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Agenda en mededelingen
Uitnodiging : Najaarsledenbijeenkomst op dinsdag 28 oktober 2014 in : let op in
‘t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN te Warnsveld om 19.45 uur. Programma :
lezing door Michel Klemann over “Watervogels rond Zutphen” . Na de pauze een korte
inleiding door Michiel van der Weide over “de voorlopige resultaten van de
broedvogels op Hackfort/Suderas e.o. 2013”. Daarna enige bestuurszaken.

Van het bestuur

Na een zachte winter en mooie zomer zijn de Zwaluwen en Ooievaars alweer op trek. De
activiteiten hebben niet stilgestaan. In 2015 bestaat de Vogelwerkgroep 10 jaar. Het bestuur
treft voorbereidingen voor het jubileumjaar en vraagt daarbij de medewerking van de leden.
Om de kosten te kunnen dekken wordt alleen voor 2015 een vrijwillige bijdrage, naast de
normale contributie, gevraagd van € 10,- per lid.
Aftredende bestuursleden zijn Jeroen Philippona en Michiel van der Weide. De andere
aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Tenminste 3 leden kunnen een voordracht doen
voor nieuwe bestuurders.
Vogelvaria 2014 door Michel Klemann.
Overal in het werkgebied zijn dit jaar nog meer ooievaars in bomen gaan broeden. Het wordt
ieder jaar moeilijker ze allemaal te vinden. Hou ze in de gaten, vooral komend voorjaar
Op de Mars zaten dit jaar weer broedende Visdieven, maar ook Kleine Mantel- &
Stormmeeuwen, beide 2 paar.
In de oeverzwaluwwand bij het Bronsbergermeer zaten dit jaar 35 paar Oeverzwaluwen en 1
Koolmees.
De grote slachting onder de wilde ganzen in Nederland is begonnen. De laatste vogelsoort
die zich kon handhaven in het agrarisch gebied wordt momenteel ook binnen en buiten de
natuurreservaten zoveel mogelijk uitgeroeid door middel van het slopen van nesten en
eieren en door vergassen en afschot. De populatie stort nu snel in elkaar en het gros is in
korte tijd heel schuw geworden en durft niet meer te landen in de buurt van mensen. Het
aflezen van halsbanden (van wat er nog over is) wordt steeds moeilijker. Geef, zolang ze er
nog zijn, de gekleuringde ganzen door op www.geese.org.
De najaarstrek is weer begonnen. Er wordt voor het elfde jaar weer geteld op het bruggetje
over het afleidingskanaal achter huize de Voorst. De tellingen worden zsm toegevoegd aan
www.trektellen.nl.
Ook de ringvangsten in Klarenbeek van Steven de Bie zijn daar te vinden onder:
http://www.trektellen.nl/kaart.asp?telpost=1204. Maar er zijn nog meer plekken in de regio
waar regelmatig vogels geringd worden; zie:
http://www.trektellen.nl/doortrekpatroon.asp?soort=9999&au=u&huidigjaar=2014&mLand=

1&typetellingen=4
Misschien kun je de toren van de Sint Janskerk vanuit je huis zien. Er zit heel regelmatig een
Slechtvalk in en op de spits van de Nieuwstads- of Sint Janskerk. Soms slapend, beetje
poetsend, maar ook regelmatig vogels plukkend. Neem een kijkje als je in de buurt bent en
even doorgeven op waarneming.nl.
http://vwgzutphen.waarneming.nl/
Dit jaar zijn er tot en met 22 augustus 17513 waarnemingen van verschillende soortgroepen
doorgegeven. Vogels maken daarvan met 11478 waarnemingen (191 soorten) het grootste
deel uit. Er waren vogelwaarnemingen van 253 personen. Top 3 (samen goed voor 51% van
het totaal aantal ingevoerde waarnemingen) van vogelwaarnemers zijn: Henk Jan Hof met
2606 waarnemingen, Michel Klemann met 1835 en Hans Grotenhuis met 1425.
Waargenomen zeldzame soorten dit jaar in de regio zijn o.a. Zee- & Visarend, Grote
Karekiet, Baardman, Flamingo, Koereiger, Klapeksters, Nachtzwaluw, Zwartkopmeeuw,
maar ook 447 Knobbelzwaan-waarnemingen, 317 van de Grasmus, 218 Grote Zilverreigers,
194 Groene Spechten, 132 Roodborsttapuiten, 99 IJsvogelwaarnemingen etc. Genoeg te zien
dus buiten. Andere groepen met redelijk wat doorgegeven waarnemingen zijn: planten met
3710 waarnemingen, dagvlinders met 733 en zoogdieren met 425 waarnemingen. Wat leuks
gezien buiten, in de tuin of hoog in de lucht? Zet de waarneming op waarneming.nl. De
enige manier om een beeld te krijgen van de vogels in de regio is door tellingen of via het
doorgeven van losse waarnemingen.
De facebookpagina van de VWG bestaat nu iets meer dan een jaar. Te vinden op
www.facebook.com en dan even zoeken naar "Vogelwerkgroep Zutphen". Honderden
berichten en reacties zijn daar ondertussen verschenen inclusief > 500 foto's. De groep
bestaat nu uit 60 "leden".
Op de hoogte blijven? Check regelmatig facebook.com, waarneming.nl en trektellen.nl.
Andere berichten:
Jubileum jaar 2015.
Een werkgroepje bestaande uit Steven de Bie, Joost Meilof en Hans Grotenhuis bereidt de
activiteiten voor. Op de ledenvergadering zullen nadere mededelingen worden gedaan. Een
onderdeel is een fotowedstrijd waarbij leden foto’s kunnen insturen. Hierover is al een mail
rondgezonden.
Vogelvervolgcursus
Na de eerste cursus dit voorjaar is op veler verzoek een 2e cursus gestart. 4 lessen en 1
weekend Zeeland. Het gaat dit keer vooral over soortenkennis. De cursus is op 27 augustus
volgeboekt gestart met 16 deelnemers. De cursusavonden zijn in Centrum Waterkracht in
het Waterkwartier, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 in Zutphen.
Dijkverleggingen Voorsterklei en Cortenoever
De dijkverleggingen langs de IJssel in Cortenoever en op de Voorsterklei zijn in uitvoering.
De nieuwe inrichting geeft kansen voor de natuur.
Uilen.
De geplaatste steenmarterproof bestendige steenuilenkasten blijken soms toch gepredeerd
te worden, mogelijk door wezels? Nader onderzoek vindt plaats.
Weidevogel onderzoek
Ook in 2014 zijn weer de weidevogels van o.a. de Tichelbeeksewaard geïnventariseerd. Een
weidevogelboekje over 10 jaar onderzoek, uitkomend in het jublileumjaar, is in
voorbereiding.
Telescoop.
De kijker is te reserveren à € 2.- per dag bij Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12,
Zutphen.( telefoon : 06 10380170 of 0575-518760 ).

