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1. Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur was begin 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Piet Spoorenberg vanaf 28 maart 2013
Secretaris
Huub Casander vanaf 28 november 2013
Penningmeester
Niek Wieringa vanaf 21 maart 2019
Onderzoek en bescherming Vacant
Ledenactiviteiten
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
Communicatie
Ton van den Oudenalder vanaf 12 november 2015
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.
Verenigingsadministratie
Vanaf de start van 2019 wordt de ledenadministratie verzorgd door Pieternel Vlasblom de
boekhouding door Gabe Langhout en vanaf de ALV van 21 maart is Niek onze enthousiaste
penningmeester. De ledenadministratie, de boekhouding en de penningmeester
aangelegenheden zijn december 2018 door Egbert Leijdekker overgedragen. Maar het heeft
wel enkele maanden geduurd, voordat we zonder de bijstand van Egbert de zaken in de
nieuwe opzet op orde hadden.
We ervaren, dat het jaarlijks versturen van de contributiebrieven en herinneringen veel en ook
weinig aangenaam werk is. En bovendien voor onze vereniging extra kosten (porto, printen en
papier) met zich meebrengt. Een regeling met automatische incasso heeft deze nadelen
allemaal niet. Daarom hebben we de automatische incasso nog extra onder de aandacht
gebracht en eenvoudiger gemaakt met een incassoformulier op de website. Het is geen
verplichting gebruik te maken van de automatische incasso, maar voor deze keuze gaan we
per verenigingsjaar 2021 dan wel €2,00 administratiekosten rekenen.
Van goed naar beter
Eind 2018 hebben we als bestuur gesprekken gevoerd met de coördinatoren van alle actieve
groepen binnen de vereniging over ‘Van goed naar beter’. In het jaarplan 2019 waren daarop
al een aantal onderstaande punten opgenomen om de eerste stappen te zetten.
Ontmoeten en onderlinge banden versterken
Het belangrijkste punt dat in de gesprekken naar voren kwam was de wens om de onderlinge
banden binnen de vereniging verder te verdiepen en te versterken. Veel concrete tips betroffen
de organisatie en verbinding tussen de cursus- en lezingenavonden enerzijds en de excursies
en de groepen anderzijds. In 2019 is extra aandacht gegeven aan het breed uitnodigen van
de leden voor de bijeenkomsten van onderzoek en bescherming groepen en zijn de
maandelijkse lezingavonden merendeels besteed aan het eigen werk van deze groepen.
Tijdens deze bijeenkomsten ligt niet de nadruk op het werven van vrijwilligers. Maar het biedt
wel de mogelijkheden voor nieuwsgierigen om kennis te nemen met de werkzaamheden van
de diverse groepen.
Bescherming van vogelbelangen
Al jaren leeft de wens, om op het natuur / vogelbescherming werk meer coördinatie en
continuïteit tot stand te brengen. Hierbij wordt vooral gedacht aan een groep leden rond dit
thema, maar dat is tot op heden nog niet tot stand gekomen.

Toch wordt er door onze vogelwerkgroep veel gedaan aan vogelbeschermingswerk. Veel van
het onderzoekswerk van de groepen binnen onderzoek en bescherming (Eempolder- en
watervogeltellingen, broedvogel inventarisaties, roofvogel, ijsvogel, zwaluwen, nestkasten en
vogelringprojecten) levert belangrijke gegevens en kennis op, die voor de bescherming van de
vogels onontbeerlijk is. Daarnaast wordt ook direct aan soortbescherming gedaan door
bijvoorbeeld het creëren en onderhouden van nestgelegenheid voor ijsvogels en zwaluwen
(boeren-, huis-, oever- en gierzwaluwen) en nestkastbroeders
Ook meer gebiedsgericht wordt het nodige al gedaan. In de Eempolders wordt door een grote
groep weidevogelbeschermers samen met boeren en natuurmonumenten in een goede
gebiedsgerichte samenwerking gepoogd de teloorgang van weidevogels te keren.
In de natuurgebieden zijn we als vogelwerkgroep actief bezig met de plannen in en rond het
Eemmeer (Dode Hond), Het voorland bij de Stichtse brug (“Blaricum aan Zee”),
uitbreidingsplannen pretpark Oud Valkeveen, plannen voor verder exploiteren van de
Gooimeer-kust en het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (plan vaarroute door de
Loenderveense plas). In deze vraagstukken werken we als vogelwerkgroep waar mogelijk
samen met Vrienden van het Gooi en andere natuurorganisaties. Het gaat hier meestal
namelijk om meer dan alleen het vogelbelang. De Vrienden van het Gooi zijn sterk in ruimtelijke
en juridische vraagstukken en onze kennis over vogels kan daarbij aanvullend heel nuttig zijn.
