Jaarverslag 2019

Algemeen
We hebben een roulerend voorzitterschap (4 roulerende leden) met Marjon van
Drongelen als werkgroepcoördinator. Joop ter Welle heeft dit jaar zijn taken als
secretaris overgedragen aan Ron Brandhorst. Ron wordt daarbij geassisteerd door enkele
leden die helpen met het notuleren van de vergaderingen. Marjon van Drongelen heeft
eind van het jaar haar taken als penningmeester overgedragen aan Guido Janze.
Leden, vergaderingen/activiteiten
Er is door de leden vier keer vergaderd in ‘De Ruumte’ in Halle waarbij gemiddeld 19
leden present waren. Leden van KNNV-afdeling Regio Doetinchem zijn ook welkom bij
onze vergaderingen.
Het aantal leden begin 2019 was 39 en thans aan het einde van het jaar 42.
Tijdens onze ledenavonden zijn er o.a. waarnemingen uitgewisseld en zijn enkele
(gast)sprekers uitgenodigd. Vanuit onze eigen werkgroep waren dat: Gerbert Strang
(Roeken), Gerard Jansen (Akkervogels), Dimitrey Rouwhorst
(Midwinterwatervogeltelling), Frans Witjes (Vogels op Texel in feb/mrt, Guido Janze (quiz
vogelgeluiden en biotopen), Frank Scheepens (Nestkasten onder bruggen Boven-Slinge),
Frank ter Berg & Frank Wienholts (Patrijzenproject) en Wied Hendrix (Uilen).
En vanuit Sovon: Chris van Turnhout, die een presentatie hield over het zeer actuele en
interessante thema ‘Klimaatverandering en vogels’.
Een speciale lezing door Timo Roeke van
Waarneming.nl moest worden
afgeblazen i.v.m. te weinig deelname.
Misschien een herkansing komend jaar?
Een extra ingelaste activiteit in augustus
betrof de twee bezoeken (1 x 8 en 1x 9
deelnemers, omdat de animo groot
was!), geregeld door Joop ter Welle, aan
het vogelringstation bij Ooij. Erg mooi om
gewone en soms minder gewone
vogelsoorten (Draaihals, foto: Maurice
de Graaf) zo dichtbij te bekijken. Samen
met de interessante uitleg over leeftijden
en ruipatronen waren het erg leuke en
leerzame ochtenden.
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Excursies
Het afgelopen jaar hebben er 11
vogelexcursies op het programma gestaan
(i.s.m. de VWG van KNNV-afd. Regio
Doetinchem), toegankelijk voor IVN’ers en
KNNV’ers. Vijf ervan zijn als
publieksexcursie vermeld in het IVNJaarprogramma en op de IVN-website. Ze
werden gehouden in:
De Kruisbergse bossen (17 dln, foto:
Marjon van Drongelen), Kleine Gelderse
Waard (20 dln), De Bijland
(nachtegalenexcursie, 15 dln), Sinderen
(2x een ‘patrijzenfietstocht’ i.s.m. regiowerkgroep Rondom Strang & Iessel, 40 dln).
De eerste ledenexcursie (februari) van het jaar ging naar de Randmeren rondom Elburg
en Kampen (9 dln). Waargenomen werden o.a. zeearend, topper, brilduiker en ijseend.
In april togen we naar het Aaltense Goor (8 dln). Bij de start liet de bonte vliegenvanger
zich even horen, maar hield zich daarna stil en verscholen. Al spoedig hoorden we de
zwarte specht. Daarna liet de gekraagde roodstaart zich goed horen, maar niet zien.
Andere soorten onderweg waren boompieper, tuinfluiter (altijd lastig!) en koekoek. Aan
het eind van de wandeling werd de wielewaal gehoord. Gelukkig liet de nachtegaal zich
op het eind ook horen en zelfs even zien.
Half mei reisden we af naar park Lingezegen ten zuiden van Arnhem (9 dln) en
Meinerswijk. Wel een leuk gebied qua vogels, de omgeving (tussen drukke wegen) is wat
minder. Leuk waren de steltkluut, paapjes, veldleeuweriken en sterns. Meinerswijk is niet
meer wat het was, maar toch nog een sprinkhaanzanger aangetroffen.
