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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen, 

Met veel plezier voor u gemaakt, hierbij de eerste nieuwsbrief in 2022 vanuit het bestuur in 
het jaar van de merel. 

 

 

Foto Mary Mombarg. 

Op dit moment lijkt de natuur weer te ontwaken. Alhoewel het pas februari is zijn de eerste 
tekenen te zien dat de lente in aantocht is. Zo zie ik in mijn tuin alweer de eerste sneeuw-
klokjes en krokussen fier boven de grond staan, en ook het longkruid is al zichtbaar. De se-
ringenboom heeft al dikke knoppen en de clematis groeit ook al. Gisteren zag ik bij de vijver 



in Warnsveld tot mijn vreugde de eerste scholekster van het jaar. En zo heb ik in ons werk-
gebied genoten van de aalscholvers in hun broedkleed. Alle tekenen wijzen erop dat het 
voorjaar in aantocht is. Namens het bestuur wens ik jullie een mooi voorjaar en veel leesple-
zier. 

Mary Mombarg voorzitter. 

  Foto Mary Mombarg. 

 

Tillen tellen 

Van Hans Willemsen van de Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring kregen we het vol-
gende verzoek: 
Tellers gezocht voor drie huiszwaluwtillen op de Voorsterklei. 
Het is voldoende om de tillen 3 keer te monitoren; vaker mag natuurlijk ook, dit geeft dan 
misschien een nog beter beeld. 
Bij voorkeur 4 keer en wel rond  15 mei, 15 juni, 15 juli en 15 augustus; vooral de laatste 2 
data zijn belangrijk. 
Je ziet de huiszwaluwen al eerder, maar vaak vliegen ze dan alleen nog maar rond en ver-
kennen de boel. 
Ik vraag elk jaar het volgende: 

• hoeveel bezette nesten heeft de til?  
• op welke afstand van de til zijn er ook bezette nesten?  
• wordt er gebruik gemaakt van een lokroepinstallatie  
• is er nog sprake van een 2e of 3e legsel?  
• waren er ook andere bewoners van de nesten gesignaleerd, zoals, mussensoorten, 

mezensoorten? 

Zowel Vogelbescherming Nederland als SOVON krijgen de gegevens aangeleverd. 
Lijkt dit je wat? Neem contact op met het secretariaat. Je krijgt dan alle benodigde informatie. 
  

 



Cursussen 

Zowel de beginnerscursus als de vervolgcursus Vogelzang zitten helemaal vol. Beide 
cursussen moesten in maart 2020 gestopt worden na 1 les. Een flink aantal deelnemers van 
toen heeft dus twee jaar gewacht op het vervolg van hun cursus! Vanaf volgende week 
starten we weer. 

Bomenkap Zutphen 
Nog altijd worden er te veel en onnodig bomen gekapt met als argument dat ze gevaarlijk 
zijn of ziek. 
Zo lazen we een kapaanvraag van 105 bomen op Bronsbergen. Een bosje van de gemeente 
waar ooievaars nestelen en soms ransuilen en spechten huizen. 
Ook hier hebben we om uitleg gevraagd en een zienswijze ingediend. 
De wethouder reageerde al snel dat er geen 105 bommen gekapt gaan worden. Een aantal 
is in slechte conditie. Er moet onderhoud gepleegd worden. 
“ Daarom moeten we als eigenaar van de bomen ingrijpen”. 
Wij begrijpen dat het soms nodig is. Maar dit zijn toch abnormale vergissingen. Tijd dat 
Zutphen weer een goede ecologe krijgt, naar wie ook geluisterd wordt. 
Onderhoud mag trouwens ook niet in de broedtijd plaatsvinden. De ooievaars zijn alweer net 
terug. 

Hans Grotenhuis 

Ganzen 
De VWG heeft begin februari via haar advocaat gereageerd op verzoek van de rechtbank, op 
het verweerschrift van de provincie Gelderland inzake het Faunabeheerplan ganzen 2020-
2026. 
De provincie had in haar reactie niet geantwoord op vragen van de rechtbank in het 
tussenvonnis om cijfers waarop zij zich baseert te onderbouwen. Wel stuurde zij stapels 
gedateerde rapporten op. 
De rechtbank is nu aan zet om actie te ondernemen. Dat kan zijn een eindvonnis, maar ook 
een nieuwe zitting. We wachten het af. Het belangrijkste bezwaar van ons is het vervroegen 
van het afschieten van trekganzen vanaf 1 februari i.p.v. 1 maart. ( inkorten winterperiode).  

 
Tentfeest/ Roeken 
Het waterschap Rijn en IJssel heeft een watervergunning verleend aan de aanvragers van 
een tentfeest tussen Zutphen en Warnsveld op 2 april midden in het broedseizoen. 
Naastgelegen is een grote roekenkolonie. Door het lawaai worden de beschermde roeken 
verstoord. De roekenstand in oost Nederland is sterk afgenomen. In Zutphen in het 
buitengebied sinds 2000 met meer dan 50%. Naar een  andere locatie of tijdstip buiten het 
broedseizoen wordt niet gekeken of gevraagd.   
De te beoordelen aanvraag betreft het aanleggen van rijplaten/ looppad vanaf de 
Warnsveldse weg. Door dit goed te keuren wordt indirect het tentfeest goedgekeurd. Het 
waterschap toetst niet de wet Natuurbescherming, noch de wet Ruimtelijke Ordening.  Dat is 
de verantwoordelijkheid van anderen vindt zij. Ecologie geldt bij haar in deze tijd alleen voor 
het water. Ook de gemeente Zutphen heeft een aanvraag voor een evenementenvergunning 
gekregen. Daarover is nog niet beslist. Wel heeft de VWG alvast een zienswijze ingediend.  
Twee jaar terug is het feest, hoewel verleend door de gemeente, afgelast door de 
coronaperikelen. Coördinatie tussen vergunning verlenende partijen is er niet. 
We gaan zien hoe de gemeente beslist. 
 

