Jaarverslag 2015 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Algemeen
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is een grote, actieve vereniging, in een rijk geschakeerd
werkgebied met een grote rijkdom aan vogels. Zoals de statuten omschrijven is de doelstelling van de
vereniging: “Het bestuderen en beschermen van de in het wild levende vogels binnen het werkgebied.”
Net als vogels zijn ook VWG-leden er in verschillende soorten: Korhaanlezers, actieve leden, werkers,
genieters, twitchers, supporters. De motieven om lid te zijn, lopen sterk uiteen. Momenteel telt onze
ledenlijst 725 leden. Veel leden zijn vooral lid om de vogels te steunen. Zij ontvangen ons
verenigingsblad de Korhaan en komen soms naar een lezing of excursie. Maar een flink deel van de
leden is ook zelf aan de slag met de bestudering en bescherming van vogels. Het meeste van dit werk
wordt gedaan in het veld. We treffen hen in de diverse subgroepen van onze vereniging. Zij zorgen voor
nestgelegenheid, tellen broedvogels, proberen kwetsbare nestsituaties te beschermen of zorgen voor
kennisoverdracht in onze cursus, op lezingenavonden of tijdens excursies. Ook in 2015 is binnen onze
VWG een breed scala aan activiteiten ontplooid. Een greep hieruit wordt onderstaand beschreven.
Bestuur
Het bestuur was begin 2015 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Piet Spoorenberg vanaf 28 maart 2013
Secretaris
Huub Casander vanaf 28 november 2013
Penningmeester
Egbert Leijdekker vanaf 28 november 2013
SG Algemene zaken
Han Westendorp vanaf november 2009
SG Avifauna
Juun de Boer vanaf 28 maart 2013
SG Excursies
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
In de ALV van maart 2015 hebben we Han Westendorp als bestuurslid heel hartelijk bedankt en
uitgezwaaid. Niet zonder de mooie woorden van Han, dat hij nu weer meer andere leuke dingen binnen
de VWG kan gaan doen. In november 2015 is het bestuur weer aangevuld door Ton van den
Oudenalder, die zich voornamelijk met communicatie aangelegenheden wil bezighouden.
Vanuit het bestuur streven we ernaar om in goed contact te zijn met alle binnen de VWG actieve
groepen. Dit doen we onder anderen door regelmatig aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten of
vergaderingen van deze groepen. Het bestuur zoekt daarbij samen met de leden naar de mogelijkheden
om het begrip vereniging zo goed mogelijke invulling te geven door de onderlinge samenhang en
samenwerking te ondersteunen.
Het gebrek aan belangstelling vanuit de vereniging voor natuurbeschermingswerk vangen we zo goed
als mogelijk op, door het organiseren van het aanleveren van inhoudelijke kennis en de samenwerking
met Vrienden van het Gooi. De inspanningen voor een beter beheer van de eilandjes bij de pier van
Huizen hebben geleid tot een grondige aanpak van het grootste eiland en een structurele aanpak van het
beheer in nauwe samenwerking tussen gemeente Huizen, SBB, Nardinclant en onze VWG. Jaarlijks
vindt overleg van deze partijen plaats om de samenwerking, de resultaten en de planning te bespreken.
Het beheer van de Kampen is inmiddels van SBB overgegaan naar NM. NM zet in op beheer voor de
weidevogels. Naast lokaal plasdras is de inzet van NM om in samenwerking met de andere eigenaren in
dit gebied tot samenwerking, grondruil en vervolgens meer structureel goed weidevogelland te komen in
de Kampen.
Op gebied van communicatie hebben we als bestuur de taken in 2015 wat verdeeld. Ton van den
Oudenalder ondersteunde het bestuur hierin met raad en daad. In november hebben we hem op een
onbewaakt moment kunnen overhalen om tot het bestuur toe te treden.
Voorjaar 2015 is de vernieuwde website van de VWG publiek gegaan. Inhoudelijk is het belangrijkste
verschil met de vorige, dat de aankomende activiteiten (agenda, aankondigingen) wat meer ruimte /
zichtbaarheid hebben gekregen op de hoofdpagina. Ook zijn begin 2015 de geheel vernieuwde folders
met informatie over onze vogelwerkgroep en onze vogelherkenningscursus beschikbaar gekomen.
