
JAARVERSLAG 2015                                                        

Op 26 april 2016 bestaat Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden 50
jaar. Op 1 januari 2015 hadden we 1010 en aan het eind van 2015 978
betalende leden. In 2015 zijn 30 nieuwe leden ingeschreven en helaas 67
leden uitgeschreven.  Daarnaast  wat  de Domphoorn betreft:  39  ruil-  en
gratis abonnementen voor bijvoorbeeld de wachtkamer van de huisarts. Via
onze vereniging zijn ca. 40 leden ook geabonneerd op “Het Vogeljaar”. 

HET BESTUUR

Overleden
In 2015 ontvielen ons enkele trouwe leden. Ben Duncker was tot vlak voor
zijn overlijden actief in de werkgroep Landschapsbeheer. Greet Pieterse-
Jansen heeft tot 2001 allerlei werk verzet voor onze vereniging, het laatst in
de werkgroep Beheer en de schoonmaakploeg, waarna zij  wegens hoge
leeftijd stopte met haar activiteiten. Ingeborg Haveman, die na een lange
ziekteperiode overleed,  was een trouwe deelneemster aan excursies en
dialezingen en is ook actief geweest in de werkgroep Beheer.

Leden- en bestuursvergaderingen
In 2015 vergaderde het bestuur regulier iedere maand, dus 12 maal.  In
oktober werd een extra vergadering belegd over de viering van het 50-jarig
jubileum in 2016. De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 23 april.
We namen afscheid van bestuurslid Cees Gielis en verwelkomden Jopie de
Gans als nieuw bestuurslid. Arie Versluis werd officieel benoemd tot erelid
van onze vereniging.

Lintjesregen
Maar  liefst  vier  actieve  leden  mochten  eind  april  een  Koninklijke
Onderscheiding  in  ontvangst  nemen  als  erkenning  en  dank  voor  hun
tomeloze inzet voor natuur en landschap: Gijs van Elk, Astrid Kant, Arie
Stijsiger en Arie Versluis.

Ome Gerritprijs
Tijdens  de  jaarlijkse  vrijwilligersavond  is  Koen  van  Baren,  die  al
decennialang allerlei  hand- en spandiensten verricht  in de Schaapskooi,
benoemd  tot  Vrijwilliger  van  het  Jaar  2015.  Koen  was  er  door
familieomstandigheden helaas niet bij en ontving de eretekenen behorende
bij de Ome Gerritprijs daarom pas later.
 

Lentefeest en Open dag
Op 18 april werd rond de Schaapskooi een Lentefeest gehouden, met als
hoofdthema’s het natuurvriendelijk inrichten van tuinen en het bij de natuur
betrekken  van  de  jeugd.  Er  was  veel  belangstelling  voor  bijen  en
bijenplanten. Een groep KNNV’ers liet zich langdurig bijpraten over flora en



fauna van de Vijfheerenlanden tijdens een excursie  in  het  natuurgebied
achter de Schaapskooi. 
Op 3 oktober is weer de traditionele Open Dag georganiseerd, waarop de
werkgroepen en de vereniging zich presenteren. Mede dankzij het mooie
najaarsweer werd de Open Dag heel goed bezocht. 

Actiever benaderen van (potentiële) leden
Op  24  februari  vond  weer  een  kennismakingsbijeenkomst  plaats  voor
nieuwe leden, die onder het genot van koffie, thee, koek en een drankje
informatie kregen over de werkgroepen en de doelen van onze vereniging. 

Samenwerking Leerdam
In  2015 heeft  Dick Kerkhof  de vegetatieontwikkeling in  de heringerichte
Natuurtuin Varsseveld onderzocht en advies uitgebracht aan de gemeente.
Wij werken ook samen met Leerdam op het gebied van amfibieëntrek – zie
daarvoor het verslag van de werkgroep Amfibieën. 

Samenwerking Vianen
In Vianen was tot begin april de Plangroep Buitengebied Noord actief. Dit
overlegorgaan,  samengesteld  uit  gemeenteambtenaren  en  diverse
belangenbehartigers,  adviseerde  de  gemeenteraad  over  de  recreatieve,
educatieve  en  economische  mogelijkheden van  de  Lekuiterwaarden  ten
noorden ven het oude stadscentrum, die in 2010-2015 heringericht zijn. De
Natuur- en Vogelwacht deed in 2015 mee aan vier bijeenkomsten van de
Plangroep Buitengebied Noord.

Overleg met Het Utrechts Landschap
Er is eenmaal mondeling overlegd met Het Utrechts Landschap over de
overdracht van het rietputje bij het Fort bij Everdingen. Omdat het putje nog
niet in de EHS is opgenomen, is de overdracht uitgesteld.

Overleg met Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den
Hâneker en Weidevogelberaad Zuid-Holland
Vanaf  2016  wordt  het  agrarisch  natuurbeheer  gecoördineerd  door
gebiedscollectieven.  In  2015  overlegden  wij  vijfmaal  met  het
Gebiedscollectief  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  over  het
Natuurbeheerplan  2016  van  de  provincie  Zuid-Holland  en  de
voorbereidingen voor  het  weidevogelseizoen 2016.  Namens het  bestuur
bezocht Dick Kerkhof zes maal het Weidevogelberaad Zuid-Holland. Met
Den  Hâneker  is  ook  een  keer  overlegd  over  de  natuurdoelen  van  het
project Ruimte voor de Lek bij Vianen.

Overleg met Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht
In 2015 is de herinrichting van de uiterwaarden bij Vianen in het kader van
Ruimte voor de Lek voltooid. Wij hebben in 2015 zes maal meegepraat in
de  Klankbordgroep  Ruimte  voor  de  Lek.  In  het  najaar  is  door
Rijkswaterstaat een nieuwe klankbordgroep opgericht die zich richt op het
beheer  van  de  heringerichte  Lekuiterwaarden.  In  deze  Beheersgroep



Uiterwaarden Lek hebben wij in 2015 driemaal meegepraat.
Met  Rijkswaterstaat  is  driemaal  overlegd  over  natuurcompensatie  in
verband met  de  verbreding  van  de  A27,  en  tweemaal  over  het  project
Stroomlijn, dat gaat over het vegetatiebeheer in alle uiterwaarden van de
grote rivieren.

Commissie  Natuur  en  Landschap  van  het  Gebiedsplatform
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Onze vertegenwoordiger  heeft  viermaal  overlegd over  natuurplannen en
voorgenomen ingrepen in de ruimtelijke ordening. 

