DE VOGELWACHT UTRECHT IN VOGELVLUCHT
BESTUUR
Het bestuur in 2006
Voorzitter: Frits
Franssen
Secretaris: Harry
Verschuren
Penningmeester: Yme Fopma
Vice-voorzitter: vacature
2e penningmeester: vacature
Leden:
Els Jonker en Janneke Kimstra
Het Fonds “Redt de weidevogels in Eemland”
De oudere leden zullen het zich misschien nog herinneren, de actie die omstreeks
1980 gevoerd werd onder het motto “Redt de weidevogels in Eemland”. Het ging
daarbij om een voorgenomen ruilverkaveling in de Eempolders, die voor de natuur
en met name voor de weidevogels als een ernstige bedreiging werd gezien. Bewoners, natuurorganisaties en sympathisanten kwamen in het geweer met als
resultaat dat de ruilverkaveling uiteindelijk niet werd uitgevoerd.
Intussen was het Fonds “Redt de weidevogels in Eemland” ontstaan. Leden van
de Vogelwacht Utrecht en de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. en wellicht ook anderen hadden geld bijeengebracht voor de financiering van een natuurbeschermingsproject dat als tegenwicht voor de geplande ruilverkaveling moest fungeren.
Maar zoals gezegd, de ruilverkaveling ging niet door en daarmee verviel de urgentie van het beoogde natuurbeschermingsproject, dat overigens ook om andere
redenen niet goed uitvoerbaar bleek te zijn. Wat na de actie overbleef, was het
Fonds “Redt de weidevogels in Eemland”, dat in feite geen bestemming meer had,
aangezien het doel waarvoor het was opgericht door de ontwikkelingen was ingehaald.
Het fondskapitaal bleef op een aparte rekening staan en werd beheerd door de
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besturen van de Vogelwacht Utrecht en de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. Als penningmeester fungeerde de penningmeester van de Vogelwacht Utrecht.
Tweemaal hebben de beheerders in de loop der tijd met fondsgelden een activiteit
gefinancierd. Aan het Eemmeer verrees een vogelobservatiehut en nabij Eemdijk
werd een informatiepaneel geplaatst. Maar het bleek niet eenvoudig een verantwoorde bestemming voor het resterende geld te vinden en het fonds werd geleidelijk een slapend fonds.
Uiteindelijk meende het bestuur van de Vogelwacht dat dit toch niet de bedoeling
kon zijn en men stuurde de medebeheerders een projectvoorstel ter besteding
van het fondskapitaal. Het bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. wees dit
voorstel af en deed later een ander voorstel, dat echter voor het bestuur van de
Vogelwacht Utrecht niet acceptabel bleek. Overigens speelde gelijktijdig ook verschil van inzicht omtrent de status van het Fonds een rol.
In deze situatie besloten de beide beherende besturen het Fonds op te heffen en
de vrijkomende gelden in twee gelijke delen op te splitsen, met dien verstande dat
beide verenigingen naar eigen goeddunken “hun” helft zouden aanwenden voor
de financiering van één of meerdere vogelprojecten. De opheffing van het Fonds
heeft eind december 2006 plaatsgevonden.
Over de helft van het fondskapitaal dat ter besteding van de Vogelwacht is, is nog
geen beslissing genomen. Het eerdergenoemde voorstel van de Vogelwacht, dat
door de medebeheerders werd afgewezen, hield in het geld ten goede te laten
komen aan organisaties voor vogelbescherming in landen waar men veelal onder
moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen werkt. Via Vogelbescherming Nederland had het bestuur uit een lijst van door BirdLife International goedgekeurde projecten een paar voorstellen ontvangen. Het bestuur staat nog steeds
positief tegenover een dergelijk plan, wenst echter nog nader overleg ter zake.
Het ziet er evenwel naar uit dat tenminste een deel van het voormalige fondskapitaal op korte termijn een bestemming vindt in de geest van het oorspronkelijke
doel: in een situatie waar de bescherming van vogels dringend nodig is hulp te
bieden door middel van een solide project.
Weidevogelbescherming
Al sinds vele jaren is de vrijwillige weidevogelbescherming een van de activiteiten
van de Vogelwacht Utrecht. In samenspraak met de deelnemende agrariërs gaan
