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Camilla Dreef geeft een presentatie over de lepelaarkolonie in de Buitenliede. Er 
wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de kolonie, zoals het aantal 
broedparen en het broedsucces. Met actieve leden hebben we de uitvliegrichtingen 
van de kolonievogels onderzocht om aldus te vinden waar de Lepelaars hun voedsel 
vandaan halen. Ook wordt geprobeerd de Lepelaars te volgen met behulp van hun 
snavelpatronen. Hiervoor zijn onder meer goede snavelfoto’s noodzakelijk.

Al sinds 1958 worden er in de Kennemerduinen vogels gevangen op het Vogel-
ringstation Van Lennep. De vogels worden hier gemeten, gewogen en geringd voor 
wetenschappelijke doeleinden. Lars Buckx vertelt vanavond over het onderzoek dat 
hier gedaan wordt door een groep vrijwilligers en de bijzondere gegevens die hier-
door verkregen zijn. Ook zullen uiteraard  bijzondere vangsten langskomen.

Wim de Groot heeft vorig jaar de Nachtzwaluw in de Kennemerduinen ‘herontdekt’ 
en is in de Fitis (4-2018) uitgebreid ingegaan op de biologie van deze soort. Wim 
heeft het plan opgezet een integrale telling van deze soort in het Nederlandse duin 
te organiseren. Hij vertelt over de soort en de opzet van de nachtelijke tellingen.

Er is in onze regio een werkgroep weidevogelbescherming actief met Hans-Peter 
Breeuwsma als coördinator. De werkgroep werkt vooral in Spaarnwoude en telt 
daar de weidevogels en beschermt de nesten. Vroeger werden er stokjes gezet bij de 
nesten, nu is het intekenen van de nesten op een kaart, overleg met de boeren en 
het doen van alarmtellingen een steeds belangrijker aspect. Hans-Peter geeft in-
zicht in de lokale ontwikkelingen van de weidevogels en geeft een toelichting op de 
inzet van de vrijwilligers. 

Peter Davids, coördinator van de IJsvogelwerkgroep, geeft inzicht in de werkwijze 
van de werkgroep en de ontwikkeling van de ijsvogelstand in ons werkgebied. Daar-
naast is Peter actief in de Hekslootpolder, waar jaarrond de vogels worden geteld 
en weidevogels worden beschermd. In het voorjaar worden de Klutenplas en de 
meest waardevolle percelen voor weidevogels afgeschermd met vossenrasters.

Tenslotte heeft de gemeente Haarlem het plan opgevat om beschermde stadsvogels 
(met name Huismus, Gierzwaluw) verder te monitoren, zoals vorig jaar opgestart 

Grootse presentatie 

Wil je de Vogelwerkgroep in één avond leren kennen? Dat kan op de ledenavond op 

27 maart in de Haarlemmer Kweektuin. Net als vorig jaar houden we onze leden

avond met diverse korte maar interessante voordrachten en een ruime pauze om  

elkaar bij te praten. Tijdens de avond presenteren diverse coördinatoren hun onder

zoeken en resultaten en wordt toegelicht op welke wijze je eventueel kunt meedoen.

van de Vogelwerkgroep
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door de VWGZKL. Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap Noord-Holland, zal 
in opdracht van de gemeente de tellingen coördineren en een korte cursus verzor-
gen. Het voornemen wordt op de ledenavond gepresenteerd door Carola van den 
Tempel, u kunt zich opgeven voor de cursus en een wijkje gaan tellen.

Vanuit het bestuur wordt informatie verstrekt over overige interessante onderzoe-
ken, projecten en ‘vacatures’. Huiszwaluwtellingen, BMP-blokken, watervogeltellin-
gen, de activiteiten- én natuurbeschermingscommissie komen in vogelvlucht langs. 
Kortom, het wordt een levendige avond voor nieuwe én ervaren leden.

Woensdag: 27 maart 2019
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem 

tijd: 19.45 tot ca. 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Grootse presentatie 
van de Vogelwerkgroep
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