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Jaarverslag VWG 2020
1. Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur was begin 2020 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
Activiteiten
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
Communicatie
Doortje van Dijk vanaf 19 maart 2020
Kascommissie
Lid
Lid
Lid

Rien Rense vanaf 15 maart 2018
Juun de Boer vanaf 21 maart 2019
Hugo Weenen vanaf juni 2020

Dineke Sluijters Vogelfonds
Lid
Joost Dijkstra vanaf 24 november 2011
Lid
Feiko Prins vanaf 24 november 2011
Lid
Hilde Veenstra vanaf 28 november 2013
Lid
Ton ten Velthuis vanaf 24 november 2015
Lid
Rien Rense vanaf 15 maart 2018
Corona Corona Corona en nog eens Corona
Het is een open deur, maar die moet hier toch even ingetrapt worden. De maatregelen in het kader van
de corona-epidemie hebben vooral onze gezamenlijke activiteiten voor een belangrijk deel onmogelijk
gemaakt. Vooral de bijeenkomsten in de Infoschuur zoals de cursussen en lezingen en de excursies in
het veld hebben we voor het leeuwendeel moeten afgelasten c.q. uitstellen naar betere tijden.
In maart hebben we de algemene ledenvergadering (ALV) in eerste instantie uitgesteld. Later hebben
we besloten om de leden digitaal / schriftelijk om instemming te vragen met het gevoerde beleid en
beheer over 2019 en de plannen en begroting voor 2021. De respons was veel groter dan verwacht en
met unanieme instemming en steun.
Het bestuur heeft haar vergaderingen vanaf maart per video gedaan. Wel praktisch, maar gemiddeld
minder leuk dan samen rond de tafel.
Met de nodige aanpassingen kon het meeste onderzoekswerk in het veld wel gedaan worden.
Ook kon individueel of in heel kleine groepjes nog veel in het veld genoten worden van onze natuur en
vogels. En ook hebben we nog een paar bijeenkomsten (lezingen, verdiepingscursus, e.d.) kunnen
organiseren de “De Drie Dorpen”. Tijdens de eerste lockdown werd “Het geluid van de dag” opgezet
door Wouter Rohde. De belangstelling hiervoor was groot en leverde ook veel positieve reacties op.
Redenen genoeg, om dit ook in de tweede lockdown weer voort te zetten.
De Korhaanredactie is er, ondanks de belemmeringen, in geslaagd om ook in 2020 weer 4 prachtige
edities van De Korhaan uit te brengen.
We realiseren ons, dat zo’n jaar als 2020 niet bevorderlijk is voor het verenigingsgevoel en de
onderlinge contacten. En we kijken daarom uit naar een 2021 waarin we veel van de beperkingen weer
meer en meer achter ons kunnen laten.
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. Het
jaarlijks versturen van de contributiebrieven en herinneringen is veel en ook weinig aangenaam werk.
Ook brengt dit voor onze vereniging extra kosten (porto, printen en papier) met zich mee. Daarom
hebben we ook in 2020 de automatische incasso nog extra onder de aandacht gebracht. Het is en
wordt geen verplichting om gebruik te maken van de automatische incasso. Maar, zoals aangekondigd
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in de ALV van 2020, gaan we voor deze keuze per verenigingsjaar 2021 wel €2,00 administratiekosten
rekenen.
De afgelasting van de buitenlandexcursie en het voorjaarweekeinde heeft gelukkig niet geleid tot een
grote financiële tegenvaller voor de deelnemers en de vereniging.
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. Als bestuur willen we initiatiefnemers graag ondersteunen bij het
opstarten van zo'n groep.
Desondanks wordt er door onze vogelwerkgroep veel gedaan aan vogelbeschermingswerk. Veel van
het onderzoekswerk van de groepen binnen onderzoek en bescherming (Eempolder- en
watervogeltellingen, broedvogelinventarisaties, 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, (boeren-, huis-, oever- en gier-)
zwaluwen 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.
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: De 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. Ideeën en plannen hiervoor krijgen steeds meer vorm.