Daarnaast komen nogal eens vragen en meldingen bij onze vogelwerkgroep binnen voor
advies over het ophangen van een nestkast, aantasting van vogelbelangen in een woonwijk,
stadspark of buitengebied. Onze inbreng is steeds op ad hoc basis en daarbij slagen we er in
een aantal gevallen niet in om (tijdig) leden te vinden, die hier wat in kunnen betekenen.
De subgroep ‘avifauna’ is inmiddels wel omgedoopt tot subgroep ‘onderzoek en bescherming’
omdat deze naamgeving concreter en veelzeggender is. In deze groep is in de
najaarsvergadering van 2019 vooral het beschermingswerk aan de orde geweest. De
deelnemers aan deze vergadering blijken zelf al druk met het werk van hun groepen. Er is dus
nog steeds behoefte aan leden, die zich meer in willen zetten op het specifieke
beschermingswerk in de vorm van het volgen van plannen en waar nodig inbrengen van
zienswijzen vanuit het belang van de vogels. Op dit terrein komen we dus handen te kort,
terwijl het aantal projecten om in of naast de natuur ‘te investeren’ in hoog tempo toeneemt.
Als bestuur willen we initiatiefnemers graag ondersteunen bij het opstarten van zo'n groep. In
2019 had in eerste instantie Anco Driessen aangegeven hier wel een rol in te willen spelen,
maar zag hij hier in een later stadium toch van af. Wie weet komt er in 2020 toch wat van de
grond?
Communicatie intern en extern
Wat betreft de zichtbaarheid willen we als VWG nog een tandje bijzetten. We hebben als wens
om te komen tot een versterking en meer samenhang en afstemming tussen de verschillende
communicatie vormen: Korhaan, Nieuwsbrief, Website, Extern / Pers. Mogelijk is één redactie
daarvoor een goede aanpak, een groep leden, die journalistiek werk wil doen binnen de
vereniging voor interne en externe berichten. In 2019 is een oproep gedaan en vervolgens een
klein werkgroepje aan de slag gegaan, om hier meer concreet werk van te gaan maken. Op
dit moment wordt hier nog op gebroed en we zien de aanbevelingen en plannen vanuit dit
werkgroepje met grote belangstelling tegemoet.
Jeugd
Wat betreft het betrekken van de jeugd blijven we realistisch. In 2019 mikten we op een
voortzetting van ons scholen project, maar helaas bleek de belangstelling uiterst mager. Het
groepje jeugd onder aanvoering van Hilde Veenstra en Nelleke Bary beraadt zich op andere
manieren om de jeugd te bereiken en daar een kiempje met enthousiasme voor vogels en
natuur in te planten.
De ideeën om meer activiteiten aan te bieden die juist voor jonge kinderen interessant zijn, zijn
in 2019 nog niet in actie omgezet. Misschien lukt het om in 2020 wel te starten met bijvoorbeeld
excursies voor (groot)ouders met (klein)kinderen?

2. Onderzoek en bescherming (was Avifauna)
Broedvogelinventarisaties
De Werkgroep Broedvogels (coördinatie Dirk Prop en Piet Spoorenberg) inventariseert
jaarlijks wisselende natuurterreinen in ons werkgebied. In 2019 waren dit de volgende
gebieden:
- Loenderveense Plassen (Waternet)
- Crailo, Oud Bussem, Bikbergen en de Beek (Goois Natuurreservaat)
- Corversbos en Wijde Blik (Natuurmonumenten)
- Voorland Stichtse Brug(Staatsbosbeheer)
In deze geïnventariseerde gebieden stelden we meer dan 80 broedvogelsoorten vast. De
resultaten zijn beschreven in rapporten en de aantallen zijn vastgelegd in de database van
SOVON. De rapporten zijn te downloaden op onze website www.vwggooi.nl
Op zaterdag 7 december is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden waarin de resultaten van het
afgelopen broedseizoen zijn gepresenteerd en vooruit is geblikt naar het volgend jaar.
