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Erik Mensonides – 1 april 2018
e

Voor het eerst 11 geoorde futen op de Bolwerksplas half 9 vanochtend en mijn 1 zwaluw.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1748921555154713/
Gerrit Rensink – 1 april 2018
Heeft er al iemand de Milvus Milvus waargenomen rondom Zutphen ?
Henk Bouwman – 1 april 2018

Henk Jan Hof – 1 april 2018
Knobbelzwanen ronde, vanochtend. Het eerste ei is gelegd. Het aantal paren in de stad is karig ten
opzichte van voorgaande jaren. In buitengebied, zuidelijk van Zutphen, mooie groep van 25 zwanen.

Michel Klemann – 1 april 2018
Ik heb de facebook-berichten van januari t/m maart 2018 weer in een pdf
gezet. Vanwege de dagelijks stroom berichten en vooral foto's (bijna
750), dit keer geen halfjaarlijks overzicht maar een kwartaaloverzicht.
Opmerkingen, reacties, likes e.d. zitten er allemaal niet bij. Het is
gewoon een berichtenoverzicht met foto's.
Ga naar http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Facebook.html
Daar rechtsklikken op de betreffende link en kiezen voor "opslaan als".
Vanwege de omvang van 195 mB, duurt het even voor het binnen is.
Veel plezier d'r mee.

Richard Heeringa – 1 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/berkelland/politie-neemt-vangkooi-in-beslag-in-ruurlo~abfd07e7/
Michel Klemann – 1 april 2018
Vanmiddag vond ik in de vensterbank v/d vogelkijkhut in de Rammelwaard deze kleurring-halsband.
Heeft iemand waarschijnlijk ergens gevonden en daar neergelegd. LJU is in 2013 als jonkie, mannetje
grauwe gans geringd bij De Vijver in Zutphen en is al die jaren in de buurt van Zutphen gebleven.
Totaal is die 36 keer afgelezen. De laatste terugmelding is van juni 2017; waar kan het ook anders; in
de De Vijver. Ergens tussen toen en nu is die overleden.

Anneke Siegers Lammers – 2 april 2018
Vanmorgen een sperwer in de tuin. Uit onze mussenvoorraad gepikt.

Dick van Hoffen - 2 april 2018
Nog maar een montage van wat wildcam beelden bij een voedersilootje met zonnepitten. De Kepen
zijn inmiddels bijna weg, maar de Appelvinken hebben het helemaal naar hun zin. Gistermorgen zaten
er zelfs 8. ( helaas heb ik die dan weer niet kunnen filmen).
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/1011654798987904/

Ans Houweling – 3 april 2018
Ondanks kaalslag toch een poging een nest te bouwen. Het jong van vorig jaar is alleen gelaten.

Henk Jan Hof – 4 april 2018
Knobbelzwaan man KS 61 op het nest. De basis is een gekraakt nest van een Grauwe Gans.
Meerdere zwanenparen zijn nu met de eileg begonnen.

Henk Jan Hof – 4 april 2018
Vandaag in drie plotjes watervogels geteld. In plot Leesten een Grote Gele Kwikstaart foeragerend op
de basaltblokken in oostelijke deel.
Op de foto's is goed te zien dat de oevers grondig gemaaid zijn. Slechts op enkele plekken staat een
pluk riet, nergens ligt een tak of boom in het water. Dat kan beter zou ik zeggen. Moet daarover het
gesprek gevoerd worden met de stadsecologe, het Waterschap? Of wordt dat gesprek al gevoerd.
Wie weet het?
Een zwanenpaar heeft nestbouwplannen in een vijvertje waar ook amper begroeiing is blijven staan.
Dat is ook door anderen opgemerkt en die hebben de zwanen nestmateriaal gebracht in de vorm van
rietstengels. Het wordt direct benut.

Richard Heeringa – 4 april 2018
Het zag ineens zwart van de ganzen...
Zutphen, 2 april... gespot vanaf Noorderhaven.

Henk Jan Hof – 4 april 2018
Grauwe Gans FSH. Geringd 3 juni 2015. Nu 28
keer afgelezen. Zie kaartje.

Mary Mombarg-Post - 4 april 2018
Spannende ontwikkeling!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=688
Bianca Elizabeth De Kleine - 5 april 2018
Jonge ganzen.

Guido van Leeuwen - 5 april 2018
Oeverzwaluw langs Den Elterweg vlakbij Gelre Ziekenhuis / Bronsbergenmeer.
Michel Klemann - 5 april 2018
Vier dagen de camera bij de IJssel opgehangen. Was benieuwd of ik de bever erop zou krijgen.
Tientallen foto's van een hele mooie bruine rat, een paar van een verhaasde baas, het neusje van een
ree, een dikke gans en drie foto's van wat volgens mij de kop van een otter is.
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Guido Verhoef - 5 april 2018
Voor de liefhebber: vanavond een langsvliegende dwergmeeuw over de ijssel ter hoogte van de
Marshaven. Vanmiddag ook al 2 bij Arnhem. Leuke soort om even scherp op te zijn deze dagen.

Richard Heeringa – 5 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/202606/column-paul-bombeld-nieuwe-nestkasten

Rob van Swieten – 6 april 2018
Regelmatig bijna om de dag stroop ik het gebiedje af op de boompjeswal. Evt. Naar braakballen van
de bosuil of een jong. De jongen of jong nog niet gezien. Afgelopen keer zei ik dat het wel eens snel
kon gaan en binnenkort de jongen te zien zullen zijn. Nou dat valt even tegen. Althans ik heb nog niets
gezien en of gehoord. Ook zitten beiden volw.beesten nog in de nest holte. Niet veel braakballen ook
te vinden maar mogelijk ben ik niet de enige zoeker. De bosuilen kast is voorlopig bezet door een
kauwenpaar. Ook vond ik nog een jonge vogeltje dood, iemand een idee?

Erik Mensonides – 6 april 2018
De 1e Visdief voor mij boven de Yperenplas en een groepje met Bergeenden en Wulpen (links van het
beeld) en Grutto's Wintertalingen en 2 ? Gaaf!
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1754645227915679/
Gerrit Rensink – 6 april 2018
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch net de eerste boerenzwaluw gespot boven onze weide.

Mirrin Lans – 7 april 2018
Ook ik heb jonge ganzen gezien en moet het natuurlijk delen.. foto van 31 maart 2018

Mirrin Lans – 7 april 2018
Vandaag 3 uur lang gelopen rondom Landgoed ´t Velde.. niet veel bijzonders gezien, maar wel
genoten.. op de terugweg wat zie ik daar... eindelijk in plaats van gehoord te hebben.. gezien de
groene specht!

Michel Klemann – 8 april 2018
Wanneer je ter hoogte van Bronsbergen over de IJssel keek, stond daar aan de overkant, jaren
achtereen, dat paalnest met ooievaars. Afgelopen januari is het nest tijdens de storm omgewaaid.
Plek genoeg om ergens anders een nest te bouwen of in te pikken denk je dan, maar die ooievaars
zien dat toch echt niet zitten. Ze hebben besloten om 20 meter verderop een nest te bouwen bovenop
het dak van de torenvalkenkast.
Die valkjes vinden dat voorlopig nog niet zo erg. En nu maar hopen dat de kast goed vastzit met zo'n
gewicht op het dak.

Erik Mensonides – 8 april 2018
Zingende Kneuen, mijn eerste Fitis, een jagende Bruine Kiekendief langs de dijk en Pijlstaarten bij slot
Nijenbeek. De Ooievaars klapperen er op lis en de Boerenzwaluwen kwetteren er weer flink op los,
leuk! Vergeet je niet op te geven voor de nationale vogelweek, ik zit bijna vol met m'n excursies....
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1756903861023149/

Marianne te Brake – 8 april 2018
Dank voor accepteren in jullie groep!
Dan val ik maar meteen met mijn probleem in huis.
Zoals jullie op de foto zien is dit dak dichtgemaakt met "Pur" om te voorkomen dat de mussen gaan
nestelen onder het dak.
Ik woon in het Deventerwegkwartier, waar de woningcorporatie ieder1 momenteel de huizen aan het
renoveren zijn.
Vanaf ongeveer half maart zijn ze hiermee begonnen.
In eerste instantie dacht ik, "prima", maar dat duurde niet lang...
Ik vermoedde namelijk dat de mussen al aan het nestelen zijn, maar zeker weten doe ik dat niet.
Ik heb contact gehad met iemand van de woningbouw.
Zij zegt dat alles via de flora en fauna regels gewerkt wordt en daar ook op gecontroleerd worden.
Gelijkertijd heb ik raad gevraagd bij "Huismus bescherming" via FB.
Naar aanleiding van dit bericht heb een persoonlijk bericht gekregen van iemand die werkt voor een
provincie, niét Gelderland.
Zij schrijft dat er een ontheffing moet zijn voor het verwijderen van nesten van de huismus.
Daarnaast hebben ze voor het aanbrengen van het pur = is vernieling nest) tijdig nestkasten moeten
ophangen, als vervangende nestplaats.
Dit moet minimaal 3 maanden gebeuren vóór ze met deze werkzaamheden starten.
Deze hadden dus geplaatst moeten zijn in ongeveer december.
Dit is dus niet gebeurd!
Ik heb afgelopen dinsdag iemand van de "Provincie Gelderland handhaving" gesproken en hij gaat
hiermee aan de slag, beloofde hij en bedankte mij voor de melding.
Tevens worden half juni alle schuttingen, heggen, coniferen en andere hoge bomen verwijderd achter
de woningen en komen er nieuwe schuttingen.
Ik heb hier eigenlijk nooit zo bij stilgestaan!
Maar nu komt het heel dichtbij.
Aangezien de woningbouw overal in Zutphen wijken aan het renoveren zijn wil ik dit laten weten!
De "Mussen" zijn de grote slachtoffers...
Triest en voor mij, een grote nachtmerrie.

