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Broedvogelproject:
stand van zaken en

veldwerkavond 2007

Onze regio is, met bijna 430 km-hokken in het Noord-Hollandse deel

van ons grondgebied, een van de grootste werkgebieden. Gelukkig zijn
de leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland voortvarend van

start gegaan. In het afgelopen jaar zijn het niet geringe aantal van vijftig
inventarisanten actief geweest in de duinen, landgoederen, polders en

stedelijk gebied in Zuid-Kennemerland. De veldwerkcommissie heeft in

2006 aan deze personen 116 kilometerhokken uitgegeven. Dit is 27%

van het aantalaf te werken hokken. Geen geringe prestatie! Het grootste

deel hiervan is ook afgerond. Enkele personen hebben in het voorbije

voorjaar reeds kilometerhokken geclaimd die zij in de komende jaren

zullen afwerken.

Zoals te verwachten was, zijn de grootste inspanningen verricht in de

duinstreek, maar ook het stedelijk gebied is redelijk vertegenwoordigd.
Als er zich de komende jaren problemen voordoen, verwachten we die

met name in het zuidelijk deel van de Haarlemmermeerpolder, de

meeste van onze leden wonennu eenmaal in Haarlem en omgeving.

Omdat er nog altijd een groot aantal km-hokken "op de plank" liggen,

organiseert de veldwerkcommissie op 13 februari 2007 wederom een

veldwerkavond. Ook deze avond zal in het teken staan van het

broedvogelatlasproject. Tijdens deze avond zullen weer hokken worden

toegekend en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en

Het eerste jaar van het broedvogelatlasproject is inmiddels achter de

rug. Na wat organisatorische aanloopprobleempjes hebben velen van

ons enthousiast één of meer kilometerhokken geïnventariseerd. Nog drie

jaar te gaan voordat in 2010 de broedvogelatlas van Noord-Holland in

de schappen ligt.

Tijdens de laatste bespreking met alle regionale coördinatoren bleek dat

het project in de provincie goed op de rit staat. De meeste regio’s liggen

op schema. Texel start in 2007, maar heeft aangegeven de klus in drie

jaar te kunnen klaren. Buitenbeetje is helaas nog steeds Gooi- en

Vechstreek. Tot op heden is het niet gelukt hen mee te krijgen en blijven

de verzamelde gegevens uit die regio beperkt tot losse waarnemingen.

Uiteraard worden zij “onder druk gezet” door de initiatiefnemers, dus

wellicht gaat het daar toch nog lukken. Misschien moet overwogen

worden Gooi- en Vechstreek af te stoten naar de provincie Utrecht...
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onderwerpen aan te kaarten waar jullie tegenaan zijn gelopen. Zaken

die misschien in 2006 niet helemaalperfect verliepen kunnen hierdoor

wellicht worden verbeterd.

Ik verwacht weer een grote opkomst en hoop dat we aan het eind van

het volgende seizoen kunnen zeggen dat 50% van het Noord-Hollandse

deel van ons grondgebiedis gedekt.
Ik hoop dat alle inventarisanten van 2006 ook in 2007 weer mee zullen

doen. Aan diegenen die in 2006 niet mee hebben gedaan aanhet project

zou ik willen zeggen: laatje inspireren en ga ook inventariseren!

Onderwerp: veldwerkavond

Lokatie: Huis ter Kleef, Kleverlaan, Haarlem

Datum: dinsdag 13 februari 2006

Aanvang: 20.00 uur

Namens de veldwerkcommissie,

EefKieft