vrijwilligers het veld in om nesten van weidevogels te lokaliseren en te beschermen. Wat echter nieuw is, is dat de vereniging het afgelopen jaar een weidevogelperceel geadopteerd heeft teneinde weidevogels zo goed mogelijke kansen te
bieden. Wat was het geval?
Twee leden van de weidevogelwerkgroep hadden contact met een agrariër in Tull
en ’t Waal die over goede weidegronden beschikte, ook geïnteresseerd was in
weidevogelvriendelijk beheer, maar om bepaalde redenen niet in aanmerking
kwam voor de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Overeengekomen werd
dat de agrariër tegen een redelijke vergoeding van de Vogelwacht op een terrein
van ca. 3,5 hectare een aangepast beheer zou uitvoeren, waarbij de twee leden
van de weidevogelwerkgroep de ontwikkelingen zouden volgen. Het aangepast
beheer hield vooral in dat het terrein van 1 april tot 1 juni niet bewerkt of beweid
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zou worden en dat het water in de greppels zou worden gehouden door het dichten van de afvoer.
Inmiddels is het eerste broedseizoen voorbij. De resultaten zijn gunstig, alle betrokkenen zijn tevreden over het verloop van de samenwerking, zodat de overeenkomst ook in het komende seizoen van kracht blijft.
Algemene ledenexcursie
De algemene ledenexcursie die nu al weer sinds een aantal jaren jaarlijks door het
bestuur wordt verzorgd, voerde in 2006 naar Oost-Groningen. Het ging daarbij
met name om de grauwe kiekendief, die in het weidse akkerlandschap aldaar een
spectaculair herstel beleeft, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. In twee
groepen werden de deelnemers in de maanden mei en juli rondgeleid door leden
van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. De vogels lieten zich prachtig zien, de excursieleiders vertelden van alles over hun beschermingsactiviteiten en over agrarisch natuurbeheer in het gebied, en de ontvangst op de mini-camping in Kostverloren was allerhartelijkst. Al met al was het een bijzonder geslaagde excursie.
Dag van het Park
Op 28 mei werd in Utrecht de Dag van het Park georganiseerd. Initiatiefnemer
was de ANWB, die Vogelbescherming Nederland om medewerking had gevraagd.
Vogelbescherming had op zijn beurt aan de Vogelwacht gevraagd een bijdrage te
leveren. Voor zover beschikbaar, leverde de vereniging inventarisatiegegevens van
de Utrechtse parken, welke gebruikt werden voor de vervaardiging van panelen
met informatie over de aanwezige (broed)vogels. Ook was er het idee dat de
Vogelwacht een paar maal op de dag een wandeling door één of meerdere parken
zou organiseren.
Op de dag zelf was er in het Wilhelminapark een rijk scala van activiteiten. De
Vogelwacht, vertegenwoordigd door leden van de afdeling Utrecht en het bestuur,
was aanwezig met een stand. Daarvoor was van de kant van het publiek een redelijke belangstelling. Wat dat betreft was de aanwezigheid van de Vogelwacht
wel geslaagd. Maar we hebben maar niet geprobeerd een wandeling te organiseren, de mensen op de vogels in het park attent te maken. Daarvoor was het spektakel te groot, de livemuziek te luid. Van natuurbeleving in de verstedelijkte natuur van de stad Utrecht kwam op de Dag van het Park al heel weinig terecht.
Bestuursleden op bezoek bij de coördinatiegroepen
Afdelingen en werkgroepen binnen de vereniging hebben veelal hun eigen activiteiten en sociale contacten, dwarsverbindingen in de vereniging, ontmoetingen
tussen coördinatiegroepen en bestuur zijn niet eens zo talrijk. In deze situatie leek
het een goed idee wanneer bestuursleden eens op bezoek gingen bij de diverse
coördinatiegroepen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken, kennis
te maken met nieuwe leden van een coördinatiegroep, contacten te hernieuwen.
Aldus hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden. De indruk is dat de bezoeken op prijs werden gesteld en dat er nuttige zaken ter sprake zijn gekomen.
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LEDENAANTAL
Op 31 december 2006 bedroeg het aantal leden, ereleden en donateurs van de
VWU 897. Het jaar daarvoor was dit aantal 894. 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

