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Aart van den Berg - 1 april 2021
heeft een link gedeeld.
Zoals ik reeds eerder aangaf. De instanties wijzen naar elkaar en de biodiversiteit krijgt een
nieuwe klap voor het 4e jaar achtereen. Het belrondje langs de waterschappen,
natuurorganisaties, RWW en de Provincie leverde goede gesprekken op. Verder alleen maar
lange termijn visies verstrikt in peilbesluiten en afschuifbeleid. #droogte
https://www.ad.nl/doetinchem/nu-al-tekort-aan-neerslag-terwijl-april-nog-droger-wordt-dannormaal~a8b532b4/
Hannie Wijers - 3 april 2021

Een prachtig fluitconcert van de Zwartkop.

https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2656264511330368/
Tim Wengelaar - 3 april 2021
heeft een link gedeeld.
In de toren van de Walburgiskerk Zutphen zijn de Slechtvalken druk bezig met het
voorbereiden van hun broedseizoen. Ik hoop dat de drone-vliegers uit Zutphen en omstreken
hier rekening mee houden, en even niet gaan vliegen om de kerk en toren.
https://www.dronewatch.nl/2021/04/02/natuurliefhebbers-boos-over-drone-bij-zeearendnest
Harry Gelderman - 3 april 2021

Dick van Hoffen - 3 april 2021
Dat is het voordeel van een werkplek met zicht op de tuin. Ik zie redelijk veel van wat er
buiten gebeurt. Opnieuw een Sperwer. Dit keer jong een mannetje, met nog wat witte
vlekken, maar al aardig op kleur. Hij ging wat weggestopt zitten plukken, wat mij de
gelegenheid gaf om mijn net gerepareerde zoomlens weer op de camera te zetten. Met de
draagriem en statiefplaatje erop was dat een heel gepuzzel. Toen ik daarmee klaar was, was
de Sperwer inmiddels op een wat beter plek gaan zitten: een oud stammetje dat nog 40cm
hoog was. Een plukplaats volgens het boekje. Jammer genoeg niet helemaal vrij. Dus nog
wel wat takjes in beeld, maar toch leuk om zien. Toen ik genoeg plaatjes dor het raam had
gemaakt, heb ik heel voorzichtig de schuifpui open geschoven en nog een serie foto's
kunnen maken zonder vertekening door het glas, maar wel weer wat verder weg.
Toen de vogel uitgegeten was en wegvloog ben ik even buiten gaan kijken naar de prooi: dat
was opnieuw een Huismus. De Sperwer draaide ondertussen nog een paar rondjes boven
de tuin.

Tom Sluijter - 3 april 2021
We wandelen veel in het Grote Veld bij Lochem en hebben vandaag een voor ons nieuw
vogeltje gezien. Kan iemand mij opweg helpen deze te identificeren? Hij is kleiner dan een
pimpelmees, vliegt korte afstandjes in laag struikgewas, is egaal rood-bruin met een iets
rodere (roest kleurige buik).
Johanneke Courcol - 5 april 2021
De takkelingen lieten zich goed fotograferen vanmiddag. Ook nog even een braakbal
uitgeplozen die onder hun boom lag..

Hannie Wijers - 6 april 2021
Dit filmpje is in Voorstonden. Kan dit de Boompieper zijn?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2658151117808374
Hannie Wijers - 8 april 2021
Vanmorgen maar weer eens naar de uilen. Jonge Bosuil denk ik. Ik ben toch wel
nieuwsgierig welk gevogelte hier verorberd wordt. Iemand een idee?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2659613114328841/
Rob van Swieten - 8 april 2021
Heel langzaam beginnen de plannen om een webcam te plaatsen bij de slechtvalken in
Zutphen vorm te krijgen. Vandaag overleg gehad en de tech. mogelijkheden bekeken. En die
was positief . Dus nu de plannen verder uitwerken met een klein team en wie weet hebben
we er mooie beelden van medio sept-okt. ( foto is niet van vandaag)

Rob van Swieten - 8 april 2021
Je zou er zo een quiz vraag van kunnen maken. Kwam ik tegen in mijn archief. Zutphen
2013 Bronsbergen. Voor Zutphen wel een mooie waarneming toen.

Rob van Swieten - 9 april 2021
Vanochtend even op pad met nieuwe MUS ( Meetnet Urbane Soorten) teller. Wat oefenen in
vogelgeluiden. Nou kan je heel vroeg gaan dat het hele spul begint te zingen of ietsje later
en gewoon een paar soorten eruit pikken.
Dus het laatste maar gedaan was leuk met o.a. boomklever, roodborst, appelvink,
merel,(contact roep), kool- en pimpelmees, boomkruiper, zwartkop, gaai, spreeuw, grote
bonte specht en groene specht, winterkoning. Dan is dat wel voor zover ook genoeg en de
rest even achterwege gelaten maar wel op gewezen. En ook zoogdieren tellen mee
Ook leuk om te doen en om te zien hoe leuk de nieuwe tellers dat vinden. Daarna nog even
polshoogte bij de bosuil en slechtvalk genomen.

Eekhoorn

Boomklever

Merel

Grauwe gans met juv.

Hannie Wijers - 9 april 2021
heeft een bestand geüpload. Vanmiddag in Voorstonden deze vogel. Helaas zag ik hem pas
toen hij wegvloog. Weet iemand van welk vogeltje dit geluid is?

Michel Klemann - 10 april 2021
Gemeente Zutphen. Je kunt duizenden euro's over de balk smijten om de ganzenpopulatie te
slopen, maar je kunt het ook aan de meeuwen overlaten. Die doen het selectief, gratis en
veroorzaken minder verstoring.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10224297313841052/
Peter Schut - 10 april 2021
Boomklever!

Anke van Striep - 10 april 2021
Vogelwandeling route 17 uit het boekje, 't Hackfort Vorden. Deel 1

We zijn begonnen bij punt 2

Koolmees

Oud en jong

Een nieuw, vogelwerend baken langs de IJssel bij
Zutphen.

Koolwitje op grote muur

’t Hackfort

Pimpelmees

Anke van Striep - 10 april 2021
Vogelwandeling route 17 uit het boekje. 't Hackfort Vorden. Deel 2.

’t Hackfort

Vink, man

Meerkoet langs het wandelpad. Van de
wandelaars trok ie zich niets aan, maar toen er
een woerd voorbij zwom gingen alle alarmbellen
af.

Een nieuw, vogelwerend baken langs de IJssel bij
Zutphen.

Meerkoetenonderonsje

Werkschuur

Moestuin

Met dit Fluitenkruid was wat aan de hand..

Miranda Veerman - 11 april 2021

Bijenkasten

Gerjo Horsman - 11 april 201
Vanmiddag even in de hut op stal gezeten.. De mezen waren er ook.

Harry Gelderman - 11 april 2021
Niet de beste foto maar ik herken de tureluur, maar welke is de andere. Bontbekplevier?

Liz Van Limbeek De Jong - 12 april 2021

Imelda Hanselman - 12 april 2021
Kan een vogel ook een hartaanval krijgen?? In onze tuin zit hoog in de douglasspar een
eksternest en de eksters zitten dan ook geregeld in de boom op de takken. Vanmiddag
vonden we deze ekster pal onder de boom, dood. Alsof hij zo vanaf de tak er dood bij neer is
gevallen. Bij oog-inspectie is er werkelijk niets afwijkends te vinden. Hij ziet er gaaf uit. Wat
kan er gebeurd zijn?

Perry Boersbroek - 12 april 2021

Rob van Swieten - 13 april 2021
Lekker buiten ( kleine vogeltelling). Zang o.a tjiftjaf en rietgors.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1801011776739849/
Aart van den Berg - 13 april 2021
heeft een 3D-foto toegevoegd — blij.
De zwarte roodstaart is ook weer terug op de Noorderhaven.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3868272826544332
Hannie Wijers - 13 april 2021
Vanmorgen even kort maar krachtig het Winterkoninkje kunnen filmen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2662898954000257/
Rob van Swieten - 13 april 2021
Best flauw als je als fitis een tjiftjaf probeert na te doen. De vogel kreeg er helaas niet scherp
op maar gaat meer om de zang. Heb er toch een tijdje van genoten.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4522296037786503/18011310833
94585 &
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4522296037786503/18011312933
94564

Harry Gelderman - 15 april 2021
een ... eend ?

