
voor nestbouw. Zou wel eens een jaar kunnen worden waarin maar weinig zwanen in de stad tot
broeden zullen komen. De paren die wat willen zijn druk bezig de ganzen te verjagen. Grote Caga's
hebben het meest te lijden. Grauwe ganzen kunnen ze beter verdragen blijkbaar.

Gerjo Horsman - 16 maart 2016
Eurasian oystercatcher (Scholekster) searching for something to eat...

Henk Jan Hof - 16 maart 2016
Draadslachtoffer. Spreeuw adult.

Rob van Swieten - 16 maart 2016
Ook in Leusveld wordt volop geoogst, of hoe je het noemen wil. De spechten vliegen heen en weer,
buizerds druk roepend, het uitslepen van hout moet allemaal voor april rond zijn. Dit keer veraf een
Zwarte specht op de plaat, voor de rest was het te ver, of onscherpe foto,s. Ook de havik op zijn
vertrouwde plek. Ik telde 8 bezette nesten van de blauwe reiger bij het turveen. Hier een dar zingende
grote lijsters, groepjes goudvinken en nog groepen koperwieken ( 18 ex en 32 ex) en 1 kramsvogel.

Michel Klemann - 16 maart 2016
De destructie van natuur is wereldwijd in een stroomversnelling geraakt. We lezen het in tijdschriften
en zien het voorbijkomen op tv en internet: het verdwijnen van neushoorns, excessieve jacht in het
groene hart en in Libanon, het verbranden van oerwouden, opdrogen van grote meren, plastic soep in
de oceanen. Het lijkt vaak een ver van mijn bed show, maar dat is het dus niet.
In het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zutphen is het niet veel anders. De laatste jaren lijkt geen
enkele organisatie zich nog druk te maken over de natuur; integendeel. Als je regelmatig naar buiten
gaat lijkt het wel of alles in het werk wordt gesteld om maar zoveel mogelijk natuur kapot te maken en
wanneer je daarover "zeurt" worden daar heel veel verschillende excuses voor gebruikt. Zo af en toe
verschijnt daarover weer eens een opmerking of een plaatje op deze facebookpagina waardoor het
lijkt alsof het "incidenten" betreft, maar dat is het helaas niet.
Dit album is bedoeld om daarvan een beeld te geven, dat het geen incidenten zijn. Kom je ook zoiets
tegen, maak een foto, zet in het album, beschrijf waar wat gebeurd en wat de gevolgen zijn van deze
gelegaliseerde vorm van vandalisme.

17 juni 2015. De uiterwaarden van de IJssel,
Cortenoever. Alle graslanden in de regio worden
op deze manier volgepompt met de diarree van de
koeien en hormoonvarkens die vaak het daglicht
niet eens meer zien. Half juni; een tijd dat de
jonge weidevogels met hun jongen in het hoge
gras insecten zouden moeten eten en de
kwartelkoningen op eieren zouden moeten zitten.
Moet er nog steeds uitgelegd worden waarom er
geen weidevogels meer zijn?

Spoor Zutphen-Vorden t.h.v. Landgoed Voorst.
De spoorbanen in Zutphen (en in de rest van
Nederland) worden door Prorail jaarrond vrij
gehouden van vegetatie door het spuiten van
kankerverwekkend en uitspoelend landbouwgif.

15 mei 2015, Voorsterklei. Mooi hè, die
economische groei. Dagelijks gaan er
(economisch) verschillende boerenbedrijven kapot
en die boeren blijven achter in de financiële shit
van de banken! DIT heeft de economische
toekomst! Dan ga je je toch echt afvragen in
hoeverre onze economie nog een toekomst heeft.
Het antwoord is ongetwijfeld NUL-KOMMA-NUL!
Foto van nieuw agrarisch bedrijvenpand in de
Voorsterklei; Bouwjaar anno 2015.

18 oktober 2015. Zutphen, Twentekanaal thv De
Mars. Voor degene die zich afvragen waarom ze
nooit een egeltje zien.

1 januari 2016. Voorst, Gelders Hoofd bij de oude
steenfabriek. Zomaar één van de vele
voorbeelden in de struiken langs de IJssel.
Gewoon, omdat de wet het niet verbiedt en de
overheid bepaalde vormen van vandalisme bij een
bepaalde groep mensen met raad en daad
ondersteunt. Kapotgeschoten grauwe gans,
nijlgans, haas en konijn en vervolgens als afval
gedumpt. Aan dat soort zinloos gedrag moet
gewoon een eind komen.

6 maart 2016, Vorden, IJzerhorst. Nergens zijn er
nog foeragerende vogels te vinden op dit soort
uitgestrekte grasland-ellende. Nergens een ander
plantje dan alleen gras. Nergens ruimte voor
insecten en zelfs de mol en haas zijn hier
tegenwoordig echte bosbewoners geworden; in
het grasland komen ze vrijwel niet meer voor.

Dat komt omdat het voedsel, de leefgebieden
inclusief de egels jaarrond zoveel mogelijk kapot
worden gemaaid zoals dat hier meerdere keren
per jaar gebeurt langs het Twentekanaal bij
Zutphen. Deze kapot-gemaaide gewonde jonge
egel is ontkomen aan de stofzuiger maar heeft
uiteindelijk wel het loodje gelegd. De duizenden
insecten, vlindereitjes, planten en hun zaden zijn
afgevoerd als afval, de grond is door zwaar
materieel in elkaar gedrukt. Voor het slopen van
natuur is nu eenmaal onbeperkt geld beschikbaar.
Het gaat om honderden miljoenen op jaarbasis.

6 maart 2016. Dit bos IJzerhorst - Hekkelerdijk is
omgezaagd en met veel geweld versnipperd om
bij te stoken in de elektriciteitscentrale. Het gaat
hier om 10-kubieke meters hout! Voor dit soort
acties heeft de overheid 100-den miljoenen
subsidie beschikbaar gesteld. Het duurt echter 20
tot 100 jaar voor deze opgestookte CO2 weer
terug is vastgelegd in het hier nieuw aan te
planten bos. Enig idee hoeveel de aarde is
opgewarmd over 25 tot 100 jaar! "Misschien
meteen maar olijfbomen aanplanten" denk ik dan.
2014: Voor en na de kap van de Italiaanse
populieren tegenover het Koelhuis op De Mars,
Zutphen.

10 maart 2016 Almen, Binnenweg. Twee jaar
terug is met een bulldozer de berm geëgaliseerd.
Daarmee zijn alle oppervlaktewortels van de
beuken langs de weg zwaar vernield; gewoon eraf
gerukt met de stalen bak. Door deze aanslag
hadden de beuken het heel zwaar de afgelopen
twee jaar en moesten wat van hun takken kwijt.
Zonder wortels krijg namelijk je als boom dat
water niet meer omhoog.... En vallende takken is
de reden om bomen om te zagen. De helft is nu
omgegaan, volgend jaar halen ze de rest van
deze oude ook weg. Vernield door de
bermbeheerders en iedereen vind het blijkbaar
prima zo.

10 maart 2016 Uiterwaarden De Mars. Van de nog
geen tien paar nachtegalen in het werkgebied van
de vogelwerkgroep broeden er twee links in de
struwelen. Die struwelen waren jarenlang
beschermd door een prikkeldraadhek. Dat is deze
maand weggehaald en je voelt het al aankomen....
Staks komt de de afdeling destructie hier alles
kapotmaken en zijn ook hier de nachtegalen weg.

10 maart 2016 Spoor Zutphen-Winterwijk thv
Huize Voorst. Met het verwijderen van alle
struwelen langs het spoor tussen Zutphen en
Winterwijk een paar jaar terug, verdwenen daar
toen ook alle geelgorzen en grasmussen. Dit jaar
zat er een roodborsttapuit. Dat kan echt niet dus
weer is alle vegetatie zoveel mogelijk stuk
gemaakt en is de greppel maar weer fijn leeg.

10 maart 2016 Huis 't Velde. Een afscheiding door
een oud laag meidoornhaagje, begroeid met
klimop is echt teveel. Alles gewoon omzagen en
afvoeren want voor je het weet zit er een
heggemus of roodborst in te broeden en dat wil je
toch echt voorkomen als landgoedeigenaar.

10 maart 2016 Grasland langs de Berkel ter
hoogte van Huize Baank. Met zo'n investering
(lening) moet flink doorspuiten om de rente te
kunnen betalen. Alles geëgaliseerd, de bodem in
elkaar geperst en volgepompt met stront wordt het
zo het leefgebied van raaigras en een sterfhuis
voor alle andere vormen van leven.

11 maart 2016, De Hoven-Tichelbeekse Waarden.
De omgezaagde bomen en struiken in het kader
van "ruimte voor de loonwerker" worden
verhakseltd en naar de biobrandstofcentrale
gebracht. "Goed voor het milieu" alsdus Min.
Kamp die hiervoor 100-miljoenen subsidie voor
heeft liggen. Jammer voor hem dat het ook 100
jaar duurt voor de verbrande CO2 weer is
vastgelegd en het klimaat dan al volledig op hol is
geslagen. "Wie dan leeft - wie dan zorgt"

Tichelbeekse Waarden 11 maart 2016. De slogan
"Ruimte voor de Rivieren" wordt ingezet om
zoveel mogelijk bomen en struiken te verwijderen.
Da's mooi makkelijk voor de loonwerker om met
dikke trekkers ongestoord rond te kunnen raggen.
Hier ligt het broedgebied van grasmussen en
rietgorzen al plat en die ijsvogel moet maar
ergens anders gaan vissen.

12 maart 2015 Voorst, nabij Nijenbekerweg.
Landgoed de Poll. Zo'n half dichtgegroeid meertje
is de bosrand met broedende dodaarzen,
krakeenden en ijsvogels; een dichte
oevervegetatie en overhangende bomen is hèt
moment om met zwaar materieel alles te
verwijderen; of zou het om "de zichtlijnen" gaan?

12 maart 2016 Gelders Hoofd. nadat een paar
jaar geleden de roekenkolonie in de populieren
van het Gelders Hoofd met behulp van een
knalapparaat waren weggepest, zijn nu de
populieren ook verdwenen. Dan ben je ook
meteen maar goed vanaf.

12 maart 2016 Empe, Hezeweg. Bij
schaalvergroting is zo'n kromme perceelsgrens
met oude essen erg onhandig. Weg ermee!

12 maart 2016 IJsselstraat tussen Zutphen en
Empe. Nu de hekken grotendeels uit de
agrarische gebieden verdwijnen, liggen de laatste
bosje in ene nog meer in de weg. Gewoon
afvoeren die handel.

12 maart 2016 Helbergen-IJsseldijk. Populieren
worden overal ook zoveel als maar mogelijk
verwijderd, inclusief ondergroei en met de
stronkenfrees wordt straks ook het laatste bewijs
van bomen uitgegraven.

15 maart 2016 Oude begraafplaats. Met het
verwijderen van klimop ben je er nog niet want
onder de oude bomen staan nog struiken. Om
straks zoveel mogelijk bloemen en planten kapot
te maken zijn de struiken en vlieren afgezaagd.
Dan kun je straks in het broed- en bloeiseizoen
met de bosmaaier nog meer vernielingen
aanrichten en kunnen de honden beter door de
ondergroei raggen.

15 maart 2016 Oude Begraafplaats. De brede
rietkraag in deze hoek, beschut door struiken, is
helemaal afgevoerd. Zo voorkom je dat er vogels
gaan broeden en zich kunnen verschuilen en dan
kan het zwerfvuil beter het water in waaien. "Dan
is het maar weer netjes"

15 maart 2016. Berkel ter hoogte van de Grote
Gracht. Wilgen knotten met de kettingzaag moet
je vooral niet in de winter doen want dan zijn er
nog geen broedvogels. Nu de grauwe gans stevig
zat te broeden is het moment daar. Onder de
treurwilg zie je half uitgerolde eieren open en bloot
in de kou liggen. De oude ganzen zaten luid
roepend op de Berkel en zien het nest verloren
gaan.

15 maart 2016: Vispoortgracht. Hier is al het riet
en de overhangende vernield en weggehaald, cq,
alle struwelen zijn verwijderd. O.a. futen,
struweelvogels en grauwe ganzen kunnen hier
niet meer broeden.

15 maart 2016: Meertje bij de Oude
Begraafplaats. De oevervegetatie is volledig
vernield en verwijderd om het zoveel als maar
mogelijk ongeschikt te maken voor vogels om te
kunnen broeden.

15 maart 2016 Oude begraafplaats. Klimop heeft
een hoge natuurwaarde vanwege de bessen voor
vogels, veel bloemen voor insecten,
schuilmogelijkheden voor overwinterende insecten
en broedgelegenheid en slaapplaatsen voor
zangvogels. Door dit stelselmatig te vernielen haal
je de beste resultaten wanneer je natuur kapot wilt
maken.

15 maart 2016: Vispoortgracht. Struwelen en riet
zijn grof verwijderd en kapot geklepeld. Hier kan
geen vogel meer dekking of voedsel vinden, al het
andere leven simpelweg kapot gemaakt. Weg
ijsvogel, waterhoentjes, kleine karekieten,
insecten.

Rob van Swieten - 17 maart 2016
Twee uur op een slechtvalk wachten is leuk, maar moet die wel komen geen zin want de veren van
een duif vlogen in het rond, dus er werd boven niet zichtbaar gegeten..dan maar dus met een huismus
en boomkruiper richting huis. Ook de kauwen vonden het wel best.

Henk Bouwman - 17 maart 2016
een vogel wandelingetje......

Gerjo Horsman - 17 maart 2016
Wat een geweldig moment om mee te maken, een Oehoe die overkomt vliegen!!

Rob van Swieten - 18 maart 2016
Wat later dan gepland , toch een aantal stads excursies en gebieden buiten de stad, om mensen meer
te betrekken bij onze gevleugelde vrienden in m.n. in e stad Zutphen. Eerste excursie zal plaatsvinden
medio half april. Leuke weetjes, nesten,broedgedrag, voorkomen, hoe je zelf vogels kan kijken en
herkennen biotopen, voedsel,vogeltrek, rariteiten, herkennen, enz.. Zat te vertellen en te beleven.

Michel Klemann - 18 maart 2016
Één keer per maand, het hele jaar rond, worden in Zutphen watervogels geteld. Hier een kaart van de
telgebieden en een tabel met getelde soorten/aantallen in maart 2015 en maart 2016. Met dank aan
Rob van Swieten. Ans Houweling, Henk Jan Hof, Remke.

Henk Jan Hof - 19 maart 2016
De vogels willen broeden maar het gezaag gaat verder. Het ziet er soms maar kaal uit langs de
oevers. Groot hoefblad moet straks voor dekking gaan zorgen. Ik hoop dat de plas aan het Havepad
vrij blijft van gezaag en maaien (rechter foto). Die ziet er nu wel tof uit. En daar lagen dan ook divere
paren ganzen, meerkoeten, eenden etc.