In 2015 is een breed samengestelde commissie aan de slag geweest om een raamplan met ideeën voor
het jubileum jaar 2017 te ontwerpen. Dit heeft eind 2015 geleid tot een raamplan met begroting welke
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voorgelegd is aan de ALV. Na instemming wordt nu verder gewerkt aan verdere invulling van de
ideeën, betrekken van meer leden bij de ideevorming, uitwerking en realisatie van een mooi programma
voor ons 50 jarig bestaan in 2017 met als thema “vogels voor iedereen”. Ieder programmaonderdeel /
initiatief kent in elk geval een trekker / aanspreekpunt. Er is een kleine regiegroep in het leven geroepen,
die alle initiatieven en programma onderdelen bundelt, onderlinge samenhang en afstemming bevordert
en interne en externe communicatie verzorgt.
Ledenactiviteiten
De vogelwerkgroep zorgt niet alleen voor vogels maar besteedt ook aandacht aan de eigen leden.
Kennisoverdracht en het genieten van vogels en de natuur gaan daarbij samen op. De diverse
activiteiten die zich richten op de leden zelf zijn de vogelherkenningscursus, de excursies, lezingen
avonden, de buitenlandse reis, de fotografie groep. En natuurlijk ook de verzorging van de koffie, thee
en koek en andere versnaperingen op de vele avonden en andere dagen die de VWG organiseert in de
Info schuur. Tezamen maken zij dat de leden binnen de VWG de mogelijkheden vinden én benutten
om samen hun passie voor vogels te delen.
Voor alle mensen die zich inzetten voor de ledenactiviteiten organiseerde de VWG eind augustus een
uitstapje. Vanuit de Info schuur wandelden we over de Bussumer- en Westerheide. Poul Hulzink
vertelde ons ondertussen vol inspiratie over de vele bodemschatten en de geschiedenis van het
heidelandschap. We sloten de ochtend af met een gezamenlijke lunch in de zon.
Coördinator ledenactiviteiten: Wouter Rohde
Vogelherkennings cursus voor volwassenen
De nog steeds populaire vogelherkenningscursus is een eerste kennismaking met de Vogelwerkgroep
voor belangstellenden die vogels willen leren kennen. Het cursusteam grijpt met veel enthousiasme
twee keer per jaar de kans aan om steeds opnieuw de cursisten met het vogelvirus te besmetten. Dat
lukt keer op keer, dus opnieuw twee keer een volle Infoschuur voor de voorjaars- en najaarscursus.
Beide keren was de cursus reeds drie maanden voor aanvang volgeboekt. Vooral het op excursie gaan
wordt hogelijk gewaardeerd door de cursisten. De cursisten van de voorjaarscursus kregen een jaar
gratis lidmaatschap cadeau. Dit bleek administratief een lastige klus. Daarom worden deelnemers aan
de Vogelherkenningscursus sinds het najaar van 2015 gelijk lid van de VWG. We verwachten dat de
nieuwe leden vanuit de cursus voor een flink deel ook lid blijven na afloop van de cursus en dat we zo
meer nieuwe ledenaanwas aan de cursus overhouden.
In het najaar van 2015 namen 9 leden van het cursusteam deel aan een presentatie workshop
gedurende drie ochtenden, belangeloos verzorgd door ons lid Els Bot. Door alle deelnemers werd dit
de training positief ervaren, ook om op zo’n actieve wijze met elkaar bezig te zijn.
Coordinator: Francis Bakker.
Excursies
De VWG organiseert sinds jaar en dag een enorm aantal mogelijkheden om met elkaar de natuur in te
trekken. In 2015 was dat niet anders. Met uitzondering van de zomermaanden is er twee maal per
maand een excursie. We startten 2015 met de traditiegetrouw drukbezochte nieuwjaarswandeling en
eindigden op ‘derde’ kerstdag met 4 enthousiaste deelnemers.
We organiseerden twee weekenden. In het voorjaar hebben we heerlijk 3 dagen gewandeld over de
Kampina vanuit NIVON-huis Morgenrood. In november zijn we gaan kijken en luisteren naar de
Kräniche (kraanvogels) in het Diepholzermohr.
