Jaarverslag VWG 2021
De vereniging had eind 2021 totaal 227 leden: 182 leden, 35 dubbelleden en
10 jeugdleden. De teruggang van het aantal jeugdleden van 28 in de topjaren
2014/2015 tot 10 in de laatste twee corona jaren is opvallend en
waarschijnlijk terug te voeren op alle coronabeperkingen die parten
speelden. Het bestuur bestond in 2021 uit Hans Stapersma (voorzitter),
Renie van der Werf (penningmeester), Arie Dekker (secretaris), Hans
Schekkerman, Piet Admiraal en Micha de Heus. Het bestuur kwam 5 maal
bijeen; op 6 januari en 9 maart digitaal en fysiek op 22 juni, 25 augustus en
26 oktober. Er werd 2 maal een ALV gehouden, op 21 april en 22 november.
Beide malen kon het door de coronamaatregelen niet anders dan een
digitale bijeenkomst zijn, daarvoor kon dankbaar gebruik worden gemaakt
van het ZOOM account van SOVON. Waar het gemiddeld aantal leden dat
een voorjaars- cq najaarsvergadering bijwoont gemiddeld 26 en 27 bedraagt
lag dat in de digitale wereld met 12 en 20 aanzienlijk lager. Blijkbaar wordt
het sociale aspect van een fysieke ALV node gemist. Overigens was de
najaars ALV extra interessant door de (digitale) lezing die Hans
Schekkerman na de pauze verzorgde over de integrale broedvogel
inventarisatie in het PWN gebied. De vereniging was een van de
lezenswaardige onderwerpen in het jaarboek 2021 van de Werkgroep Oud
Castricum, mooi geïllustreerd met enkele bijna nostalgische foto’s.
In 2021 nam Huub Huneker het initiatief om Arend de Jong voor te dragen
tot lid van verdienste; hij leverde daarvoor een indrukwekkende opsomming
van die verdiensten. Dat ging veel verder dan integrale Bosuilentelling die
Arend al 40 jaar voor zijn rekening neemt. Arend was excursieleider, nam
initiatief tot de slaapplaatstellingen van Grote Zilverreigers, verzorgde
weektrips naar Polen, was initiator van het vogeltrekput aan de Vlewosche
Weg en nog veel meer. Het bestuur nam het voorstel van Huub over en de
Leden benoemden Arend in de ALV van november tot lid van verdienste.
Behalve de “eeuwige roem” betekent dat levenslange vrijstelling van de
jaarlijkse contributie. Naast Arend werden nog een aantal leden in 2021 in
het zonnetje gezet. Het bestuur heeft een “Winterkoning speld” laten maken.
Nu bijna alle leden de Winterkoning digitaal ontvangen, is dit fysieke blijk van
waardering uitgereikt aan de voormalige bezorgers van de papieren
Winterkoning. Ook enkele andere leden kregen deze speld; dat waren Jaap
Olbers als jarenlange hoeder van het archief, Peter Lechleitner wegens zijn
vele inspanningen in de WG RO en Jan Zweeris die jarenlang zitting had in
de redactie van de Winterkoning en daarbij ook enkele vaste rubrieken voor
zijn rekening nam.
De Winterkoning wordt al een paar jaar grotendeels digitaal verzorgd. We
drukken elk kwartaal nog maar 40 papieren (zwart/wit) boekjes naast de bulk
van ca. 210 digitale (full colour) versies. De redactie heeft overigens wel
behoorlijk meer werk aan de twee versies naast elkaar en kijkt daarom uit

naar de volledige digitalisering per 2023. De Winterkoning verscheen ook dit
jaar weer vier keer, steeds op tijd. Voornaamste kanttekening bij dit jaar was
dat er minder kopij was, direct of indirect het gevolg van corona, met dunnere
Winterkoningen tot gevolg. De redactie heeft in 2021 helaas vrijwel het hele
jaar een vacature gehad. De voormalige “lopers” van de papieren
Winterkoning zijn middels een mooi speldje nogmaals persoonlijk bedankt
voor hun inspanningen in het verleden.
Tellingen / waarnemingen.