Dick Kerkhof

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING

Vooroverleg over Ruimtelijke Ordening In diverse klankbordgroepen en in
de Commissie Natuur en Landschap van het Gebiedsplatform worden ook
RO-aspecten  behandeld.  Onze  inbreng  in  deze  overlegorganen  is
weergegeven in het verslag van het bestuur.

Zienswijzen
Het  bestuur  heeft  bij  de  Raad  van  State  beroep  ingesteld  tegen  het
bestemmingsplan Windpark Autena van de gemeente Vianen, omdat wij
menen dat de gevolgen voor de fauna onvoldoende onderzocht zijn en ook
landschappelijke bezwaren hebben. De Raad van State heeft ons beroep
helaas ongegrond verklaard.

Dick Kerkhof

WERKGROEP ONDERHOUD SCHAAPSKOOI

De werkgroep onderhoud heeft  de reguliere werkzaamheden zoals grind
harken, perken wieden, haag knippen, knotwilgen snoeien, terras onkruid
vrijhouden,  zonnepanelen  van  vogelpoep  ontdoen  uitgevoerd.  Ook  is
afgelopen zomer de buitenkant van de Schaapskooi opnieuw in de verf
gezet, vooral  bij het houtwerk van de keukenaanbouw was dat hard nodig.

                                                                               

 Piet Solleveld

BEHEER SCHAAPSKOOI

Het  afgelopen  jaar  was  voor  onze  werkgroep  in  veel  opzichten  weinig
anders dan in voorgaande jaren. We waren paraat bij allerlei activiteiten,
zoals  bijvoorbeeld  onze  befaamde  winterse  dialezingen.  Deze  worden
onverminderd  zeer  goed  bezocht,  dit  zijn  dan  ook  topavonden  met
bijhorende  omzet  voor  ons.  Ook  onze  jaarlijkse  open  dag  werd  goed
bezocht,  bij de fruitschuur was het een drukte van belang, de vraag naar
hoogstamfruit was groot.

Zoals andere jaren ontvingen we groepen van allerlei organisaties, zoals



bijvoorbeeld Het Vogeljaar. Deze stichting maakte afgelopen jaar voor de
laatste  keer  gebruik  van  onze  diensten,  omdat  zij  stoppen  met  enkele
activiteiten. Hierover schreef ik in een eerdere Domphoorn. 
Een  nog  jonge  organisatie,   Energie  coöperatie  De  Knotwilg  genoemd,
maakt sinds kort óók af en toe gebruik van onze faciliteiten.  Zo organi-
seerden zij in november een goed bezocht energiecafé in De Schaapskooi.
Onze knotgroep werkt samen met deze organisatie aan het project  “Geen
tak de streek uit”. 

De verkoop van hoogstamfruitsap  e.d.  is  weer  gestegen en maakt  een
belangrijk deel uit van onze omzet. Dit draagt bij in de kosten welke we
maken om gebouw en inventaris te kunnen onderhouden. Zo kochten we
afgelopen  jaar  een  nieuw  koffie  en  theeservies.  Op  op  het  oude  zat
nauwelijks  nog  glazuur.  In  het  nu  begonnen  jaar  willen  we  i.v.m.  het
komend jubileum de grote zaal wat oppimpen, na ruim 30 jaar is dit hard
nodig. 

Helaas ontvingen wij afgelopen jaar twee keer een droevig  bericht, dit naar
aanleiding  van  het  overlijden,  van  de  dames  Greet  Pieterse  en  Inge
Haveman. Beiden zijn in onze werkgroep als gastvrouw actief geweest.

In dit net begonnen jubileum jaar  zullen allerlei extra activiteiten worden
georganiseerd.  Hierover  hoort  u  meer  van  het  bestuur.  Voor  onze
werkgroep  best  een  uitdaging,  het  zal  veel  extra  drukte  voor  ons
meebrengen. Houdt u dus de activiteitenagenda in de gaten, wij ontvangen
u graag.

Arie Versluis

DE GROENE WINKEL  

In  de  Groene  winkel  worden  uitgaven  op  het  gebied  van  de  natuur
aangeboden, ook voor de jeugd. Boeken, uitgegeven door het KNNV, door
Tirion,  de  Vlinderstichting,  en  de  Nederlandse  Jeugdbond  voor
Natuurstudie zijn beperkt in voorraad. Wij constateren dat de verkoop van
boeken  terugloopt.  Ook  wijzigen  de  prijzen  bij  de  uitgever  nogal  eens.
Reden  waarom wij  onze  voorraden  beperkt  houden  en  in  de  toekomst
nieuwe  uitgaven  van  uitg.  KNNV  eventueel  wel  op  bestelling  kunnen
leveren. Zo zijn er in 2015 een aantal veldgidsen paddenstoelen verkocht.
De keuze aan zoekkaarten en speciale informatiekaarten is groot en wordt
waar nodig / mogelijk uitgebreid. De onderwerpen van de wenskaarten in
het  rek  werden  en  worden  steeds  aangepast  aan  het  seizoen  en  de
voorraad aangevuld. 
Voor de diverse DVD’s over tuinvogels, roofvogels en uilen kan men bij ons
terecht,  evenals  voor  de   DVD over  de  Zouweboezem en  de  in  eigen
beheer gemaakte cd met informatie over amfibieën. 
De diverse nestkasten, eveneens gemaakt in eigen beheer, worden over
het algemeen goed verkocht, evenals een aantal speciaal bestelde en voor



ons gemaakte eendenbroedkorven. 
Het  is  de bedoeling onze werkzaamheden in  het  komend jaar  op deze
manier voort te zetten.

 Sonja van Baren

WERKGROEP BEHEER COLLECTIE

Collectie vogels en zoogdieren.

In  het  afgelopen  jaar  hebben  leden  weer  dieren  die  mogelijk  gebruikt
kunnen worden voor de collectie  opgezette  vogels  en zoogdieren in  de
diepvries in de Schaapskooi gelegd.  Hierdoor hebben we de collectie met
weer  een  aantal  soorten  kunnen  uitbreiden.  Het  gaat  hierbij  om  de
volgende  soorten:  Waterspitsmuis,  Veldmuis,  Dwergmuis,  Eekhoorn,
Velduil,  Grauwe  gans,  en  vrouwtje  Zwartkop.  Daarnaast  is  door  het
beschikbaar  stellen  van  extra  fondsen  door  de  ledenvergadering  de
aankoop  mogelijk  gemaakt  van:  Oeverloper,  Zwarte  ruiter,  Goudplevier,
Zilverplevier, Poelruiter, Bosruiter, Kwartelkoning, en Morinelplevier.  Deze
dieren hebben ondertussen een plaats gevonden in de collectie. 
De gedane vondsten zorgen voor een continue toevloed van beesten die
opgezet gaan worden. Op het moment van het schrijven van dit overzicht
zijn nog omstreeks 14 dieren bij de preparateurs aanwezig.
Voor wat betreft  de insekten collectie verwijs ik naar het verslag van de
Insekten Werkgroep.