Anneke Otten - 15 april 2021
De meeste vogels zaten ver weg dus kwaliteit niet echt goed , toch is te zien welke soorten
er tijdens mijn wandeling op texel te zien waren.

Rob van Swieten - 16 april 2021
13 april even langs Warken en klein rondje gelopen bij het afleidingskanaal. Daar waren de
tureluurs en kieviten op de naast gelegen percelen goed te horen, bij het sluisje een paartje
witte kwikstaart waarvan 1 met nest materiaal druk bezig was. Verder rietgorzen, ijsvogels,
roodborsttapuit en een paartje mandarijn eenden. Daarna even naar Vierakker om evt.
broedpaar te ontdekken van een slechtvalk, maar helaas (nog) niet gevonden. Wel leuk om
zo,n rommelterreintje met verschillende ruigtes en restpuin, wat groepjes kneuen, putters en
roodborsttapuit.
Grappig was ook een fitis daar met een beetje imitatie van een tjiftjaf. Ook de torenvalk in de
buurt waren weer op de kast aanwezig, toen nog snel even naar een andere sluisje waar ik
beversporen zag die ik daar nog nooit gezien had. Maar bij sporen bleef het. terug naar
Zutphen even de slechtvalk op de watertoren bekeken.
15 april een wat groter rondje in de omgeving van Empe langs de oude IJssel. Op de helft
ging het lopen slechter maar ja je moet ook terug naar het begin punt, dus het tempo maar
wat langzamer. genoten van de zingende vogels. leuk voor mij was weer eens om de
waterallen te horen. Verder wat nesten van buizerd, knobbelzwaan en merel. Op deel langs
de oude IJsselarm enkele paartjes wintertalingen. leuk gebied om zo vaker te tellen via de
live atlas. Daarna richting de hoven naar een mogelijk slechtvalken nest maar dat moet ik
nog verder uitzoeken. Kortom was weer genieten.

Rietgors

Carolina-eend (vr.)

Mandarijneend (m)

Pimpelmees

Haas.

Slechtvalk.

Beverspoor.

Witte Kwikstaart.

Fitis.

Kneu.

Rommelterreintje bij Revelhorst.

Scholekster.

Lekker struinen.

Uitzicht op Zutphen.

Horst van Buizerd.

deel oude Ijsselarm.

Vervallen.

Restant bunker.

Winterkoning.

Slechtvalk.

Vraatsporen.

Rustpunt

de gelopen route telling via live atlas

Jeroen Bierhof - 16 april 2021
De uilskuikens bewonderd.

Hannie Wijers - 17 april 2021
In een weiland deze ganzen. Veel witte, maar ook een aantal met vreemd gevormde koppen.
Is dit een Grauwe gans?

Anke van Striep - 17 april 2021
Grote en Middelste bonte specht.

Man.

Vrouw.

Middelste bonte specht. Helaas maar 1
kans...toen was ie weg

Anke van Striep - 17 april 2021
Steenuil.

Miranda Veerman - 17 april 2021

Hannie Wijers - 18 april 2021
Concert van de Zanglijster.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2666177400339079/
Marit Bleumink - 18 april 2021
Voorstonden.

Rob van Swieten - 18 april 2021
16 april drie gebiedjes in de stad op watervogels geteld. Jammer dat bij de Vispoort gracht
al het riet is weggehaald waar vroeger de tafeleend en andere soorten watervogels broedde.
Het effect van het ganzen beleid van Zutphen heeft al zijn impact met nu nog maar 19

getelde kleine pullen. Het insmeren van eieren met maisolie moet dan het aantal jongen
omlaag brengen. De volw. vogel wordt van zijn nest verjaagd en komen terug om verspilde
energie om alsnog pogingen de eieren uit te broeden wat dus niet gebeurd. Ik blijf het
vreemd vinden en jammer dat men niet naar andere alternatieven kijkt. En dan heb ik het
nog niet over de verstoring van mogelijke andere broedvogels. Dus heel vrolijk was ik niet na
de telling. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden als vogelaars?

Pimpelmees.

Iets teveel nestmateriaal.

Boomklever.

Grote Canadese Gans.

juv wilde eend

Deze wilde eend heeft vier jongen, maar voor
hoelang

Weinig van overgebleven helaas.

Meerkoet met jongen.

Tja als je geen jongen kunt krijgen wat dan?

Hier dan een grauwe gans eraf gedonderd om de
eieren in te smeren.

Telling van watervogels.

Dit zal als het aan de gemeente Zutphen ligt

Hier nog genoeg riet( foto uit archief)
Dick van Hoffen - 19 april 2021
Vandaag heb ik me laten verleiden om
achter een bijzondere vogel aan te gaan die
hier in de buurt was gezien. In Bronckhorst
zat een Hop. Die had dit stadje uitgekozen
om een beetje bij te tanken. Zoals te doen
gebruikelijk voor een Hop viel de keuze op
de heerlijke rommelzone op en achter de
erven van dit kleine stadje, waar ook nog
volop hoogstamfruitbomen staan. Als ie op
tijd een geschikte broedplek vindt, zou zou
hij maar zo wat langer kunnen blijven. Hij
zat wel wat ver weg, maar ik heb me maar
niet ongevraagd op andermans erf
begeven. Toch leuk om hem ook eens in
Nederland te zien.

verdwijnen (foto uit mijn archief).

Peter Schut - 19 april 2021
Kneu! 19-04-2021.

Anke van Striep - 19 april 2021
Vogelwandeling Empesche en Tondesche heide, route 1 uit het boekje.
Prachtig gebied!

Spreeuw.

Fitis? Erg ver weg.

Dodaars

Knobbelzwaan

Blauwe reiger met paartje wilde eend.

Tapuit, ook heeeel ver weg.

Vink vr

Rob van Swieten - 20 april 2021
Fietsen als een "slak" door ontsteking. "Stadse" vogels maar wat bekeken. Was er lekker
weer voor. Veel spreeuwen nog druk met nest, anderen al jongen, ook de tuinfluiter weer
gehoord in de stad, overal veel vogels in de kleine parkjes, boomkruipers nog lekker roepen,
spechten nog roffelen en ook al op nest, Gewoon even lekker rondje centrum Zutphen dus
en kom je wat bekenden tegen die je al even niet meer gezien had.

O

Merel man

Nog een tak op het nest ,Roek

Bosuil vr

Merel vr

Zwartkop man

Spreeuw

Boomklever

Bracht een lange spriet voor in het nest. Toch iets
te lang

Huismus

Oppassen met stappen. Waterhoen met juv.

De stadse Tafeleend die al wat jaar terugkomt op
de Hoofdgracht

Winterkoning

Kauw

Takje mee naar het Broederen klooster

Vals mij op de de Tortels wat afnemen in de stad,
en de houduiven een opmars maken.

Tuinvogels

Oud nest maar de huiszwaluwen vlogen al weer
hoog boven deze straat

Gaai

Dit nest is niet gevonden

Anke van Striep - 20 april 2021
Vliegbeelden, toch wel een dingetje.

