Jaarverslag 2017 Vogelwerkgroep IVN West-Betuwe
De bijeenkomsten van de vogelwerkgroep vonden plaats op de eerste woensdagavond van
de maand, van september tot en met april van 19.30 – 22.00 uur.
De vogelwerkgroep breidde uit, zodat gezocht moest worden naar een ruimere locatie. Sinds
11 januari zijn de vergaderingen gehouden in het gebouw van het ROC Rivor, Bachstraat 1
in Tiel.
Algemeen
Ook in 2017 werden de meeste avonden weer verzorgd door leden van de vogelwerkgroep.
Dit zorgde voor afwisseling en spreiding van de onderwerpen. Tijdens de avonden van de
vogelwerkgroep werd o.a. gedurende 5 minuten een boek uit de collectie van Hans de Boer
besproken.
De excursies op de zaterdagen werden steeds gecoördineerd door verschillende leden van
de werkgroep. Aan de excursies namen ook dit jaar gemiddeld 12-15 enthousiaste leden van
de vogelwerkgroep deel. Het aantal leden van de werkgroep is in 2017 licht toegenomen.
De werkgroep heeft een aantal vaste activiteiten:
Euro Birdwatch: een internationale vogeltrektelling op de eerste zaterdag van oktober.
De midwinter-watervogeltelling half januari; twee kwartelkoningtellingen in mei en juni.
Vanuit de vogelwerkgroep worden ook de volgende tellingen uitgevoerd: Slaapplaatsten,
BMP, MUS, PTT, Kolonievogels: Roeken, Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen, Visdieven. De
tellingen worden gedaan voor Sovon vogelonderzoek.
Daarnaast houden enkele werkgroepleden zich bezig met het plaatsen van steenuilenkasten
en helpen zij met het ringen van jonge steenuilen.
Tenslotte wordt gewaakt over de wetlanden in ons gebied voor Vogelbescherming Nederland
via de wetlandwacht, nemen twee leden van de werkgroep deel aan de Klankbordgroep
Natuurbescherming van de Gemeente Tiel en levert de vogelwerkgroep een
stadvogelsadviseur en een tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming Nederland.
Twee mensen van de vogelwerkgroep maken in 2017 deel uit van de groep ‘Sfeerpeilers’
van Rijkswaterstaat. Dit vanwege de werkzaamheden/herinrichting van de Heesseltsche
uiterwaarden. Zij kwamen een paar keer met succes in actie.
2017
De eerste woensdagavond werd een lezing over Bulgarije gegeven door Co van Kampen.
Ook in januari 2017 werkte de vogelwerkgroep weer mee aan de jaarlijkse Midwinterwatervogeltelling van Sovon vogelonderzoek. De telling werd tijdens de voorafgaande
woensdagavond voorbereid. Er werd in drie groepen geteld in de uiterwaarden van de Prins
Willem Alexanderbrug tot de steenfabriek in Heesselt.
In februari ging de vogelwerkgroep weer met een grote bus naar Zeeland voor de jaarlijkse
vogelexcursie. Helaas vond de excursie ’s ochtends in dichte mist plaats. Gelukkig trok de
mist op voor de groep bij de Brouwersdam aankwam, waardoor de watervogels goed te zien
waren.
Woensdagavond 1 maart vond de jaarlijkse Publieksavond plaats in het FNV-gebouw De
Schering. Dit keer met Eduard Opperman, inspecteur bij de Dierenbescherming die een
boeiend verhaal hield over misstanden die hij tegenkwam in de vogelwereld.
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De excursie van de daarop volgende zaterdag ging naar het Leersumse Veld, waar op zoek
gegaan werd naar leuke soorten, zoals onder andere de Klapekster.
De eerste woensdagavond in april werd een dvd bekeken met beelden en geluiden van
diverse vogelsoorten. Het was tevens de laatste avond binnen.
Zaterdag 8 april was er een boeiende excursie van Beppie in Langbroek.