Rob van Swieten – 8 april 2018
mannetje bosuil nu dan eindelijk op zijn boomplek..dus ...

Gert Van Den Boezem - 8 april 2018
Lekker kontje.

Henk Jan Hof – 8 april 2018
Landgoed 't Velde en Veldesebos (Tolhuis). Geldersch Landschap is nog steeds met grof materieel in
het bos aan het werk. Het is broedseizoen. Bosuil, Holenduif en de diverse soorten spechten zoeken
een plek. Evenals roofvogels, waaronder de Buizerd. Overal staan borden je mag niet dit, je mag niet
dat. ...

Henk Jan Hof – 8 april 2018
Knobbelzwaan man KS 61 kan het niet vinden met ganzen. Als de ganzen op de kant zitten is het
prima.

Henk Jan Hof – 8 april 2018
Michel Klemann en ik telden zonder het van elkaar te weten de Schouwlaak en de Berkel in de stad.
Bij eenden en futen redelijk zelfde aantallen zoals verwacht mag worden in het broedseizoen. Ganzen
zijn mobieler blijkbaar. De aantallen varieerden nogal.
Mooi nog enkele halsbanden bij Grauwe Ganzen af kunnen lezen. Zie foto's voor indruk telgebieden.

Michel Klemann – 8 april 2018
Afgelopen week mijn verplichte 109,83 euro's overgemaakt. Aanslag waterschapsbelasting. 59,47
euro daarvan is voor "Watersysteemheffing ingezeten". Dat staat voor "watersysteemheffing bebouwd,
ongebouwd en natuur". Met dat "en natuur" wordt denk bedoeld dat met dat geld zoveel mogelijk
natuur gesloopt wordt.
Leuk voorbeeld langs de Bakerwaardsche Laak, Bonte Koeweg, Gemeente Bronckhorst.

In 2014 is hier door Waterschap Rijn en IJssel over 200 meter, aan één kant, een "natuurlijke" oever
aangelegd. Het duurt vele jaren voordat natuur zich enigszins kan ontwikkelen. Natuur is immers geen
mais- of aardappelakker. En als het dan eindelijk na enkele jaren wat dreigt te gaan worden, laat je
klepelmachine komen om de hele natuurlijke ontwikkeling meteen radicaal de nek om te draaien. Alle
planten en dieren die zich hier hadden gevestigd zijn met geweld vernield. De hele ontwikkeling terug
naar af. In de natuur heet zoiets een sink. Een gebied waar dieren naar toe komen omdat het geschikt
lijkt, maar waar ze vervolgens kapot worden gemaakt. Weggegooid geld waar je verplicht bent aan me
te betalen!

Rob van Swieten – 9 april 2018
Bijna aan de 10 km. Veel meer gaat het nog niet worden of ik moet meer rust nemen maar ja mis
teveel. Leuk de boompiepers weer te horen, geelgorzen druk, een roodborsttapuit en mijn fan de raaf.
Was een lekker ochtend middag en heerlijk genoten daar gaat het om. Tijdens het rondje ook nog
twee paar goudvinken. Mooi tochtje en 42 soorten.

Rob van Swieten - 10 april 2018
Tuurlijk is het leuk om de bosuil te kijken...maar net zo leuk of leuker is om te zien hoe roeken soms
vanuit de gekste bewegingen takken moeten doorbijten voor hun nest, op zijn kop, vleugels als steun
op andere takken om maar een twijg te kunnen bemachtigen. Maar er zijn natuurlijk ook slimmeriken
onder de roeken, de een doet er bijna vijf minuten over om maar een tak te bemachtigen maar laat
vallen. De ander wacht eff op de grond en neemt het zooitje mee. En dat is gaaf om te zien. De
kauwen zijn ook lekker druk en proberen alle holtes maar wat in kan uit. Moet die wel diep genoeg zijn
natuurlijk want er moeten nog eieren in. Niet alle foto’s zijn helaas scherp maar geeft wel een indruk
dat het wat beweging kost om een tak te kunnen grijpen. En de uil gelooft het wel en kijkt wat om zich
heen.

https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/908216396019396/

Rob van Swieten – 10 april 2018
Zit je in de tuin...hoor ik gekrijs wordt vrouw slechtvalk achterna gezeten door andere vrouw...en
mannetje fladdert er wat omheen...tuurlijk geen camera bij grrrrrr. en dat boven je hoofd.
Rob van Swieten – 11 april 2018
De kauw kan alles gebruiken dus ook van een fietszadel om zijn nest te bouwen. Afgelopen zondag
op de drukke groenmarkt. Met dank aan Ronald Wassink toegestuurde foto.

Henk Jan Hof - 11 april 2018
Ik zag al enkele dagen knokkende zwanen. Dit koppel op de foto wurmt zich tussen al bestaande
territoria. Vrouw geringd in januari 2017 en n mei 2017 voor het laatst gezien, nu dus terug. Man
ongeringd. Het paar van vorig jaar hebben ze eruit gedrukt.

Henk Jan Hof - 11 april 2018
Voor komend weekend staat de maandelijkse watervogeltelling gepland. Ik deed vandaag vast de
vijver bij het zwembad. Met nieuwe soort voor dat telgebied: Witgat. Ik noteerde 17 soorten, 344
vogels.

Rob van Swieten - 12 april 2018
Ik snap het wel maar doe het toch komt de bosuil weer, maar mensen gaan je kennen vragen of je
weet waar die uil zit, vertel je het verhaal hoe of wat broedplaats,jongen wanneer broed die dan
genoeg voedsel enz.. en voor je hetweet ben je een half uur verder. Niks mis mee lekker mee laten
genieten. En het levert ook soms wat op. Mevr. X. Heb ik een vraagje ik woon aan de .... weg in
Zutphen dicht bij de vispoorthaven zat er een jonge uil dacht ik onder mijn tuintafel. Ik vraag beleefd
heeft u daar een foto van? Ja zeg ze op mijn mobiel ik zoek het op. Stom verbaasd zei ik lijkt wel een
jonge ransuil... wat gaaf. echt nog zo,n takeling in het grijsdons niet vliegvlug. Vergeet ik potverdikkie
te vragen of zei mij die foto kan sturen. Er zitten dus meer uilen in de binnenstad dan we weten en of
denken . Ik ben even uit ge uild en iedere keer als ik het veldje afstruin vind ik weer nieuwe dingen als
schedel van denk ik jonge roek en of halve eischaal van het opruimen van oude nestkommen door de
vogels nu.

Dick van Hoffen - 13 april 2018
heeft een link gedeeld.
Voor de liefhebbers: de Duitse broedvogelatlas is in de uitverkoop: van pakweg €100,= nu voor 39,90.
Moet je wel zelf bestellen.
http://www.dda-web.de/index.php?cat=pub&subcat=adebar_ge
Riet Reerink – 13 april 2018
Zacht kwekkende gans trok mijn aandacht vanmiddag langs de IJssel. Bleef bij de dode partner
rondzwemmen...
Ik kon niet iets bijzonders waarnemen aan de gestorven gans, ook geen ring oid.

Gert Van Den Boezem - 13 april 2018
Altijd weer leuk dat jonge spul te zien aan de Vispoortgracht.

Richard Heeringa - 14 april 2018
heeft het bericht van Vogelbescherming Nederland gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas?
Gerrit Rensink - 14 april 2018
Geen beste foto’s maar hij vloog weer even boven ons huis.

Henk Jan Hof - 14 april 2018
Knobbelzwanen in de stad.

Marianne te Brake - 14 april 2018
Vanmiddag "uit eten" aan het Oostveensepad.

