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Juli 2017
Rob van Swieten - 2 juli 2017
Lekker buiten en iets te weten komen over de vogels in jullie omgeving van Zutphen en
omstreken,nou dat kan voor kids tussen de 8 en 12 jr.
Aan de vaders en moeders. Lijkt dat iets voor jullie zoon en of dochter en zijn ze tussen de 8 en 12
jaar. Lees dan onderstaande flyer afbeelding eens door en geef je dochter of zoon op of vraag meer
informatie. ( via contactadres op flyer, dus niet via Facebook)

Anne Marie Starreveld - 4 juli 2017
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/168499/zomerse-geluid-van-de-gierzwaluwenGuido van Leeuwen - 4 juli 2017
Rondje Voorsterklei (Sinderen): Kwartelkoning 1 roepend; Lepelaar 11 waarvan 4 1e jaars; wulp 1
paar alarmerend; 2 paar kleine plevier.
Mary Mombarg-Post - 8 juli 2017
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=498
Rob van Swieten - 9 juli 2017
Hoe mooi is dat bijna iedere dag de jonge slechtvalken te horen boven je tuin en aan de overkant de
k.kar. en soms even motiveren tot zang.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/774472649393772/
Richard Heeringa - 10 juli 2017
http://www.telegraaf.nl/nieuws/249835/papegaaiduiker-duikt-op-in-egmond-aan-zee
Harry Gelderman - 11 juli 2017
Vanmorgen is wezen kijken of de zwaluwen nog aan het kleien waren. Is dit niet wat laat?

Harry Gelderman - 11 juli 2017
Is dit een zilver kwikstaart?

Henk Bouwman - 11 juli 2017
Eindelijk een keer de Blauwborst mannetje en vrouwtje rustig kunnen bekijken...

Annelies Florian - 12 juli · Ellecom, Gelderland
De grauwe vliegenvanger. Er zijn gisteren drie
jongen uitgevlogen!

Richard Heeringa - 14 juli 2017
Scholekster – Noorderhaven

Richard Heeringa - 14 juli 2017
http://www.telegraaf.nl/nieuws/257600/steppekiekendief-broedde-in-nederland
Jeannette Bekkers - 16 juli 2017
is dit juveniel tjiftjaf? het vogeltje was ongeveer zo groot als pimpelmees.

Marcel Pietersen - 14 juli 2017
Gisteravond op de Voorsterklei | Rammelwaard een bruine kiekendief (op grote afstand), Ijsvogel (op
grote afstand), Spreeuwen (juveniel), visdief en een boerenzwaluw. Prachtig gebied om mooie vogels
te spotten.

Marcel Pietersen - 14 juli 2017
Gisteravond op de Voorsterklei | Rammelwaard. Voor liefhebbers van vlinders is er ook genoeg te
zien. Zijn geen vogels maar ze vliegen wel.

Henk Jan Hof - 16 juli 2017
Vanavond Knobbelzwanen met jongen in Zutphen opgezocht. Hier op de foto vrouw met ringnummer
KS07. Man dood daags na uitkomen van de eieren. In haar uppie ziet ze tot nu toe kans de jongen
groot te brengen.

Harry Gelderman - 21 juli 2017
Beetje in een donker hoekje. in een bij gebouw op Canadese erebegraafplaats Groesbeek

Erik Mensonides - 24 juli 2017 · Deventer, Overijssel
De vliegende deur boven Steenekamer 12.00, hij zat eerst zo hoog dat ik hem alleen in de kijker kon
zien, later vloog ie naar beneden om al thermiekend en verjaagd door zilvermeeuwen weer omhoog te
gaan tot uit het zicht, gaaf.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1487643534615851/
Harry Gelderman - 24 juli 2017
Ze hebben het veel te goed hier, dus blijven ze.

Michel Klemann - 25 juli 2017
Eerder vandaag was er paniek onder de ganzen en aalscholvers in de Rammelwaard en ik dacht al
dat vanwege een zeearend zou kunnen zijn. Niets te zien.... Paar uur later fietste ik opnieuw langs en
wederom paniek en nu inderdaad toch die zeearend.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10212794416315803/
Henk Bouwman - 25 juli 2017
Van al die regen gaat je haar niet beter zitten....
Jonge roodborstje.

Richard Heeringa - 27 juli 2017
https://www.destentor.nl/deventer/brandweer-deventer-haalt-gewonde-kraai-uit-boom~a6c94260/
Henk Jan Hof - 28 juli 2017
Vandaag bij de zwanen in de stad wezen kijken. Het paar van de oude jeugdgevangenis was weer
terug. Nadat de jongen oud genoeg waren zijn ze aan de wandel gegaan, ik trof ze eens bij het
ziekenhuis. Daarna was ik ze kwijt. Bij de begraafplaats aan de Warnsveldseweg zie ik alleen het
vrouwtje nog met de jongen. Weet iemand of er wat met het mannetje gebeurd is?
Een paar uit Leesten zit nu in Warnsveld. Om daar te komen hebben ze diverse territoria van andere
paren met jongen moeten passeren. Dat zal niet vanzelf gegaan zijn.

Augustus 2017
Johan Blanksma - 2 augustus 2017
Heeft iemand al weer lepelaars gezien in de Rammelwaard? Het water is laag, dus genoeg te vreten
voor ze.
Henk Jan Hof - 2 augustus 2017
Vandaag de zwanen bij langs geweest in Zutphen. Een paar trekt beetje rond met het jong maar de
overige paren lijken nu weer wat honkvaster te zijn. De broedpopulatie had in 2017 te kampen met
sterfte of vertrek van vogels. Een vrouwtje vonden we dood, twee geringde mannetjes zijn weg.
Diverse contactmomenten gehad met politie en dierenambulance. Er zijn meldingen van dode
zwanen, maar de politie mag bijvoorbeeld geen mededeling doen of een gevonden zwaan een ring
heeft of niet. Die informatie moet vertrouwelijk behandeld worden. Ook contact opgenomen met
dierenambulance. Wordt vervolgd. Het is te hopen dat de ringen van doodgevonden zwanen gemeld
worden. Bij de ringcentrale of via FB bijvoorbeeld.

Rob van Swieten - 4 augustus 2017
Hier hou ik nou van boven Zutphen..niet te horen hoop ik hoe gaaf ik dat vind. en een berichtje wat te
doen....ik zeg loslaten de lucht in eind goed al goed....
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/787539704753733/

Henk Jan Hof - 6 augustus 2017
Dit zwanenpaar broedde in het Berkeldal bij Almen, 4 ei uit, 1 jong kwijt.

Erik Mensonides - 6 augustus 2017
Zin om mee te gaan en de vistactiek van grote groepen Aalscholvers te observeren? Zondag 17
september bij de Yperenbergplas, Veel grote Zilverreigers en andere viseters schuiven aan, het lijkt
de Amazone wel...opgave via https://www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/activiteiten/details/?excursie=1872
Sovon Vogelonderzoek Nederland - Vogelbescherming Nederland - Waarneming.nl
Richard Heeringa - 10 augustus 2017
Mooi lijstje bijzondere waarnemingen vandaag
https://waarneming.nl/waarnemingen_v7.php?groep=1&z=3&prov=0&family=0&datum=2017-08-10
Daphne Victoria Krans - 13 augustus 2017
Een vraagje: is het mogelijk dat ik vanmiddag bij Laag Soeren een visarend heb gespot bij de Elsberg,
zittende in een top van een dode boom. Is verre van een logische plek, vandaar mijn vraag...

Elma Vonk - 13 augustus 2017
Even langs de Berkel waar ik op deze plekken 2 ijsvogels zag.

Erik Mensonides - 13 augustus 2017 · Deventer, Overijssel
Rondje Yperenberg plas derde zandgat, Veel Beversporen 3 Ijsvogels 2 Witgatjes Jonge buizerds,
torenvalkjes Grasmussen Winterkoning Waterhoentjes 2 Zwanenfamilies en Witte kwikjes en 5
Wulpen. Een reegeit verstopt zich tegen het snelwegviaduct.
Henk Jan Hof - 16 augustus 2017
Vanochtend watervogels geteld: Berkel vanaf Den Elterweg tot sluis Warken, Bronsbergen meren, De
vijver bij het zwembad. De omstandigheden vanochtend vroeg waren niet perfect.

Rob van Swieten - 20 augustus 2017
heerlijk tv kijken N. Tinbergen " Look" over kokmeeuwen.
Michel Klemann - 21 augustus 2017
Brandganzen in de Rammelwaard. De ganzen kunnen al wel weer
vliegen maar zijn nog wel volop in de rui. Het is nu de beurt aan
de kleine veertjes en het kost flink wat moeite om die losse
veertjes uit het pak te krijgen.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/102130277594292
35/
Michel Klemann - 21 augustus 2017
Grote zilverreigers worden jaarlijks tammer en laten zich steeds beter bekijken. Van dichtbij zie je ook
goed dat ze heel anders zijn dan blauwe reigers.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10213027864431860/
Mirrin Lans - 22 augustus 2017
Zwanen - 21 mei van dit jaar zijn de foto´s genomen van de keukens met toen nog 2 ouders.. nu 3
maanden verder een broertje of zusje verloren en een ouder.. Het leven van een zwanen familie...

