Jaarverslag 2017
De activiteiten en bijzonderheden in het verslagjaar kunnen als volgt worden samengevat:
Bestuur en Leden
Op de jaarvergadering van 16 februari werd Tineke Knabben bedankt voor haar inzet als
penningmeester in de afgelopen zes jaar. Math Fiddelaars deed eveneens afstand van zijn
bestuurstaken en werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen vijf jaar. Door het bestuur
werden Jo Kluskens als penningmeester en Ria Klaessens als bestuurslid voorgedragen en
door de leden met algemene stemmen gekozen. De overige bestuursfunctie bleven
ongewijzigd. Cor de Nijs, voorzitter, Thijs Loven, secretaris en Frank Meeuwissen
bestuurslid.
Een aantal leden bedankten voor het lidmaatschap en nieuwe leden traden toe. In 2017 waren
113 personen lid van de vereniging. In december is na een kort ziekbed Anton Panhuysen ons
ontvallen en werd afscheid genomen van een zeer gewaardeerd lid.
Ieder jaar worden bijzonder actieve leden in het zonnetje gezet. Henk Fiddelaers ontving voor
zijn jarenlange verdiensten de wisseltrofee de vergulde veer en Willem Maris werd voor zijn
voorbeeldige inzet voor de weidevogels benoemd tot lid van het jaar. Erelid Lei Reemers
werd mede namens het bestuur voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding die in
april door de burgemeester werd uitgereikt
Het bestuur kwam zes keer in vergadering bij elkaar. Belangrijke onderwerpen waren de
voorbereiding voor het 25 jarig jubileum, standpuntbepaling inzake de plaatsing van
windmolens, behoud van een landschapselement aan de Leveroysedijk en maaibeheer van het
Waterschap langs de AA- beek en Tungelroyse beek. De vereniging was afgevaardigd in het
Peelvenenoverleg, het groenoverleg van de gemeente Nederweert en Milieufederatie
Limburg.
De leden werden zeven keer voor een bijeenkomst uitgenodigd, Alle bijeenkomsten werden
gehouden in de locatie Wups Pub. Op de bijeenkomsten waren 24 tot 70 personen aanwezig.
Op de goed bezochte bijeenkomsten werden presentaties gegeven door Jac Steevens over de
bijzondere vlinderwereld van Nederweert, Domin Dalessi over de gladde slang, Otto
Plantema over vogeltrek en Albatrossen, Ronald Popken over de ontwikkelingen omtrent de
Kraanvogel in Nederland, Rene Janssen over de Blauwe Kiekendief en op de laatste
bijeenkomst deden coördinatoren van de Kerkuilenwerkgroep, Weidevogelbescherming en
broedvogelonderzoek verslag van hun project over het afgelopen jaar. Op 12 mei werd een
wintertelling georganiseerd in het Weerterbos en in mei en juni werden avondexcursies
georganiseerd in het Weerterbos en in de Schoorkuilen.
Informatie en educatie
Het succes van de basiscursus vogels kijken duurt voort, aan de cursus die ruim overtekent
was werd door 25 personen deelgenomen en werden zeven lesavonden en vier excursies
georganiseerd. De cursus wordt gehouden in de zorgboerderij Bosserhof waar we gastvrij
ontvangen worden.
Vanaf oktober heeft de vereniging een eigen facebookpagina met als doel om een groter
publiek te bereiken. Tevens werden voorbereidingen getroffen om de website te actualiseren
en de opmaak te vernieuwen.

Vogeltellingen
Nederweert werd door 25 waarnemers voor de 24e keer op zeldzame en schaarse broedvogels
onderzocht. Net als in 2016 werd in opdracht van de Provincie Limburg extra onderzoek
uitgevoerd. Voor de opdracht ontving de vereniging een vergoeding van € 1.200,- .
Leden die in 2016 en 2017 aan het onderzoek hebben deelgenomen, kregen als tegenprestatie
in september een BBQ aangeboden.
In het onderzoeksjaar werden Grote Karekiet, Middeleste Bonte Specht en zeer bijzonder de
Kraanvogel als nieuwe broedvogels aan de tijdreeks toegevoegd. Het totaal aantal
onderzochte soorten kwam hiermee op 100 soorten.