Rob van Swieten - 14 april 2018
Biologisch lijkt het in ons menselijk denken niet te kloppen ,eenmaal bevrucht zou het toch goed
moeten zijn, mmmm vogels zijn net als ons dieren... dus bevrucht of niet als de hormonen rinkelen
rinkelen ze, en misch wel voor tweede broedsel, ook juist bij vogels...Lesje klassieke biologie hoef je
maar weinig voor gestudeerd te hebben hoor gewoon je gevoel volgen.

Henk Jan Hof - 14 april 2018
Grauwe ganzen in de stad.

Rob van Swieten - 14 april 2018
Bmp ronde twee, wavo telting twee gebieden maandag de laatste. Ook nog langs de
ijsbaan,slechtvalk en bosuil was een vogeldagje vrijdag nu eff niets en andere hobby drummen in een
band totaal wat anders maar wel heul leuk. ZJH kent mij wel inmiddels, en de ganzen die mij nog niet
kennen kunnen de boom in. Zijn er toch meer dan ik dacht.

Henk Bouwman - 15 april 2018
Prachtige Appelvink dame...

Jeroen Kuipers - 16 april 2018
Zondag een rondje ooievaars gedaan bij Bronsbergen. Het aantal groeit nog elk jaar en ook nu werd
er nog gebouwd aan nieuwe nesten. Vanaf de den Elterweg tot aan de nieuwe ijsselbrug zitten nu
minimaal 25 boomnesten. Op de foto het nest in de boomgaard dat dit jaar bezet is door een jonge
nederlandse vogel en een vogel uit duitsland.

Rob van Swieten 17 april 2018
Ook boomkruipers broeden op soms gekke plaatsen waar je ze niet zou verwachten. Graafottosingel
2018.

Rob van Swieten - 17 april 2018
Kleine struwelen,struikjes op een hoekje richting de ah bij het Hogestraatje... mannetjes met meer of
minder dominantie goed te zien in gedrag maar vooral de hoeveelheid zwart van de exemplaren..
beetje net als bij de koolmees mannen. En verd.@&@ brutale rakkers bij hoor. Heel anders dan bij
een Houtduif die naar je kijkt zo van Duhhh

Rob van Swieten - 17 april 2018
Kijk als je wormen uit het grasveld trekt en dan stiekem met hele kleine piepjes en met worm weer
vertrekt zonder zelf te proeven dan heb je kroost.....

Henk Jan Hof - 17 april om 22:30
Vispoortgracht vandaag. Rondje watervogels. Met 4 soorten was het soortenspectrum wel wat mager.

Jouck Iedema - 17 april 2018
Visarend gespot, vanuit onze kano, varend op het Gat van de Plomp. Waar? In de Biesbosch. Als je
de foto van dichtbij bekijkt zie je waarschijnlijk nog twee dingen...

Guido Verhoef - 18 april 2018
Vanmiddag de eerste zingende nachtegaal bij de Mars. 1 dag vroeger binnen dan vorig jaar (of dag
later ontdekt))). Blijft knap
Henk Jan Hof - 18 april 2018
Vandaag watervogels geteld in Leesten Oost en bij De Vijver. Witgat en 3 Slobeenden gaven kleur
aan de telling.
Bij De Vijver maar enkele Grauwe Gans jongen, 9 in totaal. Bij de andere ganzensoorten zag ik nog
geen jongen. Jaar op jaar wordt het aantal paren met jongen minder. De broedende vogels maken
onderling ruzie maar hebben ook last van de rondhangende groepjes niet broeders. De Grote
Canadese Ganzen klooien de boel verder op. Die soort heeft wat meer ruimte nodig en die ruimte
wordt zwaar bevochten.

Riet Reerink - 19 april 2018
Broedende zwaan heeft het warm, snavel een beetje open. De partner neemt een verkoelende duik.
Op het bedrijventerrein aan de Bettinkhorst.

Gert Van Den Boezem – 20 april 2018
Je zult maar jeuk hebben.

Richard Heeringa - 20 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/arnhem/probleem-voor-marter-en-vogels-geen-muis-te-bekennen-op-develuwezoom~a5d21de3/
Erik Mensonides - 21 april 2018
Dit weekend en komende week is het de nacht van de Rallen. Savonds/snacht luisteren naar het
Hoempen en de "zweep" Ik tel bij Empe de Hoendersche beek en de Hoven bij Zutphen voor Sovon
Vogelonderzoek Nederland Een mooie wandeling vanaf de schemertijd. Hopelijk tref ik nu wel Rallen
aan, de Dodaars en Sprinkhaanrietzanger zijn altijd van de partij, leuk. Eerst vandaag de
vrijwilligersdag van de Vogelbescherming op de Hoge Veluwe..fijn weekend

Harry Gelderman - 22 april 2018
Ik mag graag in de natuur de vogels fotograferen . Hier een kleine impressie er van.
Is wel leuk om het op deze manier te laten zien.
https://www.facebook.com/harry.gelderman/videos/1622239757830360/

Henk Jan Hof - 22 april 2018
Knobbelzwaan man wakend bij broedende vrouwtje.

Michel Klemann - 23 april 2018
Dat wordt spitsroeden zwemmen.
Daar staan ze dan. Drie adulte kleine mantelmeeuwen. Op de rand van het bruggetje over de
Schouwlaak. Wachtend op de jonge grauwe ganzen die met hun ouders richting IJssel willen. Daar
lusten ze er wel een paar van.

Dick van Hoffen - 23 april 2018
Ik viel vandaag met de neus in de boter. De bedoeling was rustig even wat vogels kijken en luisteren
bij Leuk ( Wallis). Kwam ik middenin een burenruzie terecht van twee paar Hoppen. Ze hadden veel
oog ( en oor) voor elkaar en hun partners, maar amper voor ons. Stelde me in de gelegenheid om er
eindelijk eens een leuke serie van de maken.

Jeroen Kuipers - 23 april 2018
Afgelopen weekend de Roeken in Zutphen en omgeving geteld, alleen de gegevens uit Voorst zijn
nog niet binnen. Al jaren loopt het aantal terug, vooral in het buitengebied. Binnen de stad ging het
lange tijd goed maar ook daar is de laatste jaren een stagnering en daling van het aantal nesten te
zien. Ook dit jaar kende nagenoeg alle grotere stadskolonies een daling tot soms meer dan 30 nesten
(martinetsingel/boompjeswal.) De enige met groei is de kolonie bij de van Drinenstraat naar totaal 138
nesten. Opvallend is de hervestiging van de kolonie aan de Emmersteeg, met vogels die blijkbaar
elders vertrokken zijn. Door twee nieuwe kolonies in Gorssel en Vorden blijft de stand nog redelijk en
als de kolonies in Voorst gelijk zijn gebleven dan komen we op een plusje van 5 nesten. De laatste
jaren dalen deze kolonies echter ook dus waarschijnlijk duiken we wederom in de min.
Onderstaande grafiek geeft de indexcijfers vanaf het jaar 2000 verdeeld over zutphen, buitengebied
en totaal (niet gemiddeld zoals per abuis vermeld in de grafiek) waarbij de kolonies in Voorst even
gelijk gesteld zijn aan 2017.

Gerrit Rensink - 23 april 2018
Hij is er weer, zit regelmatig voor de kast te zingen.
Ik heb mevrouw nog niet gezien, hopelijk heeft zij de grote tocht ook overleeft.

Rob van Swieten - 24 april 2018
Als lekker met elkaar knuffelt moet je wel op je tak blijven zitten zie filmpje. OVP 2018

https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/915161208658248/
Jeroen Kuipers - 24 april 2018
Roeken, het vervolg!
Gisteren schreef ik dat als de cijfers uit Voorst gunstig uitpakten er een klein plusje in de totaal
aantallen zat. De laatste jaren zijn de twee kolonies daar aan het afnemen en ook dit jaar was het niet
anders. Steven de Bie heeft de kolonies daar weer geteld en het bleek dat er sprake is van een
afname van maar liefst 82 nesten. De kolonie op het terrein van de Beele heeft nu nog maar 2 nesten
(op het hoogtepunt in 2000 zaten hier 500 nesten!). Alles bij elkaar een afname van 715 naar 645 ten
opzichte van 2017.
In onderstaande grafiek het aantal nesten vanaf het jaar 2000 met indexcijfers. Dit ziet er weer heel
anders uit dan de grafiek die ik gisteren liet zien. Nu loopt de indexlijn vrijwel recht en is er sprake van
slechts een kleine daling. Dit heeft alles te maken met welke cijfers je gebruikt en vergelijkt, in dit
geval zijn de aantallen van de actieve kolonies gebruikt zoals die op het kolonieformulier van Sovon
staan. De inactieve of verdwenen kolonies zijn uitgeschakeld. Ondanks de jaarlijks, soms sterkte
schommelingen is er over de lange termijn een kleine daling. Belangrijk is natuurlijk ook te kijken naar
de kolonies die door bomenkap en verjaging zijn verdwenen de afgelopen jaren en welke soms uit
honderden nesten bestonden (zie grafiek van gisteren). Zo zie je maar dat je met cijfertjes hele
verschillende indrukken kunt geven.

