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Yme Fopma
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vacature
2e penningmeester: Klaas Drenth
Leden:
Els Jonker en vacature
Archivering van gegevens en verslagen
Vergeleken met veel andere vogelwerkgroepen en natuur- en milieuverenigingen
is de Vogelwacht Utrecht een relatief grote vereniging. Haar werkgebied is de
provincie Utrecht, de ca. 900 leden wonen verspreid over de provincie. Die grote
omvang heeft duidelijke voordelen, maar er kleven ook bezwaren aan. Eén daarvan is het ontbreken van een centrale, voor ieder gemakkelijk bereikbare verenigingsruimte waar men elkaar kan ontmoeten en waar materiaal goed toegankelijk
ligt opgeslagen.
Wat dat laatste betreft, zijn momenteel apparatuur, onderzoeksgegevens, verslagen e.d., her en der over de provincie verspreid, bij afzonderlijke leden opgeslagen. Uiteraard komt dat de beschikbaarheid ervan niet ten goede. Sinds vele jaren
wordt er daarom met enige regelmaat voor gepleit om telgegevens, verslagen en
rapporten zodanig op te slaan en te archiveren dat de resultaten van veel onderzoek niet voor de vereniging verloren gaan. Om aan deze wens tegemoet te komen, is zelfs een paar jaar lang kantoorruimte gehuurd. Maar de kosten bleken in
geen verhouding te staan tot het gebruik dat ervan werd gemaakt. Vanuit de
diverse afdelingen was het blijkbaar toch te ver om regelmatig langs te gaan bij
het verenigingsarchief in de stad Utrecht.
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De verspreide opslag van verenigingsmateriaal hangt kennelijk nauw samen met
het grote werkgebied van de vereniging en de gedecentraliseerde verenigingsstructuur zoals wij die kennen. In deze situatie heeft het bestuur naar een andere
manier gezocht om onderzoeksmateriaal tenminste beter toegankelijk te maken.
Leoni Heijman, die vertrouwd is met archiefwerk, is zo vriendelijk geweest haar
hulp aan te bieden bij de archivering van verenigingsstukken. Documenten worden door haar in archiefdozen verpakt en op een inzichtelijke manier gecatalogiseerd. In de computer wordt opgeslagen waar zich welke informatie bevindt. De
bedoeling is dat aldus een database ontstaat die via de website van de vereniging
voor een ieder toegankelijk is.
Met de gedecentraliseerde opslag van materiaal zullen we waarschijnlijk als voorheen moeten leven, maar hopelijk zal men binnenkort beter kunnen vaststellen
welke documenten op welke plaatsen zijn aan te treffen.
Cursus voor gevorderden
De gevorderdencursus “Wintergasten” die in het vorige jaarverslag in het vooruitzicht werd gesteld, heeft inderdaad plaatsgevonden. 38 Cursisten namen deel aan
de drie lezingen en drie excursies die op het programma stonden. Het streven is
meer van dergelijke korte cursussen te realiseren, die dan ook af en toe en op
diverse plaatsen kunnen worden herhaald.
De beschikbaarheid van cursusmateriaal wordt door de voortschrijdende digitalisering steeds gemakkelijker. In de cursus “Wintergasten” bleken alle docenten van
een powerpoint presentatie gebruik te maken. Een complete lezing wordt daarbij
opgeslagen op een cd-rom. Cursusmateriaal in de vorm van printouts kan moeiteloos aan de deelnemers beschikbaar worden gesteld. Veel eenvoudiger nog dan
voorheen, kunnen cursussen aldus voor hergebruik worden bewaard.
Het project “Vogelrijk Houten”
Het bestuur heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de manifestatie “Vogelrijk Houten” die in mei werd georganiseerd door de leden Arnold van
Kreveld en Bram Rijksen in samenwerking met de Milieu Werkgroep Houten. De
medewerking van het bestuur was overigens vooral van financiële en bestuurlijke
aard. Het ging er om als vereniging op te treden bij het aanvragen van subsidiegelden. Het project als zodanig werd voor een groot deel gedragen door Arnold en
Bram.
Onderdelen van het project waren:
- een zog. Big Day, waarbij het er om ging dat een team van vier vogelaars 24 uur
lang door Houten trok om zoveel mogelijk vogelsoorten te vinden,
- de samenstelling van een Vogellijst Houten, waarin alle 261 in de gemeente
Houten waargenomen vogelsoorten beschreven worden,
- de uitgifte van een Vogelfietsroute Houten.
Een en ander was met veel publiciteit omgeven. Een verslag van de manifestatie
heeft men kunnen lezen in het vorige nummer van de Kruisbek.
De Vogelfietsroute Houten is een routebeschrijving binnen de gemeente Houten
waarin gedetailleerd wordt aangegeven op welke plaatsen welke vogelsoorten
kunnen worden aangetroffen. Aldus worden beginnende, maar ook meer gevor-
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derde vogelaars op zeer stimulerende wijze ertoe uitgenodigd door middel van
een mooie fietstocht hun vogelkennis te verrijken.
Het bestuur wil Arnold en Bram nogmaals complimenteren met de aantrekkelijke
en succesvolle manifestatie die zij hebben weten te realiseren.
Een nieuwe verenigingsfolder
De vereniging ontving het aanbod om tegen gunstige condities een fraaie nieuwe
folder te laten drukken. Ten behoeve van de afdeling Amersfoort had Jan Kammeijer, grafisch ontwerper en lid van de vereniging, aangeboden een nieuw ontwerp te maken. Dat is zo goed bevallen dat het de bedoeling is de folder voor de
gehele vereniging aan te schaffen.
LEDENAANTAL
Op 31 december 2004 bedroeg het aantal leden, ereleden en donateurs
van de VWU 946. Het jaar daarvoor was dit aantal 944. In de tabel is
het aantal leden en donateurs per afdeling uitgesplitst.
Afdeling

