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Juli 2019
Rob van Swieten – 6 juli 2019
De hazen zullen wel het loodje leggen aan de overkant Aardig geknal al in de vroegte.

Michel Klemann – 6 juli 2019
Eind van deze eeuw gaat Nederland naar een klimaat met temperaturen zoals die nu in Milaan
heersen. Neerslag, droogte, bewolking, winters, watertemperaturen, golfstromen en alles wat daarbij
hoort zijn overal in de wereld aan het verschuiven. Iedere plant en diersoort reageert weer anders op
de veranderende variabelen in het weer en klimaat, maar ze reageren ook op de veranderingen die
plaatsvinden binnen de bestaande ecosystemen. Voor de duidelijkheid en wat je vaak hoort en leest;
het is dus niet zo dat ecosystemen verschuiven; de ecosystemen worden uit elkaar getrokken.
Soorten die van elkaar afhankelijk zijn, zullen hun eco-partners gaan missen en soorten die niets met
elkaar hadden, komen nu naast elkaar te leven.
Het is verleidelijk om in je vogelboekje te gaan kijken welke nieuwe soorten er mogelijk aan gaan
zitten komen. De geelpootmeeuwen waren er in ieder geval al snel bij, maar ik verwacht binnenkort
ook de cetti's zanger hier wel in Zutphen en wie weet komt er tzt een bijeneterkolonie in de
oeverzwaluwwand bij Bronsbergen. Bij relatief lang levende dieren, die vaak ook nog een soort van
"geheugen" mee-erven, als vogels en zoogdieren gaan de aanpassingen denk langzamer dan bij
insecten, maar ja, wie volgt de kleine insecten, dus daar merk en hoor je niet zo heel veel van. Voor
vlinders en sprinkhanen is net weer net een iets groter publiek aanwezig.
De nog recent zeer algemene argusvlinder is teruggedrongen tot west Nederland en ook de ooit zo
algemene kleine vos lijkt dit jaar plotseling van de aardbodem verdwenen. Ik heb er dit jaar in
Nederland pas vier gezien!
Daarentegen heb ik de afgelopen twee weken meer kleine ijsvogelvlinders gezien dan in de 15 jaar
daarvoor bij elkaar. De koninginnenpage heeft echt vaste voet gekregen in de regio en dat geldt nu
waarschijnlijk ook voor de nog recente dwaalgast de keizersmantel. Vorige jaar zag ik hier mijn eerste
keizersmantel bij de Gorsselse Hei. De afgelopen week kwam ik er één tegen in Voorstonden, één in 't
Suderas en eergisteren zelfs drie bij elkaar in het Heksenbosch in Baak. Op 't Waliën trof ik voor het
eerst een grote vos aan en ook de grote weerschijnvlinder rukt snel deze kant op.
Greppelsprinkhanen ontbraken 20 jaar geleden nog volledig rondom Zutphen. Ze zijn pas enkele
weken weer actief, maar dit jaar kom ik ze ineens overal tegen. Zuidelijk spitskopje en
sikkelsprinkhaan zijn nieuwe soorten, de explosieve uitbreiding van gouden sprinkhaan is opvallend
geweest de laatste paar jaar en de boomkrekel is Zutphen al dicht genaderd.
Eerst even de boel opruimen, daarna weer gauw naar buiten.
https://www.climatecentral.org/news/global-cities-climate-change-21584?f

Geelpootmeeuw, 5 april 2019, Tichelbeekse
Waarden. Deze was zelfs met nestmateriaal aan
het slepen boven in de knotwilg, maar is toch
vertrokken.

Kleine vos, 31 maart 2019, De Hank, Brummen.
Na dit exemplaar zag ik nog maar twee keer een
kleine vos in Nederland dit jaar!

Kleine ijsvogelvlinder, 3 juli 2019, Gazoorweg,
Vorden. Een van de 86 kleine ijsvogelvlinders die
ik dit jaar, tot en met vandaag heb gezien.

Keizersmantel (vr.), 4 juli 2019, Heksenbosch,
Baak. Één van de drie keizermantels die daar
rondvlogen afgelopen week. Vorig jaar, of dit jaar
vaste voet gekregen in de regio Zutphen.