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2. Onderzoek en bescherming (was Avifauna)
Broedvogelinventarisaties
De Werkgroep Broedvogels (coördinatie Dirk Prop en Piet Spoorenberg) inventariseert jaarlijks
wisselende natuurterreinen in ons werkgebied. In 2020 waren dit de volgende gebieden:
- Loenderveense Plassen (Waternet)
- Groeve Oostermeent (Goois Natuurreservaat)
- Laarder Wasmeer (Goois Natuurreservaat)
- Horstermeer (Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer)
Aan de inventarisaties droegen 30 waarnemers bij. De resultaten zijn beschreven in rapporten en de
aantallen zijn vastgelegd in de database van Sovon. De rapporten zijn te downloaden op onze website
https://www.vwggooi.nl/index.php/rapporten)
Op 12 december is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden, met een volgens de coronaregels gemaximeerd
aantal van 30 bezoekers, waarin de resultaten van het afgelopen broedseizoen zijn gepresenteerd en
vooruit is geblikt naar het volgend jaar.
Roofvogels
De roofvogelwerkgroep kent de volgende activiteiten:
• Het inventariseren van broedende roofvogels in ons werkgebied.
• Het geven van voorlichting aan het publiek over roofvogels.
• Het opkomen voor het belang van roofvogels.
• Inventariseren betekent vanaf het einde van de winter (februari) op zoek gaan naar roofvogels in
de bossen en de velden. Vooral tijdens de balts zijn roofvogels goed te lokaliseren. De nesten
worden gevolgd en beklommen (door speciaal daarvoor opgeleide klimmers) om de legsels vast
te stellen en in een later stadium de jongen te wegen, meten en ringen. Tot slot wordt bijgehouden
of de broedsels succesvol zijn en waar mogelijk tellen we hoeveel jongen er uitvliegen. Door dit
onderzoek naar de reproductie van de roofvogels kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling
van de verschillende populaties. Indirect geeft het inzicht in verschillende ecosystemen.
Roofvogels zijn namelijk, daar zij aan de top van een voedselpiramide staan, uitmuntende
graadmeters voor de stand van de natuur.
• Waar dat tot onze mogelijkheden behoort geven we voorlichting (lezingen, interviews ed) om
mensen meer bekend te maken met roofvogels en de rol die zij spelen in de natuur.
• Behalve een onderzoeksgroep zijn we meer en meer een actiegroep aan het worden. Dit uit
noodzaak geboren: we voeren actie om voor roofvogels op te komen. Overal om ons heen wordt
de natuur bedreigt, o.a. door vernietiging van habitat. Wereldwijd is bekend dat de biodiversiteit
enorm onder druk staat. Toch zijn allerlei (natuur)-organisaties als dollen aan het kappen en
vernietigen zo kostbare leefgebieden. Acties zijn o.a. tegen de MeyerBergmanerfgoedgroep die
het Borrebos naast paleis Soestdijk wil bebouwen, tegen het kappen van naaldhoutpercelen (en
daarmee vernietigen van leefgebieden van Sperwer, Havik, Buizerd, Wespendief en Boomvalk )
door Het Goois Natuurreservaat en SBB, de vernietiging van de directe omgeving van
buizerdnesten door Het Goois Natuurreservaat, het indienen van een zienswijze tegen de
oprichting van een roofvogelpark bij Bunschoten, etc.
Vogelringstation
Ringstation Oud Valkeveen heeft in 2020 in totaal 5490 vogels van een ring voorzien terwijl er 868
terugvangsten waren. Het betreft net als vorig jaar 57 verschillende soorten. De klapekster die op 24
oktober gevangen werd was voor ons een nieuwe baansoort. Opvallend was dat in 2020 alle soorten die
jaarlijks naar West Afrika gaan gemiddeld 13 dagen eerder terug kwamen dan in voorgaande jaren wat
vermoedelijk veroorzaakt werd door aanhoudend krachtige wind uit het Zuiden. Bij Oud Valkeveen
werden toen diverse eerste aankomstdata voor Nederland vastgelegd. Wat ook opviel was dat de Cetti´s
zanger zich nog steeds sterk uitbreidt. Het geolocator programma voor de kleine karekiet en de
bosrietzanger is inmiddels zo goed als afgerond en binnenkort kunnen de eerste resultaten daarvan
worden gepubliceerd.
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IJsvogels
Het ging opnieuw goed met de ijsvogels in 2020.
