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Beste leden van de vogelwerkgroep Zutphen,
Als u dit leest, is de zomer begonnen en ik hoop voor eenieder een fijne tijd met vakantie of
lekker vrij. De gierzwaluwen “gieren” heerlijk boven Warnsveld en in onze tuin staat
inmiddels het 2e nestje koolmezen op uitvliegen.
Op 20 mei mocht ik mee de slechtvalken ringen boven in de toren van de Walburgiskerk, en
heb ik ’s middags samen met Rob gezellig boomvalken zitten kijken, onder het genot van
koffie, wat een welkome afwisseling was in de ringdrukte van de steenuilen en torenvalken.
Er is weer volop activiteit in onze vogelwerkgroep, waarvoor ik alle vrijwilligers wil bedanken.
Via deze weg wil ik Leo, Theo, Remke en Adri en Steven bedanken voor hun inzet voor de
beginnerscursus en de zangvogelcursus. Fijn dat dit door jullie inzet weer gelukt is.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief,
Mary Mombarg, voorzitter

Kievit pul ijsbaan Zutphen 2019 Foto Kim Hiddink

Slechtvalken
Een wens ging in vervulling en op 20 mei was het zover, de slechtvalken op de Sint
Walburgiskerk, te Zutphen werden geringd. Samen met Florence, namens de VWZ en Peter
van Geneijgen(de ringer) klommen we zo’n 265 treden naar de nestkast op 57 meter hoogte.
We troffen twee jongen en een niet uitgekomen ei aan in de nestkast. De jongen werden
gewogen, gemeten en geringd, en natuurlijk is het geslacht vastgesteld van de jonge
slechtvalken. De eerst geringde is een vrouwtje, met 765 gram goed aan gewicht en 21
dagen oud. De ander is een mannetje, 22,5 dagen oud en weegt 595 gram. Dit is ver boven
zijn streefgewicht. Bij de meeste roofvogels is het vrouwtje groter dan het mannetje.
Inmiddels is dit al meer dan 4 weken geleden en een mooie ervaring. De slechtvalken zijn
inmiddels uitgevlogen. Maar wie weet, kijk omhoog bij de Walburgiskerk en zie wat je ziet.
Mary Mombarg
Foto’s Florence Werkhoven

Tellen van huiszwaluwen Voorsterklei
Door José Teunissen

Begin januari was er, via de mail, een verzoek gekomen of er iemand de tillen van de
huiszwaluwen wilde monitoren op de Voorsterklei. Dit was de laatste twee jaar niet
meer gebeurd. Daardoor ontstond een hiaat in de monitoring.
Ik heb die bewuste mail gelezen en dacht: Dat kan ik wel doen. Niet dat ik nu zo’n grote
vogelkenner ben maar ik weet wel het onderscheid tussen huiszwaluw, boerenzwaluw en
gierzwaluw.