Grote vos, 3 juli 2019, Waliën. Het aantal
waarnemingen in Nederland neemt spectaculair
toe.

Greppelsprinkhaan, 17 augustus 2008, Elterplas.
Na de eerste waarneming op 8 juli 2003 in
Zutphen waren ze in 2008 nog schaars. Dit jaar,
bij de Elterplas, moeten er werkelijk duizenden
hebben gezeten. Half juni sprongen er bij iedere
stap in het hoge gras tientallen weg. Die hele
populatie is natuurlijk weer voor 99,9% kapot
gemaaid, maar ondanks dat; dit jaar kom ik ze
echt overal tegen.

Zuidelijk spitskopje, 21 juli 2007. IJsseldijk ter
hoogte van gemaal Baakse Beek. Foto van de
eerste zuidelijk spitskopjes in de regio. Een paar
jaar later al, zeer algemeen in droge greppels,
hoge droge beekoevers, bedrijventerreinen en
akkerranden. Dit is denk de meest snel
oprukkende nieuwkomer onder sprinkhanen van
de laatste 20 jaar

Sikkelsprinkhaan, 1 september 2018, Oeken. De
eerste waarneming stamt uit 2010, maar echt
algemeen lijkt die nog te gaan worden. De
verspreiding en het aantal waarnemingen is
vooralsnog erg beperkt, maar niet meer weg te
denken.

Gouden sprinkhaan, 3 augustus 2009, Empese
en Tondense Heide. In die tijd stond daar nog
een bordje van NM dat die toen nog zeldzame
sprinkhanensoort daar voorkwam. Een jaar later
trof ik de eerste buiten het reservaat in de
wegbermen aan en al snel rukte die op, langs de
IJsseldijk naar het noorden. Momenteel overal
langs de IJsseldijk en in de uiterwaarden aan te
treffen. Het bordje is weg.

Richard Heeringa – 7 juli 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/zutphen/kinderboerderij-uit-zutphen-met-handen-in-het-haar-over-kruiwagenvol-ganzenpoep-per-dag~a6a9038b/?

Cas van Mieghem - 8 juli 2019
Kan iemand me vertellen wat voor vogeltje dit is?

Erwin Stegeman - 8 juli 2019
Vrouwtje Grauwe Klauwier ... lastig goed op de plaat te krijgen .

Henk Jan Hof - 13 juli 2019
één van de eerst geringde Knobbelzwanen in Zutphen. Man KS61. Ook dit jaar met jongen.

Henk Jan Hof - 13 juli 2019
Afgelopen week de zwanen in Zutphen bij langs geweest en watervogels geteld bij De Vijver bij
zwembad en telgebied Leesten Oost.

Marc Kastermans - 15 juli 2019
Het is geen straf om een uurtje bij de roodborsttapuiten te staan.

Janny Grevelink - 16 juli 2019
Kijk wíe ik tegenkwam bij de dijk?
Heer ooievaar zoekt verlichting!

Machteld Braam – 11 juli 2019
heeft een link gedeeld.
Dit artikel kwam ik onlangs tegen bij The Guardian. Het onderzoek zelf heb ik niet bekeken.
Speelt dit fazanten uitzetten op grote schaal ook in Nederland?
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/02/rise-in-population-of-crows-and-avianpredators-linked-to-pheasant-shoots

Jos Böhmer - 19 juli 2019
AVG, ik wil natuurlijk geen claim aan mijn broek.

Harry Gelderman - 19 juli 2019
jonge zwaluw.

Harry Gelderman - 19 juli
Meeuw

Jeroen Kuipers - 21 juli 2019
Vandaag op twee plaatsen bij Zutphen de zeldzame beekoeverlibel gevonden. Deze libel is, net als
veel zuidelijke soorten aan een opmars bezig en heeft nu dus ook Zutphen bereikt. Op een plek ook
een paringswiel van deze soort, dus dat belooft nog wat voor de komende jaren. Verder heel veel
blauwe breedscheenjuffer, kleine roodoogjuffer, weidebeekjuffer, grote keizerlibel, vuurlibel, gewone
oeverlibel, bloedrode heidelibel, bruinrode heidelibel, kanaaljuffer, lantaarntje, vroege glazenmaker en
bruine glazenmaker. Verder een koninginnepage, kleine vuurvlinder, bruin blauwtje, icarusblauwtje,
dagpauwoog, groot koolwitje, gehakkelde aurelia en klein koolwitje. Ook weer veel prachtige
wespspinnen. Kortom weer aardig wat klein grut gezien.