De excursie met de meeste deelnemers was de extra ingelaste trip naar de Gooimeerkust, speciaal voor
de nieuwe leden die vers van de najaarscursus kwamen.
Coördinator: Wouter Rohde.
Lezingen
Dit jaar werden er 7 lezingen georganiseerd. Op 19 februari vertelde Camilla Dreef over het
Birdtracking System van de Universiteit van Amsterdam (UvA-BiTS) dat sinds 2008 gebruikt wordt
door verschillende onderzoeksgroepen om vogels te volgen met GPS-loggers. Met deze steeds
vernieuwende techniek verandert vogelonderzoek naar hi-tech vogelonderzoek waar het individu
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steeds centraler staat in plaats van de soort. 16 april gaf Roy Slaterus van Sovon Vogelonderzoek
Nederland een presentatie over het onderwerp vogelgriep. Na de vakantieperiode startten we het
seizoen weer met een lezing door Bruno Ens (SOVON) over de ontwikkelingen in de afgelopen kwart
eeuw. Er is al een hele tijd sprake van een dramatische afname van de Scholeksters in Nederland,
veroorzaakt door verschillende factoren. Op 15 oktober verhaalde Henk van der Kooij over zijn
jarenlang onderzoek naar de purperreiger in Nederland. Traditiegetrouw vertellen eigen leden na de
ALV's over eigen werk van leden van de Vogelwerkgroep. Na de Algemene ledenvergadering in
maart vertelde Harry de Rooy over de werkzaamheden van het Vogelringstation. Na de
ledenvergadering in november vertelde Paul van der Poel ons nadere bijzonderheden over de grote
bonte specht, vogel van het jaar 2015.
Coördinator: Feiko Prins
Fotografiegroep
In januari werd door Roelof Molenaar een lezing gegeven over workflow. Roelof gebruikt Lightroom
voor het beheren van zijn foto's + een eerste serie bewerkingen en Photoshop voor de finishing touch.
In januari werd ook een avond gewijd aan het fotograferen van het baltsgedrag van futen, Guus van de
Poel gaf een overzicht van alle bekende soorten gedrag en vertelde in hoeverre hij daar al foto's van
heeft of nog niet. In april organiseerde Guus een excursie naar Enkhuizen om futen te fotograferen. In
februari werd een avond besteed aan het bespreken van de beste foto's van 2015. In mei werd ter
gelegenheid van de nationale vogelweek een expositie georganiseerd in de bibliotheek van Huizen. De
expositie werd op 1 mei geopend door Piet Spoorenberg, Hugo Weenen en Dasja Koot van de
bibliotheek. In september werden op een avond de beste foto's van de eerste helft van 2015 besproken.
In oktober gaf Hugo een korte lezing over tuinvogel fotografie en Roelof presenteerde zijn Lowland
lezing getiteld "Vogels van de lage landen in vier seizoenen". In december legde Dirk Prop uit hoe de
nieuwe Fotografie galerij op de VWG website werkt en vertoonden leden foto's met als thema "Mijn
favoriete vogel fotografie plek in Nederland". Tenslotte waren er in november - december excursies
naar Den Haag en de Pier van IJmuiden.
Coördinator Hugo Weenen.
Buitenlandse reis
Vele soorten zien met daaronder zeldzame en exotische waarnemingen. Is dat niet de droom van elke
vogelaar? De commissie buitenland probeert dit al jaren mogelijk te maken. In 2015 gingen daarom
bijna vijftig VWG-ers naar het eiland Lesbos. Een prachtige bestemming. In de eerste plaats omdat
we bijna tweehonderd soorten hebben gespot in een gevarieerd en ruig landschap. Maar daarbij gaven
de avonden, in de mediterrane omgeving, een heerlijk vakantiegevoel. Zoals elk jaar zijn de
herinneringen weer vastgelegd in een uitgebreid verslag van de excursies, en in een DVD met een
selectie van de mooiste vogelfoto’s. Deze werden gepresenteerd op de traditionele reünie begin
november.
Commissie buitenland: Evert Constandse, Bertus van den Brink, Bert Roelofs.
Catering
Wat zouden de lezingen, cursusavonden en vergaderingen zijn zonder koffie, thee, koek en iets te
knabbelen. Al enkele jaren hebben we een enthousiaste groep die alle zorgen uit handen neemt van de
degenen die een activiteit organiseren of die een avond hun vogelverhaal gaan vertellen.
