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Uitnodiging en mededelingen
Uitnodiging:
Op woensdag 8 november a.s. is er een Algemene Ledenvergadering in Waterkracht,
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen, vanaf 19.45 uur.
Er is een vol en naar we denken interessant programma.
Robert Ketelaar, lid van onze VWG en ecolooog bij Natuurmonumenten, komt iets vertellen
over Vogels op landgoed De Velhorst. Dit landgoed ten oosten van Almen ligt net buiten
ons werkgebied.
Het Jaarboek 2016 is verschenen en kan op deze vond worden meegenomen. Met
vanzelfsprekend veel bijdragen over vogels en vogels kijken, maar ook een verhaal over
bevers in en rond Zutphen.
Ook zal deze avond het langverwachte boek over tien jaar weidevogelbescherming in de
Tichelbeekse Waard gepresenteerd worden. Voor leden is het te koop voor 6,- euro (op 8
november of later afhalen bij Hans Grotenhuis). Het komt ook in de boekhandels te liggen
waar het 7,50 zal gaan kosten.
Bestuursleden Frans Parmentier (penningmeester) en Hans Grotenhuis (algemeen
bestuurslid) moeten statutair aftreden. Ze kunnen op de vergadering herkozen worden. Heeft
iemand belangstelling voor 1 van beide functies en wil hij/zij zich verkiesbaar stellen, meldt
dit dan voor 1 november aan het secretariaat.

Van het bestuur.
Oproep: bijdragen voor Jaarboek 2017
Het Jaarboek 2017 willen we graag voorjaar 2018 laten verschijnen. Heeft u bijdragen, dan
graag voor 1 januari aan het secretariaat sturen. Verslagen van tellingen, excursies, gedane
cursussen of leuke anedotes zijn heel erg welkom. Foto's als apart bestand versturen, met
zo groot mogelijk formaat. De redactie heeft het recht om artikelen in te korten.

Oproep: Mezenkasten schoonmaken
Op diverse plekken in Zutphen en Warnsveld zijn op verzoek van de gemeente mezenkasten
opgehangen door de VWG. Vanaf volgend voorjaar willen we goed gaan bijhouden of en
door wie er in deze kastjes wordt gebroed, en met welk succes. In de komende maand
november moeten de kastjes schoongemaakt worden. Niet met water en zeep, maar even
een ladder tegen de boom, kastje openmaken, rommel eruit vegen en even noteren wat je
aantrof. Ken je kastjes in je buurt (vnl Leesten en Laan naar Eme, herkenbaar aan nummer
Z... op de onderkant). Wil je dit doen, neem dan eerst even contact op met het secretariaat
via de mail. Zo voorkomen we dubbel werk.

Ander model.Koolmees
vliegt met poeppakketje
van de jongen naar buiten.

Hoger Beroep Raad van State Knobbelzwanen afschieten.
In november 2015 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het besluit van G.S. inzake het
besluit en het Faunabeheerplan Knobbelzwaan Gelderland 2015-2020: het doden van 400
zwanen per jaar 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 2016 heeft G.S. besloten toch het afschieten door te zetten. Het bestuur is in beroep
gegaan.
Het beroep is behandeld op 27 september 2016 bij de Rechtbank in Arnhem. Op 27 oktober
is uitspraak gedaan. Het beroep van de VWG is gegrond verklaard en het besluit van G.S. is
vernietigd. De rechtsgevolgen ( het doden) heeft de rechtbank in stand gehouden, waardoor
het afschieten kan doorgaan. Het bestuur heeft vervolgens hoger beroep aangetekend bij de
Raad van State in Den Haag. Daar is de zaak op23 oktober behandeld. In Zuid-Holland heeft
in december een soortgelijke zaak gediend. De uitspraak wordt over 6 weken verwacht.
Een journalist van De Stentor was ook aanwezig:

Gelderland in het nauw om afschotbeleid knobbelzwanen
De provincie Gelderland had maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag moeite om uit te
leggen waarom jagers van de Faunabeheereenheid de meeste knobbelzwanen afschieten in
gebieden waar ze het minste schade toebrengen aan landbouwgewassen.
Volgens Hans Grotenhuis van de Vogelwerkgroep Zutphen en Omstreken in Eefde heeft de
provincie geen enkel deugdelijk onderzoek gedaan naar de noodzaak van het afschieten van
de knobbelzwanen. De Vogelwerkgroep stapte naar de Raad van State om de jachtontheffing
van de Flora- en Faunawet onderuit te halen. De provincie verleende een tot 2020 geldige
ontheffing aan de Gelders Faunabeheereenheid voor het afschieten van knobbelzwanen. Die
stuurt na een schademelding van boeren jagers naar de landerijen om een aantal zwanen af te
schieten. De rest van de zwanen vliegt weg en strijkt elders neer. Daarmee zou grotere schade
worden voorkomen.

