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Agenda

Uitnodiging : Woensdag 14 maart a.s. Voorjaarsledenbijeenkomst vanaf 19.45 uur.
Plaats : de Kaardebol, Zutphen. Programma met o.a. een lezing door Jochem Kühnen van
de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen over “De Gierzwaluw” . Aan zijn huis heeft hij een
tweetal nestkasten hangen waarin hij de belevenissen kan volgen via een camera. Verder is
hij opsteller van een actieplan stadsvogels in Nijmegen. In Zutphen is in 2011 de gierzwaluw
ook onderzocht.
Daarnaast zijn er een aantal verenigingszaken zoals komende activiteiten, de voorlopige
resultaten van de januari wintertelling en bestuursmededelingen. Het bestuur hoopt jullie te
ontmoeten.

Van het bestuur

Na een droog najaar, een zachte winter tot eind januari, flinke vorst en ijs in februari. De
januaritelling met hoog water in de uiterwaarden zit erop. Thans Grote Zaagbekken en
Smienten op de IJssel en Koperwieken in de tuin. De eerste Zwartkop is gesignaleerd. De
winterganzen zijn er nog in grote groepen. De activiteiten hebben niet stilgestaan.
Financiën 2011.
In 2011 waren er 61 betalende leden. De uitgaven bedroegen € 4389,-. De inkomsten
€ 1024,-. Op het vermogen werd ingeteerd door de aanschaf van een telescoop met
toebehoren.( € 2396,-). Er is nog een positief vermogen van € 676,-.
Vogelcursus voor gevordenen
Na de geslaagde vogelcursus van 2011, is het bestuur voor 2012 een Vogelcursus voor
gevordenen gestart. De lessen, start 28 maart, van theoriekolonievogels tot praktijk
Broedvogel Monitoring Project ( BMP ) worden gegeven door veelal bestuursleden, gevolgd
door een herkenning in het veld , interpretatie en notatie. Oefenen in kolonievogels tellen
etc. Een weekend op Ameland van 11 t/m 13 mei hoort erbij. De afsluiting van de cursus is
op 19 juni 2012. De vogelcursus is met 15 deelnemers volgeboekt.
Wintervogeltelling in maand januari 2012.
Voor het 7e jaar is het hele werkgebied geteld. Er zijn weer veel soorten waargenomen. Bijna
geen Torenvalken. Wel veel Kolganzen en Brandganzen. De meeste in de Hoven, Cortenoever, en Klarenbeek-Nijenbeek. Voor de hele lijst kijk op de website www.vwg-zutphen.nl.
Tichelbeeksewaard.
De geul door de Tichelbeeksewaard wordt door de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu voorlopig niet nodig geacht voor de waterveiligheid. Wel is er reservering voor de
langere termijn. De dijkverleggingen in Cortenoever en op de Voorsterklei gaan wel door.
Aan ons is medewerking gevraagd bij het migratieplan voor Steenuil en Huismus en Roek.
Foerageer- en broedgebied wordt aangetast. Er zijn mogelijkheden voor nieuwe nesten,
inrichting erven etc.
De regio heeft aangegeven het geld uit de nota Ruimtebudget te willen benutten voor de
contactzone De Hoven-Tichelbeeksewaard, waarbij de verkeerssituatie wordt verbeterd

