Jaarverslag 2021

Algemeen
We hebben een roulerend voorzitterschap (roulerende leden) met Marjon van Drongelen
als werkgroepcoördinator en roulerende notulisten bij elke vergadering. Ron Brandhorst
is gestopt als secretaris en deze taak is overgenomen door Jeroen Hoveling. Guido Janze
beheert de penningen.
COVID-19 heeft onze VWG-activiteiten opnieuw flink dwars gezeten, waardoor er maar
zeer beperkt groeps-/publieksactiviteiten konden plaatsvinden. Gelukkig konden er nog
wel wat vogeltellingen doorgang vinden omdat deze vaak individueel of in tweetallen
worden gedaan.
Leden, vergaderingen/activiteiten
Er is door de leden dit jaar slechts één keer vergaderd, begin oktober, in ‘De Ruumte’ te
Halle waarbij 16 leden present waren. Leden van KNNV-afdeling Regio Doetinchem zijn
e
ook welkom bij onze vergaderingen. Een 2 vergadering in november is afgelast omdat er
geen lezing/programma tot stand kon worden gebracht.
Het aantal leden begin 2021 was 44 en thans aan het einde van het jaar 42.
Tijdens onze ledenavond in oktober zijn er o.a. waarnemingen uitgewisseld en heeft lid
Frans Witjes een prachtige presentatie gehouden over Terschelling.
In februari hebben Gerbert Strang en nieuw lid Thijs ter Avest het initiatief genomen voor
een eigen VWG WhatsApp-groep, om elkaar zo op de hoogte te houden van leuke,
actuele vogelwaarnemingen. Daar hebben zich 23 leden voor aangemeld. Gerbert is
beheerder.
Excursies
Het afgelopen jaar stonden er 5 vogelexcursies voor het publiek op het programma.
Daarvan is er slechts 1 doorgegaan: een
‘patrijzenfietstocht’ (5 dln, i.s.m.
regiowerkgroep Rondom Strang &
Iessel) bij Sinderen.
Pas in het najaar werd het weer
aangedurfd om 2 ledenexcursies te
organiseren: in oktober naar de
Slangenburg (12 dln.) en in november
naar Wageningen (8 dln.). De verslagen
staan op de website.
Wintertalingen (foto: Jeroen Hoveling)

1

Projecten
 Midwinterwatervogeltelling; door ± 9 leden wordt deze jaarlijkse vogeltelling in
januari uitgevoerd op de Oude IJssel, Boven-Slinge/Bielheimerbeek, Azewijnsebroek
en Stroombroek. Omdat iedereen zijn telgegevens verwerkt in de database van
Sovon/Avimap, is er geen zicht meer op de totale resultaten. Evenmin van meldingen
van bijzondere soorten.
 Roekentelling; door ± 10 leden zijn ca. 1900 (nog niet alle gegevens zijn binnen)
broedparen geteld in diverse kolonies in ons werkgebied. Dat komt overeen met de
aantallen van vorig jaar. Er zijn wel enige verschuivingen in broedlocaties.
 MUS; in het voorjaar hebben 2 leden in hun postcodegebied (Doetinchem) de
stadsvogels geteld voor Sovon. In telgebied 7006
(Doetinchem De Huet, Gerbert) en telgebied 7007
(Doetinchem Dichteren, Guido J.) wordt drie maal
per jaar op 8 resp. 12 punten gedurende 5
minuten de stadsvogels geteld. Bijzonderheden
‘De Huet’: een na lange tijd teruggekeerde soort:
een nachtegaal. De grote bonte specht licht
toegenomen, de roek toegenomen door nieuwe
nestlocaties en gelukkig weer een zwarte
roodstaart.
In Zevenaar is ook door een VWG-lid geteld, maar
er zijn weinig bijzonderheden waargenomen.
Grote bonte specht (foto: Jeltje Berendsen)>