leden

donateurs

Amersfoort e.o.
De Bilt/Zeist e.o.
Doorn/Driebergen
Nieuwegein/IJsselstein e.o.
Utrecht
Vechtplassen
Buiten afdelingen

152
119
89
170
160
148
39

5
15
16
9
16
5
2

Totaal

877

68

ereleden

1

1

totaal
157
134
106
179
176
153
41
946

AFDELINGEN EN (WERK)GROEPEN
In de afdeling Amersfoort e.o. begonnen, toen net als nu de bomen aan het
begin van het jaar nog kaal waren, zo’n 20
personen aan een vlakdekkende eksteren kraaieninventarisatie van de stad
Amersfoort. Onder aanvoering van de
grote stuwende kracht Gerard van Haaff is
er in 2004 een mooi resultaat neergezet.
Als toetje werd in het najaar nog een
leuke en boeiende lezing gehouden door
eksterkenner bij uitstek Gert Baeyens. Naast deze lezing waren er natuurlijk ook
de andere lezingen, waarbij met name de lezing over Den Treek het vermelden
waard is. Boswachter Martin Nolsen had een boeiend betoog over o.a. het beheer
van Den Treek, een geliefde plek voor veel vogelaars.
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Naast de lezingen waren er in 2004 ook weer de nodige (weekend)excursies, die
net als de lezingen goed tot zeer goed bezocht werden. In het voorjaar hebben
we een prachtig weekend gehad in Zuid-Limburg met bijzonder mooi weer. Dit
weekend werd voor een groot deel verzorgd door een groep enthousiaste
vogelaars uit Limburg. Enige tijd geleden waren zij namelijk hier en wat is nu
mooier dan dat zoiets over en weer gaat. In het najaar hebben we ons hart
kunnen ophalen op Texel, wederom een zeer geslaagd weekend. Als laatste
excursie hebben we in december een uilenexcursie gehad die, net als in
voorgaande jaren, erg populair bleek te zijn. Omdat wij niet weer met 66
personen ’s avonds door het bos wilden wandelen, stond de teller stil bij 25. Maar
het hadden er weer ruim tweemaal zoveel kunnen zijn. En de mensen waren
enthousiast; logisch, want de bosuilen waren zeer actief.
Natuurlijk ontbraken wij niet op de jaarlijkse Natuur- en Milieudag in het Centrum
voor Natuur en Milieueducatie; een mooie gelegenheid om de contacten te
onderhouden. We noemen in dit verband de Stichting Heiligenbergerbeekdal en
de Vereniging voor Behoud Bos Birkhoven. Er staat ons de komende tijd wellicht
het nodige inventarisatiewerk te wachten.
Een ander project van de afdeling is “Gevleugeld Schothorst”. Nadat ten behoeve
van een database gegevens verzameld en gerangschikt zijn, ligt het project even
stil en worden er voorbereidingen getroffen voor een rapportage. In welke vorm
deze tot stand komt, is nog niet bekend.
Het jaar 2004 was ook het jaar van de oprichting van de stichting “Gevleugeld
Eemland”, min of meer een vervolg op “Gevleugeld Schothorst” (geen stichting).
De bedoeling moge duidelijk zijn: een projectmatige aanpak van zaken waartoe
ook projecten van de afdeling gerekend kunnen worden.
Helaas hebben we het de laatste maanden moeten stellen zonder Nick Hoebe.
Wegens zijn gezondheid moet hij alle nevenactiviteiten tijdelijk onderbreken. Maar
ook zonder hem loopt een en ander gelukkig gewoon door. We hebben onze
voorbereidingen getroffen voor de komende tijd; in 2005 staat een cursus
vogelherkenning voor beginners op de agenda en natuurlijk het 25-jarig jubileum
van de afdeling. Kortom, 2004 was een jaar vol van activiteiten en in het lopende
