Ledenbijeenkomsten 2012
7 maart: Jaarvergadering.
11 april: Chris van Turnhout. Het nestkaartenproject, onderzoek naar broedsucces. Wat levert
dat nu op? Chris is medewerker van bureau SOVON. Een van de projecten die door SOVON worden
georganiseerd is het nestkaarten projecten. Chris gaat in zijn presentatie in op resultaten van dit
onderzoek.Landelijke worden door veel waarnemers nestkaarten ingevuld. Hierdoor kunnen
veranderingen in begin ei-leg, aantal eieren en broedsucces worden vastgelegd. Vaak blijkt er een
relatie te zijn met veranderingen in klimaat en voedselaanbod. Een zeer boeiende lezing. Soorten die
besproken worden zijn Bonte Vliegenvanger, Kerkuil, Boerenzwaluw e.a.
9 Mei. Ernest van Asseldonk ; Nachtzwaluw en heidebeheer. Een presentatie over het effect van
beheer op heidevogels en de nachtzwaluw in het bijzonder. In Nationaal Park de Meinweg wordt actief
heidebeheer toegepast ten behoeve van de aanwezige Adderpopulatie. Ook vogels reageren op dit
beheer. Hoe, en of ook de Adder al van het beheer profiteert zal nader worden toegelicht.
20 juni. Ger van den Oetelaar. Versnelling van natuurrealisering door ARK in Kempen~Broek"
Stichting ARK is sinds medio 2010 bezig om de realisatie van een aantal provinciale doelstellingen te
versnellen. Het gaat met name over de realisering van natuur in het Kempen~Broek binnen de
gemeenten Weert en Nederweert. Via de aankopen van ruilgronden wordt natuur uitgeruild en daarna
gerealiseerd. De resultaten zijn zodanig dat alle andere Nederlandse provincies geïnteresseerd zijn in
deze versnelling. Behalve de aanleg van natuur wordt er ook gewerkt aan landschapsversterking en
hebben een aantal soorten extra veel aandacht o.a. de kraanvogel.
12 september. Frank Meeuwissen: presentatie meeuwen herkennen. De herkenning (onderling)
van 1e kalenderjaar (bruine) meeuwen, te weten Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Geelpootmeeuw
en Pontische meeuw, vóór hun eerste oud en nieuw dus.
17 oktober. Peter van Geneijgen. Ontwikkeling van de Slechtvalk in Nederland De lezing gaat
over de biologie en ecologie van de Slechtvalk in Nederland. De werkgroep Slechtvalk Nederland is
opgericht door een stel enthousiastelingen die elkaar tegenkwamen bij het eerste broedpaar in
Nederland na de DDT crash. Ondanks het wereldwijde voorkomen dreigde de Slechtvalk uit te sterven
door overmatig gebruik van DDT in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Door een verbod op
dergelijke bestrijdingsmiddelen krabbelde de Slechtvalk langzaam uit een diep dal om vanaf 1990
vaste voet in Nederland te krijgen. Nu zijn er zo'n 100 tot 120 broedparen die zich vooral thuis voelen
op hoge gebouwen zoals koeltorens, schoorstenen op industrieterreinen, kerktorens en
hoogspanningsmasten. Er echter ook al paren die op de grond broeden of in een boom.
12 december: Thijs Loven. 19 jaar broedvogelonderzoek in Nederweert; een terugblik. Vanaf
1994 worden zeldzame en schaarse broedvogels onderzocht. In die periode is veel veranderd.
Natuurherstel kreeg in Nederweert een enorme impuls, de intensivering van de landbouw werd verder
doorgevoerd en de stedelijke gebieden werden vergroot. In die periode zijn soorten verdwenen,
hebben zich nieuwe broedvogels gevestigd, was hier en daar sprake van een dramatische afname,
maar namen soorten ook spectaculair toe; 19 jaar onderzoek in een notendop.

Activiteiten 2012
Januari
10 januari midwintertelling. Alle kanalen en vennen in Nederweert worden geteld.
februari
6 februari tot en met 1 april. Basiscursus Vogels herkennen: Betreft zeven lesavonden en vier
excursies. Lessen worden gegeven op maandagavond in gemeenschapshuis Haazehoof te Ospel.
Tijd 20.00-22.00 uur. (cursus is volgeboekt).
maart
15 maart tot 30 juni. Weidevogelbescherming.
15 maart tot 30 juni. Broedvogelonderzoek zeldzame en schaarse soorten.
mei
1 mei -15 juni Steenuilenproject: controle nestkasten op broedgevallen. Oktober: schoonmaken
kasten.
Juni
Datum volgt. Tijd: 21.15 uur-23.30 uur. Avondexcursie Weerterbos. Per fiets wordt een avondbezoek
gebracht aan het Weerterbos. Vertrek: parkeerplaats Loverstraat Nederweert. Via Laarderheide een
fietstocht naar de Daatjeshoeve. Bezoek aan de retentiebekkens in aanleg, de Grashut, en heideveld
en laagte bij Grootven en Kleinven.
Kerkuilenproject; controle van de kerkuilkasten op broedgevallen vanaf (ongeveer) 1 juni.
Bij een broedgeval wordt er afhankelijk van de grootte en leeftijd van de jongen eventueel geringd.
Daarna volgt een controle op een mogelijk tweede broedsel ( augustus/september).
In september/oktober kasten schoonmaken.
augustus
1 augustus tot en met 30 november Trektellen Groote Peel, Aan de Berg.
september
September:familiedag. Datum volgt.
oktober
7 oktober trektellint/ Nederweert. Tijd 6.45 -12.00 uur. Op twee plaatsen in Nederweert (Groote Peel,
en De Zoom) worden gelijktijdig de trekvogels geteld.
Landschapsbeheer aan object in Nederweert. Info volgt
november
e
1 zaterdag november: landelijke natuurwerkdag
Landschapsbeheer aan object in Nederweert. Info volgt
december
15 december - 1 januari. PTT telling op vier telroutes in Nederweert worden alle vogels geteld.

