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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen,

Vol trots presenteren we nieuwsbrief nummer vijf van 2021 met informatie vanuit het bestuur.

Bij deze wil ik vooral een oproep doen om vooral kopij aan te leveren om een volgende 

nieuwsbrief te kunnen vullen vanuit de leden van de vogelwerkgroep.

Namens het bestuur wens ik u allen veel leesplezier met deze najaars nieuwsbrief!

Ik was op zondag 5 september 2021 te gast op de trektelpost Warnsveld. Een half uur voor 

zonsopkomst waren Frans Parmentier en ikzelf paraat op de trektelpost. Het was een mooie 

kennismaking met een prachtige vogeltrek. Ondanks het vroege tijdstip in dit seizoen trokken

er twee visarenden door.

Op 28 september hadden wij eindelijk weer een live ledenbijeenkomst in de Theetuin in 

Vierakker. Er werd oneindig veel bijgepraat, er was een live zoomverbinding met leden vanuit

Falsterbo Zweden met een verslag over hun belevenissen met als thema “De bijna vogel”, 

nieuwe leden werden welkom geheten en er werd veel informatie uitgewisseld. Joost had 

hulp nodig met het determineren van vogels en Frans nam ons mee in….???

Op 12 oktober schoof ik aan bij de Oelewappers om kennis te maken en ook dit was een 

goede bijeenkomst. De meeste Oelewappers kende ik al maar op deze bijeenkomst waren er

ook vele nieuwe leden aanwezig die zich in ons werkgebied gaan inzetten voor de 

bescherming van uilen en torenvalken. 

Op 15 oktober was ik te gast bij de jonge vogelaars, dit was een prettige kennismaking. Ik 

heb de jonge vogelaars laten weten trots te zijn dat er binnen onze vogelwerkgroep zoveel 

aandacht is om jonge mensen de liefde voor de vogels en natuur bij te brengen.

In het Sovon nieuws las ik het volgende over de Zwarte Sterns

Het meest opvallende fenomeen was een spectaculaire doortrekgolf van Zwarte Sterns rond 

midden-augustus. Het ging om aantallen die nog nooit eerder waren vastgesteld langs de 

Noordzeekust. Het uurgemiddelde over alle zeetrekposten in augustus 2021 (49.4 vogels 

/uur) was 26 maal zo hoog als dat in de afgelopen 20 jaar. Het ging om duizenden vogels per

telpost.

De ongewone aantallen Zwarte Sterns begonnen zich vanaf 8 augustus af te tekenen. Op 12

augustus werden er bij Petten 1796 naar zuid gezien, gevolgd door 2022 bij Camperduin op 

de 13e. Bij Egmond en Castricum werd die ochtend ook geteld maar bleven de aantallen met

ruim 200 vogels nog flink achter. Pas de volgende dag bereikte de golf ook die posten, maar 

reikte nog niet echt zuidelijker. Dat gebeurde ook op de 15e nog niet en ook bij Castricum en 

Egmond vlogen er toen weer minder, terwijl hogerop langs de Noord-Hollandse kust nog 

flinke aantallen heen en weer vlogen. De concentratie van tot ongeveer 5000 Zwarte Sterns 



leek dus enkele dagen aanwezig te zijn geweest voor de Kop van Noord-Holland, zonder 

door te trekken naar zuid. Een intrigerende vraag is of deze vogels na een dag foerageren 

op zee misschien terugvlogen naar een slaapplaats, bijvoorbeeld op de Razende Bol of zelfs

de traditionele locatie op het Balgzand.

Mary Mombarg Voorzitter.

Kepen foto Mary Mombarg.

Het VWG-café en de ledenbijeenkomsten gaan samen

Eind september hebben een aantal bestuursleden en 3  leden van de excursiecommissie de 

koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we verder willen met de ledenbijeenkomsten en 

het succesvolle vwg-café. Er is afgesproken dat de excursiecommissie het voortouw neemt 

bij de organisatie van de VWG-café-ledenavonden. Zodra er een geschikte locatie is 

gevonden gaat het VWG-café nieuwe stijl van start.

Doel van de vwg-café is om kort info te geven over de eerstkomende excursie mede om 

leden te stimuleren zich ervoor aan te melden en na te praten over voorgaande excursie. 

Maar daarnaast ook de leden een podium te bieden voor fotoverslagen, tellingen, speelse 

quizzen enzovoort. Daarvoor kunnen leden zich van tevoren aanmelden, maar vooral ook 

spontaan op de avond zelf. En natuurlijk is er vooral ruimte voor onderling contact in een 

cafésfeer.