jaar zal het, als het aan ons ligt, zeker niet minder zijn.
In de afdeling Driebergen/Doorn
beviel ons coördinatiegroeplid Inge
Lensvelt van een gezonde tweeling en
we vonden een aspirant-coö-lid in de
persoon van Marieke Weerheim.
De excursies werden over het algemeen
redelijk tot goed bezocht en waren
steeds een succes door de constante
factor gezelligheid en de wisselende
combinaties van veel vogels, zeldzame
vogels en mooi weer.
De plannen voor een beginnerscursus worden steeds concreter dankzij de VUTregeling van één van de coö-leden.
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Op onze voorjaarsvergadering hield Janus Verkerk een dialezing over de vogels,
cultuur en het groot wild van India en Nepal, zoals hij die vastlegde op zijn reizen.
In het late najaar verzorgde Gert Ottens voor ons een dialezing over vogels en
andere fauna van Israël; we hoorden en zagen dat het goed vogelen is in dat
land.
Over de kerkuilen in onze werkgebied was in de Kruisbek was in 2004-4 een en
ander te lezen. Hoewel de dichtheden nog achterblijven bij de kerkuilen-hotspots
van ons land, zagen wij een voortzetting van de stijgende trend.
Op meer planologisch gebied was onze afdeling vertegenwoordigd in het Platform
Groene Ruimte Driebergen, een samenwerkingsverband tussen verschillende
“groene” clubs. Vanuit dit platform werd het nieuwe bestemmingsplan buitengebied becommentarieerd en ageerden we tegen de inmiddels door de minister
tegengehouden gesplitste aansluiting op de A12. We volgden het groen- en bomenbeheer van de gemeente en waar nodig werd bezwaar ingediend. De groene
elementen in Driebergen proberen we te behoeden voor de inbreidingsplannen
van de gemeente en ook de komst van een grote ontsierende reclamezuil in de
landgoederenzone proberen wij te verhinderen.
De 25e verjaardag van trektelpost Noordhout werd ter plekke gevierd op de verjaardag van telbaas Herman van den Bijtel.
In de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. gingen de lopende zaken in
het post-jubileumjaar gestaag door. In
langjarige onderwerpen zoals de bouwplannen in Nieuwegein en IJsselstein
gaat veel tijd zitten, maar soms levert
dat ook resultaten op.
Dicky Mooiweer-Boogaerdt heeft de
groep na twee termijnen van 3 jaar verlaten. Dicky, nogmaals hartelijk dank voor je inzet. Twee nieuwe leden zijn er in
de coördinatiegroep bijgekomen, Dorien Korver-Benschop en Peter de Nooijer.
In september overleed een van onze zeer actieve leden, Cas de Rooij, op 74-jarige
leeftijd. Hij was een enthousiaste vogelliefheber. Ook was hij altijd van de partij
als het om tellingen ging.
Qua vogels was het een interessant jaar. Het natuurontwikkelingsgebied Willeskop
zorgde voor veel leuke soorten, o.a. een griel op 3 mei. Ook kleine zilverreiger en
Temmincks strandloper vereerden Willeskop met een bezoek.
Telpost De Horde was op veel dagen bezet en het aantal teluren in het najaar
bedroeg begin december ruim 300. Men telde in het voor- en najaar al
187.000 vogels en 132 soorten. Opmerkelijk o.a. 9 grote zilverreigers, 507 gaaien
op 3 oktober, rotganzen op 7 november en veel boerenzwaluwen.
Bijzondere broedvogels waren te vinden in de uiterwaarden (bruine kiekendief,
kwak) en Willeskop (kluut, dodaars en visdief). Voor het eerst heeft een paar
