
Jaarverslag 2021 Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 
 
Algemeen 
De wereldwijde Coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor alle activiteiten van de VWG BoZ. 
Door de Coronamaatregelen zijn in 2020/2021 de activiteiten beperkt gebleven tot de noodzakelijke 
tellingen voor Sovon.  
De Algemene Ledenvergadering van 24-03-2021 is daarom ook uitgesteld naar september 2021. In 
september is een jaarverslag over 2020 en de eerste zes maanden van 2021 gepresenteerd. Hier 
worden de gegevens uit 2020 weggelaten en zoals gebruikelijk het volledige jaarverslag van 2021 
gepresenteerd.  
 
Het bestuur bestaat uit volgende personen: Hidde Bult (voorzitter, webmaster), Walter van Dongen 
(penningmeester), Jacques Ariaansz (secretaris) en Ria Hogerwaard (lid). In oktober 2021 is Ria 
afgetreden en Sjaan Hopmans toegetreden tot het bestuur.  
De vergaderdata van het bestuur waren op 06-07-2021 en digitaal via Teams op 23-12-2021. 
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2021 hadden we 69 leden en 71 leden op 31-12-2021. Op dit ogenblik (maart 2022) 
bestaat het ledenaantal uit 73 personen. 
 
Tellingen 
De VWG voerde de onderstaande tellingen en inventarisaties uit. 
16-01-2021: slaapplaatstelling ganzen, zwanen en telling watervogels Markiezaat  
17-01-2021: midwintertelling polders, kanalen, vijvers en parken 
06-02-2021: slaapplaatstelling wulp 
20-02-2021: slaapplaatstelling aalscholvers  
13-03-2021: telling watervogels Markiezaat  
15-05-2021: telling watervogels Markiezaat  
Broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat zijn geteld op 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 juni. 
18-09-2021: telling watervogels Markiezaat.  
13-11-2021: slaapplaatstelling Wulp & ganzen 
13-11-2021: telling watervogels Markiezaat. 
 
In juli en augustus is er gericht gezocht naar overvliegende Wespendieven in de polders van 
Ossendrecht. Dit om na te gaan of het geplande windpark ZeBra een risico is voor die Natura 2000 
soort van de Brabantse Wal.  
 
Excursies en activiteiten  
Op 16 juli 2021 wandelden acht leden in de Kriekelareduinen op zoek naar Nachtzwaluwen onder 
leiding van Hidde met in achtneming van de 1.5m afstand maatregel. 
 
Bij het interessante IVN Symposium over afname van de Biodiversiteit op 30 augustus 2021 gaf Hidde 
een presentatie. Er waren slechts vier VWG leden aanwezig. 
 
Op 12 oktober 2021 was de Algemene ledenvergadering, met verslag over 2020 en de eerste 
maanden van 2021. Daarna gaf Hidde Bult een presentatie over broedvogeldiversiteit op de 
Brabantse Wal met als titel “Toe- of afname van soorten en aantallen na 1980?” 
 
Expertise milieu en ruimtelijke ordening 
Het bestuur van de VWG doet samen met andere groene verenigingen mee aan overleg over 
Beheerplannen voor de N2000 gebieden Markiezaat en Brabantse Wal, over een oorlogsmonument 
op de begraafplaats, over de verhuizing van het clubhuis van de Zeeverkenners, over de aanleg van 



vogeleilandjes in het Markiezaat en over aanleg van Windpark ZeBra. De Vogelwerkgroep werd door 
de Gemeente Bergen op Zoom gevraagd voor tellingen en advies na klachten over ganzenoverlast. 
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur zal zich de komende jaren bezig gaan houden met de WBTR (Wet Bestuur Toezicht 
Rechtpersonen) 
 
Veerkracht  
De 26e jaargang is op 22 februari 2022 digitaal uitgebracht. 