Het aantal paar ijsvogels steeg van 24 in 2018 naar 55 in 2019 en nu in 2020 voorlopig 86 paar. Nog
enkele territoria moeten uitgezocht worden. Het lukt de ijsvogels de laatste jaren steeds weer om na een
enorme terugval in 2-3 jaar tijd een top te bereiken. Een jaar of 15 geleden duurde dat 5-7 jaar. Deels
zal dat komen door de zachte winters waardoor minder sterfte onder de ijsvogels is, deels heeft dat te
maken met het aantal derde broedsels dat sindsdien hoger is.
De IJsvogelwerkgroep telt met wat wisselingen 65 deelnemers, sommigen al vele jaren actief.
In 2020 waren op 76 locaties minimaal 115 onderhouden ijsvogelwanden. Op die 76 locaties hebben 53
paar ijsvogels gebroed. De bezetting was daarmee 70%. De 33 andere paren werden vastgesteld op
spontane broedplekken (17) of als territorium (16).
Het in 2019 gestarte Broedbiologisch ijsvogelonderzoek in samenwerking met de Universiteit van
Wageningen (WUR) had in dat jaar een zware tegenvaller toen bleek dat de gebruikte camera’s
onvoldoende scherpe beelden maakten. De hierbij betrokken studente richtte zich toen voor een deel op
veldobservaties en op bureauonderzoek. In verband met zwangerschap van de projectleider van de
WUR stopte de voortgang een aantal maanden. Door de Coronacrisis in 2020 was onderzoek doen met
studenten onmogelijk. De tijd is besteed om naar een betere camera te zoeken en uit te proberen.
Hopelijk kan in 2021 weer worden doorgegaan met het onderzoek.
Het Broedbiologisch onderzoek maakte het mogelijk om jonge ijsvogels die in de nestkasten werden
geboren te gaan ringen. Harry de Rooij ringde de eerste 7 jongen in mei 2019. Daarna werden door Rob
Moolenbeek alle jonge ijsvogels geringd. Resultaat in 2019 totaal 5 broedsels met 32 jongen en in 2020
7 broedsels met 42 jongen. Een bijzonder resultaat wat nooit eerder gedaan was in de regio en mogelijk
Nederland. Een andere mogelijkheid van het werken met nestkasten is dat de braakbalresten in de
nestkasten verzameld kunnen worden. Hierover is contact met een expert van de WUR, die zodra dat
mogelijk is, studenten de braakbalresten kan laten analyseren.
Op 22-2-2020 vierde de IJsvogelwerkgroep het 15 jarig bestaan (Informeel bestaat de groep al veel
langer). De 58 bezoekers werden verrast met twee gastsprekers en alle interessante ijsvogelinformatie
uit de regio. Coördinatie: Jelle Harder
Zwaluwenonderzoek
Afgelopen jaar zijn ondanks de coronaperikelen de broedparen van huis en oeverzwaluwen weer geteld.
Er is bij de oeverzwaluwen ook weer geringd door Engbert. Verslagen van de tellingen en ringen zullen
in de Korhaan worden gepubliceerd. (Dick Jonkers en Engbert van Oort)
De nesten onder de Stichtse brug zijn helaas nog niet gevonden door de huiszwaluwen.
Wat betreft de gierzwaluwen is er een oproep gedaan in de Korhaan. Helaas zijn er geen aanmeldingen
geweest. Dit heeft dan ook onze aandacht in 2021.
Voor de boerenzwaluwen is dit jaar niets speciaals gedaan.
De huiszwaluwtillen in Huizen zijn voor het eerst alle drie bezet geweest dit broedseizoen. De til op het
terrein van de RWZI is door Marcel Vos netjes geschilderd. Daarna hebben we het lokgeluid er maar
weer eens ingezetmet als gevolg dat er 5 paren gebroed hebben.
De til bij het Nautisch Kwartier, achter het Fletcherhotel, was bijna vol! En in de zomer bleek er ook nog
een paartje in de til bij het surfstrand te broeden.We hopen natuurlijk dat het komende broedseizoen
2021 net zo mooi zal zijn.
