Gelderse Vogelaarsdag 2018
za. 31 maart 2018 // 10.00 - 16.15 uur
Stroomhuis, Neerijnen
Bij deze nodigen we je uit voor de vierde Gelderse Vogelaarsdag. We zijn te gast bij de
vogelwerkgroep van de IVN West-Betuwe

Programma:
9.30 uur: ontvangst met koffie en thee.
10.00 – 12.00 uur:
 Optionele excursies (bij voldoende opgave):
- Eendenkooi Het Broek (met auto).
- BMP parkbos Neerijnen met gebruik en uitleg over Avimap.
- Rijswaard met bezoek Trektelpost.
- Heesseltsche Uiterwaard (met auto).
Voor de excursies en middagprogramma is opgave verplicht (max 15 pers/excursie, zie onder).

12.00 uur:
 zaal open en lunch (ontvangst met koffie/thee)
13.00 uur:
 opening door de dagvoorzitter.
13.05 uur:
Wat heeft Plan Ooievaar ons gebracht? Over natuurontwikkeling en vogels tellen. Twan

Teunissen van St Ark & Jan Schoppers van Sovon.
Plan Ooievaar was een revolutionair concept waarbij de winning van klei en zand ten goede komt aan
rivierverruiming en natuur. De Duursche Waarden, Millingerwaard, Meinerswijk en de Blauwe Kamer zijn daar
voorbeelden van. Twan Teunissen zal de natuurontwikkeling uit de doeken doen en Jan Schoppers de effecten op
de vogelstand. Aansluitend is er een korte discussie.

14.00 uur:
 Gierzwaluwen van Kasteel Waardenburg, Neerijnen, door Bert Vos van IVN-West-Betuwe.
In dit kasteel broeden al van oudsher Gierzwaluwen. Door een renovatie van het dak in 2007 kwam de kolonie (ca.
40 bp) onder druk te staan. De eigenaar Het Geldersch Landschap en Kastelen heeft na overleg met de IVN en
Gierzwaluwbeschermers tijdens de renovatie ruim 100 nestkasten ingebouwd. De nestkasten werden zo
aangebracht dat ze vanaf de zolder te contoleren zijn door de beschermers. De Gierzwaluwen accepteerden de
nestkasten en Bert vertelt over de resultaten en het succes van het project.

14.30 uur:
 Koffie/theepauze
14.45 uur:
Jaar van de Huiszwaluw, door Loes van den Bremer van Sovon.

In 2018 staat de Huiszwaluw centraal als jaarsoort, een project van Vogelbescherming en Sovon. Vanaf begin
jaren zeventig zijn de aantallen met maar liefst 80% afgenomen van de insectenter. In het jaar gaan we zoveel
mogelijk kolonies tellen, beschermen en geven we voorlichting en is er een landelijke neststudie. Loes doet de
noodzaak en de plannen uit de doeken.

15.15 uur:
 De Visarend als broedvogel in de Biesbosch. Kansen voor ons rivierengebied? Door Jacques
van de Neut.
De Visarend stond al jaren bij menig waarnemer op het lijstje als grote kanshebber voor nieuwe
broedvogel in ons land. In 2016 was het dan zover met het eerste broedgeval in De Biesbosch en een
jaar later twee. Jacques heeft de broedparen gevolgd en zal ons deelgenoot maken van zijn mooie
opnames. En hij zal ook zijn licht laten schijnen over de kansen voor een broedgeval in het Gelderse
rivierengebied.

16.00 uur:
Afsluiting van de vierde Gelderse Vogelaarsdag door de dagvoorzitter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie:
Stroomhuis Neerijnen. Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen www.stroomhuisneerijnen.nl
Buslijnen:
Vanaf station Geldermalsen Bus 47 vertrek 9.43u aankomst Waardenburg busstation 9.53u (1200m lopen naar
Stroomhuis). Vanaf station Zaltbommel Bus 248 vertrek 9.17u aankomst Neerijnen 09.36u (vragen aan chauffeur
uitstappen bij Stroomhuis).
Aanmelding:
De toegang is gratis. Aanmelding is gewenst i.v.m. de catering. Gebruik van de lunch in Stroomhuis (die kosteloos wordt
aangeboden) is alleen mogelijk bij reservering vooraf (uiterlijk op 24 maart).
Bij aanmelding doorgeven:
- 1e en evt 2e keus excursies (max. 15 pers/excursie)
- lunch of niet
- bij middagprogramma aanwezig of niet
- een stand gewenst of niet.

Aanmelding voor de ochtendexcursies is verplicht (vóór 30 maart.). Alleen bij voldoende opgave en gunstige
weersomstandigheden kunnen de excursies doorgaan. Je kunt je aanmelden via: geldersevogelaarsdag@gmail.com
Inrichting stand:
Wil je, namens een organisatie of vereniging, een stand inrichten dan kun je contact opnemen met Rosina Verweij via
bovengenoemd mailadres.
Tot ziens op 31 maart, namens de organisatie,
Els Bary, Rosina Verweij, Bert Vos, Henk de Vries, Saskia Weddepohl (IVN) en Jan Schoppers (Sovon).

Foto: Visarend; binnenkort broedvogel in het Gelderse rivierengebied? Harvey van Diek.

