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Agenda en mededelingen
De vogeltrek is weer volop op gang. Kraanvogels werden gezien en ook grote groepen
kwikstaarten. De kolganzen zijn vrijwel allemaal rond 22 maart vertrokken naar het noorden
naar hun broedgebieden. De waterspreeuw is na 9 maart niet meer gezien. De slechtvalken
hebben de nestkast op de toren van de Walburgkerk weer bezet.
Uitnodiging :
Op dinsdag 19 april a.s. wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden in de Theetuin
Vierakker, IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker, vanaf 19.45 uur. Direct aansluitend vertellen
Carin Barendregt, Eveline Moria en Jouck Iedema over hun bijzondere vogelreis naar
Gambia. Met schitterende foto's. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
.
Van het bestuur.
Steven de Bie heeft het voorzitterschap weer op zich genomen.
De Vogelfilm van Johan Blanksma is nog altijd een succes. In het Luxor bioscooptheater in
Zutphen is de film recent 4 x vertoond.
Inmiddels is er een nieuwe vogelcursus gestart. Ditmaal een vervolgcursus, met 18
deelnemers, waaronder veel bekende gezichten van vorige cursussen!
Activiteitenprogramma.
 Vogelexcursieprogramma: kijk op de website voor de data.
 Rob van Swieten geeft ook voor 2016 voor leden en niet-leden toegankelijke
vogelwandelingen in de stad. Informatie Rob van Swieten, 06-13357686. E.mail
rovansw@hotmail.com De stadsexcursies worden in de lokale media gepubliceerd.
Dus kijk op de website en in de bladen.
 24 april. Bloemen- en bijendag in de Theetuin in Wichmond van 10.30 uur-16.30 uur.
De VWG staat er met informatie en de film “Vogels van Zutphen e.o.” wordt vertoond.
Leuke berichtjes:



Op de mail: “Bij deze wil ik melding maken van een waarneming op dinsdag 8 mrt om
ca 11.00u.Mijn vrouw heeft, vanaf de 1e etage van ons huis, een ijsvogel gezien.
Vissend in de uitmonding van de Berkel. Voor ons bijzonder, maar misschien op deze
locatie voor u niet?!”
“Vorige week dinsdag en vrijdagavond fietste ik vanaf de Martinetsingel de
Boompjeswal op en hoorde aan de rechterkant harde kreten van een vogel. Zou het
een uil kunnen zijn en zo ja welke? Weten jullie misschien welke vogel dit is?”
“Woon nu 4 maanden in Zutphen en was erg blij om de slechtvalken verschillende
keren te zien paren op de Walburgis toren.”



Voor de roeivereniging Isala zal Steven een presentatie houden op 5 mei in de Kribbe.
De tocht gaat in de vroege morgen over de IJssel naar Wilp, voor een ontbijt en een
presentatie.



Ook is er een aanvraag van een familie uit Amerika die graag de Tondensche- en
Empesche Heide en haar vogels wil zien onder begeleiding.

Ganzenbeleid:
Vervroegde kolganzenjacht.
Op ganzengebied was er weer nieuws. De Faunabeheereenheid Gelderland heeft in
december een “nieuwtje” bekend gemaakt om dit voorjaar langs de IJssel twee weken eerder
te starten met met schadebestrijding op kolganzen. De opgegeven reden: “zodat dit beter
aansluit op Overijssel”. Het beleid in Overijssel was bekend. Er kon daar het hele jaar overal
op ganzen worden geschoten als enige provincie in Nederland. De rechter in Zwolle en de
Raad van State hebben hier een stokje voor gestoken. Het afschieten is in september
beperkt en de Raad van State heeft in december het schieten in en nabij Natura 2000
gebieden verboden zonder natuurbeschermingswetvergunning. Die wilde de provincie eerder
niet aanvragen.
In het Faunabeheerplan van Gelderland loopt de winterperiode tot 1 maart. Gelderland wil
nog snel even de plezierjacht uitoefenen terwijl er in de WBE’s tegen Overijssel geen
belangrijke schade is van kolganzen. Dat terwijl G.S. stelt dicht bij het oorspronkelijke G7
akkoord te willen blijven. De internationale verantwoordelijkheid voor deze trekgans wordt
weer eens aan de jagerslaars gelapt. De Faunabeheereenheid wil inhoudelijk niet reageren.
Vaststelling rustgebieden winterganzen.
De provincie Gelderland heeft recent een nieuwe begrenzing voor rustgebieden vastgesteld
voor trekganzen in de winterperiode ( 1 november tot 1 maart). Een goede zaak zodat de
winterganzen inderdaad rust kunnen krijgen. Over de exacte oppervlakte blijft de provincie
onduidelijk.Onze opmerkingen zijn niet gehonereerd.
Bij hoogwater kunnen de ganzen niet in de uiterwaarden foerageren en worden gedwongen
om buitendijks te gaan eten. Daar mogen ze dan wel weer worden verjaagd en zelfs
afgeschoten. Ook zijn ten onrechte een aantal binnendijkse gebieden nabij Zutphen niet
aangewezen.( o.a. de Overmarsch, grote delen van de Voorsterklei, delen van de
Ravenswaarden). Mogelijk i.v.m. het willen plaatsen van windmolens? Toch wordt gezegd
dat de rustgebieden nu nog geen gevolgen hebben voor het ruimtelijk beleid. Bij Twello is
een groot gebied uit het ontwerp gehaald, evenals de Nijenbeeksewaard, dit laatste gebied
i.v.m. de jachtinkomsten.
Knobbelzwanen afschieten.
In november j.l. hebben wij een zienswijze ingediend tegen het besluit van G.S. inzake het
besluit en het Faunabeheerplan Knobbelzwaan Gelderland 2015-2020. Het doden en het
vernielen van eieren van knobbelzwanen. Er is vrijwel geen schade. Veel provincies staan
afschot van zwanen niet meer toe. Gelderland helaas nog wel. Op 8 maart j.l. heeft G.S.
besloten toch het afschieten door te zetten. Gelderland profileert zich hiermee niet als meest
diervriendelijkste provincie van Nederland. Het bestuur heeft besloten in beroep gaan.
Boekje Vogels van de Tichelbeeksewaard in Zutphen.
Eerder berichtte ik over het verwachte boekje van Frans Parmentier e.a. die jarenlang
onderzoek deden naar de weide- en andere vogels. Het komt nu begin 2016 uit.