bruine kiekendief een territorium bezet in Het Klooster. Op de Prinses Beatrixsluizen broedden gemiddeld 30 paar huiszwaluwen, in 2004 waren het er zelfs 77.
In het uitbreidingsgebied Het Klooster is op 3 november een ooievaarsnest op een
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ijzeren paal neergezet. Het wordt gezien als een symbool voor de goede samenwerking tussen de natuur- en milieugroepen en de gemeente Nieuwegein. Diverse
overlegronden hebben er toe geleid dat Het Klooster zo duurzaam mogelijk wordt
ontwikkeld. Mede ten behoeve van de vogels is er een plan gemaakt voor ecologisch groenbeheer in de gebieden die nog niet zijn verkocht aan bedrijven.
Er is een rapport gemaakt over ecologisch groenbeheer in de Galecopperzoom.
De afdeling heeft daarbij, samen met de overige natuur- en milieuorganisaties,
voorkeuren uitgesproken. Er wordt een paddenpoel aangelegd, een schraalgrasland zal worden ontwikkeld en men wil een aantal knotwilgen plaatsen. Zelfs het
inhuren van een stel echte Hooglanders voor natuurlijke begrazing van dit gebied
gaat gebeuren.
De coördinatiegroep heeft tijdens de ledenvergadering van de afdeling toestemming gekregen om een website te bouwen teneinde onze afdeling op internet te
promoten. Er is een webmaster gevonden en de website is ondertussen in de
lucht.
Een van de nieuwe leden van de coördinatiegroep heeft het initiatief genomen om
met behulp van een fonds van zijn werkgever, de Nederlandse Spoorwegen, een
ijsvogelwand te realiseren in park Oudegein. Op het moment van schrijven is de
aanvraag nog in behandeling.
Net als in voorgaande jaren hebben leden zich weer beschikbaar gesteld om een
zondagmiddag als zaalwacht in het MEC te functioneren. Er is een steunbetuiging
(samen met de andere milieugroepen) naar de gemeente gestuurd om bezuinigingsplannen voor het MEC niet te laten doorgaan.
Al vroeg in het jaar is de afdeling door het MEC gevraagd een deel van de tentoonstelling Natuur Netwerken voor haar rekening te nemen. Er zijn foto’s gemaakt van Het Klooster en van knotwilgen in verband met hun belang voor ecologische verbindingen. Eveneens heeft men teksten geleverd over vogels die in
knotwilgen leven. In het vierde kwartaal is de tentoonstelling te zien geweest in
het MEC.
8 Leden hebben meegedaan aan de World Birdwatch Day op 2 oktober. Tot 13.00
uur is er vogeltrek geteld op de bunker in Vreeswijk. Leuk was de gaaientrek en er
werden o.a. 350 graspiepers geteld.
Broedvogelinventarisaties hebben plaatsgevonden in de uiterwaarden tussen
Schoonhoven en Nieuwegein (goed jaar voor ransuilen), op het WRK-terrein (veel
soorten, o.a. nachtegaal) en in Natuurontwikkeling Willeskop (kluut, visdief).
Er zijn 12 excursies georganiseerd naar diverse delen van het land, waarvan er
twee moesten worden afgezegd vanwege weersomstandigheden. De lezingen
werden weer zeer goed bezocht (ca. 45 personen per lezing).
De coördinatiegroep van de afdeling
Utrecht heeft ook in 2004 weer diverse
activiteiten ontplooid. We zijn 10 keer
op excursie geweest. De excursies hadden zowel dichtbij als verder weg gelegen bestemmingen. Het aantal deelnemers was dit jaar weer wat aan de lage
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kant en lag meestal tussen de 5 en de 10. Voor het eerst is door de afdeling een
