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Bestuur
Het bestuur bestond uit:
Lieuwe Dijksen (vz)
Vincent Stork (algemeen secretaris)
Rina Rood (penningmeester)
Adriaan Dijksen (natuurhistorische secretaris)
Klaas de Jong (excursies en lezingen)
Giel Witte (vogelbeschermingszaken)
Marcel Wijnalda (pr-zaken)
Zij kwamen eens in de zes weken bij elkaar, waarbij alle verenigingszaken ter sprake kwamen.
Daarbij vervult ze in onze vereniging een richtinggevende en coördinerende taak. Uit de
onderstaande deelverslagen moge blijken hoe breed de activiteiten van de Vogelwerkgroep
zijn.
Na even boven de 400 leden te zijn uitgekomen lag het ledental rond de 390. Er is natuurlijk
altijd wel enig verloop dus verontrustend is dit niet.

Verslag penningmeester jaarrekening 2014
(Rina Rood, penningmeester)
In het jaarr 2014 hebben we een verlies van € 3.966,52 geleden.
De uitleg hiervoor is:
Kosten PR:
Het bedrijf 53 graden Noord heeft een website gemaakt.
De eenmalige kosten bedroegen € 2.261,80.
De overige kosten van PR ad € 55,45 zijn kosten voor een stand.

Ornithologisch jaarverslag:
In 2013 is besloten, dat alle leden gratis een OJV ontvangen.
Daardoor is de opbrengst van het OJV veel lager.
Diversen:
Voor de “Vogel van het jaar” is € 250,-- bijgedragen.
Voor de rechtzaak Klimbos is € 490,60 betaald.
De kosten voor de uitreiking Gouden Lepelaar waren € 175,–.
Er zijn extra kopieen gemaakt voor de Skor ad € 96,20.
Deze posten bijelkaar hebben een totaalbedrag van € 1.011,80.
Contributie:
Op 8 maart 2015 is er afgeboekt op betaalde debiteuren € 1.391,-- .

Public Relations
(Marcel Wijnalda, pr-coördinator)
De PR-werkzaamheden van de VWG omvat vooral de volgende items:
- stand
- website, agenda
- publicatie in lokale media
- facebook
- twitter
- radioTX
- informatie via voorlichting
Het doel is: informeren over, promoten van, de werkzaamheden van onze vereniging. Een
subdoel is: ledenwerving.
Stand
Het afgelopen vogeljaar is de VWG een aantal keren uitgenodigd om met een stand te staan
om onze werkzaamheden en Vogelwerkgroep te promoten. Dat blijkt altijd weer een succes,
dat wil zeggen: dat doel wordt wel gehaald. Wel is het vaak moeilijk om genoeg vrijwilligers te
vinden om ook een steentje bij te dragen, al was het maar een half uur achter de stand.
De Natuurmarkt, Nationale Vogelweek, met op Texel de Vogelkijkdag, georganiseerd door
het Vogelinformatiecentrum en de Sovondag. Via de informatiestand hebben we ook een
aantal nieuwe leden kunnen voor onze vereniging kunnen winnen. Naast informatie wordt er
ook af en toe wat verkocht, meestal zijn de kosten hierdoor weer op nul.
Het was altijd weer goed om met een stand ergens gestaan te hebben. Dankbaar zijn we voor
de actieve leden die dit werk op zich namen!
Website
http://www.vwgtexel.nl/
Ook is er veel werk gedaan aan onze website en wordt de agenda bijgehouden op de website.
Door ziekte en technische problemen, had dit soms vertraging of stond er geen actuele
informatie vermeld, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat de nieuwe website erg
goed voldoet en voorziet in de behoefte (zie ook verderop in dit overzicht).