(aanleg rondweg N 345 om de Hoven ) en er ruimte wordt gecreëerd voor toekomstige
waterveiligheidsmaatregelen. De regio komt met een voorstel.
Frans Parmentier en anderen hebben ook in 2011 weer de weidevogels van de
Tichelbeeksewaard geinventariseerd. Een overzicht van de weidevogels is beschikbaar op de
website http://www.vwg-zutphen.nl/soort/weidevogel.html.
Telescoop.
De excursiecommissie heeft de kijker onder haar beheer. Individuele leden kunnen de kijker
met de nodige voorzichtigheid gebruiken. De kosten bedragen € 2,00 per dag. De kijker is te
reserveren bij Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12 te Zutphen. ( telefoon : 06
10380170 of 0575-518760 ).
Gierzwaluwen onderzoek Zutphen.
Jeroen Voerknecht en anderen hebben in 2011 een onderzoek gedaan naar nestlocaties in
Zutphen, exclusief Warnsveld. Het aantal getelde nestlocaties is 202. Er is een vergelijking
met 2003. Toen 152 nestlocaties. Aan de broedgelegenheid kan nog best het een en ander
gedaan worden. Eenvoudige voorzieningen, zoals de in- of aanbouw van nestplaatsen aan
gebouwen zijn goed te treffen. http://www.gierzwaluwzutphen.nl/
Waterbroedvogels Zutphen
In 2011 is een onderzoek gedaan naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen
in de gehele gemeente Zutphen. http://www.vwg-zutphen.nl/soort/knobbelzwaan2011.html
Jaar van de Klauwieren: Geef je waarnemingen door!
SOVON heeft het jaar 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Zie ook
www.jaarvandeklauwieren.nl. In ons werkgebied zijn vooral ’s winters enkele Klapeksters
aanwezig. Geregeld solitair te zien in de toppen van struiken. De soort is bekend van de
Rammelwaard, de Empese en Tondese heide, het Grote Veld en van de Gorsselse Hei.
Iedereen wordt gevraagd zijn/haar waarnemingen in te voeren via de website
www.waarneming.nl
Jaarboek 2011
Er wordt weer gewerkt aan het jaarboek over 2011. Het wordt weer een volle en
interessante editie. De opmaak wordt geregeld door Jeroen Kuipers. Artikelen graag weer zo
spoedig mogelijk indienen vóór eind februari a.s. bij Michiel van der Weide.
Oproep betalen contributie 2012
De penningmeester ( Frans Parmentier ) 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 Zutphen.
Excursies.
De excursies in 2011 waren weer een succes. Het programma voor de komende tijd (zie
verder) is weer gereed met dank aan de excursiecommissie. Bij voldoende belangstelling
wordt eind september 2012 weer een trekvogelexcursie naar Falsterbo Zweden
georganiseerd. Info bij Steven de Bie.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie
Zie bijgevoegd Excursieschema 2012 en kijk op de website:
http://www.vwg-zutphen.nl/exc/excursie_agenda.html
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Excursieschema 2012

zaterdag
ochtend:

naar:

hopelijk te zien :

vertrektijd,
voorlopig:

plaats van
vertrek:

vervoer/ verblijf:

organisator

18 febr. 2012

Suderas, Wichmond

spechten, vroege
zangvogels

09.00 u.

RK kerk
Wichmond

lopen

Remke van Rijswijk

17 mrt. 2012

Beekendelle
Winterswijk

grote gele kwikstaart,
ijsvogel, zangvogels

08.00 u.

IJsselpaviljoen

eigen auto's ;
koffie bij de watermolen van
Berenschot

Johan Blanksma

14 apr. 2012

polder Arkemheen
Nijkerk

weidevogels, eenden,
rietzanger

08.00 u.

IJsselpaviljoen

eigen auto's

Ans Houweling

vrijdagavond: trein Leeuwarden/
bus/ boot/ huurfiets;
overnachten in Stay Okay.

Adri Mulder

vr 11 t/m zo 13 Hollum,
Ameland
mei 2012

broedkolonie grote stern,
sprinkhaanzanger,
steltlopers, bontbekplevier,
bruine kiekendief

nader te bepalen station Zutphen

9 juni 2012

Oude IJsselarm, Empe karekiet, wielewaal,
bosrietzanger, bruine
kiekendief

06.00 u.

station Empe

lopen

Johan Blanksma

woensdagavond
20 juni 2012

Het Grote Veld

09:30 u.

“De Kap”
Rijksstr.weg

Fiets

Ans Houweling

houtsnip, nachtzwaluw,
kwartel