150
110
103
158
161
130
22

5
13
14
9
13
5
3

Totaal

834

62

VogeltrektellenopNoordhout-Jan van Nes

38

ereleden

1

1

totaal
155
123
118
167
174
135
25
897

AFDELINGEN EN WERKGROEPEN
In het jaar 2006 vonden in deafdeling
Amersfoort e.o. uiteraard de reguliere
excursies plaats. Deze gingen onder
andere naar de Amerongse Bovenpolder, De Blauwe Kamer, de Ooijpolder,
de Schuitenbeekdelta, het landgoed Den
Treek, de Oostvaardersplassen en de
Tienhovense Plassen. Tevens werd een
weekendexcursie naar het Zeeuwse
eiland Walcheren georganiseerd.
Eveneens waren er prachtige lezingen/presentaties in ons natuur- en milieucentrum De Schothorst.
In oktober waren we present op de Birdwatchday. Tegelijkertijd hebben wij als
afdeling onze trektelpost geopend bij het Hazewater. Op het moment van schrijven staat voor december nog de jaarlijkse populaire uilenexcursie op het programma.
Ondanks de drukke privé-omstandigheden van de leden van de coördinatiegroep
in het jaar 2006 is er verder nog heel wat werk verricht, met name op het gebied
van de broedvogelinventarisatie van stadsvogels. De grote stuwende kracht hierachter is Gerard van Haaff.
Na diens project “Gevleugeld Schothorst” is er in nauwe samenwerking met de
gemeente Amersfoort een tweetal rapporten uitgegeven in de serie “Natuur,
Landschap en Milieu”. Deze publicatieserie handelt over flora, fauna, landschap en
fysisch milieu in de gemeente Amersfoort. Het eerste rapport is gewijd aan de
broedvogels van het Waterwingebied. Dit is een groen parkachtig gebied tussen
de spoorlijn (Amersfoort-Hoevelaken) en de wijken Liendert en Rustenburg. De
laatste jaren heeft de politiek ook de nodige aandacht voor dit gebied in verband
met te wijzigen bestemmingen. In het tweede rapport, dat eind november 2006
verscheen, worden als logisch vervolg op “Gevleugeld Schothorst” de broedvogels
van de wijk Schothorst onder de loep genomen.
Voorts komen er in 2007 rapporten uit over het project “Gevleugeld Schothorst”
en over het Ekster- en Kraaienproject waarmee onze afdeling al 5 jaar bezig is.
Deze rapporten zijn in 2006 verder uitgewerkt en zijn in concept bijna klaar.
Voor het jaar 2007 zijn er nog meer plannen. De serie rapporten zal waarschijnlijk
worden uitgebreid met een broedvogelinventarisatie van het Heiligenbergerbeekdal. Velen zullen weten en in de media hebben gezien dat de Stichting Heiligenbergerbeekdal aardig aan de weg timmert, ook in de lokale politiek. In 2003 is het
gebied van de Heiligenbergerbeek reeds geïnventariseerd. Door verplaatsing van
het Meander Medisch Centrum in 2011 zal het gebied opnieuw ingericht moeten
worden.
Ook het park Schothorst zal in 2007 systematisch geïnventariseerd worden op
broedvogels en wintergasten. Twee mooie projecten om als afdeling van de Vogelwacht onze energie in te steken. Verder zijn er voor 2007 de nodige excursies
gepland en zal in het voorjaar weer een cursus vogelherkenning worden gegeven.
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De coördinatiegroep van deafdeling
Driebergen/Doorn bestond dit jaar
wederom uit slechts drie leden: Els Jonker, Sjef ten Berge en Albert Dees.
Met het opgaan van de gemeente Driebergen-Rijsenburg in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug is het overlegorgaan van Driebergse “groene groepen”
opgeheven. Het nieuwe overlegplatform
van lokale groene groepen sluit groepen
die ook provinciaal opereren uit van deelname, waardoor onze vogelwachtafdeling
buiten de boot valt. Om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente
zullen we ons nu direct tot het gemeentebestuur moeten richten.
Onze bezwaren tegen een verlichte reclamezuil bij Driebergen zijn het afgelopen