Henk Jan Hof - 19 maart 2016
Paartje Wilde Eend, Warnsveld. Isedoorncollege in Warnsveld.

Henk Jan Hof - 19 maart 2016
Vogels kijken in de stad. Een nadeel, het ligt er dik met hondendrollen. Deze Soepeend lijkt zich er
weinig van aan te trekken.

Henk Jan Hof - 19 maart 2016
Man Knobbelzwaan staat eerst trappelend op het nest. Gaat zitten, draait, gaat staan, trappelen weer
zitten, verzitten en dan is het goed. Zit vervolgens 20 minuten op dit nest. Vrouwtje met ring KS07
etend nabij.

Henk Jan Hof - 19 maart 2016
Ik heb onder het kopje foto's een map Landschappen aangemaakt. Jullie maken tijdens het veldwerk
vast wel landschapsfoto's. Plaats die maar in deze map, dan ontstaat vanzelf een mooi overzicht van
ons werkgebied. Idee?
Hier worden foto's geplaatst uit het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Zie Bijlage 1: Landschapsfoto’s Henk Jan Hof van 19 maart 2016.
Guido Verhoef - 19 maart 2016
Mbt de watervogels rond Zutphen; pontische meeuw (4ekj) en zilvermeeuw (rechts) in de
Rammelwaard. Mooi om de verschillen te oefenen voor de liefhebber )) Mantelkleur, kop vorm, snavel
en vooral de dikke buik van de zilver tov de rankere pontische meeuw. Donkere oogkleur van
pontische veranderd nog naar adult.

Dick van Hoffen - 20 maart 2016
Toch maar eens vaker mijn fototoestel meenemen op mijn doordeweekse fietstochtjes van Vorden
naar station Zutphen. Donderdagmiddag leverde dat een plaatje op van Grauwe gans FPR die al een
paar jaar zeer honkvast is. Vrouwtje vast strak op de eieren. Een paar Tafeleenden langs de rondweg
( twee mannen, geen vrouw), Bloeiend Klein Hoefblad, een paartje Staartmezen in het bosje van de
Wilde ( Daar moet je 's morgens echt eens gaan luisteren!) en een Kievit langs de Hekkelerdijk. Blijft
het nog proberen. Er zitten nu drie paar. Begin deze week is er mest ondergewerkt (eieren waren er
denk ik nog niet). Maar met nog een week of 5 te gaan tot de mais wordt gezaaid en de de eerste
snee eraf gaat belooft het weer niet veel te worden.

Dick van Hoffen - 20 maart 2016
Met een beetje triest weer langs de IJssel: Kolganzen, bijna weg. Een paar Kieviten, Bergeenden en
Ooievaars. Hier de boomkolonie tegenover Nijenbeek. Daar droomde ik vroeger van: zo'n boom vol
nesten van die grote vogels. Nu live te bekijken.

Henk Bouwman - 20 maart 2016
Mijn eerste ontmoeting met een kuifmees en goudhaantje...samen met Gerjo Horsman!!

Henk Jan Hof - 23 maart 2016
De zwanen bij langs gegaan. Slechts 2 paar bouwen aan een nest, er zijn nog geen eieren gelegd. De
andere 6 paren zie ik samen foerageren, maar nestenbouwen is er niet bij. Van het weekend maar
weer eens kijken. Het voorjaar komt maar langzaam op gang, vandaag zag ik dat Meerkoeten en
Waterhoentes massaal begonnen zijn met bouwen. Ook vandaag weer volop gezaag in struwelen en
rietkragen. Het hoort erbij blijkbaar.

Rob van Swieten - 24 maart 2016
Met griepje rondhangen thuis.. Maar gisteren voor het eerst weer gehoord dit jaar..op dak van
laarstraat 57..
Foto is van industrie terrein de Mars, 2015.

Henk Jan Hof - 24 maart 2016
Man op het nest bij Oude Jeugdgevangenis. Vrouw nabij. Nest is klaar. Inhoud van het nest
onbekend.

Michel Klemann - 25 maart 2016
Een prachtig overzicht weer, van de broedvogels in Nederland in 2014. Als je al wat langer meegaat
zijn die wijzigingen in aantal en verspreiding van heel veel soorten verrassend en ook wel logisch
gezien de snelheid en grootschaligheid van de veranderingen in het landschap. Moet je echt even
lezen. https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/broedvogelrapport-2014-verschenen
Michel Klemann - 25 maart 2016
Wanneer je als wilde eend wilt broeden, kun je letterlijk en figuurlijk de boom in. Dat doen ze dan ook.
Deze wilde eend zit boven in één van de knotwilgen langs De Vijver.

Michel Klemann - 25 maart 2016
Vanmiddag even naar De Vijver, halsbanden van de grauwe ganzen aflezen. Thuis zie ik op een foto
ook opeens G422 (de gans met alleen een groene pootring met nummer 422) verschijnen. Dat was
me buiten helemaal niet opgevallen..... Vandaar misschien dat die in een jaar tijd maar 6 keer is
afgelezen. Toch beter opletten de volgende keer.

Henk Jan Hof - 27 maart 2016
De Knobbelzwanen zijn echt begonnen. In mijn "echte" studiegebied, ruwweg Twentekanaal,
afleidingskanaal, Vierakker, IJssel, nu 10 paar Knobbelzwaan. Draaiomsdreef (KS07), gisteren met 1
ei, Jeugdgevangenis met 3 ei. Paar KS72 en K1 62 nestbouw. Man bewaakt nest terwijl vrouw
foerageert. Deze week eieren denk ik. Bij de Beekoever zijn al linten gespannen. Nest klaar, nul ei. Bij
de Rondweg broedende vrouw. inhoud nest onbekend. Man van deze vrouw is steeds pleitte. Hoe dat
moet aflopen. Nog niet alle paren hebben een nestplek, een deel zal ook niet tot bouwen overgaan
wellicht. Trof drie paar IJsvogels aan, op de Revelhorst, op ' Velde en bij de Begraafplaats aan
Warnsveldseweg.

Rob van Swieten - 25 maart 2016
Een vogel bestaan heeft behalve vliegen nog veel meer te doen op een dag.Op de eieren passen,
verkering zoeken en kiezen tussen een vrouwtje, gewoon uitrusten op het gras, of even een flinke
voorjaarsbad nemen, een lekkere duik en na al dat gedoe moet er uiteraard ook een broodje gegeten
worden.

Henk Jan Hof - 28 maart 2016
Het paar op de foto heeft het nest klaar, nog geen eieren. Op de andere foto man KS61, op één 1.
Legbegin gisteren na 17:00 uur - vandaag 11:00 uur.

Michel Klemann - 28 maart 2016
Voor mocht u nog denken dat het
allemaal nog best wel meevalt met
het afknallen van vogels: Hier een
kaartje met afschotlocaties van
grauwe Ganzen in het werkgebied
van de vwg zomer 2013. Bron:
http://www.faunabeheereenheid.nl/g
elderland/links_downloads/FBP%20
Ganzen%20definitief%2028%20apri
l.pdf

Ans Houweling - 29 maart 2016
Vanmiddag om 16:36u moeder eend met 14 jongen, terrein ziekenhuis.
Henk Jan Hof - 30 maart 2016
Vandaag voor o.a. zwanen richting Almen / Lochem gefietst. Bij de Spitholterbrug nog een groep van
34 exemplaren, foeragerend op grasland. Rond Almen diverse paren, geen nesten. Bij Grote Veld
paar Raaf. Helemaal overstuur toen Havik nestbos in dook. Na vertrek van de Havik keerde rust weer
terug. Nu twee paar Raaf ten oosten van Zutphen. Aan de westoever zit vast ook wel wat, wie weet
dat? Ik denk aan De Poll of Appensebos en omgeving Leusveld. Op Grote Veld zingende
Boomleeuwerik.

Dick van Hoffen - 30 maart 2016
Dat ik me nog eens druk zou maken over het weghalen van wat prikkeldraad had ik me tot een paar
jaar geleden niet kunnen voorstellen. Nu dus wel: vorige week langs de Blekdijk ( Leestens Broek,
Zutphen) is zo'n prikkeldraadhekje netjes verwijderd. Over een paar honderd meter dus weer
helemaal geen laatste refugium voor een paar plantensoorten en insecten en muizen. Weg
onbemeste strook ruigte. Vorig jaar zat hier nog een familie Roodborsttapuit. Geregeld een buizerd
geduldig op jacht naar muizen. Juist in dit gebied zaten nog een paar patrijzen. Vorig jaar december
voor het laatst gehoord.

Henk Bouwman - 31 maart 2016
ff een wandeling op de algemene begraafplaats waarbij ik de eekhoorn en de ijsvogel even wou zien,
beide gelukt, tevens ben ik benieuwd of mannetje ijsvogel een vriendinnetje heeft gevonden, ik heb
het mannetje geplaat ( niet al te best ) en hoorde tot 2 maal toe ook een andere roepen waar het
mannetje op reageert, ga er dus vanuit, ga morgen vroeg nog ff terug.

Rick Middelbos - 31 maart 2016
Net echt regio Zutphen, maar wel ernstig:
De Poolse regering is bezig met het uitschrijven van een kapvergunning voor één van de laatste, zo
niet, hét laatste oerbos van Europa. Hazelhoen, Wisent, Wolf, Witrugspecht, een paar bijzondere
soorten. In totaal meer dan 5,500 plantensoorten en 11,564 diersoorten is dit een belangrijk gebied in
Polen, Europa en de wereld.
Graag zou ik jullie willen uitnodigen om de petitie te tekenen, kost niet meer dan 20 seconden.
http://www.ilovebialowieza.com/
Rob van Swieten - 31 maart 2016
Gisteren drie ex. Slechtvalken bij de toren was even knokken, aldus de waarneemster.
Henk Bouwman - 1 april 2016
eens even wezen kijken bij de maak van een babykamer voor de ijsvogel in Zutphen......wouw wat een
ervaring......

Rob van Swieten - 1 april 2016
Hoe gaaf gewoon in het centrum van Zutphen.Dankzij de melding van Inez Weijer..Top. Twee jonge
bosuilen.

Anneke Siegers Lammers - 2 april 2016
Uilen en andere vogels.

Dick van Hoffen - 3 april 2016
Gewoon vanuit huis met Erik samen een klein rondje Hackfort. Natuurlijk de eerste Zwartkoppen (
maar twee op de hele route), de eerste Boerenzwaluwen, ook leuk. Maar vooral een beetje hopen op
wat benaderbare spechten. Ging helemaal goed: een paartje Kleine bonte specht, heerlijk bezig en
wat baltsneigingen. Zo waar ook de Middelste bonte specht, die net als de Merels en Spreeuwen in
deze tijd de bessen van de Klimop blijkt te eten. ( met dank aan Erik, want hij was met de Panasonic
toch wat sneller dan ik met de Canon).

Jeroen Kuipers - 3 april 2016
Vandaag aan het eind van de middag toch ook maar even de Bosuiltjes van de Boompjeswal
opgezocht. Eerst zaten ze allemaal op een eigen tak maar later zochten ze elkaar toch op. Eerst twee,
later drie gezellig bij elkaar. Erg leuk zo midden in de stad.

Henk Bouwman - 3 april 2016
blauwe prins....blijft mooi!

Michel Klemann - 3 april 2016
Ik hoorde ze toch echt! Huiszwaluwen, maar waar ik ook keek, de horizon, hoog in de lucht en de
oever van het water. Ik kon ze toch echt niet vinden. Fiets aan de kant en dichterbij. Er zat ook een
oeverzwaluw bij.....Ze MOETEN er zitten,, maar waar???
Eindelijk zag ik het in ene. Een huiszwaluwentil waar het geluid van huiszwaluwen werd afgespeeld
om de aankomende zwaluwen te lokken. Speeltje van Goen. Ik moet toch nog even wachten op mijn
eerste huiszwaluw dit jaar.

Henk Jan Hof - 4 april 2016
De Knobbelzwaan bij de Oude Jeugdgevangenis heeft een buurvrouw. Grauwe Gans met 3 ei. Deze
gans zit net buiten het bereik van de broedende zwaan. Of het gaat lukken? Man zwaan was druk
bezig de Grauwe Gans van de plas te verjagen. Balen, deze zwaan heeft het legsel constant
toegedekt met dons, krijg legselgrootte zo niet goed.

Henk Bouwman - 4 april 2016
Wat zijn de uitljes lief he!!!

Anneke Siegers Lammers - 4 april 2016
Vanmiddag even wezen kijken bij de ooievaars en nog wat ander spul.Zag bij de vijver een gans met
een zwart puntje aan de snavel ipv een wit.

Rob van Swieten heeft 45 foto's toegevoegd aan het album De KS07 en 08 in gevecht.- 8 april 2016.
Rustig zittend op het bankje kijk ik naar de knobbelzwanen op de begraafsplaats aan de
Warsveldseweg. In een tijsbestek van 10 minuten veranderd het rustig zitten in een gevecht tussen
twee knobbelzwanen die eigenlijk begint aan de overkant van de plas. Ik zag ik dat beide ex. een
metalen ring droegen, maar alles ging zo snel dat het echte aflezen onmogelijk was. Later bleek het
om de KS07 en KS08 te gaan. Het gevecht ging er flink aan toe en achteraf had ik beter de
filmopname kunnen gebruiken. Normaal ben ik niet van het ingrijpen daar dit puur territorium gedrag is
en een vorm van selectie. Echter de vogels begaven zich uiteindelijk midden op de Warsnveldseweg,
waarop ik toch besloten heb de beesten uitelkaar te halen gezien de veiligheid van de beesten. De
uitgputte KS07 bleef in het riet liggen en de KS08 voegde zich weer bij de ander. Het was een op
zichzelf prachtig schouwspel met een vleugje menselijk gevoel van dat ik het voor de KS07 wel wat
sneu vond 2 tegen 1.. Britt de hond die ik vaak mee heb, vond het allemaal wel best.
Zie bijlage 2: Fotoserie Rob van Swieten van 8 april 2016.

Henk Bouwman - 8 april 2016
Vanavond nog maar weer eens wezen kijken bij de ijsvogelkoppel, mannetje veel bij nest aan het
roepen naar het vrouwtje die wel in de buurt is,maar niet kwam opdagen....

Ans Houweling - 8 april 2016
Vanavond vanuit de auto op Draaiomsdreef gespot:knobbelzwaan in bushokje...vandaalvogel?
Ook vanuit auto enige tijd geleden, rijdend vanaf rotonde Vordenseweg-rondweg richting Zutphen:
knobbelzwaan op nest rechts. Wel aan wegzijde van de sloot. Zou hij er nog zitten?
Henk Jan Hof - 9 april 2016
Begraafplaats Zutphen aan de Warnsveldseweg, Na de
knokpartij van gisteren waarover Rob van Swieten schreeft trof ik
nu alleen aan met met ring KS08. Nestbouwend. Zijn vrouwtje is
ongeringd. Andere zwanen trof ik er niet meer aan.

