
Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep

● In 2022 telde de vogelwerkgroep 25 leden; zes vrouwen en negentien mannen.
● We hebben 18 vogelexcursies voor publiek georganiseerd. Zomaar een greep uit de vele 

soorten die er tijdens deze wandelingen zijn gezien en/of gehoord: kleine bonte specht, 
appelvink, kuifmees, tapuit, geelgors, veldleeuwerik, blauwe kiekendief, roodborsttapuit, 
klapekster, raaf, grasmus, nachtzwaluw. 

● Leden van de vogelwerkgroep inventariseren op zes locaties de broedvogels (BMP-
tellingen), In december worden de wintervogels op twee PTT-routes geteld en in Otterlo 
worden gedurende het broedseizoen de vogels in de bebouwde kom geteld (MUS-telling). 
Daarnaast worden in het voorjaar op enkele locaties huiszwaluwen geteld en in juni tellen 
we op de Edese Hei maar liefst 33 nachtzwaluwen. Alle inventarisatiegegevens worden 
gedeeld met Sovon.

● De oeverzwaluwwand in de nieuwbouwwijk Kernhem-West (eigendom van de gemeente 
Ede) wordt sinds 2021 beheerd door de vogelwerkgroep. Net als het jaar ervoor hebben ook
in 2022 oeverzwaluwen in de wand gebroed. Na het broedseizoen was het om 
bouwtechnische reden noodzakelijk de wand te verplaatsen. We hebben daarna de 
nestgaten weer geschikt gemaakt voor het broedseizoen 2023.

● Tijdens de gierzwaluwnestkastencontrole telden we maar liefst 19 jonge gierzwaluwen in 
zeven bezette nestkasten; een “heel goed” jaar. Een bijzondere verrassing was het 
succesvolle broedsel in de keramieken nestpot (bij Bruna).

● In november hebben we onze laatste activiteit van dit jaar verricht: in het Ericapark in 
Bennekom hebben we een nestkast voor bosuilen geplaatst. In de omgeving worden 
regelmatig bosuilen gehoord en af en toe gezien. Wellicht heeft het paar bosuilen ergens in 
de omgeving al een geschikte natuurlijke holte tot hun beschikking en zitten ze nog niet op 
onze nestkast te wachten, maar voor het geval deze (onbekende) nestplaats om een of 
andere reden verloren gaat, is er alvast een alternatieve broedplaats beschikbaar.

● Sinds 1991 wordt er,.n. in de herfst naar de vogeltrek gekeken vanaf de grafheuvels op de 
Edese hei. De resultaten zijn te vinden op trektellen.nl

● Verder zijn er meerdere leden actief bij de weidevogelbescherming en doen velen mee aan 
de jaarlijks georganiseerde tuinvogeltelling van SOVON en Vogelbescherming.

● Nieuwe leden zijn van harte welkom.
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