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Van de voorzitter

Clubhuis

Er wordt nog steeds vooral ge-

praat over de plannen voor een

nieuw clubhuis. Ook in 2000 zijn

daar weer diverse vergaderin-

gen aan gewijd. Hoewel wij voor

de tweede maal een bouwver-

gunning kregen van de ge-

meente Bussum, zijn er nog wel

een aantal niet onbelangrijke

zaken te beslissen. Dat geldt

met name voor de ontsluiting

van het terrein, waarvoor over-

leg met de provincie nodig is en

ook voor de financiering van het

project is nog onvoldoende dek-

king.

Grootschalig onderzoek

Dit jaar zal een nieuw, groot-

schalig onderzoek gestart wor-

den dat vooral bedoeld is om

meer inzicht te krijgen in veran-

deringen in de natuur als gevolg

van klimaatveranderingen. Het

Vara radioprogramma Vroege

Vogels zal veel aandacht gaan

geven aan dit onderzoek. Om

dit onderzoek te laten slagen is

de medewerking nodig van veel

mensen. Ik hoop dan ook dat

alle leden van onze werkgroep

bereid zullen zijn mee te helpen

aan dit project. Via het radiopro-

grammaen ook via de website

van Vroege Vogels zal worden

aangegeven hoe u hier aan mee

kunt doen. Het onderzoek richt

zich vooral op fenologische ge-

gevens van allerlei zaken in de

natuur. Uiteraard horen daar

ook vogels bij, maar het gaat
ook om andere levensvormen.

Indien u niet beschikt over een

computer met een aansluiting

op internet, luister dan de ko-

mende weken naar Vroege Vo-

gels en geef bruikbare waarne-

mingen door.

Tot slot nodigt het bestuur ie-

dereen uit om de komende Al-

gemene Ledenvergadering bij

te komen wonen. Dat zal niet

alleen het bestuur en actieve

leden een hart onder de riem

steken, maar het zal ook het

saamhorigheidsgevoel ten

goede komen.

In het afgelopen jaar zijn er door

de leden van de Vogelwerk-

groep weer heel wat activiteiten

verricht. Het jaarverslag dat u in

deze Korhaan aantreft geeft een

indrukwekkend overzicht van

zaken waar wij ons mee bezig

hielden in het jaar 2000. De ge-

bruikelijke tellingen lopen in het

algemeen behoorlijk goed. Be-

halve onze eigen Eempolder-

tellingen doen wij ook mee aan

diverse andere (landelijke) tellin-

gen. Gelukkig kon er ook in

2000 weer een deel van het

werkgebied worden geïnventari-

seerd. Op het gebied van inven-

tarisaties waren wij vroeger een

stuk actiever en het is dan ook

jammer dat we de laatste jaren

nog maar heel moeilijk aan

inventarisators (m/v) kunnen ko-

men. Om dit probleem op te

vangen zullen we de komende

jaren opnieuw meer aandacht

moeten gaan schenken aan de

inventarisatiecursus en begelei-

ding. Ook de andere activiteiten

van de werkgroep lopen over

het algemeen goed. Er is nog

altijd redelijk veel belangstelling

voor lezingen, excursies en cur-

sussen, ook al was er dit jaar

een keer een nogal bescheiden

opkomst bij de Vogel-

herkenningscursus. De jeugd-

cursus is zeker een groot suc-

ces. Voor deze activiteit werden

wij zelfs genomineerd voor een

vrijwilligersprijs. Op het gebied

van natuurbescherming ging
veel energie zitten in pogingen

om de ravelijnen van de vesting
Naarden ook voor vogels aan-

trekkelijk te houden. Dit was

een zeer moeizaam proces,

maar onlangs hebben de geza-

menlijke groepen die zich hier-

voor ingezet hebben toch weten

te bereiken dat er de komende

jaren beter rekening met de na-

tuurlijke waarden van deze ter-

reinen zal worden gehouden. Al

met al was 2000 een succesvol

jaar voor onze werkgroep en ik

dank dan ook allen die zich

daarvoor hebben ingezet.