Henk Jan Hof - 10 april 2016
Agrarisch gebied Cortenoever.

Henk Bouwman - 10 april 2016
zaterdag en zondag op de stek....
mannetje vis aan het halen voor mevrouw...

Gert Van Den Boezem - 13 april 2016
vanaf de brug Coehoornsingel

Henk Jan Hof - 13 april 2016
Alvast de watervogels geteld in mijn vaste telgebieden. Te beginnen bij de Berkel, ter hoogte van het
Noordveen en eindigend bij de splitsing Berkel Afleidingskanaal. Leuke telling met o.a. 1 Grote Gele
Kwikstaart en 5 ijsvogels. Hoogste aantal ooit op dit traject volgens mij. Het afleidingskanaal dat loopt
vanaf de splitsing naar Eefde was minder. 1 IJsvogel en wat Kuifeenden. Te weinig begroeiing.
Eigenlik is dat één rechte afvoergoot.

Michel Klemann - 16 april 2016
Al jaren tel ik iedere maand de watervogels in de uiterwaarden van de IJssel. Sommige soorten
nemen af, anderen nemen toe. Het bedrijventerrein van de agro-industrie is momenteel helemaal
leeg. Daar is niets meer. De voormalige broedgebieden van weidevogels zijn nog armer aan planten
en dieren dan de parkeerplaats van de Albert Heijn. April geeft een idee van de aanwezige
broedvogels. Dit jaar zijn na het verdwijnen van achtereenvolgens veldleeuwerik, patrijs, grutto en
tureluur, nu ook voor het eerst de kieviten verdwenen. Nul komma nul zitten er nog. In de paar
honderd hectare grasakkers stond nog één ouwe zielige wulp om zich heen te kijken. We dachten
allebei hetzelfde "Wat doen we hier nog!" De enige vogels zitten in de resterende natuurgebiedjes,
erven, plassen en rivier zelf waar gelukkig grauwe ganzen, ooievaars (totaal 22 bewoonde nesten) en
krakeenden (twee keer zoveel als wilde eenden) nog in de lift zitten.

Bedrijventerrein Bronkhorsterwaarden.

Telgebied en april-aantallen Ooievaar, Grauwe
Gans & Kievit.
Rob van Swieten - 17 april 2016
Gisteren wat plasjes afgelopen om watervogels te tellen. Niet heel spectaculair, wat jonge
meerkoeten,fuut op nest, knobbelzwanen van de begraafplaats ( andere paar) verhuist naar de Grote
gracht, onderweg langs de bosuilen en slechtvalk. Morgen nog even de begraafplaats.

Michel Klemann - 17 april 2016
Mooi foto-weer vandaag: De Tichelbeekse Waarden.

Henk Jan Hof - 17 april 2016
Vanochtend rondje Hackfort met de fiets. Slechts 2 Groene Spechten roepend. Bij Delden zit
broedende Knobbelzwaan, nabij plas aan Riethuisweg. Op de plas ook baltsende Dodaars.
De Veengoot bekeken. Ik las op een bord dat het Waterschap met die goot aan de gang gaat. Ik hoop
dat het wat gaat doen met de natuurwaarden. Nu is er weinig op te zien. Zo'n 5 paar Meerkoet, een
foeragerende Blauwe Reiger, een paar mannetjes Wilde Eenden, dat was het dan wel.

Michel Klemann - 17 april 2016
De nachtegalen op De Mars zijn ook weer terug. Ze hadden moeite om boven het geblaf van de
honden en de brandganzen uit te komen, maar nadat er drie crossmotoren door de bosjes waren
geragd gingen ze echt los.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10208596343006594/

Rob van Swieten - 18 april 2016
Ja ja het wordt nog wat met KS08. Het andere paar op de grote gracht nog even niet, hoewel wel van
alles verjaagd wordt.

Rob van Swieten - 19 april 2016
Het leek wat stil rondom de toren t.a.v. de slechtvalken . In Zutphen zwerft mogelijk nog een tweede
vrouw rond die het slechtvalken paar regelmatig bezoekt. Rondom de toren lijkt het erop dat t.o. van
verleden jaar meer vogels als duiven en kauwen broeden. Gisteren is met de ringer Peter en Inez
Weijer de nestkast gecontroleerd. In de kast troffen ze drie eieren aan. De verwachting is dat mogelijk
het eerste ei omstreeks de vierde week van april uitkomt. Ook zijn de achtergebleven prooiresten
verzameld, waar o.a. zanglijster, duiven, spreeuw en zelfs een IJsvogel. De foto van de eieren is
gemaakt door Inez waarvoor dank.

Henk Jan Hof - 20 april 2016
Rondje Knobbelzwanen gemaakt. Inhoud van nest gecontroleerd bij Eefse Beek. Nest op schouwpad,
5 ei. Meer richting Laren zie ik dat de schouwpaden al gemaaid zijn. Op weg naar Laren trof ik een
Raaf, op het schouwpad vlak bij het zwanennest. De zwaan gaf geen sjoege, twee Zwarte Kraaien
waren niet gediend van zijn aanwezigheid. Later vandaag nog even bij het paar aan de
Warnsveldseweg langs gegaan. Nest is dan toch klaar, komen er dan toch nog eieren? Ook bij 9
Grauwe Ganzen de kleurringen afgelezen.

Rob van Swieten - 21 april 2016
Mijn eerste weer boven de stad 19:53 gierzwaluw.
Henk Bouwman - 23 april 2016
De prins van zutphen!!

Henk Jan Hof - 24 april 2016
Knobbelzwanen aan de Warnsveldseweg. Het eerste ei is gelegd op 21 april 2016. Meteen maar even
de jongen bij de Grauwe Ganzen genoteerd, 10 paar met 48 jongen.

Henk Bouwman - 26 april 2016
Kleine bonte specht.......niet in Zutphen, maar ik zie deze niet zo vaak...

Rob van Swieten - 26 april 2016
Mooi stukje weer.

Annelies van Klinken - 27 april 2016
Gezinsuitbreiding voor FYZ – Zutphen, Vliegendijk.

Jeroen Kuipers - 28 april 2016
Roeken in mineur.
Gisteren de laatse Roekenkolonies in en rond Eefde bezocht en overal kon ik een nul noteren. Waar
vorig jaar nog vestigingen van verjaagde Roeken van de sluis waren, was nu geen enkele activiteit te
bespeuren. Niet op de aanwezige nesten en ook niet in de wijde omtrek. Het aantal kolonies is
gedaald naar 11 en het aantal bezette nesten is ruim 12 procent gedaald ten opzichte van 2015. In het
buitengebied gaat het ronduit slecht met de Roek. Veel kolonies zijn verlaten of de bomen zijn gekapt
en andere hollen achteruit. Bijvoorbeeld de kolonie bij de Beele, Voorst. In 2005 nog goed voor 243
nesten, anno 2016 zijn er nog 50 over!
Ondanks de toename binnen enkele stadskolonies was ook hier, voor het eerst sinds jaren, een
afneembare te bespeuren in het totaal. Met name aan de Boompjeswal en bij de vijver was een sterke
afname te zien. De grootste kolonie binnen het werkgebied is momenteel de Schouwlaak en
omgeving. Deze kolonie is in tien jaar tijd gegroeid van 6 naar 199. Andere groeiende kolonies zijn bij
de van Drinenstreet (112 nesten) en langs de Den Elterweg (66 nesten). Ondanks deze groei toch een
weinig rooskleurig beeld omtrent de ontwikkeling van de Roekenstand binnen het werkgebied.
Henk Jan Hof - 30 april 2016
Knobbelzwaan man KS61, elke dag op zijn vaste plek.
Foeragerend en wakend bij broedend vrouwtje.

Erik Mensonides - 1 mei 2016
Heeft een gevorderde enthousiaste vogelaar zin om mee te gaan
2e pinksterochtend, het groepje zit bijna vol, wees er snel bij.
Nationale @vogelweek

Jeroen Kuipers - 2 mei 2016
Gisteren een rondje ooievaarsnesten controleren bij Bronsbergen. Ook even tijd genomen om wat
Roeken en Spreeuwen te fotograferen.

Erik Mensonides - 2 mei 2016
Gisteren was ik bij Empe om de nacht van de Rallen te beleven bij de Hoendersche beek, geen
Porseleinhoen maar wel Nijlganzen en Krakeenden met kuikens, een Ooievaar op de uitkijk en wel 10
Witte Kwikstaarten boven het water om vliegen te vangen. Ook mijn 1e Koekoek en sprinkhaanzanger
gehoord.

Henk Jan Hof - 2 mei 2016
Ook het zwanennest op Hackfort bekeken. Vandaag op Hackfort een 10tal Gekraagde Roodstaarten,
zingend. Ik zal ze invoeren op de site van Sovoen, het BMP, zeldzame soorten. Geen enkele Groene
Specht. Opmerkelijk. Ik zal zo diverse foto's die ik op Hackfort maakte aan het album landschappen
toegevoegen.

Henk Jan Hof - 2 mei 2016
Alle zwanen bij langs geweest de laatste twee dagen. De stadse zwanen zitten vast, de mannetjes zijn
nu veel rond het nest te vinden. Het broeden schiet op. Hier op de foto man KS61. Wat een luie kerel.
Het lijkt wel of hij niet van zijn plek komt. Iets verzitten en zittend vreten. Wel steeds alert.

Anneke Siegers Lammers - 2 mei 2016
Vandaag tijdens het fietsen gespot.
Een weiland vol pinksterbloemen.

Rob van Swieten - 3 mei 2016
De slechtvalk zit nog steeds op drie eieren, gewicht hetzelfde als vorige controle. Verleden jaar
omstreeks 20 april was er al een jong. Ook vandaag zat er een tweede vr. bij het paar. Nog even
afwachten dus. Doesburg heeft al jongen, deventer niets? Lochem? Hoop dat er hier toch jongen
komen, de tweede vr. ( ad) zit zo.n beetje nu de gehele broedpeiode al in Zutpen.
Erik Mensonides - 4 mei 2016
Ondanks het instorten van een deel van de nestwand door het hoge Ijsselwater van afgelopen week
huist de Oeverzwaluw nog steeds bij de Bolwerksplas, 180 nestingangen tel ik, aanzienlijk meer dan
vorig jaar. Paaltjes met draad voorkomen verdere inkalving en @Ijssellandschap heeft het gebied
gesloten. @waarneming @beleefdelente @vogelweek. @vroegevogels
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1043245619055647/
Gert Van Den Boezem - 5 mei 2016
5 V 2016 09.00u. Warnsveldseweg
Behalve een serieuze poetssessie, verder nog geen teken van leven gezien...

Dick van Hoffen - 5 mei 2016
De Bonte vliegenvanger heeft de sneeuw overleefd. Is nu druk aan het foerageren hoog in de eiken,
net als veel andere insecteneters: Tjiftjaf, Zwartkop, Koolmees. Allemaal maken ze gebruik van de
bulk aan rupsen die nu in de eiken zitten.

Henk Bouwman - 5 mei 2016
Vissende IJsvogeldame......
https://www.facebook.com/henk.bouwman.35/videos/1384709124888275/
Rob van Swieten - 5 mei 2016
Vogels kijken in Zutphen.
Op zaterdag 14 mei, houdt de vogelwerkgroep Zutphen een vogelexcursie,in het kader van de
Nationale vogelweek, in en rondom Vogelpark, park Sutfene en IJsbaan. Deze excursie is tevens de
start voor de Vogelwerkgroep Zutphen om maandelijks weer met de excursie rondom de stad en
omgeving te starten.
De excursie wordt gehouden in het kader van de Nationale vogelweek georganiseerd door o.a.
Vogelbescherming Nederland en SOVON, Vogelonderzoek Nederland.
Tijdens de wandeling wordt in gegaan over de levenswijze van de vogels die er voorkomen en
broeden. Ook besteden we aandacht aan de voorkomende zangvogels, spechten en andere
vogelsoorten. De stad Zutphen is rijk aan verschillende soorten broedvogels van zeer algemene als
huismus, koolmees en merel tot zeldzame of bijzondere soorten als Slechtvalk, Bosuil en IJsvogel.
Wat we te zien of te horen krijgen is altijd weer een verrassing.
We wandelen ook door de oude stadsboomgaard van Zutphen waarbij er iemand ook iets vertelt over
de geschiedenis van de oude stadsboomgaard en welke bomen er voorkomen.
De excursie start om 08:00 uur bij de ingang van het College aan de Isendoornstraat 3.
De duur van de excursie is ongeveer 2,5 tot 3 uur dus neem evt. wat te drinken mee en een boterham.
Indien men over een verrekijker en vogelgids beschikt, deze zeker niet vergeten mee te nemen. Voor
de deelnemende wandelaars is tevens een folder van de Vogelwerkgroep beschikbaar.
De deelname is gratis.

Graag aanmelden via https://www.vogelweek.nl en dan zoeken naar activiteit in Zutphen of via
rovansw@hotmail.com
https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1383
Rob van Swieten - 7 mei 2016
Zo onze trainingsrondje gedaan, 17 km met Britt,
Heul wat litertjes water en voer in de rugzak, broodjes voor mij. Er was genoeg te zien en te horen
overal jonge beesten uit nestholten die blèren om voer. Grappig dat er heel wat spreeuwen al vette
jongen hebben die op punt van uitvliegen over een week staan, grote bonte spechten die zichzelf
verraden dat er jongen zijn, kraaien die geen roofvogels in hun gebied dulden, kieviten die nog op nest
zitten. Ook ijsvogels man en vrouw vliegen af en aan voor voer naar de jongen. Het was niet echt een
fotografeer dag maar meer een vogel bestudeer gedrag dag. Alarmerende mannetjes
zwartkoppen,zingende rietgorzen, paartje visdieven die ergens naar toe onderweg zijn, blauwe reigers
die jagen langs de slootkant, zwanen met eieren ,zang lijster en grote bonte spechten die je voorbij
komen als je even met de hond naar de ijsvogels tuurt. Kortom lekker dagje met vooral mooi weer. En
uiteindelijk kom je ook een medevogelaar tegen Henk Jan Hof .Al wel weer wat vergeten zijn maar de
beleving was weer intens
Zie bijlage 3: Fotoserie Rob van Swieten van 7 mei 2016.
Henk Bouwman - 7 mei 2016
Een wat gehavend mannetje.....

Gert Van Den Boezem - 7 mei 2016
Niks nieuws onder de zon, maar het blijft toch fantastisch om dit gewoon vanaf de bank als uitzicht te
hebben...

