een greep
uit de VWGactiviteiten

Va n de red a ct ie

Achter de spreekwoordelijke schermen
gaan onze vogelwerkgroepactiviteiten
gewoon door. Daarom zijn wij ook altijd op
zoek naar de doeners onder onze leden.
En er is veel te doen hoor! Wat denkt u
van alle nestkasten die wij controleren en
bijhouden? Het nestkastenteam deelt de
ervaringen met u in dit nummer.
Hanneke Cusell is wederom voor De
Korhaan en de website op pad geweest
om een aantal van deze doeners van de
vereniging te bezoeken. In dit nummer
staat haar verhaal over de activiteiten en
de leden van ons cursusteam.
Als alles goed gaat, kunnen we binnenkort
weer genieten van de lezingen in de
Infoschuur. Dan horen we bijvoorbeeld
wat er aan de hand is met de Wilde Eend,
over de vogeltrek bij Batumi in Georgië, en
alles over de fascinerende aspecten van de
levenswijze van de Klapekster. Ga naar de
website voor meer informatie.

.
Op 24 oktober is ons Openingsfestival
najaar 2021. Daar kunnen we eindelijk
weer eens bijpraten, genieten, kennis
opdoen en plannen maken. Samen
genieten van lezingen, presentaties,
workshops en excursies.

Het valt niet altijd mee om De Korhaan met interessante artikelen en mooie
foto’s bij u in de bus te laten vallen. De zomer en de vakanties zullen wellicht
bijdragen aan dit tekort aan kopij. Veel potentiële artikelen verschijnen al in de
VWG-rapporten en actuele nieuwsbrieven. Er zijn door onze onderzoekers toch
wel leuke artikelen te schrijven over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de stand
van onze roofvogels? Zelf heb ik de indruk dat het met sommige predatoren - al
dan niet ten bate voor hun prooien - minder goed gaat. Ik denk dan o.a. aan
de Havik. Overal worden door mij weer Houtduiven, Eksters en Waterhoentjes
gesignaleerd, vooral ook buiten de stadskernen. Ook in Ankeveen is de Havik de
laatste twee, drie jaar veel minder aanwezig.
Waar blijven al onze gegevens van de watervogeltellingen en onze bijzondere
waarnemingen? Gaat alles alleen naar SOVON en ‘waarneming.nl’? Dat
is jammer en zij zouden boeiende artikelen en andere schrijfsels kunnen
opleveren voor De Korhaan.
Goed nieuws was te horen van het Goois Natuur Reservaat. Het massaal uitlaten
van grote groepen honden door bedrijven wordt iets aan banden gelegd. Te laat
voor de ‘echte’ Korhaan, de Wulp en de Patrijs op de heidevelden; die krijgen we
nooit meer terug in ons werkgebied.
Tja, en dan ‘onze’ boeren. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een lagere
biodiversiteit, maar ze onteigenen wat de regering nu wil, dat gaat mij zeker
te ver. U kunt zien wat er gebeurt in de Bloemendaler polder, een van onze
laatste goede gruttogebieden. Daar komen alleen maar huizen te staan en
verdwijnen de graslanden. Wat te veel mest op het land met als gevolg een
eenzijdige grasmat, het is allemaal omkeerbaar. We zullen en dat weten de
meeste natuurbeschermers (en ook boeren) allang naar alleen biologische
landbouw toe moeten. Als er echter huizen en wegen voor de nu aanwezige
leefgebieden in de plaats komen, is dat een onomkeerbaar proces. Voor
altijd verloren voor de natuur. Nooit meer weidevogels, nooit meer mooie
vergezichten, nooit meer koeien en ga zo maar door. Heel veel weidegebieden
rond Weesp en vermoedelijk ook bij andere steden en dorpen zijn al in handen
van projectontwikkelaars. Ook de voorzitter waarschuwde in zijn voorwoord
reeds voor de vele gevaren die het groeiend aantal mensen met zich meebrengt.
Nog even een tip voor hondenliefhebbers en hondenuitlaatbedrijven. Verenig
u en koop of pacht graslanden van ‘desperate’ boeren en richt ze in als
hondenren, -poep en -plasgebied. Dat is altijd nog beter dan huizen! En een tip
voor natuurbeschermers: lees het boek van Bijlsma getiteld ‘Kerken van hout,
dominees van goud’ [zie de boekbespreking in dit nummer]. Als het allemaal
waar is dan komen onze ‘beroepsnatuurbeschermers’ er niet al te best af.
R.G. (Rob) Moolenbeek
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