Een aantal leden deed ook in 2017 weer mee aan de telling MUS (Meetnet Urbane Soorten)
van Sovon. In twee postcodegebieden in Tiel werden in de maanden april, mei/juni en juni/juli
stadsvogels geteld volgens een vast patroon. Deze tellingen zijn digitaal ingevoerd en
verzonden naar Sovon vogelonderzoek.
In dezelfde periode organiseerde de vogelwerkgroep een cursus ‘Broedvogels
inventariseren’ die gegeven werd door Sovon. Deze cursus werd gehouden in de Dr.
Schaepmanstraat in Tiel.
Er namen 11 mensen aan deel, waarvan vier mensen van buiten de vogelwerkgroep. De
cursus bestond uit vier theorie-avonden en twee praktijkochtenden, en werd gegeven door
Harvey van Diek.
Begin mei een avondexcursie in de Biesbosch, waarbij ook enkele niet-leden zich aansloten.
Het was een prachtige avond met veel zangvogels.
Het weekend van 27/28 mei een excursie met 15 deelnemers in het Lauwersmeergebied.
Het was erg warm weer, waardoor de tochten iets aangepast moesten worden.
In 2017 deed de vogelwerkgroep opnieuw mee aan de Nationale Vogelweek die jaarlijks
georganiseerd wordt door Vogelbescherming en Sovon. Door Marc, Els, Piet en Bas werden
excursies gegeven in de Heesseltsche en Stiftsche uiterwaarden. Het waren twee druk
bezochte vogelwandelingen. Een enquete van Vogelbescherming wees uit dat deze
excursies hoog gewaardeerd zijn door de deelnemers.
Ook dit jaar werden twee kwartelkoningtellingen gehouden in de maanden mei en juni.
Opnieuw was de Kwartelkoning niet aanwezig in de gebieden.
Op de website van de vogelwerkgroep worden regelmatig verstoringen gemeld via het
mailadres vwg@ivnwestbetuwe.nl. De werkgroep is hierop meerder keren in actie gekomen,
resp. bij verstoringen van de oeverzwaluwkolonie in de Stiftsche uiterwaarden, de
visdiefkolonie en roekenkolonie in Tiel.
Het seizoen werd in juni afgesloten met excursies naar Hurwenen en de Kampina in NBrabant.
In september werd het nieuwe vogelseizoen geopend met het maken van de jaarplanning.
Deze planning is standaard te vinden op de website https://www.ivn.nl/afdeling/westbetuwe/vogelwerkgroep-west-betuwe
De excursie van zaterdag 9 september in de Willemspolder kwam te vervallen.
Zaterdag 30 september deed de vogelwerkgroep weer mee aan de jaarlijkse Euro Birdwatch,
georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Dit jaar bij de steenfabriek in de
Willemspolder. Het was slecht weer waardoor er weinig vogels werden geteld.
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Begin oktober hielden Marc en Bert Vos een presentatie over hun week op Texel als
vogelwachter.
Enkele leden van de werkgroep namen op 28 oktober deel aan de Open Dag in de
Heesseltsche uiterwaarden, die georganiseerd was door Rijkswaterstaat. De middag werd
goed bezocht. Mensen waren erg geïnteresseerd in de vogeltellijsten,. Deze tellijsten zijn te
downloaden via de website https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe/vogelwerkgroepwest-betuwe
Woensdagavond 1 november hield Bert Vos een boeiende presentatie over de gierzwaluwen
van kasteel Waardenburg.
De zaterdag erna een excursie in Munnikenland, waar Beppie een rondleiding zou geven.
Helaas was de regen spelbreker, zodat de excursie vroegtijdig moest worden afgebroken.
Woensdagavond 6 december hield Marc een interessante presentatie over hoe vogels
vliegen.
De zaterdag erna stond een excursie in de Oostvaardersplassen op het programma, maar
deze moest vervallen door het slechte weer.
Piet en Els hebben in september 2017 aangegeven dat zij na het seizoen 2017-2018, na zes
jaar stoppen met het coördineren van de vogelwerkgroep.

Piet Scholtens en Els Bary-Peters, februari 2018.

3

