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Veldwerk voorjaar en zomer

2001

Voor meer informatieover de verschillende onderwerpenkunt u terecht

op de kersverse website van de VWG http: / /www.vwgzkl.nl/ of op de

jaarlijkse veldwerkavond op woensdag 28 februari 20.00 uur in de

Stadskweektuin Haarlem. Wilt u aan één of meer van de activiteiten

meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Kunt

of wilt u zich echter nergens aan binden, stuur dan gewoon uw leuke

vogelwaarnemingenop naar Hans Groot (zie de waarnemingenrubriek).

Over Hans Groot gesproken. Na tien jaren zeer actieve deelnameaan de

veldwerkcommissie heeft hij een stapje terug gedaan. In het afgelopen
decennium heeft Hans onder meer vier jaar de rol van voorzitter ver-

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten

voor het komende zomerhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren

van de eerste waarneming van zomervogels (fenologie) tot deelname aan

een trek-, gebieds- of broedvogeltelling. Na de drie voorafgaande jaren
met veldwerk voor de nieuwe Nederlandse broedvogelatlas pakken we

bovendien de draad weer op met ons ‘laagdrempelig onderzoek’. Dit

voorjaar staat de Veldleeuwerik centraal. Deze bijna-kandidaat voor de

Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten leent zich prima

voor de dubbele doelstelling: het leren inventariseren is gekoppeld aan

een interessant resultaat. Nadere informatievolgt.

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie regio Yvonne Schutter: 5626209

Zeetrek Bl'daal aan Zee Steve Geelhoed: 5333045

Heksloot Heksloot e.o. Frank Alink: 5271183

Blauwe Reiger regio Fred Hopman: 0255-512391

Roofvogels & uilen polders Bert Jan Bol: 020-6041524

Gierzwaluw wijk in Haarlem Lida van den Heuvel:

5388348

Huiszwaluw regio René Olivier & Anja Stooker:

5285427

Veldleeuwerik polders Dolf Groen: 5262850

BMP weidevogels polders Frank Alink: 5271183

BMP alle soorten AW-duinen Hans Vader: 0252-520444

Idem Kennemerduinen Hubert Kivit: 0251-662237

Idem landgoederen Fred Hopman: 0255-512391
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vuld. Daarnaast vervulde hij een belangrijke coördinerende rol bij de

(aanvullende) inventarisaties voor de Avifauna (Haarlemmermeer, Nach-

tegaal) en de nieuwe Sovon-atlas. Naast deze commissie-activiteiten was

hij vier jaar Sovon-districtcoördinator en is hij al weer tien jaar VWG-

waarnemingenarchivaris. Kortom, een regiolijster die weet wat echt telt.

Hans, bedankt voor alle inzet, kennis en nuance. We prijzen ons overi-

gens gelukkig dat Erik Wokke de veldwerkcommissie is komen verster-

ken.

Namens de veldwerkcommissie,

Pim de Nobel