Slaapplaatstelling; bij de Slondeplas in Eldrik wordt door Gerbert het aantal grote
zilverreigers geteld op een slaapplaats aldaar in de wintermaanden. In 2021: in
januari 34, in november 16 en in december 17 exemplaren geteld. De aantallen zijn
in dit nieuwe winterseizoen tot nu toe behoorlijk lager.
Akkervogeltelling Montferland; ook dit jaar zijn 5 leden weer gestart met onze
jaarlijkse winterinventarisatie van de akkers rondom het Montferland in opdracht
van Natuurmonumenten (NM). De telgebieden zijn in Beek, in Kilder, in Braamt en in
Zeddam. Iedereen is welkom om aan de tellingen deel te nemen!
Hieronder nog wat waarnemingen/bijzonderheden tijdens de laatste tellingen onder
Zeddam. In november/december vloog er een blauwe kiekendief (met ringtail) over
de akkers; er is blijkbaar iets te halen. Meer boomleeuweriken dan andere jaren. Een
groep van ± 700 vinken met kepen. De geelgorzen nemen ook hier af in het
akkerdeel. En in november, daar nog nooit vertoond, 2 zingende geelgorzen.
Ook in november toch nog een houtsnip op het bremveld en er verbleef enkele
weken een klapekster.
In mei, buiten de teldatagrenzen om, minstens 2 roepende kwartels. In diezelfde
periode ook een zandhagedis op het pad die een (eileg?)kuiltje begon te graven.
Verder veel graverij en enkele latrines van dassen in de akkers.
2







Nog wat resultaten uit de hoek Kilder/Braamt: 1x patrijs, veldleeuwerik tot max. 40
exemplaren, boomleeuwerik max. 17 exemplaren, 1x watersnip, slechts 1 geelgors in
alle ronden.
BMP-tellingen Eldrik; al heel wat jaren (sinds 2002) inventariseren 2 leden
(Gerbert/Guido J.) het landgoed ’t Mulra in de Eldrikse Weiden. De laatste jaren
inventariseren we alleen de bijzondere broedvogels in het natte gedeelte. Het
gebied is particulier terrein en niet toegankelijk waardoor (als er niet gejaagd wordt)
het een rustgebied voor vogels is. Door de efficiëntere landbouwmethodes, blijven
er steeds minder randjes en dus natuurlijke begroeiing over. Ook is de toenemende
droogte van delen van het gebied een punt van zorg.
Het afgelopen jaar is hier ook weer een BMP-telling uitgevoerd. Na een jaar van
afwezigheid waren er weer twee territoria van de blauwborst. Hadden we vorig jaar
voor het eerst een Cetti’s zanger in het gebied. Dit jaar is deze soort, vermoedelijk
door de kouperiode in het vroege voorjaar, niet gebleven/ teruggekeerd. Dit in
tegenstelling tot de sprinkhaanzanger, die nu voor het derde achtereenvolgende jaar
een territorium heeft. Ook was er, net buiten hun telgebied, een vermoedelijk
broedgeval van de wielewaal. Een ochtend hebben ze zowel mannetje als vrouwtje
samen op een van de telrondes gezien. Ook heeft de ijsvogel bij een plas zich
eenmaal goed laten zien. Kortom er valt genoeg te genieten op deze rondes.
BMP-telling Idink-Nibbelinkbos; afgelopen jaar is door 2 leden (Frans Witjes/Frank
van Hagen) voor de derde keer de helft van dit bos geteld. Volgend jaar is de andere
helft aan de beurt. Bij de telling op 16 maart werden de kleine, middelste en grote
bonte specht waargenomen, naast de zwarte en groene specht.
BMP telling in Gelderse Poort; (Chris Briek) ook hier zagen we de invloed van de
koude periode in februari. Soorten als dodaars, waterral en Cetti's zanger zijn
achteruit gegaan t.o.v. eerder jaren. Verder
is er een zingend klein waterhoen
(dwaalgast) waargenomen. Een aantal VWGleden zijn een keer meegelopen tijdens deze
telling.
 Twee leden (Chris en Wim v.d. Wal)
doen mee met de maandelijkse
watervogeltelling op Stroombroek. Soms
gaan er ook andere leden van de VWG mee.
De watervogeltelling loopt niet per
kalenderjaar, maar per seizoen. Geen
bijzondere soorten te melden. Wel aardig
was de februaritelling die door de vrieskou
anders was dan anders. De hele plas, op 1
wak na, was dichtgevroren. In dat wak zaten
5 dodaars die actief onder het ijs aan het
Bonte strandloper (foto: Chris Briek)
duiken en foerageren waren.
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Project ‘Samen voor de patrijs’: ook in 2021 heeft een 6-tal leden een bijdrage
geleverd aan het monitoren van patrijzen in de Oude IJsselstreek. De definitieve
resultaten zijn nog niet beschikbaar. Ten opzichte van vorig jaar lijkt er een lichte
afname van het aantal waargenomen territoria.
De coördinatie van de patrijzenmonitoring is in handen van de VAL.

