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_____________________________________________________________________ 
Agenda en mededelingen 
 
Uitnodiging : Voorjaarsledenbijeenkomst op  woensdag 9 april 2014 in : let op 
Multifunctioneel Centrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 te Zutphen om 
19.45 uur.  Programma : lezing door Dr.Gerard Boere over zijn vogeltrek-ervaringen. Zijn 
doctoraal studie aan de VU ging over de betekenis van de Waddenzee voor met name arctische 
trekvogels. Hij heeft tal van internationale contacten en functies bij organisaties op het gebied van 
vogeltrek.  
Gerard zal d.m.v. een powerpoint presentatie uit al zijn vangactiviteiten op Vlieland, Arctis, 
Australië, Frankrijk en Nederland (o.a. de Kooi van Herwijnen ) een mooi historisch overzicht 
maken. En een verhaal erom heen: waarom wordt het gedaan en zijn er resultaten. E.e.a. vanaf 
de jaren ’60, experimenten met de VU op Schier t/m het huidige werk in Frankrijk en Nederland. 
Daarna enige bestuurszaken. 

Van het bestuur 
Tot dusver een zachte winter zonder sneeuw en ijs in Gelderland. Jonge Zeearenden worden 
gesignaleerd in de Rammelwaard en Ravenswaarden.  De activiteiten hebben niet stilgestaan. In 
2015 bestaat de Vogelwerkgroep 10 jaar. Het bestuur treft voorbereidingen voor het jubileumjaar 
en vraagt daarbij de medewerking van de leden. 
Het laatste vogelnieuws direct horen? 
Sluit je aan bij onze digitale nieuwsgroep. Je ontvangt dan automatisch het laatste vogelnieuws en 
alle aankondigingen. Aanmelden kan door het sturen van een geheel leeg e-mail naar het 
volgende adres : zutphen_vogelnet-subscribe@yahoogroups.com.  Raadpleeg verder regelmatig 
onze website : ( www.vwg-zutphen.nl ). Zit je op Facebook? De VWG sinds kort ook. Zoek in 
facebook naar “vogelwerkgroep zutphen”en meld je aan. 
Vogelvervolgcursus 
Het gaat dit keer vooral over broedvogels, vogelzang, de omgeving en roofvogels. De cursus is 19 
februari gestart, is maandelijks en gaat door tot in juni. I.v.m. de brand in de Kaardebol, wij zijn 
lid geworden van Atelier 3D, zijn de cursusavonden verzet naar Centrum Waterkracht in het 
Waterkwartier, Ruys de Beerenbrouckstraat 106  in Zutphen. 
Broedvogeltelling Hackfort  2013 
De voorlopige resultaten van het onderzoek dat wij samen uitgevoerd hebben met de VWG NW-
Achterhoek naar de broedvogels van Hackfort-Suderas  en omgeving komen eraan.  
Dijkverleggingen Voorsterklei en Cortenoever 
De dijkverleggingen langs de IJssel in Cortenoever en op de Voorsterklei zijn recent gestart.  
De nieuwe inrichting geeft kansen voor de natuur. 
Steenuilen 
Nadat vorig jaar door de Uilenwerkgroep op de Voorsterklei en op Cortenoever kasten voor de 
steenuil zijn geplaatst ter vervanging van locaties die moesten verdwijnen in het kader van Ruimte 
voor de Rivier, zijn in december ook 10 nieuwe steenuilkasten rond Zutphen geplaatst met 
medewerking van de gemeente Zutphen. Deels ter compensatie van twee kasten i.v.m. 
ontwikkelingen op ’t Meyerink. 