Roeken.
Door de Stichting Ecologisch Stadspark is medewerking is gevraagd om aan de Schouwlaak
een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Daartoe zullen enkele populieren tegen de flats
worden gekapt. Ter plaatse is een grote roekenkolonie met 176 paar roeken. De rechte
oever wordt natuurlijk gemaakt met riet- en waterplanten en op de oever met wadi’s.
2016 Jaar van de Kievit: Geef je waarnemingen door!
SOVON en Vogelbescherming hebben het jaar 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.
In 25 jaar is de stand met 50% afgenomen. Zie ook www.jaarvandekievit.nl.
De onderzoeksvragen gaan vooral over de jonge vogels waarvan de sterfte hoog is. Waarom
is dat zo? Wat zijn de oorzaken ? Nieuwe technieken van grasbeheer in de melkveehouderij,
weersomstandigheden, predatie? En zijn er bijzondere maatregelen te treffen om het
overleven van de kuikens te verbeteren.
Geef je waarnemingen door van de jonge ( geringde) kieviten die je ziet.
MUS
MUS (Meetnet Urbane Soorten) bestaat uit twee keer een ochtend tellen op 10-12 punten in
een postcodegebied. Op elk punt 5 minuten tellen. Vorig jaar is het helaas niet gelukt om alle
postcodes van Zutphen en Warnsveld te doen. Dit jaar wel? Oa 7206 en 7203 zijn nog
vacant. Interesse? Meer informatie of aanmelden bij het secretariaat.
Gambia
Eveline, Jouck en Carin hebben van 23 januari tot 8 februari een bezoek gebracht aan The
Gunjur Project in Gambia. (www.thegunjurprojectgambia.net)
De voornaamste reden was vogels kijken. Bij Gunjur ligt het natuurgebied Bolong Fenyo. Dit
is een beschermd gebied, maar toch is illegale houtkap en jacht (op bijvoorbeeld apen) aan
de orde van de dag. Dit omdat er te weinig middelen zijn om het echt te beschermen. Via het
Gunjur Project en in samenwerking met de locale overheid, worden jongeren (tot nu toe
alleen jongens) opgeleid om het gebied te beter beschermen. Ze leren flora en fauna, en dus
ook vogels, te herkennen. De groep was in het bezit van een aantal verrekijkers. Helaas zijn
deze door onverlaten gestolen uit het clubgebouwtje.
Onze vraag is: Wie heeft er een verrekijker staan die nooit gebruikt wordt of waar een
kleinigheid aan mankeert en wil die afstaan aan deze enthousiaste, jonge natuurliefhebbers.
Fijn als je die op de ledenbijeenkomst zou willen inleveren. Of anders bij Carin Barendregt.

Van de Oelenwappers

Voorjaar 2016

Op 12 maart is op de Voorsterklei de derde huiszwaluwentil geplaatst. Het was
een project waar wij, de Oelenwappers, door Ruimte voor de Rivier ingerold
zijn. Eerst werden we gevraagd om mee te werken aan inventarisaties voor
steenuil en huismus, wier territoria en nestplaatsen wettelijk beschermd worden.
Omdat er ook zoveel opstallen, c.q. nestgelegenheid voor andere vogelsoorten
verloren zijn gegaan, hadden we het plan opgevat in Cortenoever en
Voorsterklei twee kijkhutten te realiseren, met daarin of aan nestgelegenheid voor
b.v. boerenzwaluw. Na maanden van overleg en
onderzoek kregen we te horen dat daar geen toestemming gegeven voor zou
worden. Rijkswaterstaat wil geen obstakels in het stroomgebied van de IJssel.
Vervolgens werd het plan opgevat om zwaluwtillen te plaatsen. De tillen zijn
aan de onderkant open, zodat er behalve huiszwaluwen ook ander vogels
kunnen nestelen. De paal is van gecoat RVS, duurzaam en marters kunnen
er niet langs klimmen. Eind maart worden de twee tillen op de Voorsterklei
voorzien van een geluidsinstallatie. Deze hebben tot doel huiszwaluwen naar
deze locaties te lokken.