Cees Gielis

WERKGROEP EDUCATIE 
 

Bezoek scholen aan de Schaapskooi
In  2015  is  2   keer  een  project  aangeboden voor  de  leerlingen  van  de
basisscholen. Daarnaast hebben wij medewerking verleend aan leerlingen
van het voortgezet onderwijs, die bij  ons hun GPO’s (= grote praktische
opdracht), een onderdeel van het eindexamen hebben voorbereid en deels
uitgewerkt. 
In  2016  zullen  weer,  vooralsnog  in  beperkte  mate,  projecten  aan  de
scholen  worden  aangeboden.  De  basisscholen  in  de  Vijfheerenlanden
worden hierover benaderd, ook als er andere projecten tussendoor zouden
komen. We hopen weer veel leerlingen te mogen ontvangen.

                                   Sonja van Baren

Jeugdactiviteiten
Dit jaar zijn weer verschillende jeugdactiviteiten verzorgd, die matig tot druk
bezocht werden. Zo hebben we o.a. vetbollen gemaakt en een “huisje” met
nestmateriaal.  Tijdens het  Lentefeest  waren de hele dag kinderen in de
weer. De aantallen hebben we helaas niet bijgehouden. 
Ook op de Opendag in oktober was er een programma voor de jeugd en
was er de hele dag van alles te doen.  In november  stonden padden-



stoelen centraal in, maar vooral ook achter de Schaapskooi. 
En de natuurvakantieweek, een hele week in augustus, niet te vergeten.
Bij de maandelijkse watervogeltellingen rond Leerbroek, Schoonrewoerd,  
gaan steevast enkele jongens mee.

Chris Kramer

Dialezingen 

Dialezingen 2015
2015-01-
15

Henk Tromp Ontdek de natuur in de VHL

2015-01-
29

Maas v/d Ruitenbeek Wild Scandinavia         

2015-02-
12

John v/d Heuvel Biesbosch

2015-02-
26

Geurt Besseling Veluwe,  ontmoetingen  met  het
verleden

2015-03-
12

Egbert van Oort Ooievaars

2015-03-
26

Johan Elzenga Rock Mountains       

2015-10-
08

Joke Stuurman De Eifel

2015-10-
22

Mira Diels en
Dick Hoogenboom

Extremadura

2015-11-05 René Krekels Amfibieën in beeld
2015-11-19 Wiggele de Haas Noorwegen
2015-12-
03

Jan v/d Greef Op  natuurfotografische
ontdekking-en   in  de  binnen-  en
buitenwereld

2015-12-
17

Ton Fey De Wadden

2015-04-
09

Leden voor leden: 

Johan Scholtens, Cees Gielis en Hans de Braal

De lezingen werden goed bezocht.  Het eerste blok met een record van
gemiddeld  83  en  het  2e blok  71  personen.  Ook de  loten  werden  goed
afgenomen. Daardoor een positief saldo. Dit concept werkt goed. Ook de
aansluitende avond met foto’s van leden was een groot succes
een groot succes. 

Simon Bakker

VOGELWERKGROEPEN 
 



Weidevogelgroep 

2015 was een bijzonder jaar, echt anders dan andere jaren. Na een nat
voorjaar, kwamen de weidevogels niet snel tot broeden. Waar lag dat nou
aan? Wat dieper in het seizoen kwam de harde waarheid aan het licht; er
was veel predatie. De vogels die niet op de nesten zaten, hadden natuurlijk
al hun eerste eieren verloren aan predatoren die van alle kanten aanvielen.
Ze  probeerden  het  nog  eens,  maar  veel  van  deze  nesten  gingen  ook
verloren. Hoe komt dat nou, zo ineens? Er gingen veel stemmen op dat er
van die enorme muizenplaag in Nederland en met name in Friesland veel
rovers als marters, vossen hermelijn en bunzing geprofiteerd hadden. Nou
leek die muizenplaag bij ons wel mee te vallen, maar als een plaag voorbij
is,  zit  je  met  de grote hoeveelheid  predatoren die honger hadden. Veel
nesten gingen verloren, er kwamen wel kuikens groot, maar veel minder
dan vorig jaar. Er was veel onrust in het veld, grote groepen grutto’s die al
fladderend boven een hermelijn of bunzing hingen en hem zo wegleidden,
het was geen ongewoon gezicht. Ik heb het zelden zo gezien. Het is erg
deprimerend  om  dit  eens  mee  te  maken,  vele  jaren  met  een  goed
broedsucces gingen aan dit jaar voorbij. De dertig boeren zijn nou juist zo
enthousiast  bezig;  zij  laten grote  percelen kuikenland staan juist  op die
weilanden waar de nesten gevonden zijn. Een ideale situatie. 
Uiteindelijk na hard werken heb ik 21 grote gruttokuikens van kleurringen
voorzien.  Dat  is  duidelijk  minder  dan  voorafgaande  jaren.  Het  aantal
gevonden nesten verschilt niet veel met vorige jaren meer dan 570 nesten
werden gevonden en beschermd tegen de moderne landbouw. Nou draai ik
al wat langer mee in weidevogelland, inmiddels 25 jaar in de VHL en heb ik
vaker hoge predatie meegemaakt. Gelukkig bleek het in de volgende jaren
weer goed te komen. Elk jaar is anders. Laten we daar maar op hopen.
Hieronder een tabel met de gevonden nesten, de twee zomertalingnesten
zijn met succes uitgekomen, dit maakt de weidevogels in de VHL uniek. 