Richard Heeringa - 26 augustus 2017
https://www.destentor.nl/kampen/vraagtekens-bij-afschot-spreeuwen-in-kampen~af7ddb7d/
Henk Jan Hof - 26 augustus 2017
Vandaag op pad geweest in Zutphen om jonge Knobbelzwanen te ringen, te wegen en te meten. Wij
vingen 26 exemplaren. Met o.a. Benny Middendorp, Marco Simonis, Jesper Klaasen e.a.

Benny Middendorp - 28 augustus 2017
Onder andere mag ik knobbelzwanen ringen langs de IJssel in Deventer en Zutphen. Daar ben ik ooit
begonnen en het is fijn dat afgelopen jaren weer te kunnen doen. Henk Jan Hof inventariseert daar de
gezinnen en inmiddels zijn de ouders van de circa 10 broedparen bijna allemaal geringd.
Afgelopen weekend de jongen van dit jaar langs gegaan. Met name in Zutphen succesvol en slechts
een paar gemist. Totaal 28 Knobbelzwanen geringd waaronder 1 adulte vrouw. Een andere adulte
vrouw lukte het mij net niet te vangen. Komende winter weer een poging.
Van alle vogels biometrische (lichaamsmaten) maten genomen en dan blijken er soms redelijke
verschillen te zijn, zelfs binnen één gezin.
Welke consequenties dit heeft zal blijken uit de terugmeldingen. Evenals tegenwoordige rui- en
vestigingsplaatsen.
Dank aan Henk Jan Hof, Jesper, Michel Gieskens, Marco Simonis, Frank, Fons en Francis Reurding
voor de samenwerking en gezelligheid.

Richard Heeringa - 31 augustus 2017
https://www.destentor.nl/zutphen/waarschijnlijk-botulisme-in-vijver-warnsveld~a2e40649/

September 2017
Erik Mensonides - 3 september 2017· Deventer, Overijssel
Dat beloofd wat voor de excursie op 17 september, vanochtend Goudvinken een Indische gans en de
#Visarend bij de Wilperwaarden Vogelbescherming Nederland Waarneming.nl Sovon Vogelonderzoek
Nederland Ga je ook mee?

Harry Gelderman - 3 september 2017
Wat laat of niet?

Henk Jan Hof - 3 september 2017
Vorige week zaterdag werden de Knobbelzwanen in Zutphen geringd. Enkele dagen later werd
Botulisme geconstateerd. Het vrouwtje van de Draaiomsdreef en haar jongen kregen er mee te
maken. Donderdagochtend werden ze op drie na dood aangetroffen, een dierenarts in Zutphen
euthanaseerde een vierde. Gisteren werd nog een jong dood aangetroffen. Vanochtend trof ik nog

levend jong aan. Poetsend. Ik kon de ring niet aflezen. Morgenavond maar even terug om dat nog een
keer te proberen.

Richard Heeringa - 5 september 2017
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2142101/Merels-in-onze-provincie-hebben-het-zwaar-doorgevreesd-virus
Dick van Hoffen - 5 september 2017
Een klein voorproefje ( en voor mij nagenieten) van vakantievogels ( en andere beestjes) in het
westen van Amerika. Ik hoop dat ik volgende week wat tijd krijg om er meer te laten zien.

Bullocks oriole

Mountain bluebird

Western tanager

Drieteenspecht

Cassins finch

Gray jay

American goldfinch ( amerikaanse putter)

American Pika

Henk Jan Hof - 6 september 2017
Watervogels geteld in stadsplot Leesten. Meest voorkomende soort was de Meerkoet met 73
exemplaren. De foto's laten een beetje zien hoe het telgebied eruit ziet.

Henk Bouwman - 7 september 2017
Toen de IJsvogel nog bij de Algemene begraafplaats zat....
https://www.youtube.com/watch?v=yNghf8EF1JA
Ans Houweling - 8 september 2017
Toch géén botulisme in Warnsveld? Wat was dan de oorzaak van de vogelsterfte?
https://www.destentor.nl/zutphen/toch-geen-botulisme-in-warnsveld~aae95b08/

Erik Mensonides - 9 september 2017 · Deventer, Overijssel
113 Wulpen op de #Veenoordskolk #Slaapplaatstellibg Sovon Vogelonderzoek Nederland met 1 late
Zwartkopmeeuw en een jagende Slechtvalk.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1536439349736269/
Stef van Rijn heeft het bericht van DPM gedeeld. - 11 september 2017
“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”
Henk Jan Hof - 16 september 2017
Vanochtend in Zutphen de watervogels geteld van De Vijver, de Grote Gracht en de Begraafplaats. Bij
de vijver Toendrarietgans en Kolgans. Als bijlage een overzicht van de tellingen van na de zomer tot
nu toe en een afbeelding van het telgebied.

Henk Jan Hof - 17 september 2017
Vanochtend even naar trektelpost Warnsveld geweest. Een paar poetsende Knobbelzwanen hadden
mijn aandacht en ook de jagende Slechtvalk man. Rond half acht pakte hij al een Vink man. Een half
uur later pakte hij een Zanglijster, na korte achtervolging. Een groepje van 3 Blauwe Reigers en een
4de die al roepend probeerde aan te haken kleurden de ochtend.

Michel Klemann - 18 september 2017
Nu de merel hier in het werkgebied van de vwg door het usutu-virus in minder dan twee maanden tijd
vrijwel is verdwenen heb ik de status op https://vwgzutphen.waarneming.nl/ aangepast van
"algemeen" naar "zeldzaam". Deze maand heb ik met moeite totaal 9 merels waargenomen. Wie ze
nog ziet, voer ze even in. Ik ben heel benieuwd waar losse exemplaren het nog overleefd hebben, en
voor hoelang. Momenteel zijn ze in ieder geval een stuk zeldzamer dan ijsvogels...
Op de foto, boomgaard in Bronckhorst zonder merels. In het hele dorp vond ik er geen één meer
vandaag.

Rob van Swieten - 20 september 2017
In navolging op het bericht van Michel Klemann, eens wat plekken afgestruind. Geien de beperking
met lopen toch op 8.96 km 13 exemplaren. ( een melding van 1 ex niet op kaartje weergeven
helaas)Waar je eigenlijk redelijke aantallen zou verwachten als b.v. de begraafplaats was er daar
maar 1. Op kaartje staat m gevolgd door nr. Is 1 merel en tussen haakjes meerde exemplaren. Vrijdag
nog een deel maar dan met de fiets om een wat grote bereik te kunnen monitoren.

Ans Houweling - 21 september 2017
Zaterdag tijdens de watervogeltelling: Gezin Knobbelzwaan met 5 jongen (die konden vliegen).
Maakten mooie subtiele geluidjes naar elkaar, prachtig.

Ans Houweling
21 september
Langs de rondweg bij Leesten vanmiddag, kuifeend vrouwtje(?) met veel wit bij de snavel.

Ans Houweling - 25 september 2017
Misschien ook handig en leerzaam voor nederlanders? Is zaterdag onze telpost ook bemand?
Het vorige in verband met EuroBirdwatch aanstaande zaterdag.
https://www.natuurpunt.be/nieuws/zo-herken-je-trekvogels-vlucht-online-trektelmodule-20-met-beelden-geluid-20170925#
Jouck Iedema - 25 september 2017
Mooi stuk over de start van de Jonge Vogelaars in de Stentor van Sander Grootendorst

Rob van Swieten - 26 september 2017
https://www.destentor.nl/zwolle/nvwa-neemt-vogels-in-beslag-op-beurs-ijsselhallen-zwolle~a62b817f/
Rob van Swieten - 28 september 2017
Mede door Michel Klemann die er als eerste over schreef, dacht ik wat aandacht in de krant kan geen
kwaad en eens kijken wat het oplevert.Vanmorgen o.a vier mails ontvangen over meldingen van
merels of meldingen van juist al tijden geen merel gezien waar ze volgens de bewoners voorheen wel
zaten. Nu nog van het weekend in voeren. Ook de.App gaf een aantal leuke meldingen van merels in
o.a. Zutphen en Warnsveld. Best grappig dat mensen er dan. even bewust naar kijken waarvan alvast
dank.

Rob van Swieten - 28 september 2017
Leuke reacties naar aanleiding van het artikel in de Stentor
over de merels..met zelfs foto.s zoals deze uit Voorst.
dank.
Michel Klemann - 29 september 2017
Vanmorgen in de verte weer een rode wouw "over" de telpost. Op trektellen.nl kun je leuk altijd leuk
even vergelijken. De grafieken: boven is telpost Warnsveld en onder is landelijk beeld. Links is rode
wouw en rechts buizerd.
Wat zegt dit nu o.a.
Iedere 100 uur tellen hebben we op onze telpost 1 rode wouw en 100 buizerds voorbij zien komen.
Dat is ook ongeveer het landelijke beeld en verhouding.
Lekker gemiddeld allemaal.

Oktober 2017
Erik Mensonides - 1 oktober 2017 · Deventer, Overijssel
Vanochtend Wilperwaarden 8.10 (the day after;), met leuke soorten. De vogeltrek is erg op gang
gekomen, verrassende soorten. Ook mijn eerste Kolganzen en een Indische.

