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Januari 2017
Henk Jan Hof - 3 januari 2017
Sinds december is er geregeld een Grote Zilverreiger aan te treffen in Leesten Oost. Ontpopt deze
soort zich nu ook als stadsvogel? Door de jaren heen waren er al Grote Zilverreigers in de stad te
zien, o.a. bij De Brink, nabij woonwijk De Enk.

Remco Wester - 5 januari 2017
Hallo allen,
Vanavond eens lekker relaxed door alle Zutphense jaarboeken (2005-2014) aan het lezen, heerlijk
leesvoer voor de (nog) donkere avonden!
Nu vraag ik me af of al die jaargangen geïndexeerd zijn in een literatuuroverzicht?
Ik zie wel een overzicht in het jubileumnummer (2014), maar bij die referenties wordt 'helaas' niet
vermeld in welke jaarboeken ze staan.
Ik verzamel voor de Avifauna van Gelderland namelijk zoveel mogelijk referenties en ben er dan ook
zeer geïnteresseerd in. Deze referenties verwerk ik in overzichten die ik tzt weer wil publiceren (pdf)
als naslagwerk voor/over vogels in Gelderland.
(en ik begreep dat er dit jaar een Big Year is gehouden? Wat is de uitslag daarvan?
Henk Jan Hof - 6 januari 2017
Vanmiddag nog even langs de zwanen geweest. De meeste beesten lagen op het ijs te slapen. Geen
enkele ring kunnen aflezen. Bij een plas vond ik dode adulte Kokmeeuw, nog even goed gekeken voor
nog meer exemplaren maar die vond ik niet. Je kan niet weten met vogelgriep.

Jeroen Kuipers - 6 januari 2017
Vandaag was de Waterspreeuw bij Warken weer aanwezig. Vanmiddag twee uurtjes op de koude
stenen gelegen voor wat plaatjes. Het late middagzonnetje zorgde voor mooi licht. Bij de sluis ook
twee Grote Gele Kwikstaarten en een IJsvogel.

Harry Gelderman - 7 januari 2017
Gisteren een deel van een groep Wintertalingen op de foto kunnen zetten. Ik hoop dat ik de juiste
naam heb gevonden.Er zaten er wel driekeer zoveel. Maar als je al op 100m staat vliegen ze weg.

Dick van Hoffen - 8 januari 2017
Een eerste rondje over Hackfort in het nieuwe jaar. Ik ben geen hek meer tegen gekomen. Alle
graslandpercelen kan je zo op rijden. Dus ook alle koeien uit de wei. Gaat niet goed.

Henk Jan Hof - 8 januari 2017
Vandaag op pad voor Knobbelzwaan paar met ringnummers KS61 en KS 72. Die waren al een paar
weken weg. Hun plek ingenomen door ander volwassen paar. Vandaag terug op hun oude stek in
woonwijk De Enk. Een hoop gedoe. Er zwemmen nog twee 2kj beesten rond en die zitten in de weg.
Met opgebolde vleugels gaat het stel recht op de jongen af. De jongen gaan de plas af en lopen
Warnsveld in. Later tref ik ze bij De Blikvanger. Ze zijn behoorlijk onder de indruk. Een kwartier lang
kijken ze angstvallig in de richting van het volwassen paar. Het lichte (Poolse ) jong houdt liggend op
straat het paar vervolgens in de gaten. Ik vermoed dat dit een vrouwtje is. Niks dreigen, blazen of wat
dan ook, heel anders dan het bruine jong. Die keek het nog eens aan en kwam even later dreigend en
grommend op mijn af. Een mannetje?

Gert Van Den Boezem - 10 januari 2017
De graas en bemestingsbrigade is ook weer actief in mijn voortuin...

Henk Bouwman - 11 januari 2017
Winter komt eraan... houdt vol kleine vriend(in)...

Dick van Hoffen - 12 januari 2017
Klusjesdag thuis, maar even een klein uurtje weg om te zien wat er hier nog rondhangt.
Stormmeeuwen in alle leeftijden, Kokmeeuwen ook, maar een Kraanvogel bij Barchem was wel een
leuke verrassing.

paartje Stormmeeuwen

paartje kokmeeuwen

Kraanvogel en Nijlganzen

Kraanvogel

Stormmeeuw 2e winter

Stormmeeuw 1e winter

Harry Gelderman - 12 januari 2017
Buizerd in de boom.

Ans Houweling - 13 januari 2017
Grote Zilverreiger vanmiddag in de Vijver Warnsveld.

Stadsboomgaard Zutphen - 13 januari 2017
Druk in het Vogelpark vanmorgen. (Haar naam doet haar eer aan).
En lekker zonnebadende eenden.

Stadsboomgaard Zutphen - 13 januari
Rustig in de Stadsboomgaard Zutphen vanmorgen. In winterstemming.

Erik Mensonides - 14 januari 2017
Vandaag na inspiratie uit de nieuwe watervogel gids van Sovon Vogelonderzoek Nederland een
Zwaluw verrekijker 10 x 50 aangeschaft van de Vogelbescherming Nederland en de midwintertelling
gefietst. Op de Wilpse Klei kwam ik 7 weilanden gevuld met Kol, Brand en Grauwe ganzen tegen. Ik
had er nog nooit zoveel bij elkaar gezien, Na het verdelen in vakken kwam ik op een totaal van een
kleine 60.000 exemplaren uit. Vooral de aantallen Brandganzen aan het begin van de Yperenweg tot
aan de afslag naar slot Nijenbeek waren nieuw voor me. Dit keer zag ik 40 soorten met Brilduikers,
Nonnetjes, Dodaars, Grote Zaagbekken en een Topper. Ondanks de koude sneeuw en harde wind
was het erg gaaf. Onderstaand de aantallen vanaf de Yperenplas langs de Ijssel.

Dick van Hoffen - 15 januari 2017
Vandaag even in de Rammelwaard gekeken. Daar heb ik me een uurtje uitstekend vermaakt. Helaas
de Witoogeend niet kunnen ontdekken maar voor de rest was er genoeg te beleven

Michel Klemann - 17 januari 2017
Bijna alle grauwe ganzen die je hier in de regio afleest zijn hier ook geringd. Zo af en toe loop je er
een tegen het lijf die van verder komt. Vandaag kwam ik een mannetje uit Groningen tegen. Het is
daar nu ook wel erg koud.

Dick van Hoffen - 18 januari
Vanmorgen wat appels de tuin in gegooid ( Sterappels die niemand meer blieft hier in huis), met de
wens dat er wat Kramsvogels op af zouden komen. Ze vliegen al maanden boven het dorp heen en
weer, maar hielden tot vandaag behoorlijk afstand. Wens binnen het uur vervuld. Ze zijn de Merels
geheel de baas, die moeten rustig hun beurt afwachten.

Annelies van Klinken - 18 januari 2017
Vandaag tussen Baak en Vierakker een Groep van 5 Wilde Zwanen. Koppel met hun 3 jongen en een
grote groep ganzen bestaande uit Kol, Grauwe, Toendra en 1 Parkgans

Henk Jan Hof - 21 januari
Soms gaat het mis. Hier een 2kj Knobbelzwaan. Draadslachtoffer.

Dick van Hoffen - 21 januari 2017
Elk nadeel heb zijn voordeel: door al dat geschiet op de ganzen zitten ze graag vlak langs de wegen
een tegen de bebouwde kom aan. Ik kwam nabij Baak ook nog een Kolgans met halsring tegen.
Beetje vies -lichtgroen met Zwarte letters. Helaas maar half op de foto. DR of DP zeg het maar.

Gerrit Rensink - 21 januari 2017
De nestkast voor de steenuil schoongemaakt, gedesinfecteerd en de aanvliegroute vrijgemaakt.
Wat houtsnippers in de kast en het gezin kan erin.

Harry Gelderman - 21 januari 2017
Veelsoorten bij het plasje.

Harry Gelderman - 21 januari 2017
Het lijkt me een vrouwtjes fazant. Maar ik vind hem wel wat licht in de veren kan dat.

Gerrit Rensink - 23 januari 2017
Gisteren opeens weer een groep kramsvogels op de bessen, blijken er ook een aantal koperwieken
tussen te zitten. Altijd mooi in eigen tuin.

Erik Mensonides - 23 januari 2017
Tussen de monding van de Ossenwaarden en de Havenmonding fourageren leuke soorten doordat
alles is dichtgevroren, opvliegend wanneer een buizerd overvliegt en wegzwemmend bij passerende
vrachtschepen. Aalscholvers Grote Zaagbekken, Dodaars en Nonnetjes vangen veel grondel(tjes) en
Snoekbaars(jes) Verder 3 Knobbelzwanen, heel veel Smienten, Wilde, Krak en Kuifeenden met op de
achtergrond een Torenvalk. De meeuwen proberen een prooi te stelen. Leuk om te observeren, je
merkt veel rivaliteit.

Harry Gelderman - 24 januari
Bij het Veluwemeer zitten genoeg zwanen zo te zien.

Harry Gelderman - 24 januari 2017
Kuifeenden.

Harry Gelderman - 24 januari 2017
Zomaar wat vogels die ik Zondag op de foto heb kunnen zetten.

Marcel Pietersen - 25 januari 2017
Vanmiddag bij mij in de straat, Kramsvogel.

Harry Gelderman - 25 januari 2017
Op de voorgrond die zwartwitte eend, wat is zijn naam?

Richard Heeringa - 25 januari 2017
Samen met Harry Gelderman vanmiddag de vogelhut bezocht in de Rammelwaard. Natuurlijk ook
even in het logboek gekeken.

Harry Gelderman - 25 januari 2017
Rammelwaard. Wel erg ver weg allemaal..

Harry Gelderman - 25 januari 2017
Vanmiddag op de Voosterklei wel 10 in het weiland.

Henk Bouwman - 26 januari 2017
Het kleinste vogeltje van Europa.. het goudhaantje... zo klein... zo mooi!

Erik Mensonides - 26 januari 2017
Gratis snoeihulp van de Bever onder de Yperenberg, geeft de rivier de ruimte;) Dat zijn geen dunne
boompjes, verse sporen...

Harry Gelderman - 27 januari 2017
Langs de IJssel vanmiddag.

Jouck Iedema - 27 januari 2017
Vandaag, rond 15.00 uur ving ik vanuit het Wohrmannhofje het inmiddels bekende geluid op van een
roepende Slechtvalk en zag em rondjes rond de Walburgistoren vliegen! Leuk nietwaar!
Michel Klemann - 27 januari 2017
Grauwe Gans FPP is ook een leuke. Een mannetje, geboren in De Vijver in 2011 die tot in maart 2012
in Zutphen bleef rondhangen.
Zomer 2012 was die zoek, om in de winter 2012/13 op te duiken langs de Groninger waddenkust en
Zwolle/Dalfsen.
April 2013 duikt die in ene op in Niedersachsen ten noorden van Hannover om de winter daarop
opnieuw in de omgeving Zwolle te overwinteren.
In de zomer van 2014 zit die opnieuw in Duitsland, langs de Elbe dit keer in Niedersachsen waarna
die na bijna twee jaar "afwezigheid" opnieuw wordt gemeld juli 2016 in Niedersachsen/Sachsen
Anhalt.
Vorige week zat de vogel weer in Hasselt (Ov)....

Henk Bouwman - 27 januari 2017
Een tochtje over de heide....deze kleine schoonheid te pakken, de staartmees..

Richard Heeringa - 28 januari 2017
Vandaag en morgen wordt er weer geteld. Ik hoop op mooie aantallen.
https://www.tuinvogeltelling.nl/

Gert Van Den Boezem - 28 januari 2017
Ik kreeg nog bezoek.. Vispoortgracht, 28/01/17.