120 Amsterdamse kinderen op schoolkamp pluizen braakballen uit!

De Amsterdamse Theo Thijssenschool uit de Jordaan ging in oktober met de 120 kinderen 

van de groepen 5 en 6 op schoolkamp naar de Stayokay bij Gorssel. Met de IVN-Werkgroep 

Jeugd uit Deventer onderzochten ze de natuur rond hun verblijf op bodem-, bos- en 

waterdiertjes en deden ze een zintuigenbelevingsspel.

Mijn aandeel was het leveren van 120 braakballen- oeps, daar ging mijn voorraad- en 

begeleiden van groepjes kinderen bij het uitpluizen.

Ook Amsterdamse kinderen zijn wild enthousiast als het gaat om uilen en ballen pluizen!

Ontelbare kaakjes, zelfs die van een waterspitsmuis met rode puntjes op de tanden, 

schedeltjes, ribbetjes, onder- en bovenbenen kwamen uit de ballen tevoorschijn en werden 

in een zelfgemaakte envelop gestopt.

Als voorbereiding bekeken ze in de week voor het schoolkamp de door filmer en VWG-lid 

Johan Blanksma geproduceerde film ‘Lotte en de Uilen’. Een film waarin het 10-jarige meisje 

Lotte en de Zutphense bosuil op de Boompjeswal een belangrijk rol spelen; via hen kijken de

toeschouwers mee naar wat zich allemaal in het leven van onze wilde uilen afspeelt. En ook 

deze kinderen houden het meest van sneeuwuil Hedwig (uit Harry Potter), net als Lotte.

N.B. Even mijn dank uitspreken aan de Werkgroep de Oelenwappers! Dankzij deze groep 

mensen kan ik iedere keer weer mijn voorraad braakballen aanvullen.

Jouck Iedema



Tussenuitspraak Rechtbank Gelderland 12 oktober 2021 

inzake FBP Ganzen Gelderland 2020-2026

Op 29 juni is het beroep behandeld van de VWG Zutphen tegen het College van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland. Een tussenvonnis is op 12 oktober j.l. gepubliceerd.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank G.S. opgedragen aan de rechtbank te berichten of zij 

binnen 2 weken de door de rechtbank geconstateerde gebreken in het Faunabeheerplan wil 

herstellen. 

De rechtbank is van oordeel dat bij de doelstand en schade van de grauwe gans in het 

faunabeheerplan geen nadere toelichting is gegeven. G.S. heeft onvoldoende onderbouwd 

waarom in Gelderland uitgegaan moet worden van het niveau van de schade en de aantallen

in 2005.

Wat betreft het vervroegen van de zomerperiode van 1 maart naar 1 februari waarbij de 

winterrust verkort wordt moet G.S. haar belang nader onderbouwen waarbij het belang van 

trekvogels in ogenschouw moet worden genomen. Dit deel van het VWG beroep slaagt. 

Maar niet alle gronden van de VWG slagen. Zo krijgt verweerder (GS) bij andere 

bevredigende oplossingen voor populatiebeheer en schadebestrijding beoordelingsruimte. 

Over de jacht met roofvogels wordt gezegd dat vanwege het beperkte belang van de 

ontheffing en omdat het effectief is op plekken waar niet kan worden geschoten verweerder 

dit voldoende gemotiveerd heeft. Een aanvechtbaar oordeel.

De totale beslissing is aangehouden. Wordt vervolgd.

Wat betreft het Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling is door G.S. op 13-9-2021 

een nieuw besluit genomen. Daarbij is de brandgans verwijderd uit het nieuwe 

vrijstellingsplan. Een goede zaak.

Hans Grotenhuis, 14-10-2021.

Kleine meeuwen herkennen

Op 2 november van 20.00 tot 21.00 kun je vanachter je laptop een workshop kleine 

meeuwen herkennen volgen. Aanmelden hoeft niet, gewoon op tijd aanschuiven bij het 

youtubekanaal van Sovon. Zie www.sovon.nl. Ook voor meer informatie over de landelijke 

dag op 27 november.

http://www.sovon.nl/


Vacature

Wegens het aftreden van ons bestuurslid Hans Grotenhuis in april 2022 zijn

we op zoek naar een algemeen bestuurslid

We zoeken iemand die....

• zich in wil zetten voor de bescherming van vogels in en rond Zutphen 

• flexibel, energiek en betrokken is

• goed kan samenwerken

• ongeveer 1x per 6 weken een bestuursvergadering wil bijwonen

We bieden.....

• een interessante vrijwilligersfunctie

• in een enthousiast team

• een uitgebreide inwerkperiode

Wil je goed op de hoogte zijn van alles wat er in en om Zutphen speelt omtrent vogels? 

Reageer dan zsm. Stuur een mail  met motivatie naar vwgzutphen@gmail.com

Kennis van procedures en regelgeving is een pré, maar zeker niet noodzakelijk.

De volgende nieuwsbrief zal eind december verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage 
naar het secretariaat vòòr 15 december.
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