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Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst alle leden
een gezond en vogelrijk 2019.Het eerste goede voornemen van 2019: zorgen dat de 
nieuwsbrief dit jaar minstens drie keer verschijnt. De vorige nieuwsbrief was in oktober 2017!
Een ander voornemen van het bestuur is het uitsturen van een enquête waarmee we willen 
inventariseren wat onze leden van de vogelwerkgroep verwachten. En daarnaast willen we 
ook graag weten wat de leden nog meer zouden kunnen bijdragen aan de vogelwerkgroep. 
We gaan dit jaar in ieder geval door met de goedbezochte ledenbijeenkomsten. Beter dan uit
een nieuwsbrief kun je daar te weten komen waar andere leden zich mee bezig houden. Dat 
is heel wat: allerlei tellingen, weidevogelbescherming, cursussen organiseren, nestkasten 
schoonmaken, uilenkasten onderhouden en monitoren, vogels ringen, jeugdactiviteiten 
organiseren, excursies verzorgen, en dan vergeet ik nog het een en ander. 

Oproep: bijdragen voor Jaarboek 2018, deadline 31 januari
Het Jaarboek 2018 willen we graag voorjaar 2019 laten verschijnen. Heb je een bijdrage, 
dan graag voor 31 januari aan het secretariaat sturen. Verslagen van tellingen, excursies, 
gedane cursussen of leuke anedotes zijn heel erg welkom. Foto's als apart bestand 
versturen, met zo groot mogelijk formaat. De redactie heeft het recht om artikelen in te 
korten.

Januaritelling
Zoals elk jaar probeen we ook deze januari in het hele werkgebied van de Vogelwerkgroep 
alle vogels te tellen. Omdat we dit al meer dan tien jaar doen geeft dit een aardig beeld van 
de winterbevolking. Welke soorten zien we veel minder, en welke soorten zijn er in die jaren 
bijgekomen? Op een van de volgende bijeenkomsten zal Michel hier meer over vertellen.
Er zijn nog genoeg gebiedjes over om deze maand te tellen. Wil je ook meetellen (zelf, of 
met iemand meelopen) neem dan snel contact op met Michel Klemann: 
michel.klemann@gmail.com. Eerst weten wat het precies inhoudt? Kijk op de website onder 
tellingen.

2019: Jaar van de Wulp
Een jodelende Wulp die met trillende vleugels een glijvlucht maakt op een vroege 
voorjaarsochtend. Het zal menigeen kippenvel bezorgen, maar de balts van de Wulp laat 
zich steeds minder horen en zien. 
Sinds halverwege jaren tachtig is de Wulp met bijna 50% afgenomen. Tegenwoordig broeden
de meeste Wulpen in vaak open, soms ook meer besloten graslanden op zandige of venige 
gronden in het oosten en zuiden van het land. 
Heide-, hoogveen- en duingebieden zijn vrijwel al hun Wulpen kwijtgeraakt. Tot rond 1980 
huisde de meerderheid juist in deze natuurgebieden. 
De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten 
door voedseltekort en predatie. (tekst: Nieuwsbrief Vogelbescherming)

In onze omgeving gelukkig nog wel te horen! En nu in de winter zie je soms een groep in een
weiland. Voer waarnemingen van Wulpen svp in op www.waarneming.nl

Meer weten over (het jaar van) de Wulp? Kijk op www.sovon.nl. Kijk ook op 
www.vogeltrekatlas.nl om iets meer te weten te komen over de trek en overwintering van 
Nederlandse wulpen. 
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Agenda
In maart is er een ledenbijeenkomst en in april een Algemene Ledenvergadering, beide in 
Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen, vanaf 19.45 uur. 
De data worden zsm bekend gemaakt.

Algemene Ledenvergadering in april
Bestuursleden Michel Klemann en Joost Meilof moeten statutair aftreden. Ze kunnen op 
de vergadering herkozen worden. Heb je belangstelling om toe te treden tot het bestuur 
(algemeen bestuurslid) en wil je je verkiesbaar stellen, meld dit dan voor 15 april aan het 
secretariaat.