De laatste handelingen, het plaatsen van de kunstnesten.
Op 20 maart kregen we via Stone een melding van steenuilen in de binnenstad van Zutphen.
Henk van Heun heeft in het bosje aan de Boompjeswal meerdere keren steenuilen gehoord
en gezien. Twee zelfs. Dat is voor ons de eerste keer dat we zo’n melding in de binnenstad
kregen. Wel krijgen we wel meldingen van solitaire steenuilen.
Na contact met Henk hebben we besloten, met goedvinden van de Gemeente Zutphen, een
steenuilen nestkast te plaatsen. Het is wellicht wat laat in de tijd, maar het kan nog
gebeuren dat dit paartje de kast gaat bewonen.
Afwachten dus…….

Het inventariseren van steenuilen met geluid was teleurstellend. Het geluid van roepende
mannetjes en vrouwtjes wordt afgespeeld om reactie in de vorm van antwoord uit te lokken.
Op meerdere locaties, waar we zeker weten dat er steenuilen zitten kregen we geen
antwoord.
Ook van andere werkgroepen horen we deze ervaring.
Nu maar hopen dat de beestjes met eileg actiever zijn dan met beantwoorden van roep.
Goen Jansen
Januaritelling
Het is alweer maart 2016 en de integrale telling van vogels binnen het werkgebied is weer
gedaan. Meer info is hier te vinden: http://www.vwg-zutphen.nl/Tellingen/Januaritelling.html
Binnenkort word deze pagina aangepast/geüpdate.
Facebook
De facebook-pagina van de Vogelwerkgroep bestaat al weer 2,5 jaar. Er zijn daar
momenteel een honderd facebookleden die berichten krijgen en kunnen posten waaronder
ook veel niet-vwg-leden. Het aantal geplaatste posts blijft wat beperkt tot berichten van een
handvol mensen; die daar echter wel al vele tientallen berichten en honderden foto’s hebben
geplaatst. Schroom niet, meldt je aan en plaats ook eens een leuk en/of interessant bericht
of link naar een website of krantenbericht of foto of wat dan ook.
Tellen-tellen-tellen
Ook zin en tijd om vogels te tellen; kijk op https://www.sovon.nl/nl/onderzoek/telprojecten
voor allerlei landelijke telprojecten waar je aan mee kan doen. Doe je al mee, dan vind je hier
de data waarop allerlei watervogel- en slaapplaats-tellingen plaatsvinden:
https://www.sovon.nl/nl/content/teldata
Jaarboek 2014 in *.pdf
Het jaarboek 2014 en de eerdere jaarboeken vanaf 2005 zijn te downloaden van de website
van de VWG: http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Jaarboeken.html

Voor het jaarboek over 2015 kunnen artikelen nog ingeleverd worden bij het
secretariaat. Alle bijdragen over ervaringen met vogels in ons werkgebied zijn
welkom!
Andere wetenswaardigheden:
Ringvangsten in Klarenbeek van Steven de Bie zijn te vinden onder:
http://www.trektellen.nl/kaart.asp?telpost=1204. Maar er zijn nog meer plekken in de regio
waar regelmatig vogels geringd worden; zie: http://www.trektellen.nl/doortrekpatroon.asp?
soort=9999&au=u&huidigjaar=2014&mLand=1&typetellingen=4

Waarnemingen doorgeven op http://vwgzutphen.waarneming.nl/
Vogels gezien buiten, in de tuin of hoog in de lucht? Zet de waarneming op waarneming.nl.
De enige manier om een beeld te krijgen van de vogels in de regio is door tellingen of via het
doorgeven van losse waarnemingen.
De facebookpagina van de VWG is te vinden op www.facebook.com en dan even zoeken
naar "Vogelwerkgroep Zutphen". Op de hoogte blijven? Check regelmatig facebook.com,
waarneming.nl en trektellen.nl.
Dijkverleggingen Voorsterklei en Cortenoever
De dijkverleggingen langs de IJssel in Cortenoever en op de Voorsterklei naderen de
voltooiing. De nieuwe inrichting geeft nieuwe kansen voor de natuur.
Tichelbeeksewaard.
Eind dit jaar zal een beperkte recreatieve inrichting plaatsvinden in het kader van Rivier in de
Stad. Er zullen direct rond de oude IJsselbrug enkele wandelpaden worden aangelegd en er
zullen enige uitkijkpunten op de dijk gemaakt worden, waaronder een vogelkijkhut ten zuiden
van het Kanon.
Telescoop.
De telescoop is te reserveren à € 2.- per dag bij Remke van Rijswijk, Rustoordlaan 53, 7211
AW Eefde.( telefoon : 06 10380170 of 0575-518760 ).
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.

