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DE VOGELWACHT UTRECHT IN VOGELVLUCHT

BESTUUR

Het bestuur in 2008
Voorzitter:     Frits Franssen
Secretaris:     Harry Verschuren
Penningmeester:   Thierry Jansen
Vice-voorzitter:   vacature
2e secretaris:    Janneke Kimstra
2e penningmeester:  Willem ten Broeke
Kandidaat-bestuurslid: Meriam Mentink
Kandidaat-bestuurslid: Ard Wagenaar

Aldus was het bestuur voor het eerst sinds jaren weer nagenoeg compleet. Voor-
waar een heugelijk feit.

50-Jarig jubileum van de vereniging
Dit was het jaar van het 50-jarig jubileum van de Vogelwacht Utrecht. Het bestuur
streefde er naar een aantal activiteiten te organiseren zodanig, dat daarmee in
principe alle leden, de actieve en de minder actieve, zouden worden bereikt. Het
bestuur hoopt dat het in die opzet is geslaagd.
Al voor de aanvang van het jubileumjaar kregen alle leden een vogelkalender
toegestuurd met fraaie foto’s die belangeloos door natuurfotografen binnen de
vereniging beschikbaar waren gesteld.
Tijdens een feestelijke Algemene Ledenvergadering in maart hield Hans Breeveld
een boeiende lezing over de zeearend in de Oostvaardersplassen. Daarmee werd
een voorschot genomen op een van de excursies die voor het jaar op het pro-
gramma stonden.
Drie excursies werden georganiseerd. In april kon men een boottocht maken door
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het weidevogelreseervaat Wormer en Jisperveld en aldus vanaf het water en van
dichtbij de weidevogels in het gebied gadeslaan.
Eind mei vond een excursie in de Oostvaardersplassen plaats. Te voet en per huif-
kar werd men onder begeleiding van een beheerder door delen van het gebied
gevoerd die normaal voor het publiek gesloten zijn.
In oktober tenslotte ging men vanuit Den Helder met een vissersboot de Noordzee
op om van dichtbij vogels te zien die vanaf de kust meestal slechts als kleine
stipjes waarneembaar zijn. Deze laatste excursie was vooral bestemd voor de
kaderleden, als dank voor hun vaak grote inzet voor de vereniging. Maar ook voor
de overige leden was er nog ruimschoots plaats.
Als jubileumactiviteit kan tenslotte nog worden genoemd het artikel ‘Een halve
eeuw Vogelwacht Utrecht’, dat voorzitter Frits Franssen schreef voor Het Vogeljaar
en de Kruisbek. Aldus werd aan een breder publiek inzicht gegeven in het reilen
en zeilen van de vereniging in de 50 jaar van haar bestaan.

Bestuurlijk beleid
Tijdens een kaderbijeenkomst in december 2007 en in een reactie daarop van het
bestuur begin 2008 werd ingegaan op prioriteiten en verenigingsstructuur van de
Vogelwacht Utrecht. Een en ander mondde uit in de constatering dat voor de ver-
eniging de voornaamste, althans meest haalbare taken op het terrein van de af-
delingen liggen, dat de afdelingen een grote mate van autonomie bezitten, dat
voor activiteiten buiten de eigen afdeling in de regel weinig belangstelling bestaat,
dat de structuur van de Vogelwacht in feite die van een federatie van afdelingen is
geworden. Waar nochtans zaken op een breder of zelfs provinciaal vlak aan de
orde zijn, is het vooral aan het bestuur daarbij, voorzover mogelijk, het voortouw
te nemen.
Met bovengenoemde uitspraken werd een situatie benoemd die in feite al eerder
zo gegroeid was. Niettemin acht het bestuur het een goede zaak dat aldus meer
helderheid is gekomen in de onderlinge verhoudingen.
Het bestuur heeft zich beraden over de consequenties van een en ander voor zijn
functioneren binnen de vereniging. Een gelukkige omstandigheid was dat, zoals
reeds vermeld, in de loop van het jaar drie nieuwe leden tot het bestuur toetra-
den. Daardoor is meer ruimte ontstaan voor nieuwe taken en initiatieven.
Momenteel ziet het bestuur vooral vier soorten van werkzaamheden voor zich
weggelegd: a) de taken die statutair vastgelegd zijn, b) ondersteuning van afde-
lingen en eventueel werkgroepen, c) activiteiten ten behoeve van de vele leden
die vogels een warm hart toedragen maar verder in de vereniging niet actief zijn,
d) taken die van aanmerkelijk belang worden geacht maar waarvoor in de afdelin-
gen geen belangstelling of capaciteit aanwezig is.