Beekoeverlibel vrouw

Beekoeverlibel, oud mannetje

Beekoeverlibel, jong mannetje

Beekoeverlibel copula

Gewone oeverlibel

Weidebeekjuffer man

Weidebeekjuffer vrouw

Grote keizerlibel man

Kleine roodoogjuffer man

Groot koolwitje

Jean-Louis Abbeloos - 21 juli om 19:17
Visdiefjes

Wespspin

Harry Gelderman - 21 juli 2019
volgens mij de vissendief moet visdief zijn.

Rob van Swieten - 23 juli 2019
Gisteren voor het eerst vanuit de tuin de "stadse" bosuil horen roepen. Zo heerlijk geluid.

Rob van Swieten - 27 juli 2019
Nieuwe soort voor mij boven de straat Graaf ottosingel een overvliegende kwartel

Erwin Jansen - 28 juli 2019
Steenuiltje in het avondlicht!

Chris Da Ponte- 29 juli 2019

Elma Vonk - 28 juli 2019
Vannacht een bosuil vrouwtje horen roepen op het Hagepoortplein in Zutphen

Arnoud Mark De Boer - 31 juli 2019
Welliswaar niet in Zutphen, wel in de uiterwaarden van de IJssel, lepelaars, jammer dat ik mijn
spiegelreflex camera niet bij me had....... Wel geweldig om te zien.....

Jouck Iedema - 31 juli 2019
De huiszwaluwen van de Kuiperstraat zijn weer zuidwaarts getrokken, ik mis ze!

Augustus 2019
Michel Klemann - 2 augustus 2019
Vanaf 2006 ben ik waarnemingen gaan invoeren op vwgzutphen.waarneming.nl. Dan kun je snel je
eigen losse waarnemingen terugvinden. Superhandig! In die bijna veertien jaar tijd kwam ik hier 77
ringslangen tegen, waarvan 57 als verkeersslachtoffer, 2 dood gevonden, en zag ik totaal 18 levende
exemplaren.
Afgelopen dinsdag vond ik op het asfalt bij de Oude IJssel alweer mijn 19de doodgereden ringslang
van dit jaar. Zowel het aantal waarnemingen van ringslangen als het aantal verkeersslachtoffers
neemt toe. Of dat komt door een toename van het aantal ringslangen, of door een toename van
verkeersslachtoffermeldingen door mij, moest ik even controleren.
Ter vergelijking; het aanvinken als "Verkeersslachtoffer" bij de vondst van dode merels in
waarneming.nl van mij, zijn over de jaren 2013 t/m 2019 compleet. Behalve een dip in 2017 en 2018
door de populatieafname door het usutuvirus, schommelt het aantal gemelde verkeersslachtoffers
onder merels jaarlijks vrij stabiel tussen de 10 en 20 exemplaren (gem. 13 per jaar). De toename van
vondsten van ringslangen als verkeersslachtoffers is naar mijn idee een gevolg van een
populatiegroei.
Er zijn twee populaties rondom Zutphen:
De Gorsselse populatie die doorloopt tot aan Deventer, en de populatie van de Oude IJssel en
Voorstonden welke stapsgewijs doorloopt tot aan Velp.
Let er eens op zou ik zeggen en geef het door. Prachtbeesten zijn het.
Krijg je natuurlijk meteen vragen van "hoe komt dat dan?" Ik kan wel wat verzinnen, maar niets
bewijzen:
- De klimaatcrisis, warmer weer en daar houden ze van.
- Het is door de droogte makkelijk kikkers vangen in de droge poelen en sloten dus misschien speelt
voedselaanbod een rol.
- De enorme afname van egels die best wel een ringslangetje lusten.
Maar eigenlijk weten we er gewoon bijna niks van...