Excursiecommissie.  Kijk voor het excursieschema 2019 ook op de website.
Vogelwerkgroep Zutphen  excursieprogramma:

Zaterdag 9 februari – Randmeren
Zaterdag 16 maart – Ooijpolder
Vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei – weekend Reestdal

Ongeveer twee weken voor een excursie krijgen leden meer informatie per mail. 

Jonge Vogelaars
De jonge vogelaars, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, hebben al 13 leden. De werkgroep die 
dit heeft opgezet en begeleidt bestaat uit Jouck Iedema, Carin Barendregt, Frank van der 
Haak en Rob van Swieten. De eerste activiteiten waren een groot succes. Willen je kinderen 
ook mee doen dan kan dat een keer op proef en daarna kunnen ze jeugdlid worden voor vijf 
euro.  Zie voor meer informatie over de jonge vogelaars de website. Het mailadres is 
jongevogelaars@gmail.com

De mezenkasten zijn weer schoongemaakt
Op diverse plekken in Zutphen en Warnsveld zijn vorig jaar op verzoek van de gemeente 
mezenkasten opgehangen door de VWG. De kastjes zijn herkenbaar aan nummer Z... op de 
onderkant. In november heeft een aantal leden de meeste kastjes weer schoongemaakt. In 
59% van de kastjes is een nest aangetroffen. Over het beoogde effect, namelijk vermindering
van overlast door eikenprocessierups, kunnen we nog niets zeggen. Hoeveel jongen er zijn 
uitgevlogen weten we helaas ook niet.
Wil je eind van dit jaar meehelpen? Laat het even weten!

Niet alle eitjes komen uit......
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   Nationale Tuinvogeltelling 25-27 januari 

In 2018 deden ook in Zutphen en Warnsveld veel mensen mee met de tuinvogeltelling. 
De top 5:
Op 1 de Huismus (611 keer geteld), nr 2 de Koolmees (392), nr 3 de Pimpelmees (238), op 4
de Merel (196) en op 5 de Turkse Tortel (183).
Maak een half uurtje vrij in het weekend van 25-27 januari en doe mee!
Meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl

Waterspreeuw en andere waarnemingen
Op 25 november werd er voor het eerst deze winter weer een zwartbuikwaterspreeuw gezien
bij de stuw bij Warken (waar het spoor over de Berkel gaat). Sindsdien zie je al van verre aan
het aantal geparkeerde auto's of de waterspreeuw 'thuis' is of niet. Sinds 5 januari zijn er 
geen nieuwe waarnemingen ingevoerd. Wel is hij of zij nog op onze website te zien in een 
mooi filmpje, gemaakt door Florence Werkhoven.

Sinds 1 januari zijn er al minstens 53 vogelsoorten in ons werkgebied gezien en ingevoerd 
op waarneming.nl. Deze site is vernieuwd. Neem een kijkje, ontdek waar je in Zutphen en 
omgeving mooie waarnemingen kunt doen en vergeet niet eigen waarnemingen in te voeren.

Huiszwaluwen
We zijn op zoek naar mensen die de huiszwaluwenkolonies in Zutphen en omgeving willen 
inventariseren. Jeroen Kuipers, die in ons gebied de roeken telt, en ook de huiszwaluwen 
deed, heeft het hiervoor te druk gekregen. Wie wil hem assisteren? Neem dan contact op 
met het secretariaat.

Contributie 2019
De contributie bedraagt ook in 2019 15 euro (jeugdleden 5 euro) Graag overmaken op 
rekening 
NL74 INGB 0003 968 801 ten name van Vogelwerkgroep Zutphen e.o, met vermelding van 
Lidmaatschap 2019. 

Namens het bestuur,

Remke van Rijswijk
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