Vogelringstation
Gedurende 2019 heeft ringstation Oud Valkeveen 57 soorten vogels van een ring voorzien en
is er onderzoek geweest naar zowel de broedvogel populatie middels het CES (Constant Effort
Site) programma als naar de rol van de Gooimeerkust voor de migratie van vogels. Deze rol
is significant zoals onder meer blijkt uit de bijna 8000 vogels die we dit jaar konden ringen
waarvan 970 terugvangsten van zowel onszelf of van elders in Europa en zelfs uit Afrika.
De meest interessante bleek een boerenzwaluw te zijn die in 2014 in Zambia geringd was.
Het onderzoek naar de kleine karekiet is in het eerste jaar goed verlopen. Zeven Gooise
vogels die in 2018 van een geolocator werden voorzien konden worden terug gevangen en uit
de afgelezen data bleek dat ze allemaal de winter hebben doorgebracht ten zuiden van de
Sahel. Aan meer gedetailleerde gegevens wordt momenteel gewerkt. Ook in 2019 zijn er
weer kleine karekieten geloggerd. We zijn benieuwd hoeveel van die vogels in 2020 bij Oud
Valkeveen terug gevangen en verder onderzocht kunnen worden.
IJsvogels
De IJsvogelwerkgroep is in 2019 weer zeer actief geweest. Alle circa 80 locaties met totaal
circa 140 ijsvogelwanden zijn gemonitord. Eind 2019 telde de werkgroep 63 deelnemers
waarvan er 58 daadwerkelijk onderhoud verrichten en monitoren.
De strenge winter begin 2018 zorgde er nog voor dat het aantal ijsvogelparen in dat jaar als
een komeet naar beneden schoot van 104 paar in 2017 naar 24 paar in 2018. De winter 20182019 was een stuk aangenamer, langdurige koude weken ontbraken. In zo’n zachte winter
hebben ijsvogels veel meer kans te overleven en zich in het nieuwe broedseizoen voort te
planten. Het jaar 2019 leverde daardoor gelijk alweer 50 paar ijsvogels op! Meer dan een
verdubbeling t.o.v. 2018. Deze grote schommelingen zijn kenmerkend in het leven van
ijsvogels zolang er koude tot zeer koude winters zullen zijn.
Begin 2019 is gestart met een Broedbiologisch onderzoek bij ijsvogels. Dit onderzoek wordt
gedaan in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Voor dat onderzoek is op tien
locaties in de regio bij tien ijsvogelwanden een kunstnest ingebouwd. In het kunstnest zit ook
een camera. Wordt er daadwerkelijk gebroed dan kan de camera aangesloten worden op een
datarecorder. Een student analyseert de opnamen. Doel is op die manier meer inzicht te
krijgen in de manier waarop de gebeurtenissen in de nestkamer zich afspelen. Hierbij is het
interessant of en zo ja welke verschillen er zijn tussen verschillende paartjes ijsvogels maar
ook tussen eerste, tweede en derde broedsel.
Helaas werd al snel vastgesteld dat de aangebrachte camera’s onvoldoende scherpe beelden
produceerden en veel videomateriaal onbruikbaar was. Positief was dat in vijf van de tien
kunstnesten is gebroed. Eén broedsel werd in de eifase verlaten, vier broedsels met zeven
jongen en een broedsel met vier jongen werden geringd door Harry de Rooij (1x) en Rob
Moolenbeek (4 x). In 2020 wordt dit onderzoek voortgezet, maar door omstandigheden in zeer
beperkte opzet.

Zeer succesvol was de organisatie en uitvoering van de Eerste Landelijke IJsvogeldag op 232-2019 in de Infoschuur ’t Gooi. Een volle zaal met 65 deelnemers die uit een groot deel van
Nederland kwamen. Er zijn tien presentaties gehouden en vele contacten gelegd. Het verslag
van Pieter Bogaers kwam in De Korhaan, jrg. 53, nr. 2. In 2020 wordt op 8 februari in Velp de
Tweede Landelijke IJsvogeldag gehouden.
Vanuit het hele land komen regelmatig vragen over ijsvogels en ijsvogelwanden. In een aantal
gevallen wordt ter plekke advies gegeven en/of de aanleg van wanden begeleid. Nadere
informatie over de IJsvogelwerkgroep bij de coördinator Jelle Harder, jelleharder@hetnet.nl
Zwaluwenonderzoek
In het broedseizoen 2019 hadden de zwaluwen over het weer niet te klagen. De
omstandigheden waren gunstig in het voorjaar en de zomer. De zon scheen volop. In mei was
het aanvankelijk vrij koel, maar in juni en juli extreem warm.