Publicatie in lokale media
Er zijn afgelopen vogeljaar een paar maal (grote) artikelen gepubliceerd in de locale media.
Een enkele keer, zoals bij een aanstaande lezing of een excursie, wordt dit geplaatst op
www.texelplaza.nl en vermeld in 'Dit Weekend'. Dat heeft vooral een informatief karakter. Bij
het inleveren van een persbericht of aankondiging is het een verrassing hoe de schrijvende pers
dit gaat verwerken, als ze het al gaan publiceren.
Enkele hoogtepunten:
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/q/ne_id/1519 (uitreiking
Gouden Lepelaar, landelijk nieuws)
http://www.wadden.tv/archief/natuurnieuws-texel-gouden-lepelaar (korte video van de
uitreiking Gouden Lepelaar - met dank aan lid Marc Plomp)
http://www.texelplaza.nl/nieuws/artikel/054700/ (kijkpunt Waterral geopend)
Facebook
https://nl-nl.facebook.com/vwgtexel Deze pagina wordt bijgehouden door Hans Verdaat. Het
is een publieke pagina waar iedereen (die FB heeft) op kan kijken. Vaak staat er meer op, dan
wat er op onze website vermeld staat, als het gaat om een activiteit of achtergrondinformatie.
En dan natuurlijk de prachtige foto's van diverse leden. Het is interessant om reacties van
'likers' of 'dislikers' te lezen. De pagina is 726 maal 'geliked'.
Twitter
@VWGTexel
Ook wordt er getwitterd, er komen wekelijks een kleine tien 'volgers bij'. Soms 3 op een dag.
Op dit moment zijn dat er: 466. We hebben ruim 1240 maal getweet of geretweet. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 'ziel van onze vereniging', evenals bij al het
PR-werk. Een enkele keer worden we (positief) aangesproken of geraadpleegd via Twitter.
Andersom heeft Twitter uiteraard ook de functie dat er veel (wereld)vogelnieuws binnenkomt.
Geselecteerd, vanzelfsprekend. Het is erg interessant om te lezen wat er zoal speelt in de
'vogelwereld'. Een lezing of activiteit werd al menigmaal bezocht dankzij een tweet van onze
zijde. Wie nog niet 'volger' is, kan dat elk moment worden. Enkele andere vogelwerkgroepen
van Nederland worden gevolgd, maar ze allemaal volgen is bijna niet te doen. Twitter is
populairder dan ooit!
RadioTX
http://www.radiotexel.nl/
Eéns per maand verzorgen Klaas en Lieuwe de uitzending over vogels van het programma
Natuurwijzer op ons lokale radiostation. Het is zeer de moeite waard om deze te beluisteren.
Overigens kan er ook teruggeluisterd worden, bijvoorbeeld via internet of uw mobiele
telefoon. De uitzendingen zijn steevast op zondagmiddag van 12-13 uur. Vaak worden Texelse
vogelaars gebeld, maar andersom reageren er ook bewoners 'live' in de uitzending. De
vogelwerkgroep wordt op deze wijze ook gepromoot. U bent van harte uitgenodigd om eens
te komen kijken of mee te doen met een uitzending.
Informatie en voorlichting
Het hele bestuur is actief bezig en heeft derhalve ook de voorlichtingsfunctie. We geven graag
informatie aan nieuwsgierigen. Of we consulteren. Vorig jaar hebben we een start gemaakt om
onszelf uit te nodigen en een gesprek te hebben met de diverse lokale politieke afdelingen. Op

deze wijze hebben wij ons zelf als gesprekspartner, maar ook als consultant geprofileerd. Onze
standpunten, en vooral de verduidelijking daarvan, stonden en staan daarbij telkens centraal.
Veel leden zijn lidgeworden doordat we hen vroegen tijdens een activiteit. Persoonlijk en
helder, dat is goed (zie ook verderop in dit verslag).
Visie/toekomst
De huidige mogelijkheden zijn tamelijk goed benut, als het gaat om PR. Een risico is
voortdurend dat we veel doen met (te) weinig mensen en eigenlijk nog meer willen doen.
Graag doen we expliciet een oproep om ons te versterken in de uitvoering van sommige
PR-zaken. Geef iemand of uzelf op, informeer bij het bestuur.

Website
(Resi Kompier)
In april 2014 is de nieuwe website operationeel geworden. Daaraan is hard gewerkt door oa.
Klaas de Jong, Resi Kompier, Marcel Wijnalda en Hans Verdaat in samenwerking met 53
Graden Noord.
Op zich is de site nu af, en vooral interessant voor vogelaars van de overkant die wat willen
weten over vogels kijken op Texel: waar vind je vogelkijkhutten, welke vogels zijn er recent
gezien, wanneer en waar zijn excursies, wat voor activiteiten onderhoudt VWG texel. Ook
gegevens over trektellingen e.d zijn via de site snel toegankelijk. Het is inmiddels wel tijd om
her en der teksten aan te passen aan de nieuwste gegevens, er is immers alweer een jaar
verstreken.
Is de site zelf vrij statisch, dat geldt niet voor het Facebook- en Twitterdeel van de website.
Daar staat wat er op dit moment speelt. Bijvoorbeeld dat het OJV binnenkort verschijnt. En
welke vogels er recent zijn waargenomen. Deze twee media worden intensief gebruikt.

