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_____________________________________________________________________ 
Agenda 
Uitnodiging : Donderdag 18 maart a.s. Voorjaarsledenbijeenkomst vanaf 19.45 uur. 
Plaats let op : in Het Middenhuis, Fie Carelsenstraat 32, 7201 GN Zutphen. Route per 
fiets vanuit centrum via fietsbrug over Den Elterweg naar Leesten. Per auto via rondweg     
N 314, rotonde Leesten-West, bordje Projecthuis volgen naar centrum Leesten. 
Programma o.a. lezing over De Slechtvalk door Peter van Geneijgen van de werkgroep 
Slechtvalk Nederland.    
 

Van het bestuur 
Bijna aan het eind van een lange winterperiode met veel sneeuw en ijs komt nu het voorjaar 
er weer aan. De Kieviten zijn terug. De paarvorming bij veel vogels is al weer te zien, 
roekennesten worden gebouwd en ook de vogelzang is overal alweer te horen. 
De activiteiten hebben niet stilgestaan. De januari-wintertelling is weer voltooid. 
Op 13 april 2010 bestaat de Vogelwerkgroep Zutphen e.o. 5 jaar. Het eerste lustrum. 
 
Oproep waarnemingen Slechtvalk. Mogelijk is er dit jaar het eerste broedgeval van de 
Slechtvalk hier in Zutphen. Een paartje is gesignaleerd bij de nestkast op de Sint 
Walburgiskerk. 
 
Wintervogeltelling in maand januari 2010. 
Voor het 5e jaar is het hele werkgebied geteld. Er zijn 105 soorten waargenomen. Totaal 
bijna 95.000 exemplaren. Waarvan circa 30.000 kolganzen. Voor de hele lijst kijk op de 
website www.vwg-zutphen.nl 
 
Tichelbeeksewaarden.  
In het kader van ruimte voor de Rivier hebben wij 18-2-2010 wensen ingebracht bij het 
waterschap Veluwe voor het ontwikkelen van een korte geul met een omlegging van de 
Oekensebeek naar het noorden uitmondend in de geul net onder de oude IJsselbrug. Met 
name over de inrichting van de natuur in de Tichelbeeksewaarden. Het belang van de trek 
en weidevogels is o.a. aangetoond met de inventarisaties van Frans Parmentier en anderen.  
 
ProRail.  
In de omgeving van onze telpost achter huize De Voorst is door ProRail alles kort en klein 
geslagen. ProRail is om opheldering gevraagd. Op tv Gelderland, in de Stentor is aandacht 
gegeven voor dit probleem. ProRail reageert nog niet naar ons. 
 
Nestkastenproject. De gemeente is gevraagd om medewerking om de nestkasten te 
mogen ophangen. Naar een geschikte schoolklas wordt gezocht. 
 
Waterbroedvogels. 
Een instructieavond voor het telproject van de Zutphense stadswateren is op 18 februari j.l. 
gehouden. Organisatoren : Henk-Jan Hof en Steven de Bie. 
De eerste bezoekronde wordt gezamenlijk gehouden. 8 personen hebben zich aangemeld. 
 
 

http://www.vwg-zutphen.nl/


Jaar van de Bruine Kiekendief: Geef je waarnemingen door! 
Het jaar 2010 heeft SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Bruine Kiekendief. Een heel jaar 
staat de Bruine Kiekendief in het brandpunt van de belangstelling. Er wordt gezocht naar 
antwoorden op vragen als  waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland en wanneer 
komen en vertrekken onze Bruine Kiekendieven? Zie ook www.jaarvandebruinekiekendief.nl. 
In ons werkgebied broedt meestal één broedpaar. De soort is bekend van de Oude IJsselarm 
bij Empe en van de rietputten in de Voorsterklei. Dit jaar willen we graag precies weten waar 
de Bruine Kiekendief broedt en waar het voedsel wordt gezocht. Iedereen wordt dan ook 
opgeroepen zijn waarnemingen in te voeren via de website waarneming.nl. Vermeld daarbij 
zoveel mogelijk details zoals geslacht van de vogel, vliegrichting, gedrag etc. Fiets er eens 
vaker langs en geef door die waarneming!  
 
Bestuur zoekt nieuw bloed 
Dit jaar zijn drie bestuursleden aan de beurt om af te treden. Het lijkt ons een goed moment 
om op zoek te gaan naar kandidaat bestuursleden. Mocht je interesse hebben neem dan 
contact op met Adri Mulder of Michiel van der Weide. De taakverdeling wordt in onderling 
overleg geregeld. Aarzel niet en laat je interesse blijken. 
 
Jaarboek zoekt nieuwe opmaker 
De voorbereiding van het jaarboek 2009 is in volle gang. Het belooft weer een volle en 
interessante editie te worden. De opmaak is ook geregeld, maar dat is voor de laatste keer. 
Voor het jaarboek van 2010 zijn we dan ook op zoek naar iemand die de lay-out wil 
verzorgen. Wie wil volgend jaar het jaarboek opmaken? 
Neem contact op met Michiel van der Weide. mvdweide@kpnplanet.nl  / 0575-513189 
 
Oproep betalen contributie 2010 
De penningmeester vraagt jullie de contributie groot  € 15,00 (indien nog niet betaald ), 
gaarne spoedig over te maken op postrekening 39.68.801 t.n.v. VWG Zutphen e.o. te 
Klarenbeek. 
 
Namens het bestuur Hans Grotenhuis. 
 
Excursiecommissie 
 
20 maart 2010 Tichelbeeksewaarden ( samen met I.V.N.) vertrek per fiets 

IJsselpalviljoen. 
                        Tijd 9.00 uur. Te zien : Ganzen, eenden, weidevogels  
     Organisator Remke van Rijswijk. Openbaar : iedereen mag mee. 
 
10 april 2010      Sallandse Heuvelrug/Nijverdal. Hopelijk te zien Korhoenders. Vertrek 

6.00 uur. IJsselpaviljoen per auto. Organisator Johan Blanksma. 
 
25 april t/m 2 mei  Polen : Excursie : Biebzra en Bialowieza. Per nachttrein i.s.m. Saxion  
      Hogeschool. 
                         Organisator Adri Mulder. Opgave is al geweest. Vol geboekt. 
 
29 mei 2010       De Mars. Visdieven, Zwarte Roodstaarten etc. Vertrek per fiets 
      IJsselpaviljoen om 8.00 uur. Organisator : Johan Blanksma. 
 
18 t/m 20 juni 2010  VWG weekend  Oost Groningen. Organisator :  Remke van Rijswijk 
       Bruine Kiekendief,  Grauwe Kiekendief, Kluten, Groenpootruiter etc. 
       Aanmelding is nog mogelijk. 
 
      ------ 
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