Leden van de VWG hebben ook in 2021 weer meegedaan aan
broedvogelinventarisaties voor PWN en de diverse telprojecten van Sovon:
Broedvogel Monitoring Project BMP, Meetnet Urbane Soorten MUS, PuntTransectTellingen PTT in december, ganzen- en zwanentellingen,
midwintertelling watervogels, slaapplaatstellingen van Grote Zilverreiger,
Aalscholver, Grutto en Wulp, en Live-Atlas. Aantallen en broedsucces van
specifieke groepen vogelsoorten werden bijgehouden door de werkgroepen
Roofvogels, Steen- en Kerkuil, en IJsvogel. Trektellers registreerden 324 uur
aan zeetrek en 77 uur aan landtrek op de telposten bij Castricum aan Zee
en in het Vogelduin. Op de vinkenbaan werden gedurende een groot deel
van het jaar vogels geringd voor onderzoek naar trekbewegingen en
demografie. Op waarneming.nl werden in 2021 in totaal 53200 losse
waarnemingen van vogels in het werkgebied ingevoerd door 1400
verschillende waarnemers, waarvan een groot deel door VWG-leden.
In 2021 werden in ons werkgebied 267 inheemse vogelsoorten
waargenomen, drie meer dan het gemiddelde over de voorgaande vijf jaren.
Graszanger werd formeel voor het eerst vastgesteld in de regio. De regionale
soortenlijst telt daarmee nu 354 soorten. Bijzonderheden in 2021 waren
verder Witoogeend, Ralreiger, 2 Steppekiekendieven, Ross’ Meeuw, 6
Witvleugelsterns, Zwarte Zeekoet, 3 Roze Spreeuwen, en 2 Blauwstaarten.
Ook vermeldenswaard zijn 7 Zeearenden in het voorjaar en buitengewone
aantallen Zwarte Sterns en Kleine Jagers op zee in het najaar. Bijzondere
broedgevallen of -territoria waren er van Grauwe Klauwier, Struikrietzanger,
Europese Kanarie en Roodmus (2).
Samenwerking / overleg met PWN. Door de corona maatregelen stond het
reguliere en structurele overleg met PWN ook dit jaar op een (te) laag pitje.
We hebben dit ook een paar keer aangekaart bij PWN. Midden dit jaar was
er het enige gestructureerde gezamenlijk overleg over het Strand en
Strandplateau van Castricum, samen met vertegenwoordigers van
Duinbehoud en “de Stichting met de Lange Naam” en was er ook ad hoc
overleg bv. over vernieuwing van de uitkijktoren op de Kruisberg. We werden
verder (pas midden december) geïnformeerd over een aantal voorgenomen
winter werkzaamheden in het gebied tussen Kruisberg en Zeeweg. Het
initiatief van de Vogelwerkgroep van vorig jaar om samen met Tata Steel en
PWN te kijken naar kansen voor vogels op het Tata Steel terrein kreeg dit
jaar helaas geen enkel vervolg; er kwam vanuit Tata Steel simpelweg geen

enkele reactie op onze mails. Op operationeel niveau (denk aan vinkenbaan
en roofvogelaars) was er weer goed overleg.
Het Vogelringstation Castricum. In 2021 zijn er 15482 vogels gevangen
(waarvan 1429 terug-vangsten) over 127 soorten op 242 dagen. Voor maar
liefst 28 soorten (waaronder witgat, goudhaan (96), ijsvogel (3), bladkoning
(14), grote bonte specht (10)) was het een heel slecht jaar, van deze soorten
hebben we in 2021 t.o.v. gemiddelde voorgaande 10 jaar minder dan 50%
gevangen. Wel was het een topjaar voor bokje (31), houtsnip (33), kleine
karekiet (1461), krakeend (15), rietzanger (307), en Siberische tjiftjaf (14).
Ook voor sijs (156) was het een heel goed jaar, door een nieuw hijsnet en
geluid wisten we deze na jaren weer eens goed te vangen! De vangsten van
steltlopers in het voorjaar en de nazomer loopt al jaren achteruit, van
bijvoorbeeld witgat zijn er maar 11 gevangen. In het najaar en de winter
weten we bokje en houtsnip door verbeterende technieken juist wel goed te
vangen. Soorten waarvan maar één (1) individu gevangen zijn: Brandgans,
Buizerd, Porseleinhoen, Scholekster, Morinelplevier, Regenwulp, (ijslandse)
Tureluur, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Kleine Mantelmeeuw, Ransuil, Velduil,
Ekster, Kauw, Glanskop, Baardman, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, addes
Boszanger, Grote Karekiet, Waterrietzanger, Siberische Braamsluiper,
Noordse Nachtegaal, Blauwstaart, Zwarte Roodstaart, Groenlandse Tapuit,
Kleine Barmsijs en Sneeuwgors. In 2021 is er bijgedragen aan onderzoek
door veertjes te verzamelen voor DNA-onderzoek, bloedmonsters in het
kader van zoönose onderzoek, zenderen en kleurringen van Rosse Grutto’s
met WATLAS/ MOTUS zenders is samenwerking met het NIOZ, er zijn
verschillende soorten uitgerust met MOTUS zenders in samenwerking met
de WUR en er is bijgedragen aan een herhaling van de verplaatsingsproef
van Perdeck met spreeuwen. Deze zijn met ICARUS zenders uitgerust, het
project wordt door een promovendus uitgevoerd onder het Vogeltrekstation.