Richard Heeringa - 25 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/apeldoorn/koning-kauw-terroriseert-apeldoornse-wijk~aacee405/

Henk Bouwman - 27 april 2018

Rob van Swieten - 27 april 2018
Er wordt niet gevlagd op de toren maar wel een feestje met dank aan Florence Werkhoven voor de
foto,s. Slechtvalk 2 jongen - 27 april 2018 Zutphen.

Henk Jan Hof – 28 april 2018
Vandaag een tweetal stadse gebiedjes geteld op watervogels. Bij eenden onderscheid gemaakt naar
man, vrouw. Een klein aantal Grauwe Ganzen heeft jongen, de ongepaarde vogels die wat in groepen
rondzwerven bakkeleien er wat af. Ik zag een eerste Soepeend met jongen, de jongen waren nog
maar net uit. Ik trof nog geen Meerkoeten met jongen aan, er wordt nog volop gebroed. Bij de zwanen
is mooi verschil in gedrag te zien. Man kT65 is veelal dicht in de buurt van het nest te vinden, man
KS61 heeft wat meer ruimte nodig en houdt zich op aan de rand van zijn territorium op. Dit zag ik al
meerdere jaren bij hem.
Ik trof ook nog enkele geringde ganzen aan. Op de foto vrouw FZA. Dit jaar geen broedvogel, slaat
een jaartje over blijkbaar.

Richard Heeringa - 29 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/apeldoorn/ruimte-voor-de-huiszwaluw-in-bijzondere-til~a309b2b7/
Rob van Swieten - 30 april 2018
12 telpunten in de stad 18 merels... Meer merel dan MUS. bijna dan.
Erik Mensonides – 30 april 2018
heeft een link gedeeld.
Ik heb vanwege het grote enthousiasme een 3e excursie online gezet, wees er snel bij, het zit gauw
vol..
https://www.vogelweek.nl/alle-activiteiten/details/?excursie=2191&datum=4457
Richard Heeringa - 30 april 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/achterhoek/drone-beschermt-weidevogels-in-de-achterhoek~a32ed7913/

Mei 2018
Jouck Iedema - 1 mei 2018
Nieuws over de huismussen in het Deventerwegkwartier van Dolf Logemann
De grootschalige renovatie van de huurwoningen van het woonbedrijf Ieder1 in het
Deventerwegkwartier heeft bij een aantal bewoners voor nogal wat ophef gezorgd. Vooral toen allerlei
gaten in de daken met PUR werden dichtgespoten, zodat huismussen er niet meer kunnen broeden.
Ik heb hierover contact gezocht met de ecoloog van de gemeente. Deze heeft op haar beurt de
afdeling Handhaving van de Provincie gevraagd om een kijkje te nemen. Uit de terugrapportage bleek
dat het Woonbedrijf al vorig jaar voor het isoleren van de daken een ontheffing had gekregen en dat
ook vorig jaar al vervangende nestgelegenheid was aangebracht. Het dicht-PURren was bedoeld om
de mussen te dwingen om naar de vervangende nestkasten uit te wijken. Het woonbedrijf hield zich
keurig aan de voorwaarden van de ontheffing, zo werd ons terug gemeld. Ik ben blij met de alertheid
van de bewoners, maar ook tevreden over de correcte werkwijze van Ieder1. Wel had dit woonbedrijf
veel onrust kunnen voorkomen met een betere communicatie.
Ans Houweling - 1 mei 2018
Zonet 5 gezinnen op een rijtje in Leesten met allemaal 5 tot 9 pullen.

Waaronder vrouwtje Grauwe gans TCZ met partner en 5 jongen. Ze is geringd op 3-6-2015.

Gerda Pietersen - 1 mei 2018
heeft een link gedeeld.
Als iedereen zich eens aan deze regels zou houden?
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/kappen-met-kappen
Johan Blanksma - 2 mei 2018
Voor Zutphense (klein-)kinderen en hun (groot-)ouders...
Op zaterdag 9 en 16 juni. om 15u. Zie www.luxorzutphen.nl
https://www.facebook.com/johan.blanksma/videos/2161648844071053/
Marc Ka - 2 mei 2018
Hallo allemaal, ik ben Marc Kastermans. Een tijdje terug heb ik me hier aangemeld en ik lees graag
mee. Ik kom uit Leesten / Zutphen en ik maak graag vogelfoto’s. Vandaag kon ik deze putter
fotograferen in Bronckhorst. We krijgen weer mooi weer, geniet ervan. Groet, Marc

Rob van Swieten - 3 mei 2018
Mijn eerste gierzwaluwen boven de stad.
Loek Gorris – 3 mei 2018
Welk vogeltje is dit....lag dood in mijn tuin.

Jouck Iedema - 5 mei 2018
heeft het bericht van Vroege Vogels gedeeld.
Zet zondagnacht je wekker voor dit bijzondere concert!
Van 1 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends is het Dawn Chorus te beluisteren op onze website. Via een
player luister je mee met de Ierse radio waarbij hoort hoe vogels ontwaken in verschillende Europese
landen.
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/dawn-chorus-stream
Richard Heeringa - 5 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/roodborstje-maakt-nestje-helm-van-motoragent/
Richard Heeringa – 6 mei 2018
heeft de video van Omroep Gelderland gedeeld.
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1693801934066902/
Ineke Visser - 6 mei 2018
http://www.bertnatuurfotograaf.nl/
Michel Klemann – 7 mei 2018
Bij Stokebrand een paar nijlganzen met 5 jongen. Het zijn alleen niet allemaal nijlgansjes; ik zie drie
jonge grauwe ganzen en twee nijlgansjes. Ik ben benieuwd of die drie grauwen zich aan de strakke
discipline van een nijlgansfamilie kunnen houden. Vast niet.

Henk Jan Hof - 7 mei 2018
Vanavond tijdens een wandeling door het Zutphense, ook een
groenvoorziening bekeken. Ik vond er al meerdere prooiresten,
zo ook vandaag. Een merel man, vers geplukt. Ik vond bij de
plukresten een ruipen van een Sperwer. Er is vast een nest.
Binnenkort maar eens opzoeken.

Henk Jan Hof – 8 mei 2018
Vandaag watervogels geteld op de Vispoortgracht. Het aantal soorten neemt af, evenals het aantal.
Soorten: Soep- en Wilde Eend, Waterhoen, Meerkoet, Grauwe Gans en Fuut.

Michel Klemann – 9 mei 2018
Eindelijk weer eens een koninginnenpage vandaag. Het kostte wat moeite, maar ik hem op de foto.
Het blijft vooralsnog nog een zeldzame vlinder met binnen het werkgebied een totaal van 70
waarnemingen sinds de eerste in 2005 werd waargenomen. Als je kijkt waar ze gezien worden, (zie
onderstaande link) is het vooral binnen de bebouwing. In die agrarische ellende is immers niks meer
te halen dus dat is ook wel logisch.
Wanneer je verder inzoomt vallen beide hoge vuilnisbelten op. Zowel de oude vuilnisbelt op De Mars
als die in Warnsveld zijn favoriete plekken voor koninginnepages. Op de top van kale heuvels vinden
de vlinders elkaar en blijven daar ook lang hangen, op zoek naar een partner.
Als er nou een vlinderwerkgroep was in Zutphen, zou ik ze adviseren daar een paar flinke
vlinderstruiken neer te zetten. Dat verhoogt de trefkans en misschien ook de overlevingskansen dan
weer een beetje. Maar misschien vindt iemand het leuk om daar wat van die struiken neer te zetten. Ik
kom er niet aan toe.
https://waarneming.nl/soort/map_hok/694?poly=5.90486357685791%2051.8648866071312,5.904863
57685791%2052.2933668371194,6.66627134002147%2052.2933668371194,6.66627134002147%2
051.8648866071312,5.90486357685791%2051.8648866071312,&to=2018-05-31&from=2000-01-01

Richard Heeringa – 9 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/207844/jonge-vogelaars-op-zoek-naar-roofvogelsRichard Heeringa – 9 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-wil-vleermuis-huismus-steenmarter-en-gierzwaluw-inbeeld-hebben~a10e07ef/
Marc Ka – 10 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/gevonden-cameratas-leidt-tot-hoofdbrekens-bij-warnsvelder-wie-ism-kwijt~a0fa7301/
Dick van Hoffen - 10 mei 2018
Inspectie van een nestkast in de tuin door een Bonte vliegenvanger. Ik kon nog net een bewijsje
schieten. Zal wel niks worden, want zelfs de mezen vinden het een enge plek.

