Overzicht activiteiten van Vogelwerkgroep Texel in 2012
Bestuursactiviteiten in 2012 door Bernard Spaans
Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in 2012 en daarnaast hebben we in november een ‘brainstormweekend’ gehouden. Veel overleg binnen het bestuur vindt plaats via de e-mail. In 2012 ontving de
voorzitter in dit kader 827 mails.
Naast allerlei lopende zaken, de toekomstige activiteiten en de evaluatie van de activiteiten uit
de voorafgaande periode, waren er een aantal onderwerpen die regelmatig en uitgebreid ter tafel
kwamen tijdens de vergaderingen. De belangrijkste hiervan waren (in willekeurige volgorde):
• De voorgenomen dijkverzwaring en de gevolgen daarvan voor de natuurgebieden
• De toekomst van Zeeburg
• De Grauwe Ganzen perikelen en de eindpresentatie van de ‘Pilot Texel’
• De Natura-2000-procedure
• Viering van het 30-jarig jubileum VWG
• Verbetering website VWG en het gebruik van andere digitale communicatiemiddelen.
• Overleg met de gemeente, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Texel
• Deelname VWG in het TOF (Texels Overleg Faunabeheer)
• Plannen tot aanleg klimbos ten noorden van De Koog
• Hoe kunnen we meer leden activeren?
• Meedraaien VWG in NP Overlegorgaan
• de VWG-pagina in de Texelse Courant
• Overleg VWG met de Texelse politieke partijen
Broedvogelinventarisaties 2012 door Adriaan Dijksen
Ook in 2012 werden volop broedvogels geteld. In totaal werden 19 gebieden of gebiedjes van
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geïnventariseerd door ten minste 18 leden van
Vogelwerkgroep Texel. Sommige gebieden worden door meer mensen gedaan. Andere fanatieke
tellers doen juist weer meer dan één gebied. Mogelijk deden er zelfs nog meer mensen mee, want
sommige inventariseerders nemen anderen mee ter opleiding in het vak. Dit jaar lopen er
waarschijnlijk weer enkele niet-ervaren vogelaars mee om te profiteren van kennis en ervaring van de
oudgedienden. Een goede zaak want er zijn altijd meer tellers nodig en er zijn ook mensen die er
weleens mee willen stoppen.
Naast deze integrale tellingen in natuurgebieden werd door de vaste groep mensen geprobeerd
alle nesten van de Huiszwaluw op te sporen. Daarvan is in de Skor al verslag gedaan.
Het wordt steeds lastiger alle nesten of territoria van roofvogels (en uilen)op te sporen. Met name
Buizerd en Havik komen wijdverspreid over Texel voor en broeden ook buiten natuurreservaten in
brede windsingels, bosjes achter huizen en zelfs langs de dorpsranden. Wij kregen afgelopen jaar
daarover diverse tips. Bij deze de oproep ook in 2013 zoveel mogelijk waarnemingen van alle soorten
roofvogels, die op een nest of territorium duiden, op te geven bij ondergetekende.
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De Skor in 2012 door Klaas de Jong
De samenwerking met L&R aan de
Spinbaan is goed en de hoge kwaliteit
van de Skor wordt door veel leden en
belangstellenden gewaardeerd. De
oplage is van 400 gestegen naar 410,
aangezien het ledenaantal ook blijft
stijgen. Alle nummers van 2012 waren
precies 40 pagina’s, waardoor het totaal
aantal geproduceerde pagina’s (200
stuks) iets daalde ten opzichte van de
twee voorgaande jaren (212 stuks).
De kopij kwam dermate
regelmatig binnen dat slechts zelden iets
moest worden doorgeschoven naar een
volgende editie. Hulde aan alle
schrijvers en niet in de laatste plaats ook
aan de fotografen, zoals onder andere
René Pop en Jos van den Berg die snel