Patrijzen (foto: Guido van Haaften)
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Overige activiteiten
De jaarlijkse landelijke Sovon-dag heeft, vanwege corona, opnieuw online
plaatsgevonden. Onbekend is hoeveel van onze leden hieraan hebben deelgenomen.
Op het YouTube-kanaal van Sovon Vogelonderzoek Nederland is er een playlist
geplaatst van deze dag, zodat men nog bepaalde onderwerpen/lezingen terug kan
kijken.
De IVN-VWG-pagina wordt bijgehouden door Jeltje Berendsen en Gerbert Strang en
er is nog steeds een directe link naar Waarneming.nl te vinden met alle
vogelwaarnemingen uit ons werkgebied.
In 2021 gooide de coronamaatregelen voor velen van de VWG roet in het eten. Voor
de nestkastenbouwers (NKB)
Henk Roenhorst, Ben
Wiggers, Hans Geerdink en
Frank ter Berg) kon zowel de
IVN-Nieuwjaarsreceptie als
de Tuinbeurs in februari
2021 niet doorgaan.
Belangrijke momenten voor
de nestkasten-bouwers.
Gertrud Mulders, die in
oktober 2020 enkele
mezenkasten aanschafte,
opperde het idee om de
verkoop van nestkasten door
de VWG in een nieuwsbericht op de IVN-website te plaatsen. Zo gezegd zo gedaan.
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Deze aandacht via de website heeft geleid tot mooie verkoopcijfers. Er zijn 21
mezenkasten verkocht. Eveneens zijn een open kast, gierzwaluw- en een
vleermuizenkast over de toonbank gegaan. Deze kasten zijn hoofdzakelijk door Ben
gemaakt.
Henk (contactpersoon NKB) kreeg contact met een burger die een aantal
verschillende nestkasten wilde bestellen. Na overleg welke kasten er gemaakt
moesten worden is er een prijs afgesproken. Er zijn in het totaal 17 kasten gemaakt.
Het afgeleverde assortiment bestond uit een steenuilen- en valkenkast,
mussenhotels, een aantal mezenkasten, een open kast, gekraagde roodstaart- en
zwarte roodstaartkast, boomkruipers- en spreeuwenkasten. Een mooi project, waar
met vreugde op wordt teruggekeken.
In augustus werd de NKB door Tonnie en Jannie Klein Lebbink (eigenaars van ‘De
Ruumte’ in Halle) benaderd met de vraag of ze kant en klare mezenkasten konden
voorbereiden die alleen nog in elkaar gezet hoefden te worden. Er had zich bij
Tonnie en Jannie een gezelschap gemeld die de middag van 30 september iets
gezelligs wilde doen met o.a. het in elkaar zetten van de nestkasten. Het zou om 40
stuks kasten gaan. Uiteindelijk waren er 32 personen. Helaas hadden de NKB in die
voorbereidingsperiode voor die middag andere verplichtingen. Vooraf werd een prijs
van € 10,- per kast afgesproken. Henk zelf vond het een mooi project en wilde deze
kans niet voorbij laten gaan. Frank ter Berg zou op de dag zelf meehelpen, maar er
kwam iets urgents tussen. Gelukkig wist hij nog een vervanger (Kees Meyboom,
werkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’) te regelen.
Henk en Kees hebben die middag het
enthousiaste gezelschap goed kunnen
ondersteunen met het in elkaar zetten van de
nestkasten. Deze activiteit was een groot
succes.
Het bedrag van € 320,- is door Tonnie Klein
Lebbink overgemaakt aan de VWG. Dit bedrag is
dan tevens de verdienste die we als NKB
bijdragen aan de kas van de VWG voor dit jaar.
Op dit moment hebben we een voorraad van ca.
40 mezenkasten en nog 7 kant-en-klaar kasten.
De NKB hopen dat 2022 weer een goed jaar
wordt en dat er weer individuele opdrachten
binnen gehaald kunnen worden.
< Steenuilenkast met marterbeveiliging. Tussen de twee
openingen is een schotje geplaatst (foto: Henk Roenhorst).

