Jaarverslag 2018
Vereniging, bestuur en leden
Op de jaarvergadering werden Ria Klaessens, bestuurslid en Thijs Loven, secretaris door de
leden voor een nieuwe termijn van drie jaar herkozen. De overige bestuurstaken bleven
ongewijzigd: Cor de Nijs, voorzitter, Jo Kluskens, penningmeester en Frank Meeuwissen
bestuurslid.
Het ledental kreeg in het jubileumjaar een flinke impuls en steeg van 113 naar 124 leden.
Op de jaarvergadering in 2018 werden een aantal leden gehuldigd voor de langdurige inzet
voor de vereniging of voor een bijzondere inzet in 2018. Jos Reemers ontving voor zijn vele
verdiensten de wisseltrofee de Gouden Slagpen. Har Luyten werd voor zijn extra inzet voor
de steenuilengroep benoemd tot lid van het jaar. Thijs Loven werd mede namens het bestuur
voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Deze werd op 27 oktober door de
burgemeester van Nederweert uitgereikt.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari kreeg de vereniging een eervolle prijs uitgereikt in de
vorm van het gemeente compliment 2018; een onderscheiding waar we allemaal trots op
mogen zijn.
Zaken die binnen het bestuur extra aandacht kregen waren de kap van eiken langs de
Leveroijsedijk en het landje pik door grondgebruikers in de gemeente Nederweert.
Het verslagjaar was een bijzonder jaar voor de vereniging. In 2018 werd het 25 jarig jubileum
op grootse wijze gevierd met tal van activiteiten en bijzondere momenten.
Het 25 jarig jubileum liep dan ook als een rode draad door het verenigingsjaar. Door het
bestuur en leden van de diverse commissies werden vol overgave talrijke bijeenkomsten
georganiseerd. Het resultaat was een gevarieerd programma met in totaal 7 hoofdactiviteiten.
De opkomst of deelname van leden en belangstellenden was in alle gevallen groot tot zeer
groot en mag een succes worden genoemd.
Het programma was als volgt
• Op 27 en 28 januari werd voor alle inwoners van Nederweert een tuinvogeltelling
georganiseerd.
• Op 7 maart werd door Willem van Manen een publiekslezing gegeven over
ontwikkelingen in de Nederlandse roofvogelpopulatie.
• Op 22 april werd een small big day georganiseerd en gingen leden en cursisten op pad
om in groepjes zoveel mogelijk soorten te tellen.
• Op 9 mei werd, op landgoed Philomenahoeve bij een nieuw aangeplante
herdenkingsboom een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de ontvallen leden.
• 22 september stond in het teken van een film over de Strabrechtse heide voorafgegaan
door een compilatie over 25 jaar Vogelwerkgroep Nederweert.
• 27 oktober vond bij zorgboerderij de Bosserhof in de middag de boekpresentatie plaats
van 25 jaar broedvogelonderzoek in Nederweert. In de avond werd voor de leden en
partners een feestavond georganiseerd. Op deze avond of op een later moment werden
de volgende jubilarissen in kader van hun 25 jarig lidmaatschap gehuldigd: Jan en
Annie Brinkmans, Harrie Doensen, Henk Fiddelaers, Herman Hermans, Huib Janssen,
Jan Janssen, Ad Geleijns, Theo Kessels, Jan vd Kruijs, Thijs Loven, Mat Knapen,
Frank Meeuwissen, Raymond Pahlplatz, Lei Reemers, Theu Reemers, Harrie Vossen,
Riet van de Wouw.
In het reguliere programma werd op 2 mei een lezing gegeven door Erwin Cristus over de
geschiedenis en ontwikkelingen binnen het landschapspark Kempenbroek, op 17 juni gaf Jan

Kolsters een lezing over het voedsel van de Groene Specht en het jaar werd op 11 december
afgesloten door presentaties van enkele werkgroepen met de resultaten van 2018.
Informatie en educatie
De basiscursus vogels kijken werd opnieuw gehouden in de Bosserhof waar we gastvrij
ontvangen worden. Voor de 25 deelnemers werden zeven lesavonden en vier excursies
georganiseerd. De website van de vereniging was verouderd en aan een flinke revisie en kreeg
een flinke facelift. De website is hierdoor weer helemaal bij de tijd en is overzichtelijker
ingedeeld.