Catering-team: Reinou Kist, Beja Leenen, Michel Vlaanderen, Lida Eggenkamp, Kitty Dehue, Sandra
Nikessen, Frieda Bossina, Manon Ton en Joke van Velsen (coördinator).
Communicatie
PR
De werkgroep PR was in 2015 nog in “her”-oprichting. De werkgroep bestond slechts uit 1 persoon;
Ton van den Oudenalder. De eerste actie was het herschrijven en re-stijlen van de cursusfolder en de
algemene folder. Deze zagen in april het leven en werden vol enthousiasme ontvangen. Ook de
omschakeling van de Korhaan van de geprinte zwart/wit uitvoering naar een gedrukte full colour
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uitvoering werd door PR begeleid. Eind 2015 is samen met de redactie van de Korhaan en het bestuur
de keuze voor de drukker gemaakt, die vanaf 2016 de full colour Korhaan gaat maken.
Er werden contacten gelegd met kranten en de media. Waarbij reeds enkele toezeggingen voor
opvallende publiciteit werden gerealiseerd.
Tevens werd de aanzet gegeven voor een PR-plan voor ons jubileumjaar waarin diverse
publiciteitsplannen een plek zullen vinden.
Eind van het jaar is Ton in het bestuur opgenomen als bestuurslid PR.
Website
Begin 2015 is de nieuwe website live gegaan. Deze vernieuwing onder supervisie van onze webmaster
Dirk Prop, was technisch noodzakelijk en is tevens gebruikt om de vormgeving en indeling aan te
passen. Inhoudelijk is het belangrijkste verschil, dat de aankomende activiteiten (agenda,
aankondigingen) wat meer ruimte / zichtbaarheid hebben gekregen op de hoofdpagina.
Korhaan
In 2015 zijn vijf edities van De Korhaan verschenen, waarvan er één in kleur was uitgevoerd op weg
naar een full colour Magazine. De tweede proefeditie is goed bevallen, reden waarom we doorgaan
met het in kleur uitkomen. Hillie Hep heeft dit jaar haar functie als eindredacteur neergelegd. Paul
Keuning heeft haar taak overgenomen.
Promotiekraam
De informatie- en boekenkraam tijdens de lezingenavonden is verzorgd door Nel Huese. Zij was ook
aanwezig met een promotiekraam bij verschillende externe evenementen. Verschillende andere leden
ondersteunen deze promotieactiviteiten.
Avifauna (onderzoek en bescherming)
Algemeen
Voor de vele werkgroepen van de Vogelwerkgroep begint in september weer de tijd van het plannen
maken voor het volgende seizoen. De resultaten van het afgelopen broedseizoen zijn dan in grote
lijnen bekend en dat is voor de Subgroep Avifauna (coördinatie Juun de Boer) hét moment om deze
met elkaar te delen, te interpreteren en ideeën uit te wisselen. Op 2 september kwamen de
coördinatoren en direct betrokkenen van de werkgroepen bijeen. Was 2014 het jaar van een
spectaculaire toename van de velduil, incl. broedgevallen, in ons gebied en van veelbelovende
waarnemingen van de nachtzwaluw, in 2015 was dat helaas niet meer het geval. Van de velduil
werden alleen doortrekkende exemplaren gesignaleerd. De nachtzwaluw werd bij een aantal gerichte
rondes niet meer gehoord.
De vogel van het jaar was in 2015 de Grote Bonte Specht. Tal van leden gaven hun waarnemingen via
de website van de vereniging door. In de Korhaan werd door coördinator Dick Jonkers meerdere
malen aandacht besteed aan de vorderingen. Rond de jaarwisseling was het aantal waarnemingen
opgelopen tot meer dan 730 met een grote spreiding over de regio. Voor 2016 is er voor gekozen ons
aan te sluiten bij de Vogel van het Jaar van Vogelbescherming Nederland, namelijk de kievit, een
soort die landelijk in aantal sterk achteruit lijkt te gaan. Een mooie gelegenheid de aanwezigheid van
deze soort in Het Gooi, bijv. in Eemland, te vergelijken met de landelijke cijfers.