Guido Verhoef - 2 augustus2019
Voor de liefhebbers van statistieken; 2019 Zutphens Huiszwaluw record. Niet alleen de oeverzwaluw
is dit jaar door een plafond geknald maar ook de Huiszwaluw heeft volop kunnen profiteren van de
extreem warme lentes/zomers van de afgelopen jaren en een record aantal nesten bezet rond
Zutphen. Al vanaf 1989 worden door Jules Philippona jaarlijks de huiszwaluwnesten trouw geteld en
bekende plekjes afgefietst.

Alhoewel de aantallen behoorlijk kunnen fluctueren per jaar en kolonies zich (vaak gedwongen door
schoonmaak/verwijdering van nesten) deels of volledig verplaatsen zit de totale kolonie rond Zutphen
vrij stabiel rond de 50 nesten. 2010 was een recordjaar met maarliefst 82 nesten. Grootleveranciers
waren de kolonies aan het stationsplein (39 nesten) en de IJsselstraat-de Hoven (39 nesten). Vorig
jaar waren het vooral de Kuiperstraat (39 nesten) en Dovenkampsweg (29) die zorgden voor een
record van 102 nesten. De explosieve groei van beide kolonies dit jaar zorgden voor een nieuw
totaalrecord van maarliefst 151 bezette nesten. Vooral rond de Kuiperstraat (64 nesten!) was het een
non stop af en aan vliegen en werden de nesten soms 3 hoog opelkaar gestapeld. Ook leuk om te
zien was dat de (niet drooggevallen) slenk in de Tichelbeeksewaard, liggend in de schaduw pal onder
de Oude IJsselbrug door kolonies aan beide zijden van de IJssel werd gebruikt voor het aanleveren
van klei voor de nestbouw. Benieuwd hoe het zich in de aankomende jaren verder ontwikkeld!

Loek Gorris – 4 augustus 2019
heeft een livevideo gedeeld.
https://www.facebook.com/ecocare.hoveniers/videos/629289100894026/

Harry Gelderman - 12 augustus 2019
Bij het Groenekanaal . Geen idee wat het is.

Marcel Pietersen - 12 augustus 2019
Deze kwam ik gisterenmiddag tegen bij de Voorsterklei, Gelders Hoofd. Zijn dit soepganzen,
Canadese ganzen of heeft iemand anders een idee.

Henk Jan Hof - 16 augustus 2019
Vorige week watervogels bij de Vijver geteld. Nauwelijks ganzen aanwezig en maar een handjevol
eenden. Ook de zwanenparen met jongen bezocht. Bij de Oude Jeugdgevangenis in Zutphen is het
gek gelopen dit jaar. Er zwom maar 1 jong. Een kat keek met mij mee.
De oudervogels zijn er vertrokken. Maar, zo zei een bewoner, misschien zijn ze wel gejat. Ik ga er
maar vanuit dat de vogels uit zichzelf vertrokken zijn met achterlating van het ene jong. In Leesten
Oost kan een zwanenpaar niet samen de jongen groot brengen. Een sluisje blijkt een echt obstakel te
zijn. Het vrouwtje zwemt met een jong in de benedenloop van de sloot, het mannetje met de anderen
jongen in de bovenloop. De loopplank die de benedenloop verbond met de bovenloop is verdwenen.
Van een medewerker van het Waterschap Rijn en IJssel begreep ik dat een nieuwe plank bevestigd
zal worden. Dat is een mooi begin, maar ik hoop dat er naar een meer duurzame oplossing gezocht
wordt.

Mary Mombarg-Post - 18 augustus 2019
Graag liken Beleef de Lente Kerkuil blog!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=1639

Janny Grevelink - 18 augustus 2019
Beste vogelaars, helaas is de moederzwaan op Bronsbergen in een gevecht gestorven en weten jullie
óók of de vaderzwaan de zorg voor de jongen overneemt. Vanaf welke leeftijd kunnen de kleine
zwaantjes overleven????

Erwin Jansen - 19 augustus 2019
Zojuist deze mooie buizerd gespot rond de nieuwe Ijsselbrug.

