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Voorts beginnen de voorbereidingen alweer 
voor een volgende vogelaarsdag die plaats 
moet vinden in het voorjaar van 2011. We 
zijn voornemens nu de weidevogels eens 
in het zonnetje te zetten. Deze ooit zo 
kenmerkende vogelgroep voor de provincie 
Groningen staat zwaar onder druk. Hoe is 
de situatie nu eigenlijk, objectief bezien, en 
zijn er nog kansen? Nadere informatie over 
deze vogelaarsdag volgt te zijner tijd.

Najaarsledenvergadering
Zoals afgesproken zal er dit najaar nog 
een extra ledenvergadering plaatsvinden 
voor het vaststellen van de begroting 2011. 
Op het moment van schrijven staat deze 
gepland op 16 december en is er tevens een 
toezegging voor een lezing deze avond.

de zomerperiode vaak een rustige periode 
is. Wel zijn we betrokken bij de ontwikkelin
gen rondom het terrein van de SuikerUnie 
tussen stad Groningen en Hoogkerk. Het 
gaat ons met name om de vloeivelden en 
de aangrenzende graslanden. Stadsnatuur, 
stadsboerderij, weidevogels, watervogels, 
alles komt hier samen. Wij zetten in op 
behoud, en dus ook een goed beheer, voor 
deze terreinen. Samen met het IVN afdeling 
Groningen/Haren hebben we een brief met 
onze visie gestuurd naar de gemeente Gro
ningen. Ook overleggen we regelmatig met 
de gemeente over ontwikkelingen rondom 
dit issue.
De Stadsvogelwerkgroep is in volle gang 
bezig met vogels in de stad. Vanuit het 
bestuur leveren we een bijdrage aan (het 
denken over) de activiteiten van de Stads
vogelwerkgroep.

Lezingen en excursies
Excursies 

Let op! Let op! Het excursieprogramma is 
gewijzigd. De uilenexcursie is verplaatst 
naar een vroeger tijdstip. De excursie naar 
de Lauwersmeer, die gepland stond voor 12 
februari 2011, komt daarmee te vervallen.

Half februari/half maart 2011
Avondexcursie uilen in Drenthe 

We kiezen een geschikte avond uit met 
goede weersomstandigheden om vooral 
uilen te kunnen horen. Misschien horen we 
de Bosuil, de Kerkuil of de Steenuil. Ook 
andere nachtdieren horen tot de mogelijk
heden. We maken dag en tijd via de website 
en per email op het laatste moment be
kend. Het kan dus ook een doordeweekse 
avond worden.
 

April 2011
Fietsexcursie Natura 2000

Fietsexcursie naar het Zuidlaardermeer, de 
Westerbroekstermadepolder en de Krops
wolderbuitenpolder, kortom Natura 2000.

Half mei 2011
Weekendexcursie Nederland-Duitsland

Weekendexcursie naar Ter Apel, het Bor
kener Paradies (Duitsland) en het Amster
damse veld/Bargerveen (en in principe gaan 
we kamperen).