Op mijn eigen bescheiden manier tel ik in januari de vogels in mijn tuin en geef deze
dan netjes door aan de tuinvogeltelling van de Vogelbescherming.
Sinds het begin van de Coronapandemie ben ik lid van de Vogelwerkgroep. Ja, ik ben
iemand die, door de Coronapandemie, er meer op uit ben gaan trekken, met verrekijker, de
natuur in. Ook om mijn conditie op peil te houden en om ‘even’ weg te zijn van mijn werk. Ik
werk namelijk als verpleegkundige in een verpleeghuis en met name in het begin van de
pandemie was het heel zwaar. Weinig middelen, veel besmettingen en helaas een aantal
doden.
Dus wat deed ik op mijn vrije dag: ik pakte de fiets en mijn verrekijker en ging op pad, onder
andere naar de Vogelkijkhut. Daar was ik al vaker geweest en zag ook het bord met
vogelsoorten en de naam van de Vogelwerkgroep. Daar heb ik besloten om lid te worden.
De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan interesseren in vogels. Wat hoor ik voor een
geluid, herken ik de vogel? Dus probeer ik ieder jaar een of meer vogels te spotten die ik nog
niet ken of gehoord heb. Dat was ook de aanleiding om ja te zeggen om huiszwaluwen te
tellen op de Voorsterklei.
Eind april ben ik op onderzoek gegaan. Ik had wel drie namen en nummers mee gekregen
maar dat zei me niets. Voorsterklei natuurlijk wel maar wist bijvoorbeeld niet of het een
straatnaam o.i.d. was. Ik dacht alleen dat het hele gebied zo heette. Ook de drie namen
zeiden me niets. Op Google-maps en kaarten van de omgeving kwam ik niet verder. Op een
goed moment heb ik de fiets gepakt en ben ik naar het gebied gereden. Ik had me
voorgenomen om de eerst de beste boer of bewoner die buiten was aan te spreken of de
namen hun wat zeiden. Bij de eerste boerderij zag ik iemand werken en ben er naar
toegegaan. Het was midden in de roos. Het bleken geen straatnamen maar achternamen te
zijn. Die woensdag heb ik kennis gemaakt met de mensen waarvan de tillen op het erf staan.
Ik ben door alle drie hartelijk ontvangen en kreeg ook direct allerlei verhalen te horen.
Kort daarna ben ik teruggegaan om daadwerkelijk te gaan tellen, dit heb ik gecombineerd
met een wandeling samen met mijn man.
Tot nu toe is er één til bezet met zeven nesten. De twee andere zijn nog leeg. Half juni/juli en
augustus ga ik weer kijken.
Ik vind het een leuke ervaring. De mensen, waar de tillen staan, zijn heel aardig en open.
In augustus zal ik alle gegevens doorgeven zodat het hiaat weer ‘opgevuld’ kan worden

IJsvogels broeden in de oeverzwaluwwand
Helaas broeden er ook dit jaar geen oeverzwaluwen in de wand in Bronsbergen maar net zo
leuk dit jaar broedt er wel een ijsvogel.
Vorige maand zijn er 2 x groepjes van 5 zwaluwen gezien die enkele dagen bleven om, zo
lijkt het, de wand te inspecteren. Maar helaas, de "huisvesting "werd blijkbaar niet goed
genoeg gevonden. Ach, het is ook wel logisch dat wanneer er ergens een bouwproject is met
een enorme berg zand dat dat dan een veel aantrekkelijkere woning is .
Het moet gezegd worden, "onze "wand is in maart met man en macht weer gerenoveerd
maar een ideale plek is het niet. Snoeien doet groeien! Inderdaad. Het riet, in maart weg
gemaaid, staat inmiddels weer meters hoog. Dus de aanvliegroute voor oeverzwaluwen is
verre van optimaal.
Blijkbaar stelt een ijsvogel heel andere eisen. Een paartje ijsvogels heeft een van de
onderste gaten gebruikt om een nest te maken. In mei zag ik als ik in de buurt van de wand

zwom , verschillende keren tegelijkertijd 2 ijsvogels vliegen. Soms had er een vogel een visje
in z’n bek. Dat moeten dan toch wel de ouders geweest zijn met een hapje voor hun jong.
Hopelijk gaan naast de kleine karkiet, meerkoet, waterhoen en knobbelzwaan nog veel meer
andere vogels het Bronsbergermeer ontdekken als mooie broedplaats .
Carin Barendregt

Vogelwandelboekje
Het vogelwandelboekje uit 2015 is al jaren uitverkocht. Maar er is nog veel vraag naar.
Daarom zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe versie. We hebben een
projectgroep opgericht, die bestaat uit Ton, Eveline, Chris en Joost. En na een aantal
voorbereidende werkzaamheden komen we langzaam toe aan de routes zelf. En daarbij
willen we gebruik maken van de kennis en ideeën die jullie hebben.
•

We willen een paar nieuwe routes toevoegen in het centrum en ten westen van de
stad. Heb je daar ideeën over? Laat het ons weten.

•

En kunnen er ook routes af? Of maken we het boekje dikker? Graag horen we ervaringen van gebruikers.