jaar helaas ongegrond verklaard.
Wim Bomhof en Sjef ten Berge hielden ook het afgelopen jaar weer de kerkuilenkasten in ons werkgebied in de gaten. De uilen produceerden in 2006 iets minder
jongen dan in 2005. Wim heeft te kennen gegeven dat hij om gezondheidsredenen helaas moet stoppen met het kerkuilenwerk. Er wordt nog steeds gezocht
naar een opvolger!
Sjef heeft in 2006 een vogelcursus voor beginners gegeven. Van de 60 personen
die zich aanmeldden konden er 17 meedoen; de rest is op een wachtlijst gezet.
De cursus loopt tot februari 2007.
In het voorjaar werd de dialezing van Piet Fuchs over de steenuil zeer goed bezocht. In het najaar hield Henk Sierdsema voor ons een presentatie over nachtzwaluwen; ook deze lezing werd goed bezocht. Van de negen georganiseerde
excursies kon er slechts één geen doorgang vinden. De excursies trokken een
wisselend aantal deelnemers.
In het vorige jaarverslag van deafdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o.
werd al gesproken over “leuke zaken
maar ook teleurstellingen”. Nog steeds
minder leuk is het moeizame overleg
met de gemeente over allerlei groenzaken en de inrichting van “Het Klooster”,
een bedrijventerrein in ontwikkeling dat
ook op moment van schrijven nog
steeds braak ligt.
Bijzonder is daarentegen dat er een start is gemaakt met de voorbereiding van
een nieuw boek “Vogels van Nieuwegein”. Door middel van een tweetal bijeenkomsten, een praktijkexcursie en gezamenlijke tellingen zijn de leden op de hoogte gebracht hoe te tellen en hoe de gegevens te verwerken. Dit heeft ertoe geleid
dat een grote groep leden in 2006 al een aanzienlijk deel van Nieuwegein heeft
kunnen inventariseren. Door middel van regelmatig verschijnende nieuwsbrieven
blijven de tellers enthousiast en betrokken bij het totale project. Blikvangers wa-
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ren de gezamenlijke uileninventarisatie in februari en het tellen van broedende
visdieven met een hoogwerker in juni op het dak van Corus op het industrieterrein. Van die laatste telling is in het Utrechts Nieuwsblad en de Molenkruier verslag gedaan.
We hebben 19 excursies gehouden, waaronder een weekeinde Schiermonnikoog.
Ook hebben we weer onze roofvogeltelling gedaan en hebben we meegewerkt
aan landelijke tellingen als de Midwintertelling en de World Birdwatch Day.
Op De Horde is in het afgelopen jaar weer volop vogeltrek geteld door Arjan Boele
en zijn telvrienden. Opvallende resultaten zijn de hoge aantallen zwarte ooievaars
en wespendieven. Op 26 oktober werden maar liefst 43.225 vogels geteld, waarvan 24.162 koperwieken en 15.041 vinken. Ook werd de miljoenste vogel geregistreerd sinds het begin van de tellingen in 1997. Dat was op 9 oktober en het ging
om een vink.
De huiszwaluwkolonie van de Beatrixsluizen heeft ondanks de bouwkundige voorbereidingen voor een enorme restauratie van de sluis wonderbaarlijk standgehouden. Dit was mede mogelijk door overleg tussen Vogelwacht en Rijkswaterstaat,
waarbij de laatste veel heeft gedaan om het welzijn van de broedende zwaluwen
te bevorderen.
De coördinatiegroep van deafdeling
Utrecht heeft ook in 2006 weer diverse
activiteiten georganiseerd.
We zijn vrijwel iedere maand op excursie geweest. De excursies waren verdeeld over bestemmingen zowel dicht in
de buurt als verder weg. De excursies
werden redelijk bezocht met rond de 8
deelnemers. Hiervan bestaat meestal de
helft uit een vaste kern en het andere
deel uit mensen die het leuk vinden om
eens een keer mee te gaan (zowel leden als niet-leden). Het aantal deelnemers is
wel iets gezakt ten opzichte van vorig jaar.