Astrid Kant

Legsel per soort 2015
Soort totaa

l
bekend uit Niet uit  %  uit

Pred.
Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00    00
Graspieper 2 2 2 0 100.00    00
Grutto 175 165 111 54   67.27    48
Kievit 280 245 182 63   74.29    46
Scholekster 41 35 27 8   77.14    06
Krakeend 3 3 1 2   33.33    00
Tureluur 64 62 47 15   75.81    14
Watersnip 1 1 0 1   00.00    01
Wilde eend 3 2 2 0 100.00    00
Veldleeuwerik 2 2 1 1   50.00    01



Zomertaling 2 2 1 1   50.00    01

Totaal 574 520 375 145   72.12   117

Astrid Kant

WERKGROEP NESTKASTEN

De werkgroep nestkasten heeft alleen nog mezenkastjes hangen op het
terrein van de Schaapskooi, het terrein van het ZHL achter de Schaaps-
kooi en verder nog in de Oudemanhuis boomgaard aan de Biezenweg in
Hagestein  en  in  de  boomgaard  van  Bas  Bikker  aan  de  Kerkweg  in
Schoonrewoerd. 
Op het terrein van de Schaapskooi en er achter hadden we de volgende
soorten: Nijlgans: 3 in bosuilenkasten en in een torenvalkenkast, 
Holenduif: 1 in holenduivenkast en 2 in bos in een uilenkast, Koolmees: 12,
Pimpelmees: 10, Ringmus: 5, Huismus: 1, Grauwe Vliegenvanger: 2, 
Spreeuw 1.
In de boomgaard aan de Kerkweg in Schoonrewoerd hingen nog 4 kastjes,
met 2 paar Ringmus en 2 paar Pimpelmees. We hebben er 4 mezenkastjes
bij gehangen en een torenvalkenkast.
In  de  boomgaard  in  Hagestein  hebben  we  een  nieuwe  bosuilenkast
opgehangen. Van het schoonmaken van de andere kastjes weet ik niets
meer. Ik werd daar namelijk door een Hoornaar in mijn hoofd gestoken, als
gevolg van de allergische reactie was ik een paar uur erg beroerd.
Met Rien de Keizer en Ad Sprang zijn we alle kerkuilenkasten die in de
Vijfheerenlanden hangen aan  het  controleren,  we  maken ze schoon en
sommige hangen we hoger of op een andere plek. 

 Piet Solleveld

Vogelwerkgroep 

De vogelwerkgroep gaat in 2016 het vijfde jaar in van zijn bestaan. We
kunnen stellen dat het gelukt is om de witte vlek die de Vijfheerenlanden
was als het gaat om vogeltellingen weg te werken. Een groot deel van onze
regio wordt inmiddels al jaren geteld en daarmee levert de vogelwerkgroep
belangrijke data voor met name Sovon Vogelonderzoek Nederland. Door
de tellingen weten we of  soorten voor-  of  achteruit  gaan en kunnen er
eventueel maatregelen genomen worden.

Zwarte Sterns
Met de zwarte sterns is het dit jaar niet heel goed gegaan. De nestvlotjes
op twee verschillende locaties op de Linge werden wel gevonden door de
ouderparen, maar broedsucces bleef helaas veelal uit. 

Vogelatlas
De laatste atlasblok-tellingen zijn gedaan. Deze maakten deel uit van een
groot project om heel Nederland ornithologisch in kaart te brengen. Van



2012 tot en met 2015 zijn vrijwel alle atlasblokken in Nederland geteld op
wintergasten en broedvogels. In 2018 brengt Sovon de nieuwste vogelatlas
uit. 

Watervogeltellingen
Vanaf september tot  en met  april  worden de watervogels geteld.  Het is
vaak  een  koude bezigheid  om alle  smienten  en alle  andere  eenden te
tellen.  Maar  van  een  veld  vol  kolganzen  of  kleine  zwanen  worden  we
allemaal warm.

Punt Transect Telling
De langs lopende telling van SOVON is de PTT in december van ieder jaar.
Langs  een  traject  zijn  er  20  punten  waar  geteld  wordt.  Gedurende  vijf
minuten worden alle soorten genoteerd die ter plaatse zijn of overtrekken.
De laatste PTT telling in onze regio vond plaats in 1989. In 2014 heeft de
VWG dit  weer opgepakt  en ook dit  jaar  is  er weer geteld.  Volgend jaar
komen er een of twee routes bij.

Avifauna
De laatste avifauna van de Vijfheerenlanden dateert nog uit de beginjaren
van onze vereniging.  Stapje voor  stapje wordt  gewerkt  aan een nieuwe
editie. In een prachtige online ‘Wiki’- omgeving is straks de stand van de
vogels in onze mooie streek te volgen.

Open Dag
Vanzelfsprekend stond de VWG ook dit jaar weer op de open dag van de
Schaapskooi  met  als thema nesten.  In het  kader van de Eurobirdwatch
werden  ’s  ochtends  de  vogels  achter  de  Schaapskooi  geteld.  Een
enthousiast groepje basisschoolkinderen telde fanatiek mee. 

Tot slot
Veel dank aan alle leden van de vogelwerkgroep voor hun inzet!

Christiaan Diem

LANDSCHAPSBEHEER 

Jaarverslag  VUT– groep: onderhoud knotwilgen

Terug blikkend op het afgelopen jaar kan er  gezegd dat de werkgroep veel
gedaan  heeft.  Er  werden  ruim  500  wilgen  geknot  en  het  hout  werd
versnipperd. 
Het was voor het eerst dat we in samenwerking met de projectgroep “Geen
tak de streek uit”  met een versnipperaar door de Vijfheeerenlanden zijn
getrokken. Het was een goede actie, maar nog niet rendabel.  Inmiddels
hebben we nieuwe afspraken en contacten gemaakt. Er zal nu per wilg een
kleine bijdrage gevraagd gaan worden.
In het voorjaar werd een snoeicursus verzorgd. Hiervoor was veel animo
en het resultaat mag er ook wezen. De boomgaard aan de Kerkweg werd



goed onderhanden genomen. 
Tijdens  het  plukseizoen  werden  de  nieuwe  pakken  aangemeten  en  in
september  liep  iedereen  in  zijn  nieuwe  werkoutfit.  Het  is  een  geweldig
gezicht in de boomgaard of tijdens snoeien en knotten al die mannen in
eenzelfde  pak  te  zien.  We  zijn  herkenbaar  en  dat  levert  wel  nieuwe
aanvragen op. 
Ook kwam er een nieuwe boomgaard bij. De boomgaard voldeed aan onze
criteria en was onbespoten.  Hier hebben we eerst fruit geplukt, daarna de
bomen flink  gesnoeid en de elzenhaag gekortwiekt.
In de loop van het seizoen is er een voucher van   1000 euro  aangevraagd
bij de Groene Motor voor het planten van nieuwe hoogstamfruitbomen. Het
voucher is ons toegekend.  Inmiddels staan de nieuwe bomen in de grond.

