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Juli 2022
Hannie Wijers - 3 juli 2022
Vanmiddag in 't Leusveld dit vogeltje, ik denk een jong beestje. Helaas zong hij niet. Heeft iemand
toch een idee om welke soort het kan gaan. Was een stevige vogel.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/pcb.5946422452040514/772941463884445

Anke van Striep - 7 juli 2022
Een blije winterkoning.

Arnoud Mark De Boer - 8 juli 2022

Anke van Striep - 9 juli 2022
Vanuit m’n schuiltent.

Koolmees en uitgebadderde zwartkop.

Goudvink vrouw met zwartkop man.

Goudvink man

Fitis

Vink man
Chris Da Ponte - 10 juli 2022
Ik vond een platgereden steenuil met ring langs de weg bij Bronkhorst. Waar kan ik deze ring melden?

Rob van Swieten - 11 juli 2022
Een merel is geen Mus maar telt wel mee onder het Mus telproject. Maar geen fiets proberen te
jatten.

Marleen Klopman - 12 juli 2022
Gisteren en de dagen ervoor was er een hele grote groep mussen in de Hoven. Ik heb er nog nooit
zoveel bij elkaar gezien. Prachtig om te zien.
https://www.facebook.com/marleen.klopman.77/videos/379006387669178/
Tom Sluijter - 14 juli 2022
Zou dit een Glanskop of Matkop kunnen zijn? In Lochem in het buitengebied gezien.

Hannie Wijers - 17 juli 2022
Met de app van Waarneming kreeg ik als antwoord dat het de Winterkoning zou zijn? Kan iemand dat
bevestigen? Bedankt.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1038869780132902/

Yvonne Klopman - 19 juli 2022

Rob van Swieten - 19 juli 2022
Denk wel een van de laatste aankopen op vogelgebied. Twee prachtige exemplaren, lokaak gekocht
bij onze Geluksvogels in Zutphen. Blij mee. Nu eens rustig lezen, in de schaduw.

Hannie Wijers - 23 juli 2022
Vanmorgen weer een kijkje genomen of ik de Grauwe klauwier kon zien. En ja, ik kreeg twee keer de
kans een stukje te filmen. Met prooi in de bek dook hij de struiken in, dus zitten er jongen denk ik.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/383339323904131/
Arie van Viegen - 24 juli 2022
Vanmorgen.
Boven korenveld aan het Kanon.
Is dit de Slechtvalk ?

Rob van Swieten - 25 juli 2022
In ieder geval 2 juv. boomvalk . Op 1 te zien. (zie rode cirkel) ( 25/7/22). Was eff helaas
niet mobiel waardoor er wat achterstanden zijn in controles. Heel jammer en balen dus hoop de
achterstand wat in te kunnen halen.

Rob van Swieten - 25 juli 2022
Onderweg toch even langs de boerenzwaluwen en de rest pak je dan mee. (25/7/2022 Zutphen e.o.)

Boomvalk

Ooievaar

Boerenzwaluw

Inge ten Cate - 25 juli 2022
Geen foto, maar…
Komen er hier (Empe) boomvalken voor?
Ik zag net 2 sikkelvormige roofvogels rondjes zweven.
Groter dan een torenvalk,
Ranker en kleiner dan een buizerd.
Als ik op roofvogelsilhouetten Google kom ik op boomvalk uit.

Marc Kastermans - 28 juli 2022
Steenuiltje in Wilp.

Hannie Wijers - 30 juli 2022
Bij een plas bij de Nieuwe brug zag ik deze Watersnip, deze kende ik nog niet.

Jouck Iedema - 30 juli 2022
heeft een bericht gedeeld.
Walburgiskerk Zutphen 29 juli 2022
Afgelopen maart werd op de trans van onze toren een dode Slechtvalk gevonden. Het bleek om het
vrouwtje te gaan, die al jaren succesvol broedde in onze toren. Vandaag is ze weer thuis gekomen, en
heeft ze een mooi plekje gekregen in 1 van de nisje van onze kerk. Ze is vakkundig geprepareerd en
opgezet door preparateur Elsje van de Steeg (www.prepareeratelier.nl) Onze dank daarvoor!

