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Van de voorzitter
Zoals u hopelijk niet ontgaan is, is 2007 voor onze
vereniging weer een lustrumjaar: het is 40 jaar
geleden is dat zij werd opgericht. Daar zal op
bescheiden schaal bij stilgestaan worden. Aan die
activiteiten is en wordt veel (voorbereidend) werk
besteed - waarvoor het bestuur alle betrokkenen
wil danken - en daarom hopen we dat u er veel
plezier aan mag beleven. Aan deze
lustrumactiviteiten wordt ook in deze Korhanen
weer de nodige aandacht besteed. Ik roep alle
leden op aan deze activiteiten deel te nemen. Dat
is niet alleen leuk voor u en de organisatoren,
maar bevordert de onderlinge band en helpt ons de
vereniging op de kaart te zetten. In dat verband
wil ik u vragen om ook belangstellende niet-leden
te attenderen op de openbare lustrumactiviteiten
die georganiseerd worden zodat men kennis kan
maken met onze vereniging.
Ik wil voorts even kort stilstaan bij de goed
bezochte en prettig verlopen algemene
ledenvergadering van 23 november jl.. Voor een
uitgebreidere weergave verwijs ik u naar het
verslag elders in deze Korhaan. Een woord van
dank aan onze penningmeester die een uitgebreide
en heldere begroting had samengesteld met
daarbij een uiteenzetting van het volgend jaar te
voeren beleid. Uiteraard ook een woord van dank
aan allen die de moeite hadden genomen hem
daarvoor de nodige informatie aan te leveren, dit
ondanks het feit dat zij hun tijd liever in het veld
hadden besteed. Gelukkig is er niettemin het besef
dat het bestaan van een vereniging ook andere
verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich
meebrengt, waaronder de noodzaak tot het geven
van inzicht aan de ledenvergadering ter zake van
toekomstige activiteiten en het verkrijgen van haar
instemming daarvoor.
Ook is het goed om van tijd tot tijd zeer actieve
leden in het zonnetje te zetten, waarbij ditmaal die
eer te beurt viel aan Willem-Jan Hoefnagel en
Fred van Klaveren. Willem-Jan werd bedankt
voor onder meer zijn bestuurswerk en zijn
langdurige inzet voor De Korhaan en Fred van
Klaveren voor met name het al 20 jaar fungeren
als drijvende kracht achter de telpost Corversbos.
In hem heeft het bestuur overigens ook de daaraan
verbonden trouwe en actieve tellers willen eren.
Aan het eind van de vergadering had Rien Rense
op het allerlaatst een prima alternatief programma
geregeld nadat het geplande onderdeel door
afmelding van de betrokkene niet door kon gaan.
Ook zij die hem al kenden genoten opnieuw van
de fantastische natuurfilm The Travelling Birds.
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Over de stand van zaken betreffende het Fonds “Red
de weidevogels in Eemland” valt ditmaal wel wat
belangrijks te melden. Allereerst is op 11 december jl.
de overeenkomst ondertekend tot een gelijke verdeling
van het geld van het Fonds. Dit betekent dat de weg nu
vrij is om daadwerkelijk een goede besteding voor ons
deel te zoeken, waardoor het idee tot ontwikkeling van
een moerasgebied in het Raboes nu verder geconcretiseerd had kunnen worden, ware het niet dat inmiddels
gebleken is dat Natuurmonumenten dit project zelf al
met behulp van subsidie van de provincie Utrecht
gerealiseerd heeft. Natuurmonumenten heeft ons in dit
verband een bedankbrief gestuurd, welk bedankje
direct doorgespeeld kan worden naar Jelle Harder voor
de voortrekkersrol die hij bij dit alles gespeeld heeft..
Een en ander betekent dat een andere bestemming voor
de vrijgekomen gelden gezocht zal moeten worden.
Rob Kloosterman is bereid gevonden die kar verder te
trekken en zal hiertoe intern en extern op zoek gaan
naar goede ideeën. Uiteraard mag u zich daarmee ook
bij hem melden. Het bestuur is overigens zeer blij met
Rob weer een nieuw, zeer actief bestuurslid te hebben
die zich inzet voor beschermingsactiviteiten. Enerzijds
betekent dit ondersteuning voor op dat gebied lopende
individuele initiatieven, zoals dat van Ricardo van Dijk
aangaande de Bloemendalerpolder en het KNSFterrein. Anderzijds is zo ook weer gestructureerde
betrokkenheid van onze vogelwerkgroep mogelijk bij
andere, voor ons werkgebied belangrijke kwesties,
zoals de bedreigingen van de Blaricummermeent en
het Voorland ten westen van de Stichtse Brug. Samen
met een aantal belangenorganisaties is inmiddels een
actief Platform in het leven geroepen om deze
bedreigingen een halt toe te roepen. Het Platform
beschikt zelfs al over een digitale nieuwsbrief.
Tot slot wil ik even stilstaan bij twee zaken die mij
persoonlijk betreffen. Allereerst wil ik
- mede namens mijn vrouw Nelly - een ieder bedanken
die meegeleefd heeft met haar zwangerschap en/of die
rond de geboorte van onze zoon Gerk-Johan (1
december jl.) iets van zich heeft laten horen. Met
moeder en zoon gaat alles goed.
Voorts zult u wellicht via - ook voor mij onverwachte mededelingen op de website en het Goois Vogelnet
vernomen hebben van mijn besluit om mij in maart
2007 niet herkiesbaar te stellen. Omdat door deze
mededelingen de onjuiste indruk zou kunnen ontstaan
dat die beslissing met mijn privé-situatie verband
houdt, wil ik langs deze weg kenbaar maken dat dit
juist niet het geval is. Ik had ondanks onze
gezinsuitbreiding gewoon willen aanblijven, maar door
een toenemend aantal zaken waar ik niet achter kan
staan, heb ik helaas toch moeten besluiten daarvan af te
zien. Omdat ik het niet gepast vindt daar nu op in te
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gaan, wil ik het hierbij laten. Uiteraard wens ik
onze vereniging en haar bestuur alle goeds toe
voor 2007 en de jaren daarna en ik ben er van
overtuigd dat er snel een goede nieuwe voorzitter
(m/v) gevonden zal worden, die op zijn/haar
manier een waardevolle bijdrage aan onze