Henk Jan Hof - 28 januari 2017
Mijn waarnemingen van Grote Zilverreiger in en nabij Zutphen op 28 januari 2017

Henk Jan Hof - 28 januari 2017
Vandaag zwanenronde in en om de stad. De meeste zwanen zijn uit de stad vertrokken, maar de
paren die er nog zitten zijn territoriaal. Man Leesten Oost heeft het behoorlijk aan de stok gehad met
man ks61. Deze laatste domineerde tot voor kort Leesten Oost. Er is nu een mannetje gearriveerd die
de confrontatie aangaat. Het eerste gevecht verloor hij. Op 75 meter afstand van de winnaar zat hij op
het ijs uit te hijgen. Maakte grommende geluiden naar zijn tegenstander. Het is nog niet klaar in die
hoek denk ik. Deze tocht leverde ook een paar Raaf, 4 Grote Zilverreigers en een IJsvogel op.

Henk Jan Hof - 28 januari 2017
Misschien zijn er wel mensen voor te porren: registreer dode beesten.
https://www.sovon.nl/nl/dode-vogels

Bart Vastenhouw - 28 januari 2017
Drie soorten ganzen. De roodhalsgans zat een een gemengde groep brandjes en kollen van 400 a
500 vogels.

Richard Heeringa - 28 januari 2017
http://www.telegraaf.nl/nieuws/50801/huismus-meest-getelde-vogel
Gerrit Rensink - 29 januari 2017
Tuinvogeltelling zit er weer op. (29-01-2017 - 09:30 tot 10:00)
De aantallen lager dan ik normaal dagelijks zie, de verscheidenheid aan soorten redelijk normaal. (14
soorten)
Wat mij opviel was het lage aantal kraaiachtigen, geen enkele Roek of Kauw gezien.
Nummer 1 : Houtduif
Nummer 2 : Vink
Nummer 3 : Tortel en Kramsvogel.

Henk Jan Hof - 29 januari 2017
Vandaag in Zutphen Knobbelzwanen wezen ringen met Benny Middendorp. Wij vingen een paartje en
nog twee mannetjes. Ook het mannetje van de Draaiomsdreef. Vandaag lette hij even niet op en kon
gevangen worden. Het vrouwtje bleef bij ons zitten, roepend en etend. Diverse mensen waren angstig
dat wij de zwanen zouden doden. Uitgelegd dat dit niet het geval was en dat dit een onderdeel van
ons onderzoek is. Diverse personen volgden het ringen, stelden vragen, maakte foto's. Diverse paren
zijn nu compleet geringd. Twee vrouwtjes zou ik nog geringd willen zien, mogelijk dat dit later in het
seizoen alsnog kan. In de stad kunnen de pootringen wel goed afgelezen worden. Vaak heb je wel
een beetje geduld nodig. Afgelezen ringen kunnen gemeld worden op www.griel.nl

Het vrouwtje van de Oude Begraafplaats liet zich niet vangen, het paar van de Oude
Jeugdgevangenis hebben we vandaag niet teruggevonden, daarvan hadden we graag het vrouwtje
gevangen.
Twee beesten op aanwijzing van toeschouwers gecontroleerd op vishaken. Niet aangetroffen, ook
geen verwondingen aan de snavels.

Annelies van Klinken - 29 januari 2017
Vanmorgen kwam ineens Grauwe Gans RTT aangevlogen, en maakte een landing in de Uiterwaarden
aan de IJsselstraat (Zutphen).

Annelies van Klinken - 29 januari 2017
Vanmorgen op zoek geweest naar de Roodhalsgans, helaas niet gevonden, wel deze Kleinste
Canadese Gans - Branta hutchinsii minima tussen een groep Brandganzen

Richard Heeringa - 30 januari 2017
https://www.destentor.nl/deventer/voorst-zet-mezen-in-als-wapen-tegen-brandrupsen~ab075708/
Benny Middendorp - 30 januari 2017
Gisteren Knobbelzwanen geringd langs de IJssel in Zutphen, waar Henk Jan Hof met semi-RAS bezig
is. Mooie stad om de vogels langs de te gaan. Vier adulten konden we ringen. Van een nieuw
ongeringd stel 1 vrouwtje en van een ander nieuw ongeringd stel zelfs beide ouders. Van een ander
stel konden we nu eindelijk de man ringen, dat was enkele malen eerder net niet gelukt.
De mannetjes wogen 10,5 en 12,5 kilo en de vrouwtjes 9,5 en 10 kilo. Dit zijn normale waarden.
Allemaal (potentiele) broedvogels. We streven ernaar de stellen compleet te ringen (man en vrouw)
om zo de partner relaties en leeftijd opbouw van de populatie te monitoren. Ook sterfte, emigratie of
immigratie is zo goed te monitoren.
Meeste van onderstaande foto's zijn van Henk Jan Hof.

Richard Heeringa - 31 januari 2017
https://www.ad.nl/binnenland/besmettelijke-vogelziekte-het-geel-in-tilburg~af4e53c3/

Marcel Pietersen - 31 januari 2017
Vanmiddag bij de Rammelwaard. Buizerd bezig met een dode Kolgans.

Rob van Swieten - 31 januari 2017
Na een best poosje weer eens lekker op de fiets de wintertelling gedaan. Voor het eerst zo weinig
ganzen geteld. Maar goed het zijn ook moment opnamen en beleven is er altijd wel wat. Door de
kleine wijkjes fietsen waarbij je altijd vriendelijk gedag wordt gezegd als je vrolijk goedemorgen roept.
De mussen zijn altijd daar wel te vinden. Verder de open gebieden in is het armoe troef. De enkele
graspieper zijn op een hand te tellen. Daarom is het een welkome afwisseling om ook wat beboste
gebieden te hebben waar de mezen, vinken, spechten en ander gespuis te horen en te zien zijn. De
appelvinken met hun korte tikjes blijven toch leuke waarnemingen evenals de mooie zware roepies
van de goudvinken. Een water partijtje waar al heel wat jaren in de winter de grote gele kwikstaart
huist viel in het niet bij het in de donkere flits die alsof er niets te vrezen was lekker begon te zingen
hier en daar even zwemmen en weer lekker uitrusten. Kop thee erbij, boterham en gewoon lekker
genieten van het gedrag van het beest. Alleen het op en neer wippen met heel het lichaam is al mooi
om te zien. Maar net als bij iedere telling kun je geen uren blijven hangen en moet je verder. Een
ooievaar in zijn eentje met metalen ring meen P4603 is net zo leuk om te zien hoe stijlvol ze door het
grasland lopen. Met op de achtergrond nog een groene specht weer verder richting de IJssel. Al het
water gespuis zat aan de overkant m.u.v wat nijlganzen en twee grote zilverreigers. De paarvorming
bij de nijlganzen leek mij nog niet helemaal duidelijk wie bij wie hoorde. 1 moest er in ieder geval
wijken maar wie dat moest zijn waren ze nog niet over uit. Voldaan met nog een jagende torenvalk in
het zicht naar huis om weer wat te klussen en uit te kijken naar het laatste telgebied zaterdag a.s.
Eerste even na genieten. 43 soorten geteld.

Februari 2017
Henk Jan Hof - 1 februari 2017
Ik hoopte wat foto's te kunnen maken van knokkende zwanen. Maar er gebeurde niks. Geen
territoriaal gedrag. Grauwe ganzen werden er wel uitgezet, maar op lauwe manier. De zwanen die
elkaar in het zicht hadden tolereerden elkaar. De zwanen op de begraafplaats aan de
Warnsveldseweg trof ik aan zonder het jong dat tot dit weekend nog aansluiting had. In de aanloop
naar het broedseizoen is die nu verbannen. Bij alle paren de ringen af kunnen lezen.

Rob van Swieten - 2 februari 2017
https://www.flevoland.nl/Wie-zijn-we/Werken-bij-Flevoland/Vacatures/Adviseur-MonitoringNatuur.aspx Voor de liefhebber of wie werk zoekt.
Harry Gelderman - 2 februari 2017
Veel takken die in de weg zitten. Maar ik heb er nog iets van kunnen maken. Maar wat ik heb gespot
???. Heel klein vogeltje voor mij.

Harry Gelderman - 2 februari 2017
Vanmiddag In de Ravenswaarden deze vogel. voor mij lijkt die op een buizerd.Heb ik dit Juist?

Henk Jan Hof - 11 februari 2017
Consequent verzamel ik de waarnemingen van de Grote Zilverreiger. Eigenlijk hoeft deze soort niet
meer op de lijst van schaarse soorten maar het is wel een soort om makkelijk te hebben. Even
invoeren en na verloop van tijd heb je een mooi overzicht. Ook in de stad echte en vaste soort
geworden. Wordt met de week tammer.

Dick van Hoffen - 12 februari 2017
Met al die sneeuw natuurlijk naar buiten. Lekker sporen kijken. Voor het eerst een Houtsnip
"opgespoord " door het spoor te volgen ( zat 10 meter naast het pad). Grote zilverreiger op een atypische plek: midden in het bos langs een kwelslootje. Eerste kieviten weer terug langs de
"IJzerhorst", waar ook een leuk stukje natuurontwikkeling ligt, scharrelde een Grote gele kwik rond,
maar ook Graspiepers. Gaat vast nog leuke verrassingen opleveren daar. Richting Wichmond nog
een dassenburcht gevonden: liep een enorm ba(d)(g)gerspoor naar toe. een paar pijpen lagen in een
maisveld dus gaat risico opleveren voor de Dassen.

Erik Mensonides - 13 februari 2017
Zin om mee te fietsen 7 mei bij het krieken van de dag? Ik heb de lat hoog gelegd...
Opgave: www.vogelweek.nl

Rob van Swieten - 15 februari 2017
Dat vogels alweer de voorjaarskriebels krijgen is goed te horen en te zien. Maar de winter is nog niet
voorbij. Een rondje langs de IJssel en door de stad levert altijd wel iets op. De slechtvalk zat
vanmorgen nog alleen maar vanmiddag al weer beiden in en rondom de toren. Zo zie je ze en zo ook
in glijvlucht net zo snel weer weg. Op de uiterwaarden aan ganzen kol- brand- en grauwe gans geen

gebrek? De scholekster moet zich nog even alleen vermaken net als een man grote zaagbek al
drijvend met de stroom mee. Het kleine spul lieten zich minder snel vangen voor de lens als witte
kwikstaart, grote gele kwikstaart, goudhaantje, staartmezen en de ringmussen in de stad. De zwanen
voor mijn deur waren natuurlijk een makkie net als de meeuwen. Even nog wat oud brood gestrooid
en je heb er zo een meeuwen ontmoetingsplaats bij, hetzij altijd van korte duur, want op =op en dan
weer verder. er was weer genoeg te zien en in te voeren dus.

Henk Jan Hof - 16 februari 2017
Gisteren op zwanenronde. Zijn er groepen te vinden rond Zutphen. Ik heb de zuidoostzijde bekeken.
Van Baak tot Almen. Her en der trof ik nog families aan met een jong. Geen groep groter dan 4
exemplaren. Deze fietstocht leverde 9 Grote Zilverreigers op, 2 IJsvogels, honderden Kramsvogels.
Roepende Zwarte-en Kleine Bonte Specht op Hackfort.

Anne Marie Starreveld - 17 februari 2017
Vandaag heeft de GZ-ophang-ploeg in De Hoven een Wim Nijenhuis duo & solokast geplaatst bij Fa.
Klaassen. De kasten gaan zeker tien jaar mee, zijn fraai om te zien en hebben het
gierzwaluwkeurmerk.

Anne Marie Starreveld - 19 februari 2017
Fijne reclame
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/138036/vogelwerkgroep-zutphen-wil-de-gierzwaluween-handje-helpen

Jeroen Kuipers - 23 februari 2017
Zojuist om 13:00 uur een groep van ca. 50 kraanvogels over Leesten richting noord
Richard Heeringa - 25 februari
http://www.telegraaf.nl/nieuws/65932/mus-spelbreker-bij-asbestdak
Benny Middendorp - 25 februari 2017
Vandaag weer met Henk Jan Hof op pad in Zutphen voor semi-RAS Knobbelzwaan. Eén adult
vrouwtje van 10,5 kilo geringd, haar man hadden we eind 2015 al geringd. Volgens Henk Jan is dit
vrouwtje niet het oorspronkelijke vrouwtje van vorige keer. Paar vogels waren net niet mak genoeg of
de ringer (ondergetekende) net niet snel genoeg...
De meeste van de adulte broedparen zijn nu geringd. In augustus gaan we verder, waarbij de jongen
worden geringd.

