
Verslag vergadering VWG okt. 2019 

 

Aanwezig: 17 leden 

Afmeldingen: 3 leden 

 

De voorzitter verwelkomt nieuw lid. Is voorlopig op zaterdag nog druk, maar wil daarna graag mee op 

tellingen en excursies. 

 

1. Notulen van 18 april worden goedgekeurd. Sommige leden krijgen mail van (commerciële) 

vogelboottocht op IJsselmeer. Zal deze doorzetten naar overige leden. 

 

2. Nieuws uit werkgroepen 

Uilen: Wim Gielens geslaagd voor ringdiploma. Mag nu officieel jonge uilen ringen. Gerrit nog bezig. 

Moet nog een praktijkdeel doen.  

Jaarstatistieken uilentellingen zijn te vinden in de bijlagen. Het gaat hier alleen om de aantallen in de 

opgehangen kasten, dus werkelijke aantallen in Gemeente zijn hoger. Gezien de toename bij alle 

soorten is het een goed muizenjaar. 

Troffen bij kerkuilen soms erg grote broedsels aan (9-11 eieren), zelfs in een tweede broedsel, maar 

uiteindelijk blijven toch maar 2-3 jongen over, ook doordat deel eieren niet bevrucht/uitkomt.  

Weidevogels:  Het is  een slecht jaar geweest. Veel koppels maar geen jongen door o.a. predatie en 

andere oorzaken. Mogelijk in maisakkers nog wat nakomelingen van 2
e
 broedsels geweest, maar dat 

is niet waargenomen.  

Nestkastjes op golfbanen Peelse en Geijsteren en in Ballonzuil: in totaal 188 kastjes, leeg 6 (3.2%), in 

Geijsteren 30% tweede broedsels, dus zeer succesvol. In Ballonzuil in 2018 eerste broedpaar Bonte 

Vliegenvanger, in 2019 meerdere broedparen. Ook in Geijsteren en Castenray broedgevallen.  

Tellingen Geijsteren: Theo B coördineert alle tellingen daar. Zijn daar 40 speciale spreeuwenkasten 

opgehangen waarvan in 2019 ook 30 daadwerkelijk door spreeuwen zijn bewoond. 

Watervogels: bij septembertelling vanuit vogelcursus twee aspirant-leden, en een nieuw lid op de 

vergadering  kunnen verwelkomen. 

Aantallen waargenomen vogels in september en oktober ’19 blijven achter bij die van 2018. Al wel 

kol- en toendraganzen waargenomen, maar grote intocht wordt komende maand verwacht. Als vorst 

inzet zal open water ook wel weer voller raken.  

Resterende teldata 2019: 17 november, 14 december  perioden. 

 

3. Route watervogeltelling 

Situatie verandert met de maand. Vooralsnog oude route aanhouden en flexibel zijn om bekende 

telpunten te bereiken. Wanneer  (deel)werkzaamheden afgerond zijn definitieve aanpassingen 

maken. 

 

4. Sovondag Ede 30 november. Vooraf opgeven op site (www.sovon.nl/nl/ld19). Leden/vrijwilligers 

krijgen 5 euro korting. 4 Leden gaan en zullen onderling vervoer regelen. Reehorst ligt overigens 5 

minuten lopen van zuidingang station Ede-Wageningen. 

 

Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt in De Dorpsherberg te Ospel De Pelen-Ecotop 2019 plaats. Een 

provincie overschrijdend symposium over de Peelstreek. Thema is ‘Het belang van het aangrenzend 

agrarisch landschap voor vogels uit de Peelgebieden’.  

De EcoTop vindt plaats in De Dorpsherberg, Casseweg 1A, 6035 PP Ospel, van 08.30 – 17.30 uur. 

Deelname aan de De Pelen-Ecotop 2019 kost slechts € 5,00 per persoon. Betalen kan op de dag zelf. 

Officieel is inschrijving 10 oktober gesloten, maar lijkt me niet echt een probleem. Zoek op internet: 

De Pelen-Ecotop 2019 voor programma en aanmeldingsformulier.  

 

5. Vergaderdata 2020  



Conform agenda ter plekke vastgelegd: do 16 januari 2020, do 16 april 2020, do 15 oktober 2020. 