De mannen van de werkgroep Landschapbeheer hebben in het voorjaar en
op de sapdag hun aandeel geleverd om deze dagen mede te doen slagen.

In  november werden allen werkgroepleden uitgenodigd door de Energie
coöperatie.  Maurice Kruk hield een lezing  over  de landschappelijke  en
cultuurhistorische  betekenis  van  knotbomen.  Maurice  heeft  duizenden
schilderijen  van  Vlaamse  en  Hollandse  meesters  onderzocht  op  het
voorkomen van knotbomen. Dit sloot mooi aan bij het huidige Van Gogh-
jaar 2015. Voor deze bijeenkomst werden naast de projectgroep van het
project  'Geen  tak  de  streek  uit'  van  de  energiecoöperatie  ook  enkele
wilgenknotploegen uit onze streek uitgenodigd.

Terugkijkend kan gezegd worden dat we met z´n allen een flinke prestatie
geleverd hebben. Een dikke pluim voor de mannen.

Johan Stevens
 
Hoogstamfruitgroep

Net voor het plukseizoen begon kregen de vrijwilligers van de werkgroep
uniforme  werkkleding  uitgereikt.  Hierop  zijn  naam  en  logo  van  onze
vereniging gedrukt, een fraai geheel. We lopen er keurig bij en het draagt
bij aan onze herkenbaarheid.
Helaas moesten we dit jaar aan de slag zonder onze vriend Ben Duncker,
deze was 22 juli na een ziekbed van enkele maanden overleden. Hierover
las u in een eerdere Domphoorn. 

Het  afgelopen jaar  viel  de oogst  van  hoogstamfruit  in  Nederland  nogal
tegen.  Ook  bij  die  percelen  in  de  Vijfheerenlanden,  welke  wij  al  jaren
plukken was dit  het  geval.  Vooral  uit  de boomgaard aan de Biezenweg
kwam nauwelijks fruit, dit laatste was vooral ook te danken aan de hevige
hagelbuien die onze regio in de nacht van 30 op 31 augustus teisterden. 
Hoewel wij in goede jaren wel 25 ton met soms uitschieters tot ruim 30 ton
appels  en  peren  plukken,  stopte  de  teller  deze  keer  bij  iets  meer  dan
17.500 kilo.  Dit  was meer dan wij  in  eerste instantie verwachtten,  maar



gedeeltelijk te danken aan het feit dat we dit  jaar voor het eerst,  in een
kleine boomgaard aan de Diefdijk te Schoonrewoerd  mochten plukken.
Doordat  men  met  de  Peugeot  bus  niet  in  deze  boomgaard  kan,  is  dit
nieuwe  perceel  voor  ons  wel  wat  bewerkelijk.  Het  fruit  werd  daar  met
kruiwagens uitgereden, hierbij kregen we gelukkig hulp van enkele cliënten
van stichting Vitaal Dorp Everdingen. 

Hoewel geen grote oogst, gebruikten we voor onze eigen hoogstamfruitsap
productie maar net de helft van het totaal. Ongeveer 2 ton werd per kilo
verkocht vanuit de werkschuur en het overige verkochten wij aan bedrijven
uit Kamerik, Rotterdam en Oude Wetering. Ook dit fruit leverden wij af bij
Schulp Vruchtensappen te Breukelen, waar het voor onze afnemers werd
verwerkt tot heerlijke sappen.

Doordat de oogst later was dan wij de laatste jaren gewend zijn, kon al snel
na de pluk het noodzakelijke snoeiwerk beginnen. Voor Nieuwjaar was dan
ook al heel wat werk verzet en konden betrokken vrijwilligers zich ook weer
met het wilgen knotten bezighouden.
Bij het begin van 2016 moet hier en daar nog wat snoeiwerk gebeuren en
in het nieuwe perceel zullen nog een twaalftal jonge hoogstamfruitbomen
worden geplaatst. 
Nu is inmiddels de groeicyclus weer in gang en mogelijk hebben we dit jaar
een grotere oogst. Wij willen dan ook weer appel-perenstroop laten maken,
want de voorraad zal tegen die tijd op zijn. Appel- en appelperensap is tot
de volgende oogst wel voldoende op voorraad, kom gerust eens proeven.
U zult ervaren dat 2015 een goed sapjaar te noemen is.
Tot ziens in De Schaapskooi.

Arie Versluis
PLANTENWERKGROEP

In 2015 zijn we diverse keren op planten-excursie geweest. Hier volgt een
korte beschrijving van deze excursies.
Op  12  april  startten  we  met  een  stinzen-plantenexcursie  op  landgoed
Rijnhuizen.  In  het  gazon  voor  Kasteel  Rijnhuizen  zien  we verschillende
stinzenplanten,  zoals  heel  veel  krokussen,  voorjaarshelmbloem,  bos-
anemoon, holwortel en de gele bostulp. Ook staan er diverse bijzondere
bomen,  zoals  de  mammoetboom,  de  Californische  sequoia  en  de
watercypres.
De voor ons bekende Everdingerwaard kwam op donderdagavond 28 mei
aan de beurt. We beginnen aan de westkant van het Fort, lopen dan naar
de Lek door een gebied met veel wilde planten. Daarna lopen we langs de
Lek richting Everdingen en gaan langs het weiland weer terug naar het
beginpunt. We hebben met 5 personen zoveel mogelijk planten op naam
gebracht,  zoals  esparcette,  heksenmelk,  groot  streepzaad,  vleeskleurige
orchis, zeegroene rus, grote vossenstaart en de veldsalie. In totaal hebben
we 48 planten opgeschreven. Op 14 juni werden we met koffie ontvangen