Voor alle 2021 vangsten van VRS Castricum:
https://trektellen.nl/site/totals/365/2021
Werkgroep lezingen en Excursies. Het jaar 2021 stond wederom in het teken
van de wereldwijde pandemie met Covid-19. Nu met de Delta- en de
Omicronvariant. Dat betekende weer dat excursies en lezingen gedeeltelijk
niet door konden gaan. Alleen in de vrijere lente/zomertijd zijn er ad hoc
excursies gehouden waarbij de geldende coronamaatregelen uiteraard
gerespecteerd werden. Het verplaatste Texel-weekend van 2020 naar
oktober 2021 kon gelukkig wel doorgaan. De 12 deelnemers hebben,
ondanks het slechte weer, genoten. De volgende overige excursies konden
doorgaan: “Nachtzwaluwen” op 2 juli met 13 deelnemers, Bollenlandje
Sammerpolder op 30 augustus met 31 deelnemers! “Vogeltrek” op 25
september met 9 deelnemers, op 24 oktober met 11 deelnemers, op 30
oktober ging de derde “vogeltrekexcursie” toch niet door wegens slecht weer.
In 2021 was er geen enkele lezing doordat de filmzaal van De Hoep niet of
te spaarzaam bezet mocht worden.

Werkgroep Publieksactiviteiten. Mede door de coronabeperkingen waren
publieksactiviteiten in 2021 beperkt. Op 2 oktober was er de
EUROBIRDWATCH waarbij vogeltrektelpost Vlewoscheweg / Grote
Veldweg een beperkt aantal bezoekers trok.
Werkgroep Jongeren. De deelname van de jongeren aan de excursies laat
een gemiddelde van 5 deelnemers zien. Op 22-11-2021 bestaat de
Jeugdvogelclub uit 11 jeugdleden. We zijn daarmee met 4 jeugdleden
gekrompen in vergelijking met 2020. Jongeren zeggen hun lidmaatschap op
omdat ze andere activiteiten hebben die concurreren met de excursies,
bijvoorbeeld sporten of een andere hobby. Ook hebben jongeren hun
lidmaatschap opgezegd omdat ze zijn verhuisd of omdat ze het gewoonweg
niet meer zo leuk vinden. De Jeugdvogelclub heeft nu meer jongens dan
meisjes. Het jaarprogramma staat op de website en in de Wiko en wordt aan
het begin van het seizoen naar de jongeren gemaild. De eerste excursies
van het seizoen 2021-2022 konden helaas geen doorgang vinden vanwege
slecht weer (vogeltrek excursie, vinkenbaan) of vanwege de
coronamaatregelen (herkansing excursie vinkenbaan).
Werkgroep Ruimtelijke Ordening. De werkgroep bestond voor het grootste
deel van 2021 effectief uit 5 leden; eind van het jaar kregen we versterking
van Kees Nooter. Er is dus zeker één vacature in de werkgroep en er is altijd
zoveel te doen dat we best nog verdere versterking kunnen gebruiken.
Corona drukte ook in 2021 z’n stempel op zowel het aantal werkgroepvergaderingen als de ontwikkelingen in een aantal/vele dossiers.
Afslag A9. De Raad van State heeft na de vernietiging van het
bestemmingsplan afslag A9 ook het bestemmingsplan Zandzoom
(huizenbouw) vernietigd. De redenen daarvoor waren o.a. de stikstof
depositie, het ontbreken van een integraal verkeerscirculatieplan Heiloo en
het uitwerken van een “nul-scenario verkeer” i.e. ZONDER afslag A9. De
betrokken overheden zijn bij hun plannenmakerij steeds veel te veel en te
eenzijdig uitgegaan van een afslag A9. Het lijkt op dit moment niet reëel dat
de betrokken overheden dat huiswerk nog vóór de nieuwe verkiezingen
kunnen doen; een afslag A9 is daarmee – in elk geval voorlopig – van de
baan. Door premature en soms zelfs illegale “voorbereidende
werkzaamheden” in natuur en landschap door onze overheden zijn we
helaas wel al heel veel natuur en goed vogelbiotoop rondom de Kooibrug en
in het Die-gebied kwijt geraakt, waaronder ook het enige boomvalkennest in
ons werkgebied.