Tom Sluijter - 20 april 2021
Gister zag ik een vogel in Lochem die ik nog nooit eerder heb gezien. Hij leek sprekend op
een mannetjes merel maar had een kop die wit gevlekt was met een zwart lijf. Zijn kop was
voornamelijk wit en ter hoogte van zijn schouders zwart met witte vlekken en verdere lijf
egaal zwart. Helaas te snel voor ik een foto kon maken. Is dit een merel met een pigment
verstoring misschien, een die een ongelukje heeft gehad met een verfpot of gewoon een
zeldzame andere vogel?
Rob van Swieten 21 april 2021
Stadse vogels deel 2
Nou ja stad, een industrieterrein is eigenlijk wel een stad op zichzelf.
Vandaag kleine stukje De Mars gedaan. Aan bedrijvigheid geen gebrek, veel vracht verkeer
op en aan maar ook leuke vogelsoorten gezien. Tuurlijk is het handiger op zondag er
doorheen te banjeren, maar het was goed weer en goed in beweging blijven. Soms ga je er
met bepaalde verwachtingen naartoe en pik je de plekjes waar voorheem Putters zaten of
Braamsluiper maar allebei nog gemist zo ook de torenvalk vandaag. Ook aan meeuwen was
het vrij rustig, maar goed die blijven ook niet hangen en stropen de omliggende gebieden af
naar voedsel. Visdieven vlogen af en aan, maar ook niet verwonderlijk zo dicht bij de
uiterwaarden en de IJssel. Aan zwarte roodstaarten geen gebrek ( 18 ter) en waarschijnlijk
nog wel wat gemist. Ook op verschillende plekken groenlingen. De enige nachtegaal zat
weer op zijn vertrouwde plek en een buizerd die ik verleden week vanaf de andere kant van
de IJssel duiken ( wat vaak een indicatie is dat er een nest ergens zit) bleek er ook te zitten.
Een flits van een ijsvogel bij de industriehaven was ook leuk. Behalve vogels doet de
hazenpopulatie het ook aardig op de Mars. En waar nog ruige veldjes zijn is er altijd wel een
kneu te vinden. Bij de Mac Donalds geen vogel te bekken want daar is alles schoon, de zooi
leggen ze nu ergens anders neer, en roeken en kauwen maken daar gretig gebruik van ( of
het gezond is voor ze betwijfel ik) Ik heb nog wel eens moeite met bordjes verboden toegang
om toch even te kijken voor een soort. En als je dan aangesproken wordt wat ik doe, en
vertel dat ik dacht een leuke vogel gezien te hebben en hij antwoord dat er ook witte
kwikstaarten zitten en het mooi vond, dan maar even koffie samen en daarna weer verder.
Sommige vogels storen zich niet aan verkeer ( scholeksters b.v.) andere weer wel zoals de
grote gele kwikstaart. Maar goed al met al leuk klein rondje en weer terug bij de IJsselkade
krijg je een berichtje van iemand die van jou weer een foto heeft gemaakt en me trakteerde
op een broodje Hotdog en eerlijk zei ik geen nee tegen. De meeuwen maar een keer
overgeslagen die zijn voor de volgende keer. Geen top foto's maar wel top ochtend.

De route

Leg het daar maar neer

Geen drive in maar Fly in

Roek aan de mayo

Volop bouw activiteiten

Huismus

het mussen hotel ( zo staan er een aantal op de
Mars). Ter compensatie toen de oude woningen
werden afgebroken

Insecten hotel

Koolmees paar

Haas

Kneu

vleermuis kast waarvan er een aantal op dit pand
hangen

Groenling

Witte kwikstaart

Wilde eend (vr)

Nijlgans

Zwarte roodstaart man ,vrouw.

Grote gele kwikstaart , af en toe wachten op
vrachtwagen

Zwarte roodstaart man

merel en die heeft jongen

het Koelhuis ingebouwd door nieuwbouw

Flink aan draaien wil je wat van de geschiedenis
van Zutphen weten

Tortel

Scholeksters

Rob van Swieten - 21 april 2021
Wat kabaal , maar je hoort de Nachtegaal. Ook weer terug in Zutphen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1807041972803496/
Rob van Swieten - 21 april 2021
Lang geleden maar blijf het gaaf vinden dat ik dit heb kunnen filmen toen, Zutphen 2014.
Woonde hier net drie jaar.
https://www.youtube.com/watch?v=1L_-BGMSQMk
Hannie Wijers - 21 april 2012
Vandaag op de ETH de Boompieper? Denk ik? Hij geeft geen geluid, heeft voer in de snavel.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2668030410153778/
Hannie Wijers - 21 april 2021
Al een aantal jaren had ik ze niet meer gezien, Fazanten. Op twee locaties een koppeltje.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2667495196873966/
Elma Vonk - 22 april 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6868210/Zutphen-wil-babyboom-van-ganzen-dekop-indrukken-door-eieren-te-olien
Hans Cornelissen - 22 april 2021
In ons stadstuintje hippen nu 3 kleine mereltjes rond! Kattenbezitters houd uw kat even
binnen of aan een lijntje!

Gerjo Horsman - 22 april 2021
Vanochtend een paar uurtjes in mijn vogelhut gezeten. Er komen steeds leukere soorten
voorbij! Groenling, gekraagde roodstaart, meneer en mevrouw zwartkop, boomkruiper en
boomklever komen geregeld op bezoek!

Rob van Swieten - 23 april 2021
Vandaag dan maar MUS ( Meetnet Urbane Soorten) telling gedaan in Zutphen. 29 soorten
geteld ( iets meer gezien maar geen binding met..). Op 12 punten vijf minuten vogels tellen .
Een vogel keek wel weer vreemd dat ik weer in de stad aan het vogelen was ( zie foto).

Anke van Striep - 24 april 2021
Vogelwandeling, route 13 uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen. Kapse en Veldese
bos. Deel1

Anke van Striep - 24 april 2021
Vogelwandeling, route 13, Kapse en Veldese bos deel 2

Hannie Wijers 24 april 2021
Gelukkig waren op de dijk wel vogels. Achter de dijk in het zonnetje en uit die koude wind. Ik
had de indruk dat er bij de Kneuzen al jongen waren uitgevlogen. Kan dit op de tweede foto,
de linkse Kneu al een jongen zijn?

Rob van Swieten - 25 april 2021
Ieder kind heeft recht op....
Ja, waar heeft ieder kind nu recht op? Op geluk, gezondheid en zo zijn tal van zaken te
noemen. Maar in dit geval heb ik het over aandacht. In onze westerse maatschappij hebben
kinderen niet zo veel te klagen zou je denken, maar juist in onze welvaart, waar we
misschien meer aan ons zelf denken. Nou een heel verhaal misschien, maar ik vraag om
jullie HULP. Het verhaal zit dieper, maar dat bespaar ik jullie. Zaterdag j.l. ben ik als vogelaar
op stap geweest met kinderen die, misschien al gezien hun leeftijd, in ons menselijke denken
een wat meer volwassen denk niveau zouden moeten hebben, maar dat hadden deze
kinderen nu net niet. Dus eigenlijk kinderen met een licht verstandelijk anders niveau. Ik had
met een van deze ouders op mijn uitnodiging een afspraak gemaakt om vogels te kijken in

de buurt van Zutphen. Dit werd dus het gebied Voorstonden. Heel eerlijk... Ik zag er een
beetje tegenop, want wat kon ik verwachten? Maar mensen, wat heb ik genoten om juist met
deze doelgroep op stap te te gaan . Wat een voldoening en wat een beleving. Een van de
voorwaarden is, dat je geen methodiek moet bedenken, maar gewoon een gevoel vanuit je
hart, hoe je met deze kinderen om moet gaan en je ze het gevoel moet geven dat ze als
volwaardig worden beschouwd, met ook gewoon een plagerijtje er tussen door. Nou, we
vertrokken om half negen door het gebied Voorstonden en zagen en hoorden ook leuke
soorten vogels. Met kijker en al op stap. Af en toe een vraag stellen en vragen b.v. waar we
eigenlijk grauwe ganzen konden vinden. De antwoorden kwamen al snel, op de graslanden
of op het water. Hoe leuk is de kreet als je dan het beest ook hoog in een boom ziet. Of een
kauw het nest in ziet gaan. Een zwarte specht roepend en maar zoeken met de kijker. Maar
ook vragen of ik dan iedere dag het bos in ging, maar uitlegde aan hen, dat mijn vrouw dit
niet zo leuk zou vinden. En naast de vogels ook belangstelling tonen wat zij deden op
school, of waar ze stage liepen vanuit het speciaal onderwijs en ook niet onbelangrijk, hun
spreekbeurten die ze moeten houden, hobby's die ze er nog naast hebben. Mede vogelaars,
met hoofdletters...ik heb het FANTAISCH GEHAD! Aan het einde heb ik van de ouder een
heerlijke doos chocolade gekregen, maar die hebben wij zeker voor de helft met ons allen
opgegeten. Nou is de volgorde van het verhaal eigenlijk verkeerd want ik vraag om jullie
HULP en is de inleiding waarschijnlijk te lang. Maar....ben jij, je ,u in het bezit of ken je
iemand die via de postcodeloterij het vogelboek heeft ontvangen en doe je er niets mee, om
deze dan via mij af te staan, om die te kunnen geven aan die kinderen die misschien iets
meer aandacht nodig hebben en oh zo gek zijn op de natuur. Stuur mij dan een pb. en ik
neem ze graag in ontvangst of haal ze op, indien in de buurt van Zutphen en omgeving.
Lieve R, C, en D, wat zijn jullie top beginnende vogelaars� en bedankt voor de lekkere
chocolade S en P. Foto van de jonge lui met toestemming van de ouders. De grauwe gans
heb ik niet gevraagd om toestemming dus die heeft pech. En toch even mooi... 32 soorten
gezien.