Huiszwaluwen
Het was een hoopgevend jaar. Met 1161 bewoonde nesten, tegen 956 in 2018. Een stijging
dus van 205 nesten. Toch was niet alles pais en vree.
Eind juli werden soms puffende jongen en volwassen vogels in de nestopeningen
gesignaleerd. Wellicht zijn er door sterfte minder nakomelingen grootgebracht dan normaal.
Aan de andere kant is het ook weer hoopgevend, dat zo hier en daar tweede broedsels
werden geconstateerd. Er waren verder veel insecten. Het met behulp van een hoogwerker
monteren van kunstnesten voor de soort onder de Stichtse Brug, die Flevoland met het Gooi
verbindt, kreeg veel aandacht in de media. Er werd nog geen gebruikt gemaakt. Een hoop
aarde ligt vlakbij klaar om voor nestmateriaal te zorgen. Die zal net als dit jaar het volgende
seizoen in de aangrenzende waterrand modderig worden gehouden in de hoop dat de
kunstnesten dan wel worden bezet. In 2019 was een van de drie tillen voor huiszwaluwen
bezet. Daar hebben 7 paar gebroed met 4 tweede broedsels. In totaal zijn er 10 kommetjes
in gebruik genomen. Ook werd er een begin gemaakt met een zelfbouw nest.
De andere twee tillen werden niet bezet. De resultaten van de Huiszwaluwtillen in de rest
van het land zijn wisselend. Maar geduld is een schone zaak!
Oeverzwaluwen
Er hebben dit jaar in zeven kolonies oeverzwaluwen gebroed. Samen hebben die 465
nestholen bezet. In 2018 waren dat er 483. Er was dus een lichte afname. De drie
kunstwanden waren samen goed voor een bezetting van 237 paren. Door sterke uitdroging,
veroorzaakt door de extreme hitte, vonden in een van die in een van die wanden instortingen
plaats van de holen en kon daar niet in worden gebroed. Een deel van de kleiwand bij het
Raboes aan het Eemmeer was door uitdroging zo keihard geworden, dat er geen nestholen in
konden worden uitgegraven. In de kolonie van de Bovenmeent vond predatie plaats door een
vos.
Opmerkelijk was het broedgeval van een ijsvogel in de kleine kolonie van de golfbaan in het
Naarderbos. Zoals gebruikelijk is er bij alle oeverzwaluwwanden ringonderzoek uitgevoerd.
Hierbij werden 671 oeverzwaluwen bemachtigd; hiertussen bevonden zich 110 terugvangsten
van al eerder in de betreffende kolonie, of elders geringde exemplaren. Tegelijkertijd zijn alle
oeverzwaluwen onderzocht op de aanwezigheid van parasieten om de besmettingsgraad te
kunnen vaststellen. Er zijn teken en veerluizen aangetroffen. Meer gegevens over de
monitoring van de oever- en huiszwaluwen zijn te vinden in De Korhaan.
Boerenzwaluwen
Aan de boerenzwaluwen is dit jaar geen bijzondere aandacht besteed. Wel zijn zoals
gebruikelijk diverse adviezen verstrekt, hoe aan deze soort aantrekkelijke nestgelegenheid
kan worden aangeboden. Verder is er gecorrespondeerd met vragenstellers die om andere
informatie vroegen.

Gierzwaluwen
De situatie waarin deze broedvogel zich bevindt baart zorgen. De stand keldert nog steeds
door de afnemende nestgelegenheid. Geboden alternatieven hebben niet tot het gewenste
resultaat geleid.
Nestkast onderzoek
In het broedseizoen 2019 zijn in ons werkgebied 1512 nestkasten gecontroleerd door 25
controleurs. Die telden samen 11.328 eieren waarvan er 8.369 jongen zijn uitgevlogen. Weer
een broedseizoen met genoeg rupsen en dat was te merken aan het aantal Koolmezen en
Pimpelmezen. Het totaal aantal legsels van de Koolmezen steeg met 44,6% en dat van de
Pimpelmezen met 20,6%. Ook was het een goed muizenjaar en hiervan konden vooral de
Bosuilen profiteren. Het volledige verslag is te lezen op de website.
Eempoldertellingen
Ook dit jaar is het bij de Eempoldertellingen tot nu toe weer gelukt om alle 78 tellingen (26
tellingen in drie deelgebieden) uit te voeren. In de Korhaan is weer de ontwikkeling van een
aantal soorten besproken. Daarnaast was er een verhaal over de gevolgen van de droge
zomer van 2018 voor de weidevogels.
