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In deze nieuwsbrief o.a. de aankondiging van maar liefst twee cursussen in het voorjaar van 
2020 en oproepen om mee te doen met MUS-tellen of begeleider te worden van de jonge 
vogelaars.

Dinsdag 26 november, 19.30, Waterkracht

Algemene Ledenvergadering

Met belangrijke mededelingen van het bestuur, een interessante spreker, informatie over de 
komende januaritelling. Officiële uitnoding volgt nog, maar noteer de datum alvast.Ook een 
goede gelegenheid om met iemand af te spreken om samen naar de Sovon-dag te gaan!

Vogelcursussen 
Wegens groot succes komend voorjaar maar liefst twee cursussen! De beginnerscursus is al 

voor meer dan de helft gevuld met mensen die vorig jaar op de wachtlijst kwamen. Deze
cursus is vooral bedoeld voor nieuwe leden. De cursus Vogelzang is gericht op mensen 
met basiskennis en hier hebben mensen die al lid zijn voorrang. Door de grote 
belangstelling hebben we besloten om net als voor de roofvogelcursus de beschikbare 
plaatsen te verloten. Dit betekent wel dat mensen die zich opgeven een tijdje in 
spanning moeten zitten. Let op: verschillende inschrijfdata. 

Voor beginners

De Vogelwerkgroep Zutphen e.o. geeft van eind februari tot begin juni 2020 een cursus voor 
beginnende vogelaars. De cursus heeft tot doel natuurliefhebbers basale kennis en 
vaardigheden bij te brengen om nog meer van wilde vogels te kunnen genieten. In een 
bestek van vier maanden leert de cursist ca 60 vogelsoorten herkennen. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het voorkomen van vogels in verschillende milieus. De cursus is een 
mix van theorie binnen en praktijk in het veld op verschillende locaties in en rond Zutphen. 
Maximaal aantal deelnemers is 20. Tijdens de excursies wordt gewerkt in kleine groepjes 
van 5 – 7 cursisten. De theorielessen zijn op woensdagavond in wijkcentrum Waterkracht  

van 19.45 – 21.45 uur 

Weet u de naam van dit vogeltje? Dan 
is de beginnerscursus niet voor u!



datum les datum excursie

1 4 maart Herkennen van vogels 7 maart De Vijver, Zutphen

2 25 maart Vogels van tuin en park 28 maart Begraafplaats 
Warnsveldseweg

3 15 april Vogels van het open veld 18 april Rammelwaard

4 6 mei Bos- en heidevogels 9 mei Gorsselse Heide 

5 27 mei Vogels in de stad 30 mei De Mars

6 10 juni Afsluitende avond

Kosten: €75,= cursusgeld (incl. 1 jaar lidmaatschap van de VWG Zutphen)

Betaling graag na bericht van het secretariaat over deelname.

Verder nodig: verrekijker, vogelgids, regenkleding en stevige schoenen.

Les en excursies vormen een geheel. Opgave voor onderdelen is niet mogelijk.

Opgave voor 30 november 2019 bij Remke van Rijswijk (vwgzutphen@gmail.com)

Indien er overintekening is, wordt er geloot en hoort u 1 december of u een plaats heeft. 
Inschrijving is ook mogelijk voor mensen die nog geen lid zijn. Mensen die vorige keer op de 
wachtlijst stonden hebben al bericht gekregen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen over.

Vervolgcursus Vogelzang

In aansluiting op onze beginnerscursus bieden wij in het voorjaar van 2020 een 
vervolgcursus aan voor vogelaars die de smaak te pakken hebben gekregen en meer willen 
weten over vooral zangvogels en die willen leren herkennen aan hun zang. 

De cursus bestaat uit 5 lessen op woensdagavonden en 4 excursies op de aansluitende 
zaterdag(ochtend) en de laatste op zondag. 

De lessen en excursies volgen het voorjaar, waarbij tijdens elke les en excursie weer een 
anderegroep vogels centraal zal staan. In de les oefenen we met het beschrijven en 
benoemen van een aantal karakteristieke soorten.  Te beginnen bij algemene standvogels 
van bos, tuin en park en te eindigen bij de laat terugkerende moerasvogels. Daarnaast 
besteden we aandacht aan aspecten van broedvogels in het algemeen: territorium, 
nestgelegenheid, broedzorg etc. 

De lessen vinden plaats in wijkcentrum Waterkracht aan de Ruys de Beerenbrouckstraat. We
hebben er voor gekozen om de eerste twee excursies te concentreren in één gebied: 
Landgoed Voorstonden. Dit gebied is erg rijk aan vogels en het biedt de deelnemers de 
gelegenheid de vogelzang van een bosgebied afgewisseld door akkers en weiden geleidelijk 
te leren kennen.  Na de derde excursie in meer open veld gaan we voor de vierde en vijfde 
naar zangvogelrijk gebied in de duinen en een moerasgebied. Houdt u er rekening mee dat 
we voor de laatste twee excursies vroeg vertrekken (5 uur). Voor de laatste twee excursies 
kunt u gezien de reistijd beter ook de middag reserveren.