Eind mei Haaksbergerveen (6 dln). De broedende kraanvogels kwamen meermalen over,
fraai gezien en gehoord. Gepoogd de wielewalen nog te zien hoewel ze tussen de takken
rondvlogen, maar ze kwamen niet echt mooi in beeld en werden vooral gehoord. Verder:
blauwborst, spotvogel, koekoek, grasmus.
Half juni een fietsexcursie rondom de Gelderse Waard (6dln) met slecht weer; door de
regen waar men vooral het eerste uur last van had. De leukste waarneming was een
gezinnetje baardman die zich op enkele meters mooi liet bekijken.
En tenslotte nog een excursie naar de Arnhemse Heide en de rand van het Rozendaalse
Veld (15 dln), waar o.a. de klapekster werd gespot, lees hier het verslag op de website.
Het deelnemersaantal per excursie varieerde van 3 tot 30 deelnemers, met een totaal
aantal van 138.
Het VWG-excursieprogramma (leden) staat altijd op de website en men kan zich voor een
excursie per e-mail aanmelden via vogelexcursies@gmail.com onder vermelding van
naam en mobiel telefoonnummer.
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Zangvogelcursus
In de maanden februari t/m begin juni heeft de VWG een cursus vogelzang
georganiseerd. De cursus bestond uit 5 lessen op de dinsdagavond en 5 excursies op de
zaterdagochtend daarna. In elke les werden van zo’n 15 vogels biotoop en zang
behandeld; bij de excursies werd aan deze vogels aandacht besteed. Bij de excursies
werden de deelnemers in 3 groepjes opgesplitst. De basis van de cursus was het
herkennen van vogels en hun zang en het
samen genieten van de natuur. Er waren 19
deelnemers. De reacties waren zeer positief. Er
was vraag naar een vervolg.
De lessen werden verzorgd door leden van de
VWG in Zutphen; de excursies werden begeleid
door Chris Briek, Marjon van Drongelen, Frank
van Hagen, Wied Hendrix, Renske Hoekstra,
Guido Janze, Frank Wienholts en Frans Witjes.
Spotvogel (foto: Guido Janze)
Projecten
 Midwinterwatervogeltelling; door 11 leden zijn op 12 januari watervogels geteld
langs o.a. de Oude IJssel, Boven Slinge, Bielheimer- en Akkermansbeek. De gegevens
worden doorgegeven aan Sovon.
Het weer was met tussen de 7 en 10 graden relatief warm en het was regenachtig op
12 januari 2019. Op een grote gele kwikstaart bij Stroombroek na geen echte
bijzonderheden te melden.
 Roekentelling; door 10 leden zijn in totaal 1600 broedparen geteld in diverse
kolonies in ons werkgebied. Vorig jaar waren het er nog 1690.
 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.
 Slaapplaatstelling; bij de Slondeplas in Eldrik wordt door 1 lid het aantal grote
zilverreigers geteld op een slaapplaats aldaar in de wintermaanden. In 2019 zijn 3
tellingen gedaan, met aantallen 8 (jan),9 (nov) en 13 (dec) exemplaren.
 Akkervogeltelling Montferland door 4 leden op de akkers rondom Montferland in
opdracht van Natuurmonumenten (NM). De coördinatie van de telling is in handen
van Sovon. Er wordt één ochtend in de wintermaanden vanaf november t/m maart
geteld. In april start vanaf dit jaar, een BMP-telling in het totale telgebied. De akkers
rondom Montferland zijn derhalve ingedeeld in deelgebieden die behapbaar zijn
voor 1-2 tellers die (en dit verschilt nogal) in 3-4 uur hun gebied doorkruisen. We
noteren hierbij in principe alle vogels die op de akkers aanwezig zijn/foerageren,
maar onze belangrijkste doelsoorten zijn: geelgors, patrijs, raaf, vinken
(groenling/vink/keep/putter). Toekomstig hopen we op: grauwe klauwier,
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klapekster, grauwe en blauwe kiekendief.
