Jaarverslag 2015
De activiteiten en bijzonderheden in het verslagjaar kunnen als volgt worden samengevat:
Bestuur en Leden
Op de jaarvergadering van 17 februari werden Math Fiddelaers (vice voorzitter) en Thijs
Loven (secretaris) herkozen. De overige bestuursfuncties bleven ongewijzigd. Jos Reemers,
voorzitter, Tineke Knabben, penningmeester en Frank Meeuwissen bestuurslid.
Een aantal leden bedankten voor het lidmaatschap en nieuwe leden traden toe. Het leden
bestand nam met vijf personen toe van 109 naar 114 leden.
Otto Plantema werd benoemd tot lid van het jaar en de pas opgerichte vlindergroep ontving
een donatie van euro 150,- als stimulans voor de fraaie initiatieven.
Het bestuur kwam vier keer in vergadering bij elkaar. Belangrijke onderwerpen waren het
kappen van landschapselementen, indienen van zienswijze crossen in broedseizoen aan de
Leveroysedijk, en beperking openstelling Groote Peel in het broedseizoen. De vereniging was
afgevaardigd in het Peelvenenoverleg, het groenoverleg van de gemeente Nederweert, de
Raad van Inspiratie en de milieufederatie. Binnen deze werkgroepen en in de commissie
landschap worden ontwikkelingen in het buitengebied van Nederweert gevolgd en bewaakt.
Daarnaast werd het bermoverleg met de gemeente hervat en werden enkele verbeteringen
doorgevoerd.
Alle ledenbijeenkomsten werden gehouden in de locatie Wups Pub. De leden werden naast de
jaarvergadering voor zeven bijeenkomsten uitgenodigd. De opkomst per avond lag tussen de
27 en 46 personen.
De volgende bijeenkomsten werden georganiseerd:
Op 25 maart gaf Raymond Klaassen een presentatie over trek en overwintering van de
Gierzwaluw, op 13 mei werd door Raymond Pahlplatz een presentatie gegeven over de
opkomst van de Raaf en het fenomeen Houtduiventrek, op 17 juni volgde een interessante
lezing door Willy de Koning over de Bever, op 9 september werd door het Limburgs
Landschap informatie verstrekt over nieuwe ingrepen in het gebied De Banen, Hans van
Gasteren gaf op 30 september een fraaie presentatie over vogeltrek via het radarscherm, op 11
november gaf Jeroen Nagtegaal uitleg over het belang van terugmeldingen van geringde
vogels, en op 16 december werd het jaar afgesloten met presentaties over de activiteiten van
de vereniging in het afgelopen jaar. Drie presentaties werden ook opengesteld voor niet leden.
Op 2 november werd voor de leden een excursie georganiseerd naar de Kraanvogels in
Diepholz in Duitsland. Acht leden hebben hier aan deelgenomen. Verder werd een nieuw
initiatief ondernomen om het landschap te verfraaien en werd aan de rand van het Sarsven een
vlechtheg geplant. De vijf vrijwilligers hebben hiervoor vooraf een cursus gevolgd.
In mei en juni werden gezamenlijke avondexcursies gebracht aan de Banen/Sarsven, Kwegt
en het Weerterbos.
Informatie en educatie
De leden werden verder via twee nieuwsbrieven over allerlei wetenswaardigheden
geïnformeerd. Op de website werd regelmatig nieuwe informatie gepresenteerd. Daarnaast
worden door inwoners van onze gemeente regelmatig vragen gesteld over vogels in de
breedste zin van het woord. Dit medium is een belangrijke instrument om de visie, activiteiten
van de vereniging en bijzonderheden op gebied van vogels uit te dragen.

De Basiscursus vogels herkennen was opnieuw bijzonder succesvol. Voor de 25 cursisten
werden zeven cursusavonden en vier excursies georganiseerd. Daarnaast werden cursisten in
de gelegenheid gesteld om het hele jaar door op de ledenbijeenkomsten aanwezig te zijn of
om aan activiteiten deel te nemen.