Henk Jan Hof - 1 oktober 2017
Vanochtend even erop uit. Nog voordat zon op kwam al vertrekkende Sperwer en leek na zonsopgang
de vinkentrek op gang te komen. Wat Aalscholvers, Vinken en Graspiepers. IJsvoge en
Roodborsttapuitl tp. Het landschap rond de trektelpost Warnsveld is verder arm. Er lopen een paar
hazen, er vliegen wat kraaien en dat is het dan ook. Na het kappen van de houtwallen en verwijderen
van de opslag langs het spoor zijn ook de Ringmussen en Geelgorzen verdwenen. Jammer.

Dick van Hoffen - 2 oktober 2017
De grote waadvogels waren volop aanwezig vandaag. Die kunnen kennelijk in het kort gemaaide gras
in tussen de ruigte langs de oevers nog wat bij elkaar scharrelen. ( Vierakkerse laak).

Benny Middendorp - 4 oktober 2017
Heerlijke vogel dag gehad langs rivier IJssel. Onder andere naar geringde vogelpootjes gekeken...
Ondanks dat ik geen hulp had, kon ik een ongeringd paar knobbelzwanen met 3 jongen aan de
jachthaven van Deventer niet weerstaan. Kostte wat inspanning, maar even later trots met pa, ma en
1 jong op de kant. Geringd met de rvs ringen voor semi-ras onderzoek. Het mannetje was
bovengemiddeld groot en zwaar: 14 kilo...

Henk Jan Hof - 4 oktober 2017
Vandaag bij de rondweg Leesten Oost vond ik na een tip van Stef
een 1kj Knobbelzwaan, een verkeersslachtoffer. Een ongeringde
vogel.

Ans Houweling - 5 oktober 2017
18:00u vanavond. Twee knobbelzwanen 1kj langs de rondweg. Zijn zij alleen overgebleven? Waar is
de de rest van de familie?

Ans Houweling - 9 oktober 2017
Zojuist in vijver langs de rondweg. Kop is eraf..ongeringd. Of was dit al gemeld..

Dick van Hoffen - 14 oktober 2017
Dat viel niet mee in m'n eentje op de telpost vanmorgen. Ik heb twee keer een uur geteld. En dan pas
om kwart over acht begonnen in plaats van zeven uur. Toe ik thuis weg ging hoorde ik en flinke groep
Kepen langs komen die me er zo op attendeerden dat ik al weer veel te laat was. Opvallende
waarnemingen: veel Vinken en Pimpelmezen, een Beflijster, een late Boerenzwaluw en verder van
alles een beetje. Toch nog 50 soorten. van die kleine trekvogels in vlucht een foto maken valt niet mee
(vooral wanneer je eigenlijk ook fatsoenlijk wilt protocolleren). Aan het eind wel wat leuke plaatjes van
lokalo's gemaakt. Graspiepers bleken geregeld op het spoor te gaan zitten. Dus dat heb ik maar even
uitgebuit.

Jouck Iedema - 15 oktober 2017
Zojuist 7 buizerds boven centrum Zutphen, cirkelend op de thermiek. 5 vlogen van zuid naar
noordwest, 2 bogen af naar het oosten; buizerds op trek?
Rob van Swieten - 15 oktober 2017
Gewoon zerro zonder verhaal bedenk er zelf maar wat bij in je fantasie. Ik heb genoten en daar gaat
het om volgens mij.

Erik Mensonides - 16 oktober 2017 · Wilp, Gelderland
Baardmannetjes bij Yperenplas 11.55
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1573167969396740/
Ans Houweling - 16 oktober 2017
Tijdens watervogeltelling vanmiddag..
https://www.facebook.com/AnsHouwelingS/videos/1892334574415387/
Michel Klemann - 19 oktober 2017
Lijkt me duidelijk.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2326

Michel Klemann - 20 oktober 2017
Vorige week zag ik weer dit staaltje zinloze destructie van tientallen jaren oude meidoorns in de
uiterwaarden van de IJssel. Stokebrandsweerd ter hoogte van Bronsbergen. Natura 2000-gebied. Dat
mag je gewoon kapot maken want het is toch maar lastige vieze natuur. Weg met die rotzooi.

Richard Heeringa - 23 oktober 2017
https://www.destentor.nl/zutphen/gelderland-in-het-nauw-om-afschotbeleid-knobbelzwanen~af48d70f/
Ans Houweling - 24 oktober 2017
Vandaag las ik dit artikel in dagblad 'Trouw'. Vraag: En hoe
zit dat bij Zutphen? Kwartelkoning?

Henk Jan Hof - 25 oktober 2017
Vanmorgen watervogels geteld in Zutphen en wel telgebied Leesten en De Vijver. In telgebied
Leesten 5 Grote Gele Kwikstaarten, in groepje bijeen. Ik ga de komende maanden deze gebieden wat
vaker tellen. Het buitengebied laat ik even links liggen. In de stad zijn leuke soorten in mooie aantallen
te zien. De foto's geven een beeld van het telgebied. In het telgebied Leesten Oost ook Knobbelzwaan
paar KS61 en KS72 met nog twee van hun vier jongen. Verderop in een woonwijk vond ik nog een
geringd jong PR47 (foto) terug.

Michel Klemann - 25 oktober 2017
Dit drama speelt zich ook in Zutphen af. Voor degene die er nog enige hoop in hebben:
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Aan_het_kabinet_en_de_volksvertegenwoordigers_Code_rood_vo
or_onze_insecten

Ans Houweling - 27 oktober 2017

Benny Middendorp - 27 oktober 2017
Knobbelzwanen semi-ras onderzoek: Historie van individu KS60
Sinds eind 2015 zijn we bezig met Knobbelzwanen ringen langs de IJssel. Vogel KS60 herinnering ik
nog goed, samen met Henk Jan Hof en Jeroen Kuipers vingen wij deze in Zutphen als lichte kleurfase
jong (herkomst gezin onzeker) op 30-12-2015 (zie foto's). Henk Jan zag deze nog in maart 2016.
Na ruim een jaar uit beeld te zijn geweest werd deze vogel op 13-10-2017 opgemerkt in Hoogeveen
(bijna 70 km noordoost) door Sa Bine en Raimond Huizing van Dierenambulance Zuid West Drenthe
(bedankt voor de medewerking). De vogel was helaas zwaar gewond aan vleugel en is ingeslapen. De
foto in de schemering toont de vindplaats in Meppel (Sabine bedankt).
Helaas dood maar toch interessante melding wat verder van zijn geboorteplaats.
Het dier was samen met 1 andere adult en 2 jongen. Vermoedelijk had deze vogel dus een broedsel
(zou kunnen, als 2 jarige) maar zeker is dit niet omdat in deze tijd van het jaar nogal wat
omzwervingen plaatsvinden door zowel oude als jonge vogels.
De hypothese van deze melding is dat KS60 op de ruiplaats (zal Ketelmeer of IJsselmeer geweest
zijn) een partner heeft ontmoet en zij gezamenlijk naar de vindplaats zijn getrokken.

Ans Houweling - 28 oktober 2017
De foto die niet mee kwam..

Richard Heeringa - 28 oktober 2017
https://www.destentor.nl/lochem/aangereden-jonge-kerkuil-met-hersenschudding-naar-opvanggebracht~a17953b2/
Richard Heeringa - 29 oktober 2017
https://www.destentor.nl/lochem/vogels-de-dupe-van-wintertijd-de-vogel-die-verzet-geenklok~ac8c966f/

November 2017
Henk Jan Hof - 1 november 2017
Vandaag bij de vijver bij het zwembad in Zutphen Grauwe Gans met ringnummer FXH afgelezen.
Hierbij een schermuitdraai waarop te zien is waar dit vrouwtje, geringd in 2015, zoal verblijft.

Henk Jan Hof - 1 november 2017
Vandaag de watervogels geteld in een drietal plotjes in Zutphen: Leesten, Bronsbergenmeren en De
Vijver.
Op Bronsbergenmeer een Witoogeend, een man. Die had ik daar nog niet eerder.
Ook gelet op de geringde Knobbelzwanen. Man KT65 was al geregeld de hot op. Vandaag was hij bij
zijn jongen. Met een andere vrouw. Deze vrouw hapt naar de jongen en jaagt ze weg. Ik denk dat de
jongen de langste tijd wel gehad hebben in Leesten en zullen moeten verkassen.

Rob van Swieten - 1 november 2017
Een vogel die altijd ,indien die in de buurt is uiteraard, meekijkt als je de tuin weer eens grondig onder
handen neemt. Met ongelofelijk gemak weten ze de kleinste beestjes uit het tuinafval of bewerkte
grond te verschansen. Het voor het volk zo aardig beestje is eigenlijk niet meer dan een wreed
agressief beest die hun soortgenoten niet duld in zijn of haar z.g. "tuintje" waar overwintert wordt. De
Engelsen deden daar ooit eens onderzoek naar om een opgezette soortgenoot te plaatsen waarbij de
indringer dusdanig zijn kop werd ingetikt dat je dat als levend wezen niet zal overleven. Maar de

schoonheid van de zang en de prachtige gekleurde borst blijft wonderschoon voor deze Robin. En de
aanwezigheid maakt het tuinieren ook weer aangenamer.

Rob van Swieten - 3 november 2017
Leuk, hoor nu de bosuil horen roepen vanaf de Graaf Ottosingel..

Harry Gelderman - 3 november 2017
Goede mollenvangers.

Harry Gelderman - 3 november 2017
Veel zwanen Henk Jan in de Berkel. Vlakbij het witte bruggetje.