Henk Jan Hof - 7 mei 2016
Man Knobbelzwaan met ring KS09. Hij is zijn voedselprop die hij onder de tong had eindelijk kwijt.
Maanden heeft hij die prop gehad. Hij is drukker dan anders in de weer met het verjagen van Grauwe
Ganzen. Ik had daarom vandaag al uitgekomende eieren verwacht Morgen maar weer eens kijken. De
vogels bij de Oude Jeugdgevangenis krijgen goed te bikken. Aardappels, brood, gekookte rijst.
Ganzen, zwanen, kraaiachtigen, allemaal eten te ervan. Na het eten begint het spel van het verjagen
van de ganzen gewoon weer opnieuw.

Henk Bouwman - 8 mei 2016
Voor moederdag....deze moeder is net als alle andere moeders druk bezig haar kindje van voedsel te
voorzien! Wat moeten we zonder moeders!!

Rob van Swieten - 8 mei 2016
Kijk me wezeloos boven de stad...helicopters, meeuwen
slechtvalk,buizerd, wespendief, kraaien,roeken,kauwen, gier- en
huiszwaluwen,mussen,vinken, blr, maar geen V.gier nog te
bekennen kijk vast verkeerd..oh nee oepsroute is verlegd.

Henk Jan Hof - 8 mei 2016
Elke week houd ik even het aantal Grauwe Ganzen met jongen bij, bij De Vijver o.a. maar ook bij de
Begraafplaats. Daar zijn de foto's gemaakt.

Benny Middendorp - 9 mei 2016
Kleine Kievits kuikens worden groot...
Afgelopen weekend weer een dagje gekeken in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer (het
gebied waar ik ben geboren en getogen).
Uiteraard naar weidevogels gekeken en op de Bolwerksweiden enkele paren met kuikens. Twee
Kievits kuikens van kleurringen voorzien, wit 74 en wit 75. Dochter weer als hulpje mee...

De kuikens waren 115 gram en het deed mij goed deze grote kuikens met groeiende vleugeltjes te
zien. Helaas zijn vele andere jongen gestorven door de weersomstandigheden vorige maand.
http://northernlapwing.wordpress.com

Rob van Swieten - 10 mei 2016
Op dakterras de drie slechtvalken volgen verspreid over de torens.

Rob van Swieten - 11 mei 2016
Die bosuil gaan we natuurlijk niet meer zien.maar weer goede pr voor vwg. Nou nog zaterdag leuke
dingen zien.

Rob van Swieten - 11 mei 2016
Nog nooit meegemaakt roepende gierzwaluwen om 22:55 in Zutpen..pikkedonker al.
Henk Bouwman - 12 mei 2016
Eindelijk dit pareltje kunnen vastleggen....

Rob van Swieten - 13 mei 2016
Vreemd gedrag lijkt te liggen in menselijk afval.!
Tijdens het voorlopen van de excursie voor morgen, waren twee volwassen grauwe ganzen content
met de nabijheid van een pull grauwe gans. In eerste instantie dacht ik dat dit mogelijk kwam doordat
het een ander jong betrof. Het bevreemde mij dat de jonge pull opstond en weer neer donderde en
niet verder wilde verplaatsen. De pull kon ook uiteindelijk niet verder daar deze verstikt zal in een paar
meter vislijn. Met behulp van een gemeentewerken die daar ook aanwezig was, is de visgraat
verwijderd en kozen alle ganzen weer het ruime sop. Zonder enige vijandigheid. Zo zie je maar waar
menselijk afval toe kan leiden.

Erik Mensonides - 13 mei 2016
Wie mee wil op excursie 1e Pinksterochtend op de Dijkroute, Wilper waarden, moet er snel bij zijn
(nog maar 4 plekken, de gevorderde groep zit al helemaal vol) @vogelweek voor opgave. Grote kans
dat we alle weidevogels zien, enkele met jongen, de jagende Slechtvalk, Koekoek, Zomertaling en
zelfs de Klapekster en 2 Wouwen heb ik er afgelopen week waargenomen.

Henk Jan Hof - 14 mei 2016
Vandaag om bij het nest aan de Draaiomsdreef om 14:00 uur
jong nr 7 geboren, 52,50 uur later dan het 1ste jong. Vlak voor
het uitkomen kwam het mannetje dreigend aanzwemmen, het
vrouwtje zat met bolle vleugels op het nest. Hij snapte dus dat
het kuiken uit het ei kwam, terwijl hij midden op de plas was met
de andere kuikens. Nadat het jong uit het ei kroop strekte het
vrouwtje de vleugels. Het jong lag op de rug, met de pootjes
trappelend. Morgen nog even kijken of ook het laatste ei uitkomt.

Rob van Swieten - 14 mei 2016
Droog, af en toe zon. Nou prima weer dus vanmorgen om de excursie te lopen. Met een klein groepje,
twaalf deelnemers, lekker gewandeld dus langs de grote gracht,sutfene, op de ijsbaan gekeken naar
de weidevogels en hun jongen en buitenom de begraafplaats weer terug. Start 08:00 en we waren
omstreeks 11:34 weer terug. Leuke uitleg gehad van Alize over de stadsboomgaard . De mensen
hebben kunnen genieten van o.a. Gekraagde roodstaart, slechtvalk, ijsvogels en natuurlijk ook de
watervogelsoorten en andere zangers. Iedereen tevreden en na de wandeling weer een ieder een fijn
weekend gewenst en uiteraard de folder meegegeven van de vwg.zutphen. Binnen dit clubje leefde
wel de behoefte dit vaker te willen doen.Doen we dat toch.

Michel Klemann - 14 mei 2016
Ondanks al die stekelige poten zijn ook futen dol op gevlekte rivierkreeften; Berkel 14 mei 2016.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10208798558661859/

Michel Klemann - 16 mei 2016
Boven in de voorste mast had ik wat zien bewegen op een takkennest terwijl op de andere hoge mast
een slechtvalk zat.....
Vandaag terug met de telescoop. Op het nest een broedende zwarte kraai. Wat bezielt zo'n beest op
helemaal bovenin de hoogste mast te gaan broeden met zoveel bomen in de buurt. Als er straks
jongen zijn moet die de hele dag op een neer gaan vliegen! Dat nest gebruikt die volgend jaar vast
niet meer. Dan kan die slechtvalk er op.

Erik Mensonides - 16 mei 2016
11 Reeën, Dassenburcht en veel sporen, 78 soorten bij de gevorderde vogelexcursie voor
@vogelweek vanochtend op de Dijkroute met #Gekraagde roodstaart #Kleinebontespecht # Ijsvogel
en zwemmende #Scholekster foto's Nel Appelmelk

Gert Van Den Boezem - 17 mei 2016
Volgens mij, nog geen beschuit met muisjes.... (Warnsveldseweg)

Esther van den Berg - 17 mei 2016
Haar baby's zorgvuldig onder de vleugels!!!

Henk Jan Hof - 18 mei 2016
Vandaag nog wat zwanennesten bekeken. In Eefde 6 jongen, alle eieren uit. Richting Harfsen zit er
nog één te broeden, mannetje zit bijna op het nest. Ik denk dat de eieren aan het uitkomen zijn. Van
het weekend volgende check. Door een medewerker van het Waterschap werd ik getipt. Den
Elterweg, zwaan tegen auto aangevlogen. Vervolgens gebeld met de dierenambulance, de zwaan
(één van een paar zonder nest), heeft het loodje gelegd. Geen ring. Mogelijk een vrouwtje. De jongen
aan de Draaiomsdreef groeien doen het goed, hier op de foto met het geringde vrouwtje KS07. Een
paar meerkoeten met de jongen heeft het zwanennest als rustplaats uitgezocht.

Henk Jan Hof - 19 mei 2016
Knobbelzwaan, Draaiomsdreef, Grote Plas, deze twee hebben de vogel die overbleef nadat de
partner verongelukte er vandaag uitgezet. Een van de twee territoriale paren in de stad. Hier één van
de twee vogels in tegenlicht.

Ans Houweling - 20 mei 2016
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1612169869098527/

Gert Van Den Boezem - 21 mei 2016
Zutphen 21 mei 2016 07.00 u.
vrouw: kraamkamer aan het ordenen
man: Let’s Tango

Henk Bouwman - 21 mei 2016

Henk Bouwman - 28 mei 2016
Kleine hummels hebben nog geen zin.....

Dick van Hoffen - 28 mei 2016
Een van de leukste plekken om vogels te fotograferen (vind ik): het gronddepot bij de Leesten-oost.
Vanmorgen er lekker een paar uur rondgehangen met Erik. Jammer genoeg is men er midden in het
broedseizoen uitgebreid met grondverzet aan de gang gegaan. Dat had best twee maanden eerder
gekund. Maar rondom nog genoeg ruigte voor Bosrietzangers ( minstens 5), Rietgors (3), Kneu (2),
Roodborsttapuit (1), Fitis (2), Heggemus (2), Ringmus (3), Kleine karekiet (3), Grasmus (3) en onze
nieuwe aanwinst kwam ook nog even langs. Het wordt tijd dat zo'n lekkere rotzooi als natuurdoeltype
wordt erkend. ( of dat de terreinbeheerders ook eens wat stukje een paar jaar laten liggen). De Gele
kwik is van langs de Blekdijk. Zit daar al een poosje met een zangpost in een eik.

Henk Bouwman - 1 juni 2016
Een opsomming van 1 broed cyclus.... Wat een ervaring!!
https://www.youtube.com/watch?v=7xKNSmC8Qoo&feature=youtu.be
Gert Van Den Boezem - 1 juni 2016
bij oude jeugdgevangenis...1 juni 2016

Jeroen Kuipers - 4 juni 2016
Aan het eind van de ochtend nog even op zoek naar de vanmorgen ontdekte Roodmus op de Mars.
Na geruime tijd zoek werd de vogel teruggevonden bij de crossbaan. De vogel zat volop te zingen
maar verdween al snel weer uit beeld. Pas rond 19:00 uur zat de vogel ineens in een wilg op de
crossbaan en kon ik wat plaatjes schieten. Helaas werd er hetzelfde moment door wat kinderen op
een brommertje rondgereden en toen ze langs de wilg reden was de vogel weer gevlogen. Dan maar
naar huis om wat te gaan eten. Op waarneming.nl zag ik dat de vogel rond acht uur weer terug was
dus goede kans dat hij er morgenochtend ook nog zit.

Henk Jan Hof - 4 juni 2016
Vandaag bij de Begraafplaats aan de Warnsveldseweg, De Kinderboerderij en bij de Vijver bij het
zwembad de ganzen geteld. Hoeveel adulten, hoeveel paren met jongen etc. Ik zal eerdaags alles
effe bij elkaar optellen en op FB plaatsen. Bij al deze waterpartijen vond ik het voor dit jaar opvallend:
weinig Meerkoeten met jongen. Zo'n 30 ringen bij ganzen afgelezen. Bij de Vijver IJSvogel met
voedseltransport, naar eilandje.

Gert Van Den Boezem - 5 juni 2016
Vanmorgen vroeg was iemand not amused dat ik bij het nest kwam kijken...

Gert Van Den Boezem - 6 juni 2016
feest aan de Warnsveldseweg...

Henk Bouwman - 8 juni 2016
Eigen werk afgedrukt op hout.... Mooi zo!!

Henk Jan Hof - 8 juni 2016
De Knobbelzwanen in Zutphen bijlangs geweest. Een paar niet teruggevonden, twee nesten worden
nog bebroed maar zullen niet gaan uitkomen. 5 paar met nu nog 20 jongen. Binnenkort maar eens de
nestkaarten invullen.

Erik Mensonides - 12 juni 2016
Net een voor mij nieuwe soort gezien op het natte maisland Bolwerkerweiden, de kleine plevier, man
en vrouw. De Zwarte sterns vlogen ook weer bij de Yperenplas.
Michel Klemann - 12 juni 2016
Uurtje geleden; een beetje kenner weet wel wat en waar dit is.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209013631798553/
Dick van Hoffen - 13 juni 2016
Dan denk je dat het echt niks meer wordt met die Kieviten. Zie ik zo maar drie adult en 5 pullen aan de
Blekdijk. Op een stuk verslempt turbogras. Ik ben niet zo goed in het inschatten van leeftijden maar
laat ik het houden op drie van een dag of 4 a 5 en eentje van een dag of 10. Klopt dat dan een beetje?
Ze moeten wel van elders zijn aan komen lopen want hier was echt geen overlevingsmogelijkheid.

Erik Mensonides - 14 juni 2016
Gisteren op de dijk bij de Yperenplas een concert van de kikkers 2 voerende Rietgorzen met jongen,
een zingende Bosrietzanger en langsvliegende Zwarte sterns. Jammer van mijn hooikoorts maar wel
puur genieten....
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1067389899974552/
Henk Jan Hof - 15 juni 2016
Watervogels geteld op het traject Den Elterweg tot splitsing Afleidingskanaal. Vervolgens het
Afleidingskanaal geteld. In de zomermaanden zijn deze wateren niet rijk aan watervogels. Op een plas
in een weiland zag ik een Witgat. Op 1ste traject noteerde ik 3 IJsvogels. Het weer zat niet mee. Het
regende behoorlijk. Het schouwpad is op diverse stukken niet gemaaid en het lange gras maakte dat
het een natte wandeling werd.

Dick van Hoffen - 15 juni 2016
Roodborsttapuiten aan de Hekkelerdijk. Zitten hier al vanaf 11 april. Ze lijken weinig eisen te stellen,
maar dan moet je natuurlijk niet dat strookje ruigte van amper meter breed dood spuiten tegelijk met
de onkruidbestrijding in de mais.

Henk Jan Hof - 15 juni 2016
Over een paar maand wordt de trektelpost Warnsveld weer bemand. Nu lijkt het wel wat, ruige oevers,
koeien in de wei. Een groepje van 20 Pimpelmezen het bruggejte over, zuidwest, evenals een Grote
Bonte Specht. Uitzicht op boerderij De Pas. Toch deze plejk? Of zoeken wij een lokatie waar meer te
beleven valt als er geen vogeltrek is de lokale beesten de dag op moeten fleuren. Wat denk jij Michel
Klemann? Ik heb al wat rondgefietst maar geschikte plekken waar het rustig is en die ook nog eens
snel te bereiken zijn op de fiets vond ik nog niet.

Rob van Swieten - 16 juni 2016
Leuk toch midden in de stad, twee jaar geleden nestje in de laarstraat, nu moet ik het nog vinden
maar zit in de buurt.

