Jaarverslag 2016
De activiteiten en bijzonderheden in het verslagjaar kunnen als volgt worden samengevat:
Bestuur en Leden
Op de jaarvergadering van 24 februari was Jos Reemers aftredend voor de functie voorzitter
en niet herkiesbaar. Jos werd bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop hij de vereniging
de afgelopen zes jaar heeft geleid. Cor de Nijs werd door het bestuur voorgedragen en tot
nieuwe voorzitter benoemd. De overige bestuursposities bleven ongewijzigd, Math
Fiddelaers, vicevoorzitter, Tineke Knabben, penningmeester, Frank Meeuwissen bestuurslid,
Thijs Loven secretaris.
Zes leden bedankten voor het lidmaatschap, twee leden werden geroyeerd i.v.m. niet voldoen
van de contributie en twee nieuwe leden traden toe. Het ledenbestand bedroeg op 31
december, 109 leden.
Michiel Zwaneveld werd voor zijn enthousiaste inzet bij het vrijwilligerswerk benoemd tot lid
van het jaar en Jan Brinkmans ontving voor zijn jarenlange inzet op velerlei gebied de
vergulde veer. Deze wisseltrofee werd voor de eerste keer uitgereikt. Op de ledenbijeenkomst
van 25 oktober werd Thijs Loven door Sovon vogelonderzoek Nederland benoemd tot
vrijwilliger van het jaar.
Het bestuur kwam vijf keer in vergadering bij elkaar en de leden werden zes keer voor een
bijeenkomst uitgenodigd. Alle ledenbijeenkomsten werden gehouden in de locatie Wups Pub.
De opkomst per avond lag tussen de 25 en 68 personen.
Op de ledenbijeenkomsten werden de volgende lezingen georganiseerd: onderzoek
Wespendief in Kempenbroek, weidevogels in Nederland, de mooiste foto’s van Coen
Gabriels, Mark Koolen en Otto Plantema, ringwerk in de Groote Peel en presentaties van
zeven werkgroepen met de resultaten in 2016.
De vereniging was afgevaardigd in het Peelvenenoverleg en het groen- en bermoverleg van de
gemeente Nederweert en er werd deelgenomen aan overleg over herinrichting van de
Noordervaart, Code Oranje van het waterschap Peel en Maas, het beheerplan voor De
Banen/Sarsven en met Stichting het Limburgs landschap over het beheer in hun gebieden in
Nederweert. Verder werd een bijeenkomst van de milieufederatie bijgewoond.
In juni werd een avondexcursie gebracht aan het Weerterbos. Op 30 september werd onder
goede omstandigheden in Wellenstein een familiedag georganiseerd. Hier hebben 32 personen
aan deelgenomen.
Educatie
De Basiscursus vogels herkennen was opnieuw bijzonder geslaagd. 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
aan activiteiten deel te nemen.
Vogeltellingen
Nederweert werd door 32 waarnemers voor de 23e keer op zeldzame en schaarse broedvogels
onderzocht. Op verzoek van de Provincie Limburg werd het onderzoek voor het gebied ten
oosten van de Zuid Willemsvaart met extra soorten uitgebreid. Voor deze flinke inspanning
werd een bedrag van € 1.200,- ontvangen.
Bijzonderheden in het broedseizoen waren twee nieuwe kolonies van Kokmeeuw en
Oeverzwaluw, een territorium van het Porseleinhoen, drie geslaagde broedgevallen van de

Slechtvalk en twee territoria van de Roerdomp. De resultaten van het onderzoek worden in
een rapportage samengevat.
Het trektelpunt Aan de Berg werd door meer dan 60 tellers bezocht. Op de telpost werden in
95 dagen 421 uren geteld en werden ruim 203.000 vogels geteld. Zeer bijzonder waren de
waarnemingen van 3 Purperreigers, 33 Zwarte ooievaars, 466 Buizerds, Zeearend 4x.,
Velduil 1x en Pestvogel 1x. Om zeldzame soorten te kunnen traceren werd in 2016 voor het
eerst van een speciale recorder gebruik gemaakt.
De vier PTT routes werden in december voor het 23e jaar geteld. Aan deze tellingen werd
door acht personen deelgenomen.
In het tweede weekend van januari werd aan de traditionele midwintertelling meegedaan. Aan
deze telling werd door zes personen deelgenomen.
Beschermingswerk en beheer
Onder leiding van een enthousiaste coördinator werd het beschermen van weidevogels
voortgezet. Het accent van de bescherming lag in het gebied rond de Groote peel en in de
Wetering. In 2016 werden in het voorjaar nieuwe subsidieregelingen voor akkerland van
kracht en werden voor het eerst enkele winterakkers ingezaaid.
De Grutto had voor huidige begrippen een goed jaar. Er werden 18 nesten gevonden waarvan
negen werden grootgebracht. Bij de Wulp ging het om 14 broedgevallen en van de
Scholekster werden 12 nesten gelokaliseerd. In het beschermingsgebied werden bij de Kievit
156 eerste legsels gevonden. Door de zware regenval konden akkers niet of pas laat bewerkt
worden. Dit was gunstig voor de overleving van de kuikens. Aan het project werd
meegewerkt door 45 agrariërs en zeven vrijwilligers.
De Kerkuilen- en Steenuilenwerkgroep leverden opnieuw een belangrijke bijdrage aan het
beschermingswerk voor deze soorten. 2016 was voor deze muizenspecialisten een bijzonder
goed jaar. Voor de Kerkuilengroep was 2016 het beste jaar sinds met het beschermingswerk
werd begonnen. In het werkgebied werden 16 unieke broedgevallen aangetroffen en zijn ten
minste 63 jongen uitgevlogen. In het werkgebied werden een aantal kasten vervangen dan wel
op een nieuwe locaties geplaatst. Het project werd door vijf vrijwilligers uitgevoerd.
Ook bij de Steenuilenwerkgroep werden goede resultaten geboekt. In het werkgebied werd het
aantal kasten uitgebreid en werden 96 exemplaren gecontroleerd. In totaal werden op de
bezoekadressen 25 broedsels aangetroffen waarvan 15 in een kast. In de kasten werden 58
jongen geteld die door negen vrijwilligers werden gecontroleerd.
Door middel van landschapbeheer werd op kleine schaal beheer uitgevoerd aan objecten met
hoge natuurwaarden. Door de werkgroep werden veel werkzaamheden verricht in een
heideveld in het Weerterbos. Door deze locatie open te houden blijft dit gebied geschikt voor
soorten als Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. In oktober werden in het Middelste Hout
jeugdleden van de scouting Nederweert begeleid.
Een bijzonder object is de vlechtheg bij het Sarsven. Dit landschapelement werd flink
vergroot en krijgt steeds meer vorm. Om dit project voort te kunnen zetten werd van het
bedrijf SPIE een donatie van € 500,- ontvangen.
Nederweert, 16 februari 2017.
Thijs Loven secretaris