Gelders ganzenbeleid 2014-2019.
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft een nieuw Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019
vastgesteld. Hierbij gaat men vrijwel alleen uit van schadecijfers. Aan de
Faunabeheereenheid Gelderland ( jagers en grondeigenaren ) wordt op voorhand ontheffing
verleend voor het schieten op winterganzen. Bij de aantallen bij de tellingen door de WBE’s
( jagers ) worden vraagtekens geplaatst. De provincie staat achter deze te hoge
tellingen,(slechts 1 x per jaar in de zomer) en wil tot dus ver geen andere tellingen
accepteren.
Onze VWG Zutphen e.o. heeft een zienswijze ingediend. Op 17 september is er een
behandeling in de Staten van Gelderland.
Roeken 2e sluis Eefde.
Er wordt door RWS een alternatieve broedplek ingericht voor 75 broedparen om daar zo
mogelijk te kunnen broeden in een bosje op korte afstand oostelijk van de sluis. De
uitvoering van sluiswerken is als gevolg van de bezuinigingen vertraagd naar 2016.
Waterbroedvogels Zutphen
Ook in 2014 is onderzoek gedaan naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen
in de gehele gemeente Zutphen. Ook naar andere stadswatervogels wordt onderzoek
gedaan.
2014 Jaar van de Spreeuw : Geef je waarnemingen door!
SOVON en Vogelbescherming hebben het jaar 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de
Spreeuw. De stand is sinds 1960 landelijk met 95% achteruit gegaan. Zie ook
www.jaarvandespreeuw.nl. Met meer informatie komt er o.m. duidelijkheid over benutte van
terreintypen, voorkomen en jongenproductie.
Jaarboek 2014.
Voor het jaarboek over 2014 kunnen weer artikelen worden ingediend bij Michiel van der
Weide. Email : mvdweide@kpnplanet.nl. voor 1-1-2015.
Tijdelijk natuur.
De gemeente Zutphen is gevraagd op braakliggende terreinen tijdelijk natuur te bevorderen
of deze aangepast te beheren, zolang er nog geen bedrijfsmatige activiteiten of bouwactiviteiten plaatsvinden. Deze terreinen kunnen bijzonder interessant zijn voor bijvoorbeeld
Oeverzwaluwen, zaadetende vogels in de winter, maar ook voor Torenvalken en Buizerds die
op muizen jagen. Te denken is aan terreinen op de voormalige stortplaats op de Mars, op
industriegebieden Revelhorst en de Mars, nog niet bebouwde terreinen in Leesten en
voormalig sportterrein Helbergen. Nog altijd worden veel biotopen vernield door onnodig en
te vroeg maaien. Momenteel worden er overal Tapuiten, Roodborsttapuiten en Paapjes
gezien. Ook flinke groepjes Putters en Kneuen.
Excursies.
De afgelopen excursies waren weer een succes. Het uitgebreide programma voor de
komende tijd in 2014/2015 (zie verder) is gemaakt met dank aan de excursiecommissie.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie. Zie bijgevoegd Excursieschema najaar 2014/2015 en kijk op de

website.