Mirrin Lans - 3 november 2017
Ook ik had weer eens tijd voor een flinke wandeling.. Hier wat foto´s.. wat is de natuur toch mooi en
dan voornamelijk de vogels natuurlijk.

Mirrin Lans - 3 november 2017
Is dit nou een mus of toch een tjiftjaf.. of zit ik er helemaal naast?

Henk Jan Hof - 4 november 2017
Vanochtend watervogels geteld op het traject Den Elterweg - Splitsing Berkel en afleidingskanaal. 17
soorten en 344 vogels. Op een meander 9 Mandarijneenden waarvan 5 mannetjes. Trof in het
telgebied ook een Soepgans met groene kleurring FYL aan. Die zag ik slechts een enkele maal eerder
dit jaar staat mij bij.

Watervogeltelgebied N348 - splitsing Berkel – Afleidingskanaal. De nieuw aangelegde meanders zijn op deze
kaart niet zichtbaar.

Henk Jan Hof - 4 november 2017
Zie bijlage. Boerengans FYL
waarnemingen. Mogelijk dat de
meeste waarnemingen van FYL bij
Grauwe Gans zijn ingevoerd.

Erik Mensonides - 5 november 2017
Vanochtend rondje Wilperwaarden, met veel vogelsoorten, wanneer iemand mee wil volgend
weekend.....Ik tel dan weer voor Sovon de watervogels en ganzen tussen Steenekamer en slot
Nijebeek op de fiets. (Ook de niet gebaande paden)

Rob van Swieten - 5 november 2017
De alles eters zijn niet meer weg te denken in het Nederlandse luchtruim, al zwevend boven de stad
of op de uitkijk op de daken tijdens de Zutphense markt. Overal kom je ze wel tegen waar maar
voedsel ligt dat door mensen wordt verspreid . Een beetje brood doet wonderen en binnen een mum
van tijd zijn ze boven je stadstuintje en vallen als hongerige beesten op het dakje neer om zo snel
mogelijk de handel naar binnen te werken. Doorgaans zijn het alleen kokmeeuwen in de buurt die dan
zo snel mogelijk de ene brok na de andere brok verschansen. Geeft je mooi de kans naar de kleden te
kijken van de beesten en het gedrag. Je moet ook niet gelijk een heel brood verwerken daar de buren
in de straat er weer anders over denken. In tijden van de nog vele open stortplaatsen in Nederland
kon je prachtig meeuwen bestuderen. Nadeel voor de alleseters is dat ook de ongezonde dingen, als
plastic,zij hier soms geen onderscheid in zien en zich uren aan energie op een plastic tas kunnen
storten. De meeuw heeft zich geheel aangepast op het voedselpatroon wat wij als mens dumpen... en
de vreemdeling in het zwart maakt geen schijn van kans om ook maar een graantje mee te pikken

Riet Reerink - 6 november 2017
Vandaag wordt er weer nieuw zwart plastic doek met groen plastic touw gebruikt langs de IJssel. Ik
heb geprobeerd hiervan aangifte te doen bij de gemeente, maar er is geen milieupolitie meer.
Ben nu in gesprek met het Provincieloket Milieuklachten over waar ik naar toe moet met de klacht.
Blijkbaar heeft de provincie geen zeggenschap over de rivieren en oevers!
Wie in Nederland kan de rode vlag hijsen....en deze megavervuiling doen stoppen???

Rob van Swieten - 6 november 2017
Mocht iemand een staart overhebben..

Bart Mendelson - 6 november 2017
Geen mooie foto, wel leuk: Huismus met witte staart.

Henk Bouwman - 6 november 2017
Grote Bonte Vriend...

Michel Klemann - 6 november 2017
Daar is ie weer, de waterspreeuw!
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarneming/view/145690848
Guido van Leeuwen - 7 november 2017
Helaas, vandaag Waterspreeuw als raamslachtoffer bij de Noorderhaven.

Jaco Beeuwkes - 7 november 2017 · Lochem, Gelderland
Kraanvogels boven Het Grote Veld.Einde vh filmpje zichtbaar.
https://www.facebook.com/jaco.beeuwkes/videos/10155966084742664/
Harry Gelderman - 9 november 2017
Is dit nu een albino gans?

Marianne Klop – 9 november 2017
Vandaag gewonde Houtsnip in tuin. Wat een camouflage! Opgehaald door de Dierenambulance,
hopelijk gaat ie het redden.

Michel Klemann – 10 november 2017
Volgende week dinsdag, 14 november, om 13 uur wordt het informatiepaneel in de vogelkijkhut in de
Rammelwaard onthuld. Dit bord is door de VWG-Zutphen in samenwerking met Staatsbosbeheer
vormgegeven. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn. Voor routebeschrijving en waarnemingen
zie http://vogelkijkhut.nl/view/679/.
De jonge vogelaars hebben op zaterdag 18 november weer een activiteit: Wintervogels kijken en
vetbollen maken, voor kinderen van 8 tot 12, om 10.00 bij de Kaardebol.
Aanmelden bij: jongevogelaars@gmail.com
Tot slot: er moeten nog 140 nestkasten voor mezen worden schoongemaakt. Dat moet nu gebeuren,
zodat ze ook gebruikt kunnen worden als slaapplaats in de winter.
En we willen graag weten hoeveel kastjes er zijn gebruikt om te broeden.
Wil je meehelpen?
Neem contact op met het secretariaat: http://www.vwg-zutphen.nl/Algemeen/Contact.html

Henk Bouwman – 11 november 2017
IJsvogel die haar honger stilt...
Mede mogelijk gemaakt door : Arjan Troost
https://www.facebook.com/henk.bouwman.35/videos/2161910123834834/
Rob van Swieten – 11 november 2017
soms wat in je hoofd zit is misschien niet wat je denkt maar wil je het zo graag. lijk ik al twee dagen
pestvogels te horen in de wijk. alles afgezocht noppes nada of mis ik iets....naar blijf toch akert de
tricker.
Dick van Hoffen – 11 november 2017
Ok, een flink aantal van jullie hebben de plaatjes al lang gezien, maar de rest wil ik het niet
onthouden. Afgelopen woensdag zo waar Goudvinken op de zaadjes van Sint Jacobskruiskruid. Een
mooie beloning voor het laten staan van die dooie "rommel" . Pimpelmezen prefereerden de
Teunisbloemen net als geregeld ook de Putters, die natuurlijk wel als eerste ook op de Kaardenbol
gaan zitten.

Dick van Hoffen – 12 november 2017
Normale ochtendroutine: konijnen voeren, vogelvoer ophangen, vogelbadje schoonmaken. Zie ik
ineens in een ooghoek wat hoog in de Kriek een Steenuil zitten. Ze broeden hier 500 meter vandaan
en hoor ik ze vaak roepen, zie er heel soms 's zomers in de schemering wel eens eentje langs
vliegen. Maar zo in de tuin is toch wel leuk. Hevig alarmerende vinken, de hele tijd. Die hebben
kennelijk minder plezierige ervaringen met een Steenuil.

Richard Heeringa – 12 november 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1156210/gewonde-zwaan-uit-water-gered
Rob van Swieten – 14 november 2017
Braakballen zoeken leverde niet veel op. Maar er is genoeg te zien. De een dut wat de ander verveelt
zich en kijkt wat om zich heen. Ruimt wat rommel op in het hol en kijkt zo lekker wat naar buiten wat
er allemaal gebeurd in de buurt.Binnen de stad voor dit soort holenbroeders genoeg plek. Een kast is
dus ook niet echt nodig in dit soort parkjes met oude bomen, hoewel er toch rommel in lijkt te liggen
geeft het voor andere soorten of insecten misschien goede huisvesting. Mijn vriend kraai wacht mij
regelmatig voor het huis op. In het begin moest die niets van mij hebben maar toen zat het jong er ook
nog omheen te hangen. Is het dezelfde ? Ja, daar deze een afwijkend geluid heeft en ik dus zo het
beest herken als die van de zomer. En Bert van den Berg jou specht dus voor de deur
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/832609950246708/

Erik Mensonides - 14 november 2017
Trotse vwg. Gefeliciteerd.

Richard Heeringa – 14 november 2017
https://www.destentor.nl/voorst/vogelkijkhutrammelwaard-nu-voorzien-vaninformatie~a1679357/

Erik Mensonides – 14 november 2017
TROTS

Henk Bouwman – 14 november 2017
Bedankt werkgroep, voor de kans om mijn foto’s op deze manier te laten zien.
Gr, Henk
Rob van Swieten - 14 november
Het blijven vreemde kostgangers. Je kan ze fluitend naar je toe trekken en een beetje brood doet
wonderen. PR44 had er wel zin in en kwam als eerste met de ad. (ongeringde) het water uit.
Ondertussen wat gras eten omdat ze er toch uit kwamen, maar zo gauw je weer verdwijnt ook weer
net zo snel het water weer in wat rond dobberen of je misschien nog terugkomt. De knobbelzwanen
van de begraafplaats. Ben toch maar even omgelopen naar de andere kant van het water, want zo
vlak langs de weg is niet verstandig.

Frederiek van Rhijn, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland – 16 november 2017
Leuk & Bedankt voor het toevoegen!