in  Fort  Everdingen.  Dick  Kerkhof  was  gevraagd  om de  planten  op  het
terrein van Fort Everdingen te inventariseren.
We hebben overal  planten  gezocht,  op het
dak, op de muren en rond het Fort, totaal 131
soorten. Op de muren van de rondgang in het
fort vonden we, ook gebruikmakend van een
ladder,  diverse   varensoorten:  muurvaren,
gewone  eikvaren,  mannetjesvaren,
wijfjesvaren,  tongvaren  en  als  klap  op  de
vuurpijl de zeldzame zwartsteel. Op het dak
en rond het  Fort  groeien onder  meer wilde
reseda,  liggende klaver, gewone agrimonie,
goudhaver,  heksenmelk,  echt  bitterkruid,
bleekgele  droogbloem,  rosse  vossenstaart,
langbaardgras  en  halve-maantjesmos.  In
september heeft Dick nog een keer gezocht.
Op de soortenlijst van het Fort staan uiteindelijk 150 soorten vaatplanten
plus nog een stel mossen en een kranswier. 
Als toegift kregen we van Dick op 14 juni een kleine rondwandeling buiten
het Fort door het begin van de Everdingerwaard, omdat hij ons de prachtig
bloeiende bijenorchissen wilde laten zien.( zie foto).
Op 21 juni was de excursie rond de Koornwaardplas te Heukelum ook de
moeite  waard.  Hier  hebben  we 64  verschillende  planten  gevonden,  die
vooral  in  vochtige  gebieden  groeien  zoals:  blauw  glidkruid,  veel
bloedzuring,  geoord  helmkruid,  grote  ratelaar,  melkeppe,  het  zeldzame
moeraskruiskruid,  oranje  haviks-kruid,  grote  valeriaan,  veel  watermunt,
wolfspoot en zwarte toorts. De Koornwaardplas wordt gedeeltelijk gevuld
met modder uit de Linge. De Linge wordt van Geldermalsen tot Gorkum
uitgebaggerd  en  alle  bagger  wordt  gestort  in  de  zuidelijke  punt.  In  de
Koornwaardplas gaan hierdoor eilandjes ontstaan. Over de ingang voor de
baggerschepen  tussen  de  Linge  en  de  plas  is  in  het  weekend  een
trekpontje aangelegd, zodat we toch nog rond de plas kunnen lopen.
Op 9 juli  zijn  we nog een keer  naar  de Everdingerwaard geweest.  We
zoeken eerst de bijenorchissen op, maar die zijn helemaal uitgebloeid. We
vinden deze keer o.a. bezemkruiskruid, echte valeriaan, geoord helmkruid,
reukgras,  kamgras,  kruisdistel,  moerasspirea  en  sikkelklaver,  totaal  35
soorten planten.
Op donderdagavond 17 juli determineren we planten in de Schaapskooi.
We hebben allemaal een paar planten,  o.a. grassen en russen, meege-
nomen en proberen met Heukels deze planten op naam te brengen.
Op  29  augustus  hebben  we  dit  jaar  onze  laatste  plantenexcursie.  We
hebben  gekozen  voor  de  uiterwaard  bij  Vianen.  We  beginnen  bij  de
parkeerplaats  bij  het  zwembad  en  lopen  onder  de  brug  door  richting
Vianen. Dit is een plek met toch wel een aantal bijzondere planten, zoals
gewone  agrimonie,  bleekgele  droogbloem,  esparcette,  geoorde  zuring,



grote  engelwortel,  hertsmunt,  kattendoorn,  kleine  varkenskers,
melganzenvoet, veldlathyrus, vlasbekje en wouw.

Op www.natuurcentrum.nl  staat onder  groepen, daarna  planten, een lijst
met alle planten die we tijdens onze excursies opgeschreven hebben.
In 2016 gaan we op dezelfde voet  weer verder met planten zoeken en
determineren.                                                      

De plantenwerkgroep

AMFIBIEËNWERKGROEP

Ik  maak  al  lang  deel  uit  van  de  paddenwerkgroep,  volgens  mij  sinds
mensenheugenis,  nu  voor  het  eerst  als  coördinator  van  deze  groep.
Eduard Polfliet  heeft  dat  lang gedaan maar door familieomstandigheden
heeft hij deze taak neer moeten leggen. Gelukkig blijft hij wel overzetten op
het dijkvak Lexmond.
De  overzetperiode  voltrekt  zich  meestal  van  februari  tot  half  april.  In
februari  gaan  de  kamsalamanders  en  kleine  watersalamanders.  Onze
waarneming van deze salamanders ondergaat veel fluctuaties. We zien ze
niet altijd trekken, veel meer dan b.v. padden trekken ze ook ’s nachts.
Ook trekken ze over een grotere periode. Ten tijde van het schrijven van dit
verslag, eind januari, heb ik al beide soorten waargenomen, helaas twee
dode kamsalamanders. Dus maar  snel hekken besteld bij het waterschap
zodat de dijk bij  Lexmond ’s avonds afgezet kan worden i.g.v. trek.  Het
waterschap zorgt altijd voor een zeer snelle plaatsing van deze hekken.
Met de kamsalamander in Lexmond is het droevig gesteld. Afgelopen jaar
slechts 5 waarnemingen.
Er is een oude hoogstamboomgaard gerooid en een oude boerderij wordt
opgeknapt, voor de natuur heeft dat meestal een averechts effect. De tijd
zal leren of het biotoopvernietiging is of missen van de trek.
In maart, meestal de laatste twee weken, komen de padden en kikkers op
gang. Het weer was dit jaar nauwelijks geschikt om te trekken. Het was
vaak droog en als het regende was het overdag en ’s avonds al te veel
afgekoeld  voor  trek.  De  meeste  padden  zijn  dan  ook  met  droog  weer
gegaan in  de laatste  week van maart,  terwijl  er  ook nog  een stuk trek
plaatsvond in begin april, aan de late kant.

Resultaten van 2015

Salamanders   levend   362 dood    47 totaal    409
Padden levend 1235 dood 552 totaal 1787
Heikikkers levend    25 dood    1 totaal     26
Kamsalamanders levend      3 dood     2 totaal      5

Totaal             levend 1625 dood 602 2227 

Qua aantallen was het dit jaar aan de magere kant, 2000 minder dan het



gemiddelde  van  de  voorgaande  vijf  jaar.  We  denken  wel  dat  we  er
ruimschoots voldoende hebben overgezet om voor nageslacht te zorgen.
Bestond de paddenwerkgroep in de jaren ’90 wel eens uit een harde kern
van 4 personen, een Gideonsbende, nu kunnen we ons verheugen in een
groot  aantal  overzetters,  vooral  ook  door  veel  belangstelling  vanuit
Leerdam.  In  Leerdam  bestaat  er  een  goede  samenwerking  tussen  de
Natuur-  en  Vogelwacht  en  de  gemeente.  De  gemeente  zorgt  voor  de
hekken op diverse plaatsen en op een seintje van onze kant worden ’s
avonds de hekken geplaatst. Vanuit onze groep zorgt Arie van Dalen voor
het aansturen van de paddelaars daar.
In mei 2015 werd ik door iemand gebeld dat er een dode ringslang lag in
Overheicop.  Cees Gielis  heeft  gezorgd dat deze aan onze collectie kan
worden toegevoegd.
Iedereen ook namens de amfibieën, weer hartelijk bedankt voor hun inzet
tijdens vaak natte omstandigheden.