Veel leden van de Vogelwerkgroep leverden in 2014 en 2015 een bijdrage aan de laatste
inventarisaties in het kader van de totstandkoming van de landelijke atlas van de avifauna die in 2018
zal verschijnen. E.e.a. onder coördinatie van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Het werk zit er
echter nog niet helemaal op: er bleken in onze regio toch nog een aantal witte vlekken te bestaan die
deze winter en dit voorjaar alsnog met een extra “veegactie” zullen worden geïnventariseerd.
De Werkgroep Broedvogels (coördinatie Dirk Prop en Piet Spoorenberg) inventariseert jaarlijks
wisselende gebieden van Natuurmonumenten, Goois Natuur Reservaat, Staatsbosbeheer en Waternet.
Onder grote belangstelling werden op 25 november de resultaten gepresenteerd van de inventarisaties
van de volgende gebieden:
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- Waterleidingplas Loenen (Waternet)
- Gooilust (Natuurmonumenten)
- Ankeveense Plassen, Hollands deel (Natuurmonumenten)
- Voorland Stichtse Brug (Staatsbosbeheer)
- Einde Gooi (Natuurmonumenten)
- Eilandje voor pier van Huizen
In deze gebieden stelden we meer dan 80 broedvogelsoorten vast!
Zoals gebruikelijk zijn de rapporten te downloaden op onze website www.vwggooi.nl.
Hierboven werd al ingegaan op de landelijke Atlastellingen. Ook deze tellingen werden gecoördineerd
door de werkgroep.
Binnen de Werkgroep Roofvogels weten Harry de Rooij, Hanneke Sevink, Pascal Gijsen en anderen
velen enthousiast te maken voor het ring-, monitorings- en beschermingswerk. In goede en in minder
goede tijden voor de roofvogels. Het broedseizoen van 2015 was voor de meeste roofvogels een zwaar
broedseizoen. Terwijl 2014 zo'n overvloed aan muizen had laten zien, was het prooiaanbod in 2015
karig. Buizerds en torenvalken, die vooral graag muizen eten, gingen in een deel van de gevallen niet
tot broeden over. Andere paartjes hadden kleine legsels en broedsels.
Maar ook de haviken, sperwers en boomvalken deden het slecht met weinig en kleine broedsels.
Voor de roofvogelaars betekent een slecht broedseizoen vaak juist een extra druk jaar omdat er lang
gezocht wordt of de nesten misschien gemist zijn.
En natuurlijk zijn alle wel bezette nesten geklommen om eieren te tellen en te meten en de jongen van
(kleur-) ringen te voorzien.
De Werkgroep Vogelringstation (coördinatie Harry de Rooij) is vertegenwoordigd met een groep
enthousiaste vogelringers en medewerkers. Het ringen van vogels gebeurt enkel in het kader van door
het Vogeltrekstation Arnhem goedgekeurde onderzoeksprojecten. De groep heeft verschillende
projecten lopen met verschillende soorten of groepen: roofvogels, oeverzwaluwen, ganzen, uilen en
raven. Verder werkt de werkgroep mee aan een zogeheten ´Constant Effort Site´(CES) project ,
waarvoor in het broedseizoen wekelijks op eenzelfde plek vogels worden gevangen en geringd. onze
CES locatie is het vogelringstation bij Oud-Valkeveen, in Natura-2000-gebied van SBB. De
verslagen in De Korhaan illustreren dat het vangen en ringen van vogels een boeiende onderdeel is van
onze werkgroep!
De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek onder coördinatie van Jelle Harder beleefde weer een
buitengewoon goed jaar. Dankzij de tweede opeenvolgde, zeer zachte winter maakte een groot aantal
ijsvogelparen gebruik van de speciale ijsvogelwanden. Door de inzet van de werkgroepsleden werden
niet minder dan 69 broedgevallen vastgesteld. (2013: 11 en 2014: 42). Hiervan broedden er 42 in onze
gecontroleerde wanden. Daarnaast werden nog eens 9 nieuwe nestplaatsen gevonden en leverden alle
losse waarnemingen 18 territoria op. Die laatste zijn dus broedgevallen waarvan de juiste nestplaats
niet bekend is, maar met behulp van de verschillende waarnemingen mag dan aangenomen worden dat
er gebroed is. Het noteren van waarnemingen op de site van de vogelwerkgroep of op
www.waarneming.nl heeft dus grote waarde. Het totale aantal met 69 broedparen is net iets lager dan
het hoogste aantal ooit. Dat was in 2008 met 71 paar.