Richard Heeringa – 16 november 2017
http://www.stedendriehoek.net/stedendriehoek/nieuws/vetbollen-voor-gevederde-vrienden

Michel Klemann – 17 november 2017
In de Bronkhorsterwaarden kwam ik een groepje van zes baardmannetjes tegen. Dat was alweer lang
geleden dat ik die hier in de regio ben tegengekomen. Mooie beestjes zijn dat toch.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10213722156948739/

Henk Bouwman – 18 november 2017
Algemene vogel, maar zeker niet minder mooi... de huismus!

Erik Mensonides – 18 november 2017
Morgenvroeg kun je mee om de slaapplaats Veenoordskolk Ganzen en Zwanen te tellen, ik sta om
7.00 op de dijk eind Teugseweg industrieterrein achter de Mc Donald Deventer. Duizenden Kolganzen
ontwaken en tienduizenden kokmeeuwen kleuren het water wit en scheren vlak langs je heen.
Aansluitend fiets ik de watervogeltelling vanaf 8.00 van Steenekamer tot de Nijebeker klei en de
dijkroute terug. Ik denk 11.30 terug te zijn in Deventer. Elke telling kom ik verrassende (nieuwe)
soorten tegen. Plaats even een reactie als je mee wil. Leenkijker aanwezig.

Marcel Pietersen – 18 november 2017
Bijzonder genoeg om het hier te plaatsen. Vandaag voor het eerst de Kokardezaagbekeend
aangetroffen. Had deze nog niet eerder gezien. Wordt als zeer zeldzaam aangeduid, dwaalgast.
https://waarneming.nl/waarneming/view/145957960

Henk Jan Hof – 18 november 2017
Vanochtend de vijver bij het zwembad op watervogels geteld. Amper Kuifeenden, al helemaal geen
Tafeleenden. Wel Kokmeeuw met kleurring wit ESH8 en nog maar één Grauwe Gans met kleurring.
De Toendrarietgans en Kolgans waren er ook. Hoe die beesten hier nu terecht komen? Aangeschoten
vogels?
Leesten Oost: Knobbelzwaan man NP81 vecht de andere zwanen de tent uit. Hij claimt het
wintergebied. Hier werd hij vorig jaar rond de jaarwisseling gevangen en geringd. Gisteren heeft hij
met zijn partner het jong de deur gewezen. Die vond ik vandaag niet meer terug.
Knobbelzwaan jong PR34 zat op sportveld en daarmee aan de verkeerde kant van het gaas. Later
vanmiddag zag ik dat hij daar toch weg was. Hij heeft het te verduren. Paar KS61 en KS72 zijn
opgedoken. KS61 heeft ook graag een territorium voor zichzelf dus dit jong zal wel vertrekken
komende dagen.

Erik Mensonides – 19 november 2017
Met vogelaar i.o. Sander op pad geweest, 7.00 de slaapplaats Veenoordskolk Ganzen tellen en vanaf
half 9 tot half 1, de watervogels tussen Steenekamer en slot Nijenbeek voor Sovon Vogelonderzoek
Nederland met de Indische gans, Brilduikers en Ijsvogels. Vogelbescherming Nederland
Waarneming.nl
Ondanks de regen met McDonald thee een geslaagde leerzame ochtend.

Jouck Iedema – 19 november 2017
Afgelopen zaterdag 18/11 waren De Jonge Vogelaars actief op De Kaardebol. 6 enthousiaste
kinderen en een aantal ouders speurden met de verrekijker naar tuinvogels, waaronder de Groene
specht en plukten bessen en zaden voor de rijkgevulde vetbollen die daarna gemaakt werden. De
volwassen vogelaars verbaasden zich over de kennis van deze vogelaars in de dop... Zo hoorden we
hoe sommige vogels de steentjes in hun maag opboeren, uitspugen en weer verse steentjes eten
zodat de vertering van de harde zaden in hun maag optimaal verloopt.
De volgende vogelactiviteit is op zaterdag 13 januari: dan maken de Jonge vogelaars een Struintocht
langs de IJssel!

Richard Heeringa – 19 november 2017
Dit stond vandaag op twitter en niet zonder reden...

Michel Klemann – 19 november 2017
Stel dat ik zomaar, ergens in de binnenstad van Zutphen, een gemeente-boompje zou omzagen en
afvoeren? Eigenlijk denk ik dat er niets zou gebeuren. Mocht er een buurtbewoner gaan klagen bij
politie of gemeente; (het duurt denk al uren voor die de juiste instantie heeft gevonden), dan zou ik
hooguit te horen krijgen "dat mag U niet meer mag doen en voor U vertrekt moet U de blaadjes op
straat opvegen".

Stel dat ik met een kettingzaag een zinloze lantaarnpaal zou omzagen. Dan breekt echt de pleuris uit.
Politie erbij, krantenberichten, meldingen op facebook, rechtzaak, strafblad, vergoeding betalen en
een taakstraf (schoffelen in het plantsoen). Twee dagen later staat er al een nieuwe lantaarnpaal en
alles bij elkaar levert dit wel een bijdrage op aan de economie. Politie, rechtbanken, productiebedrijf
voor lantaarnpalen etc. Zo creëer je werk voor iedereen maar ondanks dat zou je er als individu zwaar
voor gestraft worden (voor bedrijven gelden overigens tegenovergestelde regels).
Stel dat je in de uiterwaarden van de IJssel, zomaar een oude wilg van bijna 60 jaar omzaagt en
afvoert voor biobrandstof. Stond niets en niemand in de weg. Zinloos, destructief, maar iemand heeft
deze destructie verzonnen en ook de slopers worden hiervoor betaald, uit algemene middelen
(belastinggeld) met het idee "het is toch maar een kutboom". Geen krantenbericht, geen politie of
gemeente. Niks. Gewoon zinloze vernieling. En zo worden de uiterwaarden van de IJssel, maand na
maand, jaar na jaar, verder gesloopt. Er is ook echt niemand van de verantwoordelijken van de
uiterwaarden in geïnteresseerd.
Volgens mij klopt er iets niet en dat ligt niet aan mij.

-----------------------------------------------------------Benny Middendorp Inderdaad zinloos geweld en helaas onherroepelijk...
Michel Klemann Over 60 jaar zou er weer een net zo'n oude boom kunnen staan, maar dat gebeurt niet toch
want tegen die tijd klotst de Noordzee al tegen de Veluwe aan.
Benny Middendorp Of ze planten plastic bomen. Nuttig hergebruik van de steeds groter wordende afvalberg van
de rijkelijk consumerende burgers. Ook makkelijk in onderhoud want zo'n plastic boom groeit niet en er is geen
bladafval...
-----------------------------------------------------------Henk Jan Hof Jammer. Het wordt te kaal in de uiterwaarden.
Michel Klemann Nu ze vorig jaar de houtwallen hier hebben weggezaagd (bronkhorsterwaarden) zie ik verderop
nog een bosje staan! Speciaal laten staan om verdekt vanuit een bouwsel de ganzen kapot te schieten. Mooi hè
die uiterwaarden.....

-----------------------------------------------------------Pauline Schippers Oei, wat ontzettend jammer!!!

-----------------------------------------------------------Piek Stor Au!
Michel Klemann Dit is op 970 meter afstand van jouw huis.
Piek Stor Er is al zoveel weg....
Michel Klemann Nog even en je kunt Klarenbeek zien liggen vanuit je keukenraam.
-----------------------------------------------------------John Eertink Geheel eens met je verhaal, in Zutphen worden wel meer zinloze dingen gedaan en sommige
daarvan die kapitalen kosten.
Wanneer gaan de ogen open bij gemeenteraad en wethouders of blijven ze ook zinloos verder slapen, tijd daar
eens doorgezaagd word.
Guido Verhoef Het is inderdaad crimineel en om van te janken. Het lijkt een never ending story.
Michel Klemann Het interesseert ze gewoon niet. "leuk" voorbeeld vandaag; brandje op een voetbalveld haalt de
krant: https://www.destentor.nl/zutphen/kunstgras-warnsveldse-boys-verbrand~a9a838ac/ Afgebrande deccennia
oude afgebrande houtwallen (opgeruimd staat netjes). Foto Bronkhorsterwaarden van 15 april dit jaar. Deze
sloper heeft misschien nog wel milieusubsidie opgestreken; biobrandstof......

-----------------------------------------------------------Elma Vonk Bah hier word je verdrietig en moedeloos van. Één zo'n boom heeft toch behoorlijk wat natuurwaarde
dacht ik
Kim Klemann Wat vreselijk!
Carin Barendregt is dit geen belangrijk bericht voor Hella onze stadsecoloog.
Michel Klemann Die weet toch al jaren dat de uiterwaarden gesloopt worden. Gebeurt niks aan.
Henk Bouwman Heel lang over gedaan en in een paar minuten neergehaald frown-emoticon:-(
-----------------------------------------------------------Anne Marie Starreveld Zonde!! zó’n mooi oud exemplaar. Die kon nog jarenlang beschutting geven aan een
scala aan vogels.
Ik zou dan zo graag willen weten: van wie is deze boom & waarom moest ie om?
Michel Klemann Ruimte voor de rivieren is aan de "burger" - "verkocht" als een veiligheidsmaatregel, maar is
uitgepakt als een door de overheid betaalde ruilverkaveling waarbij vooral, misschien wel alleen, rekening is
gehouden met de agrarische industrie. Alleen daarom moest de natuur verdwijnen want dat is nu eenmaal lastig
voor ze. De dijk is strak gehouden om agrarisch land zoveel mogelijk binnendijks te houden. Om dan toch nog
voldoende water te kunnen afvoeren moeten de bomen en houtwallen eruit. Voor de agrarische industrie een winwin-situatie. Voor de betalende burger die moet betalen voor dit behoud van agrarische ellende en het verdwijnen
en permanente sloop van de laatste restjes natuur een verlies-verlies-verlies-situatie. Over het leven en het milieu
in en langs de ijssel hebben we het dan nog niet eens meer.
http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/atsma-neemt-maatregelen-ijssel-met-behoud-van-80-tot130-hectare-landbouwgrond/

Anne Marie Starreveld Daar is al veel onzinnig voor gekapt. Gelukkig is er ook succesvol verzet geweest,
waardoor er een mooie wilgenrij is blijven staan. Er zit een steenuiltje in die bomen. Michel, ga jij daar maar eens
lekker van dromen.