Hans Grotenhuis 



 

Appelvink tijdens tuintelling, foto Remke van Rijswijk 

 

Januaritelling 

De maand januari is alweer voorbij en de tellingen van dit jaar zijn allemaal binnen. 
Iedereen bedankt voor alle inspanningen en hopelijk een beetje van genoten van de vogels 
en het lekker buiten rondstruinen. 
Er is in totaal 773 km afgelegd per fiets en te voet om 17246 hectare te doorzoeken. Daar is 
bij elkaar 222,7 uur aan besteed. De resultaten zijn naar de tellers gestuurd. Te zijner tijd 
komt het verslag op de website.  

 

Nationale Tuintelling 
Het laatste weekend van januari is er in 446 tuinen in Zutphen en in 120 tuinen in Warnsveld 
meegedaan met de Nationale Tuinvogeltelling. Landelijk was de top drie huismus, koolmees 
en merel.  

postcode Aantal tellers 1 2 3 

7201 72 Huismus, 259 Koolmees, 109 Merel, 81 

7202 4 Ekster, 4 Kauw, 3 Merel, 3 

7203 48 Huismus, 144 Koolmees, 120 Merel, 79 

7204 47 Huismus, 251 Koolmees, 97 Pimpelmees, 62 

7205 25 Huismus, 168 Koolmees, 51 Kauw, 44 

7206 53 Huismus, 407 Koolmees, 128 Pimpelmees, 78 

7207 77 Huismus,492 Koolmees, 205 Merel, 155 

Warnsveld 120 Husmus,366 Koolmees, 308 Merel, 242 

Eefde 80 Koolmees, 294 Pimpelmees, 
182 

Vink, 172 

Landelijk 170408 2,4 miljoen vogels geteld 

 

 



Excursies 

De excursiecommissie heeft weer een mooi programma samengesteld voor het komende 
half jaar. Dit programma is te vinden onder ‘agenda’ op de website. Leden krijgen ongeveer 
anderhalve week van tevoren een uitnodiging met meer informatie. 

 

Nog meer tellers gezocht 

Empese en Tondense Hei 

Eén van onze leden heeft jarenlang de broedvogels van de Empese en Tondense Hei geïn-
ventariseerd. Door drukke andere (vogel)werkzaamheden moet hij hiermee stoppen. Er 
wordt dringend een opvolger gezocht! Belangstelling? Meld je bij het secretariaat.  
Voor deze en andere potentiële broedvogeltellers organiseert Sovon een cursus broedvogel-
inventarisatie in Gelderland. Wel opgeven voor 1 maart! 
Bijgaande link geeft meer info. 

 

https://www.sovon.nl/nl/content/cursus-broedvogels-inventariseren-gelderse-natuurgebieden 
 

Broedparen scholeksters in stedelijk gebied. 
Hoe vergaat het de scholeksters in Zutphen en waar zitten mogelijke broedparen? 
Om een hiervan een goed beeld te krijgen zoek ik enkele tellers om met mij mee te doen om 
de scholeksters te inventariseren in de stad Zutphen.  
Hiervoor moeten we een paar keer op pad in de periode maart/april/mei. 
Dit om mogelijke broedparen en evt. broedsucces te kunnen vaststellen. 
Tevens zal er, indien we jongen vinden, geringd worden voor onderzoek. De mogelijkheid 
bestaat om dit ook eens mee te maken, hoewel het aantal deelnemers hiervoor beperkt is. 
Het monitoren van de mogelijke broedparen zal voornamelijk dakbroeders betreffen in de 
stad en op de industrieterreinen. Uiteindelijk dan nog een keer op pad om de jongen te 
monitoren voor evt. kleurring onderzoek. 
Zie ook : https://www.chirpscholekster.nl/ 
Vind jij het leuk om een paar keer op pad te gaan,  om mee te helpen zoeken  in een deel  
van Zutphen,  meld je dan aan via onderstaande mail en dan ontvang je de nodige 
informatie. 
Kan of wil je niet meedoen, maar weet je een locatie, of meerdere locaties in Zutphen, 
Warnsveld of industriegebied, dan dit ook graag mailen naar onderstaand e-mail adres.  
Wel graag de locatie vermelden b.v. straat, aantal en datum van waargenomen soort. 
Rob van Swieten 
06 13357686 
rovansw@hotmail.com  
 

  

 

 

https://www.sovon.nl/nl/content/cursus-broedvogels-inventariseren-gelderse-natuurgebieden
https://www.chirpscholekster.nl/
mailto:rovansw@hotmail.com


Tot slot: het grootste deel van de 200 mezenkastjes in Zutphen is weer schoon voor het 

nieuwe broedseizoen! Met dank aan Ad, Johan, Frank, Hans, Ben en Jouck. 

En nog een tip: 

Vanaf 1 maart weer meekijken webcams  www.beleefdelente.nl 

In ons werkgebied kan je meekijken in een kerkuilenkast waar de bosuil broedt op 5 eieren 
https://www.youtube.com/watch?v=uTZNvE1tpjA 

 

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

http://www.beleefdelente.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uTZNvE1tpjA