•

Welke routes loop je graag? Waarom? Welke vogels zag je daar? En welke routes
zou je nooit lopen? Waarom niet?

•

En ben je wel eens verdwaald? Hoe kwam dat?

•

Alle ideeën zijn welkom.

We willen binnenkort beginnen met het nalopen van de bestaande routes en het uitzetten
van nieuwe.
•

Wil je daarbij helpen? Geef je dan op.

Reacties kunnen naar Joost (j.meilof@solcon.nl). Hoe eerder, hoe beter.
.

Nieuws over procedures
Bij het af en toe doornemen van Faunabeheerzaken kwam ik de jaarrapportage 2020 van de
Faunabeheereenheid Gelderland tegen. Deze staat op de website van de FBE Gelderland
onder rapportages.
Tot mijn voldoening zag ik op pag. 6 onder de kop inleiding dat “ het doden van en/of
wegnemen van dieren niet het primaire doel of belang is van de FBE. Faunabeheer gebeurt
trapsgewijs middels een escalatieladder waarin een viertal stappen worden gevolgd”.
Lees daar de 4 stappen.
Veder op pagina 21 punt 3.34 Afschot knobbelzwaan:
De ontheffing voor de knobbelzwaan is per 7 maart 2021 verlopen.
Er is volgens mij geen verlenging of een nieuw faunabeheerplan ingediend, noch
goedgekeurd. Dat betekent dat er geen apart faunabeheerplan Knobbelzwaan meer is.
Dan hebben onze procedures tot bij de Raad van State, waar wij verloren op formele
gronden, toch uiteindelijk succes opgeleverd.
Eerder werd steeds de emotie genoemd van de bezwaarmakers. Nu wordt er een escalatie
ladder gebruikt die het thans niet meer toelaat? Het eindresultaat telt uiteindelijk.
Nu het FBP Ganzen nog.
Hans Grotenhuis

Cursussen

De laatste avond van de beginnerscursus, foto Remke van Rijswijk

Na 6 cursusavonden en excursies zijn zowel de beginnerscursus als de cursus Vogelzang
alweer afgelopen. Hieronder een korte terugblik op de eerste cursus, door Leo Goedkoop:
De beginnerscursus begon op 23 februari, koud en kale bomen, en met een excursie die pas
om 09.00 u. begon.
Zaterdag 4 juni, fris, alles in blad en deze laatste excursie begon om 06.00 u. ....
Een veel gehoorde verzuchting was op 23 februari 'ik hoor van alles, maar zie niks' of 'ik zie
van alles, maar geen idee wat het is'.
In deze cursusperiode hebben zowel docenten als begeleiders getracht hier wat ordening in
aan te brengen, achtergrondinformatie aan te dragen en hebben we geleerd hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Elementaire begrippen m.b.t. vogelzang, gedrag en verenkleed
kwamen voorbij.
Alles tegelijk zien lukt niet dus focussen op een enkele vogel en dan gericht kijken naar voorkomen, uiterlijke kenmerken, soort snavel, kleur, oogstreep, kleur poten, vliegbeeld etc. Oefening baart kunst en dat geldt vooral bij het kijken naar vogels.
Frank v.d. Haak was de laatste les onze gastspreker en vertelde ons over de activiteiten die
onze Vogelwerkgroep te bieden heeft.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is er nog niets met zekerheid te melden over nieuwe
cursussen. Plannen zijn er wel. Houd mail en website in de gaten!

Boekentip van Dineke:
Gevleugelde geschiedenis van Nederland (De Nederlanders en hun vogels), red. Jan Luiten
van Zanden.
Bekijk de eerste 20 pagina’s op

https://www.boekenwereld.com/jan-luiten-van-zanden-gevleugelde-geschiedenis-vannederland-9789026357749
De volgende nieuwsbrief zal eind augustus verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage
naar het secretariaat vòòr 15 augustus.

Artikel in Leesten beweegt, met dank aan Frans Parmentier