Twee aandachtspunten
In aansluiting op de laatste hierboven genoemde categorie van taken kunnen
twee zaken worden vermeld die momenteel met name de aandacht van het be-
stuur hebben. In samenwerking met andere organisaties, en binnen de Vogel-
wacht vooral in samenspraak met Bert van ’t Holt, worden pogingen gedaan om
bij een herinrichting van het vliegveld Soesterberg aan kwetsbare soorten zo goed
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mogelijke kansen te bieden. Ook de bouwplannen voor het gebied zijn een on-
derwerp van aandacht.
Verder zijn er in het Noorderpark initiatieven waarbij de Vogelwacht met name
opkomt voor de bescherming van de weidevogels aldaar.

Overige zaken
Van allerlei andere zaken die aan de orde waren noemen wij nog de volgende.
Op de SOVON-dag die eind november plaatsvond, was ook de Vogelwacht verte-
genwoordigd met een stand.
De Stichting Vogelopvang Utrecht, waarmee de Vogelwacht goede contacten on-
derhoudt, verkeerde in zodanige moeilijkheden dat zij tijdelijk de deuren moest
sluiten. De Vogelwacht heeft naar vermogen geprobeerd de stichting bij te staan.
De al veel eerder voorgenomen donatie aan Vogelbescherming Nederland ten
behoeve van projecten in Burkina Faso in Afrika heeft zijn beslag gekregen.

LEDENAANTAL
Op 31 december 2008 bedroeg het aantal leden, ereleden en donateurs van de
VWU 838. Over 2008 is het aantal leden met 34 terug gelopen (zie ook figuur 1).
In de tabel is het aantal leden en donateurs per afdeling uitgesplitst.

Afdeling leden donateurs ereleden totaal
Amersfoort 136 3 139
De Bilt/Zeist 97 11 108

Doorn/Driebergen 103 15 1 119
Nieuwegein/IJsselstein 151 7 158

Utrecht-stad 150 13 163

Vechtplassen 122 5 127
Buiten afdelingen 20 4 24
Totaal 779 58 1 838
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Figuur 1 Aantal leden per jaar vanaf 1992 tot en met 2008.
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AFDELINGEN

De afdeling Amersfoort e.o. heeft
het in 2008 zonder Nick Hoebe moeten
stellen. Nick had te kennen gegeven dat
hij zijn prioriteiten anders wilde leggen.
Zowel binnen de afdeling als bij de jaar-
vergadering van de VWU is hij op ge-
paste wijze bedankt voor al zijn werk
voor de Vogelwacht in de laatste decen-
nia.
Dit hield in dat de coördinatiegroep ver-
sterking zocht en die werd gevonden in de persoon van Luud Baas, die vanaf be-
gin 2008 ons team versterkt. Ook Dick van Etten gaf in oktober 2008 te kennen
het zo druk te hebben, dat er qua tijdsbesteding weinig plaats meer is voor het
vogelwerk. Dus ook zonder hem zullen we voort moeten. Ook deze pijn werd
echter  verzacht  door  de  toezegging  van  Leo  Nijhuis  om  het  coördinatieteam  te
willen versterken. We zijn dus weer met z’n vieren en binnenkort zullen we nadere
afspraken gaan maken over invulling en initiatieven.

