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Agenda

Uitnodiging : Woensdag 17 november a.s. Najaarsledenbijeenkomst vanaf 19.45 uur.
Plaats : de Kaardebol, Zutphen. Programma met o.a. lezingen door Michel Klemann over
“de broedresultaten in 2010 van de Zutphense stadswateren” en “5 jaar
resultaten wintervogeltellingen”.
Daarnaast zijn er een aantal verenigingszaken zoals komende activiteiten en samenstelling
bestuur. Het bestuur hoopt jullie te kunnen ontmoeten.

Van het bestuur
Na een warme zomer en natte herfst komen de ganzen weer terug. De Roeken trekken
iedere avond in kolonne vanuit hun voedselgebieden naar hun slaapplaatsen in de
binnenstad. De activiteiten hebben niet stilgestaan. Geïnventariseerd is o.a. in het Berkeldal
met VWG Lochem. Op 13 april 2010 bestond de Vogelwerkgroep Zutphen e.o. 5 jaar. Het
eerste lustrum.
Vogelcursus.
22 september j.l. is weer gestart met een nieuwe vogelcursus. 22 personen hebben zich
aangemeld. De lessen ( van vogeluiterlijk, stand- en wintervogels tot vogelzang etc. )
worden maandelijks gegeven door veelal bestuursleden, gevolgd door een lesgerichte
excursie in het veld. Met de afsluiting van de cursus in juni 2011.
Wintervogeltelling in maand januari 2010.
Voor het 5e jaar is het hele werkgebied geteld. Er zijn 105 soorten waargenomen. Totaal
bijna 95.000 exemplaren. Waarvan circa 30.000 kolganzen. Voor de hele lijst kijk op de
website http://www.vwg-zutphen.nl/telling/januaritelling.html. Voor de telling van januari
2011 kun je je al vast opgeven bij Michel Klemann.
Tichelbeeksewaarden.
In het kader van ruimte voor de Rivier 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 IJsselbrug. Met
name over de inrichting van de natuur in de Tichelbeeksewaarden. Het belang van de trek
en weidevogels is o.a. aangetoond met de inventarisaties van Frans Parmentier en anderen.
Momenteel wordt een MER procedure gevoerd.
ProRail.
In de omgeving van onze telpost achter Huize De Voorst en ook elders is dit voorjaar door
ProRail alles kort en klein geslagen. ProRail is om opheldering gevraagd. Op tv Gelderland en
in de Stentor is aandacht gegeven voor dit probleem. ProRail reageert nog niet naar ons.
Tijdelijk werd het werk stilgelegd. Er werd ook bij particulieren zonder toestemming
gesloopt. Begin september is er weer flink geklepeld.

Nestkastenproject. De gemeente is gevraagd om medewerking om de nestkasten te
mogen ophangen. Naar een geschikte schoolklas wordt gezocht.
Waterbroedvogels Zutphen
Een instructieavond voor het telproject van de Zutphense stadswateren is op 18 februari j.l.
gehouden. Organisatoren: Henk-Jan Hof en Steven de Bie.
De eerste bezoekronde is gezamenlijk gehouden. Acht personen hadden zich aangemeld.
Resultaten worden thans bekend.
Jaar van de Bruine Kiekendief: Geef je waarnemingen door!
Het jaar 2010 heeft SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Kiekendief. Een heel jaar staat
de Bruine Kiekendief in het brandpunt van de belangstelling. Er wordt gezocht naar
antwoorden op vragen als waar broeden Bruine Kiekendieven in Nederland en wanneer
komen en vertrekken onze Bruine Kiekendieven? Zie ook www.jaarvandebruinekiekendief.nl.
In ons werkgebied broedt meestal één broedpaar. De soort is bekend van de Oude IJsselarm
bij Empe en van de rietputten in de Voorsterklei. Dit jaar willen we graag precies weten waar
de Bruine Kiekendief broedt en waar het voedsel wordt gezocht. Iedereen is dan ook
opgeroepen zijn waarnemingen in te voeren via de website www.waarneming.nl.
Bestuur zoekt nieuw bloed
Dit jaar zijn drie bestuursleden aan de beurt om af te treden. Steven de Bie ( penningmeester ), Michiel van der Weide ( secretaris ) en Michel Klemann ( algemeen lid ). Michiel
en Michel zijn herkiesbaar voor hun huidige functie. Steven niet als penningmeester maar
wel als algemeen lid. Het bestuur is zeer verheugd om Frans Parmentier per 1-1-2011 voor
te dragen als penningmeester. Mochten er zich andere leden verkiesbaar stellen dan zijn zij
van harte welkom. Heb je interesse neem dan contact op met Michiel van der Weide voor of
tijdens de najaarsbijeenkomst.
Jaarboek heeft nieuwe opmaker
Het jaarboek 2009 is verschenen. Het is weer een volle en interessante editie geworden. De
opmaak is weer geregeld door Michiel van der Weide geregeld. Voor het jaarboek van 2010
heeft Jeroen Kuiper zich gemeld die de lay-out zal gaan verzorgen.
Oproep betalen contributie 2010
De penningmeester 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
Klarenbeek.
Excursies.
De excursies in 2010 waren weer een succes. Eind september werd Schiemonnikoog
bezocht. Hier werd weer gelogeerd op de boerderij van T. Talsma. Het nieuwe winter- en
voorjaar programma ( zie verder ) is weer gereed met dank aan de excursiecommissie.
Overige
Recent werd ook deelgenomen met een stand aan de dag van de Duurzaamheid bij de
Kaardebol.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie
Zie bijgevoegd Excursieschema 2010/2011 en kijk op de website onder:
http://www.vwg-zutphen.nl/exc/excursie_agenda.html.