en adequaat voor de prachtige platen in
het blad hebben gezorgd.
Op deze plaats is het misschien
ook goed om onze vaste schrijvers te
noemen, zoals Bernard Spaans, die alle
vijf edities de ‘Van het bestuur’
verzorgde, Vincent Stork, die in alle vijf
de edities de waarnemingenrubriek
verzorgde, Cor Smit, die in vier van de
vijf edities een aflevering van zijn
soortbesprekingen maakte, Mart Zijm,
die met grote regelmaat verslag deed
van de activiteiten in de Korverskooi, Adriaan Dijksen, die een veelheid aan onderwerpen belichtte en
in 2012 samen met Mardik Leopold een prachtige ganzenspecial verzorgde, Giel Witte die verslagen
stuurde van zowel de weidevogels als de strandbroeders en natuurlijk alle andere inzenders van kopij
die het leven van de redactie zoveel gemakkelijker maken! Zij stuurden ons excursieverslagen,
waarnemingen, verhalen, onderzoeksresultaten en andere teksten die de Skor maakten tot wat hij is:
een magazine om trots op te zijn!
Ook dit jaar was de Skor voorzien van vier pagina’s met advertenties, zodat de kosten
enigszins gedekt werden en er een mooier blad geproduceerd kon worden.
Redactie
De samenstelling van de redactie was in 2012 stabiel en op sterkte met vijf man: Lieuwe Dijksen,
Andri Binsbergen, Rob van Bemmelen, Wim Loning en Klaas de Jong. Daarnaast werd de coördinatie
van de Skorbezorging opnieuw verzorgd door Aad en Ina van Gils.
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Excursies, cursussen en lezingen in 2012 door Klaas de Jong
Inleiding
Het jaar 2012 was een jubileumjaar, 30 jaar Vogelwerkgroep Texel, en om die reden hebben we
geprobeerd om elke maand rond de 30ste van de maand een jubileumexcursie te organiseren, bij
voorkeur met elke maand een andere excursieleider. Dit is grotendeels gelukt en hoewel het toch ook
wel enigszins samenviel met de reguliere activiteiten, kreeg ons jubileum op deze manier toch wel
extra aandacht in de pers.
Resultaten
In totaal namen ruim 500 mensen deel aan een activiteit, naast de opkomst van >2000 man van de
Texelse Vogelkijkdag, waar we ook met een stand aanwezig waren. Er werden 15 persberichten
verstuurd en 20 digitale mailings verzonden (aan 275 leden).
Nieuwe leden
We zien over 2012 een stijging van het ledenaantal van bijna 7%. Iets meer dan tien leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd, maar ruim 30 nieuwe leden hebben zich in de loop van het jaar opgegeven,
waardoor we nu bijna 400 leden hebben. In 2009 hebben we ons 300ste lid verwelkomd met een
slagroomtaart, dus wellicht moeten we voor 2013 opnieuw een taart in de aanslag houden?
De digitale mailinglijst, Facebook & Twitter
Eind 2012 waren er 275 leden aangesloten op de digitale mailinglijst. Dit is een mooie stijging ten
opzichte van vorig jaar (254). De twintig berichten waren in de meeste gevallen gericht op aanstaande
activiteiten en bevatten meestal 2 of 3 onderwerpen.
In 2012 is een Facebook-pagina ‘Vogeleiland Texel’ in het leven geroepen. Hoewel het
actieve gebruik nog wat moet wennen, waren er eind 2012 al wel 142 gebruikers die op ‘Vind-ik-leuk’
hebben gedrukt.
Met maarliefst 95 zogenaamde tweets en ook nog eens 50 re-tweets beschikken we over een
actief Twitteraccount. Het aantal volgers is het afgelopen jaar verviervoudigd. De teller stond eind
2012 op 212 tegenover 50 eind 2011.
Zie over deze zaken ook het stukje over de ‘digitale footprint van de VWG’ van Hans Verdaat elders
in dit verslag