vereniging zal kunnen leveren. Ik dank u in ieder geval
voor de door mij ondervonden steun en de prettige
samenwerking. Het ga u goed!

Erik Hans van Stigt Thans

Voorzitter gezocht
Onze huidige voorzitter, Erik Hans van Stigt Thans, zal per 22 maart 2007 tijdens de Algemene
Ledenvergadering aftreden. Het bestuur van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken dankt hem voor zijn
inspanningen in de afgelopen jaren. Het bestuur zoekt nu een opvolger, die met enthousiasme en energie deze
functie over wil nemen.
Wij verwachten van de nieuwe voorzitter dat hij of zij:
- achter de doelstelling van de VWG staat: het bestuderen en beschermen van de in het wild levende vogels
in het werkgebied, en affiniteit heeft met flora en fauna;
- de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen leidt;
- de leden inspireert en motiveert, onder andere via de Subgroepen (Avifauna, Natuurbescherming,
Cursussen, Excursies, Communicatie, Algemene Zaken);
- de samenwerking en saamhorigheid binnen de vereniging bevordert;
- goede contactuele eigenschappen bezit, kan samenwerken en delegeren en een bruggenbouwer is;
- het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe activiteiten stimuleert;
- het gezicht van de vereniging naar buiten is, en de samenwerking met natuurverenigingen en instanties
bevordert.
Het bestuur ontvangt graag suggesties voor kandidaten en komt graag in contact met kandidaten voor deze
voor de Vogelwerkgroep zo belangrijke functie.
Hierover en voor informatie kan contact worden opgenomen met het Dagelijks Bestuur:
Renée Beekman, secretaris, tel. 035-6249207, e-mail: secretaris@vwggooi.nl of met
André Kerkhof, penningmeester, tel. 035-6286330, e-mail: penningmeester@vwggooi.nl.