Buiten verenigingsverband zijn er ook meerdere excursies gehouden, zoals de
bijna jaarlijkse excursie voor leden van de stichting Wilhelmina Park.
Verder worden er ook door niet-leden regelmatig vragen gesteld over of waarnemingen doorgegeven van vogels (vooral in tuinen en op balkons). Meestal gebeurt
dit per mail. Zo zaten er dit jaar regelmatig jonge grote bonte spechten in tuinen
in de binnenstad.
Voor het komende jaar zijn we hard op zoek naar nieuwe leden voor de coördinatiegroep, want de huidige groep stopt er in de zomer van 2007 mee, wegens verhuizingen en andere bezigheden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
Jeroen, Martin en of Ton.
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De afdeling Vechtplassen organiseerde dit jaar een recordaantal van 14
excursies. De diverse excursieleiders
worden hartelijk bedankt voor hun inzet
voor de afdeling Vechtplassen. Wij krijgen altijd positieve reacties van de
deelnemers over hun uitleg en enthousiasme.
Van de excursies in 2006 waren vooral
die naar de Holterberg en het Fochteloërveen succesvol. De korhoenders op de Holterberg lieten zich dit jaar wel zeer
fraai bekijken. Bij deze excursie hadden we bijzonder veel geluk met het weer. We
vertrokken met extreem slecht weer. Onderweg naar de Holterberg hebben we
nog overwogen om terug naar Maarssen te gaan. Gedurende de excursie was het
echter droog en toen we na drie uur wandelen terugreden, begon het weer enorm
te regenen. Zo zie je maar weer, je kunt er beter gewoon opuit trekken.
De excursie naar het Fochteloërveen viel op door enkele zeldzame soorten. We
zagen onder meer een onvolwassen vrouwtje grauwe kiekendief en bij Diependal
prachtige roodhalsfuten en geoorde futen. Als toetje reden we nog naar de Dollard waar twee dunbekmeeuwen waren gespot, een soort die in die week voor het
eerst in Nederland werd waargenomen. Na even zoeken konden we de vogels
goed bekijken.
De excursie naar Nieuw Wulven leverde schitterende beflijsters op.
De excursie naar Arkemheen en het Eemmeer in maart kenmerkte zich vooral
door de koude harde wind. Echt guur, zowel voor vogels als voor vogelaars.
Even een doorkijkje naar het programma voor 2007. Naar onze mening zijn wij er
weer in geslaagd een afwisselend programma op te stellen. In 2007 organiseren
we twaalf excursies. Hierbij hebben we vooral gekozen voor gebieden in de (relatieve) nabijheid van Maarssen en Utrecht. Na enkele jaren zonder lezingen hebben
we komend jaar maar liefst drie lezingen op het programma staan, te weten één
over uilen, één over vogels van de Flevopolders en één over roofvogels. Ten slotte
zijn we verheugd dat we meerdere excursieleiders van buiten de vereniging bereid
hebben gevonden een excursie te verzorgen. Voor aanmeldingen geldt: zie je een
excursie waaraan je zeker wilt deelnemen, reageer dan vroeg!
De coördinatiegroep vergaderde in 2006 zesmaal. De coördinatiegroep werd in
januari aangevuld met Gerhard Overdijkink, die daarmee de “vacature” als gevolg
van de wereldreis van Jack Folkers opvulde. Jan Willem Verwaaijen en Ine Coumou gaven eind 2006 te kennen dat zij in het eerste halfjaar van 2007 hun werkzaamheden voor de coördinatiegroep willen beëindigen. Werner Krause is bereid
gevonden om ons te versterken. We prijzen ons dan ook gelukkig dat we in deze
tijd van individualisering toch vrijwilligers kunnen vinden om activiteiten voor de
afdeling te organiseren. Wij wensen Gerhard en Werner veel succes in de coördinatiegroep.
De coördinatiegroep bestaat begin 2007 uit de volgende leden: Ine Coumou, Cok
Augustinus, Jan Willem Verwaaijen, Richard Pieterson, Gerhard Overdijkink, Werner Krause en Bert van Dillen.