Harry Gelderman - 25 februari 2017
Zou dit een Keep kunnen zijn?

Henk Jan Hof - 26 februari 2017
Op diverse potentiele broedplekken hebben de zwanen het aan de stok met grote canadese ganzen.
Het vrouwtje van Knobbelzwaan KT65 kwam dreigend voor mij staan. Ongeringd (nog).

Richard Heeringa - 28 februari 2017
Slechtvalk(en) volop actief bij de Walburgtoren...

Maart 2017
Michel Klemann - 1 maart 2017
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland stemmen definitief in met het "faunabeheerplan
Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023" van de FBE Gelderland. Een dik rapport over
georganiseerde misdaad; die door de provincie gelegaliseerd en ondersteund wordt.
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/10/faunabeheerplannen/jacht/Fbplan jacht en vrijstellingen
FBE Gelderland 13 feb 17.pdf
Harry Gelderman - 2 maart 2017
Smient eend in het water bij de IJsselstroom.

Rob van Swieten - 3 maart 2017
Wie hoe wie helpt een keer om nu de slechtvalk
ringen af te lezen..mijn ogen en kijker zijn on
toereikend. Biertje mijn rekening. reacties mogen via
pb..mag ook hier maar hoeft niet.

Rob van Swieten - 3 maart 2017
Het roept,zingt en knokt. Voorjaar in de bol? Met toch wel wat aan de frisse kant een deel van de stad
eens door voordat er gewerkt moet worden. Naast de gewonere soorten altijd leuk om de slechtvalk
tegen te komen. Daarnaast op de begraafplaats in Zutphen sperwer,groene specht en appelvinken.
Kepen zien we in de stad ook niet echt veel dus 2ex mooi om te zien.toch prettig naar gelang mijn
ogen achteruit gaan dat mijn gehoor me nog zeker niet in de steek laat. Het snel gelijk zien waar de
vogel zich begeeft duurt toch wat langer dan vroeger. Maar dat mag de pret niet drukken alleen wat
langer onderweg . Bij de ijsbaan zijn de kieviten ook al weer lekker In de weer. Het paartje
knobbelzwanen ook aanwezig op de begraafplaats ( Henk Jan Hof zie de foto met ring) Echter nog
geen IJsvogels. Maar op de vertrouwde plek is dan ook aardig gesnoeid wat mogelijk effect daarop
heeft. Daar de aantallen wilde eenden afnemen ook maar eens goed gekeken naar de geslacht
verhouding bij de aantallen die geteld zijn. Mijn inziens veel meer mannetjes dan vrouwtjes.Echter dat
zou uit regelmatiger tellen moeten blijken. Morgen maar ander deel van de stad. Ik zeg vogelvrienden
gegroet en mooi weekend gewenst alvast.

Henk Jan Hof - 5 maart 2017
Gisteren mooi rondje over Hackfort. Op 5 plekken roepende Groene Spechten en één Zwarte. Ook 8
paar baltsende Buizerds, de Vinken beginnen. Van de Raven die ik er al een paar weken zag geen
spoor. Op de Veengoot 9 Dodaarzen, 5 paar kuifeend, 1 paar Grote Zaagbek en een Grote
Zilverreiger.
Gaan de paarden op de foto verhinderen dat de zwanen deze broedplaats bezetten?

Mary Mombarg-Post - 7 maart 2017
De Lente is begonnen
Eindelijk is het zover, we zijn weer live!!! Vanaf nu kan je weer meekijken met #beleefdelente
En we hebben zelf als eieren, maar waar? Weten jullie het? www.beleefdelente.nl
https://www.facebook.com/Vogelsindeklas/videos/1491381827553026/

Rob van Swieten - 11 maart 2017
Na het bezoek van Michel Klemann en korte uitleg maar even naar buiten met het speelgoed. Wat
een gemak om watervogels in te voeren via avimap,van SOVON(zie kaartje)
Naast de reguliere soorten ook de twee scholeksters weer aanwezig.
Gezien mijn slepende linkeronderbeen alles op het dooie gemakje en uiteraard ook langs de
slechtvalk.
Bij het gerechtshof de voor mij dit jaar eerste zingende tjiftjaf.
De roeken zijn druk bij de nesten en leggen geregeld bezoeken af bij de buren. nu de watervogels via
dit systeem zijn ingevoerd van de week maar eens bmp middels avimap op de begraafplaats.

Erik Mensonides - 13 maart 2017
Zin om mee te gaan bij de slaapplaats telling van de Grutto's Wulpen en Scholeksters op de
Veenoordskolk zondag 19 maart verzamelen op de parkeerplaats MC Donald Deventer 17.45 Opgave
www.vogelweek.nl @welkomgrutto.

Dick van Hoffen - 13 maart 2017
Even geen foto, maar wel een leuke nieuwe " tuinsoort", Vanavond grote groepen wegtrekkende
Smienten al fluitend richting oost. Gaat vast nog wel even door.

Dick van Hoffen - 13 maart 2017
Gisteren in de tuin. Voor het ontbijt nog genoten van de Heggenmus, die wel erg macho bovenin de
wilde kers zat te zingen. Dat werd hem fataal. Gepakt door een nog jonge Sperwer - determinatie
voorlopig op een 1e jaars man -. Eerst door het glas gefotografeerd. Daarna héél voorzichtig de
schuifpui van de studeerkamer open gemaakt en gelukkig mooie foto's kunnen maken. ( ik heb daar
standaard een camouflage netje hangen op pakweg 1,5 meter. Scheelt een hoop verstoring en geeft
meer kans op leuke foto's)

Ans Houweling - 13 maart 2017
Rammelwaard vanmorgen,
Veel water, heel veel ganzen. Brandganzen, Grauwe Ganzen, Kolganzen. Vogelkijkhut niet bereikbaar
vanwege het water (en verboden toegang?) Kramsvogels en Spreeuwen,Tjiftjaf en Rietgors, Pijlstaart
en Wintertaling,Grote Zilverreigers, hinnikende Dodaars, Tureluur, Wulp, Kieviten, Scholeksters.

Rob van Swieten - 13 maart 2017
Op mijn gemak en ook niet anders kan richting de Warnsveldseweg naar de begraafplaats. Vogels
kijken uiteraard.Nu nog niet in een bmp, broedvogel monitoring project, maar via waarneming
vastgelegd.Dat inspreken gaat toch fantastisch. Daar lang lopen niet echt gaat mooie
tussenrustpunten waar genoeg bankjes staan. Soms met bezoek van de eekhoorn pal achter hoog in
de boom nieuwsgierig aankijkend. Het paartje groene specht vloog over en weer en haast niet op de
foto te krijgen. Uiteindelijk kwam de vr. aanvliegen op tientallen meter voor me. De knobbelzwanen
ook aanwezig. Om de ring af te lezen moesten ze toch even het water uit. Met wat eikenblad net alsof
gedaan,dat ik voer strooide. Zo kon ik de KS08 aflezen. Het begin van een nest is er al op hun oude
locatie een paar meter er vandaan. De grote bonte spechten waar druk in de weer met een keer vijf
achterelkaar na vliegend. Een sperwer kwam cirkelend boven even poolshoogte nemen. Ook de
boomklevers waren druk in de weer. Al onderweg vroeg ik me al af waar de staartmezen waren. Nog
niet uitgedacht en zo dan weer twee voor je snuit. Hier en daar op de boomstammen vele
vuurwantsen ( zwarte kop). Heerlijk ochtendje met manke poot genieten van de buitenlucht. Met 121
waarnemingen over 34 vogelsoorten en 1 zoogdiersoort
Zie Bijlage 1; Foto’s Rob van Swieten 13 maart 2017

Richard Heeringa - 14 maart 2017
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/wat-een-bakbeest-grootste-vogel-europa-boven-nederland-gespot
Guido Verhoef - 15 maart 2017
Afgelopen week 105 scholeksters langs de IJssel ten noorden van Zutphen en de eerste grutto.
Vandaag ten zuiden van Zutphen leuke groep kemphaantjes, kleine plevieren, tureluurs en een bonte
strandloper. Het voorjaar is begonnen

Rob van Swieten - 16 maart 2017
5 km lopen lijken er wel 50 dus lang lopen gaat het voorlopig niet worden...morgen weer rustdag maar
een loopje door de stad altijd leuk...nesten,nestmateriaal ,zingende beesten, poetsen ,ringetje aflezen
al tijd wel wat. Van alle kieviten geen witte kleurcodering dus nog geen beesten die er ooit geboren
zijn bij de ijsbaan. De slechtvalk niet bezocht daar ik deze mooi vanaf het nieuwe huis kan volgen. Het
vrouwtje mooi in de nestkast. Mooie dag nu uitpuffen en nagenieten met een verdiend biertje zeg ik
zelf. Mooi weekend vogelvrienden.

Harry Gelderman - 17 maart 2017
Paartje in Grote Gracht.

Rob van Swieten - 19 maart 2017
Niet de beste foto maar toch...was even zoeken en nog vroeg.

Rob van Swieten - 19 maart 2017
Bosuil 2 hoe de dag altijd weer anders is.
Na de watervogeltelling op de Vispoortgracht terug naar huis met de hond. Kon het niet laten om toch
op zoek te gaan naar evt.braakballen te zoeken waar ik vanmorgen vroeg de volw.bosuil zag. Dus
maar weer half hinkend terug naar de plek. En jawel juv. Bosuilen maar ook bij roofvogels worden ze
niet voor niets takelingen genoemd. Maar om nu weer een boom uit te flikkeren is in dit geval ook niet
handig. Het natuurlijkst is als je een jonge uil vind lekker te laten liggen waar het ligt. Ze zijn
zelfstandig genoeg om ergens beschutting of zelfs weer de boom in te klauteren. Hier lag het even
anders. Op dit kleine stukje grond worden veel honden uitgelaten, katten enz.. Dus even de
uilenwerkgroep gebeld voor hulp. Want boompje klimmen met mijn rug niet handig. Het beest vond ik
ipv een braakbal op de grond. Geschat op een dag of 30 en in gezonde conditie. Gelijk kans gehad
om het beest te ringen door Wim Nijenhuis en zijn vrouw Gerrie die ik gebeld had. Wim heeft voor mij
de jonge schavuit mooi op een tak geplaatst daarvoor dank. En mensen ik wil iedereen laten genieten
van de natuur in onE omgeving en delen maar hoop wel dat eenieder zijn gezonde verstand gebruikt
en respect toont voor het welzijn van onze dieren. Zou jammer als de beesten verstoord worden en
dat we dit soort meldingen dan niet meer zouden kunnen schrijven. Behalve dat uiteraard ook erg
genoten van de overige waarnemingen. De Tafeleenden in de stad blijf ik ook altijd leuk vinden en
hoop daar ook weer op een broedgeval. En als iemand mij nog antwoord kan geven op de naam van
de slakken foto graag.Nu even de pijnstillers in mijn donder en nog even nagenieten..

Henk Jan Hof - 19 maart 2017
Dit weekend enkele nestplekken van Knobbelzwanen begonnen. Sommige paren zijn nog in
verkennende fase. Waar ga of kan ik proberen een nest te bouwen? Op diverse broedplekken van de
laatste jaren is zoveel riet verdwenen dat ze moeten om zien naar een nieuwe plek. Het waterschap
heeft tijdens maaiwerkzaamheden diverse oude nesten van vorig jaar meegenomen. Jammer, ook
zwanen willen een nest wel eens meerdere jaren achtereen gebruiken.

Rob van Swieten - 22 maart 2017
Zelfs in het nieuwe huis is de slechtvalk goed te volgen. Vr in kast en man boven in de toren. Moet wat
als het lopen eff. minder is vandaag.

Mary Mombarg-Post - 26 maart 2017
Graag liken beleef de Lente Kerkuil.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=115
Harry Gelderman - 28 maart 2017
Zo dit een Tjiftjaf kunnen zijn.?