Van de redactie
Voor u ligt het eerste nummer van ons lustrumjaar 2007. In tegenstelling tot onze belofte is dit geen
lustrumnummer. Wij hebben niet voldoende kopij binnen om een speciaal nummer te kunnen maken en
daarnaast leek het ons ook aardiger om in het lustrumnummer verslagen van lustrumactiviteiten te plaatsen,
evenals de uitslag van de fotowedstrijd. We hebben, in samenspraak met de lustrumcommissie, besloten om in
het najaar het beloofde feestelijke nummer het licht te doen zien. Wel hopen we van uw kant kopij daarvoor te
ontvangen. We hebben al wat bijdragen binnen, maar verwachten wel wat van u.
Dit nummer van De Korhaan is heel dik geworden. Dat komt grotendeels door de stukken voor de
jaarvergadering, zoals het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering, deels door plaatsing van het
jaaroverzicht van het Goois Vogelnet.
Naast artikelen over de IJsvogel, de Huiszwaluw en de Mus leest u in dit nummer ook iets over Birdpix van
Daan Schoonhoven, in “Vogelaars in de kijker” De Waarnemingen, in het vorige nummer uitgevallen door het
geringe aantal inzendingen, worden ook weer vermeld.
Verder zijn er wat veranderingen in het Programma. Er is een datum verschoven (van 2 naar 3 juni) en u vindt
uitgebreide informatie over de ‘excursie met brunch’ op 22 april. In de bij deze Korhaan bijgesloten brief met
acceptgirokaart vindt u ook een opgaveformulier voor deze lustrumexcursie.
Hillie Hepp
Ik wens u veel genoegen met het lezen van deze Korhaan.
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Lustrum VWG 4 februari 1967 – 24 februari 2007
40 jaar Vogelwerkgroep (3)
Volgend jaar, in 2007, bestaat de Vogelwerkgroep veertig jaar. Dit zal op bescheiden wijze worden gevierd
met activiteiten waarbij alle leden worden betrokken. Op verzoek van het bestuur heeft een groepje leden een
aantal ideeën ontwikkeld om van het lustrumjaar een bijzonder jaar te maken. Niet-leden kunnen via een
openbare excursie ook van de viering profiteren. De informatie over de komende activiteiten vindt u deels in
dit nummer (zie Programma); meer informatie over de activiteiten die in de tweede helft van dit jaar plaats
vinden hoort u later. Wel zijn de data van de feestelijke bijeenkomsten nu vast gegeven, zodat deze in de
agenda’s kunnen worden genoteerd.
Het (voorlopige) programma ziet er uit als volgt:
22 april:

Vroege ochtend ledenexcursie naar de Eempolders met gezamenlijk ontbijt
Zie voor meer informatie ‘Programma’ en het bij deze Korhaan bijgesloten
opgaveformulier. Opgeven vóór 1 april.
11, 12 en 13 mei: Weekend in de omgeving van het Fochteloërveen in Drente. Zie ‘Programma’ voor meer
informatie
3 juni:
Openbare excursie naar de Huizerpier (Let op, veranderde datum)
31 augustus, 1 en 2 september: Weekend in het Lauwersmeer
27 september:
Feestelijke avond met korte inleidingen over veertig jaar Gooise vogelwereld en
Goois landschap, traktaties, foto-expositie en prijsuitreiking fotowedstrijd.

Fotowedstrijd
Een van de feestelijke activiteiten rondom het achtste lustrum van de vogelwerkgroep, zal een fotowedstrijd
zijn. De vogel en de vogelende mens is hiervan het onderwerp. In het novembernummer van 2006 vindt u
uitgebreide informatie over deze wedstrijd. Op 31 juli sluit de inzendingstermijn.

Lustrumnummer van De Korhaan
Van het lustrumnummer, dat in het najaar van 2007 verschijnt, willen we iets bijzonders maken. Ook van u, als
lid, verwachten wij een bijdrage. Hiertoe nodigen wij u uit om een herinnering uit uw ‘vogelaarsleven’ op
schrift te stellen. Aan het onderwerp stellen wij geen beperkingen. Het mag een terugblik zijn op een leerzame
of uitzonderlijke excursie, op een VWG-weekend, op een vreemde ontmoeting tijdens het vogelen of een
bijzondere ervaring, misschien iets uit uw jeugd; kortom, graaft u eens in uw geheugen en vertel ons uw
verhaal.
Misschien denkt u dat dit niets voor u is, zo’n stukje schrijven, maar laat u zich door die gedachte niet
weerhouden. De redactie bewerkt (in overleg) en corrigeert zo nodig uw kopij.
Omvang: maximaal een half A4. Sluitingsdatum: 1 augustus.