Overige evenementen
Naast de gebruikelijke
activiteiten waren er dit
jaar enkele bijzondere
evenementen, zoals een
jubileumbarbecue in de
Dennen, een lezing over
Natuurmonument De Beer
door één van onze leden
(Ed Buijsman), twee
pluisavonden bij Ecomare
en een filmavond. Ook
werd er weer eens een Big
Day gehouden, alwaar
door de winnaars een
nieuw Texels record van
138 soorten werd
gevestigd.
Daarnaast hebben we in
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2012
de agenda op de website
en soms in de Skor, op de ALV van 30 maart 2012 en via de digitale mailinglijst aandacht besteed aan
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landelijke evenementen zoals de Tuinvogeltelling, de SOVON-dag, het landelijke Vogelfestival, etc.
De aantallen deelnemers daarvan zijn niet te achterhalen.
Overzicht
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de verschillende evenementen in 2012 en daar waar
bekend is het aantal deelnemers vermeld.
Datum
7 januari
29 januari

31 maart
9 april

Evenement
Ganzenexcursie Fryslân
Jubileum-ganzenexcursie
Texel
Jubileum-Slufterexcursie
Horsexcursie
Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV)
Jubileum-Horsexcursie
Tweede Paasdagexcursie

28 april
1 mei
5 mei
6 mei
30 mei
7 juli
13 juli
28 juli
29 juli
10 augustus
21 augustus

Weidevogelexcursie
Houtsnippenexcursie
Big Day
Texelse Vogelkijkdag
Fietsexcursie oostkant
Barbecue
Horsexcursie
Lezing Scholeksters
Excursie Scholeksters
Lezing NM De Beer
Pluisavond Ecomare

30 augustus
30 september
4 oktober

Jeugdexcursie Mokbaai
Trekvogelexcursie Tuintjes
Pluisavond Ecomare

16 november
29 november
30 december

Bonte Avond
Jubileum-filmavond
Eindejaarsexcursie

26 februari
3 maart
30 maart

Geleid door
Bernard Spaans
Bernard Spaans

# deelnemers
10 deelnemers
18 deelnemers

Vincent Stork
Giel Witte
Bestuur

15 deelnemers
20 deelnemers
26 deelnemers

Klaas de Jong
Hans Witte & Klaas de
Jong
Giel Witte
Adriaan Dijksen
Martin de Jong
Marc Plomp
Andri Binsbergen
Bestuur
Giel Witte
Bruno Ens
Bruno Ens
Ed Buijsman
Nico Jonker/Klaas de
Jong
Marcel Wijnalda
Klaas de Jong
Nico Jonker/Klaas de
Jong
Bestuur
Marc Plomp
Vincent Stork

32 deelnemers
35 deelnemers
8 deelnemers (regen)
40 deelnemers
9 deelnemers
>2000 deelnemers
8 deelnemers
39 deelnemers
19 deelnemers
22 deelnemers
9 deelnemers
23 deelnemers
25 deelnemers
10 deelnemers
8 deelnemers
30 deelnemers
25 deelnemers
32 deelnemers
35 deelnemers
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Nestkastcontrole in de Dennen in 2012
Geen verslag ontvangen

Wad- en watervogeltellingen in 2012 door Cor Smit
In elk telseizoen, dat loopt van juli tot en met juni, worden door SOVON gemiddeld 5
wadvogeltellingen georganiseerd. In 2012 waren dat er zes, in januari, februari, mei, september,
oktober en november. Helaas verloren we in dit jaar twee trouwe en gepassioneerde tellers. Beiden
stierven veel te jong en na een kort ziekbed: Piet Bakker, de vaste teller van ‘zijn’ eendenkooi
Westergeest en Jan Driehuis, de vaste teller van het Kogerveld.
Het weer tijdens de tellingen was sterk wisselend en leverde in vier gevallen een verlaagde
waterstand op, waardoor delen van de Hengst droog bleven. Omdat het dit jaar zeer beperkt mogelijk
was om van een bootje gebruik te maken werd de Hengst slechts 1 keer bezocht. In twee gevallen was
het niet nodig om de plaat te bezoeken vanwege voldoende hoog water en in drie gevallen was sprake
van verlaging maar kon de Hengst niet worden bezocht. In twee gevallen werd vanaf de oostkant van
Texel geprobeerd om een schatting van de aantallen te maken, maar opnieuw bleek dat de vogels te
ver weg zaten voor een bruikbare telling.
Vooral de tellingen in februari (voorjaarsvakantie), september en oktober (enkele vaste tellers
afwezig) kampten met een gebrek aan tellers, een probleem dat met het overlijden van Piet en Jan
alleen maar groter is geworden. Omdat er zes keer geteld moest worden, werd er ook weer eens in drie
achtereenvolgende maanden geteld (sep-okt-nov), wat een interessante vergelijking van de aanwezige
aantallen mogelijk maakt. In deze drie maanden zie je een gestage afname van het aantal Lepelaars
(van 241 naar 0) en een toename van de Toendrarietgans (van 0 naar 4777), de Kolgans (van 0 naar
3928) en de Smient (van 1365 naar 10.845). Voor meer details zie het over enkele weken te
verschijnen 2e nummer van de Skor.
Dank
Aan de tellingen werd meegewerkt door de volgende waarnemers: Piet Bakker, Andri Binsbergen,
Martien Birkenhäger, Maarten-Jan Boon, Gerrit Boot, Anja Cervencl, Jenny Cremer, Leo Daalder, Jan
van Dijk, Adriaan Dijksen, Lieuwe Dijksen, Pieter Duin, Jan Driehuis, Bruno Ens, Bram Fey, Rob
Hammer, Martin de Jong, Laurens van Kooten, Lise Klunder, Bob Loos, Dirk Maas, Jaap van der
Meer, Carla Mors, Floris Mulder, Gerard Nieuwland, Dick Schermer, Cor Smit, Bernard Spaans,
Vincent Stork, Marian Timmer, Gerrit Visch, André van der Vliet, Giel Witte, Hans Witte & Marco
Witte.

