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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen 

Met veel plezier biedt het bestuur van de Vogelwerkgroep Zutphen u alweer de eerste 
nieuwsbrief van 2021 aan. Op het moment van schrijven belooft het in het weekend lente te 
gaan worden. We hebben het afgelopen weekend kunnen genieten van het schaatsen en de 
sneeuwpret. Voor veel vogels en met name Kerkuilen was het zwaar, ik kreeg veel 
meldingen van dode Kerkuilen. Maar ook de IJsvogels en Houtsnippen hadden het moeilijk. 
Echter nu staan de sneeuwkokjes en de krokussen weer fier rechtop in de tuin. En er worden
alweer grutto’s gezien, de eerste rode wouwen zijn gespot en de kraanvogeltrek is weer op 
gang gekomen richting het noorden, de ooievaars nemen alweer bezit van hun nest en de 
tortels vliegen alweer met takjes kortom, de lente lijkt in aantocht. Vanaf 1 maart 2021 gaat 
ook www.beleefdelente.nl weer van start. Zeker de moeite waard om er een kijkje te nemen.

We zijn verheugd dat de excursiecommissie een digi VWG café gaat starten. U kunt dit 
verderop in de nieuwsbrief uitgebreid over lezen. Ik kijk er naar uit om u daar, digitaal, te 
ontmoeten.

Mary Mombarg,voorzitter        

Digitaal VWG-café

Aangezien een echt VWG-café nog steeds niet plaats kan vinden heeft de 
excursiecommissie besloten om een digitale versie te organiseren. 

Op maandagavond 1 maart van 20.00 tot 21.00 uur.  Alle leden zijn van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen én om een bijdrage te leveren. 

http://www.beleefdelente.nl/


Tijdens het digiVWGcafé houden we een korte quiz. Heb jij een leuke foto voor de quiz, mail 
deze dan naar haaksehoek27@gmail.com. Het is hierbij spannend als je de vogel niet 
meteen herkent, maar maak het ook niet te moeilijk!

Heb je onlangs een mooie excursie gehad, dan nodigen we je tijden het VWGcafé uit de 
andere leden te tippen.

Om mee te doen graag aanmelden bij het secretariaat. Je krijgt dan een link toegestuurd om 
op 1 maart toegang te krijgen tot de bijeenkomst. 

Excursiemaatjes

Nog een initiatief van de excursiecommissie! Met z'n tweeen op stap mag nog wel. Heb je 
een mooi excursiedoel, maar geen zin om alleen te gaan? Stuur je idee met datumvoorstel 
naar Henny Albers (hennyenalbers@gmail.com), en zij zoekt een vogelspotmaatje. 

Nieuw! Kijkscherm bij De Beele

mailto:haaksehoek27@gmail.com


RES, ganzen en andere zaken

Het bestuur volgt de ontwikkelingen van de Regionale EnergieStrategie (RES) op de voet. 
We hebben een brief met ons standpunt naar de betrokken gemeenten gestuurd. In maart 
hebben we overleg met de betreffende wethouder van de gemeente Zutphen.

Aanstaande maandag gaan we met diezelfde gemeente praten over het ganzenbeleid. Naar 
aanleiding van klachten over overlast van de ganzen in Zutphen (poep, lawaai, 
verkeershinder) heeft de gemeente een bedrijf in de arm genomen om eieren te oliën. 

Ook meedenken over dit soort zaken? Vind je het leuk om niet alleen van vogels te genieten,
maar ook te zorgen voor een vogelvriendelijke omgeving? Het bestuur zoekt mensen die 
zich hiermee bezig willen houden. En nee, daarvoor hoef je niet in het bestuur te (gaan) 
zitten. 

Oproep: houd de website actueel!
En er is meer wat leden kunnen doen! Mist er informatie op de website? Kan er juist iets 
weg? Een bijdrage van de leden is van harte welkom. De website is van ons allemaal, dus 
schroom niet om bij te dragen.

Januaritelling

Zoals ook de zomer steeds meer extremen kent als gevolg van klimaatverandering, was ook 
de plotselinge koude inval in deze winter daar zeer waarschijnlijk debet aan. Het onderzoek 
hiernaar loopt nog, maar het heeft er alle schijn van dat het een gevolg is van de sterke 
afname van het pakijs op de Noordpool. Deze koude influx werd half januari al voorspeld: 
https://www.nationalgeographic.nl/milieu/2021/01/pas-op-voor-de-polaire-vortex-en-de-kans-
op-extreem-winterweer. Ik zag het zo gauw niet gebeuren maar die voorspelde kou kwam 
dus toch nog... 

De komende jaren gaan we meer rare weereffecten meemaken. In januari hadden we daar 
nog geen last van. Wat betreft het weer waren de omstandigheden vrij normaal.

April 2020: Gemeente Zutphen houdt het  gras liever kort met schapen....