Rob van Swieten - 28 maart 2017
Ondanks de lichamelijke beperkingen en ik helaas niet verder kom mis je nu eenmaal bepaalde
soorten.Maar trainen en bewegen is de beste remedie. Lekker even genieten en mijn doel voor
vandaag de verrekte appelvink met mogelijke nestlocatie vinden. Voor een bmp niet echt nodig maar
voor mezelf kijken naar gedrag en luisteren naar de zang wat nu niet een echte lawaaischopper is ,
toch gevonden. Soms vertonen appelvinken ook z.g. cluster broedgedrag ( meerdere nesten naast
elkaar) maar voor dit gebiedjes wel wat klein en passen daar mogelijk drie a vier broedparen in maar
nu voorlopig 1. Het rot lopen van rondjes om vogels gezien levert geen resultaat in het gedrag van
vogel bestuderen..rustig banken uitrusten en vooral opletten in je omgeving geeft soms betere
resultaten. Daarnaast is er zoveel leuks te beleven. En na thuiskomst de documenten die je
voorhanden hebt er op na slaan geeft mij een goed gevoel. Maar eerlijkheidshalve kan ook niet
wachten om weer b.v. de moerasvogel soorten te zien en te horen. Maar voorlopig even hier van
genieten. De drie paar zanglijsters waarvan twee nesten gevonden waren nu vandaag wel heel stil
wat niet vreemd is. De succes tot soort overleving is nu even gewaarborgd. Maar genoeg
gekletst...het was genieten.
Zie bijlage 2; Foto’s Rob van Swieten 28 maart 2017
Harry Gelderman - 29 maart 2017
De Grutto

Inez Weijer - 29 maart 2017
Weet iemand wat voor een veer dit is?

Erik Mensonides - 30 maart 2017
40 Knobbelzwanen op de Wilpse klei...
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1349642371749302/
Harry Gelderman - 30 maart 2017
Vanmiddag een rondje Ravensweerd gefietst. Veel bordjes broedgebied kwetsbare natuur maar
weinig weidevogels gezien.Zitten die daar niet meer?

Erik Mensonides - 31 maart 2017
De Grutto slaapplaats Veenoordskolk staat weer mooi op de kaart met 540 exemplaren. 8 April is de
2e telling kwart voor 8, nu met veel IJslandse, zullen dat er dan minder zijn, zin om mee te gaan?

Marcel Pietersen - 31 maart 2017
Eindelijk de groene specht (vrouw) voor de lens. Op grote
afstand en tegen het licht in toch nog een "redelijke" foto.

April 2017
Mary Mombarg-Post - 1 april 2017
Graag liken Beleef de Lente Kerkuil.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=135
Henk Jan Hof - 2 april 2017
Vanochtend even naar Huize Baank en 't Velde voor IJsvogels. Op beide plekken baltsend paar. Op 't
Velde ook paartje Mandarijneend. Warnsveldsebos bekeken op Middelste Bonte Specht. Ik moet nog
een keer terug, ik vond er niet één.

Bart Vastenhouw - 2 april 2017
Kolganzen zetten de landing in bij de Eltenplas; drie weken geleden nog volop kolganzen langs de
IJsel, gisteren waren ze verdwenen naar het noorden, in de Rammelwaard alleen nog wat
brandganzen en grauwe ganzen.

Gerjo Horsman - 3 april 2017
Een Zutphens goudhaantje aan het rondkijken...

Rob van Swieten - 4 april 2017
Kleine update vanmorgen bosuil met ad. en drie jongen. Elma Vonk had ze al gezien dus mooie
waarneming. Elma Top.
Rob van Swieten - 4 april 2017
Evn een rondje vanmorgen met Steven Klein Brinke. Geen nieuwe soorten nog op de begraafplaats .
Appelvink helaas niet. Wel de eerste jonge ganzen. De KS08 Henk Jan Hof 1 ei. Er zitten soms ook
tussen de vogels baldadige rakkers bij en moeten de begraafplaats bordjes met nr.het ontgelden of
spelen ze verstoppertje. Nog even langs de bosuil daar Elma er drie gezien te hebben. En ik altijd
maar twee. Maar twee zien meer dan een. Dus ook met Steven drie gezien en wilde eend die haar
mogelijke nest in een boomholte heeft. De foto van de jongen Bosuilen zijn bagger maar meer als
bewijsplaatje. Nu poot gestrekt en lekker aan de koffie met de vrouw uiteraard buiten.

Dick van Hoffen - 5 april
Van zaterdag 27 mei t/m zaterdag 3 juni organiseer ik een vogelreis naar Zwitserland en wel naar
Wallis. Ik kom daar al 35 jaar en heb inmiddels de leuke vogelplekken wel aardig in beeld. Een aantal
leden hebben al een voorproefje gezien in de presentatie vorig jaar op een avond van de
Vogelwerkgroep.
Het leuke is dat je zowel Mediaterrane soorten gaat zien als hoogalpiene.
Een beetje wandelconditie is mooi meegenomen, maar er zitten ook veel excursies plekken bij waar je
met korte wandelingen al heel wat tegenkomt.
Om een indruk te geven: Bijeneter, Rode en Blauwe Rotslijster, Hop, Grauwe Klauwier, Europese
kanarie, Kruisbek, Citroensijs, Rotszwaluw, Waterspreeuw, Korhoen, Sneeuwhoen, Sneeuwvink,
Steenarend, Lammergier behoren tot de zekere soorten.
Maar ook Rotskruiper, Orpheusspotvogel, Dwerguil, Woudaap, Slangenarend, Cirlgors, Ortolaan,
kunnen zich zo maar laten zien (of horen).
En natuurlijk vergeten we de plantjes, vlinders, reptielen, zoogdieren en insecten niet.
Meer weten: neem met mij contact op of kijk eerst even op de website.
http://www.appartement-eischoll.nl/ac…/vogels-kijken-wallis/
Om de prijs hoef je het niet te laten:
€ 100,= pp voor een hele week comfortabel onderdak.
Kosten voor eten en benzine netjes gedeeld.
We zaten eigenlijk al vol maar er zijn nog twee plaatsen vrij gekomen.
Dick van Hoffen

Harry Gelderman - 7 april 2017
Is dit een koppel Krakeenden?

Peter Schut - 8 april 2017
Witte Kwikstaart aan de Oude IJssel.

8 april 2017
Het kostte dit keer wat meer tijd dan verwacht. Totaal overwoekerd door bramen, rozen, framboos en
reuzenberenklauw, maar na vier uur was de klus geklaard. De oeverzwaluwen kunnen er weer in.

Zo was de wand ook best mooi.

Eerst de hangende tuinen van Babylon eraf.

Gaten vullen.

Kan die er weer even tegen.

Dick van Hoffen - 9 april 2017
Leuk excursiedoel: de verplaatste kijkhut in de Vreugdenrijkerwaard bij Zwolle. De laatste jaren steeds
goed voor een leuke klutenkolonie, zo aan de rand van de vroegere Zuiderzee. De dynamiek van
Rijkswaterstaat ( actie kaalslag/ programma stroomlijn) heeft hier ook leuke gevolgen. Je kunt er leuk
Kluten fotograferen zonder naar de Waddeneilanden of de Zeeuwse delta af te reizen. In mijn jonge
jaren zat het hier vol Grutto's en Kieviten. Turleluurs en kwam je ook Zomertalingen tegen. In elke kolk
zat een Grote karekiet en een Roerdomp, maar ik moet toegeven dat ik dit ook leuk vind. Inmiddels
broedt er een aardige Kokmeeuwkolonie en vandaag al twee paar Zwartkopmeeuwen.

Rob van Swieten - 10 april 2017
De slechtvalken in de stad Zutphen zijn lang zo fel niet als in 2015. Er is ook geen peil op te trekken
op b.v. verandering in paar samenstelling. Al vroeg in het jaar was het een drukte van van zowel man
als vrouw. Begin maart waren zelfs vier ex. rondom de toren aanwezig. Dit paar toloreerd veel meer
vogels rondom de toren en zelfs op de locatie waar de kast geplaatst is. Vanuit mijn dakterras
binnenvliegende duiven en een enkele kauw. Het mannetje had ik al een paar dagen deze week niet
gezien. Daarnaast is het rondom de toren erg stil. De koster dacht dat ze weg waren, ik heb het
vrouwtje eergisteren nog op de kast gezien meldde ik .Vandaag zag ik beiden ex. weer. Vrouw even
van de kast af en man rondvliegend. Ben toch benieuwd of er dit jaar een succesvol broedgeval gaat
plaatsvinden, maar twijfel gezien de lange afwezigheid soms van de man. We moeten dus nog even
geduld hebben voor we het zeker weten. Vanmiddag zat ad (gezien de grootte denk ik vr.) met prooi (
duif) op de watertoren.

Rob van Swieten - 10 april 2017
Rondje deel Zutphen. De eerste Tuinfluiter weer bij Sutfene , ook spechten en boomklevers druk met
hun nest. De eerste grauwe ganzen jongen op de begraafplaats, de eerste waren afgelopen week. (4)
vandaag een paar erbij met 3 juv. De knobbelzwaan mooi op nest ende man houd de boel goed in de
gaten. Schildpadden zonnebaden ook weer en de spreeuwen nemen aardig wat oude broedholtes van
specht of Boomklever in gebruik. Mooi paar uurtjes gehobbeld waar alles mooi begint te bloeien . En
de thuis huismus heeft het nest ook klaar. Hoop toch echt over een paar maanden veel verder te
kunnen hobbelen. Wil wel weer wat andere soorten zien en horen.

Henk Jan Hof - 13 april 2017
Gisteren bij de vijver bij het zwembad Grauwe Gans vrouw FZA, man en 4 jongen van enkele dagen
oud.

Henk Jan Hof - 13 april 2017
Vanavond enkele paartjes Knobbelzwaan bij langs gelopen. Vrouw KS72 zit te broeden, haar man is
al enkele avonden niet aanwezig. Man Draaiomsdreef is vaak bij het nest te vinden en bewaakt de
boel goed.

Rob van Swieten - 16 april 2017
Hoogzitters, boombroeders, kuikens, hele kleine juv. Alles kan in de natuur tot verlaten eieren die
ergens tientallen meters rondzwerven van het nest en dus ook nooit meer uitkomen maar weer vreten
voor andere jonkies die gevoerd moeten worden.. lekker geteld gesjouwd en tot slot even langs de uil.
Fijne Pasen..morgen de MUS
Zie bijlage 3; Foto’s Rob van Swieten 16 april 2017
Rob van Swieten - 17 april 2017
verschillende dagen stiekum gepost...ergens in Zutphen. Twee gezien maar toch niet geworden
althans daar niet..niet getreurd was alleen wel heul gaaf geweest. wie weet misch ooit. ( foto is van
jan.2017)

Mirrin Lans - 17 april
Zo trots op de foto die ik heb gemaakt van de mandarijneend.. en nog wat andere foto´s

Esther van den Berg - 17 april 2017
Vandaag voor het eerst gezien dat deze zwaan op haar nest zit!
Eefse beek.

Gerrit Rensink - 17 april 2017
Nestelende Gekraagde Roodstaart in een van mijn kasten en Zwartkopjes in de hulst.
Blij mee.

Rob van Swieten - 17 april 2017
Zo vanmorgen even goed gemust wakker geworden, mussen in de tuin druk dus maar eens MUS
doen in de stad. Maar eerst even weer een gekke foto van , nee geen gans in de boom maar op de
schoorsteen. Goed opletten wie er van zijn soortgenoten overkwamen. Maar goed MUS 130
waarnemingen over 34 soorten. Leuk was IJsvogel bij voor de insiders de haringkar. Die heeft dus
ergens bij de Berkel in de buurt van .. een nest. Ook leuk de slechtvalk ( man) die met prooi kwam
overvliegen richting de toren. Dit keer meer houtduiven dan turkse tortels. Nieuwe soorten voor ons in

deze telling zijn ringmus, ijsvogel, slechtvalk en bosuil. Die even gedag gezegd moest worden. Weinig
vogelfoto,s maar een paar kiekjes van onze telpunten. Met dank aan Asgsha Lenderink en Florence(
als ik haar naam goed heb)

Erik Mensonides - 17 april 207
De eerste (fiets) vogelexcursie zit al vol in de www.vogelweek.nl Oei wat nu? Als je een bericht op FB
achterlaat kijk ik of ik op zaterdag 7 of 14 mei nog een trip kan organiseren.