Huuh water en grasland zei ik toch

Nee hoor ook een boom

ja een kauw naar het nest

Waar is die zwarte specht nou

Heb je die gekregen maar doe je er niets mee??/

Aart van den Berg - 26 april 2021
heeft een link gedeeld.
Weidevogels en droogte in de Voorsterklei. De nood is hoog. De ambtelijke molens malen te
langzaam.
https://www.destentor.nl/voorst/de-ijssel-is-veiliger-maar-de-weidevogels-in-de-voorsterkleilijden~a9971aec/
Roel Janssen - 26 april 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.destentor.nl/voorst/de-ijssel-is-veiliger-maar-de-weidevogels-in-de-voorsterkleilijden~a9971aec/
Richard Heeringa - 26 april 2021
heeft een bericht gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/petitie-aanvalsplan-grutto
Hannie Wijers - 26 april 2021
Vanmorgen had ik het geluk een tweetal Patrijzen te zien. Je ziet ze niet zo makkelijk. Dus
lucky me.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2671360203154132/
Arnoud Mark De Boer - 26 april 2021
Wij hebben vlastouw in strengen in onze tuin gehangen om de mussen van nestmateriaal te
voorzien, dit vinden ze geweldig.......

Rob van Swieten - 27 april 2021
Dit hangt bij ons onder het afdak. Zit ik aan de koffie. Zit daar een merel in te broeden. Nou
zal de tekst wel kloppen denk ik.

Hannie Wijers - 27 april 2021
Op de ETH deze watervogels. Was
eigenlijk te ver weg. Toch wel
nieuwsgierig welke dit zijn. Kan
iemand er nog iets van maken?

Hannie Wijers - 27 april 2021
Vandaag op de ETH de Wulp gezien. Filmpje is kwalitatief niet de mooiste en eigenlijk buiten
het bereik van de camera, maar de verleiding was te groot. De wulp is de grootste
steltlopersoort van onze contreien en heeft ook de langste snavel. In het voorjaar heeft hij
een prachtige baltszang met aanzwellende fluittonen en lang aangehouden trillers.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2672079036415582/
Rob van Swieten - 28 april 2021
Mijn een mans actie voor jongelui met een beperking loopt lekker, maar ik ben er nog niet,
wacht ook ondertussen op antw van de postcode loterij. Dus heb je een boek gekregen maar
doe je er niets mee , help mij om deze jongelui dit leuke mooie vogelboek te geven . Voor de
mensen die al mij boeken toegestuurd hebben super bedankt.

Rob van Swieten - 29 april 2021
Wat een plek.

https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4571259389556834/18133857988
35780

Mei 2021
Rob van Swieten - 1 mei 2021
heeft een bericht gedeeld.
Slechtvalken voor het eerst vanaf 2015 nog geen jongen.
Walburgiskerk Zutphen - 30 april 2021
#####UPDATE######
In goed overleg met de Vogelwerkgroep Zutphen is er besloten om niet te vlaggen op 4 & 5
mei vanaf de toren.
De eieren zitten in een pril stadium en een te lange verstoring van de ouders betekent dat de
eieren te koud worden en dus niet kunnen overleven.
Bij inspectie door de Vogelwerkgroep Zutphen afgelopen week bij onze beschermde
Slechtvalken waren er 4 eieren te zien in de nestkast in onze toren. 1 ei is afgestoten door
de ouders (welke reden weten we niet) De andere 3 eieren lagen mooi naast elkaar.
Aangezien het vrij laat in het seizoen is, weten we niet precies hoe ver de ontwikkeling is van
de jongen in de eieren.
Het is dus nog onduidelijk of we kunnen/mogen vlaggen op 4 & 5 mei. We hopen van wel,
want op dat soort bijzondere dagen hoort de vlag uiteraard te wapperen vanaf de toren. Maar
het is afhankelijk van de groei van de eieren. Het is een duivels dilemma, want gaan we
vlaggen en de eieren worden te koud omdat de ouders in paniek zijn vanwege de grote vlag
bij hun nest, dan kunnen de jongen dood gaan. En dat willen wij uiteraard niet op ons
geweten hebben. En gaan we niet vlaggen, dan lijkt het alsof wij geen respect hebben voor
de betekenis van 4 & 5 mei (wat absoluut niet het geval is)
Hopelijk hebben jullie hier begrip voor, en nogmaals proberen wij een zo goed mogelijke
beslissing te maken met wat te doen.
Arjen Becht.

Aart van den Berg - 1 mei 2021
Hebben er al leden gierzwaluwen gezien boven de stad?

Peter Schut - 1 mei 2021
Lepelaars aan de IJssel bij Brummen. 29-04-2021

Marianne van Leussen-Besseling - 2 mei 2021
Goedemorgen.
Ik hoop dat ik 2 vragen mag stellen:
Foto 1: Deze 2 ganzen zie ik steeds bij elkaar. Het is volgens mij een Canadese gans en een
Grauwe gans. Zou dit een paartje kunnen zijn?
Foto 2: Wat is dit voor een gans. Ik kan hem niet vinden in de boeken. Moeilijk te zien op de
foto: hij heeft grijze wangen, een bruine pet die naar achteren doorloopt. Hij heeft een witte
streep bij zijn snavel. Bedankt alvast voor het meedenken!

Marianne van Leussen-Besseling - 2 mei 2021
In één woord prachtig: een zwarte zwaan!

Rob van Swieten - 2 mei 2021
Is ook natuur, kijken hoelang het goed gaat. Ekster heeft nest ook gevonden .
( 2/5/21 opn met wild cam.)
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4579862065363233/18155795152
83075
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4579862065363233/18155795252
83074
Dick van Hoffen - 2 mei 2021
Volop trektijd. Natuurlijk heel veel meldingen van allerlei zeldzaamheden, maar ook de
"gewone" soorten komen nu massaal terug. Vanmorgen zaten we net aan de koffie toen
Lotte vroeg: Pap, wat is dat voor vogeltje in de tuin? Hij is bruin met een witte keel. Dat moet
een Braamsluiper zijn, dacht ik, omdat die elk jaar wel in de tuin opduikt en dan een aantal
weken flink aan het zingen is. Maar mee, het is een Grasmus. Die heb ik in of vanuit de tuin
nog nooit gehoord. Dichtstbijzijnde zingende mannetje op een halve kilometer. De Engelse
naam is wel heel toepasselijk: Common whitetroat. Druk bezig met bladluizen eten in een
Kardinaalsmuts (goed dat ik die toch heb laten staan). Een uitgelezen kans om er eens wat
plaatjes van te maken, alhoewel het wel allemaal door het raam heen is.
Hij zit er nu al vanaf vanmorgen half tien en het is inmiddels half zes geweest. Ben ik blij dat
ik die Kardinaalsmuts heb laten staan omdat er zo veel lieveheersbeestjes op de bladluizen
afkwamen - want ik wilde hem eigenlijk weghalen. Ze komen zo veel op in de tuin. Het is een
echte insectenmagneet; straks komen de rupsen van de spinselmot er weer op. Opnieuw
een hoop vogelvoer. Gewoon de tuin een beetje laten gaan is zo verkeerd nog niet.