Excursies & Evenementen 2014
(Klaas de Jong)
Inleiding
Het aantal deelnemers aan excursies wisselt sterk en helaas komt het de laatste jaren zelfs voor
dat er geen deelnemers komen opdagen voor een excursie. Dit vergemakkelijkt het niet om
excursieleiders te vinden, die toch al schaars zijn. Een treurige ontwikkeling, want er is zo veel
te beleven en zo veel te zien! We laten ons dan ook niet weerhouden en organiseren gewoon
weer veel activiteiten in 2015!
Nieuwe leden
We begonnen het jaar met 405 leden en hebben helaas het jaar af moeten sluiten met ‘slechts’
390 leden. Deze daling is natuurlijk jammer, dus misschien moeten we onszelf tijdens de
excursies weer wat fanatieker gaan promoten?
Resultaten
Bij de diverse activiteiten hebben tal van mensen deelgenomen en kennis genomen van de
betrokken vogels. In onderstaande tabel zie je de meeste activiteiten met hun resultaat, maar
daarbuiten zijn natuurlijk veel vogelwerkgroepleden in het veld ook altijd actief met het delen
van hun kennis met toevallig voorbijkomende vogelaars.
Door middel van 9 persberichten naar een ruim aantal media zijn berichten over de

vogelwerkgroepactiviteiten verspreid.
De digitale mailinglijst Koekoek!
De Koekoek! verscheen 16x in 2014, meestal kort voor een excursie of andere activiteit om
mensen (vooral leden) op de hoogte te stellen van een aankomend evenement. In de meeste
gevallen werden dergelijke aankondigingen vergezeld van mededelingen en/of leuke weetjes.
Dit werkt bijzonder goed en werd door veel mensen erg gewaardeerd. Steeds meer leden
geven zich op voor de nieuwsbrief. Het percentage leden dat de Koekoek! ontvangt is in 2014
gestegen van 79% naar 83%.
Overige evenementen
Evenementen van derden, zoals de Texelse Vogelkijkdag, de Dutch-Birding-weekenden en de
Sovondag werden door ons als VWG gepromoot en werden ook zeer goed bezocht door onze
leden.
Overzicht
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de verschillende evenementen in 2014 en daar
waar bekend is het aantal deelnemers vermeld.
Datum
11 januari
1 februari

Evenement
Ganzenexcursie Fryslân
Schelpen opbrengen
Ottersaat
Horsexcursie
Houtsnippenexcursie
Paaswandeling

Geleid door
Bernard Spaans
Natuurmonumenten

17 mei
13 juni
27 juni
7 juli
14 juli
28 juli
6 augustus
8 augustus
11 augustus
25 augustus
27 september
25 oktober
29 november

Giel Witte
Adriaan Dijksen
Hans Witte/Dick
Schermer
Texelse Vogelkijkdag
Marc Plomp
Steltloperexcursie Utopia Bob Loos
Steltloperexcursie Utopia geen excursieleider
Steltloperexcursie Utopia Klaas de Jong
Steltloperexcursie Utopia Klaas de Jong
Steltloperexcursie Utopia Bernard Spaans
Scholeksterexcursie
Bruno Ens
Scholeksterexcursie reprise Bruno Ens
Steltloperexcursie Utopia Bernard Spaans
Steltloperexcursie Utopia Giel Witte
Rondje rond de Hors
Giel Witte
Nacht van de Nacht
Vincent Stork
Landelijke Sovondag
Sovon

29 december

Eindejaarswandeling

22 maart
19 april
21 april

Vincent Stork

Deelnemers
0 deelnemers
9 deelnemers
8 deelnemers
21 deelnemers
20 deelnemers
veel deelnemers
12 deelnemers
8 deelnemers
10 deelnemers
8 deelnemers
23 deelnemers

25 deelnemers
31 deelnemers
4 deelnemers
28 deelnemers
diverse Texelse
VWGers
15 deelnemers