Nestkast onderzoek
In het broedseizoen 2020 zijn in ons werkgebied 1720 nestkasten gecontroleerd door 32 controleurs. Die
telden samen 9379 eieren waarvan er 6613 jongen zijn uitgevlogen. Dit geeft een succespercentage van
70,5% wat wel matig is. De rupsenpiek duurde dit jaar niet lang en daardoor waren er ook weinig tweede
broedsels en die gingen ook meestal niet goed. Het volledige verslag is te lezen op de website.
Eempoldertellingen
Het is het afgelopen jaar weer gelukt om alle geplande tellingen uit te voeren. Dit ondanks de problemen
die de coronamaatregelen veroorzaakten. Er zijn een aantal oplossingen gebruikt. Er is soms door één
persoon geteld, soms zijn gebieden in twee stukken geteld en ook zijn enkele huisgenoten ingesprongen
als extra teller. Dit jaar was het laatste jaar van een serie van zes, wat betekent dat er een nieuw rapport
gemaakt moet worden.
Ook dit jaar zijn er weer vier artikelen over de resultaten in De Korhaan verschenen. Een geplande
bijeenkomst van de tellers kon door de coronaproblemen niet doorgaan. We hebben op dit moment
voldoende tellers, maar enige aanvulling is welkom.
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Weidevogelnestbescherming
Activiteiten in het kader van de inrichting en het beheer.
a. Uitbreiding van het Kerngebied met randzones
Het gebied is sinds vorig seizoen uitgebreid met de zgn. randzones rond de reeds bestaande
kerngebieden. Het totaal aantal hectares weidevogelbeheer is in 2019 uitgebreid naar 2326 ha.
b. Zwaar beheer en participatie
23 % van het beheerde gebied bestaat uit zgn. zwaar beheer d.w.z. uitgesteld maaien al dan niet in
combinatie met plas-dras en of kruidenrijk grasland. De resultaten op het gebied van de aantallen
nesten en territoria zijn zonder meer goed te noemen en we behoren dan ook tot de beste
weidevogelgebieden van Nederland.
c. Uitbreiding plas dras-situaties
In 2016 waren er 38 plas-dras gebieden en in 2020 zijn dat er 72.
Plas-dras is een belangrijk instrument voor de biodiversiteit van de weilanden. Plas-dras in combinatie
met ruige stalmest/kruidenrijk geeft een 5 keer hoger resultaat qua voedsel (insecten, regenwormen,
aantal broedgevallen en aantal kuikens) dan plekken zonder plas-dras. We zien een duidelijke
verschuiving van de vogels naar de zwaar beheer percelen.
In 2020 zullen er 20 vossenrasters geplaatst worden aan de westkant en aan de oostkant elk 10
rasters. Hulp door de vrijwilligers bij het plaatsen en het weghalen van de rasters is zeer welkom.
Inmiddels heeft een redelijk groot aantal mensen zich opgegeven voor het meehelpen
d. Kruidenrijk grasland
Ook is er een toename van het aantal percelen zwaar beheer met dan ook kruidenrijk grasland d.w.z.
het inzaaien met soortenrijke zaadmengsels. In 2019 gegroeid tot 200 ha. Variatie in bloemen trekt
verschillende soorten insecten welke essentieel zijn als voedsel voor de weidevogelkuikens. Voor
kuikens niet te dichte structuur, voedselaanbod door aanwezigheid insecten, variatie en beschutting.
e. Uitrasteren en wildcamera’s
Onderzoeken in Nederland en ook in andere landen hebben uitgewezen dat het plaatsen van
vossenraster een gunstige invloed heeft op de afname van de predatie door vossen en dus op het
aantal vliegvlug wordende kuikens.
In het gehele gebied Eemland werden 22 rasters rond plas dras situaties geplaatst. Dit jaar zijn er 10
in ons gebied Westelijk Eemland geplaatst. Het is de bedoeling dat op den duur rond meer plas-dras
gebieden vossenrasters geplaatst zullen worden. Was ook een jaar van leren uit de opgedane
ervaringen. Met het permanent onder stroom houden van de rasters/draden is een probleem. Dit als
gevolg van het weglekken door het contact van de rasters met riet/gras. Ook zijn er camera’s geplaatst
wat regelmatig leidt tot waarnemingen van o.a. vossen.
f. Extra vergoeding maisland
In verband met de toch duidelijk extra werkzaamheden op het maisland met het beheer van de nesten
door de boer, is er vanaf dit jaar een extra vergoeding beschikbaar gekomen.
g. Lastminute beheer
Ingeval er bij het plannen van maaien nog nesten zijn of nog niet vliegvlugge kuikens rondlopen is het
verstandig het maaien uit te stellen. Bijvoorbeeld een week of 14 dagen. Aldus vergroot men de kans
op beperking nestverlies c.q. meer vliegvlugge jongen.