Erik Mensonides – 10 mei 2018
heeft een link gedeeld.
Door een afmelding voor de vogelontdekkingstocht door de Wilperwaarden zondagmorgen as zijn 2
plaatsen vrijgekomen om 5.00, lijkt je het leuk om mee te Gaan?
https://www.vogelweek.nl/
Wees er snel bij...

Rob van Swieten – 10 mei 2018
De Slechtvalken worden geringd.
Rob van Swieten - 10 mei 2018
De volw. beesten zijn het er niet mee eens. Mooi de alarmroep te horen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/923259721181730/
Gerjo Horsman - 13 mei 2018
De grote bonte specht (Dendrocopos major).

Rob van Swieten – 13 mei 2018
Al vanaf 2015 broeden er slechtvalken in de toren van de Walburgiskerk in Zutphen. In 2015 begon
het nog wat mager met 1 jong, 2016 vier eieren maar niet uitgekomen, 2017 drie jongen en nu voor
2018 2 jongen. De jongen zijn op 10 mei j.l. weer geringd. Het betroffen 2 vrouwtjes met de leeftijd van
23 dagen en 18 dagen. Het verschil tussen de twee is ook goed te zien. Ook werden er prooiresten
verzameld van o.a. stadsduif postduif, spreeuw, zanglijster, tortelduif, kievit en vink. 2 eieren zijn niet
uitgekomen dit jaar.Ieder jaar gaat er weer iemand anders mee. De slechtvalk jongen worden geringd
door Peter van Geneijgen van de slechtvalkwerkgroep. Dit jaar ging Florence Werkhoven mee naar
boven van de Vwg.Zutphen. en de sleutelbeheerder Ruud van de toren. Ik blijf toch liever wat lager
dus beneden en volg dan de ouders. Ook dit jaar moet er altijd weer uitgelegd worden en of boze
mensen dat we de beesten verstoren...een hand schudden is er dan niet bij helaas. Die discussie zal
altijd wel blijven. maar als je niet controleert en ringt komen we ook minder van deze beesten te
weten. Ook nu kan ik de vogels mooi vanuit huis volgen 620 meter hemelsbreed en het blijven
wonderlijke prachtige beesten. Iedereen weer bedankt voor hun inzet en Florence Werkhoven voor de
prachtige foto,s. Nu is het wachten op het uitvliegen van de jonge beesten.
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De jongen weer op hun vertrouwde plek in de kast.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/924695381038164/
Mirrin Lans - 13 mei 2018
Waterhoen heeft zijn nest gebouwd naast de knobbelzwaan.. Zouden de zwanen de jonge opeten van
de waterhoentjes?

Henk Jan Hof - 14 mei 2018
Gisteren watervogels geteld op traject Den Elterweg / Splitsing. Soepgans FYL trof ik er aan met een
grauwe gans vrouw en 4 jongen. Bij 't Velde 5 Mandarijneenden, 3 mannen en 2 vrouwen. Daar ook
IJsvogel. Richting Warken een oeverloper.

Harry Gelderman - 14 mei 2018
Het wachten werd beloond met een flinke hoeveelheid rupsen in de bek voor de jongen.
Is puur toeval zag een andere fotograaf staan en na een halfuur ja hij kwam er aan. Dit in het park
Hoge Veluwe.

Michel Klemann - 14 mei 2018
Vorige week meldde ik nog die nijlganzen met jonge brandgansjes. Piek Stor meldde toen nog de
brandgans in de Marshaven die al een paar jaar gepaard is met een wilde eend. Kom ik er net langs;
hebben ze twee kuikens. Eindelijk! Het zijn wel gewoon eendenkuikens, maar de brandgans is er blij
mee.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10215202625559529/
Michel Klemann – 15 mei 2018
LGY. Vrouwtje, Geringd als jonkie op 16 juni 2013 in De Vijver. In haar leven > 50 keer afgelezen.
Voor mij was het de elfde keer dat ik d'r kon aflezen. Vandaag bij de Elterplas. Eigenlijk altijd in de
omgeving van Zutphen gebleven. De twee meldingen uit Zweden en Limburg lijken me haast foute
aflezingen te zijn gezien de aflezingen daarvoor en daarna.
Ze was gepaard met een vogel met alleen een groene pootring die ik niet kon aflezen, maar in ieder
geval in 2016 en 2015 was ze gepaard met een grauwe gans met alleen een groene pootring LGU.
Grote kans dat dat ook dit keer deze vogel is geweest. Nu op vijfjarige leeftijd voor het eerst jonkies. Ik
telde er zeven en ze waren er o zo voorzichtig mee. Ze stoven er vandoor en zwommen snel naar de
overkant. LGY voorop en de rij werd gesloten door paps met z'n groene pootring.

Richard Heeringa – 16 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.zutphensekoerier.nl/nieuws/algemeen/429368/natuurfilm-over-lotte-en-de-uilen-

Henk Jan Hof – 16 mei 2018
Knobbelzwaan man is aan de wandel geraakt in de woonwijk.

Henk Jan Hof – 16 mei 2018
Afgelopen dagen watervogels geteld op afleidingskanaal, De Vijver,Vispoortgracht en Twentekanaal.
Diverse Futen met jongen, Grauwe ganzen met jongen in diverse leeftijdsgroepen en een Grote Gele
Kwikstaart man bij het sluizencomplex in Eefde. Bij de vijver 9 ringen bij ganzen af kunnen lezen.

Richard Heeringa – 17 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/nunspeet/withalsvliegenvanger-lokt-vogelaars-naar-vierhouten~ac2395c4/
Arnoud Mark De Boer - 17 mei 2018

Rob van Swieten - 18 mei 2018
Morgen weer met de jonge vogelaars op pad. Kids tussen de 8 en 12 jaar. Vandaag toch nog snel
even de locatie gewijzigd waar we heen gaan morgen. Thema roofvogels. Nou dat gaat vast lukken
daarnaast kijken we ook naar alle andere vogels die we tegenkomen en gaan lekker genieten van
alles wat we tegenkomen.

Rob van Swieten - 19 mei 2018
Iemand een idee..

Rob van Swieten - 19 mei 2018
Vanmorgen met de jonge vogelaars op pad richting slot Nijenbeek. Onderweg kwamen we de eerste
witte kwikstaarten, merels,zwartkoppen en tuinfluiter tegen. In de licht de boeren en huiszwaluwen.
Een groepje gierzwaluwen vlogen rondom de boerderij als roepend achter elkaar aan. Ver in het land
richting de IJssel waren de wulpen en de tureluurs te horen. Dicht bij ons een roepende kwartel, maar
die kregen we niet te zien. In de plasjes keken we naar verschillende eendensoorten als kuif, wilde,
krak en tafeleend. In de kleine rietkragen enkele rietgorzen en een zingende geelgors in een wilg. Ook
grasmussen lieten zich goed horen. Tijdens een kleine stop zorgde Detlef dat iedereen chocomelk
kreeg die ik had meegenomen voor de kids. Voor mij en de ouders van Nicole thee of koffie.
Ondertussen vertelde ik iets over de wespendief waarvan ieder kind een ansicht kaart kreeg waarop
de afbeelding van een wespendief was afgebeeld. Toen een verhaaltje over de buizerd, wanneer ze
broeden, wat ze eten en hoe je dikwijls kan zien aan het nest of deze bezet is of niet. Maar eerst even
langs de ooievaars. En een korte uitleg hoe je door een telescoop moet kijken. De ooievaar had twee
jongen en konden ze mooi bekijken. Maar nu naar de buizerd want die wilden ze heel graag zien. Nou
z.g. op zoek naar het nest dan maar.De kids deden allemaal fluisteren en vanaf een metertje of
veertig stelde ik de telescoop op richting het nest. Een klein kopje stak uit de nestrand omhoog ja hoor

een jong. Een van de ouders kwam ook net voedsel brengen wat niet iedereen helaas kon zien. In
totaal heeft dit paar drie jongen. De kinderen hadden dit nog nooit gezien en vonden het dus geweldig.
Gezien en gehoord totaal iets van 33 soorten, het was wat bewolkt en miezerig waardoor
waarschijnlijk de torenvalk gemist die daar ook altijd zit. Maar zij vonden het geweldig daar gaat het
om en er waren ook nieuwe deelneemsters voor het eerst mee die de volgende keer weer mee wilden
hoe leuk is dat. En Detlef hield voor ons een beetje de soorten in de gaten die we zagen in zijn boekje.
Top kids tot de volgende keer.