Henk Jan Hof - 19 augustus 2019
Warnsveld, Draaiomsdreef Kleine plas. In een gat tussen de beschoeiing en de oever (zie foto) zat
een jonge Knobbelzwaan bekneld. Ik heb het jong eruit gehaald en op de plas gezet. Het leek alsof de
vogel zou verdrinken, de kop verdween onder water. Toch had de vogel nog kracht genoeg om
overeind te komen en zwom vervolgens moeizaam naar de overkant van de plas. Een dezer dagen ga
ik kijken hoe de vogel het maakt. Het Waterschap Rijn IJssel in kennis gesteld.

Michel Klemann - 21 augustus 2019
Natuur in Nederland. ANNO 2019.
Als natuurgebieden niet gesloopt kunnen worden, lees: volgestort met rioolslib, leeggeschoten,
volgeperst kan worden met stront uit de bio-industrie of opgestookt voor de biobrandstof, uitgebaat
kan worden voor de toeristenindustrie, dan maar verpatsen die handel want anders kost het alleen
maar geld. Gelukkig is Groenland niet in handen van Nederland. Het zou gisteren al verkocht zijn.
Maar de natuur in Nederland bestaat helaas uit snippers, het is niet anders, maar ook daar wil de
overheid vanaf. Daar kan onze "vriend" Bolsenaro nog een puntje aan zuigen! De snippers gaan in de
uitverkoop. In Gelderland gaat het (voorlopig) om 400 hectare natuurgebieden. Je moet er immers wat
mee dus kun je er maar beter geld van maken, én dan ben je het ook maar meteen kwijt. Dan sla je
dus twee vliegen in één klap. Over 100 jaar klots de zee er toch overheen dus kun je maar beter op
tijd zijn: weg ermee! Ongetwijfeld is de rest binnenkort ook te koop dus ga alvast maar sparen.
Op deze pagina staat wat er momenteel in uitverkoop is: https://www.grondruilgelderland.nl/
Binnen het werkgebied van de VWG-Zutphen gaat het om de volgende gebieden:
Kavel 203: De zuidelijke oevers van de zandwinplas in de Ravenswaarden plus een graslandperceel.
7 hectare voor 89.971 euro
Kavel 204: Graslandperceel in de uiterwaarden. 2,34 hectare voor 35.235 euro
Kavel 205: Het noordelijke deel van de Elterplas. 0,86 hectare voor 4.306 euro
Kavel 206: Een deel van de Baakse Beek in de Bronkhorsterwaarden. 3,15 hectare en dat voor de
prijs van 21.539 euries
Kavel 207: een aantal percelen in Cortenoever. Totaal 61 ha met een vraagprijs van 781.192 euro.
Ga er maar aan staan als particulier om dat allemaal op korte termijn te doorgronden en te kopen. Het
zal dus allemaal wel grotendeels in handen vallen van speculanten, banken of aangrenzende boeren
en jagers. In alle gevallen is einde verhaal voor de natuur want dan gaat het alleen nog maar om snel
geld verdienen en uitbuiting. Natuur komt dan ongetwijfeld op de allerlaatste plaats.
Er is hopelijk nog één resterende organisatie in dit land die deze misstap misschien wat in goede
banen kan leiden. De Partij voor de Dieren is een "woudfunding" actie gestart om zoveel mogelijk
gebieden te kopen. Zie ook https://www.gelderlander.nl/home/pvdd-wil-natuur-in-gelderlandaankopen-door-woudfunding~aa307959/?
Nog negen dagen en dan is het (grote kans) einde verhaal voor de betreffende gebieden. Nog maar
eens kijken wat er onderin m'n portemonnee zit. https://www.partijvoordedieren.nl/

Henk Jan Hof - 22 augustus 2019
Knobbelzwaan man KS61 in Zutphen. Nog niet eerder had hij met zijn vrouwtje zo weinig jongen bij
zich als dit jaar. Is het stel over de piek heen en neemt kwaliteit van de broedsels af met het ouder
worden?

Erwin Jansen - 23 augustus 2019
Deze moeder met haar kroost vlak bij de nieuwe Ijsselbrug.