In 2015 werden in de regio, voorafgaand aan het nieuwe broedseizoen, op 12 locaties 24 nieuwe
wanden gemaakt en op 2 plaatsen geheel hersteld. Op 3 van die nieuwe plekken werd in 2015 direct
door de ijsvogels gebroed.
Op 28 februari 2015 werd een bijeenkomst van de werkgroep gehouden. Ruim 50 personen waren
daarbij aanwezig. Precies op die dag bestond de IJsvogelwerkgroep officieel 10 jaar.
Het aantal vrijwilligers bij de werkgroep blijft zeer stabiel en bedraagt 50-55 deelnemers.
Belangstellenden voor de IJsvogelwerkgroep kunnen contact opnemen met jelleharder@hetnet.nl
De Werkgroep zwaluwenonderzoek gecoördineerd door Dick Jonkers en Gert Bieshaar heeft
opnieuw de broedvogelpopulatie vastgelegd van de huiszwaluwen en oeverzwaluwen. De stand van
de huiszwaluwen vertoonde een lichte stijging t.o.v. 2014 die nauwelijks naam mag hebben. Er
huisden 846 paren in het onderzoekgebied. Van de oeverzwaluwen daalde het aantal broedparen van
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572 naar 518, terwijl het aantal kolonies steeg van vijf naar negen. Bij de dit jaar geplaatste
kunstwand in de voormalige Zanderij Crailo leken enkele tientallen holen bewoond te zijn. Tijdens
een nacontrole werd duidelijk dat het uiteindelijk bezette aantal nestgangen een kwart minder was.
En dan de Werkgroep nestkasten, al vele jaren zeer deskundig aangevoerd door Ronald Beskers.
Ronald heeft helaas aangekondigd dat hij naar het Oosten van het land gaat verhuizen zodat er in zijn
opvolging zal moeten worden voorzien. Hierbij een kleine greep uit het als altijd boeiende jaarverslag
dat in zijn geheel is te lezen op onze website.
Het broedseizoen 2015 kwam door de lage temperaturen moeilijk op gang. Begin april was er wel
zon, maar de temperatuur was veel te laag en dat bleef de hele maand zo. Het duurde hierdoor ook
lang voordat de eikenbomen in blad stonden en door de nog steeds te lage temperatuur waren er haast
geen rupsen. De vogels reageerden hierop door af te wachten. Vergeleken met vorig jaar begonnen de
mezen zo’n twee weken later.
De bonte vliegenvangers, die vaak in de wat opener gebieden zitten, begonnen één week later, want
ook de insecten lieten op zich wachten. In de donkere bossen waar weinig zon komt, verliep het
broedseizoen dramatisch met veel dode jongen en verlaten nesten.
De laatste jaren zien we dat de pimpelmezen het beter doen dan de koolmezen; het succespercentage
van de pimpelmezen ligt steeds 6 tot 8,5 % hoger dan dat van de koolmezen.
Maar liefst negentien soorten vogels maakten gebruik van onze nestkasten, waaronder een grote bonte
specht, die in een speciaal voor deze soort opgehangen grote berkenstamkast broedde
Het aantal boomklevers is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar; er waren 107 paartjes die gebruikt
maakten van onze kasten. Landelijk gezien broedden er nergens zoveel boomklevers in nestkasten als
in het Gooi.
Er waren iets minder bonte vliegenvangers; dat kwam omdat er op de Fransche Kamp en
Nieuwenoord zo’n veertien paartjes minder waren, terwijl het op de andere gebieden constant bleef.
Er waren weer meer roodborsten in onze kasten en er was een explosie van ringmussen op ’t Raboes te
Eemnes.
Het aantal bosuilen in de kasten schommelt ook ieder jaar. Vorig jaar hadden we nog 27 legsels,
waarvan 65 jongen uitvlogen; dit jaar waren er 16 legsels, waarvan 26 jongen uitvlogen.
Sinds 1980 hadden er geen huismussen meer in onze kasten gebroed: dit jaar waren er twee legsels op
’t Raboes maar helaas zijn deze legsels verlaten.