Marianne te Brake - 20 mei 2018
heeft het bericht van Online tips voor elke tuinier gedeeld.
#UPDATE3 jonge vogels sterven door vergiftiging
Sinds gisterenavond zag ik geen beweging meer aan het nestkastje dat bewoond werd door een
mezengezin. Vandaag even gaan kijken of de jongen al uitgevlogen waren. Maar tot mijn grote spijt
lagen de 6 jongen dood. Deze week hebben verschillende buren weer heftig aan het spuiten geweest
tegen de buxusmotten, paardebloemen, bladluizen etc. Die vergiftigde rupsen werden natuurlijk
prompt aan de jongen gevoederd met het gevolg dat alle mezen- en andere jongen sterven. Doe die
buxusen toch uit en spuit geen vergif aub.
Help mee door dit bericht te delen. In veel gevallen is het onwetendheid en gaan we de strijd aan om
onze tuin te redden van allerlei plaagdieren.
ZIE ONZE VORIGE BERICHTEN HIEROVER.
https://www.facebook.com/tuinweetjes/posts/1305738202791760
Ben jij een tuinliefhebber, doe met ons mee
https://www.hovenierroelzuidema.nl/tuindingen

Richard Heeringa - 20 mei 2018
heeft het bericht van BioAkker gedeeld. - Bioakker houdt ook van dieren!
Op het landje in Almen paradeerde al enige tijd een fazantenhaan. In zijn eentje. Vorige week heb ik
daarom een prachtige fazantenhen gekocht, en een mooi kippenhokje. De haan ook in het hokje
gelokt zodat ze aan elkaar konden wennen. Nu lopen ze vrij in en uit, zodat ze kunnen broeden in het
veld.
Op de derde foto de bijenkast met op de voorgrond de vijver met vissen, salamanders en libellen.
Zoals bekend gebruikt Bioakker geen dierlijke mest. Waarom niet? Wij staan op het standpunt dat
dieren uit de veehouderij geen vrij en natuurlijk leven leiden. Daarnaast zijn de gewassen die worden
geteeld met dierlijke mest minder gezond voor de mens. Veevoer komt uit alle uithoeken van de
wereld en bevat vaak antibiotica en hormonen, ook in de biologische landbouw. Deze stoffen komen
in de mest terecht en daarmee in de gewassen. Bioakker gebruikt alleen plantaardige bemesting. Een
een beetje van de loslopende fazanten...

Rob van Swieten - 20 mei 2018
Ook in de vogelwereld worden jongen even aan hun lot overgelaten als er een andere indringer komt
die even het territorium uit gezet moet worden. En als een van de ouders dat niet alleen af kan doe je
het gewoon met twee. En de jongen kunnen piepen wat ze willen eerst moet dit opgelost worden.
Meerkoeten tijdens de watervogeltelling.

Mirrin Lans - 20 mei 2018
Tijdens het fietsen vanmiddag.. Sperwer toch?? Of ben ik me nu aan het vergissen..
Mirrin Lans
Op pad geweest
Jan Ruijgrok - 21 mei 2018
En dat is nummer 1 (vijvertje bij ‘t Galjee tegenover benzinepomp vanmiddag) - vorig jaar had het stel
dat daar broedde zeven stuks...

Richard Heeringa – 21 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/boerenzwaluwen-zitten-vol-met-gif
Erik Mensonides - 21 mei 2018
Ondanks de mist, dreigend onweer en hooikoorts een geweldige Nationale Vogelweek beleefd. 35
vogelliefhebbers hebben zich verbaasd hoe mooi de Wilperwaarden en klei zijn. Met als hoogtepunt
de ontmoeting met de Bever en de Velduil, extase! Volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar. Eind
september geef ik nog 1 excursie, dan gaan we op zoek naar de Visarend. Sovon Vogelonderzoek
Nederland Vogelbescherming Nederland.

Henk Jan Hof - 22 mei 2018
Van het weekend de zwanen bij langs geweest. De helft van het aantal legsels is tot nu toe
uitgekomen. Aantal kuikens geboren: 17. Sterfte 2.

Henk Jan Hof - 23 mei 2018
Vandaag nog maar eens enkele zwanenparen opgezocht. Bij één paar zag ik mooi afleidingsgedrag
van Grote Canadese Gans. Zowel de gans als de zwaan zwemmen met hun jongen op de vijver. De
zwaan valt vrouw gans met jongen aan waarop man gans op de zwaan duikt en daarna voor hem uit
gaat zwemmen. Al roepend. De Knobbelzwaan bedenkt zich geen moment. en gaat achter de gans
aan. Tot over 150 meter strekt de achtervolging zich uit. De gans vliegt vervolgens op en een keert
terug bij zijn vrouwtje en hun jongen. Die zijn tijdens de afleidingsmanoeuvre op ruime afstand van de
Knobbelzwaan vrouw gaan zitten. Dat geeft weer rust op de vijver.
De foto is niet helemaal scherp maar laat wel zien wat er gebeurde. Volgende keer beter inschatten
welke instellingen op de camera nodig zijn.

Henk Jan Hof - 27 mei 2018
Dit mannetje heeft met zijn vrouwtje het territorium verlaten nu vorige week 4 van de 5 eieren één dag
voor het uitkomen zijn verdwenen. Één ei is wel uitgekomen denk ik. Er lag namelijk een eivlies naast
het nest. Het hele nest doorgewerkt maar geen eivliezen aangetroffen. Een jong heb ik nooit gezien.
ei uit.
Ondanks dit verlies gedraagt het mannetje zich nog territoriaal. Blazen en dreigen met de vleugels.
Komt recht op je af.

Jouck Iedema - 28 mei 2018
Veren gevonden: wie weet van welke vogel deze raadselachtige blauwe veren zijn, de vinder kon ze
zelf niet goed thuisbrengen. Misschien een ekster? Maar die lichtblauwe springt er dan nogal uit qua
kleur...

Erik Mensonides - 29 mei 2018
De Slechtvalken Kuuks in Lochem doen het beter dan in Deventer...
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1811945518852316/

Jan Ruijgrok - 29 mei 2018
Fuut met drie jongen in de hoofdvaart/Hobbemakade.
https://www.facebook.com/jan.ruijgrok.750/videos/434176353676322/

Erik Mensonides - 29 mei
Een Torenvalkennest van prikkeldraad attendeerde Paul Stuurman mij op, Retro? Ooit eerder gezien?

Arnoud Mark De Boer - 29 mei 2018

Henk Bouwman - 29 mei 2018
Ook hier wateroverlast!

Richard Heeringa – 30 mei 2018
heeft de video van Omroep Gelderland gedeeld.
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1716959298417832/

Erik Mensonides - 30 mei 2018
Deze gevonden Bosuil is door Sander in Wilp gevonden en door de dierenambu naar Berchem
gebracht. Kan niet op de poten staan, waarschijnlijk verkeersslachtoffer, 50% kans.
https://www.facebook.com/erik.mensonides/videos/1813296495383885/
Annemarie Kersten - van Duijn - 31 mei 2018
heeft een bestand geüpload.
Wie kan mij vertellen welke vogel dit is. Regelmatig te horen bij Bronsbergen.
https://www.facebook.com/download/828216550717740/onbekende%20vogel%20mei%202018.wav?
hash=Acr6aiZwM_9lO04Y
Richard Heeringa – 31 mei 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2316617/Wie-is-deze-onbekende-held-die-zwaan-van-brugin-Arnhem-redt

Juni 2018
Erik Mensonides – 1 juni 2018
Ik heb een nieuwe excursie online gezet, ga je ook mee?
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/details/?excursie=2218&datum=4513
Richard Heeringa – 1 jun1 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2316657/D66-wil-eieren-van-agressieve-ganzen-lekprikken
Rob van Swieten - 2 juni 2018
Zo lekker bezig om 04.20 tegen zes anderen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/934421526732216/
Dick van Hoffen - 2 juni 2018
Steeds meer familiegroepjes in de tuin. Ook de Appelvinken hebben de weg weer terug gevonden: de
plek voor zonnepitten en drinkwater hebben papa en mama nog goed op het netvlies. De jongen
bleven nog een beetje buiten beeld midden tussen de bladeren.

Richard Heeringa - 3 juni 2018
Hier werd ik gisteren erg verdrietig van... Een vrouw liet mij een foto zien van een paar dagen terug.
Eén ei was uitgekomen en de andere lagen nog netjes op het nest...

