Ledenbijeenkomsten 2015
18 februari: jaarvergadering. Agenda volgt
25 maart Raymond Klaassen: trekroutes en overwinteringsgebied van de Gierzwaluw

Iedereen kent wel de Gierzwaluw. Tot voor een paar jaar geleden wisten we vrijwel niets over waar
deze charismatische vogel zich buiten het broedseizoen bevindt. Door middel van zeer kleine
lichtloggers is het tegenwoordig mogelijk de trekwegen en overwinteringsgebieden van kleine
zangvogels, en ook de Gierzwaluw, in kaart te brengen. Nadat deze techniek met succes was toegepast
in Zweden zijn er ook Gierzwaluwen in Nederland met lichtloggers uitgerust. Trekvogel-onderzoeker
Raymond Klaassen zal uit de doeken doen hoe dit onderzoek verlopen is en welke verassingen de
Nederlandse Gierzwaluwen in petto hadden
13 mei Raymond Pahlplatz: de Raaf, Black is back

De Raaf, een intelligente vogel die in kleine aantallen in Nederland voorkomt als broedvogel. Maar
voorheen ook lange tijd als broedvogel afwezig geweest! Hoe kan dat, als broedvogel uitsterven als je
zo intelligent bent? En hoe keer je dan weer terug? En wat brengt de toekomst? Dat en meer wordt in
een half uur in het verhaal over de Raaf in Nederland uit de doeken gedaan. Aanvullend geeft

Raymond info over de fabelachtige Houtduiventrek en wordt ingegaan op de herkenning van Gras-,
Water- en Oeverpieper; al met al een gevarieerde presentatie.
17 juni. Willy de Koning. De Bever

Wie in het buitengebied komt kan er niet meer om heen: de Bever heeft in Nederweert in korte tijd een
stevige voet aan de grond gekregen. Om meer over de levenswijze van dit prachtige dier te weten te
komen is Willy de Koning uitgenodigd. In de afgelopen jaren zijn door veel mensen beversporen
gezien bij de visvijvers Stokershorst. Willy de Koning uit Sittard volgt al sinds 2007 bevers en filmde
ze ook diverse malen bij de visvijvers. In deze lezing volop informatie en veel foto’s, waarbij tevens
een film (30 minuten) wordt getoond waarin deze bevers te zien. Tevens zijn haar boek 'Avonden aan
de Waterkant' en bever-dvd’s te koop en worden attributen meegenomen zoals knaaghoutjes,
bevertanden, en beverpoep
30 september Hans van Gasteren :Vogeltrek op het radarscherm

Vogeltrek is een fascinerend fenomeen waar vele onderzoekers zich op allerlei manieren mee bezig
houden. Op goede vogeltrekdagen zijn er zoveel vogels in de lucht dat zij ook een gevaar vormen voor
de veiligheid in de luchtvaart. Als bioloog bij defensie houdt Hans dagelijks het luchtruim in de gaten
met behulp van radar en worden vliegers gewaarschuwd tijdens deze piekdagen van vogeltrek. Aan de
hand van een aantal voorbeelden wordt getoond hoe vogeltrek op radar er uitziet, welke
ontwikkelingen in Nederland plaatsvinden en hoe onderzoekers op dit moment een Europees
radarnetwerk voor vogeltrekonderzoek aan het opzetten zijn. Met een beetje geluk kunnen we ook live
meekijken naar de vogeltrek op kleinschalige vogelradars. Natuurlijk ontbreekt de link naar de
zichtbare trek ook niet.
11 november: Jeroen Nagtegaal: Bij ringwerk horen terugmeldingen

De rode draad van deze lezing zal gaan over wat mij er toe zet om actief naar pootjes te kijken.
Enerzijds is het de puzzel, maar vooral het verhaal achter de vogel! Door tal van kaartjes zal
zichtbaar gemaakt worden wat de verhalen achter de (grotere) vogelsoorten in Nederweert en de
regio zal zijn. Kortom een interessant lezing met allerlei nieuwe informatie!
16 december: Presentaties van de verschillende werkgroepen met de resultaten van 2015.
De vereniging is het hele jaar op allerlei gebieden actief. In korte sessies van 10-15 minuten word je
door de coördinatoren geïnformeerd over de resultaten van dit jaar. Je zult versteld staan wat binnen
de vereniging allemaal wordt gedaan en wellicht wil je aan een van deze activiteiten gaan deelnemen

Trektelpost aan de Berg, Groote Peel