De gegevens werden verzameld door 25 controleurs, die op 35 terreinen in totaal 1.783 nestkasten
hebben gecontroleerd. Helaas gaat Paul Keuning na 11 jaar stoppen. We danken hem voor zijn inzet
en al het werk wat hij heeft verzet. Twee nieuwe controleurs zullen zijn werk overnemen.
De uit zo’n 35 leden bestaande Werkgroep tuinvogeltellingen houdt zich bezig met het systematisch
tellen van de vogels die in de tuinen van de betreffende leden worden gezien. Egbert Leijdekker, de
coördinator van deze groep, verzamelt de aldus verkregen gegevens en zorgt er voor dat deze in een
rapport worden opgenomen.
De Werkgroep Eempoldertellingen o.l.v. Jan Mooij telt al meer dan 30 jaar, en dat was ook in 2015
het geval tweewekelijks alle vogels in de Westelijke Eempolders. Dit heeft al heel veel inzicht
geleverd in de ontwikkeling van de vogelstand in dit gebied. De resultaten worden regelmatig door
Jan geanalyseerd en gerapporteerd, o.a. in De Korhaan.
De Werkgroep weidevogelnestbescherming wordt al jaren getrokken door Gert Bieshaar en Frits
During. Daarnaast is Gert polderregisseur voor westelijk Eemland. In dat kader kan hij bijvoorbeeld
lastminute maatregelen in het beheer nemen bijv. als er in delen van de polder toch meer nesten
worden aangetroffen dan aanvankelijk verwacht.
Naast de actieve bescherming van de nesten van weidevogels op de gronden van de vele meewerkende
boeren in Eemland (in 2015 meer dan 800 hectare met 517 gevonden nesten, 100 minder vergeleken
met 2014) is de werkgroep actief met coördinatie, monitoring en met het volgen en waar mogelijk
beïnvloeden van het subsidiestelsel rond weidevogels. E.e.a. in goede samenwerking met de
Agrarische Natuurvereniging Arkemheen en Eemland.
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Ook bij de weidevogels kwam het broedseizoen ten gevolge van het koude en droge voorjaar met als
gevolg een harde grond, laat op gang. De kieviten waren erg laat. Daarbij is er voor deze soort sprake
van een neerwaartse landelijke trend. Al met al was er sprake van een minder goed jaar voor de kievit.
Dat gold ook voor slobeend, krakeend en gele kwikstaart. Het aantal nesten van grutto, tureluur en
scholekster nam wat toe.
Dit jaar is door een 10-tal boeren in greppels en één sloot het waterpeil verhoogd, waardoor gebiedjes
optimaal werden voor het foerageren van kieviten, grutto’s, tureluurs, eenden soorten etc.; vooral voor
de langsnavelige vogels belangrijk.
De predatie was met ca. 27 % veel hoger dan vorig jaar (het jaar van de muizen”plaag”). Kraaien,
kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en vooral hermelijnen lijken de boosdoeners nu er weer
minder muizen waren. Enkele velduilen zijn alleen als door-trekkers gezien.
De contracten die met de boeren gesloten worden vallen onder het Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL). De verwachting is dat er in 2016 veel gaat veranderen bijv. dat straks alleen
nog “echte” melkveeboeren met land met een aanmerkelijke vogeldichtheid een tegemoetkoming
kunnen krijgen.
Digitalisering waarnemingskaartjes
En dan nog: dit jaar werd een forse slag gemaakt met ons project om alle historische waarnemingen
die in de loop van vele tientallen jaren, zelfs tot het begin van de vorige eeuw, opgevoerd zijn op
waarnemingskaartjes, digitaal in te voeren op gooi.waarneming.nl . Veel enthousiaste vrijwilligers
werkten en werken daar aan mee. Dit heeft tot nu toe al een fantastisch historisch overzicht opgeleverd
van alle vogels die door de jaren heen waargenomen zijn in ’t Gooi. Maar we zijn er nog niet want er
duiken steeds weer nieuwe archiefdozen op. Alle hulp is dus welkom! Neem daarvoor contact op met
de coördinator Folkert de Boer (fk.deboer@gmail.com) of onze secretaris Huub Casander (
huubcasander@gmail.com)

7