In het najaar was een bijeenkomst gepland voor de tellers gehouden om het onderlinge contact
te onderhouden en een paar organisatorische zaken te bespreken. Door omstandigheden is
deze bijeenkomst uitgesteld tot januari.
Het aantal tellers is op dit moment voldoende, maar nieuwe aanmeldingen blijven welkom.
Weidevogelnestbescherming
De bescherming met compensaties was in beginsel beperkt tot ”kerngebieden” met een
behoorlijke broedpopulatie. In 2017 heeft de overheid besloten 40 miljoen euro te investeren
in het agrarische natuur -en landschapsbeheer. Deze middelen hebben per 2019 een
uitbreiding mogelijk gemaakt door de provincie buiten het zgn. kerngebied voor percelen waar
voldoende weidevogels aanwezig zijn. Dit is het eerste jaar dat de uitbreiding met de zgn.
randzones in werking is gegaan. Hiervoor kwamen in ons gebied een aantal percelen zeker in
aanmerking. Het gaat dan om het opnemen van de zgn. “pareltjes”, d.w.z. percelen met flinke
populaties weidevogels en boeren die er veel aan doen. In het nieuwe systeem meedoende
boeren moeten jaarlijks een beheerplan, percelen met “zwaarder” beheer, zoals plasdraspercelen, kruidenrijk beheer d.w.z. geen zware bemesting en kunstmest, eventueel ruige mest,
uitgesteld maaibeheer etc. afspreken. Voor 2019 zijn de contracten op tijd afgerond met
contente boeren. Controle wordt o.a. gedaan door de Polderregisseurs (Gert Bieshaar en GerJan Van Loenen).
De plas-dras-gebieden zijn 5 maal gemonitord door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers,
waarbij bleek ,dat er een scala aan vogels en vogelsoorten van deze gebiedjes gebruik maakt,
o.a. ook kemphanen, witgatjes, zomertalingen, regenwulpen, watersnippen, bokje,
bergeenden met pullen, kluten e.d. Er werd op een kaal stuk binnen een plas-dras een nest
met 4 eieren van de kleine plevier ontdekt.
Er is sprake van een duidelijke tendens dat steeds meer legsels plaatsvinden in en direct rond
de plas-dras gebieden. De overige gebieden worden steeds minder aantrekkelijk door de
droogte.
Coördinatie: Gert Bieshaar en Ger-Jan van Loenen.

3. Activiteiten
Excursies/Weekenden
In 2019 werden ongeveer 25 dagexcursies georganiseerd, deels in de nabije omgeving en
deels naar andere habitats verder weg. Het voorjaarsweekend ging naar de Kampina en werd
geregeld door Hade Rijvers en Martijn Oort. Het najaarsweekend vond plaats in het
Lauwersmeergebied en werd geregeld door Margreet Bijpost en Wouter Rohde. Beide keren
was de groep een kleine 40 personen.
Excursieleiders in 2019 waren: Poul Hulzink, Antje van Slooten, Dick Jonkers, Peter Jansen,
Huub Casander, Frank van de Weijer, Piet Spoorenberg, Joke van Velsen, Hedwig
Schoorlemmer, Irma Hornsveld, Margreet Bijpost, Mieke Pieren, Guido Band, Koos
Koopmans, Kees Tegelberg, Feiko Prins en Wouter Rohde (coördinator). Wij danken ze voor
hun belangeloze inzet voor alle deelnemers.
Buitenlandse reis
De Commissie Buitenland organiseert elk jaar een reis naar een buitenland, die meestal in het
voorjaar wordt gehouden . In september overlegt de Cie waar de reis het volgende jaar heen
moet gaan. Het is de bedoeling dat elke reis naar een gebied gaat waar je veel vogels in een
grote variëteit kunt aantreffen. Hierdoor is het zowel voor de beginnende als voor de ervaren
vogelaar interessant. In elk land zijn er gebieden met hun eigen karakteristieke natuur en
habitat, maar voor de keuze spelen ook de bereikbaarheid, logies en kosten een rol. Vaak
wordt voor landen in Oost-Europa gekozen omdat daar nog veel ongerepte natuur is en de
kosten relatief laag zijn.