Hannie Wijers - 3 mei 2021
Ooit heb ik een foto kunnen maken van de koekoek welke nog niet eens goed was. Vorige
week op de ETH had ik hem op foto, weer niet goed. Blijkbaar is dit een vaste stek van de
Koekoek, vanmiddag zag ik hem weer en heb ik er redelijke opname van kunnen maken.
Mijn dag is weer goed.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2675992482690904/

Hannie Wijers - 3 mei 2021
Bij het Apeldoorns kanaal in het riet. iemand een idee om welke vogels het kan gaan. De
derde foto kreeg ik geen tweede kans om het beter te hebben.

Monique Beddinkhaus-Brinkers - 3 mei 2021
Goedemiddag, een paar weken geleden heb ik een mooie wandeling gemaakt bij het
Leusveld in Hall. Daar heb ik een roofvogel vastgelegd, maar mijn camera heeft net niet
genoeg bereik om goed te kunnen zien welke roofvogel ik nu gezien heb. Is er iemand in
deze groep die wel kan zien welke vogel het is? Alvast bedankt voor de reacties.
Update: ik heb nog geprobeerd in te zoomen op de originele foto’s, misschien helpt dat bij
het herkennen. Wat ik zelf bijzonder vind zijn de witte pluimen bij de poten.....(tenminste dat
lijkt zo)

Jeroen Kuipers - 3 mei 2021
Afgelopen week de laatste roeken in Zutphen en omgeving geteld. Doordat de bomen nog
steeds behoorlijk kaal zijn kon er tot laat in het seizoen geteld worden. Dit jaar een grote
stijging in het aantal nesten, van 680 naar 839!, allemaal in Zutphen. De getelde kolonies
buiten Zutphen kwamen welgeteld op 7 nesten. Er zijn nog wel kolonies buiten Zutphen
maar die vallen buiten mijn telgebied. Ondanks deze nesten is de roek hier van
plattelandsvogel veranderd in een stadsvogel. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien
vanaf 1982 verdeeld in buitengebied, Zutphen en totaal. Door de toename worden ook weer
plekken bezet die vele jaren geleden werden verlaten zoals de thorbeckesingel.

Aart van den Berg - 4 mei 2021
heeft een link gedeeld.
Geen vlag halfstok vandaag aan de Walburgiskerk in Zutphen: ‘De natuur gaat nu even voor’
https://www.ad.nl/zutphen/geen-vlag-halfstok-vandaag-aan-de-walburgiskerk-in-zutphen-denatuur-gaat-nu-even-voor~a4054f73
Hannie Wijers - 3 mei 2021
Vanmiddag op de ETH deze Torenvalk? Wat me opviel was dat de kleur erg roodbruin was
en ook de kop. Het blijkt een vrouwtjes koekoek te zijn. Nooit gezien. Ik ben er blij mee.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2675978352692317/
Marianne van Leussen-Besseling - 4 mei 2021
Gelukkig niets aan de hand met de tortelduif....

Mirjam Smitt - 4 mei 2021
Kunnen koolmezen niet zelf nestjes maken?
Dick van Hoffen - 4 mei 2021
Rond de middag even wezen kijken bij de Voorsterklei naar de Jufferkraan. Het bij zo'n vogel
altijd de vraag of die echt wild is, maar hij had geen ringen en beschadigde veren. Opvallend:
hij liep in de luwte van een populieren singel. Diezelfde luwte werd ook door Tapuiten en

Gele kwikstaarten benut om nog wat bij elkaar te scharrelen. Ook Ooievaars liepen er zo hier
en daar. Ze leken wel zichtbaar last te hebben van alle nattigheid en wind.
Nog even een frisse neus gehaald bij het Gelders Hoofd. In de geulen tussen Gelders Hoofd
en Voorsterklei liep zo waar een paartje Kluten en Kleine plevieren alarmeerden fanatiek,
wat verderop nog wat groenpootruiters en hier en daar wat Kieviten en Grutto's. Waarom het
waterschap al weer de dijken heeft gemaaid is me een volstrekt raadsel. Er begon net wat te
bloeien.

Jufferkraanvogel, maar let ook even op het
Tapuitje linksachter. Tapuiten trekken nu
massaal door, maar blijven door het weer
even hangen.

Mary Mombarg-Post - 5 mei 2021
heeft een link gedeeld.
Lees het bijzondere verhaal en begrijp waarom de kerkuilen geringd worden!
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/zaanse-kerkuil-vliegt-naarnoorwegen
Rob van Swieten - 6 mei 2021
Nou zo happiness was het niet voor het merelpaar. Even voor zes uur de eieren weg halen
door de ekster( want na zessen drink ik koffie onder het afdak en de hond ook in de tuin. De
druk was te groot en het nest verlaten met nog 1 ei achterlatend. Op naar een nieuw
onderkomen voor de merel. En de ekster weer op zoek naar andere voedselbronnen.

Michel Klemann - 6 mei 2021
Erg veel gekker kan het niet worden.
https://vwgzutphen.waarneming.nl/

Dick van Hoffen - 6 mei 2021
Vanmiddag nog even in de Rammelwaard wezen kijken. Al die uit de koers gewaaide
steltlopers waren natuurlijk inmiddels weg. Maar eindelijk zaten de Bergeenden eens vlak
voor de hut. Kneutjes rondom aan het zingen. Een Reebok, gewei geveegd, halverwege de
rui, was lekker wat aan het eten. Een paar Hazen idem dito, toevallig een Boerenzwaluw
mee op de foto (er vlogen er wel 70 boven de plas). Bij de Sleutelbloemen wezen kijken.
Daar mogen we toch best een beetje trots op zijn. Terug over het dijkje eerst rechts een
mannetje Bruine kiekendief en direct daarna links een Wespendief, die zeer doelbewust
rustig door vloog: een paar slagen, glijden , een paar slagen, glijden. Oh ja . De tapuiten
zitten er ook nog volop.

Anneke Otten - 7 mei 2021
Gespot in Zutphen.

Anke van Striep - 7 mei 2021
Groene specht in het weitje.

Erik Mensonides - 8 mei 2021
Ik heb voor deze week (8 Tm 15 mei) 2 leuke vogelroutes uitgezet, met app begeleiding,
zelfstandig te wandelen of fietsen. Reservering: www.vogelweek.nl. De dijkroute vanaf de
Poll is een echte aanrader.
Vogelbescherming Nederland
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Hannie Wijers - 8 mei 2021
Vandaag bij Soerense broek. Tapuit

Charlotte Matthys - 8 mei 2021
Ik heb een winterkoninkje die elke dag als ik bij de paarden ben curieus komt kijken.
Weet dat hij/zij overnacht in de paardenstallen of onder het afdak nu was ik aan het denken
voor een huisje op te hangen.
Het enige probleem is, waar doe ik dat beestje een plezier mee want huisjes te koop bij de
vleet. Hebben jullie tips, kan ik ze met iets ondersteunen?
Hannah de Vos-Beckers - 8 mei 201
Wij hebben een nestkastje waar al vaak een koolmees in zat. Ook dit voorjaar weer. Sinds
een paar weken is de koolmees verdwenen en is (vermoedelijk) een bonte vliegnvanger druk
in de weer. Tot mijn grote verbazig zag ik er twee dagen geleden een pimpelmees in en uit
wippen. Vandaag weer de bonte vliegenvanger. Heeft iemand een idee hoe dit alles zo kan?
Rob van Swieten - 8 mei 2021
We missen net nog een letter , maar wel de man van de walbugiskerk. Met dank aan Harm
Jansen. Vogel is in iedergeval geringd als jong in Nederland ooit.