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WERKGROEPEN
De werkgroep Weidevogelbescherming
Frits Franssen droeg in het afgelopen jaar het weidevogelcoördinatorschap over.
Bij die gelegenheid schreef hij het volgende.
Bij de afsluiting van een periode ga je automatisch in gedachten terug in de tijd.
Mijn eerste kennismaking met de vrijwillige weidevogelbescherming vond plaats
op een perceel van 6,3 hectare bouwland en nog eens zo’n oppervlak grasland,
naast elkaar gelegen aan de Toulouselaan in Utrecht. Er was nog geen sprake van
gecoördineerde weidevogelbescherming in de provincie Utrecht, maar er waren
wel al plaatselijke initiatieven van Tieneke de Groot en Ewoud Plomp van de Vogelwacht Utrecht. We waren met zes personen en we beliepen “ons” land met zijn
zessen tegelijk, in een rij, om het land in één loop af te zoeken op nesten van
weidevogels.
Er is sinds die tijd veel veranderd. De zoektechnieken zijn verfijnd, er is meer
kennis over weidevogelgedrag en er zijn meer vrijwilligers om de klus te klaren.
Over vrijwilligers hebben we overigens nooit te klagen gehad, integendeel. Er
waren na één of twee stukjes in de regionale kranten meer dan dertig vrijwilligers,
meer dan er geplaatst konden worden op de bedrijven rond de stad Utrecht. In de
loop van de tijd zijn er mensen die andere dingen gaan doen, maar we hebben
altijd een evenwichtige aanvulling gehad door spontane aanmeldingen, of aanmeldingen via de cursussen, die georganiseerd worden door André Duiven van
Landschapsbeheer Utrecht. De groepsgrootte schommelt daarmee al jaren rond
de twintig personen.
Er is gedurende de afgelopen vijftien jaar veel geschreven en gekibbeld over het
nut van vrijwillige weidevogelbescherming. Er is ook op dat vlak meer kennis dan
toen we er aan begonnen, maar het verhoopte grote effect blijft uit. In plaats van
een toename vanuit de reservaten, vindt er nog steeds een gestage afname plaats
van het aantal weidevogels in Nederland. Deels ligt dat aan het na-ijleffect van
behaalde resultaten in relatie tot de genomen maatregelen. Bij soorten als de
grutto, die pas in het tweede of derde levensjaar begint te broeden, is het daardoor niet mogelijk om jaarlijks betrouwbare uitspraken te doen over gevolgen van
maatregelen op aantallen broedparen. Pas nu begint ook de fase ná de broedperiode aan belang te winnen. Er wordt onderzoek gedaan naar kuikenoverleving in
Nederland en verliesoorzaken worden in kaart gebracht. Ook de trekperiode en
overleving in overwinteringsgebieden worden in de maatregel-effekt-vergelijking
betrokken.
Ik heb mij gedurende de afgelopen vijftien seizoenen met veel plezier ingezet als
regionaal coördinator voor de weidevogelbescherming. In die tijd kan er veel gebeuren in een mensenleven en op zekere momenten moeten taken worden afgestoten. Dat moment is nu voor mij gekomen. Toenemende drukte op mijn werk en
in het bestuurswerk voor de Vogelwacht hebben ertoe geleid dat ik mijn taak als
weidevogelcoördinator overdraag. Gelukkig hebben Tanny Hiemstra en Peter Peek
de helpende hand toegestoken en kan de groep Utrecht-stad opgaan in de groep
Nieuwegein/IJsselstein, nog steeds onder het vaandel van de Vogelwacht Utrecht.
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de Kruisbek
In 2006 is het eindelijk gelukt om de redactie uit te breiden en wel met Toon Vernooij. Toon heeft al duidelijk blijk gegeven van zijn kwaliteiten door het produceren van twee artikelen (Vogelopvang en Sandwijck).
Onze “hoffotograaf” Jan van der Greef heeft in 2006 ruim 600 schitterende vogelfoto’s ter beschikking gesteld. Daarmee bestaat ons fotoarchief nu uit meer dan