Een buitenland-reis duurt acht dagen; je vertrekt op dezelfde dag als je aankomt. Het is een
intensieve week, waar je een bepaalde fitheid voor moet hebben. Je moet elke dag vroeg op
en dan is het twaalf uur vogelen, met stoppen, uitstappen, vogels kijken en weer instappen en
doorrijden, en soms binnen een paar meter weer stoppen, uitstappen etc. Uitrusten kan vaak
alleen tijdens de lunch onderweg. Je moet dus wel weten waar je aan begint, want je bent in
groepsverband aan het vogelen, en je moet je aan de groep aanpassen. Het klinkt als een
argument om er vooral niet aan te beginnen, maar het aantal deelnemers stijgt nog elk jaar.
In 2019 zijn we naar Varna aan de Zwarte Zee in Bulgarije geweest. We waren daar ook in
2012 al geweest, en toen wisten we eigenlijk al dat we nog eens naar de omgeving van Varna
moesten gaan. De groep bestond uit 52 deelnemers die, verdeeld over acht mini-busjes , onder
leiding van vier Bulgaarse gidsen de mooiste excursies heeft gemaakt die je je maar kunt
wensen. Bulgarije is dunbevolkt met berg-, steppen- , plas/dras- , en kustgebieden, waar de
natuur ongerept is. We hebben daardoor meer dan tweehonderd soorten kunnen zien.
In november van elk jaar organiseert de Commissie een bijeenkomst voor alle leden waar een
presentatie wordt gegeven van de afgelopen reis, en van de bestemming van het volgende
jaar. Elke deelnemer krijgt dan een schriftelijk verslag en een Memory-stick met foto’s van de
afgelopen reis. Hiermee hopen we dat de belangstelling van elke VWG-er wordt geprikkeld om
ook eens mee te gaan.
Evert Constandse, Bertus van den Brink, Bert Roelofs.
Vogelherkenningscursus
In het afgelopen jaar hebben wij het 50 jarig bestaan gevierd van het cursusteam dat jaar in
jaar uit de Vogelherkenningscursus verzorgd. Ook de cursisten zijn niet vergeten bij deze
verjaardag en ontvingen allemaal het boekje “Gooise Vogels” waar iedereen heel blij mee was.
Een radioreporter van het programma Vroege Vogels heeft in het Voorjaar een excursie
meegelopen en teamleden en cursisten geïnterviewd. De uitzending, de daarop volgende
zondag, heeft veel nieuwe cursisten opgeleverd, òòk de radioreporter die heel enthousiast
was.
Kortom het was opnieuw een succesvol jaar zowel voor het team als voor de cursisten.
Cursusteam: Paul van der Poel, Bertus van de Brink, Roel Huizinga, Splint Scheffer, Peter
Jansen, Wil Makkinje, Tonny Bakker, Henk de Vendt, Mieke Pieren en Francis Bakker

(coördinator). Uit andere geledingen van de vogelwerkgroep hielpen mensen mee bij de
excursies.
Verdiepingscursus vogeldeterminatie
Voor het vierde jaar op rij werd een verdiepingscursus gegeven. 35 enthousiaste deelnemers
verdiepten zich in Vogeltopografie, vogelzang (2x), steltlopers, eenden in eclips en meeuwen
in winterkleed. In 4 excursies werden de determinatie-vaardigheden geoefend. Per onderwerp
werd, indien beschikbaar van internet, literatuur nagestuurd.
De verdiepingscursus werd gevolgd door 35 leden en werd verzorgd door Wouter Rohde.
De lezingen in 2019
Dit jaar hebben we verschillende sprekers uit de eigen vereniging gehad. Natuurlijk is het goed
om mensen van buiten hun verhaal te laten doen maar er is ook veel deskundigheid binnen
de VWG!
We begonnen en we eindigden het jaar met weidevogels. Astrid Kant nam ons mee in de
wereld van de weidevogels. Al vele jaren fotografeert zij het geheime leven van de weidevogels
in het voorjaar. Ook het beschermen van deze prachtige vogels kwam uitgebreid aan bod. Ze
werkt intensief samen met de boeren in de Vijfheerenlanden.
Na de jaarlijkse algemene ledenvergadering in maart heeft de zwaluwengroep een presentatie
gegeven over gierzwaluwen. Ook in het Gooi komen gierzwaluwen voor die een beetje aan
onze aandacht lijken te ontsnappen, maar daar wil de zwaluwengroep iets aan doen.