Tata Steel. Geen enkele voortgang.
Zanderij-Noord. De Vogelwerkgroep heeft input gegeven op de door PWN
ontwikkelde plannen voor het omzetten van de Zanderij-Noord in natuur. Zo
dringen wij aan op het beter gebruik van het schone water dat de Zanderij
aan de oostzijde uiteindelijk verlaat. Wij zien kansen in Bakkum en vooral

Castricum door het ontwikkelen van een ecologische zone die aansluit op de
Schulpvaart.
Het “Knelpunt” Beverwijkerstraatweg in Castricum was in 2021 constant op
de (politieke) agenda en in de publiciteit maar van de Vogelwerkgroep werd
weinig gevraagd omdat het allerlei zaken betrof zoals “pilot autoluwe
maatregelen” en de interactie van Gemeente met ProRail. Eind 2021 diende
zich wel een zeer interessante nieuwe oplossingsrichting aan, namelijk de
“groene variant” waarbij de spoorlijn verlegd zou moeten worden parallel aan
de N203.
Strand en strandplateau Castricum. In 2021 waren er een aantal één-opééntjes met verschillende ondernemers actief op strand-en/of-strandplateau:
met Bad-Noord over verlengen van de huidige gedoogsituatie van één lange
rij huisjes gedurende de zomer, met Zoomers over permanente
verblijfsaccomodatie in ruil voor het opgeven van een feestzaal, met
Biesterbos over renovatie van de fietsenstalling, etc. Het is winst dat we in
deze nu vaak vooraf en in een (redelijk) vroeg stadium gevraagd worden
mee te praten over gewenste veranderingen. Parallel is de Gemeente bezig
met een al langer lopend consulatie-proces in aanloop naar een mogelijke
nieuwe kadernota Strand. Er was één digitale en één fysieke OSC
bijeenkomst waarin onder andere deze zaken aan de orde kwamen. In de
digitale OSC in april 2021 heeft de Vogelwerkgroep zich gepresenteerd met
een overzicht van haar
historie, haar activiteiten en haar visie, wensen en zorgen ten aanzien van
strand en strandplateau.
Kustpact. Onderdeel van de in 2018 gemaakte Kustpact afspraken zijn 4
Groene Sterren op het Noord-Hollandse strand, plekken waar de Kustpact
partijen extra kansen zien voor natuur. In ons eigen werkgebied ligt er één
bij Heemskerk. We maken ons via SVN al sinds 2018 sterk om die kansen
ook te verzilveren. De Vogelwerkgroep heeft het initiatief genomen om
(vele!) partijen warm te krijgen voor een natuur- en vogel-vriendelijke
invulling van die Groene Ster. Een duinvoetreservaat nabij Wijk aan Zee, een
drijvende vogelrots op de plek van het huidige windmolenpark (na
ontmanteling) bij Egmond, een voordelta al dan niet met harde structuren en
een zandmotor nabij Heemskerk zijn geopperd.
Gasthuisweidtje. Met een “ragfijn spel” waarin de juridische trucen-doos wijd
open ging, schriftelijke toezeggingen voor overleg niet werden nagekomen,
een vergunningsaanvraag onder een misleidende titel gecamoufleerd werd
gepubliceerd en waarin zelfs censurering van onze mening in de krant niet
geschuwd werd, hebben Gemeente Castricum en Landschap Noord-Holland
er weer een nieuwe recreatieve doorsnijding van goede (want nu nog
rustige) natuur doorheen gemanoeuvreerd. Het Gasthuiswijdtje wordt helaas
vogelvrij.

Slechtvalken Laurentiuskerk. We werden eind 2021 van diverse kanten
gewaarschuwd over een illegale actie van het bestuur van de Laurentius kerk
in Heemskerk om de daar jaarlijks broedende slechtvalken te weren met
gaas. We hebben snel juridisch advies gezocht en vervolgens actie
ondernomen richting de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Die bleken
gelukkig al op de hoogte EN ook al actie te hebben ondernomen in de vorm
van handhaving met een last onder dwangsom richting de RK kerk. Hopelijk
leidt dat tot snel herstel/behoud van het enige echt natuurlijke broedgeval
van slechtvalken in ons werkgebied.