Resultaten
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Totaal

Totaal nesten en territoria
2020
2019
2018
326
265
255
202
169
185
64
43
42
101
92
104
693
569
586

De resultaten met het aantal nesten en territoria is in 2020 goed te noemen. Er was over de gehele linie
sprake van een verhoging van de aantallen. Op totaal niveau zelfs een verhoging van 21 %.
Predatie
Duidelijk is dat dit jaar de predatie hoog is (28 %), en duidelijk meer dan het gemiddelde van de vorige 3
jaren. Er was een duidelijke aanwezigheid van vossen en veel hermelijnen. En ook zwarte kraai en bunzing
Ook soms vastgelegd op camera. De nodige acties ter preventie – waar mogelijk – worden genomen, o.a.
via afschot en via het plaatsen van vossenrasters.
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Nawoord
Dit jaar was ook weer een weidevogelbeschermingsjaar met onverwachte aspecten, zoals het bijzondere
weer van langdurige droogte in het voorjaar. Het was toch een goed jaar voor de vogels, met name door
de aanwezigheid van de plas-drassen. In totaal is er sprake van een toename van het aantal nesten en
territoria. We hebben in goede harmonie met elkaar en met de boeren/ grondbezitters samengewerkt. De
deelnamebereidheid van de boeren in de Eempolders is groot te noemen. Het aantal deelnemers bedraagt
dit jaar 90 (Westelijk en Oostelijk Eemland in totaal). Voor ons gebied zijn het 35 boeren/grondbezitters.
Het totale beheerde weidevogelgebied in Eemland is 2400 ha.
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3. Activiteiten
Vogelherkenningscursus
Enthousiast is het cursusteam op 3 maart 2020 aan de voorjaarscursus begonnen met 56 cursisten in
onze welbekende Infoschuur; het was opnieuw een gezellige boel. Door de coronapandemie waren wij
genoodzaakt de cursus plotseling na de tweede cursusavond te stoppen. Met de cursisten hielden we
per mail wekelijks contact met leuke tips en weetjes tot de einddatum 7 april. De vogelgeluiden die via
de Nieuwsbrief dagelijks werden rondgestuurd werden hoog gewaardeerd door de cursisten.
Helaas is 2020 niet ons beste jaar geworden want ook de najaarscursus is geannuleerd. Tonny Bakker
heeft als lid van het team afscheid genomen in januari 2020. Hans Booij is toegetreden en hij heeft ook
een presentatie verzorgd in de tweede week van de voorjaarscursus.
Verdiepingscursus vogeldeterminatie
Voor de vijfde keer boden we een verdiepingscursus aan. 56 enthousiaste deelnemers verdiepten zich
in vogeltopografie en vogelzang. Daarna moesten de avonden en de excursies worden uitgesteld. In
september, oktober en december zijn, op de uitwijklocatie De Drie Dorpen, inhaalavonden
georganiseerd, met gepaste afstand en looproutes. De resterende avonden worden ingehaald als dat
mogelijk is in 2021. Per onderwerp werd aan de hand van foto’s determinatiekenmerken gedeeld en werd
met beeldmateriaal geoefend. Indien beschikbaar van internet, werd literatuur nagestuurd. De
verdiepingscursus werd verzorgd door Wouter Rohde.
Excursies/Weekenden
Het excursieprogramma heeft in 2020 na de eerste 4 excursies grotendeels stilgelegen. In juni en
augustus werden nog enkele excursies voor maximaal 12 personen georganiseerd. Wat wel door kon
gaan, door de uitstekende voorbereiding vanuit de accommodatie Sier aan Zee en Margreet Bijpost, was
het najaarsweekend op Ameland. 38 mensen hebben volop genoten van de najaarstrek. We hopen dat
de excursieleiders ook in 2021 hun inzet weer willen leveren.