Ganzen- en zwanentellingen door Martin de Jong
In 2012 waren er 4 ganzen- en zwanentellingen, te weten op 11 maart, 22 april, 22 juli en 16
december. De tellingen zijn uitgevoerd door 6 tot 8 tellers waarbij het soms zoeken was naar genoeg
vrijwilligers. Tijdens de decembertelling werden zelfs 27.000 ganzen geteld!
Vanwege de opening van het tuincentrum De Tuunderie zie ik mij genoodzaakt mijn inzet als
coördinator en waarschijnlijk ook als teller te moeten neerleggen: de VWG moet dus op zoek naar een
nieuwe coördinator ganzen- en zwanentellingen.
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Ornithologisch Jaarverslag door Vincent Stork
Voor de 16e keer verscheen op 28 maart 2013 het Ornithologisch Jaarverslag Texel. Ditmaal over
2012, een jaar met weer heel veel waarnemingen en trends die het vermelden waard zijn. Andermaal
hebben tekstschrijvers zich gebogen over ons enorme waarnemingenbestand, waarbij in totaal 269
soorten werden vastgesteld. Elke soort wordt behandeld en van menig soort zijn tabellen (in totaal 38),
grafieken (in totaal 10) of kaartjes (in totaal 10) opgenomen. Het geheel, 72 pagina's full colour, is
voorzien van 45 kleurenfoto’s van zeldzaamheden, maar ook veel van algemenere soorten.
We danken alle betrokkenen: de tekstschrijvers, de fotografen, Jos van den Berg
(fotoredacteur), René Pop (die de foto’s bewerkte), Jenny Cremer (die de opmaak van de kaartjes en
grafieken verzorgde), Pieter Duin (voor het verdelen van de waarnemingen), Klaas de Jong (voor het
lezen van eerder versies) en de verkoopadressen voor het belangeloos opnemen van dit verslag in hun
assortiment.
In verband met het 30-jarig jubileum van de VWG krijgen alle leden dit OJV over het
jubileumjaar gratis aangeboden.

Vogelbeschermingszaken door Jos van den Berg
Onder leiding van Giel is op de Hors, evenals in andere jaren, een stuk strand afgezet voor de
Dwergsterns (in samenwerking met Staatsbosbeheer). In 2012 is dit op verzoek van
Natuurmonumenten ook gebeurd op de Volharding (Noordkop bij de Cocksdorp ).Verder ben ik met
Giel bij twee bijeenkomsten van de wetlandwachten/vogelbescherming geweest.