Om het bovenstaande te bewerkstelligen is NM al jaren bezig om via een
‘Beheerplan natuurakkers Bergherbos’ het gehele gebied aantrekkelijker te maken
voor (akker)vogels. Dit houdt in dat de vogels toekomstig voldoende voedsel/dekking
en nestgelegenheid geboden moet worden om ze aan het gebied te binden. Het is
derhalve dan ook van groot belang om te weten wat de gevolgen zijn van de
beheermaatregelen. En daarom is het voor de beheerder van belang om o.a. via
onze jaarlijkse akkervogeltellingen in het gebied te bekijken of de
beheermaatregelen het gewenste resultaat opleveren. Wie wel eens in het gebied
komt heeft (zeker het afgelopen jaar) kunnen waarnemen dat de kruidenrijke akkers
er veelal prachtig bij lagen, de potentiële voedselveldjes die hopelijk de
faunadoelstellingen de komende jaren dichterbij brengen.
Resultaat van de telling bij Montferland/hoek Kilder (winter 2018/19): slechts 1
geelgors en voor het eerst was er een groep boomleeuweriken (15) gedurende de
hele winter. Hiernaast ook grote groep van 30-40 veldleeuweriken. Najaar 2019: 1-2
geelgorzen, een groep van 10-15 boomleeuweriken en enkele veldleeuweriken.
BMP-tellingen Eldrik. Al heel wat jaren (sinds 2002) inventariseren 2 leden het
landgoed ’t Mulra in de Eldrikse Weiden. In het begin het hele gebied, maar later
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 een toenemende begroeiing en de
droogte een punt van zorg. Maar er blijft nog genoeg te genieten over. Zo zijn
koekoek, blauwborst en ijsvogel vaste broedvogels. Ook broedt er (al jaren) een
paartje roodborsttapuiten. Gelukkig wordt de laatste twee jaar de wielewaal weer
gehoord in het gebied. Hetzelfde geldt voor de nachtegaal. Na een mogelijk
broedgeval in 2016 is de sprinkhaanzanger dit seizoen slechts eenmaal gehoord. De
kleine bonte specht wordt hier elk jaar gezien of gehoord. Zoogdieren als ree en vos
ontmoet men ook af en toe en in het late voorjaar kan men er genieten van
verschillende libellen. Ook beversporen werden tot vorig jaar regelmatig gezien. Al
met al de moeite waard om daar voor dag en dauw rond te mogen lopen.
Twee leden doen mee met de
maandelijkse watervogeltelling op
Stroombroek. Regelmatig gaan er ook
andere leden van de VWG mee. De
watervogeltelling loopt niet per
kalenderjaar, maar per seizoen. Er
bevinden zich voornamelijk
meerkoeten en kuifeenden, maar
men wordt vaak leuk verrast door
een dodaars. Een leuke recente
waarneming van het kalenderjaar 2019 was een vrouwtje topper (foto: Chris Briek).
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Nestkasten onder bruggen; een groepje van 3 leden houdt zich sinds 2018 bezig met
de controle van nest(kast)en (o.a. grote gele kwikstaart) onder de bruggen over de
Boven-Slinge en Bielheimerbeek in Varsseveld-Westendorp-Gaanderen. Onder de 11
bruggen zijn alle kommen en kasten nagekeken op beschadigingen en waar nodig
gerepareerd of vervangen. Er zijn 6 nieuwe kasten geplaatst. Onder de Vriezenbrug
zijn door de gemeente nieuwe planken aangebracht.
Het totaal aantal broedplaatsen is 75 waarvan 32 (43%) nestmateriaal bevatten. Er
zijn 5 soorten vogels geconstateerd: kool- en pimpelmees, winterkoning, grauwe
vliegenvanger en grote gele kwikstaart.