Arnoud Mark De Boer - 3 juni 2018

Richard Heeringa – 5 juni 2018
heeft de video van Politie Nederland gedeeld.
https://www.facebook.com/politie/videos/2111354578877861/
Rob van Swieten – 5 juni 2018
Dat zelf al wat eten vergaren gaat nog niet top dus wat doe je dan, je kwekt maar constant wat om je
ouder heen in de hoop dat die weer een duik neemt. Maar hier schijnt toch genoeg gedoken te zijn
dus even eerst de veren maar wat poetsen en drogen. Ook een vorm van hangjeugd om in menselijke
termen te spreken.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/936213176553051/

Henk Jan Hof - 6 juni 2018
Vorige week was ik bij een zwanennest waarin net 4 eieren waren uitgekomen, 1 ei werd nog bebroed
door het vrouwtje. Vandaag trof ik dat ei nog aan, de zwanen waren echter verdwenen. Ik heb diverse
sloten en waterpartijen afgelopen, een paar uur later vond ik het paar terug met de drie jongen, op 1,5
kilometer afstand van de nestplaats.

Martin van Middelkoop - 6 juni 2018
Vanavond de uilenkast opengemaakt en 4 krachtige steenuiljes geringd op ons erf. Verwachting qua
vleugellengte en gewicht dat ze met een week ons erf gaan gebruiken als startplaats voor de
toekomst.

Marianne te Brake – 7 juni 2018
heeft de video van BBC Springwatch gedeeld.
https://www.facebook.com/BBCSpringwatch/videos/1765268683566632/
Dick van Hoffen - 7 juni 2018
Determinatievraagje: schetsjes uit een leerboek Latijn, dat ten toongesteld staat in de Librije in
Zutphen. De betreffende eigenaar zat zich klaarblijkelijk goed te vervelen en heeft heel wat
vogeltekeningetjes gemaakt. Ik herken in ieder geval een kievit en een smient. Wie ziet er meer?
( het middeleeuwse schoolboek - het is wel 500 jaar oud) restauratie van een boek uit de bibliotheek.
Het maakte deel uit van de kaft en was als versteviging gebruikt. Dat was de redding van dit boekje,
dat anders al lang zou zijn weggegooid).

Richard Heeringa – 9 juni 2018
heeft de video van Omroep Gelderland gedeeld.
https://www.facebook.com/omroepgelderland/videos/1965347326823163/
Benny Middendorp – 9 juni 2018
Scholekster broedgevallen Zutphen
Wegens het uitvoeren van kleurring onderzoek aan de Scholekster is de Scholekster Ringgroep
Deventer-Zutphen op zoek naar broedgevallen binnen de gemeenten Deventer, Zutphen (en Voorst).
Weten jullie wat te zitten, wellicht nu met kuikens, dan horen we het graag (via Messenger). Alvast
dank!

Rob van Swieten - 8 juni 2018
Op 16 juni gaan de jonge vogelaars naar de prachtige film Lotte en de Uilen. Daarna gaan ze
braakballen pluizen.
De film is te zien op 9 juni en 16 juni.
reserveren via https://www.luxorzutphen.nl/
De groep jonge vogelaars hoeven dit niet te doen.
Hieronder nog een link van een voorstukje van de film.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2161649634070974&id=100006778740929

Elze Boshart - 10 juni 2018
Weet iemand van jullie hoe het zit met de wet natuurbescherming als het gaat over verstoring tijdens
het broedseizoen?
Jeroen Kuipers - 10 juni 2018
Zaterdag op pad geweest om ooievaars te ringen met Ronald Groenink en Jacques Blauw. Goede
resultaten in klarenbeek, loenen en tonden. 20 vogels kunnen ringen, waaronder een nest met 5
jongen. Een ander nest met 5 jongen bij Klarenbeek komt later nog aan de beurt. Tot nu toe zijn 40
jongen geringd.

Richard Heeringa - 11 juni 2018
Zwaluwnesten, Ijsselkade

Marcel Pietersen - 11 juni 2018
Rammelwaard vanmiddag. Erg rustig, weinig te beleven maar wel een mooie Kneu gezien in de buurt
van de vogelkijkhut. . Toch weer mooi om te zien.

Rob van Swieten - 11 juni 2018
Gisteren even een buizerd nest gecontroleerd , jongen groeien goed en beweeglijk op nest. Even
langs Rammelwaard waar paar kleine plevieren zaten,kokmeeuwen en visdieven. Verschillende
ganzen soorten met jongen, tureluur, blauwe reigers, aalscholvers en opvallend veel futen. Onderweg
de grasmussen, zwartkop, braamsluiper en tal van andere soorten. Tijdens de koffie visite van een
nieuwsgierige witte kwikstaart. Gewoon O even een paar uurtjes eruit met Elma Vonk en haar man
Harry. Die waren nou nog niet in de vogelkijkhut geweest.

Rob van Swieten - 11 juni 2018
Afgelopen zaterdag de film Lotte en de uilen. Zowel opa's, oma's, vaders en of moeders maar ook de
kinderen vonden de film leuk. Na de film werd er nog iets verteld over braakballen en konden alle
bezoekers van de film wat braakballen uitpluizen en opzoeken wat er nou aan muizen in een braakbal
zat. Maar ook vogelschedeltjes natuurlijk. Iedereen kon zijn vondsten weer op een vel plakken en
meenemen naar huis. van woelmuis, spitsmuis en echte muizen maar ook mol of mezen schedeltje.
De kinderen vonden het in ieder geval geweldig en werd er dus ook na afloop gevraagd of ze
misschien een paar braakballen mee naar huis mochten nemen om thuis nog eens te kijken en te
onderzoeken, nou hoe leuk is dat. Volgende week nog een voorstelling van de film en wel op 16 juni
a.s. wel even reserveren zie eerder bericht hierover.

Rob van Swieten - 11 juni 2018
een paar vragen.
gisteren zo,n acht gierzwaluwen luidkeels achter elkaar vliegend totdat er 1 een gat invliegt zie foto
(boven midden van de muur met zwarte streep naar beneden.) na een halve min de rest weer weg
Zijn de overige zeven dan bv dan niet broedparen die nog nestgelegenheid zoeken? of al elders
nestgelegenheid hebben? of anders?

Rob van Swieten - 12 juni 2018
Gistavond tegen half acht dacht pak de fiets en cross wat straatjes in de stad willekeurig rond op
zingende merels. De meeste zag en hoorde ik en een enkeling hoorde ik alleen omdat de vogels in bv
in een van de stadstuintje zat. Helaas moest ik voor een klus waarvoor ik gebeld werd het afbreken.
Toch kon ik zo 17 merels waarvan 1 a 2 niet zingend op route afstand van 3.05 km invoeren. Op 1
plek zaten drie mannetjes te zingen hemelsbreed 20 en 5 meter van elkaar wat ik wel bijzonder vond.
Probeer deze week nog even andere straatjes in het centrum en stad uit en kijk of ik deze kan
samenvoegen. Ik heb bewust nog niet voor de parkjes in de stad gekozen. Een ding viel me wel op
dat sommigen merels bijna " tam gedrag vertoonden"

Rob van Swieten - 12 juni 2018
Gisteren even op de begraafplaats geweest even zo,n rustmoment, helaas werkte mijn telefoon niet
goed voor het invoeren. Dus dan zomaar even genieten is ook oke. Ook daar verschillende
eikenbomen met rood wit lint afgezet.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/939956526178716/

Rob van Swieten - 12 juni 2018
17 zingende mannetjes turdus merula op 3.05 km valt nog mee dacht ik
Richard Heeringa – 13 juni 2018
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/deventer/zeldzame-rode-wouw-nestelt-bij-deventer~a2914da3/
Arnoud Mark De Boer - 15 juni 2018

Arnoud Mark De Boer - 15 juni 2018
Aalscholver

Arnoud Mark De Boer - 15 juni 2018
Clear for take off.......

Arnoud Mark De Boer - 15 juni 2018
Bleef bij terugkomst mooi zitten...

Benny Middendorp - 16 juni 2018
Gisteren dag langs de Ijssel weidevogels gekeken, broedsucces bepaald en wat geringd. Een van de
soorten was de Scholekster waarvoor speciaal diverse sportvelden in Deventer en Zutphen bezocht.
Meestal wel scholeksters aanwezig maar het aandeel kuikens viel, ook na geduldig observeren,
tegen. In Deventer wijk Borgele wel succes en liefst 3 grote kuikens 1 broedsel. Ze konden allemaal
worden gekleurringd. Karin Reuzel dank voor de tip!
https://www.facebook.com/benny.middendorp/videos/1079137935585270/
Rob van Swieten - 17 juni 2018
Zaterdag 16 juni werd voor de tweede keer de film "Lotte en de uilen" vertoond. Ook de jeugdgroep
jonge vogelaars waren erbij. Aan het einde van de film konden de 66 bezoekers, waarvan 20
kinderen, nog braakballen pluizen. Daar kon men eens goed kijken wat er allemaal in zo,n braakbal te
vinden was. Niet alleen de kinderen vonden het spannend en leuk maar ook de volwassenen. Het was
een geslaagde middag waarbij aan het einde de bezoekers de botjes die ze hadden opgeplakt mee
naar huis mochten nemen.

