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Agenda en mededelingen
Uitnodiging : Voorjaarsledenbijeenkomst op woensdag 20 maart 2013 in de
Kaardebol om 19.45 uur. Programma : lezing door Frank Majoor van SOVON over
“De Nijlgans”. Verder enige bestuurszaken.

Van het bestuur

Na de januari wintertellingen ( voor het 8e jaar achtereen ) in en rond Zutphen met leuke
waarnemingen van o.a. Grote Zeeëenden in het Bronsbergermeer en natuurlijk
tienduizenden Kolganzen , zijn nu de Kieviten weer terug. Meer dan 83000 vogels ( 100
soorten ) zijn geteld. Inmiddels fluiten zangvogels als Koolmees en Heggemus weer volop.
De activiteiten hebben niet stilgestaan.
Remke van Rijswijk is als secretaris toegetreden tot het bestuur. Een voorzitter wordt nog
gezocht.
Het laatste vogelnieuws direct horen?
Sluit je aan bij zutphen_vogelnet! De VWG maakt voor haar communicatie zoveel mogelijk
gebruik van internet. Sluit je daarom aan bij onze digitale nieuwsgroep. Je ontvangt dan
automatisch het laatste vogelnieuws en alle aankondigingen. Aanmelden kan door het sturen
van een geheel leeg e-mail naar het volgende adres : zutphen_vogelnetsubscribe@yahoogroups.com. Raadpleeg verder regelmatig onze website :
( www.vwg-zutphen.nl ).
Vogelcursus
De Vogelcursus is met de maximale 24 deelnemers onlangs weer gestart. Er was
belangstelling van ruim 45 personen, zodat dit jaar niet iedereen kon deelnemen. De cursus
is maandelijks en gaat door tot in november.
Broedvogeltelling Hackfort 2013
Een aantal leden van de VWG Zutphen e.o. voert samen met VWG Noordwest Achterhoek in
nauw overleg met Natuurmonumenten dit jaar onderzoek uit naar de broedvogels van
Hackfort en de tussen- en omliggende bosgebieden.
Dijkverleggingen Voorsterklei een Cortenoever
De dijkverleggingen in Cortenoever en op de Voorsterklei gaan in 2014 starten.
Door de Uilenwerkgroep zijn nestkasten voor de steenuil geplaatst ter vervanging van de
locaties die moeten gaan wijken voor de grotere benodigde ruimte voor de rivier de IJssel.
Weidevogel onderzoek
Frans Parmentier en anderen gaan ook in 2013 weer de weidevogels van de
Tichelbeeksewaard inventariseren. De voorgenomen geul door de uiterwaard wordt
voorlopig niet aangelegd in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Telescoop.
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 Aan de woningbouwvereniging Warnsveld is medewerking gevraagd
nestkasten voor gierzwaluwen aan te brengen i.v.m. de renovatie van huurwoningen aan de
Scheurkamp.
Ring onderzoek Grauwe Gans.
In 2010 t/m 2012 zijn in Zutphen 139 Ganzen geringd met donkergroene hals-en
pootbanden. Bij waarneming : geef de gegevens steeds door op www.geese.org.
Terugmeldingen komen vanuit Duitsland, Denemarken en natuurlijk veel uit onze omgeving.
Bezwaar tegen afschieten Grauwe Ganzen
De provincie Gelderland heeft medio 2012 een door de Faunaeenheden Gelderland Oost en
Veluwe “rammelend”opgemaakt gebiedsplan IJsselwaarden goedgekeurd en de uitbreiding
van de ontheffingen voor het afschieten van overzomerende ganzen. 95% is Grauwe Gans .
De Vogelwerkgroep heeft bezwaar gemaakt tegen dit zinloze afschieten. De effecten op de
populatie op lange termijn zijn nihil. De Bezwarencommissie van de provincie heeft de zaak
behandeld op 25 -9-2012. In december is het bezwaar door G.S. afgewezen. Door ons is
geen beroep aangetekend omdat een dag later het Landelijke Ganzenakkoord van de G7 met
het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is gesloten. Dus inclusief de provincie Gelderland.
Uitgangspunt is dat ganzen in Nederland thuishoren en welkom zijn. De winterrust voor
trekganzen ( internationale verantwoordelijkheid ) staat centraal. Wel kunnen nu
reducerende maatregelen genomen worden voor het verkleinen van de zomerganzen. Ook
de landbouw ( LTO ) maakt deel uit van de G7 en steunt het akkoord.
2e sluis Eefde.
In het voorjaar van 2012 is de beslissing voor de plaats van de 2e sluis gevallen op de
noordzijde. Precies op de plaats waar de Roekenkolonie is. Er wordt een alternatieve plaats
ingericht om zo mogelijk te kunnen broeden in een bosje op korte afstand oostelijk van de
sluis. De uitvoering van sluiswerken is recent als gevolg van de bezuinigingen vertraagd naar
2015.
Waterbroedvogels Zutphen
Ook in 2012 is onderzoek gedaan naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen
in de gehele gemeente Zutphen. Kijk in het jaarboek 2011.
2013 Jaar van de Patrijs : Geef je waarnemingen door!
SOVON en Vogelbescherming hebben het jaar 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs.
De stand is sinds 1960 landelijk met 95% achteruit gegaan. Zie ook www.jaarvandepatrijs.nl.
Iedereen wordt gevraagd zijn/haar waarnemingen in te voeren via de website waarneming.nl.
Jaarboek 2012
Aan het jaarboek over 2012 wordt alweer gewerkt. Artikelen kunnen nog worden ingediend
bij Michiel van der Weide. Het is de bedoeling dat voor de zomer het jaarboek over 2012
uitkomt.
Oproep betalen contributie 2013
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 gelopen excursies waren weer een succes. Het uitgebreide programma voor de komende
tijd hhhbh2013 (zie verder) is weer gemaakt met dank aan de excursiecommissie. Bij
voldoende belangstelling wordt eind september 2013 weer een trekvogelexcursie naar
Falsterbo Zweden georganiseerd. Info voor 15-3-2013 bij Steven de Bie.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie
Zie bijgevoegd Excursieschema 2013 en kijk op de website.

