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       Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn.
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Algemene mededelingen werkgroep
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Broedvogeltellingen

Zwaluwwerkgroep

Uilenwerkgroep

Excursies

Pauze

Lezing over de Oderdelta en Warta wetlands in het Nationaal park Ujscie Warty

Opening

Dick Warmerdam opent de vergadering en heet ieder welkom
Er zijn 13 leden aanwezig. Er zijn 2 gasten Corry Dierdorp (PR werkgroep) en Jan 
Uitzetter (Bont Allerlei)

Algemene mededelingen

Onze coördinator Stef Strik is in het buitenland en kan helaas vanavond niet 
aanwezig zijn en de vergadering voorzitten.
Hij heeft de hele presentatie in powerpoint gemaakt en alle cijfers verzorgd van de 
diverse tellingen

Maikell was een buitenlandreis 2013 aan het voorbereiden. Zelf kan hij helaas niet 
mee. De voorbereidingen stagneren.

Fotowedstrijd

Door de VWG is een fotowedstrijd uitgeschreven.. ”Vogels in onze omgeving”
De inzending liep van 1 augustus tot 1 december 2012.
Er zijn meer dan 200 foto`s ingestuurd door 48 inzenders.



Er zijn ruim 40 verschillende vogels gefotografeerd.
Door de 4 koppige jury zijn 28 foto`s als goed beoordeeld. Deze foto`s hangen in De 
Vlinder waar gedurende de expositie ”wat fladdert in onze omgeving” ook onze foto`s 
tentoon gesteld worden. De 3 beste foto`s hebben een prijs(je) gekregen

Eind 2012 is het natuurgebied Ruygeborg tussen Nieuwkoop en Noorden geopend. 
Het is 53 ha groot. De Groene Jonker is dubbel zo groot. Het is de bedoeling van 
Natuurmonumenten dat dit gebied zich een beetje ontwikkelt als de Groene Jonker. 
Een gebied vooral voor vogels. Over de ontwikkeling van plantensoorten worden 
geen hoge verwachtingen uitgesproken.
Een klein deel, waar wel verwachtingen zijn, is ingericht om zich verder te 
ontwikkelen. Er is een wandelpad door een deel van het gebied  waardoor vogels 
goed te spotten zijn. In december 2012 is er een Roerdomp waargenomen.

` Ruygeborg

Eind 2012 is ook een nieuw ingericht gebied voor weidevogels opgeleverd. Het ligt 
tussen de Uitweg (De Pot) en Kromme Mijdrecht en heet Bovenlanden van de 
Kromme Mijdrecht

Natuurmonumenten gaat dit beheren. Er is ook een vogelkijkscherm geplaatst



De broedvogeltellingen  in dit gebied worden door Stef gedaan.

Bovenlanden van de Kromme Mijdrecht Linksonder het nieuw ingerichte gebied

Het is de moeite waard om op een mooie dag deze gebieden te bezoeken of een 
geplande wandeling te maken met de VWG leden. Het is mogelijk een rondgang over 
deze gebieden te maken met Dick Warmerdam. Hij is voor Natuurmonumenten gids 
in deze gebieden. De gebieden zijn vrij toegankelijk. 

Wintertellingen

In de navolgende gebieden worden wintervogel tellingen gehouden.

Polder Vierambacht Zuidoost Stef Strik
Polder Vierambacht Noord Kees Smeding
Drooggemaaktpolder A’veen Bertus de Lange
Noord – en Zuideinderpolder Jordan Blaauw
Langeraarse Plassen Stef Strik

De gegevens worden doorgegeven aan SOVON voor de landelijke tellingen

Broedvogeltellingen

Er zijn in totaal 235 soorten vogels waargenomen door VWG leden (bron 
waarneming.nl)
In 2012 zijn er 173 soorten waargenomen.

De top 3 waarnemers in 2012 zijn:
Peter de Knijff  143
Rick Schonewille  142
Martijn de Jong 105



In de navolgende gebieden worden broedvogeltellingen gehouden 

Kromme Aar Stef Strik
Weteringpad Rien Hooftman
Zaans Rietveld Peter de Knijff/Willem Scheres
Geerplas Stef Strik
Wijde Aa Marcel Hoogendoorn
Bovenlanden Kromme Mijdrecht (Nieuwkoop) Stef Strik

Zwaluw werkgroep. 