Weidevogelbescherming op Texel door Giel Witte
In 2012 zijn 30 vrijwilligers weer het land in geweest om weidevogelnesten op te sporen, te markeren
en indien nodig te beschermen. In totaal zijn ca 1800 ha afgezocht. In totaal zijn de gegevens van 2350
ha ingevoerd in het verwerkingsprogramma van Landschapbeheer Nederland. In tegenstelling tot de
rest van Nederland bleek de kievit iets toegenomen te zijn. Dit had alles te maken door de nattere
omstandigheden t.o.v 2011.
De scholekster deed het echter wat minder, waardoor de kievit nu in aantal legsels de
scholekster voor het eerst voorbij is gestreefd. De grutto had een redelijk broedseizoen, maar er zijn
helaas te weinig jongen uitgevlogen.
Het bruto broedsucces lag op circa 50%, dat wil zeggen 50% van de broedparen had in de
uitvliegperiode nog 1 of meer jongen. Er zijn nog een aantal boeren die om een vrijwilliger gevraagd
hebben, maar waar we niemand voor hadden. Daarom is begin maart 2013 weer een beginnerscursus
weidevogelbescherming gestart. Hier zijn vier nieuwe vrijwilligers van overgebleven. Die moeten
natuurlijk nog wel verder opgeleid worden. Er zijn ook enkel zoekers gestopt, zodat we weer met zo’n
30 mensen aan de slag gaan. Er zouden er nog best vier mensen bij kunnen. Een uitgebreid verslag
staat in Skor 5 van 2012.
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Ringgroep Korverskooi 2012 door Mart Zijm
De activiteiten van de ringgroep Korverskooi omvatten zoals elk jaar weer het inventariseren van het
gebied op broedvogels, het gebruiksklaarmaken van het gebied, het plaatsen en opruimen van de
netten, het invoeren van ringgegevens in bestanden enz. enz.
Tussen 13 april en 4 augustus werd er de verplichte 12 keer gevangen t.b.v. het het CESproject. We doen nu al voor het negentiende jaar mee met dat project en hebben nog nooit een dag
verzuimd. In de periode van 4 augustus tot 29 november werd er tijdens de najaarstrek gevangen.
Samen met het CES-project hebben we het afgelopen jaar gedurende 422 uren (93 ringdagen)
vanginspanning geleverd.
In 2012 werden 3.170 vogels van een ring voorzien (waarde ringen €500,=). Minder dan het
jaar ervoor toen er 3.916 vogels werden geringd. De oorzaak moet vooral gezocht worden in veel
lagere vangsten van Zwartkop, Tuinfluiter, Zanglijster en Koperwiek. De enorme vangsten van Merels
met maar liefst 1.155 stuks zorgden uiteindelijk toch voor een redelijk ringjaar. De hoeveelheid
teruggevangen vogels, 1.381 stuks, was weer wat hoger dan in 2011, 981 stuks. Door het goede weer
bleven de al gevangen vogels wat langer in het gebied foerageren.
De ringwerkzaamheden werden dit jaar uitgevoerd door verschiilende leden van de
Vogelwerkgroep, maar ook met behulp van gastringers, samen ca. 40 personen. Deelnemers waren:
Rob van Bemmelen, Flore van den Berg, Andri, Marije en Jarne Binsbergen, Roeland Bom, Anja
Cervencl, Jenny Cremer, Jan Driehuis, Jan van Dijk, Rob Hammer, Job ten Horn, Henk en Tijs
Lichtenbelt, Dirk Maas, Kees, Thijs en Bram Oosterbeek, Dolf Pull, Hanneke Roeper, Liven Rous,
Dick Schermer, Maaike Smelter, Cor Smit, Nicole Stöber (Duitsland), Vincent, Koen en Tristan Stork,
Jenny Welsh, Hans en Willem Witte, Marleen de Witte, Sarah, Tomas, Koen, Riet en Mart Zijm.
Over belangstelling ten aanzien van hulp bij het ringen hadden we dit jaar niet te klagen. Wel is het
wenselijk dat er spoedig nieuwe mensen met een ringvergunning bijkomen.
Sinds oktober heeft Maaike Smelter, via het Vogeltrekstation, zich bij onze groep gevoegd. Zij
is door ons begeleid en heeft nu een volledige ringvergunning, maar wil eerst nog een poosje onder
begeleiding van enkele ervaren ringers werken om vervolgens zelfstandig aan de gang te kunnen gaan.