Michel Klemann - 16 juni 2016
Wanneer je 's nachts een pui uit een winkel slaat of een straattegel van een viaduct op een trein
slingert dan wordt je logischerwijs veroordeeld, maar wanneer je natuur vernield, wordt je daarvoor
betaald uit de gemeente- of waterschapskas; betaald door U en mij. Zie hier de actie van vandaag van
GroenWerkXL langs de Berkel bij de Graaf Ottosingel. Bezig met het vernielen van de broedende
kleine karekieten die hier nu met jongen zitten (zaten). Gebeurt jaar in jaar uit overal in de regio. Of dit
geval in opdracht gebeurt van de Gemeente Zutphen of van het Waterschap Rijn en IJsselweet ik niet,
maar Dick van Hoffen, als je toch bezig bent. Ik heb er geen tijd voor en de fut is er een beetje uit om
me nog tegen deze hopeloze organisaties aan te bemoeien. Overheden doen niks, politie doet ook
niks, rechterlijke macht doet niks, natuurbeschermingsorganisaties doen niks; het zal ze allemaal een
rotzorg wezen.
Datumgrens (broedperiode) voor Kleine karekiet: 5 mei - 10 juli. Ze hadden daar vanmorgen gewoon
zelf kunnen gaan luisteren, maar daar zijn te beroerd voor. Ze hadden ook op waarneming.nl kunnen
kijken om te zien of er Kleine karekieten zitten: en ja hoor. Die zitten daar te zingen, dus vanmorgen

nog met jongen. Nu niet meer. Willens en wetens de boel kapot maken. Stelletje criminele vandalen
dat het er zijn! Misbruik van overheidsgeld.

Henk Jan Hof - 18 juni 2016
Vandaag de Knobbelzwanen in Zutphen bij langs geweest. Er zijn nu
maar 4 paren met in totaal 18 jongen. Een paar met jongen ben ik kwijt.
Heb kilometers sloot bij langs gelopen maar geen zwaan te bekennen.
Een vogel zit nog steeds op eieren, al meer dan 70 dagen. Zij zal toch
eens op moeten houden met broeden. Ander vrouwtje zit nog op nest
waarin geen eieren liggen, die liggen in het nest 10 meter verderop.
Had verwacht dat de zwanen het na een dag of 60 wel bekeken
zouden hebben.

Erik Mensonides - 21 juni 2016
Vanochtend kwam ik bij toeval een lid van de vogelwerkgroep Zutphen in de Schoorlse duinen tegen
om half 7, we hebben met verwondering 3 rivaliserende Koekoeken geobserveerd. Territorium
perikelen. Met opgeheven staart en 1 paartje vloog samen naar een 3e mannelijke Koekoek om hem
weg te jagen. Bijzonder mooie plek, erg genoten.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1071946382852237/
Dick van Hoffen - 22 juni 2016
Allemaal jong spul in de tuin. De Koolmezen blijken als nestgenoten toch wel wat tolerante naar elkaar
dan naar willekeurige soortgenoten.

Erik Mensonides - 23 juni 2016
Effectieve zwanenfamilie, 15 tel ik er in de sloot naast het
spooraplacement naast de Zwolle Campus.

Jouck Iedema - 24 juni 2016

Dick van Hoffen - 25 juni 2016
Gisteren eens even langs Sportpark het Meijerink gereden. De gemeente mag de Roeken wel
dankbaar zijn: met wel 70 tegelijk waren ze bezig met grasmatverzorging. Jammer dat ze buiten de
stad zo schuw zijn, maar daar hebben ze natuurlijk een goede reden voor.
Wat ook leuk was, waren de duizenden Rapunzelklokjes in de berm van de rondweg, die nu ook de
gemeentelijke berm bereiken. Nu maar hopen dat het beheer de tijd geeft voor het afrijpen van zaad.
Is ook goed voor de sprinkhanen want ik hoorde al van alles (maar ken de geluiden niet zo goed).
Tot slot: nieuwvestiging van 2 paar Bosrietzangers in een perceel Hennep. Die zullen wel uit de
uiterwaarden gevlucht zijn en doen binnendijks een tweede poging..

Gert Van Den Boezem - 25 juni 2016
Doe ik zojuist de gordijnen open, zie ik meerdere families Canadese gans, die waren al een tijdje in
deze mate uit beeld aan de Vispoortgracht.

Jeroen Kuipers - 26 juni 2016
Gorsselse heide vandaag aan het eind van de middag. Ik ging speciaal voor de Heideblauwtjes maar
verder ook nog wat libellensoorten, Wespendief, Raaf, Kleine plevier, Roodborsttapuit, Geelgorzen,
boompiepers en een levendbarende hagedis.

Gert Van Den Boezem - 26 juni 2016
26 VI 2016

Lunch bij oude jeugdgevangenis.

Henk Jan Hof - 28 juni 2016
Vanavond de zwanen rond de Eefse Beek opgezocht. De jongen zijn er allemaal nog. De tomen in het
buiten gebied zijn groter dan in stedelijk gebied. Andere jaren was dat andersom. Waarom? Hierbij
een foto van de Eefse Beek.

Henk Bouwman - 29 juni 2016
Alweer een maand geleden..... Jonge IJsvogels die uitvlogen.....❤

Dick van Hoffen - 2 juli 2016
De rest van de zwarte bessen gered (voor de zwartkop vrouw en een jonge merel),. Daarna wat zitten
lezen. Pak nog even de camera voor een libel, die al lang weer weg is wanneer ik met camera de tuin
in loop. Even doorlopen het weilandje in gluren: koetjes in de schaduw, paar eksters erbij - en in eens
valt mijn oog op een Groene specht met twee jongen. Leuk kunnen bekijken en natuurlijk de nodige
foto's gemaakt.

Dick van Hoffen - 3 juli 2016
Vanmiddag tussen de buien door even met Stef van Rijn de Rode wouw wezen controleren. Het gaat
nog steeds goed. Het zal niet lang meer duren voor het enige Achterhoekse jong uitvliegt

Michel Klemann - 3 juli 2016
Geringd als ad. man in De Vijver in juni 2010 met kleurring PXY. maar die is ie blijkbaar verloren. Voor
het laatst gemeld als PXY in februari 2012, maar vandaag liep die daar op de steiger met alleen nog
een metalen ring. Net te ver om op het oog af le lezen, te dichtbij voor de verrekijker, dus maar wat
fotootjes gemaakt.

Michel Klemann - 5 juli 2016
Mooi weertje gisteren. Roofvogels hadden er echt zin in en waren volop aan het vliegen. Omgeving
Voorstonden. https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209189924805768/

Jeroen Kuipers - 5 juli 2016
Vanavond na het werk nog even Oeverzwaluwen wezen ringen bij een boerderij aan de Binnenweg
tussen Eefde en Almen. Gelukkig laat de boer de nesten nog zitten maar het zand is verkocht en de
graafmachine staat al klaar om de boel af te graven. Door de wind vielen de vangsten wat tegen, 5
vogels waaronder 1 uitgevlogen juveniel. Bij een eerdere sessie zijn hier 19 vogels geringd.

Anneke Siegers Lammers - 6 juli 2016
Nog even bij de ijsvogels gezeten.
https://www.facebook.com/100008719334892/videos/1574069859560310/

Esther van den Berg - 10 juli 2016
Eefse beek.
De trotse ouders met hun 6 jongen!!!

Gerjo Horsman - 11 juli 2016
Jongens.... aan tafel

Annelies van Klinken - 17 juli 2016
Jeroen Nagtegaal, is deze ooievaar voorzien van een ELSA ring (ringcentrale
Willemshaven/Helgoland in Duitsland) ?
Als dat het geval is, dan is dat mogelijk nog steeds dezelfde ooievaar van de Boerenstraat in Eerbeek,
die daar al sinds 2011 zijn nest heeft. Vandaag gezien op de Empesche & Tondensche Heide gem.
Brummen).

Henk Jan Hof - 21 juli 2016
Het is al weer 2,5 weken geleden dat ik de zwanen met hun jongen opzocht. Vandaag eindelijk weer
eens in de gelegenheid. Het paar van de oude jeugdgevangenis trof ik niet aan, die zal ik op een later
tijdstip op gaan zoeken. Bij de andere paren geen jongensterfte meer geconstateerd. Hieronder op de
foto's onder andere Knobbelzwaan vrouw Draaiomsdreef, ring KS07. Dit vrouwtje verdedigd haar
jongen fanatieker dan het mannetje. Die blaast een beetje en doet er maar wat mee heen. Het
mannetje Knobbelzwaan van de Beekoever nog steeds druk met het verjagen van Grote Canadese
Ganzen. Het worden geen vrienden denk ik.

Henk Jan Hof - 24 juli 2016
Mijn eerste reactie: hippe steenuilenkast.

Henk Bouwman - 24 juli 2016
Mooie Buizerd langs de Berkel....

Erik Mensonides - 24 juli 2016 · Deventer, Overijssel
Lijkt het je ook leuk om op 1 ochtend, in de
zomervakantie,100 vogelsoorten in de Uiterwaarden waar
te nemen op de fiets? Na 2 jaar waarnemen voor Sovon
denk ik dat het mogelijk is door de diverse biotopen. Laat
het me weten.

Rob van Swieten - 24 juli 2016
Al dagen een schreeuwende slechtvalk op de st.janskerk..lijkt wel bedelend gedrag.??
Henk Jan Hof - 25 juli 2016
Het paar Knobbelzwaan van de Van Guliklaan met hun 5 jongen in het territorium van het paar van de
Beekoever. Dat mannetje zit bij de Kerkhofweg, het vrouwtje zit bij een dammetje en ziet geen kans
om naar de andere kant te komen. Te zwak. Alle slagpennen kwijt omdat zij in de rui is. Echter, de
vogel blijft amper drijven. Een omwonende had de Dierenambulance al gebeld. Die kwamen in de loop
van de middag aanrijden en probeerden de vogel te vangen met een groot schepnet. Dit mislukte.
Mogelijk dat zij over paar dagen terugkomen. Opvallend dat er ook drie dode eenden in het water
lagen.

Rob van Swieten - 26 juli 2016
Vandaag door Inez Weijer o.a voor mij de eieren naar beneden gehaald. 35,36 en 27 gram op keuken
weegschaal. Weinig prooiresten meer met alleen nog deel van gierzwaluw en een kleine braakbal van
de slechtvalk. volgend jaar beter en dan gewoon met 1 vrouwtje. Zutphen 26 juli 2016.

Erik Mensonides - 28 juli 2016
Vanochtend 5.00 met Rob Jansen op pad geweest, 61 soorten waaronder 10 slapende lepelaars op
de Veenoordskolk, de Slechtvalk in de naastgelegen zendmast, uitgevlogen Sperwerjongen in de
Ossewaarden en ook de torenvalkjes zijn uit het portaal aan de A1 uitgevlogen. 2 reeen met kroost
achter de Yperenplas zochten dekking in het hoge gras, een erg geslaagde ochtend.
Henk Bouwman - 29 juli 2016 · Reuver, Limburg
Standaard, maar toch.... De koolmees

Henk Jan Hof - 30 juli 2016
Gisteren getracht het enige paar Knobbelzwaan op het landgoed Hackfort terug te vinden. Dat is niet
gelukt. Het paar met de jongen spoorloos. Vandaag in Zutphen de zwanen bekeken. Binnenkort
moeten de jongen en ongeringde adulten geringd worden, Benny Middendorp. Het paar van de oude
jeugdgevangenis met de jongen kon ik vandaag ook niet terugvinden. Het paar aan de Draaiomsdreef
houdt afstand, zeker het mannetje. Die laat zich niet lokken en gromt als de jongen naar mij toe
zwemmen. Het al geringde vrouwtje is minder schuw maar laat met geluiden horen dat de jongen op
het water moeten blijven. Her en der zwemmen solitaire volwassen zwanen rond. De paren worden

minder hecht in de zomer. Op de foto's de Veengoot bij Vorden en het Bronsbergenmeer, de
noordelijke plas.

Henk Jan Hof - 31 juli 2016
Vandaag bij de kruising Blekdijk en Dennendijk op graanstoppel 48 Grauwe Ganzen, waarvan 2 met
kleurring (halsband). Tussen de ganzen ook twee Casarca's.
Henk Jan Hof - 3 augustus 2016
Knobbelzwaan man KS61 in een ander territorium. Het andere
paar heeft hij eruit gezet. Over een lengte van anderhalve
kilometer is er geen Grauwe Gans of Canadese Gans te
bekennen. Het is een "mannetje".

Michel Klemann - 7 augustus 2016
Afleidingskanaal. Om kwart voor acht
lag er nog niks en, even niet opgelet,
lag daar 15 minuten later in ene het
eerste ei van het volgende broedsel.

Michel Klemann - 7 augustus 2016
Deze kleine mantelmeeuw leek te gaan voor een vers futenei. Cirkelde wat rond maar dook op de
oever tussen de schapen. Het ging niet om het ei maar om een rode rivierkreeft die daar tussen de
schapen liep. Een eindje verderop werd er wat gestoeid met het beest maar die ging uiteindelijk toch
in z'n geheel naar binnen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209464743396061/
Henk Bouwman - 8 augustus 2016
Nog steeds nest actie langs de Berkel!!

Jeroen Kuipers - 9 augustus 2016
Toen het eind van de dag wat opklaarde nog even een paar uurtjes naar de Gorsselse heide geweest.
In het middagzonnetje nog leuke beestjes kunnen fotograferen. Leukste verassing waren de
Sikkelsprinkhanen die ik tegenkwam. In heb er 10 gevonden en had deze soort hier niet direct
verwacht (ik zag vanavond op waarneming.nl dat er eind juli een nimf is gezien). Erg gaaf beestje en
tussen de roze heide zijn ze makkelijk te vinden. Verder nog meerdere jonge hagedissen,
kameleonspin, bruine winterjuffer, oeverlibel, Knopsprietje enz.

Henk Bouwman - 10 augustus 2016
Heggemus

Jamie Lebbink - 11 augustus 2016 · Voerendaal, Limburg
Voor de gene die het nog niet gezien hebben. Het zijn dan wel geen vogels maar ze maak zeker ook
deel uit in en rond Zutphen hoop dat we ze daar ook willen en ga beschermen.
( het was een vreemde vakantie )
https://www.1limburg.nl/gallery/72602/31320/eNoly0EKhDAQRNG71DqDOu48iyBN0mJAO5p0YAbJ3
U1wW%252B%252FXjSO4vDMmrEyaIy8U1du6GJwU6UiYboh3tRiH8dujGDhO6oXUB2l6km6VJTieuz
cyuDLHf1MbRPmnNUhs2%252BUzoJTyAMJCKFs%253D
Michel Klemann - 11 augustus 2016
Maandelijks tellen we hier in en rond Zutphen een aantal gebieden op watervogels. Iedereen was druk
dus heb ik de gebieden halverwege de maand in m'n eentje gedaan. Om een beeld te geven van wat
er in en rond de uiterwaarden en stadswatertjes rondzwemt en vliegt, hier een kaartje met een
overzicht van getelde soorten en aantallen half juli 2016.

Henk Bouwman - 14 augustus 2016
Aan de berkel worden de vissen groter..