Augustus 2022
Rob van Swieten - 1 augustus 2022
Broedpaar boomvalken, blijven mooie beesten ( 1 aug 2022). Duurt niet lang meer voor ze uitvliegen.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.6028676933815065/751969149476426
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.6028676933815065/3302113233342186
Rob van Swieten - 1 augustus 2022
Als je thuis weer een andere roofvogel hoort, kan ik het ook niet laten. (Zutphen 1 aug 2022)
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/5522025234525658/
Hannie Wijers - 3 augustus 2022
Vandaag weer het zoveelste ritje naar de Klauwieren gemaakt. De keren dat ik daar was, was het het
mannetje wat de jongen van voedsel voorzag. Vanaf gisterenmiddag zag ik het mannetje op iets
grotere afstand de wacht houden. Eindelijk zag ik vanaf vanochtend het vrouwtje die nu dichtbij het
nest zit. Het vrouwtje heeft geen zwarte snor. Er wordt minder gevoerd. Mijn indruk is dat de jongen
binnenkort wel uit kunnen vliegen. Hopelijk zie ik die ook nog.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/758150505388079/
Hannie Wijers - 3 augustus 2022
Het mannetje van de Grauwe Klauwier zit nu verder van het nest op hogere uitkijkpunten. Het
vrouwtje heb ik vandaag voor het eerst gezien, zij zit nu in de buurt van het nest. Er wordt ook minder
gevoerd. Mijn indruk is dat het niet lang zal duren eer de jongen uitvliegen.

Hannie Wijers - 3 augustus 2022
Vraagje. Vanaf 15 augustus gaat Natuurmonumenten in Noordwest van het Leusveld met
werkzaamheden beginnen om het Leusveld natter te houden. Nu ben ik bang dat dit in het gebied is
waar ik de Klauwieren zag. Moet ik dit nog bij iemand doorgeven en kunnen die werkzaamheden van
invloed zijn op de vogels of trekken ze weg in september. Iemand een idee hierover?
Anke van Striep - 4 augustus 2022
Warm he?
Vlaamse gaai met grote bonte specht.

Richard Heeringa - 6 augustus 2022
Ik zie die duifjes daarboven al denken: zouden die engerds al weg zijn... ?

Anke van Striep - 6 augustus 2022
Appelvink, juveniel.

Arie van Viegen - 8 augustus 2022
Toeval ?

Rob van Swieten - 8 augustus 2022
De boomvalken doen het goed. (8 aug. 2022) De zonnebloemen ook trouwens.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.6048612648488160/3302498296735379

Annette Schmitz - 8 augustus 2022
heeft een bericht gedeeld.
Ik denk dat de groep dit leuk vindt.
Vlindertuin de Kas Zutphen - 13 juli ·
Rupsje Nooitgenoeg ! (Rups van kleine Monarchvlinder).
https://www.facebook.com/VlindersinZutphen/videos/1248194682675073/
Anke van Striep - 8 augustus 2022
Deze boompieper kwam zomaar gezellig bij het terras zitten.

Arie van Viegen - 9 augustus 2022
Is toch mooi.

Rob van Swieten - 14 augustus 2022
Voordat het echt warm gaat worden. Wavo telling stad Zutphen. Lekker stil nog.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.6064422710240487/1443343656091307

Rob van Swieten - 15 augustus 2022
Als je het netjes vraagt, wil de knobbelzwaan zich best wel even omdraaien om de ring te kunnen
zien.

Michel Klemann - 15 augustus 2022
Dit weekend weer de watervogels geteld langs de IJssel en Berkel bij Zutphen. Langs de IJssel had ik
het gevoel bezig te zijn met het tellen van een stuwmeer; u kent ze wel die stenen bakken in de
bergen met te weinig water waar amper ooit een vogel op te zien is.

Meerdere grote pompen zijn op de sluis van Eefde
geplaatst. Om het Twentekanaal bevaarbaar te
houden (maar ik vermoed ook voor die stinkende
maisakkers in het achterland), wordt de IJssel
zoveel als maar mogelijk, keihard leeggepompt.

Nu er nog amper water door de Berkel stroomt en
er ook geen stront meer door de sloten de beek in
komt, wordt het water helder en krijgt
onderwatervegetatie een kans.

Als je er even voor gaat zitten zie je overal vissen
opduiken. Hier een schooltje riviergrondels in de
Berkel.

Op de bodem van de droogvallende Marshaven
een foeragerende kemphaan.

In de drooggevallen kleilagen van de Marshaven
zie je nu overal de gaten waar normaal de rode
rivierkreeften hun honk hebben.

De monding van de Marshaven. Met al dat
stortsteen en puin uit de tweede wereldoorlog, niet
echt een beeld van een laaglandrivier; een
stuwmeer dus.

De bodem van de Marshaven begint zelfs al te
begroeien.