Michel Klemann Dat heet politiek en is een afleidingsmanoeuvre. De wilgenrij stond ongetwijfeld al te boek als
"onderhandelbaar". "Als ze moeilijk gaan doen dan krijgen ze hun wilgenrijtje".
Daarmee halen ze dan de pers om de goeie sier te maken dat het geld "goed" is besteed en er rekening is
gehouden met "natuur en milieu". De uiteindelijk destructie ziet toch niemand.
Geen zorgen ik slaap goed hoor.
Groeten.

Rob van Swieten - 20 november 2017
je moet wat met griep...oude boeken pluizen thuis 1938...om welke vogel zou dat nou gaan...ik weet
het want ik heb het boek voor me.

Richard Heeringa - 20 november 2017
- Zwaan met 5 jongen, vanmiddag bij de Dieserbrug –

Alle 6 zwanen oogden gezond... het was een prachtig gezicht om deze vogels aan te treffen in de
Molenbeek. Het herinnerde mij aan een oude ansicht ..
Michel Klemann - 22 november 2017
Persoonlijk had ik er al erg weinig vertrouwen in, maar Hans Grotenhuis kon het nog opbrengen om
namens de vwg een zaak aan te spannen en daarna nog in Hoger beroep te gaan bij de Raad van
State tegen het zinloos kapot maken van knobbelzwanen.
Resultaat: De uitroeiingscampagne van Knobbelzwanen in Gelderland gaat gewoon door.
Vanmorgen is er uitspraak geweest door de Raad van State inzake zaaknr. D20160583. Schade
knobbelzwanen/ goedkeuring FBp afschieten Knobbelzwanen. Zie Raad van State uitspraken 22-112017.
De uitspraak is vooral erg teleurstellend voor de knobbelzwanen in Gelderland.
De Raad is niet ingegaan op de argumenten en cijfers van de vwg (o.a. verkregen via WOB
verzoeken aan provincie en Faunafonds), en heeft de rechtbank Gelderland alsmede G.S. klakkeloos
gevolgd. Opnieuw is uitgegaan van getaxeerde schade en niet van uitgekeerde schade door
knobbelzwanen. Die schade is in Gelderland vrijwel nihil.
Alles duidt er dus op dat er door alle partijen die er wel wat over te zeggen hebben (Provincie,
Agrarische Sector, Faunafonds en jagers), vol wordt ingezet op het uitroeien van de knobbelzwaan.
Op deze manier is daar niet tegen te vechten en ook niets meer aan te doen.
Voor wie het kan opbrengen de uitspraak eens door te lezen:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93122
Op de foto twee geschoten en gedumpte knobbelzwanen te Steenderen 10 april 2015

-----------------------------------------------------------Annelies van Klinken Ik weet het zo langzamerhand niet meer Michel
Henk Jan Hof Jammer. Het zou niet mijn uitspraak zijn. Het gaat om graseters en daar is genoeg van zou je
zeggen.
Benny Middendorp Zeer triest en teleurstellende uitspraak RvS. Dank voor jullie inzet.
Henk Jan Hof En wij houden vol Benny..... zo'n toffe soort
-----------------------------------------------------------Annelies van Klinken Michel heb jij enig idee waarom de RaadvanState het nog steeds over de Flora- en
Faunawet heeft , want die bestaat toch helemaal niet meer. ???
Michel Klemann Ik heb geen idee. Misschien staat dat wel in dat stuk van de RvS; maar daar is niet doorheen te
komen... Ik zal het Hans tzt wel eens vragen.
Annelies van Klinken Ze hebben namelijk bij de uitspraak in een bijlage de Flora en Faunawet erbij gedaan .

Michel Klemann Annelies van Klinken Ze hadden er ook een kookrecept voor knobbelzwanen bij kunnen doen.
Persoonlijk denk ik niet dat dit nog iets te maken heeft met enige vorm van "rechtspraak', maar alles te maken
heeft met het veiligstellen van jacht in het algemeen.
Annelies van Klinken Als de RVS van de oude Flora en Fauna wet is uitgegaan, dan lijkt mij de uitspraak niet
eens rechtsgeldig, ook al is die de RaadvanState.
Jeroen Nagtegaal Mogelijk is de procedure gestart onder de Ffw? Bij gedragscodes is de Wnb ook zelden of nog
niet geïmplementeerd
Annelies van Klinken Klopt Jeroen Nagtegaal ik zag het net al staan in de eerste regels 1. Op 1 januari 2017 is
de Wet natuurbescherming in werking getreden en de Ffw ingetrokken. Nu het besluit op bezwaar voor die datum
is genomen, is de Ffw op dit geding nog van toepassing. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage. De
bijlage maakt deel uit van deze uitspraak.
Annelies van Klinken Helaas pakt de nieuwe Wet Natuurbescherming vaak nog slechter uit .
-----------------------------------------------------------Inge Dekkers wat een verschrikkelijk nieuws
Gerrit Rensink Trieste uitspraak, het gaat hard de verkeerde kant op in Nederland.
-----------------------------------------------------------Benny Middendorp Nogmaals triest. Ik blijf mij wel afvragen waarom ze in provincie Groningen wel succes
hebben en elders niet
Michel Klemann Gelderland is echt een jagersprovincie en Groningen veel minder. Wanneer het over
natuurbeleid gaat zijn jagersbelangen hier altijd doorslaggevend. Daar zit immers het grote geld.
Benny Middendorp Blijf mij verbazen dat ondanks goede argumenten juridisch onbegrijpelijk wordt
rechtgesproken. Dat merk ik ook in allerlei bomen kwesties
Michel Klemann Benny Middendorp Dat is ook geen recht, het wordt alleen zo genoemd, meer is het niet.
John Eertink Zijn er eigenlijk niet te veel jagers die op hun beurt moeten worden ...........?
Michel Klemann John Eertink Iedere jager is er één teveel.

-----------------------------------------------------------Ludy Verheggen Mijn vertrouwen in de rechtspraak is groter dan in de wetgever, maar dan moet er wel een
rechter zijn die de belangen goed afweegt. Ik ken de casus niet, maar is er nog beroep tegen deze uitspraak
mogelijk?
Michel Klemann Nee, ik denk het niet. Misschien wanneer anderen dat zouden oppakken, maar wij kunnen denk
niets meer.
Annelies van Klinken Helaas volgens mij ook niet , het was al in hoger beroep

Rob van Swieten - 23 november 2017
De strijd is weer begonnen drie slechtvalken in de stad.
Janny Grevelink – 24 november 2017
Wat een grof schandaal dat de knobbelzwanen nog steeds afgeschoten mogen worden. Kan de Partij
van de Dieren hier niet aktie in nemen om jullie te steunen!!!

Michel Klemann – 24 november 2017
https://www.destentor.nl/zutphen/vogelwerkgroep-zutphen-teleurgesteld-over-uitspraak-afschietenzwanen~af2cb986/

