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Beste leden van de vogelwerkgroep Zutphen, wat gaat de tijd snel, hierbij alweer de tweede
nieuwsbrief van dit jaar.
Vanmiddag zag ik bij de vijver in Warnsveld de grauwe gans met vijf pullen lopen, een teken
van het nieuwe leven. Ik blog ook bij de Vogelbescherming Nederland voor de kerkuil, ik had
vandaag een blog klaar over luisvliegen echter even na 15:00 uur melding van het eerste ei
bij de kerkuil van www.beleefdelente.nl/kerkuil en dus meteen weer in actie om een blog
online te zetten. Bij ons in de tuin zijn de koolmezen alweer druk met hun nestje en ik hoop
over een aantal dagen de gierzwaluwen weer te horen boven Warnsveld en Zutphen. Ik heb
de laatste paar dagen veel vogelaars ontmoet die net terug zijn uit Spanje en daar worden ze
al massaal waargenomen. Vandaag was er ook een bijeenkomst bij het Zonnepark in
Zutphen en daar vloog ook een koolmees in een van de vele vogelhuisjes die daar
opgehangen zijn door de Vogelwerkgroep Zutphen, een mooie ontwikkeling. Verder zagen
we wel 35 ooievaars die achter de ploeg van de boer liepen en scoorden we nog
verschillende rode lijst soorten. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Mary Mombarg, voorzitter
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Oeverzwaluwwand aan het Bronsbergermeer
Eind maart hebben we met een enthousiast groepje VWG’ers de oeverzwaluwwand weer
onder handen genomen.
Op verzoek van ons had de gemeente heel flink gesnoeid zodat de eventuele aanvliegroute
weer vrij is. Ook hadden ze een kuub leemhoudend zand op het pad bij de wand gestort.
Wij konden met emmers en kruiwagens het zand naar de muur brengen.
We zouden het dit jaar grootscheeps aanpakken…
Eerst moesten de 108 gaten in de muur schoongemaakt worden. Het oude zand eruit, en
nieuw zand erin. Oeverzwaluwen willen nu eenmaal in "vers" zand hun eigen nesthol
uitgraven.
Dar was niet eenvoudig om boven je macht, of op een wiebelende huishoudtrap, met een
grondboor de gaten leeg te maken. Gewoon keihard werken !
Vervolgens hebben we alle gaten heel zorgvuldig weer met vers zand gevuld.
Een kuub bleek wel heel erg veel te zijn. Maar afijn het is gelukt.
De muur is er klaar voor, de zwaluwen zijn van harte welkom !!!!
En jawel, vanmorgen 20 april hebben zich 5 oeverzwaluwen gemeld. Terug uit Afrika.
Geweldig! Het was duidelijk een eerste inspectie daar bij die wand. Ze vlogen heen en weer
en soms in en uit .
En nu maar hopen dat er meer komen en vooral dat ze blijven!
Carin

Slechtvalken
Ook dit jaar broeden waarschijnlijk de slechtvalken weer. Na een dood vrouwtje dit voorjaar
is er gelukkig weer een ander vrouwtje gekomen. Rond koningsdag en 4 en 5 mei wordt er
om de broedende valken niet te verstoren niet gevlagd.
Vrienden van de St. Walburgiskerk hebben een inzamelingsactie gestart voor een
uitschuifbare vlaggenmast op een andere plaats. Een mooi initiatief. De VWG heeft een
bijdrage verstrekt. Ook meedoen? Kijk op de website van de Vrienden van de Walburgiskerk
voor meer informatie.

Nieuws over procedures
- Evenementenvergunning tentfeest op 2 april in broedtijd en de mogelijke ver-

-

-

storing van de roeken van de op circa 40 meter afstand gelegen roekenkolonie.
De VWG heeft de aangevraagde voorlopige voorziening bij de rechtbank Gelderland
tegen de verlening door de gemeente Zutphen verloren. De rechter achtte niet bewezen dat de roeken verstoord zouden kunnen worden. Helaas heeft de rechter ook
geen kennis van vogelzaken. Zonder goed tegenrapport, werd het voordeel naar de
gemeente toegekend. Zou er ook zo geoordeeld worden nabij een nest van een rode
wouw? Wij volgen de ontwikkelingen.
Ooievaarsbosje Bronsbergen.
In januari j.l. publiceerde de gemeente Zutphen een kapaanvraag van liefst 105 bomen, vooral populieren.
De VWG stuurde een zienswijze dat er vogels broeden, o.a. ooievaars die in februari
terugkomen, en deelde mee dat er in het broedseizoen niet gekapt mag worden. Nesten en vogels zijn beschermd volgens de wet Natuurbescherming.
De gemeente verdaagde op 12 april het besluit met 6 weken. Een woordvoerder verklaarde dat het sowieso niet de bedoeling is de bomen pal vóór of in het broedseizoen te kappen. Er blijkt een nieuwe aanvraag te zijn ingediend. Een adviesbureau
heeft onderzoek gedaan naar flora en fauna. De groendeskundige van de gemeente
is akkoord met de kap.
De VWG vindt dat het bosje belangrijke ecologische waarden heeft gekregen en niet
beschouwd kan worden als productiebos. Wel kunnen gevaarlijke bomen aan de rand
onderhoud nodig hebben. Het is geen openbaar toegankelijk bos.
Op 19 april j.l. werd door B. en W. een nieuw besluit genomen om toch max. 105
bomen te kappen na het broedseizoen op basis van de Verordening fysieke leefomgeving omdat op basis van boomkundige maatstaven de instandhouding niet langer verantwoord zou zijn ter voorkoming van letsel. De bomen hebben geen grote
landschappelijke waarde voor stadsschoon stelt de gemeente. Wel wordt nu rekening
gehouden met de ooievaars.
In de voorschriften is ingewikkeld beschreven “dat per boom volgens de VTA -methode bepaald moet worden, welke minst ingrijpende maatregelen genomen dienen
te worden”. Het blijft nog onduidelijk wat er nu precies gebeurt.
De VWG heeft om nadere informatie gevraagd.
Beroep Fauna Beheer Plan Ganzen 2020-2026 van Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
De rechtbank heeft nog altijd geen definitief besluit genomen na het tussenvonnis van
12-10-2021. De VWG is met name gekant tegen het vervroegen van de zomerperiode van 1 maart naar 1 februari waardoor de trekganzen zoals kolgans en brandgans
onnodig verontrust worden door mogelijk afschot.
Het wachten is op de rechtbank.
Hans Grotenhuis, 21 april 2022.