Jeannette Bekkers - 18 april 2017
Ik zag 2 spierwitte vogels met zwarte vleugels overvliegen. Heb niet specifiek naar snavel of poten
gekeken. Steltkluut?
Henk Jan Hof - 18 april 2017
Bij enkele zwanenparen legselgrootte nog vastgesteld. Man NP81 kwam vleugelklappend voor mij
staan toen ik op gepaste afstand bij het nest stond te wachten tot vrouwtje even wilde gaan staan om
de eieren te keren. Man KS61 is een stuk relaxter. Die komt gewoon bij je zitten.

Henk Jan Hof - 19 april 2017
Rotgans, bij de vijver bij het zwembad in Zutphen. Deze soort had ik daar nog niet eerder. De foto is
helaas niet van beste kwaliteit.

Henk Jan Hof - 19 april 2017
Grauwe gans paar FUl x ZJK met 9 pullen. Bij de vijver bij het zwembad. Rond dit paar hingen 2
Kleine Mantelmeeuwen en een Geelpootmeeuw. Die probeerden een ganzenkuiken te pakken. Ik heb
kwartier gepost. Een paar keer lukte het bijna. Een kwestie van tijd. Als het drukker wordt met
wandelaars en loslopende honden zullen de ganzen het water opgaan. Dan zal er ongetwijfeld een
kuiken gepakt worden.

Anne Marie Starreveld - 19 april 2017
Na de lezing van Ronald Boerkamp over de gierzwaluw werd er nog verder gepraat. Hij vertelde veel
mooie verhalen, maar ook over de resultaten in Wijhe. Daardoor aangemoedigd boden nieuwe leden
Jan en zijn vrouw aan zelf nestkasten op te hangen. Vandaag afgeleverd!

Harry Gelderman - 20 april 2017
Vertel me maar wat het is.

Harry Gelderman - 20 april 2017
Op grote afstand maar waar lijkt het op.?

Harry Gelderman - 20 april 2017
Vanmiddag meerdere Grutto's zien broeden.

Rob van Swieten - 20 april 2017
Wie niet buiten komt beleefd niets of althans minder. Vaak leuke dingen maar ook trieste dingen waar
je niet vrolijk van wordt en het dierenrijk niet zit te wachten op onze rotzooi dat zonodig gedumpt moet
worden maar zeker niet te goede komt als vogels het ook nog als voer gaan beschouwen. ( zie
grauwe gans met plastic beker) . Al verder lopend natuurlijk ook genieten van de jongen zoals de
brandgans en of juv. grauwe ganzen. Al kijkend naar een groepje huismussen komt zo uit het niets de
sperwer aan die de duik maakt op het groepje. Niets vliegt omhoog maar juist de heg dieper in. Aanval
mislukt waarbij het beest iets verderop even gaat en zitten en na 1 minuut ook weer snel verdwijnt.dan
nog een wat vage foto van de gekraagde roodstaart daar deze door het gaas genomen moest worden.
Ook bij de kinderboerderij zijn de boerenzwaluwen weer terug. Onderweg verschillende boomkruipers,
tjiffen,merels,vinken, een enkele grote bonte en ander stads gespuis.Nu heb ik wel een drankje
verdiend na een tochtje die net aankon maar de belevenis blijft gewoon heerlijk.
Zie bijlage 4; Foto’s Rob van Swieten 20 april 2017
Harry Gelderman - 21 april 2017
Kievit aan het badderen.

Bart Vastenhouw - 21 april 207
De huiszwaluwen zijn nog niet terug op het stationsplein.

Rob van Swieten - 22 april 2017
Zo aan het gedrag van de slechtvalk vr te zien in de kast zou er best wel eens een jong ( of jongen)
kunnen zijn. Het is wel erg ver weg kijken vanuit huis maar de vrouw staat regelmatig. Vanmorgen
vroeg 06:45 zat ze nog en om uurtje of negen stond ze een poos waarop het leek alsof ze voerde.
Dus ben benieuwd 27 april. Dan wordt er geklommen in de toren. ( foto is van maart 2016)

Rob van Swieten
23 april 2017
Ik wacht op de koekoek, wordt nu wel tijd in Zutphen e.o.
De foto is van paar jaar geleden Bronsbergen.

Michel Klemann - 23 april 2017
Vanmorgen hoorde ik bij Voorstonden steeds raven roepen. Daar aangekomen bleek dat ze bezig
waren met de dode reebok. Van de ree was niet veel meer over. Het videootje is met de helft
vertraagd, dan zie je het mooie synchroonvliegen beter. Later kwam ik beide raven tegen op het
landgoed. Ze zaten daar boven in een douglas met elkaar te kletsen en een beetje uit te buiken.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10211878507618658/
Dick van Hoffen - 24 april 2017
Witte Kwikstaart is geheel overstuur van zijn spiegelbeeld in de HR ++ ramen van de buren (metalen
coating, extra reflecterend). Arm beest. Het nest zit 5 meter om de hoek. Maar hij vliegt er iedere keer
in. https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/823189447834441/
Rob van Swieten - 26 april 2017
Vanmorgen op naar Voorstonden. Heerlijk weer dus daar lag het niet aan. Met heel rustig lopen zeg
maar voor mij slakkengang toch 12,6 km op de teller ( net iets te ver)met leuke soorten totaal 43. Het
doel van een mogelijk raven nest te vinden maar dat werd het niet. Wel de raven gezien en gehoord
lekker druk in de lucht met ook een meeuw er even bij. Het fotograferen wilde niet echt vlotten. Een
zwarte specht op twee meter afstand vloog weg toen een aardige mevr. met twee honden aankwam.
Mijn eigen blunder was een aantal appelvinken die aan het foerageren waren op de grond. Te laat
opgemerkt. Leuk was b.v. De bonte vliegenvanger en voor mij weer de eerste grasmus. Ook de kleine
aantal boompiepers Ijn altijd leuk om te zien. half drie weer thuis en nu goed uitrusten met de
beentjes. Trainingsdoel is voor vandaag wel gehaald. Met drie keer struikelen.
Zie bijlage 5; Foto’s Rob van Swieten 26 april 2017
Bart Mendelson - 26 april 2017
De eerste zwaantjes uit het ei?

Michel Klemann - 26 april 2017
Vanmiddag bij de Oude IJssel hoorde ik een snor zingen. Nooit eerder gehoord of gezien hier in de
regio de afgelopen 15 jaar. Zeldzaam beestje hier en in de rest van Nederland. Hij zat aan de
overkant en met de tablet een filmpje gemaakt voor het geluid. Als je weet waar je op moet letten hoor
je het wel; twee strofes in de 20 sec. Volume moet ook hoog staan.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10211906069987700/
Dick van Hoffen - 26 april 2017
Ok sneeuw boven de 2000 meter, maar het viel reuze mee vergeleken met de voorspelling.
Vanmiddag nog lekker even weg naar een moerasgebiedje bij Sierre: Poutafontana. Net als pakweg
12 jaar geleden met Erik van Hoffen: een groepje Kleine zilverreigers (toen 6 , nu vijf). Ook een
groepje Bosruiters en een Groenpoot. (ga je natuurlijk niet speciaal voor Zwitserland, maar wel erg
leuk). De lokale kijkhut zorgt voor onbekommerd foto `s maken. Leuk een Draaihals, helaas aan de
andere kant van Rhône, dus niet veel meer dan een bewijsje.

Harry Gelderman - 26 april 2017
Druk zijn met het voeren van de jongen.

Henk Jan Hof - 27 april 2017
Van de winter geringd door Benny Middendorp. Paar Knobbelzwaan NP 81 en NP 82. In de winter
weet je het maar nooit of je broedvogels of passanten treft maar dit zijn broedvogels gebleken.

Dick van Hoffen - 27 april 2017
Het blijft hier uitermate boeiend in Eischoll. Beetje sneeuw vannacht. Overdag droog maar koud. Dus
geen weer om buiten stil te zitten. Toch hebben we dat gedaan. Eerst even boven gekeken, maar
alleen maar mist: zo waar een Draaihals ( maar ja,wel mistig). Met dat koude weer blijven erg veel
trekvogels hangen in het dal. Dus daarna maar naar de Oude Rhône. Net uit de auto viel ons oog op
een Visarend die zich pal naast de Aalscholvers had geposteerd. Een leuk begin. Op een maisperceel
met ruige mest tientallen Paapjes, Tapuiten, Kneuen, Gele Kwikken, Italiaanse dus ertussen,
Waterpiepers. en allemaal vlakbij. Helaas de Roodkeelpieper gedipt. Daarna bij de Oude Rhône de
Kwakken opgezocht, zat er ook nog een Purperreiger en ruzieden een Rode en een Zwarte wouw met
elkaar. Overal Bonte vliegenvangers, Watersnip langs het water. Een dan nog zingende Ortolanen op
de achtergrond. Geen minuut verveeld en zeker niet koud gehad.

Ans Houweling - 28 april 2017
Leuk die eendjes. Geef het door als je ze ziet. Zo goed gaat het niet met de jonge eendjes.
Henk Jan Hof - 29 april 2017
Knobbelzwaan vrouw KS07 en haar 6 eieren. Ze startte op 21 maart 2017 met de eileg. Nog een
week dan zijn er jongen. Het mannetje houdt zich al veel op aan de randen van het territorium en is
druk met verjagen van ganzen.
In Leesten Oost een paar zonder nest. Ik zag er balts en paring maar een nest vond ik niet. Vrouwtje
is op 29 januari van dit jaar geringd met ring NP 83. Tijdens het ringen maakte zij, in tegenstelling tot
nu, geen vitale indruk.

Gert Van Den Boezem - 29 april 2017
Fuut bij de Vispoortgracht (thuiswedstijdje) aan het volgen, alleen die zit heel ongunstig voor mijn
bereik, Schouwlaakseweg is iets makkelijker te volgen, zover ik weet nog geen jongen. Ik blijf de
beide nesten volgen.

Josephine van Haaften - 29 april 2017
Beste mensen, vertel mij waarom het nodig is dat de Zwane-man het zo moeilijk moet hebben bij het
bushokje aan de Draaiomdreef, maar zeker ook op andere plaatsen, vandaag bijna 2 uur, hij was er
maar bij gaan liggen. Denk dat afplakken voor een beperkte periode toch mogelijk moet zijn of niet.
Harry Gelderman - 29 april 2017
Zit te denken aan een veldleeuwerik. kon hem er niet goed op krijgen te ver weg.

Erik Mensonides - 30 april 2017
Vanochtend mijn ronde gefietst, geen PH bij de nacht van de Rallen in de Hoendernesche beek en de
Hoven helaas. Wel een mooie lijst ondanks de vorst

Henk Bouwman - 30 april 2017
Witkoppige Staartmees.

Rob van Swieten - 30 april 2017
birdring. handige app om ringen in te voeren als je in het veld bent.

Mei 2017
Rob van Swieten - 1 mei 2017
Voor mij weer de eerste gierzwaluwen in Zutphen vandaag 3 ex. Of waren ze al eerder gehoord.?
Anne Marie Starreveld - 2 mei 2017
Vervolg gierzwaluwproject met een lesje over de gierzwaluw aan een brugklas. Plaats: het
fascinerende biologielokaal van het Stedelijk Zutphen. Boeiende vragen over de gierzwaluw, want
vliegend kunnen slapen en zomaar de weg vinden naar Afrika, dat was toch heel bizar. De gierzwaluw
zullen ze na vandaag beter herkennen, als was het alleen maar aan het geluid. En hopelijk ontdekken
de gierzwaluwen de nestkasten aan de school in de komende jaren.