Vogels kijken voor beginners
Al in 2007 was er door ons besloten om weer een Vogelherkenningscursus te ge-
ven en zo gebeurde! In vier avonden passeerden voor ruim 30 cursisten optiek en
wintergasten (nog door Nick Hoebe gegeven), vogels van park en bos (André van
Keken), roofvogels en uilen (Gerard van Haaff) en weidevogels (Dick van Etten)
de revue. Hiervoor werden powerpoint-presentaties gemaakt en/of aangepast. Op
deze cursusavonden, maar ook bij diverse presentaties, kwam de afdelingsbeamer
uitstekend tot z’n recht.
Buiten de januari-excursie waren de volgende vier excursies tot aan de grote va-
kantie gekoppeld aan de cursus. Elke zaterdag na een cursusavond werd het be-
treffende onderwerp via een excursie in de praktijk gebracht. Uiteraard waren dit
uitstekend bezette wandelingen doordat buiten de cursisten ook anderen zich
konden aanmelden.
De volgende keer zullen we dit wel anders gaan doen, want een groep kan ook te
groot zijn. Op 16 februari werden er op één dag zelfs twee excursies gegeven
omdat de afdeling Vechtplassen toegezegd was om samen een tour door de pol-
der Arkemheen te maken.

Inventarisaties
In 2008 werden twee inventarisaties uitgewerkt tot rapportages, die door de ge-
meente Amersfoort worden uitgegeven. Ten eerste is dat de in 2007 uitgevoerde
inventarisatie van broedvogels van het landgoed Coelhorst (A. van Keken) en ten
tweede van het stadspark Schothorst (G. van Haaff). Van beide gebieden waren
reeds eerdere inventarisaties bekend zodat er mooi vergelijkingsmateriaal voor-
handen was. Eind 2008 zullen beide rapporten klaar zijn. In de Kruisbek zal  op
deze rapporten worden teruggekomen.
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Verder werd de wijk Schothorst voor het zevende opeenvolgende jaar onderzocht
op de aanwezigheid van en de interactie tussen de eksters en kraaien (G. van
Haaff).
In samenwerking met de stadsecoloog mevr. drs. R. van Assema is besloten om in
2009 het gebied ten westen van Hoogland te gaan inventariseren. Allerlei ruimte-
lijke ontwikkelingen in dat gebied (bijv. de aanleg van een golfbaan) nopen ons
ertoe feiten over dit gebied te gaan verzamelen. Hierbij willen we proberen ook de
leden (en cursisten) actief te betrekken door inventarisatie-excursies te organise-
ren voor een beperkt aantal mensen (dus kleine groepjes) die meer willen weten
van het inventarisatiewerk.

Website
De afdeling heeft met medewerking van André van Keken geprobeerd het afde-
lingsdeel van de website zo actueel mogelijk te houden en dit willen we zeker
continueren. We realiseren ons dat bezoekers actuele informatie dienen te vinden
op de site. Wij zien de site als een, zo niet hét visitekaartje van de VWU.

Worldbirdwatchday
De telpost op het Hazewater binnen landgoed Den Treek-Henschoten was op
4 oktober goed bezet en er werden enkele leuke waarnemingen gedaan die aan
het eind van de dag aan de coördinatoren van deze dag zijn doorgegeven. Zie
hiervoor: www.trektellen.nl.

Foto - Gerard van Haaff
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Excursies
Buiten de eendags-excursies werd er in oktober een weekendexcursie naar het
Lauwersmeer georganiseerd. We hadden gezegend weer, hoewel de wind soms
wat te sterk was. Toch kwamen we op zo’n 80-90 soorten uit waaronder de zee-
arend, een hele serie slechtvalken (met de bijbehorende avonturen) en dwerggan-
zen. Verder stonden zeer veel eenden en ganzen garant voor een opfriscursus
vogelen. Zeker door allerlei overgangsjassen waarin ze nog gekleed waren. Ons
onderkomen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is een aanrader voor andere afdelingen.
Prima accommodatie midden in het gebied.
Het jaar werd afgesloten met onze traditionele uilenbalts-excursie in december.