Mary Mombarg-Post - 24 augustus 2019
Vast noteren!

Erwin Jansen - 25 augustus 2019
Eindelijk! De ijsvogel vanochtend vroeg kunnen fotograven! Vlak bij de nieuwe IJsselbrug!

Gerjo Horsman - 25 augustus 2019
Vandaag van een geslaagde roofvogel excursie mogen genieten van de VWG Zutphen, een zestal
verschillende roofvogels gezien!! erg leuk en bijzonder :) Helaas op te grote afstand voor mooie fotos.
Op de terugweg nog een ander leuke vogel gezien. Voor mij de eerste keer een Roodkopklauwier.

Marcel Pietersen - 27 augustus 2019
Vanmiddag bij het Oekense veld. 18 grote zilverreigers bij elkaar.

Erwin Jansen - 28 augustus 2019
Gisteravond deze mooie steenuil gefotografeerd in Cortenoever.

September 2019
Hetty Harmsen - 1 september 2019
Kan iemand mij vertellen hoe het met de slechtvalken van de kerk is gegaan? Laatste wat ik hier zag
was van het ringen.....

Rob van Swieten - 2 september 2019
Toch nog 1. Gierzwaluw vet hoog boven Zutphen.

Erwin Jansen - 1 september 2019
De ijsvogel!
Vanmiddag gefotografeerd vlakbij de nieuwe Ijsselbrug.

Mary Mombarg-Post - 8 september 2019
heeft een link gedeeld.
Nieuw blog! graag liken Beleef de Lente blog kerkuil!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/spannende-tijden-en-vijf-kuikens-verder-1

Gerrit Rensink - 8 september 2019
Helaas, het is weer een stuk stiller in de lucht, ze zijn weer vertrokken.
Het was een uitstekende zomer voor de Boerenzwaluw met veel dubbele legsels bij buurvrouw Irene
in de manege van Ruitersport Zutphen.
Eind juli een avondtelling gedaan en kwam ingeschat zeker op 80 stuks.

Richard Heeringa - 11 september 2019
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft acht dode watervogels geruimd in de vijvers
langs de Margijnenenk, Willem de Zwijgerlaan en Wilhelminalaan in Deventer. Botulisme is
vermoedelijke doodsoorzaak.
https://www.destentor.nl/deventer/dode-watervogels-in-deventer-vijvers-waterschap-vermoedtbotulisme~a5571145/

Erwin Jansen - 15 september 2019
Vriendelijk zwaaiende watervogels vanochtend!

Henk Jan Hof - 15 september 2019
Gisteren zijn er zes jonge Knobbelzwanen geringd in Zutphen. Van één gezin konden niet alle jongen
geringd worden. Hopelijk kunnen we die later dit jaar nog ringen. Ben benieuwd of één van deze
vogels ooit als broedvogel in de omgeving van Zutphen terugkeert. Over een paar jaar weten we
meer. Fijn dat de vangploeg uit het westen van het land weer paraat was. Afgelezen zwanenringen
kunnen gemeld worden op www.griel.nl

Carolien Schilder - 15 september 2019
Wie kan mij zeggen wat voor vogel dit is. In Italië, in le marche adriatische kust.

Vera van den Anker - 16 september 2019
Zaterdag boven sauna Bronsbergen groep van 5 roofvogels, geen verrekijker in de badjas. Leken ons
wouwen. Kan dit in onze regio?
Richard Heeringa - 21 september 2019
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/wetenschap/dramatische-terugloop-vogelpopulatie-cijfers-zijnschokkend~a798bcdc/

Erwin Jansen - 22 september 2019
Grote zilverreiger die even een snoek als middagmaal vangt!

Jeroen Kuipers - 22 september 2019
Gisteren met de cursisten van de roofvogelcursus een geslaagde excursie gehad naar de biesbosch.
Vanuit bootjes en wandelend werden maar liefst 11 soorten roofvogels gezien. Naast de doelsoorten
als visarend (3 ex.) en zeearend (2 ex.) waren dat torenvalk, slechtvalk, smelleken, buizerd,
wespendief, bruine kiekendief, rode wouw, sperwer en havik. Naast de roofvogels ook veel ijsvogels
en overal zingende cetti's zangers. Een zeer geslaagde dag!

