Jaarverslag 2015 van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
Bestuurssamenstelling 2015
Voorzitter:
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Drs. J. F. (Frank) de Miranda
Dr. C. M. (Martin) Lok
C. J. G. (Kees) Scharringa

Ledental
Op 31-12-2015 stonden er 38 leden ingeschreven.
Ledenadministratie
Aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email sturen naar
AKNNOU@hotmail.com of anders per brief naar de secretaris: C.M. Lok, Vliegenvangerlaan 12,
2566RN, Den Haag.
Contributie
De contributie voor 2015 was 15 Euro per jaar en blijft voor 2016 ongewijzigd.
Missie
De Avifaunistische Kring Nederland biedt een ontmoetingsplaats voor ervaren, maar vooral
nieuwsgierige beroeps- en amateurornithologen, die binnen en buiten de Kring samenwerking
en dialoog zoeken om kennishiaten op het gebied van de Avifaunistiek te identificeren en op te
vullen.
Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan:
• Initiatieven ter duurzame ontsluiting van Nederlands Ornithologisch Erfgoed, waaronder
het ontwikkelen van criteria en beleid voor het behoud, de archivering en het ontsluiten van
collecties en gegevensbestanden bijvoorbeeld uit nalatenschappen;
• Initiatieven om kennis te vergaren over de avifaunistiek van gebieden in binnen- en
buitenland, waarover relatief weinig of geen op systematische wijze verzamelde kennis
bestaat;
• Het organiseren van themasessies over complexe soortgroepen en de vraag welke
ondersoorten en populaties in Nederland doortrekken en/of overwinteren;
• Het organiseren van excursies naar ornithologisch interessante gebieden, mede ter
versterking van de band met en tussen de leden.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering, die door 17 leden (+ spreker Jan de Rijk) werd bezocht, vond
plaats op 7 november 2015 in het Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk. De ALV werd
gevolgd door een presentatie door Jan de Rijk over “Vogels en mensen in Nederland 1500 –
1920”. Jagen, bestrijden en intensivering van de landbouw worden in het algemeen als de
belangrijkste oorzaken voor het verlies aan biodiversiteit beschouwd maar tellingen bewijzen
dat het aantal vogelsoorten in Nederland sinds 1850 is gegroeid. De Rijk liet zien dat meer
vogelsoorten van de mens profiteerden, dan dat ze er nadeel van hadden.
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Project Nederlands Ornithologisch Erfgoed (NOE)
Recent Nederlands ornithologisch erfgoed zoals archieven, dagboeken en beeldmateriaal van
vogels, afkomstig van amateurs, professionals en instellingen, wordt bedreigd omdat publieke
(archief-)instellingen ruimte- of geldgebrek hebben en omdat er nationaal beleid ontbreekt voor
het behouden van ornithologisch waardevol materiaal. Meermalen zijn belangrijke archieven
met referentiemateriaal (bijv. jaren 1950-1970) verloren gegaan.
Doel van het NOE project is om een kennis-infrastructuur op te bouwen voor het onderbrengen
en ontsluiten van ornithologische archieven. Hierbij wordt samengewerkt met een aantal
organisaties waar onder Sovon, Naturalis, het Nederlands Fotomuseum, de Heimans en Thijsse
Stichting en Vogelbescherming Nederland (VBN).
Voor het NOE project is in 2014 financiële ondersteuning ontvangen van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds en het IJsvogelfonds. In samenwerking met Sovon is een eigen website
https://www.sovon.nl/ornithologischerfgoed ontwikkeld die op 1 oktober 2014 operationeel
werd. NOE activiteiten van AKN worden ook vermeld op de VBN-website:
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/q/ne_id/1486.
Op de Landelijke Dag van 28 november 2015 heeft Frank de Miranda een presentatie over NOE
gegeven.
Verbreding van het project Nederlands Ornithologisch Erfgoed naar de (Voormalige)
Overzeese Gebiedsdelen (OEVOG)
Kees Scharringa is bezig een werkgroep te vormen voor de bescherming van het ornithologisch
erfgoed van de voormalige overzeese gebiedsdelen. Een subsidieaanvraag bij o.a het Prins
Bernhard Cultuur Fonds wordt overwogen.
Project Georgië
Een element van de AKN-missie is kennis te vergaren over de avifaunistiek van gebieden in
binnen- en buitenland, waarover relatief weinig of geen op systematische wijze verzamelde
kennis bestaat. Georgië is zo’n gebied waarvan zelfs nog geen Avifauna bestaat.
Een werkgroep bestaande uit Peter Lina, Martin Lok, Frank de Miranda en Jaap Vink heeft een
plan gemaakt om de komende jaren, in samenwerking met Birdlife International, de Georgische
natuurbeschermingsorganisatie SABUKO te ondersteunen met verschillende initiatieven en
bijdragen te leveren die helpen bij het samenstellen van een Avifauna van Georgië. Daartoe
heeft de werkgroep een stichting Dutch-Georgian Ornithological Foundation (DuGOF) opgericht.
Deze stichting stelt zich ten doel:
• het bevorderen van ornithologisch onderzoek in brede zin in Georgië;
• het bevorderen van de bescherming van in het wild levende vogels in Georgië.
Op initiatief van AKN heeft Rinse van der Vliet in voorjaar 2015 een inventarisatie van broed- en
trekvogels in de bedreigde Chorokhi delta bij Batumi uitgevoerd met financiële ondersteuning
van de AKN en de stichting Aurora Borealis. Rinse’s rapport zal SABUKO helpen bij het verkrijgen
van de IBA status voor dit gebied. Het rapport zal ook als SABUKO-rapport worden uitgegeven in
zowel het Engels als in het Georgisch.
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Excursies
In 2015 waren er 4 excursies: Een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen in combinatie met een
presentatie door de terreinbeheerder Peter Maas, een bezoek aan de nieuwe natuur de Groene
Jonker, een vaartocht op het IJsselmeer naar het nieuwe vogeleiland De Kreupel en een
meerdaagse excursie naar Helgoland. Jochen Dirschke, de directeur van Vogelwarte Helgoland,
heeft ons daar rond geleid langs de bekende traps en verteld over het werk van de Vogelwarte.
Evaluatie van de AKN met het NOU bestuur
Bij de oprichting van de AKN was met de NOU afgesproken om na drie jaar de AKN te evalueren.
Deze evaluatie vond plaats op 17 december 2015. De uitkomst was dat de AKN met steun van
de NOU op de ingeslagen weg voort kan gaan en dat elke drie jaar deze evaluatie herhaald zal
worden.

December 2015
Frank de Miranda
Martin Lok
Kees Scharringa
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