vogelkijkweekend georganiseerd. Het vond plaats in het Lauwersmeergebied. Ook
nu was de opkomst niet hoog, maar omdat het allemaal zeer fanatieke en gezellige vogelaars waren, was het wel een erg geslaagd weekend.
In Utrecht-Oost is een stukje stadsgroen van de vereniging “De Zilveren Schaats”
geïnventariseerd.
Verder waren we sponsor van het project “Vogelrijk Houten”, waarover al eerder
is bericht. De coördinatiegroep is uitgebreid met Ton van den Dorpe.
De afdeling Vechtplassen was in
2004 weer zeer actief. Allereerst zijn we
trots op de cursus, die meer dan 25
aanmeldingen kreeg en door Richard
Pieterson op inspirerende wijze werd
gepresenteerd en begeleid. Ook de
organisatorische kwaliteiten van Ine
Coumou werden na afloop van de cursus geprezen. Zij heeft veel werk verzet.
De groep was deze keer een heel enthousiaste. De meeste deelnemers waren niet
alleen op de cursusavonden aanwezig, maar ook tijdens de excursies.
De coördinatiegroep moest in de loop van het jaar afscheid nemen van Pauline
Cobussen die alle financiële stukken altijd keurig afhandelde. In haar plaats wilde
Jack Folkers wel een deel van de taken van de groep op zich nemen. Er werd 6
keer vergaderd.
Er zijn weer een flink aantal excursies geweest naar de meest uiteenlopende gebieden. De diverse excursieleiders worden bedankt voor hun inzet voor Vechtplassen. Hun uitleg wordt altijd zeer gewaardeerd.
Er is samengewerkt met het cursusproject Maarssen. In oktober heeft Bert van
Dillen een lezing gehouden over roofvogels en uilen, met een excursie naar de
Flevopolder. Een tentoonstelling in de bibliotheek Maarssenbroek werd in november verzorgd, met foto’s van Richard Pieterson, Jack Folkers, Phil Koken en Bert
van Dillen.
Erwin van Laar hield een lezing “Tussen Heuvelrug en Kromme Rijn”. Daarna
voerde een excursie langs de door Erwin besproken uiterwaarden.
Diverse vragen van mensen uit de omgeving werden behandeld, waaronder:
- De YMCA vroeg of wij een lezing konden geven aan ouderen in een vakantieweek.
- Een jonge duif was uit het nest gevallen en werd bedreigd door een kat.
- Een nest van een grote bonte specht werd gemeld.
- Bouw van Ballast Nedam in wijk Veldhuizen bedreigt oeverzwaluwen.
- Aannemer belt voor Pro Rail (NS) over verwijdering van fruitbomen en een laurierhaag in Vleuten. Of wij even binnen een week kunnen vertellen of er broedvogels zitten (midden in het broedseizoen).
- Zwanenpaar wordt bedreigd door Maarssenbroekse jeugd.
- Reactie werd gevraagd op plaatsing windmolens bij Vinkeveen.
Na een aantal jaren voorzitter van de coördinatiegroep te zijn geweest nam Ber-
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nadette Huisman afscheid. Andere dringende bezigheden noodzaakten haar daartoe. De afdeling is haar veel dank verschuldigd voor het enthousiasme en de toewijding waarmee zij de afdeling heeft geleid. Gelukkig werd de voortgang van de
groep niet bedreigd. Richard Pieterson werd in de loop van het jaar benaderd en
zei ja, Bert van Dillen bood aan als voorzitter te gaan fungeren. Aldus maken van
de coördinatiegroep van de afdeling Vechtplassen nu deel uit: Ine Coumou, Cok
Augustinus, Jan Willem Verwaaijen, Jack Folkers, Richard Pieterson en Bert van
Dillen.