De kernactiviteiten van de afdeling
Driebergen/Doorn bestonden uit het
leiden van vogelexcursies en het organi-
seren van lezingen. Daarnaast was er
een cursus voor beginnende vogelaars.

Excursies
Zeven auto/wandel-excursies en één
fietsexcursie (nachtelijke uilenexcursie)
stonden er op de jaarlijst. Eén excursie
is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Het betrof de dagexcursie naar
het Zwillbrocker Venn, een rijk veengebied met een flamingokolonie.
6 Januari - De excursie naar zuidwest-Friesland (54 soorten) had zes deelnemers.
Naast de bekende wintersoorten waren de duizenden wulpen op de Workumer-
waard een verrassing.
7 Maart - De uilenexcursie om tien uur ’s avonds (uitgesteld omdat 29/2 niet het
goede weer had) leverde welgeteld twee jagende ransuilen op. Langs de route
zijn zes steenuilterritoria! De vogels lieten zich niet uit de tent lokken.
15 Maart - De tocht langs de uiterwaarden van Tull en ’t Waal en Culemborg (58
soorten) had negen deelnemers en bracht ons de eerste zingende tjiftjaf.
19 maart - Op deze zaterdag (5.00 u vertrek) gingen we naar de korhoenders op
de Holterberg. Tweehonderd vogelaars voor het boeiende schouwspel van ca. zes
baltsende korhanen. Overigens is er een mooi baltsplekbeheer van SBB. Hulde.
18 Mei - Deze excursie naar het Maasheggenlandschap in de omgeving van Box-
meer (40 soorten) was één zonnige lentewandeling met nachtegalen, gekraagde
roodstaarten, spotvogels en zomertortels. Het was voor alle zeven deelnemers een
nieuw gebied. We komen er zeker terug.
18 Oktober - De maasvlakte-excursie van 5 oktober moest in verband met storm
en regen afgelast worden. In klein gezelschap vond de tocht doorgang verderop in
oktober (67 soorten). De zeehonden op de Westplaat waren bijzonder evenals de
massale trek door de duinen op twee meter hoogte van koperwieken en kramsvo-
gels. We moesten daarna improviseren, want de N15 was een halve kilometer
vóór de elektriciteitscentrale niet meer publiek toegankelijk. Zo ontdekten we een
rustplaats van eenden en kleine mantelmeeuwen. Negen eendensoorten.
8 November - Opnieuw de Rijn-/Lek-uiterwaarden, maar nu op weg naar de win-
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ter (62 soorten). Met zeven deelnemers hadden we flink wat bijzonders te zien:
steenuil, grote gele kwikstaart, veldleeuwerik, geelpootmeeuw en één keizergans
(Anser kanagicus).
Het deelnemersaantal ligt meestal tussen de vijf en de tien. Dat en de portofoon-
verbinding als we rijden, maken dat ook kortdurende waarnemingen door iedere
deelnemer meegenomen worden.
We willen  voortaan  als  er  een  excursie  verplaatst  wordt,  dat  op  de  site  van  de
afdeling melden. Het gaat dan om de datum. De standaard begintijd is 8.00 uur.