Vogelwerkgroep Zutphen

Excursieschema 2010/ 2011

zaterdag
ochtend:

naar:

hopelijk te zien :

17-19 sept '10

Schiermonnikoog
Fam. Talsma,
Kooiplaats

trekvogels kijken! Houtsnip,
Lepelaar, Blauwe en Bruine
Kiekendief, Grote Stern,
Noordse Stern
Grote gele kwikstaart, Grote
zilverreiger, IJsvogel

vogelwandeling langs
de Berkel AlmenZutphen
27 novemb. '10 Engbertsdijkvenen
Twente
januari-telling
januari 2011
16 oktober '10

12 febr 2011

19 mrt 2011

Kraanvogels

aanmelden bij
Michel Klemann
Ossenwaarden Deventer ganzen, eenden, Zaagbek,
Koperwiek, Kramsvogel,
Zaagbek, Wintertaling
Empense/Tondense hei reeen, Havik, Geelgors

16 april 2011

Rijnstrangen,
Oud Zevenaar

21 mei 2011

Oude IJsselarm Empe
NB samen met cursisten

woensd. 15 juni Grote Veld
2011 's avonds:
Dwingelerveld
18 juni 2011

1 september 2010
vertrek plaats van
tijd,
vertrek:
voorlopig
nader
bericht
volgt.

gidsen:

vervoer:

organisator

Adri
Mulder

op eigen gelegenheid /
carpoolen

Adri Mulder

bus naar Almen; terug lopen

Johan Blanksma

eigen auto's

Remke van Rijswijk

ca 8:00 u. station Zutphen

8:00 u.

IJsselpaviljoen

m.klemann@chello.nl
8:00 u.

station Zutphen

trein/ lopen

Adri Mulder

8:00 u.

IJsselpaviljoen

fiets

Remke van Rijswijk

eigen auto's

Ans Houweling

fiets

Michiel van der Weide

fiets

Ans Houweling

trein + eigen of OV-fiets

Johan Blanksma

vliegen vanaf ...?/ kamperen.

Adri Mulder

Zwarte Stern de blauwborst,
baardmannetje en andere
rietvogels/-zangers
Brilduiker, Krakeend

8:00 u.

IJsselpaviljoen

6:00 u.

IJsselpaviljoen

Houtsnip, nachtzwaluw

21:30 u.

Roodborsttapuit, Geelgors,
Geoorde Fuut

7:00 u.

nader te
bepalen
station Zutphen

Topper, Zwarte Zeekoet,
Noordse Stormvogel,
Smelken. vulkanisme!
sauna: Blue Lagoon!

nader
bericht
volgt.

Michiel
van der
Weide

Eventueel:
18 juli tot
2 aug 2011

IJsland

nader te
bepalen

Adri
Mulder