Michel Klemann - 14 augustus 2016
Overzicht van de watervogeltelling augustus 2016, We hadden dit weekend goed weer, maar vooral
veel ijsvogels. met 19 getelde exemplaren wordt het, wat betreft de aantallen, ondertussen een
doodnormale soort.

Benny Middendorp - 16 augustus 2016
Hulp gevraagd bij zwanen onderzoek Deventer en Zutphen.
Vanaf maandag 22 augustus gaan wij van Knobbelzwanen Ringgroep Haaglanden weer beginnen
met het vangen en ringen van onze broedvogels in regio Den Haag, Leidschendam, Voorburg en
Zoetermeer. Ook in Deventer en Zutphen kunnen we hulp gebruiken.
We doen dit al sinds 2014 (uiteraard met vergunning en na politie te hebben ingelicht) en doel is o.a.
verspreiding, overleving en vestigingsplaatsen te monitoren. Na ringen, metingen en foto's gaat de
familie z.s.m. los op zelfde plaats. Geinteresseerde omwonenden proberen we zo goed mogelijk te
betrekken en voor te lichten.

We kunnen hulp gebuiken hiervoor, ervaring niet noodzakelijk.
Stuur even persoonlijk berichtje als je dit mee wil maken. Messenger of
knobbelzwanenhaaglanden@gmail.com
Henk Bouwman - 17 augustus 2016
Dit mannetje aan de Berkel is waarschijnlijk alleen de kids aan het voeden, al dagen het vrouwtje niet
meer gezien..

Henk Jan Hof - 17 augustus 2016
Diverse paren Knobbelzwanen bezocht in de stad. Geen jongensterfte meer vastgesteld. Een paar
zonder jongen op een klein slootje. Kunnen niet de stad in omdat daar man KS61 met zijn jongen zit.
Die houdt mannetje Beekoever op afstand, hij op zijn beurt tolereert het ruiende paar niet. Vrouwtje
Beekoever is zoek. Ik vermoed dat deze vogel dood is, was paar weken terug zo lek als een mandje,
een kadaver vond ik nog niet.

Rob van Swieten - 18 augustus 2016
Is er iemand van de vwg. uit Zutphen die vandaag of morgen kan kijken in de kuiperstraat bij
mogelijke verstoring van huiszwaluwen nesten met jongen. Het zou gaan om een geplaatse steiger en
mogelijke werkzaamheden. Volgens de meldster was de steiger geplaatst tot aan de nesten. Ik kan
zelf helaas niet anders dan pas zaterdag.

El-len Hndrx - 19 augustus 2016
Zwaluwnesten in de Kuiperstraat (ter hoogte van nr 74) blijken vanmorgen ineens verwijderd!!
Gisteravond zag ik heel veel volwassen zwaluwen op die plek rondvliegen. Zaten zeker 4 nesten!! Kan
dit maarzo??

Michel Klemann - 20 augustus 2016
Jaar in jaar uit, ook dit jaar weer, broedende
ijsvogels in deze stronk. Tientallen zijn er hier
al uitgevlogen. Oftewel het belang van grote
bomen langs de IJssel die groot genoeg
worden om uiteindelijk gewoon om te vallen.

Henk Jan Hof - 21 augustus 2016
Gisteren nog maar eens bij de zwanen langs geweest. Diverse volwassen mannetjes nog in de rui.
Man KS09 teruggevonden. Dit jaar broedvogel bij de oude jeugdgevangenis, nu met partner en jongen
in de zuidwijken. Het paar van de Draaiomsdreef benut de rotonde om van de ene naar de andere
plas over te steken.

Annelies van Klinken - 21 augustus 2016
Al een klein stukje op weg naar het zuiden (15km).
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/122711974
Henk Bouwman - 22 augustus 2016
Het mannetje wordt goed in de gaten gehouden aan de Berkel...

Michel Klemann - 23 augustus 2016
Het was niet veel vanmorgen op de telpost, maar die blauwe kiekendief aan het einde was dan toch
wel erg leuk.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209600302424952/
Stadsboomgaard Zutphen - 24 augustus 2016
Dag Henk Jan e.a.
Ivm historisch onderzoek naar de Stadsboomgaard Zutphen zijn wij op zoek naar recente tellingen
van (water)vogels Vogelpark, Stadsboomgaard Zutphen e.o. Zou iemand die mij op korte termijn
verschaffen? Via stadsboomgaardzutphen@live.nl
Ook zoeken we naar recente faunagegevens. Wie kan ons daarbij helpen?

Loek Gorris - 25 augustus 2016
ook zeer interessant voor allerlei vogels, we staan open voor suggesties !
Het duurzame, ecologische paddock paradise van Monique Pomp in Empe, krijgt aardig vorm nu na
bijna 2 maanden grondverzet , bouwen, zaaien etc. word een geweldig mooi biotoop waarin mens,
dier en plant zich goed voelen.
geweldig dat we tussendoor een duik kunnen nemen met dit (te) warme werk weer.
nu alle tracks uitzetten en met palen, schaaldelen en beoband afzetten zodat de paarden binnenkort
mooi over de paden rond kunnen trekken.
bloemenweiden ingezaaid en waar (o.a. eetbaar) bosplantsoen gaat komen klaver met akkerkruiden
ingezaaid zodat het onkruid niet veel kans krijgt voordat we kunnen gaan inplanten in najaar en het
geeft natuurlijk een geweldig mooi effect straks die bloeiende klaver met akkerkruiden ertussendoor
vol met bijen.
Najaar planten we o.a. nog flink wat fruitbomen, tamme kastanje, noot en op het eiland enkele aparte
soorten.
Deze week gaan we de drijvende brug naar het eiland bouwen en aanleggen...met het hout van eigen
terrein

Michel Klemann - 26 augustus 2016
Koereiger 25 aug 2016 om 19:44h overvliegend naar zuid. Dat is richting Zutphen. Wie vindt hem
terug? http://waarneming.nl/waarneming/view/122865969
Henk Jan Hof - 28 augustus 2016
Telpost Warnsveld. Vanochtend. Leuke telling met trekkende Gele Kwikstaarten, Boompiepers,
Visarend, Grote Zilverreigers, Blauwe Reigers. En er vliegen Wilde Eenden, meer dan in voorgaande
jaren. Inherent aan de nu wat meer meanderende Berkel.

Henk Bouwman - 28 augustus 2016
Toch een stoer beestje.... De kuifmees...

Michel Klemann - 28 augustus 2016
Vanmorgen visarend nummer 21 over de
telpost. Sinds okt 2004 hebben we 2270
uur geteld dus da's nog net niet één
visarend per 100 teluren. (de N-teluren in
de grafiek van h=1103 heeft alleen
betrekking op de maanden augustus en
september). Ondertussen ontstaat er wel
al een mooi tweetoppig doortrekpatroon
waarbij de eerste piek voornamelijk zou
bestaan uit adulten en de tweede piek
voornamelijk uit juvenielen. Ook in 2010
en 2015 vloog er op 28 augustus een
visarend over (grafiek uit trektellen.nl).

Henk Bouwman - 29 augustus 2016
Mannetje alleen aan de Berkel nog steeds aan het voeden....

Rob van Swieten - 30 augustus 2016
Zo die hebben ook het huis verlaten vandaag in de laarstraat, ouders nog wel oplettend uiteraard.

Henk Jan Hof - 31 augustus 2016
5 Zwarte Kraaien op dit grasveld. Twee adult en 3 1kj. Ineens roepende spechten, boomklevers en
krijsende Blauwe Reiger. Er hangt Havik vrouw adult boven de wei. De volwassen kraaien gaan direct
de hoogte in, proberen boven de Havik uit te komen. De jongen blijven laag. Havik duikt, kiest jong uit
en pakt die simpelweg met de poot. Daarna landing in weiland. Ineens zijn er wel twintig kraaien,
Havik geeft geen krimp. Knijpt de kraai dood en vliegt er mee op. Plukplaats wordt plek onder een
Vlierstruik aan de voet van een Zomereik.

Michel Klemann - 31 augustus 2016
Aalscholvers in de Rammelwaard. Mooie beesten zijn het toch.

Henk Bouwman - 1 september 2016
Nadat het nest zo'n 3 weken door mannetje alleen is bezocht en gevoed, vloog vandaag het eerste
jong uit, mannetje ging nog 1 keer in nest met visje, wellicht nog een achterblijver...

Michel Klemann - 3 september 2016
Vanmiddag nog maar weer eens een poging gewaagd naar de zwarte ibis en jawel hoor, vandaag
was ie er. Filmpje gemaakt van het foerageren waarna die met de vleugels wijd uitgebreid ging staan
zonnen; een beetje zoals blauwe reigers dat soms ook doen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209705489974575/
Rob van Swieten - 3 september 2016
Via via, dus even invoeren, kijken waar deze vandaan komt.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/608847482622957/
Dick van Hoffen - 3 september 2016
Wat doen voor natuur en landschap in Gelderland? Stuur een mail met jouw mening over de
wijzigingen van het ruimtelijk beleid naar post@gelderland.nl
Wat er nu ter visie ligt is een voorstel van het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Tot 1 oktober
mag iedereen zijn "zienswijze op de Actualisatie Omgevingsvisie" opsturen aan GS. Daarna kijken GS
of er aanleiding is om de voorstellen nog aan te passen en vervolgens beslissen Provinciale Staten in
november of december over de voorstellen.
Waar het over gaat?
Het toestaan van natuurbegraafplaatsen in de bestaande natuur.
Ruimte voor kleinschalige recreatie zoals klimbossen en natuurkamperen.
Ruimte voor windturbines in de natuur, ook op de Veluwe, in stroken van 1,5 kilometer breed langs de
A28, A 50 ( die ga je dus hevig goed zien vanaf Zwolle) en langs de A12. Niet langs de A1 want die
wordt beschouwd als midden op de Veluwe.
Verder stellen GS voor om de maximum omvang van stallen voor intensieve veehouderij los te laten.
De mega-stallen mogen dus megagroot worden, op voorwaarde dat de boer wat extra's doet aan of
milieu of landschap of volksgezondheid. Helaas zijn die voorwaarden niet hard af te dwingen dus is
het een boterzacht verhaal.
Iedereen mag er wat van vinden en zijn zienswijze indienen vóór 1 oktober naar post@gelderland.nl
Ook is er nog een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 8 september in Hotel Haarhuis in Arnhem.
Meer weten: neem gerust contact op of kijk op de onderstaand link:
https://www.gelderland.nl/actualisatie-omgevingsvisie-2016
Kom je er niet goed uit, bel dan gerust voor meer informatie met Pauline Saltet, telefoonnummer 026
359 92 66. Maar je kunt ook met mij contact opnemen.
Gert Van Den Boezem - 3 september 2016
Verkeerde lens, licht niet echt lekker, maar
v.a. nieuw IJsselbrug, een zilverreiger

Henk Jan Hof - 4 september 2016
Gisteren man KS 61 over de loopplank stroomopwaarts in Leesten Oost. Op weg naar man KT 65.
Die twee kunnen niet samen. Een van de jongen bekeek het aandachtig maar volgde niet. Rest van
de familie roepend. Vandaag man met jong samen over de loopplank. Leert snel blijkbaar.
Vandaag paar uurtjes met Benny Middendorp op pad om zwanen te ringen in Zutphen. Ze zaten goed
maar omdat wij maar met z'n tweeën waren kon er maar één gevangen worden. Bij een paar houden
de volwassen vogels de jongen bij ons vandaan. Vorige week de jongen van een al geringd paar
gevangen, op één na. Nog even proberen of die zich vandaag zou willen laten vangen, maar het jong
hield afstand (zie foto). Later dit seizoen nog maar eens proberen.

Martin van Middelkoop - 5 september 2016
Afgelopen nacht een klap tegen het raam en vanochtend gevonden.....
Mooi in verenpak gehuld maar zL nooit meer jagen.

Dick van Hoffen - 7 september 2016
Windmolens in de Gelderse natuur?
(Nog ) niet overal, maar het begin is er. De blauwe vlekken op de kaart geven de
verkenningsgebieden aan.
Laat weten wat ervan vindt, en dien een zienswijze in bij de provincie Gelderland. post@gelderland.nl
Geldt ook voor Zwollenaren!
en kijk ook eens even verder naar de plannen: https://www.gelderland.nl/actualisatie-omgevingsvisie2016.…
Misschien iets concreter. De blauw
gearceerde gebieden zijn natuurgebieden
waarin windparken misschien ontwikkeld
kunnen wanneer Provinciale Staten van
Gelderland het voorstel van GS
overnemen. Tot eind van de maand kan
je zeggen wat je er van vindt. De politiek
is er aardig verdeeld over, dus een
signaal van burgers kan echt zin hebben.

Michel Klemann - 9 september 2016
Een flutbedrag aan schade is in Gelderland voor Gedeputeerde Staten reden geweest om de WBE's
voor vijf jaar ontheffing te verlenen om jaarlijks honderden knobbelzwanen af te schieten.
De VWG is in beroep gegaan tegen dit destructieve en zinloze afschieten van knobbelzwanen in de
hele provincie Gelderland.
Als download het beroep tegen de ontheffing en de uitnodiging voor de zitting op dinsdag 27
september 2016 om 11.00 uur Paleis van Justitie in Arnhem.
Delen: Iedereen is daar welkom en hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Erik Mensonides - 10 september 2016
De kerkuilen in slot Nijenbeek blijven goed beschermd, zelfs op
monumentendag mag je de ruïne niet betreden...

Stef van Rijn heeft het bericht van DPM gedeeld - 11 september
Onze collega Stef van Rijn doet onderzoek naar het geheime leven van de wespendief. De meeste
wespendieven zijn momenteel alweer vertrokken naar Afrika. Stef volgt een aantal gezenderde vogels
en ging op pad met Vara's Vroege Vogels op zoek naar een late wespendief met een zender.
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/het-vlieggedrag-van-de-wespendief
Erik Mensonides - 11 september 2016
Op mijn Slaapplaats bij de #Wulpen in de
Veenoordskolk was het aanzienlijk rustiger dan
vorig jaar ( toen 230 nu halen we de 100 niet)
Hebben ze zich dit jaar verplaatst? Aantallen zijn
verwerkt in het Kaartje door #Sovon.

Michel Klemann - 12 september 2016
Zo. De telpost is ook weer ontsmet. Lekker hoor.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209782446258434/
Rob van Swieten - 15 september 2016
Binnenkort operatie ( knie) even herstellen dan is het weer vogelen geblazen, nu maar even korte
loopjes en andere fratsen vastleggen.

Michel Klemann - 16 september 2016
Zeldzaam vogeltje langs de IJssel. Ik hoorde en zag ze opvliegen bij het molentje in de uiterwaarden
en vond ze later terug in de stokebrandgeul thv Bronsbergen. Twee zilverplevieren.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10209817672219061/
Henk Bouwman - 17 september 2016
ik ben in de Biesbosch geweest voor 2 uurtjes, ik heb 3 foto's waarbij ik wel het soort denk te weten ,
kan iemand even checken?