Ledenadministratie
Bij deze Korhaan vindt u de acceptgiro voor de betaling van de contributie van 2007. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in november 2006 is besloten om met ingang van 2007 de contributie voor de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken met € 1,00 te verhogen tot € 17,00 per jaar.
De contributie voor huisgenootleden blijft gehandhaafd op € 6,00. Een extra gift is natuurlijk van harte
welkom. Betaling door middel van de acceptgiro verdient de voorkeur. Mocht u gebruik maken van
internetbankieren vergeet u dan a.u.b. niet het betalingskenmerk te vermelden.
Wacht alstublieft niet te lang met betalen! Het bespaart mij veel tijd en de Vogelwerkgroep geld (enveloppen,
postzegels etc.) als u uw contributie tijdig voldoet.

Bij voorbaat hartelijk dank, Francien Wilms
4
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De Vogelwerkgroep in 1967
Tot de verschijning van de het lustrumnummer van De Korhaan wordt er in elke uitgave iets
uit de historie van de VWG opgenomen. Het verzoek hiertoe is gedaan aan Jan Bos, die uit de
oude nummers een keuze maakt. De vogelwerkgroep bestaat sinds 6 februari 1967.

Jan Bos
Flevoland
Het is uiteindelijk tussen de Vogelwerkgroep en
de Directie Zuiderzeewerken en de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders, helemaal goed
gekomen. Dank zij het feit dat ondergetekende
journalistiek werk verrichtte in het in aanbouw
zijnde Lelystad in verband met de drooglegging
van Zuidelijk Flevoland, kwam hij regelmatig in
contact met de directies. Het leverde vooral dank
zij ing. Jhr.Van Nispen tot Sevenaer van de Dienst
Zuiderzeewerken, de begeerde vergunningen op
voor het betreden (en berijden) van de dijken
en…stevige sleutels voor de sloten aan de
slagbomen.
Zo lang er geen bruggen waren tussen Flevoland
en het Gooi, moesten de leden van de toen zo
genoemde Commissie Zuidelijk Flevoland,
gebruik makend van vijf verstrekte vergunningen,
via de reeds voltooide brug bij Nijkerk, de dijken
van de nieuwe polder betreden. Het leverde vanaf
het eerste jaar van de Vogelwerkgroep (1966) veel
speur- en notitiewerk op
Drie toen reeds actieve leden: ondergetekende,
Jan van Dijk en Dick Jonkers stelden het rapport
“Vogelwaarnemingen in Zuidelijk Flevoland”
samen, dat in 1969 werd gepubliceerd in Limosa,
Orgaan van de Nederlandse Ornithologische Unie.
Later werd het via een overdruk, als boekje
uitgegeven. De tellingen waren overigens reeds in
oktober 1966 begonnen.
Oostvaardersplassen
De Vogelwerkgroep werd zelfs betrokken bij de
inrichting van de Oostvaardersplassen.
De beide boven genoemde diensten zouden graag
zien, dat te bouwen observatiehutten langs
de Knardijk door de VWG werden beheerd. Gelet
op de grote afstand en de vanuit het Gooi slechte
toegankelijkheid van Flevoland, werd hiervan
afgezien.
Over het ontstaan van de Oostvaardersplassen
wordt veel onzin verteld en worden verkeerde
namen genoemd. Gelet op het feit, zie boven, dat
ik veel contact had met directeuren van genoemde
rijksdiensten, vertelde één van hen mij het enige
juiste verhaal. Het behoud van de plassen, in
oorspronkelijke plannen voorbestemd