Buitenlandse reis
Zoals voor iedereen was 2020 een bijzonder jaar, maar ook een jaar om zo snel mogelijk te vergeten.
Het jaarverslag van de Commissie Buitenland heeft dus ook weinig te bieden.
De Commissie Buitenland werkt in een soort jaarschema. In het najaar wordt overlegd waar de reis van
volgend jaar heen kan gaan. Als het kan moet het weer wat nieuws zijn, met een grote variëteit van
vogels en bijzondere landschappen. We gaan natuurlijk niet zomaar op trek; het moet voor elke vogelaar
de moeite waard zijn. Zo’n reis duurt altijd acht dagen, waar je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds vrij
laat op excursie bent. Geen reis voor huismussen; je moet behoorlijk fit zijn.
Voor 2020 was gekozen voor de Extremadura. Een gebied zo groot als Zwitserland, ongeveer
tweehonderd kilometer ten westen van Madrid. We waren er al eerder geweest, en juist vanwege het
succes van toen wilden we er nog eens heen. Alle voorbereidingen werden getroffen, de kamers
besproken in het gastvrije familie- Hotel “Peru”, de busjes en tickets gereserveerd en betaald, en niet te
vergeten de gidsjes voor de chauffeurs in huis. Het was allemaal piekfijn voor elkaar.
Totdat Corona alles in het honderd gooide. Nog enige tijd gehoopt dat het wel mee zou vallen, maar de
beslissing was onontkoombaar. Alles moest afgezegd en we moesten proberen de schade zoveel
mogelijk te beperken. De KLM hield wat administratiekosten in maar betaalde verder vlot terug; de
busjesverhuur betaalde zelfs alles terug, en het hotel, waaraan alleen een aanbetaling was gedaan,
wilde wel maar kon niet terugbetalen. Dat konden we begrijpen, en we zegden toe in betere tijden graag
terug te komen.
Elke Extremadura-ganger kreeg zijn inleg op €90,-- na terug. De VWG bood aan de helft daarvan voor
zijn rekening te nemen, omdat de buitenlandreizen meestal een batig saldo opleverden, maar de
meesten accepteerden hun schade met alle begrip. Al dat heen en weer geboek heeft onze
penningmeester de nodige uurtjes gekost, waarvoor hier onze grote dank en waardering.
Tot slot kon ook de afsluiting van de reis met de reünie en foto-presentatie ook niet doorgaan. Dus een
weinig spannend einde van dit jaarverslag.
Maar volgend jaar dan; wordt dat beter? Omdat de Corona nog niet is uitgeraasd kunnen we met de
beste wil van de wereld voor 2021 nog niets plannen, zeker niet voor het voorjaar. Als het kan proberen
we een reis in het najaar te organiseren, maar dat wordt dan natuurlijk tijdig bekend gemaakt, want ons
motto blijft: ”Elke VWG-er zou eens in zijn vogelaarsleven mee op trek moeten naar een buitenland”.
Coördinatie: Evert Constandse, Bertus van den Brink, Bert Roelofs
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De lezingen in 2019
We begonnen het jaar goed met een inspirerende lezing in februari van twee patrijsliefhebbers uit de
Achterhoek, Frans ter Bogt en Herman Simmelink. Sinds 2013 werken ze samen om in de buurt van
Aalten in de Achterhoek de patrijs weer op de kaart te zetten. Toen ze begonnen met dit project waren
er ongeveer 42 vogelsoorten in het gebied. Nu zijn het er meer dan 100, waarvan sommige heel uniek,
zoals de velduil en de zomertortel. Ook is het aantal muizen sterk toegenomen waardoor ook de kerkuil
is teruggekeerd.
En toen kwam Corona. Vanaf maart tot de zomer werd het lezingenprogramma stil gelegd. Na de zomer
waren er weer wat mogelijkheden. In september kwam Wim Sluijs ons vertellen over zijn reis door
Mongolië in 2018. Wel konden we in de grote zaal van de Drie Dorpen maar 30 mensen ontvangen.
Maar helaas, daarna moesten we besluiten om de andere lezingen die op het programma stonden te
annuleren. Met de sprekers zijn afspraken gemaakt om komend seizoen alsnog te komen.