Vogeltellingen
Nederweert werd door 24 waarnemers voor de 25e keer op zeldzame en schaarse broedvogels
onderzocht. Opmerkelijke feiten zijn: de Middelste Bonte Specht werd met 3 territoria
vastgesteld en krijgt steeds meer vaste voet aan de grond. Er werd voor de 2e keer een
territorium van de Kraanvogel vastgesteld, in de Schoorkuilen vond het 2e broedgeval van de
Aalscholver plaats en de grootste verrassing was de aanwezigheid van vier territoria van de
Roerdomp.
Het trektelpunt Aan de Berg werd wederom door een grote schare tellers bezocht. Door de 47
waarnemers werden 505 uren bij elkaar geteld. De top 3 bestond uit Houtduif 236.009,
Spreeuw 25.413 en vink 13.891. De Wouwen deden het opmerkelijk goed in 2018. Er werden
recordaantallen geteld van de Rode Wouw (33) en Zwarte Wouw (8) maar de absoute topper
was de uiterst zeldzame Grijze Wouw; een nieuwe soort voor de telpost en voor Limburg.
Opmerkelijk was het lage aantal Kieviten; het laagste aantal in de afgelopen 10 jaar.
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 zes leden deelgenomen. Op
de vier PTT routes werden in december voor het 23e jaar alle wintervogels geteld. Aan deze
activiteit werd door zes leden deelgenomen
Beschermingswerk en beheer
Naast onderzoek door telprojecten levert de vereniging ook een belangrijke bijdrage in de
coördinatie of actieve bescherming van bedreigde soorten.
Weidevogels werden beschermd in het kerngebied tussen de Zuid Willemsvaart- Groote Peel
en Kampersweg en in de Laarderheide. Van de Grutto werden 18 paren beschermd waarvan
tenminste 9 met jongen werden gezien. De meeste paren in broeden in de meer dan 120
hectare percelen met weidevogelbeheer. Deze percelen zijn vooral van belang voor de laatste
echte grutto populatie in Limburg maar ook de Wulp en andere weidevogels hebben hier
profijt van. Van de Wulp werden 19 paren getraceerd waarvan tenminste 7 met kuikens, bij de
Scholekster ging het om 15 paren waarvan 6 met kuikens en van de Kievit 241 waarvan
tenminste 52 met kuikens. Bij de meeste soorten is de kuikenaanwas vermoedelijk te laag om
de populaties in stand te houden. Voor het behoud van de Patrijs werden enkele projecten in
gang gezet. Het aantal hectare winterakkers nam toe tot 27 hectare waarbij het gesubsidieerde
aanbod maximaal werd benut. Daarnaast werd in kader van het project platteland in
ontwikkeling langs de Bientjesrandweg een houtwal herplant met stekelstruwelen. Door deze
maatregelen ontstaan betere schuil- en broedgelegenheden voor de patrijs. Nederweert heeft
nog steeds een levensvatbare populatie patrijzen. De komende jaren zal blijken of de gekozen
route een keerpunt wordt in de afnemende trend danwel de populatie zich op het huidige
niveau van ca. 60 paren kan handhaven .
De vier leden van de kerkuilengroep zorgden er voor dat de kerkuilenkasten binnen het
werkgebied opnieuw werden gecontroleerd. 2018 was een goed muizenjaar en dat vertaalde

zich in een bovengemiddeld aantal van 14 broedparen. In totaal zijn tenminste 53 jongen
uitgevlogen waarvan er 44 werden geringd. In 16 kasten werden andere bewoners
aangetroffen. Het ging om Holenduiven 14x en Kauwen 2 x.
Nederweert is in Limburg een belangrijk bolwerk voor de Steenuil. De negen vrijwilligers van
de Steenuilenwerkgroep controleerden 107 kasten. In totaal werden 14 broedsels aangetroffen
en werden 49 jongen.
Landschapsbeheer
Het vrijwilligerswerk in het winterhalfjaar werd geheel in het Maarheezerveld uitgevoerd.
Hier werden vele duizenden grove dennenscheuten verwijderd en werden met de hulp van de
scouting Nederweert berken en opkomende dennen gezaagd.
De vlechtheg bij het Sarsven krijgt steeds meer gestalte. In het verslagjaar werd door de
werkgroep opnieuw een strook met heesters aangeplant. Inmiddels heeft dit
landschapselement een lengte van enkele honderden meters, een aanwinst voor het landschap.
Nederweert, 23 januari 2019.
Thijs Loven
secretaris