Digitale footprint VWG Texel door Hans Verdaat
In 2012 heeft de digitalisatie zich binnen de vogelwerkgroep verder voortgezet. In de afgelopen jaren
zijn er naast de website van de vogelwerkgroep ook een digitale nieuwsbrief, e-mail groepen, subwerkgroep websites en andere vormen van digitale communicatie via nieuwe media bijgekomen. Een
toelichting op de afzonderlijke items staat elders in dit verslag. Een overzicht van de door de
vogelwerkgroep gebruikte digitale kanalen:
Medium
Website VWG - www.vwgtexel.nl
Website subwerkgroep - texel.waarneming.nl
Website subwerkgroep - KerkuilTexel.nl
VWG Facebook – Vogeleiland Texel
VWG Twitter
VWG Nieuwsbrief
VWG e-mail groep-bestuur, nestkast, BAT, OJV, etc.
WhatsApp - Bird Alert Texel Groep
Trektellen.nl – 4 telposten op Texel
Vogelkijkhut.nl – 16 kijkpunten op Texel

Beheerder(s)
Hans Verdaat
Pieter Duin, Jos van den Berg & Hans Verdaat
Jan van de Star
Hans Verdaat
Marcel Wijnalda & Klaas de Jong
Klaas de Jong
Hans Verdaat & mailgroep beheerders
Jos van den Berg
Telpostbeheerders
Waarneming.nl

Ontwikkelingsmogelijkheden in 2013
Verdere invoering van [functie]@vwgtexel.nl-e-mail adressen voor alle ‘functies’ binnen de
vogelwerkgroep. Leden kunnen door het versturen van een e-mail aan [functie]@vwgtexel.nl altijd
diegene die deze functie bekleed bereiken. E-mails worden automatisch doorgestuurd naar het e-
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mailadres van diegene die op dat moment die functie bekleed. Dit voorkomt dat mails verdwijnen als
een functie overgenomen wordt of iemand van e-mailadres veranderd. Bijvoorbeeld:
secretaris@vwgtexel.nl
Verdere invoering van [groepsnaam]@vwgtexel.nl-e-mailgroepen voor alle ‘groepen’ binnen
de vogelwerkgroep. (Groep)leden kunnen door het versturen van een e-mail aan
[groepsnaam]@vwgtexel.nl groepsleden bereiken. E-mails worden automatisch doorgestuurd naar de
e-mailadressen van alle groepsleden. Een voorbeeld: nestkast@vwgtexel.nl
Bij ‘open groepen’ kunnen leden zichzelf aan- en afmelden voor hun lidmaatschap van een
groep. De beheerder kan leden ook toevoegen en verwijderen.
Bij ‘gesloten groepen’, zoals bestuur@vwgtexel.nl, kunnen enkel de leden van die groep
gebruik maken van de groep. Niet leden kunnen geen e-mail sturen van of naar die groep. Gesloten
groepen zijn voor interne discussies binnen een groep.
Verdere integratie van de vogelwerkgroep-website met de VWG Facebook en VWG Twitter sites.
Onder andere door het automatisch overnemen van berichten van het ene medium op het andere en
door het aankondigen van activiteiten via ‘Facebook events’.
Per 1 januari 2013 is de Bird Alert Texel SMS-groep vervangen door een WhatsApp-groep. Voor de
leden scheelt dit in de kosten en het biedt veel meer gebruikersmogelijkheden. Vooralsnog is er om
technische redenen een maximum aantal van 30 BAT-groep leden. Naast de WhatsApp-groep is er ook
een BAT-e-mailgroep voor berichten aan alle groepsleden.
Meer aandacht voor het via een Smart Phone in het veld invoeren van waarnemingen op
texel.waarneming.nl. Leden hoeven zo thuis niet meer achter de pc waarnemingen in te voeren en het
levert de vogelwerkgroep meer gedetailleerde waarnemingen voor bijvoorbeeld het Ornithologisch
Jaarverslag. Hiervoor biedt waarneming.nl twee mogelijkheden;
ObsMapp, een app voor android smart phones, zie: http://obsmapp.org
WebObs, een online tool voor alle smart phones, zie: http://webobs.org
Links naar vwgtexel.nl actief verspreiden onder relevante websites door beheerders benaderen,
bijvoorbeeld andere vogelsites en Texelse websites.
Texel.waarneming.nl
Verspreid over alle jaren zijn er momenteel al 378.000 vogel waarnemingen in texel.waarneming.nl
ingevoerd. In 2012 zijn al ruim 80.440 waarnemingen ingevoerd (van 1.747.898 individuen). Dit zijn
de ‘ruwe data’ dus inclusief meerdere waarnemers die dezelfde vogel waargenomen hebben. De
uitgewerkte data is terug te lezen in het Ornithologisch Jaarverslag 2012 van de vogelwerkgroep.
De invoer via ObsMapp en WebObs neemt toe, hierdoor komen waarnemingen sneller
beschikbaar online en dit verhoogt over het algemeen het detailniveau van de waarneming.
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