Overige belangrijke data 2020: 

- 12 januari 2020: Boottocht Maas (zelf opgeven) 

- 5 april 2020: Blauwborstwandeling (Horster Driehoek/Mariapeel, 07:00 uur) 

- 10 mei 2020: Terugkomdag Vogelcursus (De Hamert, 07:00 uur) 

Voorstel: Mogelijkheid Wielewaalwandeling juni/juli?  in aprilvergadering afspreken 

 

6. Winterexcursie 2019 

VRIJDAG 27 december om 7:00 uur vanaf Gamma/Praxis vertrekken naar Zeeland voor eendaagse 

excursie. 

Voorstel voor 2020: Texel of Lauwersmeer/Dollard in voorjaar. Zou dan gezien de afstand een 

meerdaagse trip worden. Verder bespreken in 2020. 

 

7. Wvttk 

-  Gemeente Venray wil bij scholen nestkasten ophangen i.v.m. project rond eikenprocessierups. 

Vraagt nu vrijwilligers om hierbij te helpen en te monitoren.  

De vergadering spreekt anoniem wederom zijn verbazing uit over de gevolgde werkwijze. Gemeente 

moet zijn wettelijke taak om processierups te bestrijden zelf tijdig uitvoeren en niet afwentelen op 

burgervrijwilligers. Vooral niet omdat op geen enkele manier het waarom-wat-hoe duidelijk is 

gecommuniceerd: waarom wordt dit project opgestart, wat is het doel en hoe stelt de gemeente zich 

de monitoring voor? Het lijkt weer heel sterk op de eerdere oproep om vrijwilligers voor 

waarnemingen van zeldzame en beschermde soorten. Wat dat betreft heeft de gemeente een trieste 

historie van vernietiging van kwetsbare flora en fauna.  

-G. heeft dit na de vergadering uitgezocht en noemt als structurele oplossing dat de gemeente een 

abonnement bij de NDFF zou moeten afsluiten waarmee zij toegang krijgen tot een gigantische 

database aan gevalideerde waarnemingen. Kosten zijn circa € 6914 per jaar (komt neer op € 0.25 per 

inwoner) voor een abonnement. 

Een groot deel van de gegevens uit deze database komen uit waarneming.nl en de meesten van ons 

voeren al regelmatig gegevens daarop in, zij het dan van vogels. Wat betreft planten zijn er echter 

nog duidelijk blinde plekken, dus hier zou ook een taak voor ons kunnen liggen. Er zijn een aantal 

zeer bruikbare identificatie-apps voor planten, insecten en vogels: zoek in Android store op 

ObsIdentify Plant, Obsidentify Insecten of ObsIdentify Vogels. Is zelfs instelbaar op direct 

automatisch uploaden naar waarneming.nl. 

-De Plantenwerkgroep geeft waarneming door naar SBB; zou ook ingevoerd kunnen worden op 

waarneming.nl.  Initiatief Plantenwerkgroep 

Gemeld wordt een aanbieding van Rooymans Budel voor een reistelescoop + statief voor onder de € 

500. Ideaal voor beginners. 

-Volgende week zaterdag 26 oktober is de Nacht van de nacht. Vanaf 19.30 de mogelijkheid een  

donkerwandeling te maken vanaf pompstation Oostrum. Zie IVN website voor meer informatie. 

-Zwartwater twee broedparen nachtzwaluwen waargenomen. Aanvulling tot vier, plus vijf territoria 

op Boshuizerbergen. 

 

8. Rondvraag 



Vraag aan de nieuwkomer hoe deze vergadering haar is bevallen: ze kan niet anders dan positief 

antwoorden, al is ze wat overdonderd door alle informatie die tijdens de vergadering over de tafels 

vliegt. 

G. registreert, sinds hij in het buitengebied van Venray woont, ook de nachtelijke geluiden en is 

regelmatig verbluft over de nachtelijke activiteiten rond en boven zijn huis in Merselo. Binnen 10 

minuten roepende bos-, kerk- en steenuilen. Verder overtrekkende klauwieren en zelfs een 

roepende ortolaan. 

 

9. Sluiting 

Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Bijlage: Statistieken Uilenwerkgroep 2009-2019 

 

 

 

Statistieken Uilenwerkgroep. 

 

Jaar Steenuil (95) Kerkuil (63) Bosuil (26) Torenvalk (17)

2009 42 72 27

2010 38 46 18 30

2011 17 34 6 41

2012 46 57 14 44

2013 29 16 8 11

2014 71 46 31 37

2015 51 13 14 36

2016 77 76 38 38

2017 78 72 17 43

2018 105 66 22 23

2019 116 86 48 49

10-jrs gem. 61 53 22 35

Achter soort zijn tussen haakjes het aantal nestkasten vermeld.  

 

 



 

 

 

 

 

 