Hannie Wijers - 9 mei 2021
Ik vraag me wel een af wat het bordje betreffende vrijwillige weidevogels voor betekenis
heeft. Gistermiddag reed ik over het fietspad op de dijk in Cortenoever. Al een paar jaar lag
daar een stukje wat niet gemaaid werd. Aan de rand veel nestjes van de Gele kwikstaart,
Graspieper. Onlangs zag ik daar ook de Patrijs, de Kneuen. Toen ik daar reed kwam de stilte
me tegemoet. Geen gekwetter meer van de vogels. Nee het was er nu gemaaid!!! Wat heeft
een dergelijk bordje dan voor nut vraag ik me af. In de periode dat er nesten zijn wordt het
gemaaid.
Hannie Wijers - 9 mei 2021
Vanmiddag nog even naar Soerense broek. Van deze zou je Tureluur(s) van worden.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2679996518957167/

Aart van den Berg - 9 mei 2021
Even een vraagje. Vandaag zag ik in de buurt vh gemaal bjj de Voorsterklei 2 slechtvalken
jagend op een manier die boomvalken eigenlijk doen. Dat deed me twijfelen, maar het
formaat was ontegenzeggelijk slechtvalk. Hebben jullie een suggestie? Verder rode wouw,
groenpootruiters en een kakafonie van kleine zangertjes in de meidoorns. Van braamsluiper
tot zwartkop.
Rob van Swieten - 9 mei 2021
Lieve mensen, mijn oproep om boekjes af te staan voor kinderen met een beperking is
overweldigd geweest. Ik moet er nog een paar ophalen. Ik heb er dan genoeg. Ik wil
iedereen bedanken die hieraan hebben meegedragen. Jullie zijn FANTATISCH. Super
bedankt.

Dick van Hoffen - 10 mei 2021
Gisteren een wandeling gemaakt in het Aaltense Goor. Een mooi vochtig
landschapsreservaat, waar na jarenlang getouwtrek met de landbouw nu eindelijk de grond
van de al in 2010 (sic!) gekochte boerderij is ingericht. Voor een deel als nieuwe natuur, voor
een deel als waterberging bij zware neerslag in het omliggende landbouwgebied. Ook een
paar percelen in het oude deel van het Goor zijn opnieuw ingericht. Dat wil zeggen: het
waren opgehoogde percelen die nu weer tot op de oorspronkelijk hoogte zijn afgegraven. Die
stonden er al best aardig bij. Er stond al vrij veel Echte koekoeksbloem te bloeien.
Eigenlijk had ik gehoopt dat we ook nog een paar Nachtegalen zouden kunnen horen zingen,
maar helaas. Wel her en der Geelgorzen, Boompiepers, Grasmussen, Zwartkoppen. Bij de
oude boerderij zat een mannetje Kleine bonte specht te kabalen. Het Aaltense Goor heeft
eigenlijk nog een aardig complet broedvogelbevolking. Dat komt vooral door de nog nog
aardige bodemkwaliteit en voldoende vocht. Er komt nog kwel tot in de wortelzone van de
planten. Daardoor zit er nog wat leven in de strooisellaag wat heel belangrijk is voor de
Nachtegaal die vooral op de grond foerageert. De Nachtegaal heeft hevig te leiden van de
combinatie van verdroging de overmatige stikstofdepositie en de daarmee gepaard gaande

en verzuring. Het zou een mooie indicatorsoort zijn voor een geslaagde aanpak van de
verdroging en het stikstofprobleem.
Natuurlijk ook in het Zwarte Veen gekeken of de Grauwe klauwier er al weer was. Ja hoor,
die zat weer op zijn plekje op een Braamstruweel. Een prima beheerd stukje natuur: er lopen
een paar Galloways het hele jaar door. De begrazingsdruk is zo laag dat er wat struweel er
ruigte blijft staan. Daardoor zijn er voldoende insecten voor de Grauwe klauwier. Wanneer
SBB nu gecombineerd met het onderhoud van de houtwallen in het Goor ook weer
struweelsoorten aanplant, dan gaan ze daar misschien ook weer broeden.
Op de terugweg de hei over. Daar zat nog een Bonte vliegenvanger mooi in beeld te zingen.
Het vrouwtje was iets lager druk bezig. (Dat is overigens eerder regel dan uitzondering. Let
er maar eens op: vlak in de buurt van een zingend mannetje zie je meestal het vrouwtje in de
weer, nu vaak nog met foerageren en nestmateriaal verzamelen, straks zitten ze natuurlijk
ook veel te broeden).

Grasmus

Kleine Bonte Specht

Grauwe Klauwier

Hannie Wijers - 10 mei 201
De Hoven, ik denk dat dit de Kleine plevier kan zijn?

Hannie Wijers - 11 mei 2021
Ik denk dat deze vogel op de foto een Buizerd is?

Hannie Wijers - 11 mei 2021
Tussen Tonden en Empe. Kleuren zijn niet helemaal goed omdat ik niet ze snel de belichting
kon regelen. Kreeg maar een kans. Rode wouw.

Hannie Wijers - 11 mei 2021
De vergadering van de Zwanen is geopend, ik denk dat dit de Rammelerwaard is.
Een vraagje. de afsluiting naar de vogelkijkhut is deze te openen? Of is de toegang alleen
met een overstapje? Weet iemand dat? Vanochtend rondje gemaakt met scootmobiel. Was
goed te doen.

Sjoerd Modderkolk - 11 mei 2021
Grauwe Kiekendief vs. Ooievaar (boven de IJssel, Zutphen).

Gerda Pietersen - 11 mei 2021
heeft een link gedeeld.
Ik hoop dat dit helpt.
https://lokaalgelderland.nl/artikel/11695/kritiek-op-natuurgebied-tichelbeeksewaard-beloofdevogels-voelen-zich-er-niet-thuis
Sjoerd Modderkolk - 12 mei 2021
Staartmees. (Huis de Voorst).

Christine Daaleman - 12 mei 2021
Mijn eerste die ik geschikt vind om hier te plaatsen. Een geelgors die uit volle borst zingt in
de avondzon.....

Monique Beddinkhaus-Brinkers - 13 mei 2021
Er zijn veel vogels te bewonderen langs de Berkel.

Hannie Wijers - 13 mei 2021
Vanmiddag op de Empese en Tondense hei deze steltlopers. De ene denk ik aan de
Groenpootruiter en de andere weet ik niet. Is kleiner en donkerdere kopje. Beeld is ver weg,
niet erg best maar misschien heeft iemand zo toch een idee.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2682540568702762/
Hannie Wijers - 13 mei 2021
Grasmus, bedankt
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2682602388696580/

Hannie Wijers - 14 mei 2021
Graspieper en Zwarte roodstaart.

Sjoerd Modderkolk - 16 mei 2021
Double trouble

Mirjam Smitt - 18 mei 2021
Lees hieronder hoe er door de predikant/filosoof/bioloog Martinet (1729-1795) gedacht werd
over de gierzwaluw. Het citaat komt uit de "Catechismus der Natuur", geschreven tussen
1777 en 1779.

Marcel Pietersen - 20 mei 2021
Vanmiddag tijdens een wandeling op de Empese en Tondense Heide. Een prachtige
zeearend. Ik denk, aan de staart te zien, een Subadult tweede jaar.

Hannie Wijers - 20 mei 2021
En ter afsluiting omdat ik ze prachtig blijf vinden.

Gerda Pietersen - 21 mei 2021
heeft een link gedeeld.
De uitleg van het Waterschap over hun maaibeleid:
https://lokaalgelderland.nl/artikel/11728/waarom-het-waterschap-oevers-gewoon-maait-inhet-broedseizoen
Ron Hendriksen - 26 mei 2021
Tureluur in de Tichelbeeksewaard.
Dat maakt veel goed, want in de als broedgebied aangewezen hooilanden zie je alleen maar
gras (en hoor je grasmussen).

Rob van Swieten - 26 mei 2021
Vandaag beetje trainen op de fiets en daarnaast maar wat knobbelzwaan paren bezoeken
waar misschien nog gezocht moest worden of om te kijken hoe het ermee staat. ondertussen
kom je ook andere vogels tegen, vogels op het fietspad is altijd wel een dingetje, je moet
snel stoppen wil je er en foto van maken en je hoopt dat er geen tegenliggers aan komen
waardoor het beest weer verdwijnt ( groene specht man) of ze moeten iets onder de leden
hebben dat ze dat zelf nog niets eens snel genoeg meer kunnen doen ( jonge merel) en alles
daarom heen gaat eigenlijk gewoon zijn eigen weg want zijn te druk met andere zaken als op
fietsers letten (eten, zingen, tussen het grof vuil nog iets zoeken van waar of gewoon je zelf
even wassen ) worden.

Ooievaar

Grote Mantelmeeuw, wachtend op een
langsdrijvend kadaver.

Je weet nooit of er iets waardevols tussen zit.

