*Werkgroep Nestkastonderzoek:
In het afgelopen jaar zijn er enkele controleurs bijgekomen, die met kinderen een route willen
controleren. We zijn hier erg gelukkig mee.
Het was een enorme puzzel en veel gebel en gemail om voor alle kinderen een passende
oplossing te vinden. Natuurlijk is het wel erg fijn die grote opkomst van kinderen en geeft het
ook wel weer een goed gevoel als het gelukt is. Ik hoop natuurlijk ook het komende jaar weer
op een goede opkomst, want wat is er mooier dan op deze manier de jeugd iets van de natuur
te laten zien.
Het is ook erg nuttig hoe de kinderen in de toekomst met de natuur om gaan en ieder kind zal
natuurlijk niet direct een fanatieke natuurbeschermer worden, maar hij/zij weet dan in ieder
geval hoe mooi en hoe nuttig de natuur en ook de holenbroeders zijn.
Ook voor de wetenschap is het goed om zoveel mogelijk broed- en ringgegevens te hebben,
want meten is weten. Vandaar dat we daar als vereniging dan ook graag aan meewerken.
Hoe is het dan dit jaar gegaan: niet zo geweldig. Het voorjaarsweer heeft niet meegewerkt
aan het succes van alle broedsels. Er waren nogal wat verstoorde legsels en dode jongen.
Dit kun je ook zien op de afgedrukte verzamellijsten in dit verslag: één van de boswachterij en
één van de randgebieden. Deze zijn weer gemaakt door Henk Dunnink en op de achtergrond
Jan Nijboer. Veel werk voor hen, maar doordat het de laatste jaren veel beter bij hen wordt
ingeleverd is het toch goed te doen. Dank voor Henk en Jan.
De werkgroep had veel onderling contact en is twee keer bij elkaar geweest mede in verband
met ons jubileum. Het was de bedoeling om in december nog een keer bij elkaar te komen,
maar dat is afgelast i.v.m. sneeuw. Dat zal nu januari 2018 worden.
Ook dit jaar was de samenwerking met de ringers weer goed. Het is hen weer gelukt om de
meeste tijdig opgegeven mogelijkheden om te ringen te benutten.
Hopen dat in 2018 ook ieder hier zijn steentje weer aan bijdraagt .
Namens de werkgroep, Jan Vos