industriegebied te worden, is te danken aan het feit, dat
zij vogelaars waren.
De directeur van Rijkswaterstaat wiens naam mij
ontschoten is, vertelde mij op één van mijn reizen als
reisleider van de Stichting Natuurreizen, dat hij en
professor Van Duin, directeur van de Rijksdienst
IJsselmeerpolders, met regelmaat in de ochtend in
Lelystad de inpolderingszaken doornamen en daarna
met verrekijker gewapend naar de Knardijk gingen om
van het vogelleven te genieten. Zij besloten de
werkzaamheden tot inrichting van het industriegebied
zolang mogelijk uit te stellen….uit hobbybelang!
Het vogelleven werd er zo uitbundig en trok -toen de
bruggen gereed waren en de dijken voor verkeer waren
geopend- zoveel belangstelling, dat de plannen tot
ontwikkeling van het industriegebied op de lange baan
werden geschoven en tenslotte in de ijskast werden
gestopt.
Professor Van Duin bevestigde mij later, dat een en
ander inderdaad zo was gelopen.
Zanddijk
Een rapport van de Vogelwerkgroep, dat in 1968
provinciale aandacht trok, was “De Zanddijk”,
De historie, het vogelleven en de vegetatie met de oude
Zuiderzeeflora van de dijk tussen Oud-Valkeveen en
de A1 zijn hierin beschreven. Dank zij het rapport zo
liet een provinciaal medewerker ondergetekende
weten, was in Haarlem besloten de dijk een
beschermde status te verlenen.
Ten slotte mag uit de beginjaren de voorbereiding voor
de samenstelling van de Avifauna van het Gooi worden
genoemd. Het onderzoek liep door tot en met 1969*.
Per gemeente verscheen er een overzicht. Opvallende
conclusie uit de Avifauna van Bussum was, dat er in de
gemeente meer vogels dan inwoners bevatte: 61.776
vogels tegen ongeveer 40.000 inwoners.
Eén opmerkelijk getal uit deze avifauna: het aantal
broedparen Huismus in Bussum bedroeg -let op het
bijzondere getal- 6669.
* De toen verzamelde gegevens zijn echter niet voor de
geplande Avifauna gebruikt, maar voor de Avifauna
van Midden-Nederland. Het Gooi moest wachten tot
1987, toen Vogels tussen Vecht en Eem verscheen.
(redactie).
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Penlijster
40 Jaar sprokkels
Nu al weer veertig jaar geleden kroop de vogelwerkgroep uit het ei en heeft sindsdien haar vleugels
uitgeslagen. Het groepjes initiatiefnemers voor de
oprichting kreeg alras versterking van nieuwe leden
die zich aanmeldden. Binnen twee maanden telde de
vereniging zestig leden. Anno 2007 is dat aantal
meer dan vertienvoudigd. Na de geboorte begonnen
de vliegoefeningen en verkenningen. Het territorium
werd afgebakend en strekte zich uit van het
Amsterdam-Rijnkanaal tot het riviertje de Eem.
Zowel in het westen als het oosten grens werd die
van de provincie overschreden en een deel van
Utrecht ‘bezet’. Dit was niet tot vreugde van de
Vogelwacht Utrecht die deze delen tot haar territoir
rekende. Aan de westzijde stond ook de Vogelwerkgroep Amsterdam niet te juichen. Zuidelijk
Flevoland was terra incognita en werd gelijk
ingelijfd, maar in 1984 overgedragen aan de
Stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland.
Samen met de in de jaren zestig actieve jeugdbonden
voor natuurstudie en hulp van een boot van Rijkswaterstaat organiseerde de vogelwerkgroep in 1968
in Zuidelijk Flevoland een grote opruimactie van het
aanspoelsel op de Gooimeerdijk.
De groei zette op tal van
gebieden door. Subgroepen
werden geformeerd voor
allerlei onderwerpen en
onderzoeksthema’s. De
Korhaan groeide uit van een
tussen de middag bij het
Goois Natuurreservaat
(GNR) gestencilde minkukel
Slanke strandloopster
tot een professioneel bij een drukker vervaardigd
verenigingsblad. De omslag kwam in kleur en de
kwaliteit en aan-trekkelijkheid van de inhoud steeg
aanzienlijk. De eerste onderzoekspublicatie
verscheen in 1967: het jaarverslag van het
nestkastonderzoek in het Gooi. Een gestage stroom
volgde met als laatste nummer 158, het recent
uitgekomen weidevogelinven-tarisatieverslag van de
Noordpolder te Veld, Maatpolder en Polder De
Slaag. Die publicaties zouden nooit tot stand
gekomen zijn zonder de gegevens die door de
medewerkers van de subgroepen zijn verzameld. Er
is niet alleen heel wat geteld, maar ook geschreven
in vogeltijdschriften of voor provinciale of
grensoverschrijdende avifauna’s. Het hoogtepunt
werd bereikt in 1987 met het ver-schijnen van de
6