Lezingen
De voorjaarslezing over de achtergronden van de vogelpest en de mogelijke in-
vloed van seizoenstrek bij de verspreiding ervan (door Frits Franssen) is geen
populair onderwerp zoals bleek uit de geringe opkomst. Achteraf denken we dat
er via de media de afgelopen jaren in het algemeen te veel schrijnende beelden
van dierenleed zijn blijven hangen. Die beelden worden geassocieerd met welke
dierenpandemie dan ook en daar kijkt men liever van weg. Dat merken we dan
aan de belangstelling op zo’n avond.
De najaarslezing over de oehoe in Nederland trok beduidend meer belangstelling.
Een kleine veertig aanwezigen hoorden over leefwijze en verspreiding van de oe-
hoe. Bijzonder was te horen dat de oehoe niet zozeer een bosvogel is maar steen-
en zandgroeves met rust als favoriete broedhabitat heeft.

De vogelcursus
In maart is er een nieuwe vogelcursus voor beginners geweest (2e). Deze bestond
uit vijf lessen gevolgd door excursies van een halve dag. In het najaar zijn er twee
lessen als aanvulling geweest. Daaraan zaten ook nog twee excursies verbonden:
één herfstexcursie i.v.m. vogeltrek en een winterexcursie in januari van het jaar
erop. Er waren 18 deelnemers.

Overig
Door individuele leden wordt medewerking verleend aan inventarisaties en het
werk van vogelwerkgroepen. Een van de werkgroepen is de Kerkuilenwerkgroep
Utrecht en West Betuwe. In het werkgebied hier (Driebergen, Doorn en Werkho-
ven) was er in 2008 een duidelijke terugval in broedsucces vergeleken met 2007.
In Driebergen en Werkhoven vlogen 16 jongen uit en in het Doornse controlege-
bied 19 jongen. In 2007 waren de aantallen jongen respectievelijk 66 en 25. De
cyclische daling van de veldmuizenstand is hier waarschijnlijk debet aan.
Ook het landgoed Walenburg is weer geïnventariseerd op niet algemene soorten.
De resultaten gaan voor een deel naar SOVON in het kader van het langlopende
BSP (Bijzondere Soorten Project).
Tenslotte is de coördinatiegroep bestaande uit Els Jonker en Sjef ten Berge nog
steeds op zoek naar uitbreiding van de coördinatiegroep Driebergen-Doorn. Dat
doen we met geduld maar we zijn wel op zoek.
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Na vele jaren in de coördinatiegroep van
Nieuwegein/IJsselstein e.o. zeer
actief te zijn geweest, heeft Wilco om
studieredenen de groep verlaten. Een
prachtig boek over roofvogels is hem
overhandigd  voor  zijn  vele  werk  in  de
coördinatiegroep dat we erg zullen gaan
missen. Wel blijft hij zich inzetten als
mede-auteur voor het boek “Vogels van
Nieuwegein 10 jaar later”.
Warner Reinink heeft de groep tussentijds verlaten vanwege werkzaamheden voor
de kerk. We zijn dan ook weer op zoek naar iemand die het wel en wee van de
gemeente IJsselstein voor ons in de gaten kan houden. Na de jaarvergadering
heeft Henk Tromp een lezing met prachtige beelden van de Algarve laten zien.
Een aantal excursies zoals die naar West-Friesland is niet doorgegaan wegens
gebrek aan belangstelling, mogelijk vanwege de regen. De overige kenmerkten
zich door toch wat minder deelnemers ten opzichte van voorgaande jaren. De
excursie naar een nieuwe bestemming - het eiland Tiengemeete - had wel veel
aanmeldingen, echter op de dag zelf stormde, sneeuwde en regende het onvoor-
stelbaar. De dapperen hebben een fantastische, droge dag op het eiland doorge-
bracht. Als toetje op de terugreis een koereiger en in het Oude Land van Strijen
24 dwergganzen. We zijn met een kleine groep in november in de omgeving van
Diepholz de veengebieden wezen verkennen voor een najaarsexcursie om de
pleisterende kraanvogels in 2009 te bezoeken.
De twee inloopavonden die we namens de gemeente Nieuwegein mochten organi-
seren met een lezing in februari door Erwin van Laar en in november door Rene
van Rossum werden door ruim 50 bezoekers per avond bezocht.
De vaste tellingen blijven helaas steeds dezelfde mensen bezighouden en zijn juist
een prima gelegenheid voor beginnende maar ook voor gevorderde vogelaars een
goede manier de kennis te vergroten.
Ook dit jaar zijn we veel uitgenodigd om te reageren op gemeentelijke plannen,
wat veel  tijd kost  en helaas weinig oplevert  tot  het behoud van het groen in de
gemeente Nieuwegein. De renovatie van de Beatrixsluis leek aanvankelijk met wat
voorzieningen voor de huiszwaluwkolonie goed te verlopen. Echter, de aange-
brachte richel voor de nestjes lijkt te glad te zijn afgewerkt om houvast te bieden.
De enige broedsels die het hebben gered, zijn dan ook ontstaan in enkele achter-
gebleven kunstnestjes.
De werkgroep die het boek “Vogels van Nieuwegein 10 jaar later” (werktitel)
schrijft, is druk bezig maar heeft enkele maanden achterstand met het uitbrengen
van het boek. Dit geeft de twee leden die de fondsenwerving doen de tijd het
benodigde geld te werven. Dit verloopt overigens goed.
En als laatste een woord van dank aan de leden die bij toerbeurt de exposities in
het Milieu Educatief Centrum op zondagmiddag bemensen.
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Afdeling Utrecht-stad is het afgelopen
jaar met een voorzichtige doorstart be-
gonnen. In eerste instantie was ons doel
het excursieprogramma weer vlot te
trekken, wat ook inderdaad is gebeurd.
We proberen een mooie afwisseling in te
bouwen van locaties dichtbij en veraf.
Vooral omdat we daarmee verschillende
doelgroepen willen bedienen. Daarnaast
hebben we de nodige vragen gehad van
inwoners van Utrecht, vaak met betrek-
king tot het voorkomen van bepaalde soorten in combinatie met beheers- of
bouwwerkzaamheden. Op deze vragen hebben we zo accuraat mogelijk antwoord
proberen te geven. De coördinatiegroep bestaat op dit moment uit drie personen.
Ideeën met betrekking tot verdere uitbouw van activiteiten zijn er wel, maar
hiervoor zouden we zeker nog versterking kunnen gebruiken.