De Skor
(Klaas de Jong)
Met een vast team, begonnen in 2013, zijn alle vijf edities gemaakt. De samenwerking groeide
in de loop van het jaar en ook werd een nieuw desktop publishing programma, Adobe
InDesign, geïntroduceerd. Vooral dit laatste had nogal wat voeten in de aarde en hoewel het
veel beter werkt dan Word (dat feitelijk geen DTP-programma is) was één en ander ook nog
erg wennen. Hierdoor ontstond soms een flinke vertraging en bovendien grote frustratie bij de
redactie.
Druk
Aan het begin van het jaar werd de Skor nog gedrukt bij L&R aan de Spinbaan, maar later in
het jaar hebben zij hun drukpers de deur uitgedaan en hoewel zij nog steeds onze orders
aannemen op de manier die we gewend zijn (gelukkig!), wordt het drukwerk nu uitbesteed aan
samenwerkende drukkers in Noord-Holland. De levertijd is uitstekend en meestal krijgen we
meer Skorren dan we bestellen, waardoor er een aantal overblijven voor promotionele
doeleinden.
De oplage is van 420 gestegen naar 430, aangezien het ledenaantal aanvankelijk ook bleef
stijgen. Later in het jaar stagneerde het ledenaantal en liep het zelfs iets terug.
Het aantal pagina’s wisselde dit jaar af en toe (40, 40, 40, 32 en 36), waarmee de weliswaar
lichte, maar toch zekere daling van het aantal pagina's voorgezet wordt: 212 in 2010 en 2011,
200 in 2012, 192 in 2013 en nu dus 188.
Redactie
Heel 2014 bestond de redactie uit Lieuwe Dijksen, Resi Kompier, Cor Smit en Klaas de Jong.
Dank
De redactie dankt de vaste schrijvers en columnisten, maar zeker ook de spontane
stukjesschrijvers en diegenen die op verzoek een verslag van een evenement hebben
geschreven. En natuurlijk veel dank voor de verschillende fotografen die de Skor, zeker nu hij
in full colour wordt gedrukt, zo prachtig voorzagen van illustrerende foto's, sommigen door
spontaan foto's naar de redactie te sturen, maar vooral René Pop, die vaak op het allerlaatste
moment nog even de prachtigste platen uit zijn archief opdook om de artikelen met
toepasselijke soorten te omlijsten.
Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar Edzard van Abs, die ons met raad en daad
terzijde heeft gestaan in onze strijd met InDesign! Dank!
Advertenties
Dankzij onze adverteerders waren de vier pagina’s met advertenties weer precies gevuld. Dit
zorgde voor een mooie tegemoetkoming in de drukkosten.
Bezorging
Veertien van onze leden namen ook dit jaar de taak op zich om in hun buurt een aantal Skorren
te bezorgen, waardoor de vereniging veel portokosten uitspaart en het lidmaatschap goedkoop
kan blijven. Hulde! En natuurlijk ook dank aan de Skorbezorgingscoördinatoren Aad & Ina
van Gils. Zij hebben aan het einde van 2014 de taak neergelegd, maar zullen in noodgevallen
nog met alle plezier inspringen voor de nieuwe coördinatoren. Hoera!

Vogelbeschermingszaken
Conform onze doelstellingen worden nieuwe (planologische) ontwikkelingen op Texel kritisch
gevolgd in het belang van de vogelstand. Al of niet daarom verzocht, gaven wij reacties en/of
advies aan instanties en particulieren. Wij bezochten voorlichtingsbijeenkomsten, spraken in en
dienden zienswijzen en/of bezwaren in.
In 2014 bijvoorbeeld met betrekking tot:
De dijkverzwaring, met name de “zandige oplossing” voor het dijkvak Prins Hendrikpolder.
De inrichting van Waal en Burg.
De plannen voor inrichting van een buitendijksgebied ter hoogte van Oosterend.
De plannen voor aanleg van een klimbos bij De Koog (zie onder).
Wij zijn vertegenwoordigd in de adviescommissie van het Nationaal Park Duinen van Texel
Ook in het veld worden zaken ten bate van de vogelbescherming aangepakt, zoals het
onderhoud van de Oeverzwaluwwand in Minkeswaal en de weidevogelbescherming (zie
onder).