Rob van Swieten - 3 mei 2017
Voor de insiders KS08 maakt het goed..zijn vrouw is nog druk...de boel warm te houden.
Anneke Siegers Lammers - 4 mei 2017
De zwanen met drie jongen bij het natuurgebiedje bij de Leestense dreef.Op weg terug naar het nest.
Kon helaas van de ringen niks maken, Waarschijnlijk weet Henk Jan Hof het wel.

Harry Gelderman - 4 mei 2017
Onderweg op het draad wel ver weg. Ik waag me maar niet aan de naam.Onder jullie is er wel iemand
die dit weet.

Harry Gelderman - 4 mei 2017
Vanmiddag kunnen maken de Tureluur.

Henk Jan Hof - 4 mei 2017
Knobbelzwaan paar KS 61 en KS 72. Vanmorgen met de jongen op weg naar andere plas. Dat ging
niet vanzelf. De jongen waren in een greppel beland waaruit ze uiteindelijk wel uit konden klauteren.
Het paar loopt hier met drie jonge zwanen en één jonge grauwe gans. Op een eerdere foto die
geplaatst werd op de FB pagina van de Vogelwerkgroep Zutphen waren twee jonge grauwe ganzen te
zien. Nest gekraakt? Heeft de Grauwe Gans bij afwezigheid van het vrouwtje eieren in het nest
gelegd?
Later vanmiddag nog even gekeken. Het Grauwe Gans jong ontbreekt. Ik heb nog gezocht maar kon
het beestje niet terugvinden.

Dick van Hoffen - 4 mei 2017
Al weer een sperwer man in de tuin betrapt en opnieuw was een Huismus het slachtoffer, terwijl er
toch veel meer Groenlingen in de tuin zitten. Natuurlijk weer wat foto's gemaakt. Hij was rechts
geringd, maar ik kan er niks van maken. Niet scherp genoeg en veel vertekening door het glas. De
laatste plaatjes met de schuifdeur open gemaakt zijn wel beter, maar toen was de ring niet meer te
zien. Wel leuk om te zien hoe verschillende groepen veren werden opgezet en gepoetst en even
lekker opgewarmd lekker laag in de luwte maar wel in de zon.

Harry Gelderman - 4 mei 2017
Leuke serie van een overloper kunnen maken.
Hoop dat ik het goed heb opgezocht.

Rob van Swieten - 5 mei 2017
Onze slechtvalken maken het goed.3 jongen. Foto E. en P. Storm.

Harry Gelderman - 5 mei 2017
Gisteren bij de plas op de Wilpseklei.

Harry Gelderman - 5 mei 2017
Sinds afgelopen winter denk ik is er een open verbinding met de Rammelewaard en de IJssel.

Dick van Hoffen - 5 mei 2017
Bij de vogelreis met een paar leden van de VWG Zutphen aan het eind van deze maand gaan we vast
ook kijken op de Gemmipas. Afgelopen Zaterdag een voorverkenning gedaan. Doel was de
Lammergier. Die lieten best even op zich wachten, maar we hebben ons niet verveeld. Met twee
Italianen en een Zwitser - het vogels kijken wordt steeds populairder - hebben we ons op het door de
Hüttenwirt geadviseerde plateau geïnstalleerd. De Sneeuwhoenders kropen helaas direct buiten
beeld, maar Alpenheggemus, Sneeuwvink, Alpenkauw en een paartje Raven zorgden voor de nodige
afleiding. Zelfs een Rotskruiper kwam nog even langs gevlogen. Wat de Roofvogels betreft: het begon
met een paartje Sperwers, een langstrekkende Buizerd, maar pas na 4 uur wachten kwam ineens de
Lammergier aanzetten. Die was amper weg toe twee Steenarenden dezelfde route namen en daarna
kwam de Lammergier nog een keertje. Geweldig gezicht. en dat allemaal op een half uurtje rijden van
onze uitvalsbasis Eischoll. Natuurlijk kan je wachten op een nieuwe kans om met mij als gids rond te
kijken, maar zelf erop uit is ook prima te doen. Meer info op: http://www.appartementeischoll.nl/activiteiten/vogels-kijken-wallis/

Gert Van Den Boezem - 6 mei 2017
De zon schijnt, dus ff weg met camera...

Marcel Pietersen - 6 mei 2017
Vanmiddag naar het Deelerwoud. Prachtig vogeltje gefotografeerd. Een Fluiter.

Josephine van Haaften - 7 mei 2017
Vandaag bij de Draaiomsdreef de zwanen gezien, 5 of 6 jongen, eerst langs de weg, later op het
water.
Henk Jan Hof - 8 mei 2017
Even langs de Knobbelzwaan van de Draaiomsdreef. In het nest gekeken. 6 eivliezen. Alle eieren zijn
uitgekomen. Het vrouwtje zit al met de 6 jongen op de andere plas. Het mannetje trof ik niet aan.

Rob van Swieten - 9 mei 2017
Dit keer maar wat spreeuwen broedgevallen langs en vogel nestkasten. Op de begraafplaats
merendeel koolmees dat de nestkasten bezet met jongen. En waar gepoept word binnen moet dat ook
opgeruimd worden. Dit doen niet alle vogels even netjes.
Natuurlijk ook andere soorten bekeken maar nou is niet geteld maar gewoon even genietenen kijken
naar gedrag van beesten. Een poos bij de KS08 gekeken maar de vr. wilde niet even omhoog komen.
Dan maar verder en hopen op de terugweg nog een keer. 2 uur verder ging de kop strak naar de
nestkom en werden staand drie eieren gekeerd.Meer kon ik er helaas niet tellen. Iets verderop was
het mannetjes weer wat natuurlijke bouwmaterialen aan het verzamelen voor het nest. Enkele
boomklevers af en aan met voer, zo ook wat roodborsten. Een afwijkende kleur van een grauwe gans
gaf al snel uitsluitsel. Paren met een witte parkgans levert nu eenmaal niet alleen donkere juv.op.
Topper van de dag was eigenlijk mijn brood met kaas, mosterd en voor de dorst water. Gewoon lekker
buiten nuttigen en genieten van de vogels om je heen.
Zie bijlage 6; Foto’s Rob van Swieten 9 mei 2017
Rob van Swieten - 10 mei 2017
Een dagje stad weer met een weer andere afloop dan ik dacht. Een ding weer wel bij de bakker
vandaag brood voor half geld dus de bek vol mee. De rest later vandaag met leuke en dramatische
vogelzaken.

Rob van Swieten - 10 mei 2017
Doel..kijken naar hoeveelheid soorten in de stad. Nou dat was snel al voorbij, stilstaan bij 1 boom is
nu eenmaal dan weer niet handig. Met kijken en luisteren zit er meer in de boom dan je denkt en dan
nog de neven factoren dat mensen je aanspreken wat op zichzelf niet erg is daar je ook hun kan laten
meegenieten wat er in hun omgeving leeft. Als je de spreeuwen al vroeg in het jaar,als ze lekker
zingen van katten geluiden tot mobiele telefoons of kieviten, in kaart brengt heb je 80 % kans dat daar
wat later een broedgeval in de buurt zit. Geen holte in een boom is dan meer veilig van laag tot wel vrij
hoog. Maar in de zelfde stam kan dan ook zomaar weer enkele meters lager een mees broeden. Tja
en zo hobbel je weer verder en vraag je je af wat die aalscholver nou in Zo,n klein slootje moet. De
staart zeiknat en dus tijd om op te stijgen en het verenpak weer wat drogen om uiteindelijk niet te
verzuipen bij de volgende zwemtocht. En dat dan weer voorbij laten gaan roept de slechtvalk ergens
in het ruim en vliegt de boomklever geruisloos langs je voorbij...maar dat een aantal keer...hmm nest
ergens. Kijken is dus ook van belang want lawaai maakt deze nog niet omdat de jongen nog zo klein
zijn dat contactgroep of alarmere voor gevaar nog geen zin heeft. Roeken daarentegen blèren om
alles maar dat is meer een sociaal aspect tussen families en buren. Een enkeling roept niet omdat de
bek vol zit met brood of je hebt een noodlottig ongeval gehad waarbij je dood tussen een paar takjes
van een boom hangt. Ook daar spelen zich dus drama,s af. Weer verder lopend al roepend he Rob
nog niet genoeg foto,s van de vogels en dan bedenkende wie ben jij? Kwestie van vragen en dan ook
kom je erachter dat het iemand is van de vwg.maar nooit gezien heb dus ook weer leuk. Dan maar
even langs de huiszwaluwen die druk bezig zijn met elkaar het hof maken en lekker met het
schoonmaken en renoveren van oude nesten bezig zijn. Nog even langs de Raadhuisstraat bij mijn
mussen plekje waar ik door een lieve mevr. op gerespecteerde leeftijd wordt gevraagd in haar tuin te
staan om naar de prachtige boom te kijken voor haar huis. Na een gezellig praatje haar voorzichtig
vertelde dat ik toch echt verder moest daar ik de sleutel nog bij de kosteres moet ophalen van de
kerktoren omdat we morgen de slechtvalkjongen gaan ringen. Geweldig zegt ze veel succes en wat
leuk dat u zo geniet. En dat doe ik zeker met alleen al dat getjilp en getjap van de mussen, maar ook
van de uitslovers die zich voor het raam de decoreren met voer voor het vrouwtje en of jongen.
Kortom doel niet bereikt maar wat een dag gewoon genieten van het leven in de stad.
Zie bijlage 7; Foto’s Rob van Swieten 10 mei 2017
Rob van Swieten - 11 mei 2017
jonge slechtvalken geringd..mooie gezonde jongen 2 man. 1 vrouw en een felle tante.foto.s en
biometrie volgen. ik ben er blij mee.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/743500695824301/
Henk Bouwman - 12 mei 2017
Appelvink op de Veluwe....

Rob van Swieten - 12 mei 2017
Donderdag 11 mei zijn de jonge slechtvalken geringd. Om er ook wat meer publiciteit aan te geven
over deze geweldige beesten zijn op uitnodiging Sander Grotendorst van de Stentor en Gerard
Kiezebrink( fotograaf) mee omhoog geweest. Ook Inez Weijer die vanaf het begin al mee om hoog
ging was er natuurlijk bij. Sinds ik zelf de beesten volg ben ik gek genoeg nog nooit mee naar boven
geweest..(hoogtevrees)
Door Peter van Geneijgen zijn de drie jongen geringd. het betreft 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Op de
dag van ringen waren de juv. ongeveer 23 dagen oud. Er lagen genoeg prooiresten in de toren van
o.a. duid, spreeuw, kramsvogel en resten die nog op naam gebracht moeten worden. Ondanks dat het
paar slechtvalken in vooral maart menig ander ex. slechtvalk op bezoek heeft gehad hebben ze stand
gehouden. het mannetje en vrouwtje zijn behalve de grootte en verenkleed ook goed uit elkaar te
houden door hun roep. het vrouwtje heeft een alarmkreet die sterk afwijkt dan die van het mannetje.
Het fotograferen van de beesten in de lucht rondom de toren als er paniek is, is niet te doen met de
snelheden die de beesten dan vliegen. Hier bij enkele foto,s van het ringen gemaakt door Gerard
Kiezebrink (waarvoor dank) en enkele biometrie gegevens van de ringer. Straks over een week of
twee de jonge beesten vanaf huis maar weer eens volgen. En het zal me niet verbazen dat we ergens
in de buurt nog een broedgeval hebben maar die is helaas nog niet gevonden. landelijk is het aantal
broedparen goed toegenomen en dus een aanwinst voor onze avi fauna.