Project ‘Samen voor de patrijs’; in 2019 is een vervolg gegeven aan de in 2016
gestarte monitoring van de patrijs in
de gemeente Oude IJsselstreek. In 4
van de 25 telgebieden wordt door 6
leden van onze vogelwerkgroep
geteld. In de regio Sinderen zijn in
2019 21 broedterritoria
waargenomen. Dit is inclusief de 2
telgebieden in Wehl. De coördinatie
van de patrijzenmonitoring in de
regio Sinderen is in handen van
de VAL.
Patrijzen bij Wehl (foto: Gerbert Strang)

Overige activiteiten
o Er zijn mensen vertegenwoordigd geweest op de landelijke Sovon-dag in Ede en
enkele bij de landelijke Uilendag. Ook is een lid naar de landelijke dag ‘Kennis zaaien
voor de patrijs’ in Velp geweest, georganiseerd door de Vogelbescherming.
o 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.
o Vanuit onze werkgroep houden zich 3 leden bezig met nestkastencontrole van steenen/of kerkuilen in onze regio.
o Sinds 2 jaar is er een werkgroepje ‘Nestkasten’ die bestaat uit 4 leden: Henk
Roenhorst, Ben Wiggers, Hans Geerdink en Frank ter Berg (contactpersoon). Zij
bouwen op kleine schaal degelijke nestkasten, in eigen garage, op het moment dat
het hun goed uitkomt. Zij willen ingaan op vragen vanuit de vogelwerkgroep en zelf
ook nestkasten verzorgen in eigen gebied. Het is niet voor eigen gewin, maar ze
leveren hiermee een bijdrage aan de natuur en ook aan de vogelwerkgroep. Er
worden mezenkasten, pindakaaspothouders, gierzwaluwkasten en kasten op
aanvraag gebouwd. De prijzen zijn respectievelijk: 10, 6 en 20 Euro. Verkoop vond
plaats o.a. tijdens de IVN-Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘s-Heerenberg en de Tuinbeurs
in Doetinchem. De opslag is bij Jannie Klein Lebbink te Halle.
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Frank ter Berg verzorgt de (ruim 30) nestkasten op natuurbegraafplaats
Rentinkkamp in Varsseveld en onder de bruggen van de Boven-Slinge.
Lid Henk Roenhorst heeft in 2018 in de gebieden De Gaarde en Koekendaal geen
controle en schoonmaakactie van de nestkasten uitgevoerd i.v.m. een blessure. Voor
het jaar 2019 heeft hij op 31 oktober en 4 november beide gebieden nagelopen.
In het gebied De Gaarde, waar de kasten van een zachte houtsoort zijn gemaakt,
werd al vrij snel duidelijk dat de bonte specht en boomklever de vlieggaten ophakte
tot een diameter die bij de vogel past. De eerste jaren zijn de kasten in het
broedseizoen redelijk goed gebruikt.
Op dit moment is de situatie geheel anders. Er zijn een aantal kasten van de boom
gevallen en de overige zijn zo slecht geworden dat dit het laatste jaar is dat Henk
deze nestkasten controleert. Daarnaast is het zo dat het bos inmiddels zodanig is
begroeid door braamstruiken, brandnetels en andere soorten onderbegroeiing dat
de bereikbaarheid op meerder plaatsen slecht te noemen is. Het resultaat van
broedgevallen is ook bedroevend; van de 15 kasten waren er drie waarbij een
broedsel tot een goed einde is gekomen: 2x mees en 1x bonte vliegenvanger. Verder
kwam hij nog een dode eekhoorn tegen. Dit gebied wil Henk vaarwel zeggen en een
aantal nestkasten gaan maken om die als uitbreiding van de 15 kasten in de
Koekendaal te gaan plaatsen.