Watervogeltellingen 2021
Michel heeft een rapport geschreven over de watervogeltellingen in ons werkgebied in 2021.
Naast veel cijfers ook mooie foto’s en interessante verhalen. Neem een kijkje op:

http://www.vwg-zutphen.nl/ --> info --> Archief --> Rapportages
of meteen naar:
https://www.vwg-zutphen.nl/Pdf/Rapporten/watervogeltellingen_zutphen_2021.pdf

Verrekijkertestdag bij Geluksvogels
Op zondag 1 mei houdt Geluksvogels samen met Vogelbescherming een verrekijker-testdag. Deze dag staat in teken van optiek van de Vogelbescherming.
En nog leuker…. Meimaand = Kijkermaand!
Je krijgt de hele maand mei 10% korting op de optiek van Vogelbescherming. Ben je lid van
Vogelbescherming? Dan krijg je zelfs een korting van 20%!
Deze dag is uitermate geschikt om alle kijkers te vergelijken en erachter te komen welke
kijker het best bij je past. Of je nou een instapmodel wil aanschaffen of een topkijker, je bent
van harte welkom! Meer informatie en
aanmelden: https://www.wijzijngeluksvogels.nl/verrekijker-testdagen/

Donderdag 19 mei: lezing Remco Daalder over zijn nieuwe boek De soortenjager bij Van Someren & Ten Bosch
In veertig jaar vogels kijken heeft ecoloog en schrijver Remco Daalder best veel vogels gezien, maar hij behoort niet tot de Nederlandse top, dan moet je namelijk meer dan 1500 soorten gezien hebben. En internationaal al helemaal niet: er zijn wereldwijd elf vogelaars die
meer dan 9000 soorten mochten aanvinken.
Daalder besluit zichzelf een doel stellen: hij wordt soortenjager. Maar omdat 1500 soorten
zien hem te hoog gegrepen lijkt voor iemand die met de grootste tegenzin in een vliegtuig
stapt stelt hij zijn doel lager. Naar 1000 soorten. Ongeveer 10% van het totale aantal vogelsoorten. En wel voor zijn zestigste, wat betekent dat hij vier jaar heeft.
Met humor, kennis van zaken en veel inlevingsvermogen laat Remco Daalder zien hoe het is
om een écht fanatieke vogelaar te worden en hoe verslavend het is om lijstjes bij te houden.

In één ding wijkt hij af van de meeste soortenjagers: Remco Daalder kan goed relativeren én
heel goed schrijven.
Remco Daalder was stadsbioloog bij de gemeente Amsterdam. Hij schreef verscheidende
boeken waaronder monografieën over de gierzwaluw en de meerkoet in De vogelserie. Met
De gierzwaluw won hij de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek. Ook schrijft hij een
natuurcolumn in NRC Handelsblad.

Kaarten voor deze lezing zijn verkrijgbaar a 10 euro bij Van Someren & Ten Bosch.
19 mei 2022, 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), locatie: Kerkhof 16

Nieuws van Vogelbescherming Nederland
Nationale Vogelweek
In de Nationale Vogelweek van 6 t/m 15 mei zijn er in het hele land allerlei activiteiten. Deze
zijn te vinden op www.vogelweek.nl.
Omgevingswet – een update
De invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld, nu tot 1 januari 2023. Maar dat
betekent niet dat gemeenten nu achterover gaan leunen.
Veel gemeenten zijn al begonnen met het opstellen van omgevingsvisies en -plannen en
zullen daar mee doorgaan.
En andere zullen gewoon starten met het opstellen van visies en plannen.
Inspiratie en motivatie
Jelle de Jong, directeur IVN, houdt een inspirerend betoog over kansen die de
Omgevingswet ons biedt om groene dromen te realiseren en om gemeente op het goede,
groene spoor te zetten. Dat betoog kan je bekijken in deze video.
Stappenplan
Je wilt graag invloed uitoefenen op de Gemeentelijke Omgevingsvisie of het Omgevingsplan
van je gemeente, zodat je kan zorgen dat het groen en de natuur in je buurt behouden en
versterkt worden. Hoe doe je dat? Op de Toolkitpagina van de website
SamenvooronzeLeefomgeving.nl hebben we een Stappenplan geplaatst.
Online Cursus
Een korte online cursus over Omgevingswet waarin je leert over het hoe en wat van
Gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen inhouden, en hoe je daarbij zelf een rol kunt
spelen.

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