Frank en Hans hebben in het vroege voorjaar van 17 nestkasten in Varsseveld op de
begraafplaats gecontroleerd. Ook zijn er twee vleermuiskasten aanwezig, waarvan
het bewonersresultaat onbekend is. Van de 17 kasten waren er 9 bewoond. Het
percentage van 53% is mager te noemen. Je hoopt altijd op een betere bezetting.
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Wat er gebroed heeft hebben ze niet goed kunnen achterhalen. De kasten onder de
bruggen van de Boven-Slinge zijn helaas door gebrek aan mancapaciteit niet
gecontroleerd.
Met de nestkastencontrole in het gebied de Koekendaal is Henk gestopt. Ben is i.v.m.
zijn gevorderde leeftijd gestopt met de nestkasten in Zelhem (Pelikaansbos). De
kerkuilenkast in de kerktoren van Zelhem is verhuisd naar een schuur bij Hans thuis.
Voor de nestkasten in het natuurpark Overstegen heeft Henk een 40-tal nestkasten
gecontroleerd. Van deze kasten was 90% bewoond. Een aantal spreeuwen- en
mussenkasten waren bezet waar de kasten voor bedoeld zijn. Aan het nestmateriaal
in de boomkruiperkasten te zien waren deze van een kool- en of pimpelmees. Bij één
van de kasten is nestmateriaal gevonden dat waarschijnlijk gebruikt werd door een
bonte vliegenvanger. Bij de overige nestkasten voor wat betreft het nestmateriaal
was de mezenpopulatie actief.
De verkoop van al de kasten over 2021 heeft de nestkastengroep € 614,- + € 320,opgeleverd. Er is voor € 546,- aan materialen, bankkosten en vergoeding uitgegeven.
Voor een deel zit er geld in de voorfinanciering van de in voorraad zijnde kasten (ca.
€ 300,-) en het banksaldo in januari was € 175,- en in december € 265,-. Daarbij is de
vergoeding van € 320,- euro van het project van 30 september rechtstreeks door
Tonnie Klein Lebbink naar de rekening van de penningmeester van de VWG
overgemaakt.
Vanuit onze werkgroep houden zich 3 leden bezig met nestkastencontrole van steenen/of kerkuilen in (en net buiten) onze regio. Zij constateerden een iets minder tot
redelijk normaal jaar. Er zijn geen bijeenkomsten geweest van de landelijke steenuilen/of kerkuilenwerkgroep.
Er zijn een paar leden die mee doen aan de PTT (Punt-Transect-Tellingen) van Sovon.
Zij hebben ieder een aantal vacante telroutes in ons werkgebied ‘geadopteerd’. Er is
door (privé)omstandigheden niet actief geteld dit jaar.
Nieuw lid Thijs ter Avest is dit jaar een opleiding
tot zelfstandig zangvogelringer gaan volgen op
Hackfort (Vorden) en De Haar (Utrecht) en zal na
zijn examen in 2022 een eigen ringproject in ons
gebied starten (VRS Breedenbroek met o.a. RingMUS (ringen van urbane soorten), ringen
nestkastjongen en andere ringactiviteiten in de
omgeving). Ook is hij inmiddels gecertificeerd
veldonderzoeker voor zoönosen (afnemen
monsters bij vogels i.v.m. bijv. westnijlvirus,
usutu-virus etc.).
Er lopen 3 deelnemers aan de IVNNatuurgidsenopleiding mee met enkele
(water)vogeltellingen in het kader van een stageopdracht.
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Bijzondere vogelwaarnemingen in ons werkgebied
Op twee plekken een Siberische tjiftjaf op
de grens van ons gebied (tussen
Breedenbroek en Dinxperlo) en in het
Azewijnse Broek, in januari. Op 10
januari waren 2 velduilen aanwezig in het
Azewijnsche Broek. Minder zeldzaam,
maar wel bijzonder de vele kraanvogels
over ons werkgebied (oostelijke strook)
eind februari/begin maart en begin
november (zie foto onderaan), en nog een ‘staartje’ rond de kerstdagen toen er even een
koude inval was.
De meest spectaculaire waarneming dit jaar was een steenarend op 1 maart bij Eldrik.
Deze trok veel vogelaars uit het hele land. Een paartje oehoe werd opgemerkt bij het
Azewijnsche Broek in april. Op 30 april in hetzelfde gebied een kwak en half mei opnieuw
een roodkeelpieper.
Eind april werd langs de Oude IJssel een snor gehoord. Deze zeldzame vogel in onze regio
werd op 2 dagen gehoord. Een grote karekiet werd op 10 mei gehoord bij slibdepot te
Drempt. Enkele bijeneters werden erg kort gezien op 21 mei bij Zelhem.
Bij de telpost in Eldrik werd op verschillende dagen een langstrekkende purperreiger
genoteerd. De nachtegaal is in 2021 gelukkig weer gehoord op verschillende plekken in
ons werkgebied.
Een porseleinhoen werd eenmalig roepend gehoord bij de Slangenburg op 20 juli. Ook in
juli werd bij Engbergen de fraaie koereiger gezien. In augustus was een geoorde fuut
langdurig aanwezig op slibdepot Drempt. In september werd in de omgeving van
Sinderen een juveniele zwarte ooievaar gezien. Zowel in februari/maart als eind oktober
werd er een klapekster gezien op 2 plekken in/bij het Bergherbos.

Overvliegende kraanvogels
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