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Agenda

Woensdag 14 oktober a.s. 20.00 uur de Kaardenbol , najaarsledenbijeenkomst. Programma o.a :
lezing over “ Kwartelkoningen “ door Jan Schoppers.
Tevens is er gelegenheid je aan te melden voor een 3 seizoenen broedvogeltelling van de vogels van
de stadswateren in Zutphen. Eenvoudig te doen. Kies een waterpartij uit en doe mee. Alleen of met
meerderen. Van meerkoet tot dodaars. Presentatie door Steven de Bie en Henk-Jan Hof op deze
avond. Een situatiekaartje is verkrijgbaar op de avond of aan te vragen bij Michel Klemann.
Welkom : vanaf 19.45 uur.
Voor het excursieschema zie achterzijde nieuwsbrief.
o.a. Begin oktober 2009 : excursie Falsterbo Zweden o.l.v. Steven de Bie.
17-10-2009 : Rammelwaard en 14-11-2009 Blauwe Kamer/ Manusweerd o.l.v. Ans Houweling.
Op 27 september a.s. Stand van VWG op de Dag van De Duurzaamheid in de Kaardenbol.
Kijk ook op de webside ( www.vwg.-zutphen.nl )

Van het bestuur
Deze nieuwsbrief valt bij jullie in de bus nu de trek weer is begonnen. Veel weidevogels zijn al weer
weg of trekken door. De ganzen uit het noorden komen straks weer terug.
De excursiecommissie wordt bedankt voor het programma.
Groenbeleid Zutphen 2010. De klankbordgroep voor het begeleiden van een nieuw
Groenbeleidsplan voor de gemeente Zutphen is sinds dec 2007 nog niet bijeen geweest. De gemeente
heeft andere prioriteiten en maakt geen haast. Michel Klemann heeft eind juni “ het Zwartboek Natuur
in Zutphen 2009 “ geschreven en verspreid. Het is een beschrijving op lokaal niveau en schetst aan de
hand van voorbeelden een beeld van Zutphen en de rest van Nederland. Er vindt nog steeds te veel
vernietiging van natuur plaats.

Zie ook : http://www.vwg-zutphen.nl/pdf/zwartboek_zutphen_2009.pdf
Wij hopen met de andere organisaties verbeteringen aan te brengen ten gunste van de natuur.
De IJsselsprong.
De staatssecretaris van V en W heeft in juni 2009 het Plan IJsselsprong Alles in één keer ontvangen.
Hierbij worden de twee dijkverleggingen landinwaards bij Cortenoever ( overstromingskans1 x 25
jaar ) en de Voorsterklei gerealiseerd met breed water tussen Zutphen en de Hoven. Daarnaast wordt
er natuurontwikkeling, rondwegen- aanleg en aan woningbouw gedacht bij de Hoven.
In juni is de vaststelling en de besluitvorming in de Stuurgroep en de gemeenteraden geweest.
In september/oktober a.s. wordt de definitieve beslissing van de staatssecretaris verwacht. De
wettelijke procedures volgen dan. Van 2011-2015 is dan de uitvoeringsfase van de dijkverleggingen
met gefaseerde landschaps-en natuurontwikkeling. De realisatie van ecologische verbindingszones en
de versterking van de ecologische hoofdstructuur valt tussen 2016 en 2030 ( o.a. langs Oekense beek
en Voorsterbeek ).
Contributie 2009.
De penninmeester vraagt jullie de contributie groot € 15,- ( indien nog niet betaald ) gaarne spoedig
over te maken op postrekening 39 68 801 t.n.v. VWG Zutphen e.o. te Klarenbeek.
Waarnemingen. Doorgeven via waarneming.nl Vogelwerkgroep houdt daar een archief bij.
Namens het bestuur, Hans Grotenhuis

1

Vogelwerkgroep Zutphen

Excursieschema 2009/ 2010

zaterdag
naar:
ochtend:
3 tot 10 okt Falsterbo (zuidpunt
zweden)
2009
UITERLIJK
AANMELDEN: 15 aug!
17 oktober 09 Rammelwaard O

hopelijk te zien :
heel veel trekvogels:
zangvogels/ buizerden

Slechtvalk, ganzen,
eenden, koperwiek,
kramsvogel, brilduiker
ganzen, eenden,
14 novemb 09 Blauwe kamer,
Manusweerd
roofvogels
spechten
13 febr 2010 Leusveld (Brummen)
ganzen, eenden,
20 mrt 2010
Tichelbeekse O
waarden (samen met IVN) weidevogels
korhoenders
10 april 2010 Sallandse Heuvelrug /
Nijverdal
Polen:
veel meer van alles dan
25 april tot
Biebzra en Bialowieza
hier
3 mei 2010
De Mars
visdieven , zwarte
29 mei 2010
roodstaarten

12 aug 2009

vertrek
tijd
?

plaats van
vertrek:
IJsselpaviljoen

9u

gidsen:

Steven de Bie;
zie ook zijn email van 26
juli 09

IJsselpaviljoen

kosten
(auto/trein/onkosten)
auto of huurbusje. kosten: nader te
bezien. Overnachting in
jeugdherberg of conferentiehuis
minimumdeelname: 1 auto vol
fiets

8u

IJsselpaviljoen

auto

Ans Houweling

9u
9u

IJsselpaviljoen
IJsselpaviljoen

fiets
fiets

Adri Mulder
Remke van Rijswijk

8u

IJsselpaviljoen

auto

Johan Blanksma

16u.
8u

Deventer of
Arnhem
IJsselpaviljoen

7u

IJsselpaviljoen

Steven de
Bie

Adri
Mulder

organisator

Ans Houweling

nachttrein met couchette: ism
Adri Mulder
Saxion Hogeschool ca € 600,-- p.p.
fiets
Johan Blanksma

Eventueel:
19 en 20 juni Dollart / Oost Groningen
of:
2010
Varen op het Wad

grauwe kiekedief, kluten,
groenpootruiter

o= openbaar , iedereen ook niet leden mogen mee
In de excursie commissie zitten : Remke van Rijswijk, Ans Houweling, Johan Blanksma en Adri Mulder.

auto

Remke van Rijswijk