Klimbos procedure
(Adriaan Dijksen)
In 2014 procedeerden we verder tegen de aanleg van een klimbos in het meest noordelijke
stukje van De Dennen bij De Koog. In het archief bevinden zich 42 stukken/mails die
aangaande deze zaak zijn binnengekomen in dit jaar.
Op 27 maart vond een zitting plaats bij de Rechtbank van Alkmaar. Helaas werden onze
bezwaren hier uiteindelijk niet gehonoreerd. Op advies van onze advocaat, Vos&Vennoten
Advocaten, Haarlem besloten we in hoger beroep te gaan bij de Raad van State in Den Haag.
De Alkmaarse rechtbank had namelijk niet getoetst aan het Oude Bestemmingsplan dat geldig
was ten tijde van de aanvraag.
Op 17 juli stelden wij hoger beroep in, samen met Landschapszorg Texel, 10 voor Texel en
een aantal omwonenden. De RvS huurt de Stichting Advisering Bestuursrechtszaken (Stab) in
om onderzoek naar de zaak te doen. En zo bezochten wij in de 2e helft van juli met een jurist
van de Stab het betreffende terrein. Op 5 augustus al kregen we een kopie van het advies van
de Stab aan de raad van State, waarin de Stab onze bezwaren geheel onderschreef! NB het
blijft een advies en de rechters van de RvS kunnen dit negeren.
De procedure gaat al lang niet meer alleen over het feit of er belangrijke natuurwaarden in het
gebied zijn (in 2014 weer broedplaats van Ransuil en Boomvalk), maar ook over zaken zoals:
is een klimbos (extensief) dagrecreatief (mede)gebruik of had er een bestemmingsplanwijziging
naar Dagrecreatief Terrein moeten plaatsvinden? Verandert het gebruik door aanleg van het
klimbos niet (dat is een argument van de gemeente Texel)? Past een klimbos in de bestemming
Bos in het nieuwe bestemmingsplan? Past de bouw van een kiosk op de grens van Natuura2000 gebied etc. etc.?
(op 19 januari waren wij in Den Haag voor de behandeling van ons beroep bij de RvS;
inmiddels is de uitspraaktermijn van 6 weken verlengd tot 12 weken, zodat er nog niets te
melden valt).

Weidevogelbescherming 2014
(Giel Witte)
In maart hebben we weer een startavond gehad in de Wielewaal te De Waal.
Daar hebben we 29 personen ieder weer een stuk op Texel toegewezen om nesten op te
sporen. In totaal werd op ruim 200ha gezocht. Het voorjaar begon erg koud en de vogels
begonnen niet zo vroeg als in de voorgaande jaren.
In de 2e helft van maart werden al wel kievitnesten gevonden, maar de meeste toch in april.
Dit gaf op bouwland weer problemen met de voorjaarsbewerkingen. Ook de goed markeerde
en verlegde legsels gingen verloren door predatie. Kieviten lijken zich nog meer dan afgelopen
jaren zich terug te trekken in kolonies. Het voordeel is wel dat ze met de “vliegend hectares”
regeling beter beschermd kunnen worden. Hierbij krijgen de boeren een vergoeding als ze een
perceel met veel legsels later gaan bewerken. Zo laat dat de pullen uit zijn en zich kunnen
redden. Flinke delen van Texel zijn nu “leeg” wat betreft de kievit.
Het was wel een redelijk goed scholeksterjaar. Dit kwam ook omdat het in de periode dat de
nesten uitkwamen er redelijk wat regen kwam, zodat de grond niet zo hard was. Hierdoor
konden de vogels in de buurt van het nest foerageren en konden zo hun nest beschermen.
Dit was terug te vinden in de groepjes die na de broedperiode langs de waddendijk zaten. Hier
werden tussen de 15 en 20% juvenielen geteld. Dit is veel beter dan de afgelopen jaren. Een
flink deel van de scholeksters die op grasland broeden begonnen pas toen het land al gemaaid
was. Ze moesten hier beschermd worden tegen grazend vee wat daar ingeschaard werd.
Grutto’s trekken zich ook steeds verder terug naar de gebieden rond de natuurterreinen en ten
oosten van Den Hoorn. De kleine populaties die altijd verspreid over het gebroed hebben lijken
steeds meer te verdwijnen. Dit is voor hun de enige manier om zich gezamenlijk te wapenen
tegen de predatoren.
In de Butendiek nabij Den Hoorn is ook weer een proef gedaan met het vol water pompen van
greppels. Dit trok best veel vogels aan. Niet alleen grutto’s kwamen hier op af, maar ook de
scholeksters, tureluurs en kieviten waren hier duidelijk meer aanwezig dan op andere
vergelijkbare plekken. Erg leuk was de vondst van maar liefst 21 nesten van eidereenden in het
boerenland. Dit is de enige plaats in Nederland waar dit gebeurt.
Dit jaar stoppen om verschillende redenen, nogal wat mensen met de weidevogelbescherming.
Om die reden is er eind februari 2015 een begincursus weidevogelbescherming geweest.
Hier kwamen 15 personen op af waarvan er 10 verder wilden als vrijwillige beschermer.
Nu moeten ze in de praktijk nog leren hoe ze het zoeken onder de knie moeten krijgen. Een
hoop werk voor de meer ervaren zoekers.
De resultaten van 2014:

Ornithologisch Jaarverslag 2013
(Adriaan Dijksen)
De samenstelling van het Ornithologisch Jaarverslag (OJV) ging vorig jaar niet helemaal
zonder problemen. Door grote drukte viel de hoofdredacteur gedurende het proces van
samenstellen uit en moesten er noodmaatregelen bedacht worden. Op dat moment waren er al
diverse tijdslimieten overschreden zodat de verschijning voor de Paasdagen er niet meer inzat.
Met een bij elkaar getrommelde groep medewerkers, o.a. bestaande uit schrijvers en
redactieleden van de Skor werd al het werk vlot getrokken en er met volle kracht aan gewerkt.
Zo kon het OJV toch nog voor de Vogeldag medio mei verschijnen.
Een dergelijk boekje met prachtige foto’s en een enorme hoeveelheid aan gecomprimeerde
gegevens over het voorkomen van de vogelsoorten op Texel, komt niet zomaar tot stand. In
totaal werkten er ten minste 31 verschillende leden aan mee, waarvan een aantal in een
dubbelrol (bijv. als schrijver en als fotograaf). Er waren bijv 12 schrijvers, 15 fotografen en 6
correctors. Te veel dus om hier allemaal te noemen, maar ze staan allen in het verslag gemeld.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de opmaak en vormgeving verzorgd door René van
Rossum (Puffin dtp&fotografie) en was L&R de drukker. Ten slotte noemen we Edzard van
Abs die verantwoordelijk was voor distributie en verkoop.
Het verslag werd zoals het jaar daarvoor aan alle leden gratis beschikbaar gesteld. Dit betekent
natuurlijk dat er minder exemplaren verkocht zijn in de vrije verkoop, die toch nog altijd enkele
honderden bedraagt.
Nog steeds krijgen wij van diverse zijden van vogelend Nederland veel lovend commentaar
over ons OJV. Dat is een stimulans om door te gaan, maar zoals bij al onze activiteiten is hulp
van voldoende leden daarbij onontbeerlijk.

Broedvogelinventarisaties 2014
(Adriaan Dijksen)
Vrijwilligers bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
In 2014 verzamelden ten minste 16 vrijwilligers van de Vogelwerkgroep in 27 verschillende
gebieden of gebiedjes van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.
Een aantal mensen deed meer (kleine) gebieden, andere gebieden werden door 2 of 3 mensen
onderzocht. Zo nu en dan vindt er een afwisseling van de wacht plaats. Vaak beginnen de
tellers aan de klus na eerst een of meer jaar als assistent te hebben meegedraaid met de
‘hoofdteller’.
De verzamelde gegevens gaan uiteraard naar de terreinbeheerders en worden ook opgeslagen
in onze eigen database. Waar relevant, worden ze gebruikt in het Ornithologisch Jaarverslag.
Vanwege de strikte en krappe planning van dit verslag blijft het belangrijk dat de resultaten
direct na het broedseizoen worden ingeleverd. Helaas gelukt dat nog steeds niet allen.
Naast het eigen plezier in het vogelen is het tellen van broedvogels ook nog nuttig. Het is
belangrijk voor het beheer van de terreinen en de bescherming van vogels. Bovendien krijgen
we van Staatsbosbeheer er ook nog een vergoeding voor die in de kas van de Vogelwerkgroep
vloeit. Bij beide organisaties bestaat bovendien de mogelijkheid eventueel vrijwilligerswerkkleding te krijgen.
In het afgelopen jaar zijn er door omstandigheden en overlijden enkele tellers uitgevallen.
Daarom en ook omdat er natuurgebieden niet meer geteld kunnen worden, blijft er behoefte
aan meer en dus nieuwe tellers. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben een aantal
natuurgebieden ‘in de aanbieding’. Het jaarlijks tellen van alle terreinen lukt hen na de forse
bezuinigingen, niet meer.
In de vogelzangcursus van dit voorjaar wordt ook aandacht besteed aan de methodes om
broedvogels te inventariseren. Dit is dus een aanrader zeker voor mensen die eerst als
‘assistent’ zouden willen meedraaien.
Het is echt leuk werk, het ‘dwingt’ je om vroeg (wat vroeger) dan voor de meesten
gebruikelijk, op te staan en het geeft je het recht te vogelen in anders afgesloten terreinen.
Dank aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor de altijd vlotte en bereidwillige
medewerking.
Zwaluwen
Vanuit de Vogelwerkgroep werd ook de Huiszwaluwtelling georganiseerd. Hier hebben weer
ten minste 8 mensen aan meegewerkt door structureel het aantal nesten van de Huiszwaluwen
in een gebied of dorp te tellen of door de hen bekende broedgevallen doorgegeven. Waar
mogelijk werd ook de Gierzwaluw ‘meegenomen’, maar dat is een stuk lastiger. In de Skor is
al verslag gedaan van deze tellingen.
Ook bij de Huiszwaluwtelling kunnen we nog wel enige assistentie gebruiken, in het bijzonder
voor het dorp Oudeschild.

