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Agenda
Uitnodiging: Woensdag 16 november a.s. Najaarsledenbijeenkomst vanaf 19.45 uur.
Plaats : de Kaardebol, Zutphen . Programma met o.a. een lezing door specialist drs. Marijn
Nijsen over "De Grauwe Klauwier" ( vogel van het jaar 2012 ). Daarnaast zijn er een
aantal verenigingszaken zoals komende activiteiten en samenstelling bestuur. Het bestuur
hoopt jullie te kunnen ontmoeten.

Van het bestuur
Na een droog voorjaar en een natte zomer komt de trek weer op gang. De laatste
Boerenzwaluwen worden nog gezien. Visarenden en Tapuiten trekken door. De
Winterganzen zijn weer in aantocht. De Roeken trekken weer iedere avond in colonne vanuit
hun voedselgebieden naar hun slaapplaatsen in de binnenstad. De activite/ten hebben njet
stilgestaan.
Vogelcursus.
Na de geslaagde vogelcursus van 2011, is het bestuur voornemens een Vogelcursus voor
gevordenen te starten in begin 2012. De lessen, van theoriekolonievogels tot praktljk
Broedvogel Monitoring Project ( BMP ) worden maandelijks gegeven door veelal
bestuursleden, gevolgd door een herkenning in het veld, interpretatie en notatie. Oefenen
in kolonievogels tellen etc. Een weekend op Ameland hoort erbij. De afsluiting van de cursus
is in juni 2011. Maximale deelname 12 personen. Nadere berichten volgen. I nformatie bij
Adri Mulder.
Wintervogeltelling in maand januari 2011.
Voor het 6e jaar is het hele werkgebied geteld. Er zijn 98 soorten waargenomen. Totaal ruim
96.000 exemplaren. Waarvan circa 36.000 kolganzen. De meeste in de Hoven-Cortenoever
en Klarenbeek-Nijenbeek. Beiden ruim 11.000 stuks. Voor de hele lijst kijk op de webside
www.vogelwerkgroep zutphen.nl. V~~r de telling januari 2012 kun je je al vast opgeven bij
Michel Klemann.
Tichelbeeksewaarden.
In het kader van ruimte voor de Rlvier 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 Dsselbrug. Met
name over de inrichting van de natuur in de Tichelbeeksewaarden. Het belang van de trek
en weldevogels is o.a. aangetoond met de inventarisaties van Frans Parmentier en anderen.
Momenteel wordt een MER procedure gevoerd.
Telescoop.
Recent is door het bestuur een nieuwe telescoop aangeschaft. Een Swarovki. De excursie
commissie heeft de kijker onder haar beheer. Desgewenst kunnen individuele leden de kijker
met de nodige voorzichtigheid gebruiken. De kosten van individueel gebruik bedragen € 2,00

per dag. De kijker is te reserveren bij Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12 te Zutphen
( telefoon 0575-518760 ).
Gierzwaluwen onderzoek Zutphen.
Jeroen Voerknecht en anderen hebben dit jaar een onderzoek gedaan naar (mogelijke) nest
locaties in Zutphen. Er is een vergelijking met 2003. Toen 152 nestlocaties. Met name in de
ochtend en's avonds zijn de vogels actief en gieren rond de dakken van de oude
binnenstad. Hij is een echte zomervogel. De resultaten worden dit najaar bekend. Aan de
broedgelegenheid kan nog best het een en ander gedaan worden. Eenvoudige
voorzieningen, zoals de inbouw van nestplaatsen aan gebouwen zijn goed te treffen.
Waterbroedvogels Zutphen
Dit jaar is een onderzoek gestart naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen
in de gehele gemeente lutphen. Resultaten worden binnenkort bekend.
laar van de Klauwier: Geef je waamemingen door!
Het jaar 2012 heeft SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwier. lie ook
www.jaarvandeklauwier.nl. In ons werkgebied zijn vooral 's winters enkele Klapeksters
aanwezig. Vaak solitair in de toppen van struiken. De soort is bekend van de Rammelwaard,
de Empese en Tondese heide en van de Gorsselse Hei. Van de Grauwe Klauwier is een enkel
broedgeval bekend. Mogelijk zal de soort zich uitbreiden als gevolg van de klimaatver
andering. Dit jaar willen we graag precies weten waar zij verblijven en waar het voedsel
wordt gezocht. Iedereen is dan ook opgeroepen zijn waamemingen in te voeren via de
website waarneming.nl.
Bestuur
Per 1 januari 2011 is Frans Parmentier de nieuwe penningmeester. De andere bestuursleden
waren herkiesbaar.
laarboek heeft nieuwe opmaker
Het jaarboek 2010 verschijnt nog deze maand. Het is weer een volle en interessante editie
geworden. De opmaak is geregeld door Jeroen Kuipers. Op de najaarsledenvergadering
wordt het boek uitgereikt. Michiel van der Weide nog bijzonder bedankt voor het verzorgen
van aile voorgaande jaargangen.
Oproep betalen contributie 2011
De penningmeester vraagt jullie de contributie groot € 15,00 (indien nog njet betaald ),
gaarne spoedig over te maken op postrekening 39.68.801 t.n.v. VWG lutphen e.o. te
Zutphen.
Excursies.

De excursies in 2011 waren weer een succes. Het nieuwe winter- en voorjaarprogramma
(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.
Recent werd ook deelgenomen aan een activiteitendag op de dag van de Duurzaamheid bij
de Kaardebol. De nieuwe telescoop kon direct goed gebruikt worden.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie

Zie bijgevoegd Excursieschema 2011/2012 en kijk op de website.