De doornappel is een typische plant die je overal
in Europa langs de oevers van stuwmeren ziet
staan; en dus ook steeds meer langs de oevers
van de stuwmeren die wij hier in Nederland nog
steeds "Grote Rivieren" blijven noemen. Let er
maar eens op.

Drooggevallen poel in de uiterwaarden. Een
ooievaar is de laatste bezoeker geweest, maar de
bak was al leeg en alles is al dood. De bagger
begint al te barsten.

Deze oude wilg, ooit klein begonnen langs wat
ooit de oude Polbeek was, staat nu aan de rand
van een drooggevallen greppel in de
uiterwaarden. Zoals die erbij ligt lijkt die wanhopig
op zoek naar water.

De versteende zwaaikom van het Twentekanaal
bij de versteende IJssel in een uitgedroogd
landschap.

En zo ziet het Twentekanaal er an weer uit; een
versteende, bijna drooggevallen bak water, waar
alle vegetatie jaarrond kapot gemaakt wordt.

De monding van de Oekensche Beek. Die beek
staat ook al tijden droog. Je kunt er al tijden
helemaal doorheen lopen want de bagger op de

De bodem van de geul in de uiterwaarden van de
IJssel bij Zutphen. Op een paar kleine stukjes
water na staat de boel droog en in de resterende

bodem van deze beek is ook al keihard geworden. ondiepe warme waterpoeltjes zit ook niet veel
leven meer in.

Casarca's op de bodem van een voormalige
nevengeul. Dat stroomt natuurlijk allemaal niet
meer.

Hier is nog een beetje water in de uiterwaarden
ter hoogte van Bronsbergen. Het is wel goor water
met die dode rottende brasems her en der.

Een van de weinige plasjes in de uiterwaarden
waar nog wel water in staat. Met al die drukte lijkt
het een beetje op het strand van Scheveningen.

Dit is dan wat over is van de Elterplas. Van de
bevers is niets meer terug te vinden. Water staat
er al weken niet meer en de vegetatie op de
voormalige bodem heeft ondertussen al een
hoogte van anderhalve meter bereikt.

Rob van Swieten - 15 augustus 2022
Op de gecontroleerde hsm, is het paar boomvalken in Vierakker, een succesvol broedgeval gelukkig.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/2296683287137486/
Yvonne Klopman - 17 augustus 2022
Mezenkolonie
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.6075123482503743/1100325417581331

Arnoud Mark De Boer - 18 augustus 2022
Aalscholver liet zich van alle kanten fotograveren...... De pitspoes........

Dick Zwiggelaar - 21 augustus 2022
Vanmorgen in de Tichelbeeksewaard gespot, Dacht aan het Paapje, maar zou dit de Izabeltapuit
kunnen zijn?

Michel Klemann - 22 augustus 2022
Voor de liefhebbers, ter info: https://somerentenbosch.nl/agenda/rob-bijlsma-over-de-geur-van-hetbos/
Hannie Wijers - 22 augustus 2022
Vanmiddag bij de Hank twee Groenpootruiters op bezoek. Bij de Nieuwe IJsselbrug drie Oeverlopers.
De Oeverloper was voor mij nieuw.

Hannie Wijers - 24 augustus 2022
Tegenover de Luchte in Spankeren zaten een aantal vogeltjes. Als ik de foto invoer bij Waarneming
zegt de app dat het Roodborsttapuiten zijn. Ik zie ze er echter niet in. Of het moeten jonkies zijn. Heeft
iemand een idee voor me?

Marc Kastermans - 28 augustus 2022
Steenuiltje voor zijn imposante woonhuis.

Arie van Viegen - 28 augustus 2022
Rode wouw voor het huis vanmorgen. Met zender op zijn of haar rug.

Rob van Swieten - 29 augustus 2022
heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Dick van Hoffen - 29 augustus 2022
Verrassing door de droogte: een Groenpootruiter in de Veengoot.
Vanmiddag was ik even ter hoogte van het Medler. Daar ligt een mooie verbreding van de Veengoot.
Normaal een mooie plas. Nu lag die al bijna droog. Een stuk of 6 Blauwe Reigers stonden er aardig
verzadigd nog rond en in het water. Er liepen een paar Meerkoeten rond en hé, zo waar een
Groenpootruiter. De najaarstrek is al weer volop bezig, dus deze arctische steltlopers gaan ook weer
zuidwaarts.
De Veengoot is hier gegraven als onderdeel van de landinrichting. Het water moest snel weg. De
bodem ligt 3 tot 4 meter onder maaiveld. Bij een grondwaterstand die ook nu zo rond de 1,75m onder
maaiveld ligt is dat dus superdiep. Deze diepe gracht trekt het hele stroomgebied Baakse beek droog.
Het water dat er nu nog in staat is niet veel meer, maar je kunt aan de kwelvliesjes zien dat er van
opzij nog steeds grondwater in de Veengoot stroomt. het wordt tijd dat de diepte wordt beperkt tot
pakweg 1,5e meter, dan blijft er heel wat meer water in de bodem aanwezig als voorraad voor droge
tijden.