Vermeldenswaard zijn de aanwezigheid van drie Kokmeeuwenkolonies, opmerkelijke
aantallen van de Sprinkhaanzanger in het Weerterbos en liefst 9 broedparen van de IJsvogel.
Het trektelpunt Aan de Berg werd door een vaste groep van tellers weer goed bezocht.
Bijzondere soorten waren Morinelplevier, Slangenarend en Vale Gierzwaluw. Hoge aantallen
passeerden van Buizerd: 1317 en Vink: 80.644. Voor de Houtduif was het met ruim 157.000
exemplaren een gemiddeld jaar. In totaal werden bijna 310.00 vogels geteld
De landelijke wintertellingen in januari en december werden voortgezet. Tijdens de
Midwintertelling in het 2e weekend van januari werden watervogels geteld in de
Banen/Sarsven, de Schoorkuilen/Kwegt, Groote Moost, Visvijvers Stokershorst en de kanalen
Zuid-Willemsvaart en Noordervaart. Aan deze telling werd door zeven leden deelgenomen.
De vier PTT routes werden in december voor het 24e jaar geteld. De 80 telpunten zijn
verdeeld over Nederweert en aangrenzende gemeentes. Aan deze activiteit werd door zeven
leden deelgenomen
In december werd in samenwerking met Vogelwerkgroep de Peel door zes leden meegewerkt
aan een integrale telling van de Klapekster in de Groote Peel.
Beschermingswerk en beheer
Bescherming van vogels is een kerntaak van de vereniging waarbij wordt ingezet tot het
behoud van een aantal kritische soorten. Het accent van de weidevogelbescherming ligt in het
laatste kerngebied in Nederweert tussen de Zuid Willemsvaart- Groote Peel en Kampersweg.
In samenwerking met de milieucoöperatie Peel en Maas en betrokken agrariërs hebben
weidevogelbeschermers een grote inspanning geleverd om Wulp, Grutto, Kievit en
Scholekster te beschermen. Het vele werk werd beloond door goede broedresultaten bij de
Wulp en vooral Grutto. Opnieuw werd aangetoond dat de inmiddels 120 hectare
weidevogelbeheer cruciaal zijn om deze soorten voor Nederweert te behouden. Positief is ook
dat het aantal hectares met winterakkers voorzichtig toeneemt. Deze ontwikkeling is vooral
gunstig voor de Patrijs. De Kievit heeft helaas een slecht jaar achter de rug. Er werden 239
nesten beschermd waarvan slecht 41% werd utgebroed.
2017 was een goed muizenjaar en dat was bij de Kerkuil goed te merken. In het werkgebied
werden in de kasten liefst 16 broedparen aangetroffen en werden 59 jongen grootgebracht
waarvan er 37 werden geringd..Het beschermingswerk werd door zeven leden uitgevoerd.
De tien leden van de Steenuilenwerkgroep hadden hun handen vol aan de verschillende
controles van 104 kasten. In totaal werden 17 broedende Steenuilenparen aangetroffen en
werden 59 jongen geteld. Een subsidieaanvraag bij de stichting Hucht de Beukelaerfonds
werd beloond met een donatie van € 1.550,-.Voor dit bedrag werden 28 kasten gemaakt en
kan de werkgroep weer een aantal jaren vooruit.

Door middel van landschapbeheer werd op kleine schaal beheer uitgevoerd aan objecten met
hoge natuurwaarden. Er werd drie ochtenden gewerkt aan een object in het Maarheezerveld.
Hierbij zijn 10-duizenden grove dennenscheuten verwijderd en wordt het leefgebied voor
Boomleeuwerik en Nachtzwaluw in stand gehouden. De werkgroep vlechtheg heeft bij het
Sarsven opnieuw een strook met heesters aangeplant. Dit werd mede mogelijk gemaakt door
een donatie ter waarde van € 500, van het bedrijf SPIE uit Weert. Dit object krijgt steeds meer
vorm en dient als versterking van de natuurwaarden in het cultuurland.
Nederweert, 24 januari 2018.
Thijs Loven
secretaris