De afdeling Vechtplassen organiseer-
de  dit  jaar  elf  excursies.  De  diverse
excursieleiders worden hartelijk bedankt
voor hun inzet voor de afdeling Vecht-
plassen. Wij krijgen altijd positieve reac-
ties van de deelnemers over hun uitleg
en enthousiasme.
Zoals we in het jaarverslag over 2007
meldden, is de deelname aan de excur-
sies de laatste jaren wisselend en is er
sprake van een licht afnemende animo onder leden om met excursies mee te
gaan. Deze trend zette zich in 2008 enigszins voort met uitzondering van de
(zeer) goed bezochte excursies naar de Flevopolder, Zouweboezem en
Leusderheide (nachtzwaluw). Op onze oproep in het jaarverslag van 2007 om van
de leden te vernemen wat hen zou bewegen om al dan niet met excursies mee te
gaan, hebben wij slechts één reactie ontvangen. Dat betreuren wij omdat we
hierdoor onvoldoende zicht hebben in de eisen en wensen van de leden voor
excursies (en lezingen). Wij willen daarom wederom een beroep op u doen om uw
suggesties, wensen e.d. inzake excursies en lezingen aan ons kenbaar te maken
zodat wij hiermee voor het excursieprogramma voor 2010 rekening kunnen
houden. U kunt uw suggesties mailen naar Bert van Dillen (hhvandillen@ziggo.nl)
of telefonisch doorgeven (0346-556386).
De excursies naar de Flevopolder, Leersumse Veld, Hoge Veluwe, Leusderheide en
rondje IJsselmeer (Workummerwaard, Balgzand e.d.) waren het meest succesvol.
In de Flevopolder werden veel roofvogels gezien maar de zeearenden lieten die
dag verstek gaan. Wel zagen we zeer fraai smellekens, slechtvalken en ruigpoot-
buizerd. Langs de dijk Lelystad-Enkhuizen zagen we daarnaast een grote groep
toppereenden met kuifduiker en geoorde fuut. Op het Leersumse Veld zagen we
een prachtige klapekster.
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Door familieomstandigheden kon de excursieleider de excursie naar de Hoge Ve-
luwe niet begeleiden. Deelnemers Nine Ebben, Jan Willem Verwaaijen en Bert
Vinkenborg hebben toen de honneurs waargenomen en met succes. Ze zagen
veel leuke vogels waaronder wespendief, boomvalk en raven. Nine, Jan Willem en
Bert hartelijk bedankt dat jullie de excursie hebben geleid!
De  animo  voor  de  excursie  naar  de  nachtzwaluwen  was  groot.  We  waren  bijna
driedubbel overboekt (zo’n 55 mensen wilden mee). Niet alleen de geheimzinnig-
heid en zeldzaamheid van de nachtzwaluw verklaart ons inziens deze belangstel-
ling, ook het enthousiasme en de kennis van Bert van ’t Holt zijn hier debet aan.
Tijdens het rondje IJsselmeer werden diverse reuzensterns gezien alsook, in de
kop van Noord-Holland, vele steltlopersoorten waarvan de Temmincks strandloper
één van de bijzonderheden was.