Erik Mensonides - 17 september 2016
115 Grote Zilverreigers bij de Yperenplas vanochtend en een Indische gans bij de veerstoep. Aan de
andere kant van de dijk bij de Bolwerksplas schieten jagers met lokvogels en schuiltent 3 ganzen uit
de lucht. Wat een pril contrast bij de #watervogeltelling voor @sovon

Henk Bouwman - 18 september 2016
Dagje vogel kijken in Holten, helaas alleen wat algemene soorten mogen zien....maar ach...

Erik Mensonides - 18 december 2016
Yperenplas @sovon watervogels met Brilduikers fraters en hybride tafeleend.

Erik Mensonides - 18 september 2016
Vreet festijn zondagmorgen. 120 Grote Zilverreigers en 20 Blauwe reigers volgen 300 Aalscholvers,
de aalscholvers jagen de vis naar de kant op de Yperenplas alwaar de reigers aan de kant hun
graantje meepikken. Mooi schouwspel om te zien! Zeker als de Havik overvliegt en de Ijsvogel
luidkeels langsvliegt. @VroegeVogels @Sovon @vogelbescherming
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1144396172273924/
Erik Mensonides - 19 september 2016
Vanochtend met Piet het vreetfestijn bekeken. Waar gisteren de vissers zaten o de Yperenplas vreten
nu zo'n 150 Aalscholversers de gelokte vis op de voerplekken weg. 88 futen 1 geoorde fuut, 2
ooievaars en 75 Zilverreigers delen het ontbijt. Verder de Ijsvogel, Kleine en Grote Mantelmeeuw
zilver en kok meeuwen tafel, slob, kuifeenden, smienten en de visarend kwam hoog cirkelend achter
ons langs dit keer. Ook de eerste 17 Kolganzen vlogen over Mooi tafereel. Onderweg ook Brand
Grauwe en Nijlganzen en de torenvalk en Sperwer gezien vanaf Zutphen (waar nu het fietspad achter
Nijenbeek wordt weggefreest).
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1145268562186685/
Michel Klemann - 19 september 2016
Mooie zonsopgang vanmorgen. Vanmiddag genoten de schildpadden in De Vijver nog even van een
zonnige dag.

Marcel Pietersen - 19 september 2016
Naar aanleiding van berichten over de Yperenplas ben ik zelf gaan kijken naar de vogels. Als grote
verrassing (voor mij dan) kwam deze visarend overvliegen. Wel op grote hoogte maar toch nog
redelijk kunnen fotograferen. Mooie tip.

Michel Klemann - 20 september 2016
Hans Grotenhuis vandaag bij BuitenGewoon op Omroep Gelderland op 22 minuten. " Provincie
Gelderland wees diervriendelijk en schiet geen knobbelzwanen meer af"
De VWG gaat in beroep tegen de provincie om dit zinloze doodschieten van jaarlijks 400
knobbelzwanen in Gelderland te voorkomen.
De zitting is op dinsdag 27 september 2016 om 11.00 uur Paleis van Justitie in Arnhem. Iedereen is
daar welkom en hoe meer zielen hoe meer vreugd.
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/994789379/BuitenGewoon/aflevering/778542424
Henk Jan Hof - 20 september 2016
Op de foto een 1ste jaars Knobbelzwaan. Het enige exemplaar dat overleefde aan de Draaiomsdreef.
Moeder en 5 jongen dood. Eerst werd gedacht aan botulisme. Dat was het niet. De kadavers zijn
helaas niet onderzocht op wat de oorzaak van de sterfte dan wel was. Een gemiste kans. Het
verenkleed van dit jong ziet er nu wel goed uit. Wel kreupel aan beide pootjes.

Jamie Lebbink - 20 september 2016
Het is geen Zutphen maar voor de liefhebbers zeker de moeite waard om eens lekker te gaan
struinen.
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/994789379/BuitenGewoon/aflevering/778542424

Rob van Swieten - 21 september 2016
Vanuit een stoel een merel gaat nog wel, maar snel met krukken voor de vogel in de lucht is niet echt
handig.

Michel Klemann - 21 september 2016
Goed knobbelzwanennieuws uit de flevo, nu Provincie Gelderland nog: bericht op twitter (nu zit ik niet
op twitter dus maar zo).

Michel Klemann - 23 september 2016
Vanmiddag even naar de Rammelwaard. Ver weg zaten wat steltlopertjes; op de digiscoop-foto 6
bonte strandlopers, 2 kemphanen en een bontbekplevier.

Michel Klemann - 24 september 2016
Het bericht is op mijn verzoek aangepast; van 400 naar 2000 ex. Nu klopt het wel. Handig zo'n digitaal
nieuwsbericht.
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2117126/Rechter-moet-besluit-nemen-over-afschietenknobbelzwanen-in-Gelderland
Dick van Hoffen - 25 september 2016
Uurtje in de kijkhut Rammelwaard doorgebracht. Wel jammer dat de eerst zoveel wegjaagt wanneer je
aan komt lopen. Maar met een beetje geduld zie je van alles.

Henk Jan Hof - 25 september 2016
Vanmiddag ronde Knobbelzwanen gemaakt. Geen enkele vogel op de kant, het aflezen van de
pootringen lukte niet echt. Ringen bij het paar van Robert van Gulliklaan wel afgelezen. Dit lukte bij de
volwassen vogels, de jongen hielden afstand. Nu met 3 jongen. Bij Leesten oost trof ik een jong die ik
koppel aan dit paar. Ander jong niet teruggevonden.

Michel Klemann - 26 september 2016
Gisterenmiddag wezen zoeken naar de Chinese Moerasslak in het Groene kanaal. Naast de tientallen
voor de sluis, heb ik nu ook twee levenden gevonden in het kanaal zelf. Één meteen achter de sluis
en een tweede drie kilometer stroomopwaarts. Ingevoerd op
https://vwgzutphen.waarneming.nl/soort/view/199364?from=2016-09-25&to=2016-09-25
met foto's.
Voor naturetoday reden om nog eens aandacht te besteden aan deze nieuwe exoot. Ik ben benieuwd
hoe ver de verspreiding al is gevorderd; Veengoot, Baakse Beek, Berkel misschien via de IJssel
etc.???? Let er eens op als je langs de waterkant loopt te slenteren.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22990
Michel Klemann - 27 september 2016
Afgelopen vrijdag was er nog dit bericht in De Stentor Zutphen. Staat niet op de website dus maar zo.
Vandaag was de zitting in Arnhem van bijna anderhalf uur. Het is nog even afwachten op de uitspraak
(4-6 weken), maar we houden je op de hoogte.

Henk Jan Hof - 28 september 2016
Vandaag twee paar Knobbelzwaan bij langs geweest. Het gezin bij de Draaiomsdreef (zie foto) en het
gezin van De Robert van Guliklaan. Bij die laatste valt het gezin uit elkaar. 2 jongen zijn op de ringplek
aan Jo Spierlaan achtergebleven, de rest van de familie zit bij de kruising Den Elterweg / Jo Spierlaan.
Bij de gezinnen alle ringen af kunnen lezen.
Bij deze twee paren zag ik bij alle jongen dat ze de snavel naar beneden bewegen en dan met een ruk
weer omhoog bewegen. De mannetjes waren daarbij in de weer met het gooien van gras of
rietstengels. Alle vogels daarbij zacht roepend.
Dit is mij niet eerder opgevallen. Waar zou dat gedrag nu betrekking op hebben?

Esther van den Berg - 29 september 2016
Zojuist deze foto genomen bij het originele nest!

Henk Bouwman - 29 september 2016
Oostvaardersplassen ipv Zutphen...

Astrid Werdmuller - 30 september 2016
We hebben vorige week de Kijkhut Rammelwaard onder handen genomen (we= Carin en Astrid).

De koeien werden erg nieuwsgierig.

Jullie hopelijk ook! Er hangt een logboek, als je zin hebt schrijf er in wat je ziet of meemaakt. De
eerste waarnemingen zijn al genoteerd.

Dick van Hoffen - 1 oktober 2016
Arme tapuit. Leuk dat ik je even kan zien hier in de buurt ( Loër-enkweg). Maar ik denk dat je gefopt
bent door het korte raaigras: er is hier amper wat te eten en je moet nog zo'n eind.

Michel Klemann - 1 oktober 2016 Eurobirdwatch...
Vanaf drie locaties worden overvliegende ganzen georganiseerd onder vuur genomen; met
maisrestanten en lokganzen naar beneden gelokt. Uren lang klinken schoten en storten de grauwe en
nijlganzen naar beneden. Een aangeschoten grauwe gans lazert naar beneden en plonst nog net in
het water anders was die over de grasakker gestuiterd. Het bloed liep uit z'n openstaande bek, de
vleugels beginnen snel te hangen en het dier verstopt zich in de oever om daar te sterven. De jager te
beroerd om erachteraan te gaan.
Nederland is voor ganzen een internationaal
belangrijk land, maar de
natuurbeschermingsorganisaties zijn niet in
staat gebleken deze destructie, vaak
volledige uitroeiing in bepaalde gebieden,
tegen te houden. Ik zie geen enkel verschil
met het zinloze kapotschieten van ooievaars
in Libanon of wespendieven in Malta, behalve
dan dat deze criminalteit hier gelegaliseerd is.
Uiteindelijk pleurt ie op, maar morgen is het
tuig van de richel weer terug om nog meer
grenzeloze destructie aan te richten.
Niemand houdt ze tegen.
8 oktober 2016
Mijn bewustzijn is helaas te kort om
veranderingen in beeld echt goed te kunnen
vast houden en aan-elkaar-te-plakken. We
"zien" het daardoor slecht. De herinnering
aan het weer op de telpost is altijd in stapjes.
Donker in de ochtend --> mooie zonsopkomst --> mooie wolkenluchten --> etc, Maar hoe zich dat nu
precies bewoog weet je niet meer. Daar heb je techniek voor. Een stukje film van vanmorgen van de
zonsopkomst en voorbij drijvende wolkenluchten (tot de batterij op was); 32 keer versneld ziet er toch
anders uit dan de echte ervaring.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10210009735420521/
Henk Jan Hof - 2 oktober 2016
Vandaag een paar paartjes Knobbelzwaan bij langs gefietst. Paar Robert van Guliklaan valt uit elkaar.
Bij het paar trof ik nog twee witte jongen aan, één geringd. Verderop in de wijk trof ik twee andere
jongen. Een ander jong kan ik niet terugvinden.

Gert Van Den Boezem - 4 oktober 2016
Vandaag, new kids on the block (Vispoortgracht)

Henk Jan Hof - 5 oktober 2016
Vanmiddag de zwanen in Zutphen bij langs geweest. Het vergt enige volharding om ringen van
zwemmende vogels af te lezen. Man ks09 met vrouw en 2 1kj op de schouwlaak. Het paar van de
begraafplaats zit er nog met de 5 jongen. Het paar van woonwijk de Ooyerhoek nu nog met 3 jongen,
twee jongen niet terug kunnen vinden. De families vallen uit elkaar blijkbaar. Op de Revelhorst trof en
in Leesten Oost nog een volwassen vrouwtje. Op de Berkel ter hoogte van de watertoren zwom een
paar met twee lichtbruine jongen. Geen idee waar die vandaan komen, geen Zutphense broedvogels
in ieder geval.
Henk Jan Hof - 8 oktober 2016
Het paar Knobbelzwaan aan de Warnsveldseweg is nog compleet. Het hele gezin slobberend op
eendenkroos. Ringen kon ik niet aflezen. Alle jongen rekken en strekken de vleugels. Vleugelklappen.
De grote slagpennen worden gepoetst. Nog even en er wordt over korte afstanden gevlogen.

Jeroen Kuipers - 9 oktober 2016
Zaterdagochtend wezen ringen op de vaste ringplek tussen Eefde en Almen. 30 vogels waaronder
veel heggenmus en roodborst. Enkele tjiffen, koolmezen en pimpelmezen en verder een staartmees,
goudhaan, vuurgoudhaan, een late zwartkop. De grootste verassing was een roodborsttapuit, een
nieuwe soort voor de ringplek. Ze zitten wel in de omgeving op het open land maar dat ze door het
bos scharrelen was toch wel verrassend.

Erik Mensonides - 9 oktober 2016
Witgatje versus Roodborst. Als de Havik overvliegt maakte hij een ander geluid dan de Oeverloper. .
Yperenplas 9.45

Ans Houweling - 10 oktober 2016
Rammelwaard vanmorgen. De plas bij de vogelkijkhut was wat leeg, waarschijnlijk door de
werkzaamheden. Opvliegend witgatje en watersnip, ijsvogel, in de verte wat grauwe ganzen en
nijlganzen. Toen maar wat geprobeerd met telescoop en compactcamera.

Michel Klemann - 13 oktober 2016
http://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/124479604
Eerst alle ganzen kapot schieten en wegjagen en vervolgens over de grens dure fazanten kopen en
ze uitzetten om in ieder geval nog iets kapot te kunnen schieten...... Hoe dom ben je dan.

Richard Heeringa - 14 oktober 2016
Warnsveldseweg, vanochtend...

Erik Mensonides - 16 oktober 2016
Wilpsche Dijk. Vanochtend 2 geoorde futen, witgatje en heel veel Kol en Brand ganzen bij de
watervogeltelling voor Sovon op de Wilpse Klei. Ik ben benieuwd waar al die Grote Zilverreigers
slapen, komend weekend de Slaapplaats telling.

Rob van Swieten - 16 oktober 2016
Weer een eerste telling gedaan, het lopen gaat wel maar het stilstaan is nog een vervelend pijnlijk met
de knie. Geen rariteiten maar het weer was er niet minder om.

Dick van Hoffen - 21 oktober 2016
Gestreepte strandloper bij de Teugse plas bij Deventer. Toch echt steeds meer wadvogels langs de
IJssel door al die kaalslag.

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

Henk Jan Hof - 23 oktober 2016
Gistermorgen de slaapplaats van Aalscholvers en Grote Zilverreigers geteld in Wichmond. Dat leverde
26 Aalscholvers en 17 Grote Zilverreigers op. Vanavond de aalscholverslaapplaats bij De Vijver
geteld. 44 ex.

Marcel Pietersen - 23 oktober 2016
Vanmiddag voor het eerst in de vogelhut geweest bij de Rammelwaard. Mooie hut en vele vogels.
Deze was de mooiste: een Groenpootruiter.

Henk Bouwman - 26 oktober 2016
Industrie Terrein de Revelhorst..in de vroeg koude mistige ochtend....