Het lezingen seizoen werd besloten met een fotoreportage van de Atlantic Odyssey door
Ricardo van Dijk. De reis ging langs de meest afgelegen eilanden op de zuidelijke Atlantische
Oceaan. Diverse vogelsoorten van het poolgebied kwamen langs, waaronder met uitsterven
bedreigde Albatros-soorten, diverse Stormvogelsoorten en Pijlstormvogels.
In september werd het seizoen geopend met een duo-lezing. Voor de pauze ontvingen we
Remco Daalder, stadsecoloog in Amsterdam die over het leven en de ecologie van de
meerkoet vertelde. Dit naar aan leiding van de recente verschijning van zijn boek over de
meerkoet.
Na de pauze kwam Dirk Prop vertellen over de vestiging van de zeearend in Nederland in de
laatste twintig jaar. Aanleiding was het recente broedgeval van de zeearend in het Eemmeer
op de Dode Hond.
In oktober vertelde Engbert van Oort over zijn activiteiten bij het beschermen en onderzoeken
van de ooievaar in Nederland. Tijdens deze lezing ging Engbert met name in op het herstel
van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Nu zo’n 40 jaar en inmiddels zo’n 1.000
broedpaar later is er veel veranderd. We zien o.a. een totaal gewijzigde trekroute (als de trek
nog plaats vindt).
In november ook weer een duo-avond. Voor de pauze gaf Harry de Klein een presentatie over
de eerste resultaten van het onderzoek aan de trekweg dat door het Vogelringstation Het Gooi
wordt uitgevoerd aan kleine karekieten. Een aantal karekieten is vorig jaar van een geolocator
voorzien. Deze datalogger registreert de daglengte en de datum zodat de vliegroute
achterhaald kan worden. De eerste vogels zijn voorjaar 2018 van een geolocator voorzien en
in het voorjaar 2019 zijn er aantal weer gevangen, zodat de geolocators uitgelezen konden
worden.
Na de pauze gaf Hanneke Sevink een presentatie over de activiteiten van de
roofvogelwerkgroep Het Gooi/Utrecht. De broedgevallen van de verschillende soorten
roofvogels in ons werkgebied worden gevolgd, nesten werden beklommen, jongen geringd.
Speciale aandacht is er voor het onderzoek aan de Boomvalk, inmiddels een schaarse
broedvogel in Het Gooi.
Tenslotte werd het jaar afgesloten met een avond over de weidevogelbescherming in de
Eempolder. Gert Bieshaar, coördinator van de weidevogelbeschermingsgroep, vertelde ons
hoe de groep in de Westelijke Eempolder te werk gaat. De lezing werd ondersteund met foto’s
vanuit de fotowerkgroep. De avond werd afgesloten met een reportage van Roelof Molenaar
over het voorkomen van de velduil in de afgelopen jaren in de Eempolder.

Fotografiegroep
De Fotografiegroep richt zich op het maken van foto’s van vogels en andere natuurfoto’s,
streeft ernaar om dit zoveel mogelijk te doen in samenwerking met andere groepen in de VWG
en probeert daarbij de doelstellingen van de VWG te ondersteunen. De Fotogroep bestaat
sinds 2010 en heeft inmiddels 54 leden. In 2019 werden excursies en avond bijeenkomsten
georganiseerd, werden de Korhaan en de VWG website ondersteund met vogelfoto’s en werd
intensief samengewerkt met de Weidevogelbescherming groep. Dit resulteerde o.a. in een
gezamenlijke presentatie over weidevogelbescherming tijdens de lezing avond in december,
en twee foto presentaties over weidevogels: Roelof Molenaar over velduilen en Hugo Weenen
over grutto’s.
In 2019 werden in totaal 8 excursies georganiseerd naar de volgende bestemmingen:
17 feb
: OVP (baardman etc. olv Hans Hover)
April
: Groene Jonker (blauwborst etc. olv Yvette Kusters)
21-4 & 19-5 : Friesland (steltlopers bij Murk Nijdam olv Hugo)
1 juni
: Marker wadden (Jaap Bikkers)
23 juni
: Texel (olv Andrea Rietbergen)
14 Juli
: Naardermeer (Andrea, Martin & Bertus)
17 Nov
: IJmuiden (olv Andrea Rietbergen)
Bovendien werden de volgende avondbijeenkomsten georganiseerd:
24 jan beste foto's 2018
14 feb lightroom
14 mrt vogels in het Gooi
18 apr je favoriete vogelplek
15 mei je favoriete vogelsoort(en)
12 sep Afrika
10 oct fotogroep excursies
14 nov lezing Roelof; leden beelden van vogels in actie
4 dec bijvangst: natuurfoto’s anders dan van vogels
Het coördinatieteam werd versterkt met Yvette Kusters en bestaat daarnaast uit Kees Maring,
Andrea Rietbergen en Hugo Weenen.