# vogelsoorten
161
155
164
221
238
184
165
202
230
247
182
158
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De website texel.waarneming.nl wordt gebruikt door de vogelwerkgroep als vogeldatabase en bron
voor het OJV of stukjes voor de Skor. Daarnaast gebruiken twitchers (waaronder veel
vogelwerkgroepsleden) de site ook om hun persoonlijke soortenlijst bij te houden. De Top-10 van
Texelse twitchers op texel.waarneming.nl (over alle jaren) is momenteel:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Over alle jaren
Eric Menkveld
Pieter Duin
Vincent Stork
Aart Vink
Klaas de Jong
Hans Verdaat
Theo Muusse
Jan Duin
Koert Scholten
Gerard van Aalst

# soorten
354
339
318
304
295
288
278
273
268
266

2012
Vincent Stork
Pieter Duin
Klaas de Jong
Adriaan Dijksen
Koen Stork
Aart Vink
Peter de Rouw
Han Buckx
Martin Harskamp
Erik van Dijk

# soorten
232
226
220
187
186
172
160
159
156
153

De Top-10 van fanatiekste invoerders van waarnemingen ziet er net iets anders uit:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Over alle jaren
Aart Vink
Vincent Stork
Klaas de Jong
Pieter Duin
Adriaan Dijksen
Rick van der Weijde
Dick Groenendijk
Frank Sidler
Koert Scholten
Kees Rozier

# waarnemingen
17440
16236
8875
8751
7685
5188
2921
2756
2502
2487

2012
Adriaan Dijksen
Vincent Stork
Klaas de Jong
Peter de Rouw
Aart Vink
Rudie Huiting
Oscar en Jolanda Balm
Folkert de Boer
Pim Frijling
Claudia van Luxemborg