Ans Houweling - 27 oktober 2016
In de vijver in Leesten ten oosten van de Looer Enkweg, langs de rondweg, vanmiddag nog een gezin
knobbelzwaan gezien: https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/125903123
Henk Bouwman - 29 oktober 2016
Gefocust op een vis en een roofvogel...

Henk Jan Hof - 2 november 2016
Vandaag bij de vijver bij het zwembad en bij de begraafplaats aan de Warnsveldseweg de
watervogels geteld. Op beide plassen slechts één Grauwe Gans met kleurring. Gisteren de
Vispoortgracht geteld. Op alle wateren IJsvogel.

Dick van Hoffen - 3 november 2016
Afgelopen zondag in de Rammelwaard: Grauwe ganzen waren erg schrikkerig door de jacht. Wel leuk
een paar IJsvogels, veel doortrekkende Koperwieken en Kramsvogels, wat Leeuweriken. Paar
Dodaarzen in de plas en op de terugweg een mooi man Blauwe kiek. Bij Deventer nog een flinke
groep Wulpen en een Indische gans tussen de Grauwe.

Gert Van Den Boezem - 4 november 2016
Er ploft zojuist een invasie Canadese ganzen (>15) neer in de Vispoortgracht...
Rob van Swieten - 4 november 2016
Een tussen telling begraafplaats met ook nog verdeling van wild,e eenden in geslacht m vr en
mogelijke eclips. Veel ganzen ( grauwe) en een aantal halsbanden. Alles via obsMapp ingesproken.
Moet nog wel wennen aan de naam parkeend of parkgans daar Sovon spreekt over soepeend of
soepgans..dus waarom de naam park... is verzonnen mij een raadsel. Ook de knobbelzwanen
uiteraard met jongen nog en een schijnbaar ogende meerkoeten nest maar wie goed kijkt of al langer
vogels kijkt beter.

Henk Bouwman - 5 november 2016
Iemand al pestvogels gezien in Zutphen!?

Dick van Hoffen - 6 november 2016
Leuke vogeldag gisteren. Bijna allemaal soorten die vanuit het hoge noorden hier de winter komen
doorbrengen. Die Pestvogels waren de aanleiding. Kon ik niet bij wegblijven. Kreeg er nog een paar
leuke toegiften bij: Sneeuwgors, Roodkeelduiker, Oeverpieper, Drieteenstrandloper en Steenloper. (
tip: wanneer je achter Pestvogels aan gaat, neem dan een extra geheugenkaart mee).

Henk Jan Hof- 6 november 2016
Gisteren enkele vaste watervogeltelgebieden geteld: het Bronsbergen meer en Leesten Oost.
Normaliter worden deze gebieden rond de 15de van de maand geteld maar de komende maanden wil
ik de telfrequentie opvoeren. Leesten oost nieuwe soorten deze maand: Dodaars en Grote Gele
Kwikstaart. Voor het Bronsbergenmeer was dat een Grote Mantelmeeuw. In Leesten Oost zwom
paartje Knobbelzwanen rond. Beide vogels ongeringd. Voor mijzelf nieuw telgebiedje bedacht dat
loopt vanaf 't Poppink naar De Draaiomsdreef, alle kleine retentievijvers langs die route heb ik in dat
gebiedje opgenomen. 11 soorten, waaronder Grote Gele Kwikstaart. In het najaar maak ik altijd al
plannen voor komend broedseizoen: naast Knobbelzwanen neem ik de Meerkoeten in de planning op.
Zoveel mogelijk nesten volgen in stedelijk gebied.

Rob van Swieten - 8 november 2016
Mist, zon weer mist maar uiteindelijk best een paar uurtjes goed weer. Zo wat sjouwend door de stad
met de hoop misschien een pestvogel. Dat zat er niet in wel wat groepen koperwieken met het
hoogste aantal in een groep van 72 ex. Hier en daar een groenling, goudvinken en ander gespuis.
Dodaars houden zich toch meestal wat verborgen, zoals bij de Vispoortgracht. Een ijsvogel bij de
grote vijver in vlucht. Naarmate je wat meer de bewoonde wijken inloopt zijn er altijd wel kleine
groepjes huismussen. Op de terugweg stukje langs de IJssel waar een torenvalk nu niet echt van haar
rust kon genieten. En zo zat er weer 10,5 km stad lopen weer op.

Marcel Pietersen - 12 november 2016
Zwarbuikwaterspreeuw. Vanmiddag gespot bij Warken, nabij het afleidingskanaal. Prachtige vogel.

Martin van Middelkoop - 12 november 2016
Vanmorgen heerlijk wandelweer en bij de vistrap van Warken is
overwinteraar de waterspreeuw gespot. Wat is het hier in Warken
toch mooi.

Rob van Swieten - 12 november 2016
De koorts weg dus op naar buiten, viel nog wat tegen maar goed, tijdens de telling geen dode
watervogels gevonden gelukkig. Ditmaal geen enkele ijsvogel en weinig ganzen. Van de wilde eenden
zeker meer mannen dan vrouwen aanwezig op drie tellocaties. Van het knobbelzwanen paar met vier
jongen op de begraafplaats trof ik nu alleen een Ad. met een jong aan. Nu weer snel kop thee. en
weer rusten. Morgen inkloppen de aantallen.

Henk Jan Hof - 13 november 2016
Gisteren de watervogels geteld in telgebied De Vijver. Vlakbij het zwembad in Zutphen. Geringde
ganzen trof ik er niet aan, maar wel een Kuifeend vrouw met neusring op snavel, mintgroen, leter U.
Een eend op deze wijze geringd trof ik niet eerder aan tijdens de watervogeltellingen. Waar meld ik
deze ring?

Erik Mensonides - 13 november 2016
Bij mijn watervogel ronde vanochtend
geen dode vogels! 7000 Kolganzen, 2
Brilduikers vrouw en geen Ijsvogels?
Gisteren zat de Zilverplevier weer bij het
Zandgat voor de Bolwerksmolen, leuk

Harry Gelderman - 13 november 2016
Buizerd N348 (rondweg) in Eefde.

Michel Klemann - 14 november 2016
Het is weer halverwege de maand dus de watervogels zijn weer geteld. Iets minder dan vorige maand
maar met "slechts" 17 ijsvogels is het toch weer een mooi aantal. Als je dat lijstje zo doorloopt zitten er
toch nog best een flink aantal watervogels in en rond Zutphen.

Harry Gelderman - 16 november 2016
heeft 2 foto's toegevoegd aan het album Slechtvalk ST Walburgiskerk.

Harry Gelderman - 16 november 2016
heeft 4 foto's toegevoegd aan het album Bosuilen op de Boompjeswal.

Harry Gelderman - 16 november 2016
heeft 4 foto's toegevoegd aan het album Aalschover.

Harry Gelderman - 19 november 2016
heeft 5 foto's toegevoegd aan het album Wulp ?Ik ben geen kenner maar dit gevonden in het boekje.
Vijf stuks totaal.

Dick van Hoffen - 19 november 2016
Vandaag naar de Randmeren geweest. Gaat volgende week niet lukken met de excursie, want op
zaterdag natuurlijk naar de SOVON dag en dan zondag een dagje thuis.
Een eenzame Flamingo ( geringd, rood links, maar niet af te/ ge lezen) en een Casarca op :"de Plaat"
in het Vossenmeer. ( en natuurlijk heel wat meer vogels). In het Harderbroek een mooie groep Kleine
zwanen: 107 stuks met 20 jongen. Daarnaast heel veel tafeleenden en toppereenden ( zeker 3000 per
soort) Kost moeite om daartussen nog andere soorten te ontdekken. In ieder geval de nodige
Pijlstaarten, die er in de buurt van Elburg met vele honderden zitten. ( wel een telescoop mee, anders
valt het tegen).

Esther van den Berg - 22 november 2016
Ach wat triest nu...
Zojuist aangetroffen in de Eefse beek
Een van de 5 overgebleven jonge zwanen
Vogelgriep?

Henk Bouwman - 27 november 2016
Vindt deze wel mooi bij het seizoen passen....

Henk Jan Hof - 27 november 2016
Vanmorgen even enkele plasjes in Warnsveld bij langs gelopen en de watervogels van de vijver bij het
zwembad in Zutphen geteld. Ik had daar maar 1 Waterhoentje. Slecht geteld denk ik. Slechts 1
gekleurringde Grauwe Gans. De Kokmeeuwen gescand, geen gekleurringde beesten aanwezig. Bij de
Draaiomsdreef paar Knobbelzwaan. Het geringde vrouwtje jaagt de ganzen eraf, invallende Grauwe
Ganzen worden direct begroet met opgebolde vleugels. De meeste zwanen zijn vertrokken. Zou leuk
zijn om te zien waar onze stadse vogels in deze tijd van het jaar verblijven.

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 Bouwman - 29 november 2016
Mooi dagje Duursche Waard...

Henk Bouwman - 30 november 2016
Hap.....slik....weg....

Henk Jan Hof - 30 november 2016
Mooi koud vanochtend. Ik trof een paar zwanen aan in bevroren plasje

Harry Gelderman - 1 december 2016
De ransuil is ook weer in Bronkhorst.

Harry Gelderman - 1 december 2016
Dutje doen.

Henk Jan Hof - 4 december 2016
Dit weekend even de zwanen bij langs geweest. Watervogels van het Bronsbergenmeer geteld. Daar
liep nog een Scholekster rond. Met 44 stuks een dik aantal Krakeenden.

Henk Bouwman - 5 december 2016
IJsvogel in Leesten.....

Dick van Hoffen - 6 december 2016
De Waterspreeuw bij de vistrap blijft een dankbaar object om eens lekker met de camera te spelen.

Harry Gelderman - 6 december 2016
Buizerd gespot langs de weg in de boom.

Henk Bouwman - 6 december 2016
Helaas nog niet gezien in Zutphen..deze is uit Velp..

Henk Jan Hof - 9 december 2016
Vandaag een uurtje over, even eruit en enkele zwanen paartjes bij langs geweest. De mannetjes laten
zich al goed zien, zwemmen bijna allemaal met opgebolde vleugels rond. Er zijn nu diverse
ongeringde paren in de stad, waarvan ik inschat dat die vangbaar zijn Benny Middendorp.

Harry Gelderman - 11 december 2016
In oktober gespot langs de uiterwaarden.

Henk Jan Hof - 14 december 2016
Vanmiddag even rondje Knobbelzwanen, Almen, Vorden en Wichmond. Een echter pleisterplaats
vond ik nog niet. Bij de spitholterbrug 5 exemplaren op grasland. Her en der families. Richting Almen
een mooie groep -560 ex- Grauwe- en Kolganzen, foeragerend op grasland. In deze groep ook 7
Blauwe Reigers en 2 Grote Zilverreigers. Bij de Grauwe ganzen kon ik 3 van de 7 kleurringen aflezen.
Even bij de splitsing Berkel-Almen wezen kijken. De Waterspreeuw trof ik er niet aan,helaas.

Annelies van Klinken - 15 december 2016
Een beetje kort dag, maar wie o wie heeft er zin en tijd om het aanstaande weekend de Klapekster
telling van mij over te nemen, op de Empesche en Tondensche Heide ?????
https://waarneming.nl/gebied/info/670

Henk Bouwman - 17 december 2016

Bart Vastenhouw - 17 december 2016
Waterspreeuw bij de vistrap van Warken #dipper #fossekall #wasseramsel

Bart Vastenhouw - 18 december 2016
Het witte ooglid van de waterspreeuw valt erg op. #fossekall

Henk Jan Hof - 18 december 2016
Vandaag rondje Knobbelzwanen in de stad. Een geringd paar is eruit gezet. Ik kon ze niet
terugvinden. Er zwom ineens een ander mannetje. Een Poolse. Ongeringd. Die heeft het ook niet met
ganzen, net als het stel die hij eruit gezet heeft. Maar eens kijken hoe dit zich ontwikkeld. Een ander
stel poetsend. Half uur lang. Die zitten er al een maandje. Als het waterschap niet ingrijpt mooie
potentiele broedplek, met mooie begroeiing en voldoende vreten rondom.

Michel Klemann - 18 december 2016
Watervogels in en rond Zutphen zijn weer geteld dit weekend. De aantallen van december 2016 naast
die van 2015 gezet. De overeenkomsten tussen soorten en aantallen vind ik altijd opvallender dan de
verschillen. Het is in ieder geval weer leuk vogels kijken in de uiterwaarden en stadsvijvers.

Michel Klemann - 19 december 2016
Zo'n bericht geeft wel weer een inkijkje in het type volk dat daar rondloopt.
https://www.gelderlander.nl/overig/vossen-opgehangen-in-bossen-bij-voorst~a12cff63/
Dick van Hoffen - 21 december 2016
Van alles en nog wat te doen zo vlak voor de vakantie. Toch even weggepiept voor Waterpiepers bij
de Yperenplas. Er zaten er zo waar 6. Geeft al wel een beetje vakantiegevoel: onderin het Rhônedal
overwinteren er ook altijd een aantal. Precies hetzelfde biotoop: extensief beheerd ruig grasland.
Kolganzen op de plas werden opgejaagd door een sportvliegtuigje; Blauwe Reiger bleef er stoïcijns
onder ( met zo'n foto begrijp je de naam wel een beetje: hij is niet grijs ( Grey heron is de Engelse
naam).

Harry Gelderman - 22 december 2016
Gisteren in de Ravensweerd wezen kijken. Het was al vrij donker tegen vier uur.
Maar toch nog veel vogels gezien. O.a. de Nijlgans, kolgans, brandgans,Buizerd, en de Torenvalk Ik
gaf al aan weinig licht dus geen super foto’s.

Henk Bouwman - 28 december 2016
Iedereen een fijn uiteinde...

Harry Gelderman - 30 december 2016
Gisteren maar eens gekeken of de waterspreeuw er nog zat. Veel vogelaars met telerlenzen.
En ja ook de waterspreeuw.

Benny Middendorp - 30 december 2016
Gisteren binnen het werkgebied van vogelwerkgroep IJsselstreek een man Knobbelzwaan geringd
voor het RAS verspreidings- en overlevingsonderzoek. Ter plaatse van Singel, station Deventer.
Het mannetje maakt deel uit van een familie, waarvan we het vrouwtje en de vier jongen eind
augustus al vingen en van een ring hadden voorzien.
Drie van de vier jongen waren gisteren nog in beeld en zien er goed uit. Waar het vierde jong verblijft
is onbekend.
Dit gezin is nu compleet geringd en dat is voor mij extra leuk omdat het mijn geboorteplaats betreft.
Volgende keer weer naar Zutphen, samen met Henk Jan Hof.
Benieuwd of er uitwisseling is tussen deze twee hanzesteden.

Bijlage 1: Landschapsfoto’s Henk Jan Hof van 19 maart 2016.

Bijlage 2: Fotoserie Rob van Swieten van 8 april 2016.

Bijlage 3: Fotoserie Rob van Swieten van 7 mei 2016.