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.
Het catering team verzorgde in 2019 tijdens de ledenactiviteiten in de infoschuur de koffie thee
en andere versnaperingen als dat nodig was. Het team bestaat uit 6 personen. Het team
verzorgt niet alleen de drankjes en de koekjes maar opent ook de infoschuur, zet de
verwarming aan in de winter en vertrekt als laatste. De inkoop wordt ook door de groep
gedaan. Catering-team: Reinou Kist, Kitty Dehue, Frieda Bossina, Manon Ton, Angeline
Rijkeboer en Joke van Velsen (coördinator).

4. Communicatie
2019 was het jaar waarin we van drukker van ons blad De Korhaan wisselde. Daarnaast
hebben we rechtsreeks door de leden en soms via de afdeling communicatie diverse malen
de regionale media gehaald. Het lukte weer om regelmatig gratis krantenartikelen te
realiseren. In 2019 is ons tijdschrift de Korhaan viermaal verschenen in een fullcolour
uitvoering, geheel door onze eigen leden samengesteld en grafisch opgemaakt. Een woord
van dank aan de redactie en met name de opmaak is hier dan ook op zijn plaats. Veel lof oogst
onze Korhaan bij andere werkgroepen en organisaties. Met name de kwaliteit van de foto’s
trok de aandacht.
Zo nu en dan werd er gebruik gemaakt van de in 2016 aangeschafte banners en
beachvlaggen. Deze banners en beachvlaggen zijn voor alle groepen beschikbaar om extra
aandacht te trekken bij hun activiteiten. In overleg met de afdeling communicatie zijn deze
items te lenen.
Helaas lukte het dit jaar niet om scholen opnieuw te interesseren voor ons onderwijspakket.
Vaak werd als reden voor het afhaken genoemd dat men op school geen tijd meer heeft voor
dit soort interessante pakketten. Mogelijk dat er al veel kinderen in combinatieklassen zitten
en dus al kennis gemaakt hebben met de vogels op het schoolplein. Voor komend jaar
proberen we andere groepen in ons lespakket te interesseren.
Kortom 2019 was wederom een jaar waar de vogelwerkgroep Gooi en omstreken zich volop
in de “kijker” presenteerde. Dank aan alle vrijwilligers die dit in 2019 mogelijk maakten.
Contact: communicatie@vwggooi.nl.
Promotiekraam
Zoals ieder jaar stonden we met de kraam weer op verschillende markten en twee keer op de
beginnerscursus van de VWG.
We waren op het Schaapsscheerders feest in Blaricum op 1 juni. Dat is een heel leuke markt
met heel veel activiteiten, vooral op kinderen gericht. We hebben daar veel aanloop, het is
echt een markt waar mensen uit het Gooi op af komen, veel opa’s en oma’s. We kunnen het
verhaal over de VWG en de cursus daar goed kwijt. We houden daar een speurtochtje voor
kinderen, waar veel ouders met rode oren staan, vanwege hun toch wel zeer geringe kennis
van de vogels.
Het vogelhospitaal ging dit jaar niet door vanwege het tijdstip.
Op 17 september stonden we op de bijenmarkt in Bussum, ook een heel leuke natuurmarkt,
met een heel goede doelgroep voor de VWG.
Verder waren we aanwezig op 12 maart en 8 oktober op een cursusavond. Voor ons altijd leuk
om nieuwe leden de verschillende vogelgidsen te laten zien en vergelijken. Er worden daar
heel wat verkocht. Verder hebben nieuwe leden nog niet hun huis vol met vogelboeken, wat
voor de kraam een voordeel is. Over het algemeen verkopen we tegenwoordig meer vogel
hebbedingetjes dan boeken. Het troost me dat deze trend ook speelt bij Vogelbescherming,
vogels zoek je tegenwoordig op via een app.
Het ledenaantal van de VWG stijgt nog steeds, wellicht ook door onze bijdrage. Nel , Paula ,
Kitty, Femmy en Marjolein.
Website en nieuwsbrief
Sinds 2019 verschijnt onze nieuwsbrief zeer regelmatig, mede dankzij Dirk Prop.