Kleine karekiet

Poetsen

en badderen

mooi toch dat de buurt er rekening mee wil
houden.

juv futen

Etenstijd

best visje

groene specht (M)

juv brandgans

Daar zit wat

Daar ging de snavel in van de groene specht

Groenling

Tjiftjaf

Deze merel duidelijk wat onder de leden

Inge Elsman-loeffen - 26 mei 2021
Een kleine tragedie op de Boompjeswal.. bijna
alle takkelingen (roeken) zijn nu uitgevlogen.
Late leg? Wat zal ik doen, begraven?

Kirsten Veenstra - 27 mei 2021
IK BEN OP ZOEK NAAR DEELNEMERS VOOR EEN SURVEY OVER VOGELAAR
TOERISME (EN IEDEREEN DIE IETS MET VOGELS HEEFT)
Hallo,
Voor een onderzoek van de studie Master International Leisure, Tourism and Event
Management aan NHL Stenden in Leeuwarden doe ik onderzoek naar de doelgroep
vogelaars. Deze enquête is ontwikkeld om uit te vinden wat de vogelaars belangrijk vinden
als zij een reis ondernemen om vogels te kijken in bijvoorbeeld Afrika. En om meer te weten
te komen over de doelgroep vogelaars zelf. Daarom ben ik op zoek naar mensen die deze
enquête willen invullen, maar alleen als er interesse is voor vakanties voor vogelaars.
Jullie kunnen mij enorm helpen als je deze enquête invult! De enquête zal niet langer duren
dan 10 minuten.
MIJN DANK IS ENORM GROOT!
U vindt hieronder de link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUkt7h0cWZEkyKYoLLQ4sjIwnaEOhAq6YxbQI
mmVxBN3IgfA/viewform
Benny Middendorp - 27 mei 2021
Scholekster kuikens in de stad gezocht
In verband met langjarig kleurring onderzoek aan Scholeksters ben ik op zoek naar
broedende Scholeksters in de steden Deventer en Zutphen (incl. industrieterreinen). Ze
zitten vaak ook in de omgeving van sportvelden.
Veel hebben al kuikens en hebben we al aardig beeld van.
Maar we kunnen niet overal controleren, daarom deze oproep aan leden van de
vogelwerkgroep of ze ergens Scholekster kuikens in de stad hebben gezien, op het dak of
liefst al aan de grond.
Doel is de broedgevallen in beeld te krijgen en zo mogelijk kuikens van gecodeerde
kleurringen te voorzien (dakbroeders: zodra de kuikens op de grond komen).
Meldingen kan via mijn mail benmiddendorpDITWEG@gmail.com (wegens spam:
hoofdletters DITWEG wissen) of in de reacties hieronder.
Meldingen worden zeer gewaardeerd!
https://www.chirpscholekster.nl/werkgroepen.php

Anke van Striep - 27 mei 2021
Deze putter zat onder de carport te pikken toen ik mijn auto wilde parkeren. Geluk dat ik de
camera bij me had.

Jakim Spaander - 27 mei 2021
Goedemorgen beste vogelliefhebbers,
Ik ben nieuw in deze groep en ook nieuw in het lezen over vogels. Sinds kort ben ik aan het
lezen over de Gierzwaluw en ik vind het zo intrigerend.
Heeft iemand tips over het spotten van Gierzwaluwen? Is er een liefhebber die evt een keer
een +1 mee wilt nemen en me er meer over zou kunnen vertellen?
Alvast bedankt!
Michel Klemann - 27 mei 2021
heeft een link gedeeld:
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2021/de-eerste-berkelbever
Je kunt ze hier nu overal tegenkomen die dikke bevers.
Rob van Swieten - 29 mei 2021
Wekker 05:15 en vogels in de stad tellen (Meetnet Urbane Soorten) met twee medetellers.
Mooi weer en kon nog mooi de bosuil en slechtvalk ( geen scherpe foto,s helaas) mee tellen.

Hannie Wijers - 28 mei 2021
Cortenoever. Is dit ook een Buizerd?

Cortenoever Is dit een jonge Kwikstaart?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2692781164345369
Esther Verbeek - 28 mei 2021
Jong meesje , net een dag te vroeg uit het nest want opvliegen lukt nog niet. Klimt langs de
muur omhoog om een veilig plekje te vinden. Bedeld om eten en vader komt dat brengen.

Liz Van Limbeek De Jong - 29 mei 2021
Hallo vogel liefhebbers, ik heb een vraag. Ik weet niet of dat hier mag. In ons vogelhuisje
heeft een koolmees paartje een nest gebouwd maar uiteindelijk zijn er geen eieren gelegd en
het vrouwtje zien we helemaal niet meer. Het mannetje komt nog regelmatig langs en gaat
soms het vogelhuisje in en tikt regelmatig veel om de opening van het huisje.
Mijn vraag: wat kan ik het beste doen? Het nestje laten zitten omdat het mannetje er nog
steeds komt en wellicht een ander vrouwtje zoekt?? Of het nestje eruit halen en huisje
schoonmaken voor ooit een ander mezenpaar?
Graag jullie raad!
Anneke Siegers Lammers - 30 mei 2021
In de achtertuin, mus met meikever. Even daarna vochten er drie mussen om een meikever.
https://www.facebook.com/100008719334892/videos/2665602930406992/
Dick van Hoffen - 30 mei 2021
Samen een rondje gefietst: bij Zutphen de IJssel over, Rammelwaard , de Pol bij Deventer
weer de IJssel over en dan via de Ravenswaarden terug. We waren de enigen niet die
rondfietsen of wandelden. Bij het Gelders hoofd stond het hek open zodat bij elkaar toch
een stuk of zes families met auto een stukje waren doorgereden en zich pontifikaal in het
gras hadden geposteerd. Zodat de vogels voortdurend aan het alarmeren waren. Bij het
toegangsweggetje naar de kijkhut in de Rammelwaard stond een bestelbus met aanhanger.
Geen idee wat die daar te zoeken had.
Ik wilde natuurlijk ook wel even zien wat voor leuks er nu stond te bloeien in het grote
perceel bij gemaal Nijenbeek. De Sleutelbloemen zijn nu wel uitgebloeid. Vanuit de verte kon
ik al mooie grote witte plekken van de Margrieten zien. Toch even over het draad gestapt
voor de details, bleek al gauw dat er iemand bezig was geweest om planten uit te steken.
Tientallen gaten - nee geen dassenkuiltjes, want er was amper een spoor te zien.
Bij het gemaal vloog een Koninginnenpage - onder weg al meer gezien -. Iets verderop een
paartje Wespendieven. De Krekelzanger maar gelaten voor wat ie was, maar getuige wat
geparkeerde NS-fietsen en moeizaam manoeuvrerende auto's kreeg die wel voldoende
belangstelling. Voorbij slot Nijenbeek langs de Weerdse weg zo waar een strookje Veldsalie,
maar verder bloeide er bedroevend weinig.
Toen we aan de overkant door Deventer terug reden vloog de Slechtvalk luid kabalend rond.
Dus maar even een bankje opgezocht voor de lunch een een plaatje.

Hermina de Vries 30 mei 2021
Een jong van een zwarte roodstaart op bezoek bij de Reesinkhof in Zutphen.
https://www.facebook.com/100000497206774/videos/pcb.4671763169506455/46097083990
55688
https://www.facebook.com/100000497206774/videos/pcb.4671763169506455/46097086023
89001
Hannie Wijers - 30 mei 2021
Ik heb al vaker Puttertjes gezien maar nooit eerder op de Loenermark.

Bart Mendelson - 30 mei 2021
In het Emerpark

Rob van Swieten - 30 mei 2021
Vanmiddag even knobbelzwanen broedparen gezocht Zutphen en omgeving met Gert Van
Den Boezem was gezellig .foto van Gert broedpaar Voorstonden.

Hannie Wijers - 31 mei 2021
·
Bij mij achter deze zwaluwen. Ze hebben een witte borst. Is dit de Boomzwaluw?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2694755290814623/

Sjoerd Modderkolk - 31 mei 2021
Jump around.

Juni 2021
Hannie Wijers - 1 juni 2021
Laag Soeren Elsberg. Hoort deze tot de Lijsters?