Rob van Swieten - 12 mei 2017
Mijn sportbeurt gisteren met de toren klimmen gemist, dus toch even aan de wandel in de stad. Dus
het iets minder aangename met het zeer aangename combineren. Moest ook nog wat spreeuwen
broedgevallen langs en tussendoor pik je weer wat andere zaken mee. De zingende boomkruipers
verraden zich dikwijls als ze weer meer zingen en dan tussen door een kleine zachte roep laten horen
die niet echt bij de zang stofe hoort. Hmmm ergens jongen maar waar? Kwestie van geduldig op
afstand het heen en weer gevlieg volgen. Graag natuurlijk ook een foto, maar not done om blaadjes of
takjes te breken om maar een mooie plaat te krijgen, nee gewoon zo als het is en niet anders dan
maar minder maar de beleving, het gedraai om de boom en af en aan vliegen van de " ouders" van nu
moet een bulk aan energie kosten en dat terwijl er alweer ergens anders een nest wordt gebouwd
voor een 2e broedsel, hoe langer je stil staat hoe meer je het verbaasd dat er om de zoveel sec.
vreten gebracht word. En als je de boomkruiper tegen de stam aan ziet heeft het best wel een mooie
schutkleur. Met een b.v. volw. Kievit is dat even anders. Maar zoek de kleintjes maar eens, dat is
andere koek. Ik telde er helaas niet veel (7) maar ga er vanuit dat er meer zijn goed verstopt in het
gras. En misschien ook al opgevreten wat er ook bij hoort. Nog even door wat spreeuwen langs en
genieten van een gevecht tussen zwarte kraai en ekster, een grote bonte specht onder een carport en
een Boomklever die zich de ....vloog om het kroost van maaltijd te voorzien. En pas altijd op want
gaaien zijn meevliegers. Nu lekker chillen en het been rust geven over een poosje hoop ik weer als
een kievit te lopen als mijn frame binnen is..weekend weer voor de watervogels.
en huishoudelijke
taken uiteraard.
Zie bijlage 8; Foto’s Rob van Swieten 12 mei 2017
Michel Klemann - 13 mei 2017
Op zoek naar meeuwen op De Mars (ongeveer
300 ha) meteen de zingende grasmussen maar
even ingevoerd. 29 kwam ik er tegen, zie plaatje,
maar ook nog eens 3 zingende nachtegalen.

Gert Van Den Boezem - 14 mei 2017
Het is geen wereldfilmpje, maar toch een beeld van de futen Vispoortgracht vanmorgen.
https://www.facebook.com/gertsdingen/videos/1477296605664653/
Yann Horstink - 14 mei 2017
Wie?! Vogelspotter uit bagger gered: 'Hij zat tot aan zijn bovenbenen vast' #omroepgelderland
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2134356/Vogelspotter-uit-bagger-gered-Hij-zat-tot-aan-zijnbovenbenen-vast
Rob van Swieten - 14 mei 2017
Niet denken wat je denkt te lezen maar zorgvuldig lezen en dat noteren is een ander feit. Heb je in je
hoofd XK maar kom je erachter dat deze al vanaf 2015 niet meer gemeld is in Zutphen, moet je weer
een dag later terug omdat je twijfelt. Nou niet slecht ben je toch weer buiten en is het ook nog KX..
scheelt wel wat jaartjes melden en juiste registratie van gegevens.

Rob van Swieten - 14 mei 2017
waar zijn de roodstaarten in de stad..? .begin april wel wat zingende doortrekkers in het centrum maar
op vertrouwde plekken opvallend stil.
Richard Heeringa - 16 mei 2017
https://www.destentor.nl/zutphen/jonge-slechtvalken-krijgen-ring~ada70d7c/
https://www.destentor.nl/bronckhorst/zwaan-stikt-bijna-in-kluwen-visdraad-ruim-je-rommelop~aa338bfe/
Henk Bouwman - 16 mei 2017
Alweer bijna een jaar geleden samen met Gerjo Horsman getuige geweest van het uitvliegen van
deze mooie rakker op de Algemene begraafplaats.....

Rob van Swieten - 17 mei 2017
Oke kids even overleg, wie heeft het verloren ,heb nog zo gezegd geen mobiel mee als ik jullie af en
toe voer. Tja ook dat kom je tegen met een watervogeltelling op de Vijver.

Henk Bouwman - 19 mei 2017
Je ziet ze steeds vaker, maar blijft een bijzondere ontmoeting....

Richard Heeringa - 21 mei 2017
http://www.telegraaf.nl/nieuws/176062/reiger-wacht-voor-deur-overleden-vrouw
Henk Jan Hof - 21 mei 2017
Gisteren de Knobbelzwanen in de stad bij langs geweest. Nog 1 paar met eieren. Koppel van de
begraafplaats heeft het grootste aantal jongen en wel 8 stuks. Vanavond rondje Hackfort en Delden.
Met 5 zingende Wielewalen, 2 paar Kleine Plevier, 1 paar Bergeend, een tweede territorium Zwarte
Specht geen gekke ronde. Mooie reebok, spitser, op meter of 20. Ooievaarsnest in bosrand.

Dick van Hoffen - 22 mei 2017
Ik zet mijn bericht toch ook maar even op de pagina van de vogelwerkgroep. Naast het te verwachten
gemekker over vallende blaadjes en en schaduw, bleek ook de dit jaar gevestigde roekenkolonie een
bron van ergernis. Inmiddels negen paar in de houtwal Hoetinkhof en 3 in de houtwal Brinkerhof. De
gemeente kondigde aan een ontheffing te willen aanvragen om de roeken volgend voorjaar te willen
gaan verjagen. ( Nesten verplaatsen naar buiten de bebouwde kom). en dan moet je bedenken dat de
kolonie is ontstaan doordat men dit jaar is begonnen de kolonie bij de Decanije weg te pesten ( 29
nesten vorig jaar). Nu zitten er daar nog 16, vervolgens twee langs de Zutphense weg, 9 Hoetinkhof
en drie Brinkerhof. Totale aantal daalt dus wat. Ik heb nog proberen duidelijk te maken dat Roeken
graag in de bebouwde kom zitten omdat ze daar niet beschoten worden. dat was iets nieuws voor de
verantwoordelijk ambtenaar. Heeft iemand enig idee hoe ze er nu in Zutphen mee om gaan?
21 mei 2017
Gemeente Bronckhorst opent de discussie over herinrichting van en beheeringrepen in twee
eeuwenoude houtwallen in Vorden. Want ze geven overlast: lees: er vallen blaadjes af en ze zorgen
voor schaduw.
Bij de bouw van de westelijk nieuwbouw van Vorden zijn twee oude houtwallen netjes blijven staan.
Ze komen al voor op de topografische kaart uit 1866 en zijn naar je mag aannemen de laatste restjes
grond in het dorp die nog nooit op de schop zijn genomen. Ze vormen samen met de bosjes rond de
buitenplaats de Decanije en de Baakse beek de groene hoofdstructuur van het dorp. Een van deze
houtwallen - een oude weg naar Hackfort - loopt vlak bij onze tuin langs en zorgt voor grote rijkdom
aan vogels en insecten in de tuin. Veel vogels broeden en foerageren in de houtwal en komen van
daaruit ook vaak in de naast gelegen tuinen. Zonder die hoge eiken zou onze tuin een stuk saaier zijn.
Een aantal nieuwbouwwoningen zijn echter nogal dicht op houtwal gebouwd. De daar gelegen tuinen
ontvangen jaarlijks een flinke hoeveelheid blad en voor zonaanbidders is de schaduw in de zomer een
grote ergernis. Het zijn overigens allemaal koopwoningen die er tegen aan liggen. De bomen stonden
er al bij de koop, dus je weet waar je aan begint, zou ik zeggen. Het vaste patroon is echter dat
sommige nieuwe bewoners na verloop van tijd de vallende blaadjes en schaduw als steeds zwaarder
wegende nadelen beginnen te zien en de voordelen steeds minder: dempen van de temperatuur in de
zomer, tegenhouden van de wind en de bron voor heel veel leven in de wijk en niet in het minst: een
mooie grote houtwal die het zicht op stenen even aan het oog onttrekt en alleen daardoor al voor de
nodige rust zorgt.
De laatste twee jaar zijn er de nodige huizen verkocht, hebben nieuwe bewoners gekregen, en
daarvan zullen er vast een paar bij de gemeente aan de bel hebben getrokken met de vraag of die
boom naast hun tuin niet weg kan. De direct aanwonenden zijn allemaal uitgenodigd. De rest van de
wijkbewoners moet het met een oproep in het plaatselijke sufferdje doen ( wij dus ook hoewel onze
tuin maar een halve boomhoogte van de wal verwijderd ligt. Ik ga er morgen heen en hoop dat er een
beetje genuanceerd gesprek kan ontstaan. Ik zal in ieder geval niet nalaten op de waarde van de wal
voor de hele wijk te wijzen.

Rob van Swieten - 23 mei 2017
Soms soms heb je wel eens van die dagen...leven en dood staan dicht bij elkaar begin eind... cirkel in
het leven, ik kwam er eigenlijk op omdat iemand mij zei zie jij wel eens een dode vogel. Waarop ik
antwoordde tuurlijk.. maar bedacht me ook opeens tja je moet het zien. vogels leven niet alleen in
bomen, lucht of vliegen je neus voorbij...maar verder kijken op de grond levert soms al zoveel
informatie op over het wel en wee van dieren planten enz.. soms heeft een veer op de grond al een
verhaal die we nooit zullen kennen. Deze in ieder geval wel...een beest zonder kop, alleen een kop of
een deel van een vleugel, een Turkse tortel die ik in het begin dit jaar minder in aantallen vond dan
overige jaren in Zutphen, maar nog altijd iets van aaibaars heeft. Een " verliefd " huiszwaluw paartje?
Kortom in alles wat je ziet heeft de mens een unieke eigenschap...we kunnen er over fantaseren. Nu
dat mogen jullie ook bij deze paar foto,s.. Maar tussen fantasie en feitelijke werkelijkheid zit in onze
hersenen een wereld van verschil.

Henk Jan Hof - 24 mei 2017
Vandaag de zwanen in Zutphen bezocht. 1 paar zit nog op 2
eieren. 1 paar heeft alleen een nest gebouwd en hebben geen
eieren gelegd. De andere paren hebben jongen. Bij 2 paren is van
het aantal uitgekomen kuikens nog maar 50% over. Het vrouwtje
van de Draaiomsdreef staat er alleen voor. Zij zorgt voor de jongen
zonder haar mannetje. Dit mannetje is een dag na het uitkomen
van de jongen verdwenen. Dierenambulance en politie konden of
mochten geen mededeling doen of er bijvoorbeeld een
verongelukte zwaan is gevonden. Het jongen aantal nu ligt ietwat
hoger dan in andere jaren. Voorgaande jaren verdwenen er
regelmatig complete legsels. Dat verschijnsel heb ik dit jaar niet
vastgesteld. Over een dag of 10 ga ik weer eens kijken hoe het de
paren en hun jongen vergaat.

Harry Gelderman - 25 mei 2017
Het lijkt er op dat de scholekster een visje in de bek heeft kan dat?

Gert Van Den Boezem - 27 mei 2017
Vleugeloefeningen van één van de jonkies.

Michel Klemann - 28 mei 2017
De huiszwaluwen van de IJsselkade hebben jaarlijks moeite goede grondstof te vinden voor de
nestbouw. Meestal halen ze dat uit de plassen aan de overkant van de IJssel. Laatst zag ik ze daar al
in en uit een leeg baggerschip vliegen. Onderin de bak lag nog wat modder waar ze gretig gebruik van
maakte. Het buitje van vanmorgen en de opgebroken straat heeft een flinke bak moddder opgelevert.
Met tientallen tegelijk stortten ze zich daar vanmorgen op. De auto's zaten een beetje in de weg.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10212204058477226/
Benny Middendorp - 29 mei 2017
Kievit kuikens (Vanellus vanellus) ringen Zutphen ijsbaan - mei 2017
Afgelopen weekend ben ik weer gastvrij ontvangen op de ijsbaan in Zutphen om weidevogels te
ringen. Dit alweer voor het derde jaar op rij. Wat een prachtig stukje natuur binnen de bebouwde kom
van Zutphen, voor publiek afgesloten en omheind terrein dus geen katten, honden etcetera.
Mede samen met Fons en Francis Roording en enkele andere belangstellenden totaal 7 mooie grote
kievit kuikens gevangen en bijna allemaal van witte vlagringen voorzien voor semi-RAS
overlevingsonderzoek.
Enkele kuikens vlogen al weg maar de meeste waren net vangbaar en hadden al prachtig gegroeide
slagpennen.