Richard Heeringa – 17 juni 2018
heeft een link gedeeld.
Je kunt ook postzegels gaan verzamelen...
https://www.ad.nl/binnenland/duivenmelkers-balen-van-gepamper-van-roofvogels-ze-eten-onzeduiven-op~ae95ff72/
Benny Middendorp – 18 juni 2018
Vorige week een dag weidevogels geïnventariseerd langs de IJssel bij Deventer en Zutphen. Helaas
vele lege (verlaten) plekken. Maar gelukkig ook gezinnen met goed broedsucces, waaronder een
broedpaar met 3 redelijk grote kievit kuikens bij de Yperenberg op de Wilpse Klei. Na een kort gesprek
spontaan toestemming gekregen om het weiland te mogen betreden. En 2 van de 3 kuikens
gekleurringd met wit 5J en 6J. Benieuwd waar die komende tijd worden opgemerkt.

Chris Da Ponte - 20 juni 2018
Heeft iemand een idee wat dit is en waar het voor dient? Ik ben erg nieuwsgierig! Twee van deze
‘bouwwerken’ op de Mars.

Michel Klemann - 20 juni 2018
https://www.destentor.nl/zutphen/ganzen-vergallen-groenplan-in-zutphen~adcbf80e/
Ik ga toch nog even reageren op dit ongelooflijk verhaal.
Het verhaal "Ganzen vergallen groenplan in Zutphen" met als intro "Natuurlijke oevers met ruimte voor
moerasplanten en watervogels was het plan: zo zou het er aan de Beethovenstraat in Zutphen uit
gaan zien. Nu is er een kaal gevreten vlakte met ganzen, heel veel ganzen."
Er is inderdaad het één en ander mis gegaan bij de aanleg: Wanneer je immers een loonbedrijf vraagt
de oevers "netjes af te werken", dan wordt het bij voorbaat al een puinhoop. De oevers zijn nu als de
randen van een zwembad afgewerkt. Zo'n afwerking is een ernstige belemmering voor een
gevarieerde oever. Nadat de bomen waren omgezaagd, zijn de stronken (zinloos) verwijderd en zijn
zelfs de takjes en worteltjes handmatig geraapt (ja echt), en afgevoerd. Vervolgens is er (je gelooft het
bijna niet) TWEE keer gras ingezaaid! Zo wordt je als "groenbeheerder" immers opgeleid in dit land.
Bijna alles wat je niet had moeten doen, is hier helaas wel gebeurd.
Geeft verder niks hoor, maar dan duurt de ontwikkeling die je voor ogen had gewoon heel veel jaren
langer dan wanneer je dat veel goedkoper en ruiger had uitgevoerd. Die bomen had je ook gewoon
kunnen laten staan. De grond eromheen weg graven was voldoende geweest. Dat is niet gebeurd. Je
had ze ook om kunnen duwen en laten liggen (mooie broedgelegenheid voor ijsvogels) of nog even
kunnen wachten want over een paar jaar doen de bevers dat in Zutphen. Scheelt in alle gevallen
bakken met geld en had meer variatie opgeleverd. Wilgen zijn immers speciaal ontworpen om om te
vallen. En als je ze dan toch weg zaagt, had je in ieder geval de stronken kunnen laten liggen, en de
oever had je nooit strak moeten afwerken, en je had echt nooit gras in moeten zaaien (ganzenvoer) en
wanneer je gaat voor de optie moerasvegetatie had je veel meer grond moeten afvoeren.
Vervolgens staat er "...de ganzen zijn gekomen...". Ook grote onzin want die zitten er al jaaaaren. Er
staat "ruimte voor watervogels". Maar er is geen énkele broedgelegenheid gelaten, dus meerkoeten,
eenden, waterhoentjes en futen zijn allemaal weg. Logisch als je er een zwembad van maakt. Maar
die komen nog wel. Het duurt nu alleen heel erg lang. Komt gewoon door de manier van aanleggen.
De ontwikkeling gaat, als ik dat zo zie, de goede kant op en is geen mislukte kale vlakte. Wat de
ganzen nu doen is variatie scheppen. Dat kun je op de foto in het bericht al goed zien. Decennia WAS
het één grote kale vlakte met hoge kosten voor het zinloze 16 keer per jaar maaien. Ook na de
aanleg, was het nog steeds een grote kale vlakte. Nu wordt het door de ganzen gemaaid en kost het
helemaal niets. De ganzen vreten al het zinloze ingezaaide gras op en wat er voor in de plaats komt is
een gevarieerde bloeiende vegetatie. Het ziet er nu paars, blauw en geel van de bloemen en er is
steeds minder gras. Minder gras betekent uiteindelijk (als je er vanaf weet te blijven) ook steeds
minder ganzen want ze hebben straks nog maar weinig te eten. De planten die namelijk niet worden
gegeten door ganzen, krijgen nu de kans uit te groeien en uit te breiden. Daarom lopen de ganzen nu
al (binnen een jaar) naar de andere kant van de flats want daar is nog volop van dat dure vette
maaigras aanwezig. En als dat niet mag; een hekje doet wonderen want als de jonge ganzen daar niet
kunnen komen, gaan de ouders er ook niet heen (zoals nu).
Terzijnertijd komen de wilgen wel weer terug. Langs de oever wilgenroosjes, engelwortel,
kattenstaarten, lisdodde, gele lis etc. Maar dat kost tijd. Ganzen vreten genoemde plantensoorten niet.
Die wilgen komen tzt ook wel. Die worden groot en vallen over 40 jaar wel om, half in het water, zodat
vissen daar hun eieren kunnen afzetten (kan nu niet), futen, ijsvogels en waterhoentjes er kunnen
broeden (kan nu ook nog niet), en libellen in allerlei andere diersoorten zich langs de oevers kunnen
vestigen. Ga maar uit van veertig jaar, zolang duurt herstel van gesloopte natuur, en zelfs veertig jaar
is al snel, maar ieder jaar zal het beter worden.
Ik zou zeggen. Gewoon vanaf blijven nu en laat je verrassen door de ontwikkelingen. Het is en wordt
vast een heel mooi gevarieerd stukje Zutphen maar je moet wel gewoon even geduld hebben. Het
wordt toch altijd anders dan je voor ogen had, maar geniet ervan. Maar ga alsjeblieft niet opnieuw
gras inzaaien en alles weer kapot maken. Ga niet de bodem verdichten door er weer met trekkers
doorheen te raggen. Daarmee maak je alle bodemleven weer voor jaren kapot. Tenzij je meer ganzen
wilt en wilde planten "onkruid" blijft noemen (zo staat het in het krantenbericht en is een verkeerd
uitgangspunt....). Wees blij met die ganzen, anders stond er alleen maar gras, wees blij met je
"onkruid", anders waren er geen bloemen. Geduld is een goede zaak; zeker als het om natuurlijke
ontwikkelingen gaat.

Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Zutphen
De Stentor Zutphen
Emerpark Zutphen
Kinderboerderij De Schouw
Woonbedrijf ieder1
Dick van Hoffen - 23 juni 2018
Al twee weken een familie Grote bonte specht in de tuin, ouder en twee jongen. Gisteren knalde er
een jong tegen de ramen. Was behoorlijk versuft. Ik heb het even in de boom gezet, het protesteerde
aardig, dus dat gaf hoop. Na een paar minuten kwam het kopje omhoog en na 10 minuten was het
weg. Vandaag was de familie weer compleet in de tuin. Met open schuifdeur wat foto's gemaakt.

Henk Jan Hof - 23 juni 2018
Op pad geweest om watervogels in de stad te tellen en om ringen af te lezen bij ganzen en zwanen.

Rob van Swieten - 28 juni 2018
wat doet een overvliegende kwartel boven de laarstraat.nieuwe stadssoort voor mij.

Rob van Swieten - 29 juni 2018
verdomd ze zijn er nog...

Marianne te Brake - 30 juni 2018

Richard Heeringa - 30 juni 2018
heeft het bericht van Vogelbescherming Nederland gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/ook-vogels-zoeken-verkoeling-bij-hitte
Gerda Pietersen - 30 juni 2018
heeft het bericht van Ruben Smit gedeeld.
Ruben Smit
Vergeef me mijn emotionele reactie; maar ik snap hier niks van...slootrand met rijke rietvegetatie met
valeriaan, kleine karekiet en talloze libellen inclusief watervegetatie met waterviolier totaal
weggevaagd, weggemaaid, slib op de kant gemieterd en dat in juni???!!! Waar zijn we mee bezig?
@gembrummen