Kerkuilenwerkgroep 2014
(Gerrit Visch en Jan van der Star)
Vooral dank zij het timmerwerk van Jan van der Star hangen er nu verspreid over het hele
eiland 65 nestkasten. Een aantal daarvan zijn uitgerust met infraroodcamera’s, wat de controles
makkelijker maakte: geen klim- en klauterwerk meer. De controles kostten veel tijd maar
loonde de moeite. Er waren ten minste 18 broedparen, waarvan enkele 2 keer broedden. Van
de 53 jongen die uit het ei kropen vlogen er 47 uit, waarvan er al weer 6 dood werden
gevonden. De jeugdsterfte onder jonge Kerkuilen is altijd hoog. In de na het broeden
verzamelde braakballen, bleek de Huisspitsmuis weer de talrijkste prooi (ca. 75%), maar
werden toch ook regelmatigmatig Noordse Woelmuizen gevonden (18 %).

Ringgroep Korverskooi 2014
(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. Vorig jaar
waren we gedwongen om een nieuwe motormaaier aan te schaffen, maar dit jaar begaf de
houtkachel in de keet het. Een aantal ringers en assistenten hebben geld bijeengebracht
waardoor we een nieuwe konden aanschaffen. Deze kachel is niet alleen nodig om het wat
aangenamer te maken, maar ook om ons materieel in het najaar droog te houden. Door
Staatsbosbeheer werd de ringershut voorzien van een nieuwe dakbedekking, waardoor we
weer droog ons werk kunnen doen.
Tussen 13 april en 1 augustus werd er de verplichte 12 keer gevangen t.b.v. het het CESproject. We doen nu al voor het éénentwintigste jaar mee met dat project en hebben nog nooit
een dag verzuimd. In de periode van 1 augustus tot half november werd er tijdens de
najaarstrek gevangen. Helaas moesten we half november vroegtijdig stoppen vanwege de
vogelgriep. Hierdoor vingen we belangrijk minder Merels en Koperwieken.
Samen met het CES-project hebben we het afgelopen jaar gedurende 444 uren (95 ringdagen)
vanginspanning geleverd.
In 2014 werden 3.820 vogels van een ring voorzien (waarde ringen €580,-). Meer dan het jaar
ervoor toen er 3.541 vogels werden geringd. Dit hogere aantal komt voornamelijk doordat het
een heel goed vangjaar was van Roodborst, Tuinfluiter, Zwartkop en Tjiftjaf. De hoeveelheid
teruggevangen vogels van 752 stuks was veel lager dan het gemiddelde in voorgaande jaren.
Dit lage aantal komt doordat we vanwege de vogelgriep het vangen in de laatste periode van
de Mereltrek moesten staken. Gevolg: minder merels geringd en derhalve ook minder
teruggevangen. Een uitgebreider verhaal verschijnt binnenkort in de Skor.
De ringwerkzaamheden werden dit jaar uitgevoerd door verschiilende leden van de
Vogelwerkgroep, maar ook een enkele keer met behulp van een gastringer of andere
belangstellenden, samen 40 personen. Hans Witte verzorgde weer de invoer op Trektellen.nl.
Over belangstelling ten aanzien van hulp bij het ringen hadden we ook dit jaar niet te klagen.
Gezien het ouder worden van de vergunninghouders en het overlijden van Andri, is het nog

steeds wenselijk dat er binnen niet al te lange tijd ringer(s) met vergunning bijkomen. Anja
Cervencl is dit jaar geslaagd voor haar ringvergunning. Ze was al sinds 2010 bij ons in actie.
Nu mag ze dus zelfstandig ringen, maar zij heeft soms andere verplichtingen, waardoor we niet
volledig op haar kunnen rekenen. Vermoedelijk kan ze niet helpen tijdens de Ces-periode.