Marcel Pietersen - 29 mei 2017
Vanavond de Witoogeend gespot bij het gemaal in de Voorsterklei. Met dank aan de eerste melding
van Michel Klemann.

Dick van Hoffen - 30 mei 2017
Tweede dag in Wallis. Vanuit ons royale appartement hebben we vandaag eerst wat boven het dorp
gekeken. De Grauwe klauwieren waren met 5 paar weer volgens verwachting aanwezig. Beflijster was
geregeld te horen maar zich pas aan het eind goed zien. netjes zoals Ik had beloofd liet ook op tijd
een Korhoen zich zien (al was het wel een van vlakbij opvliegende hen, dus geen foto). Veel
Notenkrakers, Vuurgoudhaantje en Goudhaantje, De Alpenmeise (ondersoort van de Matkop met een
totaal ander liedje), Kruisbekken ook mooi bekeken en nog heel veel meer.
s' Middags vanuit Eischoll naar de oude Rhône voor de bijeneters. Die maakten uiteraard veel indruk
op iedereen, verveelt nooit. Apart detail: vissende bijeneters. Paartje Zwarte wouwen kwam weer
langs, Grote Karekiet aan het zingen, Nachtegaal en Roodborsttapuit. Op de terugweg even de
autoraampjes open en tot mijn verbazing en tevredenheid een mooie toegift in de vorm van en
roepende Kwartel vlak naast de weg. en natuurlijk besteedden we ook weer veel aandacht aan de
plantjes en insecten.

Harry Gelderman - 31 mei 2017
Twee soorten volgens mij.

Peter Schut - 31 mei 2017
Wulp!
Op de Tondese Heide 31-05-2017

Harry Gelderman - 31 mei 2017
Voor het eerst dat ik een reiger in de boom met nest.
Ik denk dat dit toch twee jongen zijn.
Harry Gelderman - 31 mei 2017
Wie zou nu het eerst de vis zien en te pakken krijgen.

Rob van Swieten - 31 mei 2017
De jonge slechtvalken vliegen al lekker rond, het derde jong heeft nog wat moeite. Leuk is ook te zien
dat het landen nog op een half ronde dak niet handig is en glijden dan ook vanzelf naar beneden om
dan weer de vlucht in de lucht voort te zetten. Helaas geen foto,is wat te ver van mijn huis.
Foto: Een van de takelingen van de Zutphense slechtvalk toen 23 dagen oud.

Henk Jan Hof - 31 mei 2017
Vandaag in Zutphen gekeken bij de zwanengezinnen. Er is nog een vogel die broedt maar zit al te
lang. Die eieren gaan niet meer uitkomen. Een gezin is alle 4 de jongen al kwijt, een ander paar
verloor 3 van de 5 jongen. Alle andere paren hebben de jongen nog allemaal. Twee paar niet
teruggevonden. Van het weekend nog maar eens kijken of ik ze terug kan vinden. Vrouwtje van

Draaiomsdreef had het lastig. Als ik de berichten op Facebook mag geloven is haar mannetje enkele
weken geleden doodgereden. En nu was er een andere zwaan die het vrouwtje met de jongen van de
plas heeft gejaagd.
Hier op de foto's gezin KS61 en KS 72 en 4 jongen en vrouwtje KS07 met 6 jongen.

Juni 2017
Rob van Swieten - 4 juni 2017
En maar denken wat vliegt dat beest toch laag over me heen met zijn gekrijs, nou daarom.
in het riet.. moest niet mogen

Rob van Swieten - 4 juni 2017
Vanmorgen 03:45 wekkertje voor de z.g. MUS telling.
38 soorten en 552 ex geteld. Leuke soorten in de stad, visdief (2ex) paartje tafeleend en de
slechtvalken met hun jongen. Daarna nog even langs de ijsbaan gekeken naar geringde en
ongeringde pullen van de kievit.

het jong

Michel Klemann - 5 juni 2017
Lijkt een beetje op het buitenland zo met die blauwe lucht en ooievaars, maar het zijn twee van de
vele ooievaarnesten bij Bronsbergen.

Richard Heeringa - 5 juni 2017
http://www.telegraaf.nl/nieuws/196199/kleine-karekiet-verzorgt-koekoeksjong
Michel Klemann - 6 juni 2017
Vandaag is iedereen binnen gebleven. Er is niets gezien.

Peter Schut - 7 juni 2017
Boerenzwaluw. in de stal van een boerderij in Leuvenheim. 05-06-2017

Henk Jan Hof - 7 juni 2017
Vandaag op pad geweest om te kijken hoe het met de zwanengezinnen gaat. Op 20 mei trof ik bij de
oude jeugdgevangenis een paar met 6 jongen. Op 2 juni waren de vogels daar weg. Vandaag kon ik
ze terugvinden, op 1565 meter afstand van hun nest (rechte lijn) en wel bij het ziekenhuis. Het
vrouwtje stond met 2 jongen poetsend onder de brug te schuilen. Naast haar 1 dood jong.
De andere gezinnen vergaat het beter. Ten opzichte van vorige week geen verdere jongensterfte
geconstateerd.

Gerjo Horsman - 9 juni 2017
Juveniele merel aan het badderen.

Michel Klemann - 10 juni 2017
Twee foeragerende lepelaars in de Rammelwaard.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10212326932308995/

Rob van Swieten - 11 juni 2017
Vanmorgen lekker vroeg buiten, nog wat slaperig maar lekker kijken naar de ooievaars,scholeksters,
de ringmussen, kwikstaarten en ander gespuis. Het beloofd weer een mooie dag te worden. De killer
van de kippen nog niet gevonden...een kat kwam wel even vannacht aan.

Mary Mombarg-Post - 11 juni 2017
Graag liken Beleef de Lente kerkuil blog.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=432
Richard Heeringa - 11 juni 2017
Sorry, vreselijk bericht...
http://www.telegraaf.nl/nieuws/204805/gansjes-moedwillig-doodgereden
http://www.telegraaf.nl/nieuws/204881/uitstoot-stikstof-oorzaak-kalkgebrek-vogels
Peter Schut - 12 juni 2017
Putter aan de IJssel bij Brummen 12-06-2017

Rob van Swieten - 12 juni 207
Ik wilde graag de ringmussen ( waarvan hier drie broedparen) op beeld maar ja voer trekt ook ander
gespuis aan. Kijk naar bij de waterbak.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/759192580921779/

Peter Schut - 12 juni 2017
Vink bij de IJssel. 12-06-2017

Rob van Swieten - 13 juni 2017
Behalve torenvalken vertonen buizerds ook wel eens het z.g. bidgedrag. Het verschil in het zo maar
even stil hangen tegenwinds of daadwerkelijk boven land op een vaste plek biddend op zoek naar
prooi. Deze buizerd was aan het bidden boven een weiland en dook op een gegeven in duikvlucht
naar beneden. Geen top foto,s maar wel een prachtig moment.

Jeroen Kuipers - 13 juni 2017
De canadeesjes in Leesten groeien goed. Twee koppels met resp. 6 en 7 jongen.

Rob van Swieten - 14 juni 2017
Voor het wandelen richting Wichmond, eerst even huishoudelijke taakjes. Tijdens de koffie vliegt hier
van alles voorbij. De grote bonte specht met zijn jongen worden langzamerhand steeds meer
losgelaten om voor zichzelf te zorgen. Daar horen natuurlijk ook kleine ongelukjes bij en moet je
oppassen waar je vliegt. Gelukkig niets ernstig maar is even bijkomen wel zo handig alvorens weer
verder de wijde wereld te verkennen. De spreeuwen weten de kersenboom aardig te plunderen en na
een volle maaltijd lekker in de zon uitrusten is niet verkeerd. Aan insecten hier ook veel te zien maar
die ken ik allemaal niet op naam. Dus dat is ook weer een uitdaging. Ik verveel me hier dus niet met
verschillende gidsen om de beesten op te naam te brengen .

Henk Jan Hof - 15 juni 2017
Vanavond even op zwanenronde in Zutphen geweest. Meer precies: op zoek naar het paar van de
oude jeugdgevangenis. Ik heb dit paar met eventueel nog resterende jongen niet meer terug kunnen
vinden. Hoewel vrouwtje Draaiomsdreef de klus alleen moet klaren groeien de jongen als kool. Op de
foto is te zien hoe de jongen op een overvliegende Blauwe Reiger reageren. In Leesten tref ik vrouw
KS72 met vier jongen. Haar mannetje lag 700 meter verderop te slapen.

Rob van Swieten - 16 juni 2017
Geen echte vogeldagje maar toch bezig met vogels. zo wat zaken uit zoeken voor de nieuw op te
richten vogeljeugd(werk) groep..toch even naar Zutphen voor iets in het gemeentehuis, kopje koffie bij
iemand in de kroeg, daarna korte wandeling met de beesten, speuren naar een dassenburcht en weer
plannen bedenken voor morgen vogels te kijken. Tijdens de wandeling altijd kijker mee en fototoestel
maar lukt niet altijd met twee viervoeters aan de lijn. Nu dus maar genieten van de overvliegende
buizerds, een wat laat roepende wielewaal, ringmussen en gekraagde roodstaart in de tuin . En tja
zo’n buizerd is gewoon niet te volgen dan met ook nog honden aan de lijn.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/761275457380158/

Richard Heeringa - 16 juni 2017
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2136678/Uit-nest-gekukeld-koekoeksjong-leeft-nog-en-maakthet-goed
Michel Klemann - 18 juni 2017
Exotisch vogelvoer op de oever van de IJssel van links naar rechts:
Chinese Moerasslak
In Nederland sinds 2008
Herkomst: ZO-Azië
Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft
Nieuw sinds 1968
Herkomst: VS
Driehoeksmossel
Nieuw sinds 1826
Herkomst: Zwarte Zee
Quaggamossel
Nieuw sinds 2004
Herkomst Oekraïne
Aziatische Korfmossel
Nieuw sinds 1988
Herkomst ZO-Rusland
Henk Jan Hof - 18 juni 2017
Knobbelzwaan man KT 65, op een tiental meters van de broedplaats van dit jaar. Het vrouwtje zat met
de 6 jongen een 100 meter verderop.

Dick van Hoffen - 18 juni 2017
Ook een exoot: Japanse duizendknoop. Ik hoorde dat dit jaar in het teken staat van een poging om
invasieve exoten te bestrijden. De inspanningen variëren echter sterk per gemeente. De gemeente
Zutphen zo leerde ik van deze medewerker wil er in ieder geval mee aan de slag. Deze plek aan de
Koekoeksweg werd nu voor de tweede keer gemaaid dit jaar. men gaat aan de slag op basis van
meldingen. Dus ik heb er gelijk nog een paar doorgegeven. Misschien het is wat, wanneer iedereen zo
veel mogelijk groeiplaatsen invoert op waarneming.nl. De gemeente kan dan een paar keer een

uitdraai maken (en daar misschien netjes een kleine bijdrage voor betalen - hoe zit dat Hisko de
Vries?). Ik heb ze in een aparte mail vast wel even gewezen op deze mogelijkheid. Naast de Japanse
duizendknoop wordt ook de Reuzenberenklauw aangepakt.

Dick van Hoffen - 27 juni 2017
Vanmorgen maar eens even een filmpje gemaakt van de Kleine karekiet die sinds een aantal dagen
bij de Blekdijk langs de Vierakkerse laak zit te zingen. Het waterschap zou zo maar eens weer kunnen
gaan maaien. Vanmiddag op de terugweg was inderdaad meer dan de helft al weg.
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/860823490737703/

Henk Jan Hof - 28 juni 207
Vanavond in Zutphen enkele paartjes Knobbelzwaan bezocht om te zien hoe het ze vergaat. Geen
verdere jongensterfte geconstateerd. Bij diverse vogels de ring af kunnen lezen.

Harry Gelderman - 30 juni 2017
De meeuwen hebben onverwachts een krentebol uit mijn hand gestolen.
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