WERKGROEPEN

De werkgroep Weidevogelbescherming
De kleine honderd vrijwilligers van de werkgroep weidevogelbescherming ‘Kromme Rijn’ zijn in het voorjaar van 2004 weer vele uren actief geweest in het veld.
Er werden evenals in de voorgaande jaren nesten beschermd van de meest voorkomende weidevogelsoorten. De nestgegevens van de vier regio’s (Werkhoven,
Houten, Nieuwegein e.o. en Utrecht-stad) werden samengevoegd en in een gezamenlijk verslag verwerkt. Dat verslag kwam echter moeilijker tot stand dan in
de voorgaande jaren door het vertrek van coördinator Wietske Visser uit Nieuwegein, die de afgelopen twee jaar de redactie verzorgde van ons tamelijk lijvig verslag.
Terwijl wij ons inzetten om weidevogellegsels te beschermen, wordt landelijk de
aandacht verlegd naar de periode na het uitkomen van al die legsels. Natuurlijk
wordt door ons ook al langer gefaseerd maaibeheer gepropageerd waardoor kuikens bescherming vinden, maar uit studies blijkt dat kleinschalige toepassing van
deze maatregel onvoldoende helpt. Het nieuwe credo is grootschalig kantenbeheer op zowel gras- als akkerlanden, waardoor een aaneengesloten netwerk van
agrarische natuur ontstaat, die goed aansluit op de “echte” natuur.
de Kruisbek
Het bestuur had met een niet te evenaren rekentruc bepaald dat de Kruisbek vorig
jaar een 50-jarig jubileum te vieren had. Tijdens de ALV werden we dan ook in de
bloemetjes gezet en kregen een royale cheque aangeboden als blijk van waardering voor 50 trouwe jaargangen. De feestrede van de voorzitter en de bespiegelingen over redactiewerk van de oud-voorzitter Henk Kars zijn in het tweede
nummer van 2004 opgenomen. De redactieleden hebben een jubileumexcursie
met partners gehouden naar het zomerse en zeer droge Leersumse Veld (kosten:
geen) die besloten werd met een uitgebreide lunch (kosten: aanzienlijk). Het toch
nog resterende bedrag hebben we in de vorm van boekenbonnen genuttigd.
In het afgelopen jaar hebben we alle foto’s en tekeningen uit het archief gescand,
zodat deze nu digitaal beschikbaar zijn en snel geselecteerd en verwerkt kunnen
worden. Bovendien heeft Jan van der Greef een groot aantal digitale en zeer
fraaie foto’s beschikbaar gesteld, waardoor het archief aanzienlijk is uitgebreid.
Wat betreft de drukker verkeren we in een luxe situatie: de kwaliteit is al een
aantal jaren constant en zeer goed, met een vlotte afhandeling en soepele communicatie.
Heeft de Kruisbek het afgelopen jaar de rol als verenigingsblad naar tevredenheid
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vervuld? Zo’n vraag zou eigenlijk door de leden/lezers beantwoord moeten worden en niet door de redactie. Omdat we niet gauw tevreden zijn en er dus eerder
onder- dan overwaardering dreigt, aarzelen we niet om een poging te wagen die
vraag zelf te beantwoorden: “Ja, we zijn redelijk tevreden”.