Nauwelijks schademeldingen
Alleen Gelderland kon na kritisch doorvragen van de Raad van State niet verklaren waarom
van de 349 recent afgeschoten zwanen er 329 zijn afgeknald in gebieden waar nauwelijks
schademeldingen vandaan zijn gekomen. Hans Grotenhuis van de Vogelwerkgroep merkte op
dat de meeste zwanen nabij de Veluwerandmeren en in net westen en noordwesten van de
provincie voorkomen. Maar het meeste afschot vindt plaats in de uiterwaarden van de grote
rivieren. De provinciewoordvoerder gaf er een draai aan: ,,Tja, je kunt het ook omdraaien,
Omdat er zwanen af worden geschoten is daar juist weinig schade.''

Lage lat
De Vogelwerkgroep vindt verder dat de provincie de lat voor het afschot wel erg laag ligt. ,,Al
bij een schade van 250 euro aan gras of gewassen mag een boer zwanen laten afschieten. Dat
bedrag is sinds 2006 al niet meer aangepast. Als je het bedrag indexeert, zoals dat bij
schadevergoedingen wel is gebeurd, zou dat bedrag nu op 500 euro moeten liggen. Dan ligt de
drempel voor de boer ook hoger'', aldus Grotenhuis. Na veel vijven en zessen erkende de
provinciewoordvoerder dat het minimumschadebedrag misschien wel wat kan worden
verhoogd. Daar zou de provincie volgende week een besluit over kunnen nemen als ze een
nieuw Flora- en Faunabeleid gaat vaststellen, zei de Gelderse woordvoerder. Overigens zijn er
volgens Grotenhuis voldoende andere middelen om zwanen van weilanden en akkers te
verjagen. ,,Hard schreeuwen en lawaai maken helpt ook. Bovendien eten zwanen het liefst
kroos en waterplanten uit de sloten en houden zo de waterwegen vrij. Afschieten is zinloos .
Maar de Faunabeheereenheid jaagt liever dan dat ze andere methoden toepast'', aldus
Grotenhuis. De Raad van State beslist binnen enkele weken over de Gelderse zwanen.
(De Stentor, 24 oktober 2017)

Kijkhut Rammelwaard
Als alles goed gaat komt er deze november een informatiebord op de dijk bij de kijkhut. We
houden jullie op de hoogte. Of ga zelf eens kijken! Op vogelkijkhut.nl of op
https://waarneming.nl/gebied/view/10441 zie je wat anderen er gezien hebben. En vergeet
niet om zelf ook je waarnemingen in te voeren of om iets in het logboek te schrijven.
Jonge Vogelaars van start
De jonge vogelaars, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, zijn na de zomervakantie begonnen. De
werkgroep die dit heeft opgezet en begeleidt bestaat uit Jouck Iedema, Carin Barendregt,
Frank van den Haak, Ben Mombarg en Rob van Swieten. Er doen nu 8 kinderen mee maar
er is plaats voor meer. De eerste activiteiten waren een groot succes. Wie vanaf januari ook
mee wil doen kan jeugdlid worden voor vijf euro. Jeugdleden mogen ook mee met de
regulaire excursies, als ze vergezeld gaan van een volwassene. Deze hoeft geen lid te zijn.
Zie voor meer informatie over de jonge vogelaars de website. Het mailadres is
jongevogelaars@gmail.com
Telescoop.
De kijker is te reserveren à € 2.- per dag bij Remke van Rijswijk, Rustoordlaan 53, 7211 AW
Eefde.( telefoon : 06 10380170 of 0575-518760 ).
Vogelwandelboekjes en de DVD van de film Vogels van Zutphen e.o. zijn à € 10,- te koop bij
Hans Grotenhuis ( 0575-570678).
Excursiecommissie. Kijk voor het excursieschema 2017/2018 ook op de website.

Vogelwerkgroep Zutphen excursieprogramma
datum

bestemming

zaterdag
11
november
zaterdag
2 december
januari

Amerongse
Bovenpolder
Sovondag, Ede
januaritelling

Vertrektijd en
vervoer
plaats
Houtwal Zutphen, auto
8.00

Vliegbeelden en trekroepjes om trektellen te oefenen vind je op
http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule-soortenfiches/
Uitleg over Latijnse vogelnamen is te lezen op www.wnve.nl

Remke van Rijswijk
foto's: Remke van Rijswijk

Frank van
den Haak

Zelf aanmelden en eigen vervoer
www.sovon.nl
Meer info op de website of bij Michel Klemann

Tot slot nog wat website-tips:

Namens het bestuur,

organisator