Les- en excursieprogramma Vogelzang

datum les datum excursie

1 26 februari Inleiding vogelzang
Algemene standvogels

29 februari Voorstonden

2 18 maart Bosvogels, vroege trekvogels 21 maart Voorstonden

3 8 april Vogels van het open veld en de bosrand 11 april Empese en 
Tondense Heide

4 22 april Late trekvogels 25 april Duin en Kruidberg

5 13 mei Moerasvogels Zondag 17 mei Harderbroek

Benodigdheden:

 Kunnen herkennen van algemene zangvogels op uiterlijk (bijv. beginnerscursus gedaan)

 Verrekijker (8x42 bijv.)

 Map voor de handouts

 Facultatief: App Vogelzang (voor vogelgeluiden) op je smartphone (gratis) 

 Facultatief aanschaf boek: Veldgids Vogelzang van Dick Vos (KNNV uitgeverij € 34,95)

Kosten: € 100-,= inclusief koffie en thee op de theorieavonden, handouts en reiskosten 
laatste twee excursies. Maximaal aantal deelnemers: 20. 

Gezien de te verwachten grote belangstelling wordt u verzocht zich niet aan te melden als u 
meer dan één keer niet aanwezig kunt zijn.

Opgave voor 31 december 2019 bij Remke van Rijswijk (vwgzutphen@gmail.com)

Indien er overintekening is, wordt er geloot en hebben degenen die al vóór 15 oktober 2019 
lid waren van de VWG Zutphen voorrang. Zo snel mogelijk na 1 januari ontvangt u 
bericht of u geplaatst bent en ontvangt u bij plaatsing een uitnodiging om de kosten te 
betalen aan de VWG. Uw deelname is definitief als het bedrag door de VWG is ontvangen.

MUS tellers gezocht

In april, mei en juni doen we vanuit de vogelwerkgroep Zutphen e.o. mee met de MUS, 
Meetnet Urbane Soorten, een telling van SOVON, om broedvogels in de stedelijke omgeving
in kaart te brengen.
https://www.sovon.nl/nl/MUS

 Wat wordt er geteld?
Alle vogels die je hoort en/of ziet en die een band hebben met de omgeving. Dus niet de 
overvliegende kraanvogel, leuk voor waarneming.nl, maar niet in deze telling.

Waar wordt er geteld?
Zutphen is opgedeeld in een aantal postcodegebieden. Elk gebied bevat minimaal 8 en 
maximaal 12 telpunten en deze vaste plekken worden in een vaste volgorde geteld.

Hoe lang wordt er geteld?
Elk telpunt wordt precies 5 minuten geteld. De gehele telling duurt op deze manier ongeveer 
2 uur.

https://www.sovon.nl/nl/MUS


Wanneer wordt er geteld?
Er zijn 2 ochtendtellingen, in april en half mei-half juni. Start telling is half uur voor 
zonsopgang, dan zijn de vogels het meest actief. Tussen half juni – half juli doen we een 
avondtelling, zodat ook bv. gierzwaluwen geteld worden.

Voor deze telling is niet perse heel veel telervaring noodzakelijk, het telprincipe is eenvoudig 
en er zijn al een aantal zeer ervaren tellers actief. We tellen meest in tweetallen, dus ook met
minder kennis van vogel(geluiden) kun je behulpzaam zijn en ben je van harte welkom!
Op de site van SOVON is meer informatie te vinden en ook bv een online cursus, waarmee 
je je vogelkennis kunt opkrikken.

Wil je actief zijn in deze telling van de Vogelwerkgroep, meld je dan aan bij:
Greetje Panneman,
wouter.greetje@upcmail.nl

De jonge vogelaars

De jonge vogelaars zijn op zoek naar begeleiders. Een paar keer per jaar met een groepje 
van zo'n 12 kinderen op stap. Meld je aan via jongevogelaars@gmail.com.

Bekijk het hele programma voor 2019/2020 op de website.

Mezenkastjes
Wie is er niet bang voor de EPR en wil in zijn/haar buurt nestkastjes controleren en 
schoonmaken? Kom naar de ALV voor meer informatie over de mezenkastjes in Zutphen.

Sovondag
De landelijke Sovon-dag is dit jaar op 30 november, in de Reehorst te Ede. Het programma 
is bekend, kijk op de website van Sovon. 

Nieuw rekeningnummer
De Vogelwerkgroep heeft onlangs een rekening geopend bij de Triodosbank. Het nieuwe 
rekeningnummer is NL 04 TRIO 0379 7064 66
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