Leersumse Veld – Hennie van den Vendel

Op de 186 pagina’s van de Kruisbek in vijf afleveringen kwamen alle aandachtsgebieden van de VWU aan de orde. Zo werden de activiteiten van afdelingen excursies, lezingen, cursussen, projecten en huishoudelijke zaken - aangekondigd
in het Verenigingsnieuws. Het bestuur heeft in de gelijknamige rubriek relevante
zaken aan de orde kunnen stellen.
In de rubriek “Scharreleieren” konden we meegenieten van de persoonlijke impressies van Guus Peterse over ontmoetingen in de “vogelarij” en de randverschijnselen die hem opvielen.
De ornithologische curiosa en bijzondere waarnemingen werden in de rubriek
“Veldwaarnemingen” gepresenteerd door Maarten Pieter Lantsheer. Helaas kon hij
de verzorging van deze rubriek niet meer voortzetten. In dit verband is het voorkomen van de halsbandkauwen langs de Lek het vermelden waard. Hans Jansen
trakteerde ons op een kijkje in het vogelparadijs van de Faeröer.
Ook de enthousiaste excursieverslagen ontbraken niet: Leersumse Veld (Vechtplassen), Noord-Limburg (Nieuwegein/IJsselstein) en Lauwersmeer (Utrecht).
De concrete vogelbescherming kreeg aandacht met een verslag van de weidevo54

gelbescherming in het Kromme Rijngebied en het relaas over het broedsucces van
de kerkuilen in de kasten van het Langbroekergebied.
Als voorbeelden van rapportages over onderzoek van soorten en terreinen in onze
provincie kan genoemd worden: het gedrag van de grote gele kwikstaart rondom
een winters territorium, het al meer dan 20 jaar lopend meerjarig broedvogelonderzoek van de Leusderheide en een samenvatting van de broedvogels en ontwikkelingen van De Stulp en het Pluismeer. Het onderzoek van de broedvogels van
het Heiligenbergerbeekdal (Amersfoort) was ingebed in een werkgroep die de
groene belangen van het gebied wilde behartigen.
Bijzonder was het project “Vogelrijk Houten” waar educatie, werving en onderzoek
op een creatieve wijze bij elkaar kwamen.
Tot slot zijn in het eerste nummer van 2004 de vele aspecten van de “vogelbescherming” samengekomen in het thematisch jaarverslag, waarin het “Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug” onder de loep werd genomen: de voorkomende biotopen, de rijkdommen en bedreigingen, het beheer van de schaarse heideterreinen,
de betekenis van het gebied voor de vogels, een inkijk in het unieke natuurgebied
“Vliegbasis Soesterberg” en een bespiegeling over de toekomst van het gebied
vanuit een bestuurlijk perspectief.
“Ja, we waren redelijk tevreden over de Kruisbek van 2004” zeggen we nogmaals
als redactie: de diversiteit was groot, de kwaliteit was gemiddeld genomen goed,
maar met een grote spreiding, en het aantal (goed gevulde) pagina’s zou wel wat
meer mogen wezen.
Homepage VWU
De homepage werd elke maand opnieuw geactualiseerd met de volgende vaste
onderwerpen: de activiteiten (excursies en lezingen) per afdeling, een fotovraag,
een publicatie uit de Kruisbek, helaas weinig mededelingen voor de leden en incidenteel een jeugdhoek.
Soms kon een extra item opgenomen worden. Dat betrof dan meestal een speciale gebeurtenis zoals in het voorjaar het project: “Vogelrijk Houten”, waarvan Bram
Rijksen en Arnold van Kreveld de initiatiefnemers waren.
Begin van het jaar waren, zoals aangekondigd in het homepage verslag 2003,
voor het eerst ook de actuele “Waarnemingen” op de homepage te vinden, een
initiatief van Hisko de Vries en Rick Gevers.
Het afgelopen jaar werd de homepage 3469 keer bezocht (in 2003: 2117) en
meldden zich 23 nieuwe leden aan (in 2003: 18). Het sterk toegenomen bezoek
zou wel eens te maken kunnen hebben met de nieuwe rubriek “Waarnemingen”.
Eén van de plannen voor 2005 is om in het voorjaar enige maanden de activiteiten van de werkgroep “Weidevogelbescherming” te volgen en achtergrondinformatie over deze groep te geven.
De homepage is te bereiken op: www.vogelwachtutrecht.nl
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