Van de 68 telgebieden zijn er uiteindelijk 61 geteld met een oppervlak van 17.385 ha; dat is 
90,4% van het totale oppervlak van 19.224 ha. Daarvoor hebben we 192 uur en 31 minuten 
lopen karteren en is er 751 kilometer afgelegd. Dat leverde dit jaar 49.986 vogels op in 103 
soorten. 

Er is een opvallende verandering in de top-tien dit jaar. Sinds 2006 hebben we met slechts 
5223 exemplaren nooit zo weinig Kolganzen geteld. Normaal ligt het aantal Kolganzen in 
Januari tussen de 13.910 (2007) en 36.736 (2011) vogels. Voor het eerst zakte de Kolgans 
naar de tweede plaats. De vogels waren al vroeg in het seizoen naar Duitsland vertrokken. 
Jachtdruk en de enorme (Corona)-recreatie-druk in de uiterwaarden zorgde dat de ganzen 
die hier in het najaar aankwamen er als een haas weer vandoor zijn gegaan. 

Top 10 van talrijkste soorten in januari 2021 

1. Grauwe Gans 5327 6. Kokmeeuw 2445

2. Kolgans 5223 7. Stormmeeuw 2096

3. Huismus 2988 8. Spreeuw 1985

4. Houtduif 2884 9. Kauw 1831

5. Koolmees 2484 10. Kramsvogel 1820

 Veel soorten vertoonden normale aantallen die we jaarlijks tegenkomen, maar als je door de
tabellen bladert zijn er wel wat opmerkelijke soorten en aantallen te vinden. Boomkruiper en 
–klever vertoonden de hoogste aantallen van de afglopen vier jaar en hetzelfde geldt voor 
Kool- en Pimpelmees en Grote Bonte Specht. De bosvogels lijken het goed te doen in ieder 
geval. Ook weer vier Middelste Bonte Spechten dit jaar en niet minder dan 41 Groene 
Spechten (nieuw record sinds 2006), maar die toename geldt niet voor de afnemende 
Matkop. Voor het eerst sinds 2006 werd er tijdens de tellingen niet één meer gemeld. Het 
recordaantal Matkoppen was 47 in 2006.

Verder waren er relatief weinig Nijlganzen (39 ex), Kokmeeuwen (2445 ex) en Appelvinken (6
ex); maar recordaantallen bij Witte Kwikstaarten (68 ex), Winterkoningen, (235 ex), 
Roodborsten (454 ex), Rietgorzen(46 ex) Waterpiepers (117 ex) en Watersnippen (34 ex). 
Verrassingen waren de Zeearend, weer een tweetal Tjiftjaffen en een Roodhalsgans (eerder 
alleen in 2017). 

 Waar is het 
logboek?

 De kijkhut in de 
Rammelwaard stak nog 
net boven het water uit..

Inmiddels is het water 
weer gezakt, en sinds 20 
februari kan je er weer 
naartoe, zij het niet 
zonder erg modderige 
schoenen te krijgen. 

Dat is het spotten van 2 paar nonnnetjes echter wel waard.

Maar, ons mooie logboek is verdwenen! Heeft iemand het soms gered van het hoge 
water?



 Mezenkasten, herhaalde oproep

Hans en Ben hebbenal aardig wat kastjes schoongemaakt voor het nieuwe broedseizoen. 
Hartelijk dank daarvoor! Maar er zijn er ook nog eenaantal te doen. Heb je de beschikking 
over een geschikte ladder, een tang om de kastjes te openen en een spatel oid om de 
kastjes leeg te halen? Geef dan door aan het secretariaat welke kastjes je wilt doen. Dit om 
dubbel werk te voorkomen. Ook willen we graag weten of de kastjes gebruikt zijn voor een 
nest en of er nog resten van eikenprocessierups aan de boom te zien zijn. Pas in dat geval 
op dat je niet in contact komt met de brandharen! Er zijn nog kastjes schoon te maken in De 
Hoven, Leesten en de Zuidwijken. Wacht niet te lang, de mezen staan al te popelen!

Oeverzwaluwwand

Ook de oeverzwaluwwand in Bronsbergen is bijna klaar voor nieuwe bewoners. De 
aanvliegroute is weer helemaal vrij gemaakt en binnenkort komt er vers zand in de gaten. 
Zou er dit jaar dan eindelijk weer eens gebruik van gemaakt worden?

Contributie al betaald?

De contributie voor het lidmaatschap van de VWG blijft 15 euro, ook voor 2021. Graag 
overmaken op NL04 TRIO 0379 7064 66 met vermelding van contributie 2021 en uw naam. 
Jeugdleden betalen 5 euro per jaar. Opzeggingen graag doorgeven aan het secretariaat.

Volgende nieuwsbrieven

De volgende nieuwsbrief zal eind april verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage naar 
het secretariaat.
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