Op de bodem van de Veengoot werden de "zwanenmossels?" zichtbaar en een dode vis. Ik een paar
plasjes was nog wat meer beweging te zien. Dus de Reigers hadden nog wat te eten.
Opvallend was ook hier, dat er vlak langs de weg en flinke puls was geslagen voor beregening. Zo'n
ding met een diameter van tenminste 15 cm. De spuit stond een stuk verderop in het Raaigras. De
Beuken langs de weg ( er stonden ook andere boomsoorten die wat minder last hadden) waren ter
plekke van de puls al half kaal, met veel gekleurd blad. Nota bene: het onttrekken van
oppervlaktewater is al een tijdje verboden, maar grondwater oppompen mag nog steeds, ook wanneer
dat uit de dezelfde zandlaag is waar ook zo'n Veengoot doorheen loopt.

Blauwe reigers staan aan tafel

Blauwe reiger, Meerkoet, Groenpootruiter.

Groenpootruiter

Stukje veengoot bij het Medler

Waterleven gaat er aan.

Een stuw in de Veengoot. de bodem ligt hier wel 4
m onder maaiveld.

Het brokkelige veelkleurige kwelvliesje.
Daaraan herken je de aanwezigheid van
ijzerbacteriën die leven van het verbranden
(oxideren) gereduceerd ijzer.

Puls in de wegberm

Afstervende beuken precies op de locatie van
de puls.
Rob van Swieten - 29 augustus 2022
Weekje oppassen in Vierakker. Hoor je de steenuil roepen. Ogen slecht maar daar zijn verrekijkers
voor. Dus mooi verstopt in appelboom.

Hannie Wijers - 30 augustus 2022
Als ik deze foto's bij Waarneming plaats geeft aan dat het Torenvalk is. Hebben die een grijs kopje?
Dat heb ik nooit gezien. Iemand? Nieuwe Ijsselbrug.

Michel Klemann - 30 augustus
Vrijwel alle beken en poelen vallen droog. In de geulen van de Voorsterklei staat nu nog maar een
paar centimeter water. Gelukkig worden overal de meeste beesten opgegeten anders zouden er nu
overal stinkende bakken met dode beesten te vinden zijn. Na de Aalscholvers, Blauwe Reigers en
Grote Zilverreigers, is het vandaag de beurt aan de Lepelaars om de laatste kleine visjes en kreeften
op te vreten. https://www.facebook.com/1249963091/videos/2016704025189193/

Deining Schiermonnikoog is in Zutphen. - 31 augustus 2022
Lepelaars op de Voorster klei.

Hannie Wijers - 31 augustus 2022
Ze waren nog aanwezig op de Voorster Klei. Vanmiddag kwam een groepje aardig dichtbij. Mooie
kans om opnames te maken.

Hannie Wijers - 31 augustus 2022
Bij een grote waterplas nabij Deventer kwam deze grote meeuw aangeland. De eenden gingen hem
uit de weg. Bij Waarneming kreeg ik geen duidelijk antwoord. Iemand van de kenners een idee voor
me? https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1100838084204335/

September 2022
Rob van Swieten - 1 september 2022
Met nu de juiste opname. Excuus.
De roep van de boomvalk staat er net niet op. Maar de steenuil en krekel wel. En wie heel aandachtig
luistert, hoort ver een steenuil reageren.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/744928596611908/
Deining Schiermonnikoog - 2 september 2022
Torenvalk op in een elektriciteitsmast op de Voorsterklei.

Hannie Wijers - 4 september 2022
Vanmiddag bij het gemaal in Voorst voor het eerst de Kleine Karekiet gezien. Later in de middag in
de Hoven nog een Gele Kwikstaart en een Graspieper.

Mirjam Smitt - 6 september 2022
Drinkbakje is zwembad geworden.
https://www.facebook.com/mirjam.smitt.7/videos/618648819830984/
Michel Klemann – 14 september 2022
Een paar plaatjes uit de regio van de afgelopen twee weken.