 



Weidevogel onderzoek 
Ook in 2014 worden weer de weidevogels van o.a. de Tichelbeeksewaard geïnventariseerd.  
Telescoop 
De kijker is te reserveren à € 2.- per dag bij Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12,  
Zutphen. (tel: 06-10380170 of 0575-518760 ).  
Kleurringonderzoek Grauwe Gans 
In 2010 t/m 2013 zijn in Zutphen 199 Ganzen geringd met donkergroene hals- en pootbanden. Bij 
waarneming: geef de gegevens steeds door op www.geese.org.  Recente terugmeldingen komen 
uit Zweden (1), Duitsland, Denemarken en natuurlijk veel uit onze omgeving. Er worden hier ook 
Kolganzen met zwarte halsbanden waargenomen. 
Mislukt landelijk  ganzenbeleid. 
Het Landelijke Ganzenakkoord van de G7 met het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is in december  
2013 door de LTO (de land- en tuinbouworganisatie) helaas opgeblazen. De jagers en de 
landbouw willen ook op winterganzen schieten. De winterrust voor trekganzen (internationale 
verantwoordelijkheid) staat voor de Vogelbescherming centraal. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor het beleid. In de uitwerking van het akkoord konden reducerende 
(schadebeperkende) maatregelen worden genomen voor het verkleinen van de zomerganzen tot 
100.000 grauwe ganzen (referentiejaar 2005) en 50.000 brandganzen ( referentiejaar 2011). Deze 
cijfers waren richtinggevend voor de afspraken. Exoten zijn vrij bejaagbaar, zonder verstoring van 
andere vogels. De aan te passen Faunabeheerplannen zijn vertraagd. In de Faunabeheereenheden 
is er nu geen overeenstemming waardoor er geen eensluidende adviezen komen. De oude FBE 
plannen lopen thans nog door. 
Roeken 2e sluis Eefde. 
Er wordt een alternatieve broedplek door RWS ingericht voor 75 broedparen om zo mogelijk te 
kunnen broeden in een bosje op korte afstand oostelijk van de sluis. De uitvoering van sluiswerken 
is als gevolg van de bezuinigingen vertraagd naar 2016.  
Waterbroedvogels  Zutphen 
Ook in 2013 is onderzoek gedaan naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen in de 
gehele gemeente Zutphen. 
2014 Jaar van de Spreeuw : Geef je waarnemingen door! 
SOVON en Vogelbescherming hebben het jaar 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. De 
stand is sinds 1960 landelijk met 95% achteruit gegaan. Zie ook www.jaarvandespreeuw.nl. Meer 
informatie wordt o.m. duidelijk over benutte terreintypen, voorkomen en jongenproductie.  
Jaarboek 2013 
Het jaarboek over 2013 zal deze zomer verschijnen met interessante artikelen over het aantal 
broedparen Knobbelzwaan in en rond Zutphen, de herbezetting van de oeverzwaluwenwand aan 
het Bronsbergermeer. (In voorjaar 2013 een explosieve vestiging in Noorderhaven in een 
zandafgraving op het oude Reesinkterrein). En de start van een nieuw Vogelringstation in 
Klarenbeek, waar ons lid Steven de Bie woont die geslaagd is voor zijn ringexamen. 
Tijdelijke natuur. 
De gemeente Zutphen is gevraagd op braakliggende terreinen tijdelijke natuur te bevorderen of 
deze aangepast te beheren, zolang er nog geen bedrijfsmatige activiteiten of bouwactiviteiten 
plaats vinden. Deze terreinen kunnen bijzonder interessant zijn voor bijvoorbeeld Oeverzwaluwen, 
zaadetende vogels in de winter, maar ook voor Torenvalken en Buizerds die op muizen jagen. Te 
denken is aan de voormalige stortplaats op de Mars, terreinen op de industriegebieden Revelhorst 
en de Mars en voormalig sportterrein Helbergen. 
Excursies 
De afgelopen excursies waren weer een succes. Het uitgebreide programma voor de komende tijd 
2014 (zie verder) is gemaakt met dank aan de excursiecommissie. 
Namens het bestuur Hans Grotenhuis. 
 
Excursiecommissie.  Zie bijgevoegd Excursieschema  2014 en kijk op de website. 
 