Geluid van de dag
Tijdens lockdown in het voorjaar startte ‘het geluid-van-dag’. In een doordeweekse editie van de
nieuwsbrief werd een geluidsfragment van vogelzang verstuurd. De dag er op stond in de nieuwsbrief
welke vogel het geluid maakte, plus een uitleg aan de hand van de onvolprezen sleutel van Dick de Vos
uit de Veldgids Vogelzang. Ook werden verwijzingen gegeven naar ‘Gooise Vogels’ en de websites van
SOVON, Vogelbescherming Nederland en Xeno-Canto. Ter afsluiting werd een pagina op de website
gemaakt waar alle 66 geluiden blind kunnen worden geoefend. In december startte tijdens de tweede
lockdown de Wintereditie, waarin winterse roepjes en geluiden op dezelfde wijze werden gepresenteerd.
Het geluid van de dag werd verzorgd door Wouter Rohde.
Fotografie
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 59
leden.
In 2020 was het aantal fysieke avond bijeenkomsten beperkt vanwege Corona, 2 bijeenkomsten in
januari-februari in de Infoschuur, en 2 bijeenkomsten in augustus-september in de Drie Dorpen. In
november en december zijn 2 video bijeenkomsten georganiseerd.
Eveneens vanwege Corona zijn in 2020 geen excursies georganiseerd. Wel zijn in 2020 regelmatig
fotografen in paren of groepjes van 3 op pad geweest. En vaker dan in andere jaren waren die uitstapjes
in het Gooi. Ook zijn de fotografie whatsapp groep en de fotografie facebook groep vaker gebruikt voor
informele informatie uitwisseling dan in eerdere jaren. Wij verwachten dat dit ook na Corona een positief
effect zal blijven hebben op de interactie tussen de fotografen.
Omdat Corona veel activiteiten onmogelijk maakte, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een online enquête te houden. De enquête was gefocust op drie onderwerpen/onderzoeksvragen: 1.
Hoe kunnen we de Fotografiegroep interessanter maken voor de deelnemers? 2. Hoe wil jij je als
fotograaf ontwikkelen? 3. Hoe kun jij helpen de Fotografiegroep verder te verbeteren? Dertig leden
hebben meegedaan aan de enquête, de resultaten zijn in augustus met de leden besproken en zullen
de basis zijn voor het programma voor de rest van 2020 en 2021. Dat betekent bijvoorbeeld dat thema’s
van de avondbijeenkomsten zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de behoeftes zoals die zijn aangegeven
in enquête. Daarnaast zullen aparte workshops en demo’s worden georganiseerd, en zullen externe
experts worden gevraagd voor onderwerpen waar intern expertise onvoldoende is.
De avondbijeenkomsten in 2020 gingen over de volgende onderwerpen:
28 jan Beste foto's 2019
26 feb Vogels in Senegal
25 aug Resultaten enquête en beelden van leden uit de Corona periode
7 okt
Photoshop demonstratie
11 nov Lezing van Hilde over kraanvogels; systematische feedback op beelden van leden
9 dec Beelden van leden: bijvangst oftewel natuurfoto’s van andere onderwerpen dan vogels
Nadat Kees Maring in augustus afscheid heeft genomen van het coördinatieteam, bestaat dat team nu
uit de volgende personen: Yvette Kusters (avondbijeenkomsten), Andrea Rietbergen (excursies) en
Hugo Weenen (communicatie met VWG).
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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. Dit jaar waren
er beduidend minder avonden om te verzorgen. 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).
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4. Communicatie

De door Ton van Oudenalder ingezette koers om de zichtbaarheid van VWG te vergroten wordt door
Doortje van Dijk voortgezet. De wens tot een versterking en meer samenhang en afstemming tussen de
verschillende communicatie vormen blijft gehandhaafd. De Korhaan, Nieuwsbrief en website waren ook
dit jaar weer de belangrijkste communicatie- en informatiekanalen. De Werkgroepen haalden door hun
uitstekende eigen perscontacten regelmatig de plaatselijke en regionale pers. De zoektocht naar leden
die journalistiek werk willen doen binnen de vereniging voor interne en externe berichten heeft helaas
geen resultaat opgeleverd.