Thijmen den Besten  

WERKGROEP INSECTEN

De  insekten  werkgroep  heeft  in  het  afgelopen  jaar  elke  maand  zijn
bijeenkomst  gehad op de avond van de 2e woensdag in de maand om
19.30 uur. Het aantal leden is stabiel op ongeveer 10. 
Door de leden is gewerkt aan het inventarisatiemateriaal van het Reservaat
Overboeicop.  Hier  zijn  zeer  interessante  dieren  waargenomen  en
aangetroffen,  welke  bijzonderheden  in  enkele  gevallen  in  landelijke
faunistische tijdschriften zijn gepubliceerd.
Van de gedetermineerde dieren worden voorbeeld exemplaren opgeslagen
in  de  insekten  collectie  in  de  kleine  zaal.  Hier  is  dit  jaar  een  grote
verandering ingezet. De gedoneerde insectenladen waren van een matige
kwaliteit.  Echter  door  een  reorganisatie  bij  het  Naturalis  Biodiversiteit
Centrum zijn zeer hoogwaardige insectenladen beschikbaar gekomen. Als
gevolg  hiervan  wordt  nu  in  fasen  de  insectencollectie  vanuit  de  “oude”
laden  over  gezet  in  de betere  kwaliteit  laden.  Hierdoor  is  enige  tijd  de
collectie maar gedeeltelijk te raadplegen.

Cees Gielis

EXCURSIEWERKGROEP

In  2015  organiseerde  de
excursiewerkgroep  17  excursies.
Daarnaast  organiseerde  Jopie  27
Excursies Tussendoor. ( Zie verslag
Jopie). Totaal namen ongeveer 313
personen  aan  de  excursies  deel.
Met  gemiddeld  ongeveer  7
deelnemers per excursie.



In  januari  neemt  Jules  ons  mee  naar  de  Mokerhei  met  een  mooie
rondwandeling door het terrein met bomen, hei en heuvels. 
In februari is de Biesbosch bij Werkendam een prachtig gebied om eens te
gaan vogelen. Er zijn veel plassen uitgegraven voor ruimte voor de rivier en
hier  hebben we met  Rein een aantal  watervogels  gezien,  zoals grauwe
Canadese en brandgans, maar ook dodaars, nonnetjes, wintertalingen en
de  middelste  zaagbek.  Nieuw  voor  ons  was  een  excursie  met  de
gebroeders  Fey  naar  de  Kwade  Hoek  op  Goeree.  Hier  laat  de
veldleeuwerik (zie foto) nog hoog in de lucht zijn liedje horen. De rietgors,
cetti’s  zanger,  graspieper,  roodborsttapuit  en  slechtvalk  zijn  er  ook
aanwezig. Zoals elk jaar gaan we in de lente de rietvogels in de Zouwe
bewonderen. 
Tijdens  de  excursie  van  10  mei  zien  we  de  meeste  vogels,  zoals  de
purperreiger, sperwer, blauwe en bruine kiekendief, winter- en zomertaling,
pijlstaart, slobeend, rietzanger, kleine karekiet, snor, stelt kluut, visdief en
zwarte stern. We missen de grutto’s, die hier elk jaar zaten, maar nu bijna
verdwenen zijn.  Eind mei  gaan we met Jules  naar Voorne,  een rondje
lopen  om  het  Quackjeswater  met  o.a.  grote  ratelaars,  keverorchis,
moeraswespenorchissen en beemdkroon. Op 19 juli gaan we met Anko de
Graaff vlinders en andere insecten zoeken op de Veluwe bij Assel, hier en
daar is een val voor nachtvlinders geplaatst. 
In augustus verzorgt Eduard een excursie naar Zeeland: Het Dijkjeswater
en PlanTureluur. Dit  is  de excursie  waar  we zoals  altijd  geoorde  futen,
zwarte ruiters, tureluurs, veel zilverplevieren en lepelaars zien. 
In september gaan we net als vorig jaar een midweek naar Vrouwenpolder
op  Walcheren,  met  12  vogelaars.  Elke  dag  spotten  we  vogels  op
Walcheren  en  Noord-Beveland,  en  elke  dag  regende  het  wel!  Een
bijzondere waarneming is  de blonde ruiter.  We hebben hier  65 soorten
vogels gespot.
Op 18 oktober en 15 november maken we bos- en heiwandelingen met
onderweg  veel  paddenstoelen:  o.a.  rode  koolzwam,  dennenvlamhoed,
groene  knolameniet,  narcisridderzwam,  sparreveertje  en  vliegenzwam.
Onze laatste excursie gaat naar de Flevopolder, de meeste vogels zien we
bij  het  bezoekerscentrum  “Café  de  Oostvaarders”.  Vooral  de
baardmannetjes die we dichtbij zien, zijn prachtig. Ook de klapekster is een
goede waarneming. 
 Al met al hebben we dit jaar veel vogels gezien, maar ook de planten en
de paddenstoelen zijn we niet vergeten.

Voor 2016 hebben we een aantal nieuwe excursies gepland. In april gaan
we weer de vogels in De Zouwe opzoeken. Tot ziens in 2016! 

