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Verslag Avifauna-vergadering van 22 januari

Jan+Willem Lutje+Schipholt

Evaluatie nieuwe-ledenavond van 14 november

2007

Samenwerkingsverband met gemeente Huizen

Huizen wil weten wat de waarde van drie

natuurgebiedjes is. Anco Driessen coördineert de

samenwerking namens de werkgroepen. Er is al

een bijeenkomst met uitleg geweest en een

proefïnventarisatie. Er zal twee maal in de maand

geïnventariseerd worden gedurende een jaar.

Rondje werkgroepen

Eempolders door Jan Mooij: Tellingen gaan

door. Waarschijnlijk zijn er veel muizen, want er

wordenveel Grote Zilverreigers, Blauwe Reigers

en Torenvalken waargenomen.

Midwintertelling door Rob Kole: De verslag-

legging van de tellingen loopt nog niet. Er is

contact met Dirk Prop over gegevens op de

website. Wellicht komt er een oproep om tellers te

werven.

Nestkasten doorRonald Beskers: In 2007 zijn

1258 kasten gecontroleerd. Hierin werden 15

broedsoorten aangetroffen. Er zijn 6469 jongen

uitgevlogen. Er zijn 134 kasten getimmerd, vooral

doorRonald zelf. Dit kost 5-6 uur per kast. De

kasten zijn danook van hoge kwaliteit en gaan

lang mee. Het schilderwerk kan wel enigszins

worden uitbesteed. Hulp is welkom, controleurs

ook.

Roofvogels door Harry de Rooij: 2007was een

redelijk goed jaar. Mogelijk zijn uit drie

haviknesten jongen geroofd. De Boomvalk heeft

zich met elf broedsels hersteld.

Kerkuilen door Harry de Rooij: In 2007 was er

drie keer een tweede broedsel. In totaal zijn er 54

Kerkuilen uitgevlogen uit 10 broedsels.

Steenuilen doorFrank van de Weijer: Na

jarenlang geen succes, zijn er in 2007 eindelijk

drie jongen geringd. Laterbleken er nog twee

broedgevallen in de Eempolders te zijn.

Boerenzwaluwen door Dick Jonkers; De

nestkasten onder bruggen zijn een succes.

Oeverzwaluwen door Dick Jonkers: De wand bij
A1/A6 wordt een vaste wand, een zogenaamde

Bunschoterwand. In de Gooiboog wordt in

samenwerking met Natuurmonumenteneen wand

afgestoken. De mooi afgestoken wand in Groeve

Oostermeent had meteen resultaat.

Huiszwaiuwen door Dick Jonkers: Tellingen

verliepen voorspoedig. Huiszwaluwnesten zijn nu

jaarrond beschermd.

Gierzwaluwen door Dick Jonkers: Er zijn
Gierzwaluwwachten nodig om snel in te kunnen

spelen op renovatiewerkzaamheden. Engbert van

Oort meldt dat bij het Vogelasiel een vraag van

een woningbouwvereniging uit Naarden is

binnengekomen. Dick pakt dit op.

Huismussen door Guus van de Poel: De Huismus

was in 2007 Vogel van het Jaar. Er waren

tellingen in voor- en najaar. De brugklas van de

Willem de Zwijgerschool hielp mee. Bianca

Jansen helpt met uitwerken van gegevens. De

Huismus is in de grotere stedelijke gebieden in het

Gooi marginaal aanwezig en in de kleinere

ruimschoots. Bijvoederen is zeer succesvol.

Trekvogels doorFred van Klaveren: In 2007 was

het te mooi weer. De vogels vlogen vaak te hoog.
Er zijn 132.000 vogels geteld verdeeld over 126

soorten. Er waren 54 records.

Inventarisatievoorstellen

Piet Spoorenberg meldt dat de Loenderveense

Waterleidingplas in 2008 haar vijfde

inventarisatiejaar ingaat. Na dit jaar volgt er een

publicatie. Recent is er een vogelkijkhut geopend.

De opening was matig georganiseerd. Dit wordt

gezien als een gemiste kans.

Vogel van het Jaar 2008: IJsvogel
Jelle Harder vertelt dat 2007 een superjaar voor de

Ijsvogel was. Er waren zeker 49 broedparen. Op
de website zal het mogelijk zijn waarnemingen in

te voeren. Andere plannen zijn het vervaardigen

van een dvd over het maken van een

ijsvogelwand, het aanpassen van de huidige

handleiding op papier en het afsteken van een

aantal nieuwe wanden.

De volgende Avifauna vergadering zal worden

gehouden op 30 september 2008. De

vergaderingen zijn openbaar. De inbreng van alle

leden is meer danwelkom.

Harry de Rooij meldt dat de Roofvogelwerkgroep

zes nieuwe leden aan de nieuwe ledenavond heeft

overgehouden. De vergadering vindt dat er moet

worden doorgegaan met de werving van nieuwe

actieve leden. Een volgende keer kan datbeter in

één ruimte. Lezingavonden zouden geschikt

kunnen zijn, maar contactavonden lijken hiervoor

meer aangewezen. Een contactavond zou vanuit

éénof verschillende werkgroepen kunnen worden

ingevuld. Het bestuur zal met verzoeken komen.