Promotiekraam
Helaas kan ik hier heel kort over zijn. Op 11 maart hebben we de kraam opgebouwd voor de tweede
cursusavond. Ik geloof dat het meteen de laatste cursusavond was, in elk geval de laatste keer dat we
achter de kraam stonden in 2020. We hebben er flink wat vogelgidsjes verkocht, ik hoop dat de nieuwe
leden er plezier van hebben gehad in de tijd dat naar buiten gaan eigenlijk de enige optie was.
Nel, Femmy, Kitty, Paula en Marjolein.
Website en nieuwsbrief
De website www.vwggooi.nl wordt dagelijks door 10-tallen en op drukke dagen door vele 100-den
bezoekers bezocht. Door het wegvallen van de lezingen en excursies is het aantal bezoeken in de loop
van het jaar afgenomen.
De reguliere nieuwsbrief wordt elke zondag verzonden. Het aantal abonnees is licht gegroeid naar 931.
In het voorjaar is door Wouter Rohde een dagelijkse nieuwsbrief samengesteld met het Geluid van de
Dag. De reacties hierop waren zeer positief. De artikelen met het dagelijkse geluid behoorden ook tot de
best bezochte webpagina’s van onze website. In december heeft het Geluid van de Dag een vervolg
gekregen in een wintereditie met geluiden van vogels die bij ons overwinteren.
De Korhaan
In 2020 verscheen De Korhaan weer viermaal. Alle nummers telden 40 pagina’s dus totaal 160 bladzijden
leesplezier. Het redactieteam bestond uit acht leden. Nieuw was Doortje van Dijk die het ‘lay-out team’
kwam versterken en de redactie gaat vertegenwoordigen in het bestuur.
Naast de vaste rubrieken van de redactie, de voorzitter en het programma komen in elk nummer meestal
de rubrieken de ‘Rode lijsters’, de boek- en rapportbesprekingen, nieuws uit andere vogelbladen en een
vogelsoort uit de Eempolder aan bod.
In het eerste nummer is aandacht besteed aan de vogel van het jaar 2020 de Wilde Eend. Eveneens in
dit nummer (jaargang 54-1) het jaarlijkse verslag van de broedresultaten van de Huiszwaluw en een
interessant verslag over de uitbreiding van de Cetti’s Zanger in het Gooi. Een primeur voor het Gooi is
het onderzoek naar het trekpatroon bij Kleine Karekieten gebruik makend van geolocators. De prachtige
vogelfoto’s in ‘Vogeltreffers’ zijn gemaakt door Paul van der Poel.
Het zomernummer (jrg. 54-2) bevat diverse kleine artikelen waaronder twee artikelen over afwijkend
gekleurde ganzen. Verder een uitgebreid verslag over de verspreiding van de Raaf. Het Eempolder
artikel bespreekt het voorkomen van de Wilde Eend. De mooie vogelfoto’s in ‘Vogeltreffers’ zijn van Iwan
Vermeij.
Het herfstnummer (jrg. 54-3) met weer diverse kleine artikelen over o.a. de Mexicaanse Roodmus en de
Witte Kwikstaart. Verder een uniek broedgeval van een Gierzwaluw in een boomholte en het eerste
broedgeval van een Grote Gele Kwikstaart in ons werkgebied. Marian Beugelaar leverde de mooie
vogelfoto’s voor de ‘Vogeltreffers’.
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In het winternummer (jrg. 54-4), dat nog net in 2020 op de mat viel, wordt als ‘Rode lijster’ de Pijlstaart
behandeld. Ook het jaarlijkse verslag betreffende de broedkolonies van de Oeverzwaluw komt aan bod
en een lezenswaardig artikel over een broedgeval van de Zwarte Specht in het Spanderswoud. De
‘Vogeltreffers’ werden ditmaal verzorgd door ons redactielid Hans Hover. Verder wat kleinere artikelen
over de Buizerd, de Ooievaar, de Wespendief en het nummer wordt afgesloten met een verhaal over de
Aalscholver in de Eempolder. Alle schrijvers worden bedankt voor hun medewerking. Zonder hun
bijdrage krijgen wij De Korhaan niet vol en met regelmaat in uw brievenbus.
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