In de Koekendaal zijn 15 kasten bevestigd aan bomen
die in de buurt van de paden staan. Deze locaties zijn
beter toegankelijk. De onderbegroeiing is anders en er
is veel minder braamgroei. De vlieggaten van deze
kasten zijn voorzien van aluminium platen. Toch heeft
de bonte specht of boomklever (foto: Joop ter Welle)
gaten in een aantal kasten gehakt, zowel aan de
voorkant als zijkant. Mede daardoor zijn ook een
aantal kasten verstoord bij opbouw van een nest of het
was geen geschikte broedplek. In 10 van de 15
nestkasten heeft een broedsel gezeten: 5x
mezenbroedsel, 2x bonte vliegenvanger, 1x
waarschijnlijk spreeuw (die gebruikt heeft gemaakt van een gehakt gat) en twee
bosmuizen. Bezetting 67%. Door de kapotte kasten te repareren hoopt Henk dat het
percentage weer omhoog zal gaan.
Tot slot het gebied Natuurpark Overstegen, waar Henk wekelijks vrijwilligerswerk
doet, waarvoor 42 nestkasten zijn gemaakt en opgehangen. Afgelopen winter
hebben we renovatie aan de nestkasten uitgevoerd. Het betreft mezen-, spreeuwenen boomkruiperkasten, waarbij de mezenkasten van een aluminium vlieggat plaatje
werd voorzien. Hier zijn in de periode eind oktober en begin november controles en
schoonmaakacties uitgevoerd. Over de resultaten is Henk goed te spreken; van de
nestkasten is 83% bezet geweest.
In Zelhem (Pelikaansbos) meldt Ben Wiggers dat de 13 aanwezige kasten zijn
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nagelopen, 3 zijn er in de loop van het jaar verdwenen en er is in november 2019 1
nieuwe kast bijgeplaatst. Uiteindelijk hebben de overgebleven 10 kasten allemaal
broedsels opgeleverd: 5x koolmees, 3x pimpelmees en
2x boomklever. De kerkuilenkast in de kerktoren van
Zelhem is wederom bewoond geweest door kauwtjes.
Ben heeft zelf thuis in Zelhem 3 gierzwaluwkasten op
een rij hoog aan de gevel hangen, waarvan er 2 bezet
zijn geweest.
Bijzondere vogelwaarnemingen in ons werkgebied
Een roodhalsgans werd gezien in het Azewijnsche Broek.
Een roerdomp was gedurende een week aanwezig in Eldrik in februari. Door enkele
personen is kort een koereiger aangetroffen in het Azewijnsche Broek.
Kraanvogels werden gemeld in februari, maart en april op verschillende plekken in ons
werkgebied.
Geoorde Futen werden in april bij Stroombroek, Braamt en in mei bij het slibdepot in
Drempt gezien.
Vermoedelijk hadden we minimaal 2 territoria van de nachtegaal in Eldrik. Ook nabij
Doetinchem is een aantal keer een nachtegaal gehoord. Het lijkt een voorzichtige
terugkeer in ons werkgebied. Hopelijk blijft deze trend doorzetten.
Op 2 dagen in april is een zingende sprinkhaanzanger gehoord op de Eldrikse weiden.
In mei was er een melding van een zomertortel bij Hengelo (Gld).
In het Azewijnse Broek was dit jaar een broedgeval van een paartje grauwe klauwier, die
3 jongen groot bracht.
Zwarte ooievaar werd gemeld in juni in de Kruisbergse bossen, nabij het ven. Hiernaast in
juli in Sinderen en in augustus een exemplaar bij Etten.
Een krooneend (aug) en een door vele vogelaars begeerde ringsnaveleend (okt/nov)
waren aanwezig bij het slibdepot Drempt.
Opmerkelijk was een roepende porseleinhoen bij een vijver in een tuin bij de Goorstraat,
Doetinchem.
Bij de telpost langs de trektelpost aan de Beemsterweg te Eldrik vlogen begin september
2 zilverplevieren door.
Gedurende oktober werd een velduil
gezien langs de Omsteg(weg) bij het
Azewijnse Broek.
Begin september trokken bij Montferland
en bij de trektelpost aan de Beemsterweg
te Eldrik een duinpieper door.
In november en december werd een klein
groepje Baardmannetjes (foto: Frans
Witjes) af en toe gezien in een rietkraag in
het Azewijnse Broek en 1 mannetje in Ulft.
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