Ganzen- en zwanentellingen 2014
(Bernard Spaans)
In 2014 zijn er 6 ganzen- en zwanentellingen gehouden, steeds op zondagen en rond
hoogwater Oudeschild. Met betrekking tot de teldata houden we ons aan de door SOVON
georganiseerde tellingen in het Waddengebied. Er werd geteld op 23 februari, 23 maart, 18
april, 4 mei, 12 oktober en 14 december. Bij de telling in april en mei werden alleen Rot- en
Brandganzen geteld. De groep van tellers en belangstellenden bestaat uit 25 personen waavan
ongeveer 16 mensen regelmatig meetellen. Per telling werd er geteld door 6 tot 10 mensen. De
Rot- en Brandganzentellingen werden uitgevoerd door 1 tot 2 tellers. Het blijft soms lastig om
voldoende mensen te vinden om eilanddekkend te kunnen tellen.

Wad- en watervogeltellingen in 2014. Een kort overzicht van de resultaten
(Cor Smit)
De totalen voor Texel overziend valt op dat er in januari en november relatief veel vogels op
Texel aanwezig waren, waaronder opvallend veel Nijlganzen en Brandganzen, en opvallend
weinig Toendrarietganzen. Dat laatste zou een gevolg kunnen zijn van de zachte winter, die
overwinteren in verder noordelijk of oostelijk gelegen gebieden heeft mogelijk gemaakt. Zowel
de Nijlgans als de Brandgans zijn aan een opvallende opmars bezig. In januari werden ook
opvallend veel Smienten en Kluten geteld. De 310 Kluten zijn een recordaantal voor deze soort
in deze maand.
Het totaal aantal vogels in mei lag op hetzelfde niveau als in vorige jaren en werd nadrukkelijk
beïnvloed door het hoge aantal Grote Sterns in Utopia (10.000). Daarnaast werden vrij hoge
aantallen Bonte Strandlopers, Rosse Grutto’s en Drieteenstrandlopers waargenomen, de laatste
soort vooral tussen paal 12 en 15. Zowel in september als in november werden, in vergelijking
tot andere jaren, opvallend veel Goudplevieren geteld. De Rotganzen waren, dankzij een goed
broedseizoen, in november in opvallend hoge aantallen aanwezig.
Vanwege de vergrijzing en uitdunning van het tellersbestand is in 2014 ijverig geprobeerd om
nieuwe krachten voor de tellingen te werven. Dat is voor een deel gelukt en daarmee zijn we
weer uit een situatie die geleidelijk aan problematisch begon te worden. Nieuwe tellers blijven
welkom maar het ziet er voorlopig naar uit dat we weer zonder al te grote problemen alle
telgebieden met tellers, en waar mogelijk met vaste krachten, kunnen bemensen.

De resultaten:
18/01/2014

18/05/2014

14/09/2014

08/11/2014

Dodaars

17

3

22

31

Fuut

5

25

14

32

Aalscholver

66

1573

414

110

Kleine Zilverreiger

5

0

21

19

Blauwe Reiger

19

15

38

35

Lepelaar

2

158

281

0

Kleine Zwaan

193

0

0

55

Toendrarietgans

974

0

0

1870

Kolgans

6831

0

0

3061

11.504

3642

7245

11.926

Brandgans

2006

16

588

1408

Rotgans

4012

3680

35

7666

Grauwe Gans

Nijlgans

1048

114

242

571

Bergeend

1399

517

1170

1613

14.405

0

2821

9787

Wintertaling

1911

0

799

1280

Wilde Eend

4379

727

3126

3002

Pijlstaart

785

0

55

324

Slobeend

211

55

112

326

Eider

2804

1076

684

117

Scholekster

5374

1967

2109

3909

Kluut

310

161

2

202

0

54

447

117

Smient

Bontbekplevier
Goudplevier

8

80

11.336

10.215

Zilverplevier

930

581

6

132

Kievit

4004

288

1764

4117

Kanoet

1606

25

257

126

Drieteenstrandloper

246

1176

178

656

Bonte Strandloper

331

3046

238

662

Kemphaan

137

0

64

74

Rosse Grutto

2367

7377

1895

216

Wulp

9029

614

1538

7062

Tureluur

358

174

1695

384

Steenloper

155

77

146

154

Kokmeeuw

855

3433

6670

3712

Stormmeeuw

6529

588

3505

7490

4

2416

100

45

Zilvermeeuw

6444

2627

8260

7132

Grote Mantelmeeuw

481

30

150

505

Grote Stern

0

10.419

60

1

Visdief

0

821

4

0

93.056

48.395

59.457

91.694

Kleine Mantelmeeuw