eigen avifauna bij
het 20-jarig bestaan:
Vogels tussen
Vecht en Eem.
Van meet af aan
kreeg
natuurbescherming
en samenwerking
met gelijkgezinde
organisaties hoge
prioriteit. Al in
1970 was de
vogelwerkgroep
initiatiefneemster voor de inmiddels opgeheven
Contactraad het Gooi voor natuurbescherming. De
aandacht bleef en resulteerde in een subgroep
natuurbescherming, op dit moment samen met
anderen zeer actief rond het gebeuren met de
geplande bebouwing Blaricummermeent,
waterwoningen in het Gooimeer en een jachthaven
bij de Stichtse Brug.
Verkenningen vonden eveneens plaats in het kader
van kennisuitbreiding door het houden van excursies
en weekeinden. Het eerste weekeinde was op Texel,
waar niet alleen heel veel vogels werden gezien,
maar ‘s avonds in de jeugdherberg aan Mens erger je
niet, dammen en tafelvoetbal werd gedaan.
Sindsdien zijn er talloze weekeinden gevolgd,
hoofdzakelijk op de Waddeneilanden. Spelletjes
doen is vrijwel niet meer mogelijk door de grootte
van het aantal deelnemers. Het uitslaan van de
vleugels naar nieuwe gebieden kreeg er een
dimensie bij door de activiteiten van de werkgroep
buitenlandse reizen, die zeer in trek zijn.
In 1990 leek het er op dat met Vidas de automatisering zou worden ingezet om de gigantische
hoeveelheid gegevens goed te kunnen archiveren en
bewerken. Nu, na de inzet van speciale werkgroepen
en personen, is dit in het tijdperk waarin digitale
opslag van data al zeer ver is gevorderd nog steeds
niet gerealiseerd. Een andere wens is een eigen
verenigingsruimte. Even leek het erop dat deze door
verbouwing van het Pompgebouw bij de watertoren
in Bussum in vervulling zou gaan. Door PWN was
hiervoor een ‘bruidsschat’ van rond f 300.000
ingebracht. Uiteindelijk bleek dat de exploitatiekosten onaanvaardbaar hoog zouden worden. Er is
wat afgezworven in diverse gemeenten.
Aanvankelijk boden scholen onderdak en was er
aansluiting met de jeugd via de jeugdbonden, daarna
kwamen de kerken voor de lezingen en cursussen.
Verder was er onderdak op de zolder van een kasteel
en is veel gebruik gemaakt van een ruimte in een
centrum voor geestelijk gehandicapten. Nog steeds
is voor opslag van archiefmateriaal ook een vroegere
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werkplaats van GNR in gebruik. Uiteindelijk kon er
wat gehuurd worden in de serviceflat Westerheem in
Hilversum. Daar kunnen diverse activiteiten plaatsvinden en de locatie kreeg daarom de toepasselijke
naam De Broedplaats. Voor lezingavonden moet
echter steeds worden uitgeweken naar een kerk.
Het is niet te hopen dat de serviceflat een eindbestemming is en geassocieerd wordt met de
vergrijzing die niet alleen in de maatschappij, maar
ook bij de vereniging optreedt. Hoewel er tal van
activiteiten zijn binnen de werkgroep waaraan leden
kunnen deelnemen, gebeurt dit niet of melden zich
zeer weinig personen aan. Bestuursfuncties worden
jaren achtereen niet ingevuld, voor tellingen en
inventarisaties is men niet te porren, waardoor de
continuïteit gevaar begint te lopen. Gegevens
kunnen niet worden uitgewerkt.

Er is een schreeuwend tekort aan excursieleiders; de
huidige groep raakt overbelast. Voor diverse werkzaamheden zijn in het verleden cursussen gegeven,
die echter geen toestroom van nieuwe werkers
opleverden. Gevraagd om hulp is het antwoord
steevast: geen tijd. Het doet dan wat vreemd aan dat
op lezingavonden de zaal altijd goed gevuld is en
aan weekeinden veel leden deelnemen. Voor de
langer durende reizen naar het buitenland bestaat
altijd zeer grote belangstelling. Het consumentisme
viert hoogtij, maar het dreigt de dood in de pot te
worden voor de vogelwerkgroep. Het doel van de
vereniging, is in de statuten verwoord als de
bestudering en de bescherming van de in het wild
levende vogels. Het lijkt erop dat dit langzaam maar
zeker naar de achtergrond verdwijnt.