Groenbeleid. De VWG dring al jaren bij de gemeente Castricum aan op een
kwalitatief en kwantitatief beter groenbeleid. Het rekenkamerverslag uit 2017
gaf duidelijk handen en voeten aan onze opmerkingen. Dit leidde tot de
instelling door de gemeente Castricum van het Groenplatform in januari
2020; waarin een vijftal groene organisaties zijn gebundeld en de gemeente
gevraagd en ongevraagd adviseren. Het eerste advies in 2020 betrof de lijst
van bijzondere bomen. Die lijst werd noodzakelijk toen in 2014 de
kapvergunning uit de APV is gehaald om in elk geval die bijzondere en
monumentale bomen bescherming te bieden. Helaas was die lijst in 2014
wel in concept beschikbaar gekomen maar nooit vastgesteld. Het
groenplatform is in 2020 intensief betrokken geweest bij de totstandkoming
van de geactualiseerde en uitgebreide lijst die uiteindelijk in het vroege
voorjaar van 2021 is vastgesteld. Het andere project in de gemeente
Castricum waar het Groenplatform veel tijd en energie heeft gestoken en dat
deels parallel liep aan de bomenlijst was de totstandkoming van een
groenbeleidsplan dat het oude bomenbeleidsplan uit 2015 combineert met
het groen beheerplan. Het is een beleidsdocument geworden waarin ook
klimaatverandering en biodiversiteit een rol spelen. Belangrijk is vooral dat
er wordt geïnvesteerd in opleiding van het personeel. Jammer is alleen dat
de ambitie beperkt is tot het niet verder dalen van het aantal bomen en waar
mogelijk een zeer lichte groei; ook het -in BUCH verband- aanstellen van
een stadsecoloog is nog steeds buiten beeld. Nu maar afwachten of het
beleid ook doorsijpelt in de uitvoering. Ook in Heiloo is een begin gemaakt
met het “bewerken” van de gemeente om te komen tot een beter
groenbeleid. Het zou fijn zijn als ook leden uit andere gemeenten in ons
werkgebied (Heemskerk, Beverwijk) zich inzetten voor een beter
groenbeleid in het stedelijk gebied.
Aansluiting A8-A9. De Provincie heeft in haar coalitieakkoord opgenomen
dat er een inpassingsplan moet worden gemaakt voor de Golfbaanvariant
van de gewenste verbindingsweg tussen de A8 en de A9; die variant takt bij
Heemskerk aan op de A9. Dat inpassingsplan moet de schadelijke impact
op met name de Stelling van Amsterdam (SvA; Unesco Werelderfgoed)
zoveel mogelijk beperken. Dat inpassingsplan is eind vorig jaar
gepresenteerd en omvat 40 punten; de geraamde kosten voor de weg
komen daarmee op ca. 900 miljoen euro (tegen minder dan de helft van dat

bedrag zonder inpassingsplan). De Vogelwerkgroep is sinds 2020 direct
belanghebbende omdat de omgeving van de golfbaan sinds die tijd formeel
bij ons werkgebied hoort. Via de SVN zitten we in de Groene Combinatie,
een samenwerkingsverband met o.a. LNH, Stichting Oerij, de LTO en een
aantal buurtcomitees, die zich inzet voor andere oplossingen dan meer asfalt
voor problemen rond mobiliteit, overlast op de omgeving, beleving van het
landschap en natuur. De Groene Combinatie heeft daarvoor een eigen plan
ontwikkeld waarbij vooral wordt ingezet op openbaar vervoer, de fiets, een
beter leefbare en beleefbare omgeving en meer natuur. Dat alternatieve plan
is kort voor de Kerst met veel publiciteit onthuld, als alternatief voor het
provinciale inpassingsplan dat 7 km extra asfalt als startpunt heeft.
Overig. Leden van de werkgroep RO hielden allerlei ruimtelijke
ontwikkelingen in de gaten in ons werkgebied. Door corona waren zulke
ontwikkelingen minder en/of trager dan in voorgaande jaren. Denk aan
recreatieve initiatieven rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM),
Bestemmingsplan Wijk aan Zee (geen zichtbare voortgang), maisberaad
(geen adviezen nodig in 2021), locatiekeuze zwembad Castricum, etc. RO
werkgroep-leden deden daartoe regelmatig mee in meestal digitale
bijeenkomsten, daartoe gedwongen door de corona maatregelen.