Jan Jolink - 23 september 2019
Vogels kiekn Bronsbergen. 4 zeearenden, 2 visarenden en een slechtvalk.

Mary Mombarg-Post - 27 september 2019
heeft een link gedeeld. Het laatste blog voor 2019 Graag liken Beleef de Lente blog kerkuil.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=1677

Michel Klemann - 29 september 2019
De lengte van de IJssel is 127 km. Op beide oevers staan om de 100 meter bakens voor de
scheepvaart, veelal op de rivierkribben. Op de westoever (stuurboordzijde) zijn het de groene metalen
piramiden met de punt naar boven. Daar kan geen vogel op zitten. Aan de oostkant (bakboordzijde)
zijn het metalen rode driehoeken met de punt naar beneden.
Die opsekopse rode piramiden bieden een mooi zitvlak voor vogels. Iedereen die wel eens bij de
IJssel is geweest herkent het. Ooievaars staan er veren te poetsen, aalscholvers gebruiken ze om
vleugels te drogen of om gewoon even uit te rusten. De grote meeuwen (kleine mantel-, grote mantel-,
zilver-, geelpoot- en pontische meeuwen gebruiken ze om te "jagen". Je gaat er als dikke meeuw
zitten wachten op een langsdrijvende prooi die je vervolgens kunt opeten. Dit is al decennia de manier
waarom met name de grote meeuwen de rivier, jaarrond, vrij houden van verzopen zoogdieren, dode
vissen of van zwaar verwonde vissen uit "leefnetten" van sportvissers. Buizerds, torenvalken en
visarenden gebruiken ze om vanaf deze hoogzit te jagen.
Rivierbakens zijn eigenlijk een onnatuurlijke vervanging van zandbanken en dode bomen in een rivier.
Dode bomen mogen daar niet meer liggen en eilanden mogen niet bestaan. Bakens zijn een karige,
maar mooie vervanging.
Veel bakens zijn is slechte staat, zwaar verroest soms en er vallen gaten in. Het wordt zo ongeveer
tijd voor vervanging, dat kan iedereen wel zien. Bij Stokebrandsweerd te Zutphen zijn er recent twee
rode bakens vervangen. Tot mijn grote schrik zijn deze zo ontworpen dat ze ongeschikt zijn voor
vogels om daar op te gaan zitten. De zitplaatsen zijn vervangen door ronde "plastic dobbers" met een
aflopend bovenkant en een dikke punt. Het ziet er naar uit alsof ze bewust "vogelwerend" zijn
ontworpen.
Rijkswaterstaat is denk ik verantwoordelijk voor de plaatsing van deze nieuwe bakens. Heel vreemd
vind ik dat er wel "rekening is gehouden met vogels", namelijk "vogelwerend", in plaats van
"vogelvriendelijk" en dus riviervriendelijk.
Waarom zijn er anno 2019 geen nieuwe bakens ontworpen waarop vogels kunnen zitten? ook voor de
groene aan de stuurboordzijde van de rivier. Maak nou eens een ontwerp, groot genoeg om er
eventueel een ooievaar (in de toekomst visarend) op te laten broeden. Het gaat alleen langs de IJssel
al om ruim 2500 bakens, maar het gaat waarschijnlijk ook om de duizenden zitplaatsen langs de
Waal, Lek, Maas en op allerlei andere plaatsen met scheepvaart. Al die nu nog geschikte zitplaatsen,
slaapplekken voor overdag, jachtlokaties voor roofvogels en grote meeuwen dreigen nu te verdwijnen.
Kan dat nu echt niet anders? Altijd gedacht dat Rijkswaterstaat meer in de portefeuille had dan het
aanbrengen van vogelwerende maatregelen langs de grote rivieren in Nederland...

Na het vissen is het goed en veilig vleugels
drogen op een baken.

Grote Mantelmeeuw, wachtend op een
langsdrijvend kadaver.

Geelpootmeeuw op een verroest en versleten
baken.

Een nieuw, vogelwerend baken langs de IJssel bij
Zutphen.