Penlijster

Schreeuwend tekort
aan excursieleiders

Automatisering is urgent

Dag van de boerenlandvogels
Hoe vergaat het onze boerenlandvogels? En wat kunnen we doen om ze betere kansen te geven? Deze vragen
staan centraal op zaterdag 10 maart, op de Dag van de boerenlandvogels in De Werelt in Lunteren.
Verschillende inleiders schetsen hoe het de boerenlandvogels in Nederland vergaat. Na de inleiding van Floris
van Kuyk van Vogelbescherming Nederland wordt er door Arjan Ovaa (Limburgs Landschap), Theunis
Piersma (RUG) en Robert Kwak (Alterra), respectievelijk over de akkervogels, de weidevogels en de vogels
van het kleinschalig cultuurlandschap gesproken.
Er is een lunchpauze met een infomarkt en ’s middags wordt er het Meerjarenplan Boerenland-Vogelland
gepresenteerd. In dit plan werken samen: Landschapsbeheer Nederland, De Landschappen, Natuurlijk
Platteland Nederland en Vogelbescherming Nederland.
Voor deelname aan deze dag kunt u zich aanmelden bij Bea de Groot, CLM, beadegroot@clm.nl of tel. 0345
470703. De dag is kosteloos.
Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma.

Femmy heeft koude oren
Na het oktoberweekend heeft iemand de muts van Femmy Landman meegenomen: een donkerblauwe
tricotmuts met kwast. Wil de vinder contact opnemen met Joke van Velsen (adres achterin De Korhaan).
De Korhaan, Jrg. 41, Nr. 1
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Algemene ledenvergadering
VWG
Hierbij nodigt het Bestuur de leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op
donderdag 22 maart 2007, te houden in de
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 te Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.

Opening en mededelingen bestuur

2.

Vaststellen verslag ALV d.d. 22 november
2006
-het verslag staat in De Korhaan van februari
2007

3.

Algemeen Jaarverslag 2006
zie verslag in deze Korhaan

4.

Financieel verslag 2007
zie verslag in deze Korhaan

5.

Verslag Kascommissie

6.

Decharge Bestuur

7.

Benoeming kascommissie

8.

Bestuurssamenstelling en -verkiezing
-Aftredend is Erik Hans van Stigt Thans,
voorzitter (niet herkiesbaar)
-Aftredend Bep Dwars SG Algemene Zaken
(herkiesbaar) en
-Joke van Velsen SG Excursies (herkiesbaar)
-Kandidaat voor SG Natuurbescherming Rob
Kloosterman
-Kandidaat voor SG Cursussen Jenny Brook
-Vacature Avifauna
Kandidaten kunnen zich melden of worden
voorgedragen.
Het bestuur verzoekt kandidaten of tegen
kandidaten voor de vacatures Voorzitter of
Avifauna en de herkiesbare functies, zich zo
snel mogelijk op te geven bij de voorzitter of de
secretaris.
Kandidaten dienen schriftelijk te worden voor
gedragen door een groep van tenminste 5
leden,vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

9.

