
         

Jaarverslag 2012 Vogelwerkgroep Alphen

    

Bijeenkomsten

Op 24 januari 2012 is er een jaarvergadering geweest voor de leden van de VWG 
Alphen
De vogelwerkgroep heeft ca 65 leden.

Werkzaamheden VWG Alphen

1. Excursies
2. Lezingen
3. Buitenlandreizen
4. Broedvogel tellingen
5. Wintervogel tellingen
6. Slaapplaats tellingen
7. Uilenwerkgroep
8. Zwaluwwerkgroep
9. Fotowedstrijd
10.Nieuwe plannen

Excursies.

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 lang 
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 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.

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 lezingen waarvan een onder leiding stond van Stef Strik.
De lezingen werden goed bezocht.



Buitenlandreizen

Er is in mei 2012  een buitelandreis georganiseerd naar Polen.
Zes deelnemers zijn mee geweest naar  Haveland (Duitsland) , Oderdelta en Warta 
wetlands in het nationaal park Ujscie Warty.

Broedvogel tellingen

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

In de navolgende gebieden worden broedvogel tellingen gehouden 

Kromme Aar
Weteringpad
Zaans Rietveld
Geerplas
Wijde Aa
Bovenlanden Kromme Mijdrecht (Nieuwkoop)

Wintervogel tellingen

In de navolgende gebieden worden wintervogel tellingen gehouden.

Polder Vierambacht Zuidoost
Polder Vierambacht Noord
Noord – en Zuideinderpolder
Langeraarse plassen
Zaans Rietveld

Slaapplaats tellingen

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

 Uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep heeft de zorg voor de Steenuil en Kerkuil
Ze zetten nestkasten uit controleren op broedsucces en maken de kasten schoon.
Ze werken samen met de werkgroepen van Koudekerk – Hazerswoude, en 
Nieuwkoop. Eenmaal per jaar wordt er samen vergaderd en de resultaten 
uitgewisseld
Van de Steenuil zijn in 2012 twee broedsels geringd.
Er zijn 12 steenuil locaties in Vriezekoop, Langeraar, Korteraar, Ridderbuurt en 
Aarlanderveen. Het aantal Kerkuilen neemt toe vooral door nieuwe natuurgebieden 
in Nieuwkoop. De Groene Jonker zal daar positief in bijdragen.
De coördinator Frans van Nes is al langdurig ziek en is nog steeds niet genezen.
Werkgroep lid Lisette Kromwijk is ook al langer ziek.



Zwaluwwerkgroep

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.

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 waren 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
De kosten voor de fotowedstrijd zijn  Euro 106,52

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

Nieuwe plannen 

Per 1 december 2012 is het project atlas tellingen van SOVON gestart.
Een atlas blok is 25 km². Elk blok heeft 25 plots ( 1 km² per plot). Elk plot moet 4 
maal per jaar bezocht worden.
In het atlasblok moeten alle vogels geteld worden.
Stef Strik en Dinky v Berkel gaan samen 2 atlasblokken tellen

Inkomsten en uitgaven

Uitgaven  Euro  106,52
Inkomsten  geen.

Woubrugge 2 februari 2013.


