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VOOR U GELEZEN

Frank Sidler

Anser - Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe (jaargang 47 2009 nr. 3).
Jaap Schröder doet verslag van de stand van zaken rond het project Integrale
Inrichtingsvisie Veluwerandmeren (IIVR). Ondanks de positieve instelling van
zowel de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep en KNNV als Vogelbe-
scherming Nederland blijkt RWS zich niets van de aangereikte feiten en kennis
aan te trekken in het nu voorliggende plan dat aan de Provincie Flevoland is aan-
geboden voor een uitvoeringsvergunning. Roel Pannekoek doet uitgebreid verslag
van de “Broedvogels van het Beekhuizerzand”. Eerdere inventarisaties vonden
plaats  in  1996,  2002  en  2006.  De  omvorming  van  het  gebied  in  2003  tot  actief
stuifzand heeft blijkens de uitkomsten geen spectaculaire veranderingen in soor-
ten en of aantallen teweeggebracht.

Hak-al - Tijdschrift van de natuur- en vogelwacht Culemborg (jaargang 35 nr. 5).
Marcel Kok kijkt in zijn bijdrage “IJsvogels tussen Lek en Linge in 2008” terug op
het jaar 2008 en zet dit ook nog eens af tegen het historisch perspectief vanaf
2001. De gevonden en deels op basis van interpretatie van waarneming geschatte
territoria wijken niet af van de elders in het rivierengebied vastgestelde dichthe-
den. Ellen Geleedst laat haar gedachten de vrije loop in het artikel “Waar komt die
naam vandaan. Logische naam, of niet toch? De Kerkuil”. Theo Boudewijn doet
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verslag van een experimenteel onderzoek naar de nauwkeurigheid van het tellen
van (groepen) vogels onder de naam “Hoe betrouwbaar is de vogelwerkgroep”.
Een verhelderend verhaal met opmerkelijke persoonlijke resultaten en een bijzon-
der gemiddelde. Iets voor de VWU om ook eens uit te testen? Jouke Altenburg en
Theo Boudewijn geven de eerste resultaten weer van het onderzoek naar het
broedsucces en de overleving van de jongen van de boerenzwaluw onder de titel
“Boerenzwaluwen boeien een heel lang broedseizoen lang”.

De Strandloper (jaargang 41 2009 nr. 4)
“Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen in 2008” door Hein Verkade geeft na vijf jaar
opnieuw inzicht in de populatie. Het aantal invliegplaatsen blijkt in 2008 met 14%
ten opzichte van 2003 te zijn afgenomen. Alleen het gebrek aan geschikte broed-
plaatsen kan dit niet verklaren. Telemetrie lijkt de enige methode te zijn om tot
een juist antwoord te komen. Het wachten is op zenders die geschikt zijn voor de
gierzwaluw. Jelle van Dijk vertelt over zijn ervaringen op zijn zoektocht naar
”Dorpsvogels in Noordwijkerhout en De Zilk in 2009” en Hein Verkade maakt ons
attent op dr. Jeroen Reneerkens van de RUG die zich al jaren bezighoudt met de
bestudering van de drieteenstrandloper. Er is door hem onder andere geringd in
Ghana, Mauritanië, Vlieland, IJsland en Groenland. De voorbereidingen voor een
nieuw - half jaar durend - onderzoek op het Noordwijkse en Vlielandse strand zijn
in volle gang. Dick Pekelharing levert het traditionele verslag van de “Weidevogel-
bescherming in Noordwijk”.

De Korhaan (jaargang 44 2010 nr. 1)
Jan  Mooij  schrijft  over:  “Het  voorkomen  van  de  Wulp  in  de  westelijke  Eempol-
ders”. Uit een longitudinale studie blijkt het aantal sterk te zijn afgenomen. Moge-
lijk is dit te wijten aan de landinrichting van eind jaren tachtig. Dick A. Jonkers
bespeurt na een daling van het aantal broedparen huiszwaluwen in 2008 in zijn
bijdrage: “de stand van de Huiszwaluw in 2009” een toename van ca. 10%. Leo
van Schoor, die al 25 jaar in de ban is van het korhoen, vertelt daarover in : “De
korhoenders van de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en Zweden”. In: “Oeverzwa-
luwen in 2009 opnieuw in een dal” constateert Dick A. Jonkers dat het aantal
broedparen sterk kan schommelen. Zo was er een daling in zijn onderzoeksgebied
terwijl er elders in het land bij lokale of regionale populaties soms sprake is van
een verdubbeling.

Vogelnieuws - Vogelbescherming Nederland (nummer 6 dec 2009)
Dit nummer sluit naadloos aan bij het themanummer 2009 van de Kruisbek over
roofvogels. We zullen ons terecht zorgen moeten maken willen we de teruggang
van de torenvalk en de boomvalk kunnen stuiten. Over de laatste schrijft Hanneke
Sevink in “de stilte van de boomvalk”. Het jaar 2010 is niet voor niets uitgeroepen
tot het jaar van de bruine kiekendief. Ruud van Beusekom schrijft er over in “de
moeizame relatie tussen bruine kiekendieven en mensen”. Ook in Georgië zijn
beschermingsmaatregelen nodig voor de doortrekkende roofvogels. In twee arti-
kelen, een van Wim Mullié en een van René de Vos, wordt aandacht besteed aan
het voedsel van de roofvogels.