Helaas vonden dit jaar twee excursie geen doorgang: Zuid-Limburg en het trek-
tellen bij voormalig Fort Maarsseveen. In beide gevallen was het weer een echte
spelbreker. Vogels kijken had onder deze barre omstandigheden geen zin.
We organiseerden dit jaar één lezing, over roofvogels. De opkomst was met een
kleine 40 personen goed te noemen. De aanwezigen genoten van het boeiende
verhaal van Ton Eggenhuizen.
Van medio november tot in december verzorgde de afdeling een fototentoonstel-
ling in de bibliotheek van Vinkeveen. Er hingen prachtige platen van Jack Folkers,
Phil Koken, Michael Kars en Richard Pieterson.
De coördinatiegroep vergaderde dit jaar zesmaal. De coördinatiegroep bestaat
eind 2008 uit de volgende leden: Cok Augustinus, Richard Pieterson, Gerhard
Overdijkink, Werner Krause, Cora Kuiper en Bert van Dillen.

Raaf - Jan van der Greef
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WERKGROEPEN
Werkgroep weidevogelbescherming
Het begin van het weidevogelseizoen 2008 was normaal:  op 20 maart  werd het
eerste kievitsnest gevonden, op 23 maart dat van de grutto (in de sneeuw, maar
goed uitgekomen), tureluur en scholekster volgden op resp. 9 en 14 april. De
eerste legsels kwamen uit in een koude periode. Veel pullen zijn daardoor waar-
schijnlijk gesneuveld, er werden althans weinig vogels met jongen gezien.
Van grutto en tureluur kwamen veel nesten uit op het moment dat de eerste
snede werd gemaaid. Dit had tot gevolg dat op plaatsen waar geen extra beheer
kon worden gerealiseerd waarschijnlijk weer veel pullen zijn uitgemaaid. Toch was
het geen teleurstellend seizoen, omdat we op verschillende plaatsen vliegvlugge
jongen van vooral grutto hebben gezien.

Wel was het een kort seizoen. Er waren bijna geen vervolglegsels, de legsels die
gevonden werden, zijn kennelijk succesvol uitgekomen. Dit laatste zegt echter
niets over het vliegvlug worden van de pullen.
Een aantal beschermers uit Houten en Nieuwegein heeft intensief samengewerkt
met het oog op de toekomst van het weidevogelgebied in Schalkwijk.
Net als vorig jaar heeft op een aantal bedrijven die buiten de financiële regelingen
vallen extra beheer en nestbescherming plaatsgevonden. Toen waren het de
Agrarische Natuurvereniging (ANV) Kromme Rijn en ANV Lopikerwaard die dit
financierden, in het afgelopen jaar was het alleen de ANV Kromme Rijn.