De Zwaluwwerkgroep werkt samen met de vogelwerkgroepen in Teylingen, 
Nieuwkoop en Koudekerk – Hazerswoude
Eenmaal per jaar wordt er samen vergaderd en de resultaten uitgewisseld
Het aantal nesten zit boven de 1.000 maar neemt iets af. Wij volgen de landelijke 
trend.

 Uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep heeft de zorg voor de Steenuil en Kerkuil.
Kees Smeding geeft een uitleg over de werkzaamheden van de uilenwerkgroep en 
een toelichting op de resultaten.
Dat is o.a.

- Uitzetten nestkasten en controleren op broedsucces
- Het  schoonmaken van de kasten
- Contact houden met de boeren om ze te betrekken bij de werkzaamheden en 

enthousiast te maken
Van de Steenuil zijn in 2012 twee broedsels geringd.
Er zijn 12 steenuil locaties geteld in Vriezekoop, Langeraar, Korteraar, Ridderbuurt en 
Aarlanderveen. 
Het aantal Kerkuilen neemt toe vooral door nieuwe natuurgebieden in Nieuwkoop. 
De Groene Jonker en het Jorus-stuk zullen daar positief aan  bijdragen hebben. 
Hopelijk in de toekomst ook de nieuwe gebieden Ruygeborg en de Bovenlanden van 
de Kromme Mijdrecht
Onze coördinator Frans van Nes is door een ongeval al langere tijd uitgeschakeld.
Werkgroeplid Lisette Kromwijk is helaas ook al langere tijd ziek.

De groep werkt samen met de werkgroepen van Koudekerk – Hazerswoude, 
Waddinxveen en Nieuwkoop. Eenmaal per jaar wordt er samen vergaderd en de 
resultaten uitgewisseld.

Slaapplaatstellingen

Er is meegedaan aan de slaapplaatstelling van de Aalscholver, Purperreiger en Grote 
zilverreiger



Excursies en lezingen 

Het aantal deelnemers aan de excursies loopt langzaam terug.
Er wordt gevraagd of iemand weet waarom het terug loopt en wat we er aan kunnen 
doen.
Daar komt geen duidelijk beeld naar voren
We gaan een enquête versturen naar alle leden met de vraag of zij weten waarom de 
aantallen deelnemers terugloopt en wat we moeten doen om leuke excursies aan te 
bieden die wel meer deelnemers trekt.

Er zijn in 2012 twee excursies georganiseerd voor IVN leden en vijftien voor de VWG 
leden. Het aantal deelnemers aan de excursies nam in 2012  iets af.  Het lange 
weekend naar Texel was goed bezet.
De leden is gevraagd wat zij graag willen dat georganiseerd wordt. Het samenstellen 
van de excursies najaar 2012 is georganiseerd tijdens de excursie naar Texel.
Dat heeft nog niet niet geholpen om meer deelnemers te trekken.
Twee excursies zijn niet doorgegaan door te slecht weer . Een daarvan was de Euro 
Bird Watch.
Het lang weekend naar Texel viel gelijk met het weekend van Dutch Birding. Gelijk 
laten vallen heeft het voordeel meer bijzondere soorten te zien zijn.

Lezingen

Er is een lezing gehouden voor VWG leden. Chris Groenendijk, die ook lid is, heeft 
een prachtige presentatie gemaakt. Er zijn twee vogellezingen gehouden door de 
werkgroep, waarvan één onder leiding stond van Stef Strik.
De lezingen werden goed bezocht.

Website

De website wordt actueel gehouden door bij elke excursie een deelnemer te vragen 
een stukje te schrijven.
De webbeheerder  Wim Kok houdt de site actueel.
Er is een link naar de IVN site en andersom

Lezing en diapresentatie over de buitenlandreis naar Polen mei 2012

Er is van 21 t/m 27 mei 2012  een buitenlandreis georganiseerd naar Polen.
Zes deelnemers zijn mee geweest naar  Haveland (Duitsland) , Oderdelta en Warta 
wetlands in het nationaal park Ujscie Warty.
Na de pauze hebben Maikell en Martijn de presentatie gegeven over deze reis door 
prachtige foto`s, die daar genomen zijn, te tonen en een reisverslag te geven.
Op de website van de VWG Alphen staat een uitgebreid verslag van Martijn die zeer 
de moeite waard is om te lezen.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de vergadering wordt gesloten.

Alphen aan den Rijn 23 februari 2013

http://www.vwgalphen.nl/documentatie/Vogelreis%20Noordwest%20Polen%20mei%202012.pdf