1500 foto’s van 80 soorten waarvan we gretig gebruikmaken. Omdat het aantal
soorten beperkt is, moeten we soms een beroep doen op externe fotografen. Tot
nu toe geven die altijd graag toestemming voor publicatie in de Kruisbek.
In het verleden was de afdrukkwaliteit van de foto’s nogal wisselend, maar onze
huidige drukker levert al jarenlang een prima kwaliteit.
De gebruikelijke 5 afleveringen van de Kruisbek besloegen totaal 170 pagina’s.
Dat is minder dan de 180 tot 200 pagina’s van de laatste 10 jaar en aanzienlijk
minder als we de toename van het aantal foto’s in aanmerking nemen. Is dit een
incidentele dip? We vrezen van niet, maar dat zal de toekomst leren.
Er werden 22 artikelen geplaatst, afkomstig van totaal 20 auteurs. De inhoud
ervan was zeer divers. Zo werd in het eerste nummer (Jaarverslag) een aantal
aspecten van het Utrechtse Westelijk Veenweidegebied behandeld, zoals het ontstaan, de huidige situatie met de bedreigingen en kansen met de beheers- en
beschermingsplannen. In een overzichtartikel werd de rijkdom aan flora en fauna
van de karakteristieke natte leefgebieden beschreven. Botshol stond model om de
ins en outs van de beheersproblematiek uit de doeken te doen. Als kenmerkende
gevleugelde representant van het gebied werd de meerjarige populatieontwikkeling van de zwarte stern beschreven.
Terreinbeheer en bescherming kwamen ook aan de orde in het artikel verderop in
het jaar, zoals “Slootkantbeheer” en de stand van zaken met betrekking tot de
weidevogelbescherming in Utrecht. Over structureel veldwerk werd gerapporteerd
in een verslag van de midwintertellingen van watervogels, een overzicht van de
kolonievogels en zeldzame broedvogels in Utrecht in 2005 en de wintertelling van
roofvogels. De meerjarige aandacht voor flora en fauna van Sandwijck hoort hier
ook bij.
Aandacht voor bijzondere soorten kwam aan de orde in het overzicht van de winterse pestvogels en de zomerse zwarte ooievaar. De op het individu gerichte zorg
en bescherming spraken uit een relaas over de Vogelopvang Utrecht, het verslag
van de Werkgroep Kerkuilen Utrecht en de herhuisvesting van een verongelukt
sperwernest. Als vreemde eend in de “Kruisbek-bijt” mochten we het artikel over
de krooneend (exoot of gewoon?) plaatsen, dat eerder in Limosa was verschenen.
De auteurs maakten duidelijk dat de krooneend niet zo vreemd is als het lijkt.
Vogelwachtsite
De vernieuwde website van de Vogelwacht, die aan leden en niet-leden duidelijk
moet maken hoe de Vogelwacht er uitziet en wat ze doet, is sinds begin 2006 “in
de lucht”. Op de site staan de mensen die de vereniging op regionaal niveau vorm
en gezicht geven voorop. Elke coördinatiegroep of werkgroep wordt geïntroduceerd met de mensen die de voortrekkersrol vervullen. Vervolgens is er voor iedere coördinatie- of werkgroep volop ruimte om alle activiteiten onder de aandacht
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van de bezoekers te brengen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de initiatieven die worden ontplooid binnen de vereniging in de vorm van projecten. De
aangeboden informatie wordt geactualiseerd door vertegenwoordigers van alle
coördinatiegroepen en een aantal werkgroepen van de Vogelwacht. Ieder is verantwoordelijk voor zijn gedeelte, met de steun van twee webmasters die verantwoordelijk zijn voor het geheel. Nog niet alle afdelingen maken evenveel gebruik
van de mogelijkheden die de site biedt. Andere zijn zeer actueel, met cursusinformatie, (excursie)verslagen en excursieprogramma’s die niet langer gerangschikt worden naar organiserende afdeling, maar op datum, wat de overzichtelijkheid zeer ten goede komt.

Boomklever - Jan van der Greef

45