Scholekster - Jan van der Greef
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de Kruisbek
Het begint op te vallen dat een papieren verenigingsblad zich kan handhaven ter-
wijl zoveel informatiebronnen betreffende de vogelarij op het internet aanwezig
zijn. Blijkbaar is er naast de VWU-website toch behoefte aan een papieren
medium als informatiebron en spreekbuis van de VWU. Zo werd de rubriek “Van
het bestuur” benut om bestuurlijke en huishoudelijke aangelegenheden onder de
aandacht te brengen, zoals een overzicht naar aanleiding van het 50-jarig
jubileum, aankondigingen van ledenexcursies, beleidskwesties en voornemens.
Andere rubrieken zoals “Dwaalgast”, “In ’t kort” en “Scharreleieren” werden door
de auteurs weer gevuld met een variatie aan ervaringen, wetenswaardigheden en
ontmoetingen in de vogelwereld. Resultaten van onderzoek en veldwerk kwamen
in een aantal artikelen aan de orde, zoals het broedgeval van de grauwe klauwier
op de Leusderheide, de slechtvalken en wouwen in Utrecht, zeldzame en schaarse
broedvogels in onze provincie. Het merendeel van deze bijdragen werd echter
overgenomen uit de Utrechtse versie van het SOVON-nieuws.
Reis- en excursieverslagen waren er ook: reis naar Antarctica, weekend-excursie
Schiermonnikoog, excursieverslag naar de Flevopolder 50 jaar geleden, excursie
naar Beukenburg en de vogeltrek over Breskens. Ook actuele zaken werden aan
de orde gesteld: ontwikkelingen rond de vliegbasis Soesterberg, problematiek
rond de “overdaad” van zomerganzen.
En uiteraard werden de activiteiten van de afdelingen aangekondigd in het “Vere-
nigingsnieuws” en werden deze ook op de website gepresenteerd.

Vogelwachtsite
De website van de Vogelwacht, sinds januari 2008 in zijn nieuwe vorm, wordt
goed bezocht door mensen binnen en buiten de vereniging. Dat men ons weet te
vinden blijkt uit de regelmatige verzoeken om informatie of bijstand en de uitno-
digingen voor deelname aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse SOVON-
dag in november 2008. Ook de nieuwe bestuursleden hebben we mede te danken
aan de informatie die te vinden is op de website.
De deelname van de afdelingen aan de vulling van de afdelingsgerichte delen laat
hier en daar (soms zeer) te wensen over, maar daar staat tegenover dat er veel
algemenere info beschikbaar is over werkgroepen, kortdurende projecten en de
algemene structuur van de vereniging, en sommige afdelingen gebruiken hun deel
van de site zeer intensief. Ook de Kruisbek is zeer prominent aanwezig, met lo-
pende jaargangen en archief.
Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan VWU-publicaties onder de
kop Projecten, waaraan sinds december 2008 een item Historisch Archief Vogel-
wacht is toegevoegd. Het pdf-bestand waarnaar verwezen wordt, geeft een over-
zicht van alle archiefstukken die bij de VWU zijn ondergebracht en gecatalogiseerd
door Leoni Heijman. Achter elk bestand wordt vermeld waar het zich bevindt,
zodat elk stuk gemakkelijk vindbaar is.
De site voldoet aan de doelstellingen zoals die enkele jaren geleden werden ge-
formuleerd door de werkgroep VWU-site: er is een platform voor en door Vogel-
wachtleden, dat geschikt is om informatie uit te wisselen binnen de vereniging en
dat een mooi uithangbord is op de digitale snelweg.