Vogelwerkgroep Zutphen
zaterdag
ochtend:

hopelijk te zien :

landgoed Het Bocheler zangvogels
(Leestensebroek)

6 apr. 2013

in mei 2013,
datum nog
bepalen
3/ 4 mei 2013

Excursieschema 2013

naar:

te

Bijwonen van het
ringen van uilen
Big Day

Heel veel soorten

grauwe klauwier, blauwborst

vertrek plaats van vertrek:
tijd,
voorlopig
6:30 u. Restaurant Wok
Maxis op de hoek
Vordenseweg/
Dennendijk.
ntb
ntb

vervoer/ verblijf:

organisator

wandelen

Ans Houweling

Fiets/auto

Ans Houweling ism de
uilenwerkgroep

Nvt, aanmelden via fietsen/lopen

Remke van Rijswijk

3 mei 19u.
tot
4 mei 19u.
8 u.

IJsselpaviljoen

eigen auto's

Johan Blanksma

vwgzutphen@gmail.
com

25 mei 2013

Korenburgerveen

8 juni 2013

Naardermeer

rietvogels, purperreiger

ntb

IJsselpaviljoen

eigen auto's / boot

Adri Mulder

woensdagavond
19 juni 2013

Gorsselse hei

houtsnip, nachtzwaluw

21:30 u.

sluis in Eefde

fietsen / lopen

Remke van Rijswijk

21:30 u.

onder nieuwe brug uiterwaardenfietstocht tot uiterlijk
in de
00.30 u
Stokebrandsweerd

Remke van Rijswijk/
Michiel v.d. Weide

ntb

Opgeven voor 15
maart 2013 bij Steven
de Bie

vrijdagavond
31 mei 2013

Kwartelkoninginventa Kwartelkoning
risatie
Bronkhorst/
Zutphen

sept /okt 2013

Falsterbö Zweden
LAATSTE OPROEP

trekvogels

ntb

Meer informatie bij
steven.debie@gemeynt.nl

Voorwaarden / regels:





Deelnemers moeten lid zijn van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Betaling kosten: contant voor vertrek aan gids / organisator. Die betaalt de degenen die hun auto beschikbaar stellen een redelijke km-vergoeding. Verder betalen we daarvan een attentie voor
externe gids en eventuele andere collectieve kosten (bootvervoer tijdens de excursie etc).
We reizen dus (zo nodig) met eigen auto's. Mocht er geld overblijven op het eind van het seizoen, dan wordt dit gestort in de kas van de vogelwerkgroep.
Aanmelding: uiterlijk tot 1 week voor vertrek bij de betreffende organisator van de excursie. Ca 2 weken voor vertrek krijg je een herinnering met eventuele nadere/ gewijzigde gegevens en
vertrektijden.

Wil je ook aangeven of je:



één of meer telescopen kunt meenemen.
je auto ter beschikking wilt stellen om anderen te laten meerijden?

Groeten van de excursiecommissie!
Johan, Remke & Ans.