Elma Vonk En dan een foto van ganzen in het artikel....
Benny Middendorp Pffff ze hadden toch wel een andere foto kunnen uitzoeken...
Mariska Piek ze zijn wel wit
Dick van Hoffen flitsende foto
Mary Mombarg-Post Verstand van zaken!
Michel Klemann Ja dit is leuk hé zo'n foto erbij. Over fake-news gesproken of is het totale gebrek aan interesse,
kennis, bewuste opzet of wat dan ook. Het had zo een bericht op het 8-uur journaal kunnen zijn. Daar gaat het
ook vrijwel altijd fout wanneer het gaat over natuur. Het is wit en schijt; dat moeten knobbelzwanen zijn hebben ze
bij de De Stentor Zutphen gedacht. Maar nee, er is even ggoogeld. Wanner ik dit plaatje google, kom ik
wereldwijd meteen al 60 websites en berichten tegen waar deze plaat is gebruikt. Zo gaat dat met fake news:
https://www.google.nl/search?hl=nl&tbs=sbi%3AAMhZZiv72oUXoSVOU32MWFNC2YwsYYuDxg_1BAJLfZgkiNh
Ta4KmeFVsDvbyfWrNCgyh1a6K1B7RztkNfSvt9kaDWZSlIEQAWedFKVmgJx3Jh4ovMk0nFQdFeqRXPLTuQuoLxIi8m-TJL_1in9DzAUtzjQ1RgNapcaIsbtxZGxB2VB54obWPfZWXvKfYDqb_1QdQIODdAJAPy2W18tZrns3bGA4FRY0fGL6pAcFLGYPc5BPJglplI_1ij4NKHBOJtOV40B70QwX8M4PThUpk4oHfcyWCNoyFpbu9gjDUMMkyzFzoBTxoHxdKTAdIXxsTEQ_1hKu_18oW5lJ3FYI3pOsxBIYJfn9741ow&ei=
6zAYWpj_M8rzaP2BgvAH&start=50&sa=N&biw=1920&bih=1031
Mark Zevenbergen Die ganzen op de foto mogen ze van mij met liefde uit het landschap verwijderen, als ze die
tegen komen...
Michel Klemann Is toch leuk die ganzen.
Riet Reerink Stuur ze die foto van de geschoten zwanen, kunnen ze rectificeren met een aansprekende foto
Michel Klemann Vroeger kon je nog reageren op een bericht, maar bij deze zie ik dat niet; zal wel uitgezet zijn,
maar als ik "apestaartje de stentor" De Stentor Zutphen neerzet, komen ze wel even kijken op dit bericht.
Joke Stam Bizar, die foto erbij.
Annelies van Klinken Wat slordig, wat een desinteresse !
Sander Grootendorst Het stukje had ik opgestuurd naar de redactie, op basis van informatie van Hans
Grotenhuis. De foto heeft de redactie erbij gezocht. Zo is het ook voor een natuurliefhebbend journalist als ik
vechten tegen de bierkaai.
Michel Klemann Maar iemand heeft die beslissing genomen om zo'n waardeloze plaat erbij te zetten. Als het
over Max Verstappen gaat zet je ook niet een plaatje van een DAF 33 erbij.

Sander Grootendorst Helemaal mee eens. Het is een combinatie van werkdruk en desinteresse, vrees ik. In dit
geval bij de internetredactie. Ik zal overigens mijn best blijven doen om wél correcte informatie over de natuur in
de krant (en op de site) te krijgen.
Michel Klemann Maar je hebt wel gelijk. Er zijn teveel mensen die geen idee hebben waar we het over hebben.
Algemene kennis over natuur is echt dramatisch, maar het is een les voor ons voor de volgende keer bij de Raad
van State om ze een paar plaatjes te laten zien zodat ze weten waar het over gaat.

Michel Klemann Sander Grootendorst P.s. Mocht je plaatjes van bepaalde soorten of situaties nodig hebben; je
mag hier gewoon een oproep plaatsen. Het stikt van de fotografen op deze facebookpagina die gratis of tegen
lage kosten plaatjes kunnen leveren.
Sander Grootendorst Ja dank, en ik weet ook dat dat kan. Maar ben er zelf als freelancer helaas niet bij als ze op
de redactie snel nog een foto nodig hebben. De redactie weet dat ze mij altijd kunnen bellen. Overigens gebeurt
dat óók wel. Als ik er dan niet uitkom, richt ik me altijd tot een van jullie, of van een andere natuurorganisatie.

Henk Jan Hof – 25 november 2017
Vandaag de watervogels geteld in het vaste telgebied in Leesten Oost. De twee Grote Gele
Kwikstaarten leverden een nieuwe maandmaximum op. Bij drie jonge Knobbelzwanen de ring
afgelezen. De jongen zijn achtergebleven op de broedplaats. De ouders lijken vertrokken te zijn.
Zie foto's voor indruk telgebied.

Michel Klemann – 26 november 2017
http://www.rtv-veluwezoom.nl/rtvn/afschot-knobbelzwanen-mag-van-raad-van-state-doorgaanvogelwerkgroep-zutphen-e-o-teleurgesteld/

https://www.youtube.com/watch?v=GG8uIViWo5w

Michel Klemann - 29 november 2017
Voor wie de meest recente topografische kaart van Zutphen en omgeving nodig heeft?
Op http://www.opentopo.nl/ kun je heel veel topografische kaarten van Nederland in jpg downloaden.
De beste kaart van Zutphen met omgeving is de wanneer je kiest voor 400 pix/km en dan klikken op
blokje "33O" (dat is dus kaart 33-Oost).
Of meteen naar: https://data.nlextract.nl/opentopo/400pixkm/jpg/2017-R09/400-33O.jpg
Veel plezier ermee.

December 2017
Bart Vastenhouw - 1 december 2017
Grote bonte specht bij de Oude Begraafplaats.

Bart Vastenhouw - 1 december 2017
Buizerd vandaag boven centrum Zutphen.

Bart Vastenhouw - 1 december 2017
Een van de appelvinken op de Oude Begraafplaats vanmiddag. Lekker in het zonnetje.

Marcel Pietersen – 4 december 2017
Vanmiddag op de oude begraafplaats. Grote bonte specht, appelvinken, boomkruiper, boomklever,
groenling en de groene specht.

Heiko Heikens – 5 december 2017
Grote gele kwikstaart , gisteren op mijn garagedak

Rob van Swieten – 5 december 2017
Niet meer weg te denken in het landschap. Was in jaren tachtig nog een zeldzaamheid. Eefde dec
2017

Henk Jan Hof – 6 december 2017
Vanochtend watervogels in Leesten Oost geteld. Mooi telgebied in nieuwbouwwijk.

Richard Heeringa - 7 december 2017
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2151263/Mysterie-in-Harderwijk-dode-en-verzwakte-zwanen
Michel Klemann – 8 december 2017
In januari tellen een aantal mensen uit de regio jaarlijks de wintervogels in het werkgebied van de
vwg. Na twaalf winters ben ik nu bezig met uitwerken van hoeveel zitten er waar; een uitgebreid
verslag dus. Daar zijn het maken verspreidingskaartjes wel handig voor; en ook dit hondenweer houdt
mij van de straat...
Ik ben al een heel eind, maar nog lang niet klaar, maar hier alvast vier voorbeeldkaartjes van de
januari-verspreiding van vier verschillende soorten in de periode 2006-2017. De "N" onder ieder
plaatje is het totaal getelde aantal in de twaalf januarimaanden 2006-17. Mag u raden van welke
vogelsoorten dit de verspreidingskaartjes van zijn. Als je goed nadenkt is het volgens mij te doen.

Na 100 visitors en drie pogingen van Erik Mensonides, Rob van Swieten en Stef van Rijn tijd voor de oplossing:
Met slechts N=24 in twaalf jaar is dit dus een zeldzame vogel. Ale stippen even groot dus een solitair beest. Ik
ken geen vogelsoort die hier zo strak aan de IJssel gebonden is. Daarbuiten wordt die echt zelden gezien.
Grote Mantelmeeuw dus.
N=1604 Lijkt sterk gebonden aan de ijssel. Ook vaak te vinden langs de beeksystemen en kanalen. Met enkele
grote stippen op de kaart dus soms flink geconcentreerd in aantal in de Rammelwaard, de Marshaven, sluizen bij
Eefde en De Vijver in Zutphen.
Aalscholver.
N=2465 Overal voorkomend met op de kaart wat lege plekken in Vorden, Zutphen, Gorssel en de grote
bosgebieden Waliën en bij Klarenbeek. 2465 exemplaren in 12 jaar op een oppervlak van 199 km2 is een
dichtheid van 1 ex per km2. Overal evengrootte stippen dus een algemene solitaire vogel die steden mijdt en niet
gebonden is aan water of stedelijke gebieden.
Buizerd.
N=489 Voor een deel zie je dezelfde soorten stippenlijnen op de kaart als bij de aalscholver. Een watervogel dus
die sterk gebonden is aan vooral de smallere wateren in het gebied. De getelde aantallen zijn niet groot en de
IJssel lijkt in dit geval slecht bedeeld lijkt. Komt soms ook in kleine groepjes voor. De beste beekystemen waar je
ze kunt aantreffen zijn Eefsche Beek Afleidingskanaal, Berkel, Schouwlaak en De Veengoot bij Vorden.
Dodaars.

Riet Reerink - 9 december 2017
Een van de 24?
foto genomen in januari 2016 , ter hoogte van de Badhuisweg

Rob van Swieten - 9 december 2017
Lekker duiken in digitale archieven.Ditmaal de kranten.Leuke stukjes soms,zoals Zeearend. (Nieuw
Tilburgs Courant, 24-9-1936)
Pestvogels. ( Nieuws van den dag, de Kleine Courant, 9-2-1883.
Je komt soms leuke dingen tegen, wat wel een gezoek is maar de moeite waard.

Richard Heeringa - 9 december 2017
heeft een link gedeeld.
https://www.youtube.com/watch?v=dD8iFXHdoCs
Ans Houweling - 10 december 2017
Zonet bezoek van 20 Putters.

Dick van Hoffen - 10 december 2017
Wat ik aan het doen ben..? De gebruikelijke fb-vraag. Foto's uitzoeken en bewerken van een
geweldige sneeuwdag natuurlijk. Eerst maar even wat vogels in de tuin vandaag.

Rob van Swieten – 12 december 2017
Een van de holenbroeders in het centrum van Zutphen is de Grote bonte specht. En daar is ook
genoeg plek voor met de oude bomen. En als je wat voer in je stadstuintje voorradig hebt komen ze af
en toe langs, hoewel oplettend en bij het minste geringste ook weer wegvliegen. Deze dus maar even
via de keuken door het raam gefotografeerd. Prachtbeesten.