                   Bart, Jopie, Jules, Gerrit, Eduard en Rein

Excursies Tussendoor 2015

Excursie naar de Flevopolder



Dit jaar waren er 28 excursies, met 176 deelnemers.
We begonnen het jaar met 4 winterwandelingen, op Landgoed Houdringe,
de Korte Duinen, Tafelbergheide  en de Amsterdamse Waterleidingduinen.
We zagen o.a.  goudhaantje,  kuifmees,  boomklever, grote-  en middelste
zaagbek, damhert en een vos.
Langzaam komt de lente opgang. We gaan naar Landgoed Elswoud, naar
Amelisweerd en de Mortelen, stinzenplanten komen in bloei  zoals Turks
sneeuwklokje,  lenteklokje,  winterakoniet,  bosanemoon  en  sleutelbloem.
Vogelen: Waverhoek en het Landje van Geijsel, koud maar veel gezien o.a.
pijlstaart,  winter-  en  zomertaling,  kemphaan  en  IJslandse  grutto.
Dan iets heel anders wandelen tussen de bollenvelden rond Hillegom, een
explosie van kleuren. Groene Jonker: we zien 34 soorten vogels  w.o. de
blauwborst die zich uitgebreid liet bekijken.
Vogelweek: 3 excursies t.w. Dunea Solleveld, Tiengemeten en de Millinger-
waard. We zien in totaal 112 soorten vogels.
Wandeling langs de Dommel en de Essche Stroom, heerlijk bij warm weer.
We besluiten met een verfrissing op een terrasje. Moerputten we gingen
voor  het  pimpernelblauwtje  en  we  vonden  hem  toppie.  Bert  Bospad
veenweidegebied  veel  planten  o.a.  ronde  zonnedauw  en  bijzonder  de
moerassprinkhaan.  Dan  is  het  tijd  voor  de  heide:  Planken  Wambuis,
Bussemmerheide  en  de  Edese  Heide  veel  vlinders  en  de  eerste
paddenstoelen.  Fietsen  op  de  Hoge  Veluwe  mooie  insecten  en  als
belangrijkste de grote parelmoervlinder.
Dan is het tijd voor paddenstoelen Hulkesteinse Bos, Landgoed Soelen,
Kaapse Bossen en achter de Schaapskooi en Meijendel. We zien dit jaar
ontzettend  veel  paddenstoelen  o.a.  oranje  bekerzwam,  pruikenzwam,
kammetjesstekelzwam,  grote  sponszwam,  gewimperde  aardster  en
gesteeld mosoortje.
Varen op de Noordzee, vroeg op pad maar het was top. Veel gezien o.a.
Jan  van  Gent,  zeekoet,  alk  en  vogels  die  op  trek  waren.
Biesbosch   Malta  is  weer  de  moeite  waard.  Er  is  een nieuw plas-dras
gebied. Uiteraard veel vogels.
We besluiten het jaar met de film “Holland, Natuur in de Delta”.

Jopie de Gans

WERKGROEP PUBLIC RELATIONS

De werkgroep PR vergaderde in 2015 viermaal. Op de agenda stonden de
stand  van  zaken  betreffende  ons  plan  van  aanpak  van  de  PR-
werkzaamheden, de plannen voor 2015, evaluatie van onze aanwezigheid
op  jaarmarkten,  verbetering  van  het  gebruik  van  de  website,  alvast
nadenken over activiteiten in het jubileumjaar 2016. De werkgroep PR is
ook  verantwoordelijk  voor  het  doen  uitgaan  van  persberichten  en  het
maken  van  posters,  maar  in  de  praktijk  zorgen  de  initiatiefnemers  van
activiteiten hier vaak zelf al voor.



Er waren in 2015 vier bezoeken aan jaarmarkten gepland. Het bezoek van
de  markt  in  Noordeloos  ging  niet  door,  omdat  alle  standplaatsen  al
vergeven  waren.  De  markt  in  Meerkerk  werd  door  de  organisatoren
wegens  extreme  weersomstandigheden  (tropisch  warm)  afgelast.  We
hebben  wel  op  de  goed  bezochte  jaarmarkten  in  Hoornaar  en  Vianen
(Paardenmarkt) gestaan. 
Medio 2015 was de website wekenlang gehackt en daardoor onbruikbaar.
Dit  probleem is  uiteindelijk  opgelost  door  een  ICT-bedrijf.  Vervolgens  is
contractueel geregeld dat dit bedrijf voortaan de beveiliging verzorgt.

Dick Kerkhof

REDACTIE DE DOMPHOORN, ONS VERENIGINGSBLAD

De  Domphoorn,  ons  verenigingsblad,  viel  in  maart,  juni,  september  en
december 2015 bij alle leden in de brievenbus. Het bracht weer het nieuws,
de actualiteiten, vele terugblikken en zaken om over na te denken rond de
natuur in het algemeen en meer in het bijzonder de natuur van onze eigen
omgeving.  De  kleurige  voorkanten  waren  kenmerkend  voor  even  zo
kleurige  inhouden.   Met  dank  aan  de  mensen  die  hun  foto’s  voor  de
voorkant bereidwillig en belangeloos ter beschikking hebben gesteld.
De variatie van vaste bijdragen met ingezonden stukken levert iedere keer
een  blad  op  waarbij  opvalt  dat  de  Natuur  en  Vogelwacht  De
Vijfheerenlanden  een  actieve  vereniging  is.  Er  wordt  gewandeld,
gedetermineerd en gediscussieerd tijdens excursies. In elk seizoen vinden
mooie excursies plaats en dus is dit een vaste rubriek in elke Domphoorn.
Er  wordt  genoten  van  waarnemingen  en  natuurervaringen  tijdens
exposities in De Schaapskooi en tijdens de dialezingavonden. Het is leuk
om daarover alvast te kunnen lezen in De Domphoorn en zo alvast een
keuze te kunnen maken voor een specifieke mooie avond of middag. 
Zelf was ik heel blij met Domphoorn nummer 3: die prachtige ijsvogels! Ik
kijk uit  naar de ledenavond in april  waar Hille de Bruin meer foto’s gaat
tonen.  Ach…eigenlijk  is  er  steeds  iets  om naar  uit  te  kijken  als  je  De
Domphoorn doorbladert. En dat is precies de bedoeling van ons blad: een
weergave van wat er te genieten was en wat er te genieten komt.    
Dank aan allen die  bijdragen hebben geleverd aan onze Domphoorn in
welke vorm dan ook. 

Jolanda Lemcke

VOGELWAARNEMINGEN

De vogelwaarnemingen  die  digitaal  worden  doorgegeven,  worden  ieder
kwartaal door dhr. Hans Evers bewerkt, geschikt gemaakt voor plaatsing in
de Domphoorn en voorzien van een inleiding en commentaar. Met dank
aan Hans Evers en alle mensen die hun waarnemingen doorgeven.

WERKGROEP WINTERVOEDERING



Deze werkgroep is dit jaar niet tot actie overgegaan.

BEDANKT
Het  bestuur  wil  de  contactpersonen  van  de  verschillende  werkgroepen
bedanken voor het insturen van hun jaarverslag. Zonder hun bijdrage was
het niet mogelijk geweest dit jaarverslag te maken.

S. van Baren
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