Werkgroep IJsvogels. Helaas was 2021 geen goed jaar voor de IJsvogels.
Er zijn geen broedgevallen geweest. Het korte maar strenge wintertje in
februari is voor veel IJsvogels fataal geweest. PWN heeft met onze
medewerking een IJsvogelwand gemaakt in de schaatsvijver aan de Zeeweg
te Bakkum. Verder is de werkgroep in contact met Tennet over de aanleg
van een IJsvogelwand bij de randweg van Beverwijk, ter compensatie van
de werkzaamheden aan de hoogspanningsleidingen vanaf de Noordzee(
windmolenparken) naar Beverwijk. Ondertussen worden er weer op
verschillende plekken IJsvogels gespot, laten we hopen dat ze elkaar weer
vinden aankomend seizoen.
Werkgroep Roofvogels. Voor de Wespendief werden vier territoria
vastgesteld. Er werd één nest gevonden, succesvol met twee uitgevlogen
jongen. Van de Havik was het aantal territoria twaalf. Er waren ook twaalf
nesten, waarvan tien succesvol met 20 uitgevlogen jongen. Van de Sperwer
was het aantal territoria elf. Er waren tien nesten waarvan zeven succesvol
met tenminste 29 uitgevlogen jongen. Een goed jaar dus. Van de Buizerd
was het aantal territoria 34. Er werden 25 nesten gevonden waarvan slechts
15 succesvol met minimaal 28 uitgevlogen jongen. Wederom een matig jaar.
Van de Torenvalk werden veertien jachtterritoria vastgesteld. Er werden
geen nesten gevonden. Van de Boomvalk werden zes jachtterritoria
vastgesteld. Er zijn geen broedgevallen vastgesteld.
Werkgroep Slechtvalken. Halverwege de winter het vrouwtje regelmatig bij
de kast zien zitten, later ook het mannetje in beeld gekregen. In tegenstelling

tot vorig jaar zaten beiden niet in dekking waaruit geconcludeerd kon worden
dat er geen derde valk in het gebied was. Rond 25 maart is het broeden
begonnen en op 29 april is het eerste en enige jong uit het ei gekropen. De
andere twee eieren zijn niet uitgekomen. De reden hiervan is nog niet
bekend (eieren zijn meegenomen voor onderzoek bij Naturalis) maar
waarschijnlijk heeft de extreme kou in april in combinatie met de wind een
rol gespeeld. Op 20 mei is het jong (♂) geringd en later dit jaar uitgevlogen.
Er was weer een succesvol broedgeval in de Laurentiustoren in Heemskerk,
hier vlogen drie jongen uit. Twee daarvan zijn wel in de vogelopvang
Krommenie geweest om aan te sterken.
Werkgroep Bosuilen. In 2021 werden in het NHD van Wijk aan Zee en SSB
Schoorl in totaal 74 territoria van de Bosuil vastgesteld; dat is een toename
van 12 t.o.v. 2020.
Werkgroep grote Zilverreigers. De Grote Zilverreigers slapen op 3 locaties
met in februari 58; in oktober 49 en in december 62 exemplaren. Het aantal
Grote Zilverreigers op de slaapplaatsen is licht gestegen ten opzichte van
2020 mede doordat er één locatie bij is gevonden (eendenkooi van Eng).
Werkgroep Kerk- en Steenuilen. De aantallen zijn dit jaar minder compleet
dan voorgaande jaren vanwege minder contacten met nestkasthouders, ten
gevolge van corona. In de twee regio’s samen waar ons werkgebied van de
Vogelwerkgroep in valt waren er 7 eerste broedsels Kerkuilen, die leidden
tot 24 geringde jongen waarvan er 22 uit zijn gevlogen. Ter vergelijking: in
2020 waren dat 17 eerste broedsels met 23 geringde en 38 uitgevlogen
jongen. In de twee regio’s samen zijn er 73 nestkast-houders met tezamen
76 kasten. Er waren 7 terugmeldingen van geringde Kerkuilen, waarvan
helaas 6 dood. In onze regio hangen 65 nestkasten voor Steenuilen. Helaas
waren er geen broedgevallen.

