PRIJS EN WIJZE VAN BESTELLEN:
Het boek “Broedvogels van
Nederweert” zal op 27 oktober 2018
verschijnen. De officiële presentatie
zal plaatsvinden bij Zorgboerderij
Bosserhof, Bosserstraat 23, 6031 NS
te Nederweert.
Bij voorintekening (tot uiterlijk 15
augustus) krijgt u korting op de
verkoopprijs. Deze bedraagt slechts
€ 15,00.
Vanaf 15 augustus zal de verkoopprijs
€ 18,00 gaan bedragen.
Voor verpakking en toezending per
post worden deze bedragen met € 5,50
verhoogd.

Portokosten kunt u besparen door
het boek af te halen op de officiële
boekpresentatie op 27 oktober 2018.
Na de boekpresentatie kan het boek tot
24 december ook worden afgehaald op
het volgende adres:
J. Kluskens, Wilhelminastraat 37,
6031 AP Nederweert
(tel. 0495-460310).
Vrije verkoopadressen worden na de
presentatie in de weekbladen en via
sociale media bekend gemaakt.

Op zaterdag 27 oktober 2018 verschijnt:

Voorintekening geschiedt uitsluitend via
onderstaand bestelformulier
en gelijktijdige overmaking van het
verschuldigde bedrag op
IBAN NL83RABO0324889100 t.n.v
Vogelwerkgroep Nederweert.

BESTELFORMULIER

Dit formulier in gefrankeerde enveloppe sturen naar: Vogelwerkgroep Nederweert
t.a.v. J. Kluskens, Wilhelminastraat 37, 6031 AP Nederweert
of toezenden per mail naar: 25vogelwerkgroepnederweert@kpnmail.nl
Ondergetekende,
Naam
Adres
Postcode en plaats
Wenst gebruik te maken van de voorintekening op het boek
“Broedvogels van Nederweert, onderzoek naar zeldzame
en schaarse soorten in 1994-2018”.

handtekening

MAAK KEUZE UIT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN
o 	Zelf afhalen Ik bestel …. exempla(a)r(en) à € 15,00 overgemaakt op het
bankrekeningnummer van de Vogelwerkgroep Nederweert.
o	Toezending per post Ik bestel …. exempla(a)r(en) à € 15,00 vermeerderd
met € 5,50 verpakkings- en verzendkosten per boek, overgemaakt op het
bankrekeningnummer van de Vogelwerkgroep Nederweert.

Broedvogels
van Nederweert
Onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten in 1994-2018

BOOMKLEVER

1994-2018…
25 jaar onderzoek in de gemeente Nederweert (ca. 9000 hectare) met
actuele gegevens van bekende en minder bekende vogelsoorten en de
gebieden waar u deze aan kunt treffen.
Het boek “Broedvogels van Nederweert” is een rijk geïllustreerde fullcolor uitgave (ca. 244 pagina’s) met een beschrijving van 100 zeldzame
en schaarse vogelsoorten. Per soort wordt de aantalsontwikkeling en
verspreiding in Nederweert en de landelijke trend /status weergegeven,
prachtig verfraaid met talloze vogel- en landschapsfoto’s.

De Boomklever profiteert
van het ouder worden van de
bossen en is in de afgelopen
25 jaar sterk toegenomen in
Nederweert.

Aantalsontwikkeling in 1994-2017

25 jaar onderzoek levert opmerkelijke feiten op zoals de terugkeer
van de Nachtzwaluw, de explosieve toename van de Boomklever
en de vestiging van nieuwe soorten zoals de Slechtvalk. Soorten in
het agrarisch gebied zoals de Patrijs, Grutto en Veldleeuwerik zijn
daarentegen flink achteruitgegaan. Maar er is meer: waar heeft u
kans om de IJsvogel aan te treffen, waar kunt u in de schemering de
mysterieuze Waterral horen en in welke gebieden broedt de Groene
Specht?

GRUTTO
De Grutto is flink in aantal afgenomen.
Nederweert is in Limburg het laatste
kerngebied voor deze prachtige weidevogel.
De meeste paren broeden in percelen met
weidevogelbeheer.

Deze informatie en nog veel meer over andere zeldzame en schaarse
soorten kunt u lezen in deze uitgave. Tevens vindt u een hoofdstuk met
een beknopte beschrijving van...
Verdwenen soorten…
In de afgelopen 100 jaar zijn 20 soorten uit Nederweert verdwenen.
Grauwe Kiekendief, Korhoen en Ortolaan herinneren aan de periode
van de uitgestrekte ‘woeste gronden’ en kleinschalige extensieve
landbouw want...
Het landschap is veranderd…
In deze uitgave wordt ook aandacht besteed aan de veranderingen
in het landschap van Nederweert over de afgelopen 25 jaar. Door
grootschalig natuurherstel nemen veel soorten toe en keerden
enkele kritische soorten terug. In het cultuurland is de situatie veel
minder rooskleurig door schaalvergroting en intensivering. Hier
neemt de diversiteit juist af. Ook de uitbreiding van woonkernen en
industrieterreinen heeft gevolgen.
Kortom een prachtig boek over de rijke vogelbevolking van
Nederweert die een afspiegeling vormt van de manier
waarop we met ons landschap omgaan.

DODAARS
De Dodaars is een broedvogel van ondiepe voedselarme
heidevennen. Door grootschalig venherstel bleef deze soort voor
Nederweert behouden en is de populatie vrij stabiel gebleven.
Aantalsontwikkeling in 1994-2017