1 sep 2022: Drie dagen achtereen een
kolibrievlinder in de vlinderstruik. Hoe leuk is dat.

2 sep 2022: Zonsopkomst op de telpost
Onderlaatste Laak.

2 sep 2022: Boeren- en huiszwaluwen verzamelen 2 sep 2022: Ook de Eefse Beek is volledig
zich op de draden; klaar voor vertrek.
drooggevallen. Al het waterleven is gestorven.

3 sep 2022: Rode rivierkreeften die kunnen
waarschijnlijk wel een droge periode
overleven. Gelukkig is er tegenwoordig nog
één soort aangepast aan het jaarlijks
droogvallen van de beken.

3 sep 2022: Op de cameraval staan meestal
zoogdieren als das, huiskat en muizen. Ook
vogels verschijnen vaak in beeld, meestal
roodborst en merel, maar vandaag voor het
eerst een ringslang!

4 sep 2022: Nu net broedseizoen voorbij is,
komt deze muskuseend in de Schouwlaak
opeens op de proppen met 11 pullen.

11 sep 2022: Na het topjaar 2013, werden
jaarlijks wel een paar oranje luzernevlinders
gezien, maar ook 2022 is opnieuw een
topjaar. Grafiekje van het aantal
waargenomen exemplaren in het werkgebied
van de VWG.

Benny Middendorp – 20 september 2022
Ook in de stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen worden Knobbelzwanen gemonitord voor
semi-ras overlevingsonderzoek. De aantallen broedvogels zijn echter lager dan enkele jaren geleden.
Afgelopen weekend kon onder mijn leiding de jongen van een gezin in het Nieuwe Plantsoen
Deventer geringd. Met hulp van VWG IJsselstreek leden. Eén van komende weken ook nog naar
Zutphen, maar helaas zit daar erg weinig...

Aart van den Berg – 20 september 2022
De lepelaars in de Voorsterklei slagen er nog steeds in voedsel te verzamelen. Ik telde er zo'n 20.

Rob van Swieten – 21 september 2022
In Duitsland had ik al drie roepende mannetjes bosuilen op onze vakantie locatie. Terug in Nederland
wilde ik ook weten hoe het met onze ” stads” bosuil was. Na terugkomst moest ik het wel even
checken. De opname spreekt voor zichzelf. Hier contactroep. Tussendoor mijn eigen stem. ( beetje
piepend geluid waar zowel bos als ransuil vaak op reageren) na twintig jaar dit al zo te doen om deze
twee uilensoorten te lokaliseren. Opname Graaf ottosingel 22//9/2022. Tijd 01:59 . Komt nog een
kleine vracht auto voorbij, maar maakt mij en uil niet uit.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1247458596042276/?idorvanity=68723219129292
6
Hannie Wijers – 22 september 2022

Vandaag zag ik een groep Aalscholvers
overvliegen denk ik, Klopt dit.

Is dit een Buizerd?

Gerjo Horsman – 23 september 2022
Surprise in the wood...

Michel Klemann – 24 september 2022
Voor wie het nog aandurft om richting Baak-Bronckhorst te fietsen... Ik wordt vaak chagrijnig van de
destructie daar. Alles wat er leeft wordt zoveel als maar mogelijk kapot gemaakt. Dat is al jaren
achtereen aan de gang, inclusief de uiterwaarden. Twee jaar terug heb ik over de teloorgang van de
uiterwaarden al een verhaal geschreven maar de destructie gaat onverminderd door.
https://www.vwg-zutphen.nl/.../Bronkhorsterwaarden_2005...
Langs de Bonte Koeweg was een doodlopend landbouwweggetje waar ook dit jaar nog de laatste
graspiepers, grasmussen en roodborsttapuiten hebben gebroed. Dat is nu voorbij. Alles is tot ver in de
bodem vernield. Nog een jaartje of wat en dan is ook dit weggetje omgezet in een platgespoten
aardappelakker.
Hier geen broedende vogels meer, geen doortrekkende paapjes en tapuiten, geen muizen dus geen
voedsel meer voor buizerd en steenuil. Landschap, insecten, bodemleven en vegetatie vernield. Zo
gaat dat daar, dag-in-dag-uit; al jaaaaren.

Sjoerd Modderkolk – 26 september 2022
Urenlang al circuleert er een grote groep zwaluwen in de lucht boven 1 bepaald punt links naast de
Walburgiskerk. En dat in dit onstuimige weer. Kan iemand mij vertellen waarom ze dit gedrag
vertonen?

Walter Noppers – 28 september 2022
Weer op visite.