Rob van Swieten – 12 december 2017
Waar zit nou toch die ingang...
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/video
s/845792525595117/
Richard Heeringa - 13 december 2017
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zwolle/extra-aandachtvoor-zwolse-stadsvogels~a10d9b64/

Dick Klein Geltink - 14 december 2017

Rob van Swieten - 14 december 2017
https://www.destentor.nl/harderwijk/vogelgriep-bij-dode-zwanen-in-harderwijk~a7783eb0/

Rob van Swieten - 14 december 2017
Iemand ik twijfel dus kom er niet uit. gevonden in bos door kennis. dus wie helpt verder.

Michel Klemann - 15 december 2017
Watervogels geteld tussen de spoorbrug en het veer Bronckhorst-Brummen. "Vaar je nog!?" - "Nou
kom maar, je bent misschien de laatste vandaag". Aan beide kanten moest ik flink door het water
lopen. Voordeel van laarzen.
Langs de Elterweg een doodgereden kerkuil. Die was waarschijnlijk op de half verzopen muizen
afgekomen vannacht. Net als de volgevreten vele buizerds, reigers in twee kleuren en meeuwen.
Grote delen van de uiterwaarden stonden al onder water of liepen snel vol. Slechts één slingerend
vrachtschip op de ijssel die duidelijk zware problemen had met de stroming.
Een dode ree in een droge greppel was onder water terecht gekomen. Vissenvoer. Vanaf de brug zie
je hoe breed de rivier gaat worden de komende dagen. De zilverreigers kregen de muizen gewoon
niet meer weggeslikt. Stonden dus meestal maar een beetje uit te buiken.
Langs de randen van het opkomende water scharrelenden gras- en waterpiepers. Twee keer een
groepje barmsijzen in elzen en eindelijk weer eens een tweetal brilduikers duikend boven
ondergelopen graslanden.
Het water kwam nog net niet over de zomerdijk; morgen misschien. Verbazingwekkend dat die
baardmannetjes van vorige maand er nog zaten. Twee pollen riet en ze kunnen er blijkbaar weken in
overleven. Morgen moeten ze denk verkassen.

Henk Jan Hof - 16 december 2017
Watervogels geteld bij De Vijver in Zutphen. Geen bijzondere soorten, geen grote aantallen. Op het
eilandje 3 Blauwe Reigers, mogelijk slaapplaats.
Halsband bij Grauwe Gans afgelezen. Pootringen aflezen bij een tweetal Kokmeeuwen lukte niet.

Ans Houweling – 17 december 2017
Terug van PTT ronde: als toetje een IJsvogel bij stuwtje aan de Kerkhofweg.

Ans Houweling – 17 december 2019
Vanmorgen 9.00u: Muis in de pot met pindakaas en gaai op de pinda's..

Anne Marie Starreveld – 17 december 2017
Hoog water IJssel, Dommerbeek 5.80 mtr, aalscholver op IJsselpaal, meeuw met droge voeten.

Erik Mensonides – 17 december 2017
Prachtig al die Brandganzen kort tegen de dijk bij hoog water met de laatste watervogeltelling voor
Sovon Vogelonderzoek Nederland Doe daar een zonsopkomst bij, rijp en Ijsvogels die vanaf
weidepaaltjes vissen. De Torenvalken wachten de vluchtende muizen op. Puur genieten;)

Henk Jan Hof – 20 december 2017
Vandaag de watervogels van de begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen geteld.
Vervolgens op zwanenronde en daarvoor de Rijsselsche waarden, Vierakker en Leestensebroek
bezocht. Nauwelijks Knobbelzwanen te bekennen, ik trof 11 exemplaren aan. In de Rijsselsche
waarden 235 Grauwe Ganzen en een enkele Kolgans. Onder de Grauwe Ganzen kon ik geen
geringde beesten ontdekken.

Henk Jan Hof - 23 december
Vandaag de watervogels geteld van de Grote Gracht en op het traject van de Berkel vanaf Den
Elterweg tot sluis Warken.
Op dat traject 2 paar Knobbelzwaan met respectievelijk 6 en 1 jong. Op een van de nieuw gegraven
meanders zwom een Brilduiker, volwassen man. Die soort is op dit traject niet eerder gezien. Bij de
vissluis gaven een Witgat en IJsvogel extra kleur aan de telling.

Michel Klemann - 27 december 2017
Voor wie er nooit op waarneming.nl kijkt, of een keer langs cortenoever fietst. Mooi voorbeeld van een
paar hectare een jaar braak laten liggen. Afgelopen zomer volop kneuen, gele kwikken en zelfs
kwartels aanwezig, de laatste patrijzen uit het werkgebied; 1 paar mét jongen.
Maar het moet natuurlijk wel stuk want vogels of natuur is wel het láátste wat je hebben wilt. Alles is
kapotgemaaid deze herfst. Met een fors gegroeide muizenpopulatie leverde dat een bak buizerds en
veel zilverreigers op. Onder de hekken hek staat nog wat vegetatie en op de plantenzaden van de
afgelopen zomer komen de vogels af.
Moet je kijken wat er nu zit: frater, barmsijzen (kleine en grote), witstuitbarmsijzen, slechtvalk, bokje,
velduil, blawe kiekendief, veldleeuweriken, waterpiepers (meerdere), oeverpieper en zelfs een merel.
Ga maar gauw kijken. Volgend jaar is het ongetwijfeld weer een stront-akker. Wat zeldzaam is moet
blijkbaar zeldzaam blijven.
https://vwgzutphen.waarneming.nl/waarnemingen_v7.php?groep=1&family=0&datum=2017-1227&z=0&provincie=0
Richard Heeringa heeft de video van Omroep Gelderland - 27 december 2017
Het klinkt als een mop, maar niets is minder waar... Herman Mus (!) uit Duiven (!) heeft vijf uilen (!)
gespot vanuit zijn tuin! (via BuitenGewoon).
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1556387051141725/

Rob van Swieten – 28 december 2017
Zo de ruwe tekst, foto verzameling voor twee artikelen in het jaarboek 2017 van de vwg.zutphen zijn
klaar. 1 januari de hap inleveren.

Henk Jan Hof heeft – 28 december 2017
Vandaag met Benny Middendorp in Zutphen geprobeerde enkele Knobbelzwanen te vangen. Een
eerste jaars was snel gevangen. Er zwommen een drietal ongeringde adulten in de stad. Die bleven
op afstand van ons. Wellicht lukt dat begin volgend jaar.

Harry Gelderman – 28 december 2017
Deze overwinteren hier blijkbaar. Cortenoever.

Michel Klemann De afgelopen 12 jaar telden we totaal 378 ooievaars in de januarimaanden. Hier al
die waarnemingen op een hoop gegooid.

Jeroen Kuipers – 28 december 2017
Vanochtend ook even naar Cortenoever geweest op zoek naar de Grote Barmsijzen. Groep van zo'n
35 stuks was met tussenpozen aanwezig. Erg vliegerig en regelmatig een tijdje weg, zeker als er een
torenvalk boven het veldje ging hangen. Tussen de Grote- zaten ook enkele Kleine Barmsijzen, Kneu
en een Frater. Helaas geen enkele vogel gezien met kenmerken van Witstuitbarmsijs.

Gerjo Horsman – 28 december 2017
Common blackbird (Merel) in Bath.

Annelies van Klinken – 28 december 2017
Vanmiddag (ondertussen voor de 6e x) weer naar Cortenoever geweest . Eerst was er geen enkele
Barmsijs aanwezig Daarna verscheen er een groep van 9 en even later een grote Groep (naar
schatting) 45 Grote Barmsijzen, De Witstuit bevond zich nog steeds tussen de Grote Barmsijzen,
samen met die andere lichtgekleurde Barmsijs, maar die valt iets minder op. De Barmsijzen waren
heel moeilijk op de foto te zetten. Zeer onrustig en opvliegerig. Vermoedelijk door de harde wind, liet
de groep zich bij een landing snel tussen de planten zakken. De betreffende vogel heeft een Witte
stuit/rug Vleugels getekend , een rode pet, en de zijkanten van de kop wat gebroken wit. Oogt als een
zwart/wit vogel De borst is helemaal wit, de andere licht gekleurde Barmsijs heeft wel wat licht
rood/roze op de borst.

Marcel Pietersen – 29 december 2017
Vanmiddag richting Piepenbelt, Cortenoever. Barmsijzen.

Bart Vastenhouw- 30 december 2017
Nog een paar foto's van de groep barmsijzen gisteren bij Cortenoever. Het blijft een leuke puzzel.

Bart Vastenhouw- 30 december 2017
Hier in het midden van de foto nog een interessante vogel.

Erik Mensonides – 31 december 2017
Iep erenbergplas doet zijn naam eer aan iepen weg, jammer. De
mannetjes tafeleenden zijn weer in de meerderheid 14 tegen 8 dames.
Leuk met Brilduikers Ijsvogel, veel Smienten, Kuifeenden, Krakeenden,
Wintertalungen en G Zilverreigers. Ik wens jullie na het sponsoeren van
de Chileense flamingo, langs deze weg een vogelrijk Nieuwjaar toe.

Michel Klemann – 31 december 2017
NIEUW, en dat op oudjaar.
http://www.vogeltrekatlas.nl/