Bij de Elsberg een slimme zanglijster. Ik vroeg me af wat deze aan het doen was. Met de
snavel veegt hij het blad aan de kant en vind zo de rupsen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2695402550749897/
De Witte kwikstaart op weg naar de jongen. Rupsjes wriemelen nog in het bekje.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2695411047415714/
Rob van Swieten - 1 juni 2021
Deze mees vond ik in Zutphen bij de Mac Donalds, die kan het kastje niet meer in dus.

Tim Wengelaar - 1 juni 2021
heeft een bericht gedeeld.
Helaas……..
Walburgiskerk Zutphen
Helaas geen beschuit met muisjes dit jaar voor onze Slechtvalken….
Bij inspectie maandagavond bleken alle eieren ijskoud te zijn. De exacte redenen waarom de
Slechtvalken al een tijdje niet op hun nest hebben gezeten, weten we niet. Het vermoeden is
in ieder geval dat de eieren onbevrucht waren.
Hopelijk volgend jaar weer een succesvol nest!
Foto: Jacqueline Ten Veen Roodenburg.

Hannie Wijers - 3 juni 2021
Op de Empese en Tondense hei. Kan dit de Raaf zijn? Hij "zei" niets.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2696509167305902/
Martje Van T Klooster - 3 juni 2021
Vanmorgen in de Spitaalstraat, bosuil iets ouder of een Takkeling. Zat beduusd op de stoep,
vloog tegen een raam en daarna gelukkig omhoog. Eerst op een vensterbank van een huis
en daarna boven de huizen. Hopelijk gaat t goed met de uil.

Hannie Wijers - 5 juni 2021
Vandaag in Cortenoever. Ik denk aan het geluid te horen dat heten jonge Gele kwikstaart is?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2697941477162671/
Jeannette Bekkers - 5 juni 2021
Van welke vogel zouden deze veertjes toch kunnen zijn?

Rob van Swieten - 6 juni 2021
Me dochter op visite vandaag, pap je hebt nog wat boeken ooit laten liggen in je oude huis.
Komt deze ook uit de tas vol boeken, ik was vroeger gek op ieder vogelboek maar dat ik
deze nog had .....in mijn verzameling Wohh en de tekst alleen al, of die vogelaars op
excursie op Texel. Wie heeft dat nou in zijn bezit, ik dus.

Hannie Wijers - 6 juni 2021
Drie soorten bij elkaar. Lepelaar, Ooievaar, Blauwe reiger.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2698702403753245/
Dick van Hoffen - 7 juni 2021
Vrijdagmiddag op de terugweg de observatiehut bij de Auken bezocht. ( tussen Giethoorn en
Steenwijk). De hut ligt mooi aan de zuidoostkant van van een meertje en geeft uitzicht op
een mooi gemengde kolonie Aalscholvers en reigers die verspreid ligt in allemaal lage wilgen
aan de overkant. Voor mooie foto's van de nesten is de afstand eigenlijk te groot, maar die
afstand waarborgt ongetwijfeld de nodige rust. Het is wel een af- en aanvliegen van de
oudervogels en de kunst is het om ze tijdig op te merken en er dan wat plaatjes van te
maken. De kolonie is heel divers: er broeden niet alleen Aalscholvers en Lepelaars, maar
ook flink wat Purperreigers, Blauwe reigers, Grote zilverreiger en misschien zelfs Koereigers,
want ook die deden mee in het nooit vervelende pendelen van kolonie naar
foerageerplekken.
Een paartje Bruine kiekendieven hield ons ook een poosje bezig. Het vrouwtje zat al een
tijdje in de buurt van het nest te wachten toen het mannetje met prooi aan kwam vliegen. De
overdracht konden we mooi zien. Het was dikke rat die vakkundig door het vrouwtje werd
opgevangen en onder een hoop geschreeuw en een paar "inspectierondjes" naar het nest
werd getransporteerd. Een leuke toegift op een dag vol mooi natuurimpressies.

Een Bruine kiekendief met een Bruine rat,
oftewel een kuikenpredator die een eierpredator pakt. Ik hoop dat dit ecologisch
inzicht ook aanwezig is bij de mensen die
de "predatieplannen" gaan opstellen.

Jan Loos - 7 juni 2021
BOOTJE VAREN IN DE BIESBOSCH - ZONDAG 13 JUNI
Op zondag 13 juni organiseert Landschap vzw een bootsafari doorheen De Biesbosch. Door
omboekingen zijn er nog enkele plaatsen vrij. Wil jij ook een hele dag varen door de jungle
van Nederland, vanop het dek reeën spotten in het riet of een imposante zeearend of
visarend zien? Wees er dan als de kippen bij! Het belooft een zonovergoten dag te worden.
Inbegrepen zijn een geleide wandeling op de Deeneplaat én een beverlunch aan boord!
INFO & INSCHRIJVEN
https://www.landschapvzw.com/product/bootsafari-biesbosch-met-beverlunch-13-juni-2021/

Hannie Wijers - 7 juni 2021
Aan de kant van Bronkhorst is blijkbaar sinds kort een " nieuwe" waterplas met een kijkhut.
Heel veel kivieten, tureluurs en zelfs een wulp zag ik.

Tureluur

welterusten Tureluur

Kneu

Grasmus

Visdiefje.

Mary Mombarg-Post - 9 juni 2021
Er worden weer volop jonge steenuiltjes geringd! Ook in het vogelwerkgebied van Zutphen.

Debra van Oojen - Menasalvas - 9 juni 2021
Vanmorgen vond ik deze veer. Hebben jullie een idee van wie het kan zijn?

Benny Middendorp - 10 juni 2021
Kieviten ringen ijsbaan Zutphen 2021
Het is alweer een paar weken geleden dat ik jonge Kieviten heb gekleurringd op de ijsbaan
Zutphen. Jaarlijks staat dit op de agenda. Op de dag destijds waren de jongen nog klein,
maar ze zijn allemaal groot geworden! Het aantal broedparen helaas dit jaar weer lager dan
vorig jaar. Blijft mooie plaats zo binnen de bebouwde kom van Zutphen. Dank aan Fons voor
de toestemming te ringen! Paar foto's toegevoegd.

Hannie Wijers - 14 juni 2021
Eind van de Weg naar de veerpont in een rietachtig gedeelte zat deze vogel. Heeft iemand
een idee om welke soort dit kan gaan?

Liesbeth Ormel - 21 juni 2021
Hopelijk mag dit, anders kan het bericht worden weggehaald.
Vlakbij het meer bij Bronsbergen en de IJssel is een grote grijze tunnel te vinden onder de
N348. Nu gaan we die met een aantal buurtbewoners schilderen. We hebben een wedstrijdje
georganiseerd om mensen te laten meedenken over het ontwerp. Nu is het thema wat de
wijk (zuidwijken en bronsbergen) voor je betekend. En toen moest ik aan deze groep denken
want ik zie geregeld foto's van mooie vogels voorbij komen uit deze omgeving. Hiermee kan
je dus ook meedoen aan de wedstrijd (of iets compleet anders). Het zou toch wel heel leuk
zijn als we een paar mooie grote vogels erbij kunnen schilderen.
Groeten Liesbeth

Hannah de Vos-Beckers - 21 juni 2021
Op de kleine school Aventurijn in Loenen zijn een aantal kinderen die het leuk zouden vinden
om meer te horen over diverse vogels. Is er iemand in deze groep die het leuk zou vinden
om eens met een paar kinderen te praten/vertellen? (Het nestje bonte vliegenvangers is
overigens uitgevlogen.)

Marianne van Leussen-Besseling - 254 juni 2021
Iemand een idee welke vink het zou kunnen zijn. Een appelvink of goudvink is het volgens
mij niet. Wellicht uit een volière ontsnapt?
Alvast bedankt voor het meedenken.

Hannie Wijers - 28 juni 2021
Kan iemand me vertellen onder welke soort ik deze kan vinden?

Elles van Nieuwenhuijzen - 24 juni 2021
Berkel bij de Kapperse stuw.

Hannie Wijers - 29 juni 2021
Vanmiddag in het buitengebied van Brummen een Torenvalk met vijf jongen kunnen filmen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/479968763103090/