Vogeltellingen
Nederweert werd door 31 waarnemers voor de 22e keer op zeldzame en schaarse broedvogels
onderzocht. In het onderzoeksjaar werd de Sijs voor het eerst als broedvogel vastgesteld.
Verder waren er voor het eerst zekere broedgevallen van de Bergeend en de Brandgans. De
resultaten van het onderzoek worden in een rapportage samengevat. Enkele leden
ondersteunden het onderzoek aan de Wespendief binnen het studiegebied Kempenbroek.
Het trektelpunt Aan de Berg werd opnieuw door ruim 80 tellers bezocht. Op de telpost
werden 530 uren volbracht en werden ruim 176.000 vogels geteld. Zeer bijzonder waren de
waarnemingen van Slangenarend, Zeearend, 12 Duinpiepers en 5 IJsgorzen. De Houtduif was
met 87.729 exemplaren de meest algemene soort maar het aantal was veel lager dan in de
vorige jaren.
In het tweede weekend van januari werd opnieuw meegedaan aan de midwintertelling. Aan
deze telling werd door acht personen deelgenomen. De vier PTT routes werden in december
voor het 22e jaar geteld. Aan deze tellingen werd door zeven personen deelgenomen.
Verder werd in vier atlasblokken onderzoek gedaan naar het voorkomen van winter- en
broedvogels. De tellingen maken onderdeel uit van een landelijk meerjaren project waarvan
de resultaten in 2018 worden gepresenteerd.
Beschermingswerk en beheer
Bescherming van vogels is een kerntaak van de vereniging waarbij wordt ingezet tot het
behoud van een aantal bijzondere soorten. Een enthousiaste groep van 8 weidevogelbeschermers trok opnieuw de velden in. Het project werd ondersteund door 41 agrariërs.
Het accent van de bescherming lag in het gebied rond de Groote peel en in de Wetering.
Na een zeer slecht jaar broedseizoen voor de Grutto in 2014 waren de resultaten in 2015 een
stuk beter. Er werden 13 Gruttonesten gevonden waarvan acht werden uitgebroed. Bij de
Wulp werden 11 nesten gevonden waarvan ten minste zes zijn uitgebroed. Bij de Scholekster
werden 10 nesten gevonden en werden vier paren met jongen gezien. Opvallend was een zeer
laat broedsel. Op 22 juli werd een paar met een donsjong van een paar dagen gezien. De
Kievit was zoals gebruikelijk hofleverancier. Er werden 218 nesten beschermd. 21 nesten
hadden betrekking op een vervolglegsel.
De Kerkuilen- en Steenuilenwerkgroep leveren een belangrijke bijdrage om deze soorten voor
Nederweert te behouden. Na een zeer goed kerkuilenjaar in 2014 volgde een teleurstellend
2015. In 2014 werden in de ruim 60 kasten 13 broedsels en ruim 60 jongen geteld, in 2015
maakten slechts zeven broedparen van een kast gebruik en werden maar 12 jongen geteld. De
vele dode jongen Kerkuilen duiden op een instortende muizenpopulatie tijdens het
broedseizoen. Het project werd door vijf vrijwilligers uitgevoerd.
In het werkgebied van de Steenuilengroep zijn 92 kasten geplaatst. In het werkgebied waren
net als in 2014 17 kasten bezet en werden 48 jongen geteld. Daarnaast werden nog zeven
broedgevallen ontdekt op plaatsen waar een kast aanwezig was die niet werd gebruikt.
De kasten werden door negen vrijwilligers gecontroleerd.

Door middel van landschapbeheer werd op kleine schaal beheer uitgevoerd aan objecten met
hoge natuurwaarden. Door de werkgroep werden werkzaamheden verricht in Vlakwater en in
het Weerterbos. Met name in het Maarheezerveld werd veel werk verzet en werden
duizenden dennenscheuten verwijderd. Bijzondere vermelding is de samenwerking met de
scouting Nederweert waarvan een kleine 100 deelnemers werden begeleid.
Nederweert, 24 februari 2016.
Thijs Loven
secretaris