# waarnemingen
1995
1726
1576
1274
1117
695
652
644
624
609

De Kerkuilenwerkgroep in 2012 door Andri Binsbergen
Aan de groei van het aantal op Texel broedende Kerkuilen lijkt geen eind te komen. In 2009 broedden
er voor het eerst sinds 1963 weer Kerkuilen op ons eiland, in 2011 waren er 7 paar en het afgelopen
jaar waren er zelfs 10 paar, waarvan er een twee keer broedde. Het aantal uitgevlogen jongen was met
27 echter aan de magere kant. In Noord-Holland, inclusief Texel, werden vorig 138 broedparen geteld,
vier meer dan in 2011. Landelijk gezien was er ook sprake van een toename ten opzichte van 2011,
namelijk van 2298 naar 2518, maar daarbij moet worden aangetekend dat er na het recordjaar 2007,
toen er 3153 paren werden geregistreerd, een sterke afname optrad (1737 paar in 2009) als gevolg van
een paar strenge winters. Naast de invloed van strenge winters heeft de stand van de Kerkuil op het
vasteland ook te maken met sterke wisselingen in de stand van de Veldmuis, een prooisoort die op
Texel ontbreekt. Grote schommelingen in de stand van de Kerkuil (en andere uilensoorten) zijn dan
ook normaal. Van dergelijke schommelingen is echter op Texel (nog?) niets te bespeuren. Uit het
uitpluizen van braakballen, dat dit jaar op grotere schaal dan ooit heeft plaatsgevonden, is gebleken dat
de Huisspitsmuis hier veruit de belangrijkste prooi is en het lijkt erop dat de stand van deze carnivoor
constant is.
Een van de Texelse broedparen broedde niet in een kast in een schuur, maar in een aan een
boom opgehangen kast op enkele tientallen meters van een woonhuis in het buitengebied. Een
dergelijke broedplaats is in Engeland tamelijk normaal, maar in Nederland bepaald niet. Maar waarom
bij onze buren overzee wel en bij ons niet? Misschien is het een kwestie van de juiste kast op de juiste
plek aanbieden. Het model van deze boomkast is anders dan van de binnenkasten die in schuren
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worden opgehangen (zie afbeelding). Jan van der Star, onze timmerman, heeft alweer een verbeterd
model ontworpen, waarvan er inmiddels twee op het eiland zijn opgehangen.
De samenstelling van de Werkgroep Kerkuil Texel, die door de ledenvergadering van 30
maart 2012 als subwerkgroep is aangewezen, is in 2012 niet veranderd en bestaat uit: Jan van der Star,
Gerrit Visch, Leo van der Vaart, Henk Brugge en Andri Binsbergen. Eerstgenoemde heeft zich
ontwikkeld tot de voorman van de groep. Laatstgenoemde verzorgt vooral de verslagen. Onze ‘vaste’
ringer is Lieuwe Dijksen, die zoveel mogelijk jongen ringt. Inmiddels hangen er verspreid over het
eiland circa 65 kasten, welke regelmatig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van Kerkuilen.
Bovendien worden dan braakballen verzameld. En periodiek worden de kasten schoongemaakt. Al met
al veel werk, dat ook niet altijd even gemakkelijk is,
doordat veel kasten hoog in schuren hangen. Recent
vond in de Wieringermeer bij de controle van een kast
een ongeluk plaats, waarbij ringer en kerkuilpionier Luc
Smit ernstig gewond raakte. Dankzij een donatie van het
Texelfonds beschikt de Texelse Kerkuilgroep nu over
een extra stevige ladder. Bovendien zijn in een aantal
kasten webcams aangebracht die het mogelijk maken
met behulp van een laptop of tablet te kijken wat er in
een kast gebeurt. Veilig en bovendien worden de uilen
op die manier ook niet verstoord. Daarnaast maken wij
op Texel gebruik van een bouwstelling als er een kast in
een schuur wordt opgehangen. Vooral na het genoemde
ongeluk wordt het gebruik van webcams naar Texels voorbeeld elders nagevolgd.
Wie het werk van de subwerkgroep en het wedervaren van Kerkuilen op Texel wil volgen,
raad ik aan een kijkje te nemen op: www.kerkuiltexel.nl. Op die site staat ook hoe je verbinding kunt
krijgen met een live webcam in een kerkuilkast.

De subwerkgroep Vogelkijkhutten in 2012 door Andri Binsbergen
De samenstelling van de groep is in 2012 veranderd. In plaats van Martien Birkenhäger, die van Texel
vertrokken is, hebben we Jan van Dijk als lid mogen begroeten.
Er is twee keer vergaderd: op 15 februari en op 5 september. Deze vergaderingen zijn in feite
werkbesprekingen, waarbij de stand van zaken met betrekking tot de bestaande voorzieningen en
plannen voor de aanleg van nieuwe vogelkijkposten wordt doorgenomen. Verder wordt er vaak
beraadslaagd over allerlei andere zaken, zoals onderhoud aan de oeverzwaluwwand bij Minkewaal,
het maaien van de Tuintjes bij de vuurtoren en vrijwilligerswerk in de gebieden van
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De leden van de groep maken dan ook allen deel uit van de
vrijwilligersgroep van Natuurmonumenten, welke bij tijd en wijle ook actief is in gebieden van
Staatsbosbeheer. Als het gaat om onderhoudswerk aan de kijkposten, zoals schilderen van de hut bij
Ottersaat, het opruimen van door bezoekers achtergelaten rommel en het snoeien van wilgen enz. bij
de kijkpost bij de Robbenjager dan gebeurt dat meestal door enkele mensen van de groep. Soms wordt
versterking gevraagd van anderen. Zo nemen aan het opruimen van het door Staatsbosbeheer
gemaaide gras in de Tuintjes doorgaans zo’n 8 à 10 VWG-leden deel.
De mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe kijkposten zijn beperkt gebleken. Het is ook
de vraag of het wel nodig of gewenst is overal kijkposten te bouwen; vaak zijn er al prima
mogelijkheden om vanaf wegen en paden naar vogels te kijken. Er is echter één kijkpost die we al heel
lang willen realiseren: een kijkpost bij de Horsmeertjes. In 2012 was er eindelijk voortgang in de
plannen en begin 2013 kregen wij de vereiste vergunning voor de aanleg van een open kijkpost bij het
westelijke Horsmeertje. Na het broedseizoen wordt die aangelegd.
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