Rondvraag en sluiting

Pauze
Na de pauze volgt de film “De Buizerd”. Zie het
programma achterin De Korhaan.
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Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d.
23 november 2006
Aanwezig: 45 leden volgens de presentielijst
Van het bestuur:
Erik Hans van Stigt Thans (voorzitter)
André Kerkhof (penningmeester)
Renée Beekman-Koorenhof (secretaris)
Rien Rense (bestuurslid/coördinator Subgroep
Communicatie)
Joke van Velsen (bestuurslid/coördinator Subgroep
Excursies)
Jenny Brook (bestuurslid/coördinator Subgroep
Cursussen)
Rob Kloosterman (bestuurslid/coördinator Subgroep
Natuurbescherming)
Afwezig met bericht:
Bep Dwars-van Achterbergh (bestuurslid Algemene
Zaken), de heer en mevrouw Kluvers, de heer E.
Constandse, de heer R. Kole en de heer
F. During
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
In de loop van dit jaar zijn Rob Kloosterman en
Jenny Brook toegetreden tot het bestuur als
coördinator voor respectievelijk de Subgroep
Natuurbescherming en de Subgroep Cursussen. Zij
worden voorgesteld aan de leden. In maart 2007
zullen beiden officieel worden voorgedragen als
bestuurslid.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30
maart 2006
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het concept en
de notulen worden hierbij goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Beleid en Begroting 2007 en voorstel
contributieverhoging
Het is voor de tweede keer dat er een ALV
plaatsvindt in november teneinde het beleid en de
begroting te bespreken. Vroeger gebeurde dit op de
leden-vergadering in maart, tegelijkertijd met het
financiële jaarverslag, maar het bestuur heeft met
instemming van de ledenvergadering eerder besloten
om beleid/begroting vóór aanvang van het
kalenderjaar en het verslag na afloop van het
kalenderjaar te bespreken. Het doel is om voor een
ieder inzichtelijk te maken waar we in de diverse
onderdelen van de vereniging mee bezig zijn en dat
op deze vergadering met elkaar te bespreken en goed
te keuren.
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Uitgangspunt hierbij is de doelstelling van de
vereniging, zoals die is verwoord in onze statuten.
De vereniging heeft tot doel “de bestudering en de
bescherming van de in het wild levende vogels,
bijzonderlijk in het werkgebied van de vereniging”.
Avifauna en Natuurbescherming zijn daarbij de
voornaamste onderdelen van de vereniging, waarbij
de subgroepen Cursussen, Excursies, Communicatie
en Algemene Zaken, alsmede het bestuur als
hulpmiddelen dienen.
Ieder onderdeel van de vereniging zet een keer per
jaar zijn beleid op papier en dat ligt vanavond hier
voor. Zo kunnen de leden mee kijken of wij het zo
willen doen, of dat het wellicht anders moet of kan,
of dat het beter kan.
André zegt er trots op te zijn, dat al het tweede jaar
bijna alle onderdelen van de vereniging hun beleid
hebben opgeschreven. Dat beleid staat in De
Korhaan. André licht de posten in de samenvatting
van de begroting toe.
Voorstel contributieverhoging
Het bestuur doet een voorstel voor een
contributieverhoging van één euro, van € 16,- naar €
17,- per jaar voor een gewoon lid. De contributie
voor een gezinslid blijft hetzelfde. Het bestuur
verwacht hiervan geen opzeggingen. Het lijkt het
bestuur goed om gezien de geleidelijke
kostenstijging ook een geleidelijke
contributieverhoging in te voeren. Wellicht zou
anders in de toekomst op een gegeven moment een
forse verhoging moeten plaatsvinden, die grotere
consequenties kan hebben, zoals het opzeggen van
lidmaatschappen.
Volgend jaar is een bijzonder jaar voor de
vereniging. Dan vieren wij ons 40-jarig bestaan.
Daarvoor is een extra budget uitgetrokken. Er
worden speciaal voor het lustrum excursies en een
weekend georganiseerd en in februari verschijnt er
een extra lustrum-editie van De Korhaan. Het geld
dat beschikbaar wordt gesteld komt van de
reservering clubhuis. Op de gewone kosten komen
wij € 615,- tekort. Dat wordt aangevuld uit het eigen
vermogen van de vereniging.

onze werkgroep te verdelen. Begin december zal
daartoe een overeenkomst worden getekend en zal
de zaak via de penningmeester worden afgehandeld.
Het gaat om de helft van ongeveer € 40.000,- en de
daarbij komende rente.
Vogelwacht Utrecht heeft het idee om het geld aan
een project in het buitenland te besteden, terwijl wij
van mening zijn dat het geld, dat indertijd is
opgehaald voor de weidevogels, daadwerkelijk aan
de weidevogels moet worden besteed. Er zijn
plannen om daarvoor in de polder een gebiedje
(Raboes) geschikt te maken. Er zijn contacten
gelegd met andere natuurorganisaties, zoals
Vogelbescherming Nederland en
Natuurmonumenten, omdat het geld uit het fonds bij
lange na niet toereikend is om zo’n gebied ook in de
toekomst te kunnen onderhouden.
Ricardo van Dijk vraagt of het mogelijk is om met
het geld iets herkenbaars te maken van de VWG,
zodat het niet in een of ander groot project
“verdwijnt”. Erik Hans merkt op dat wij wel willen
dat het een bepaald “gezicht” heeft.
Jan Mooij vraagt of er geld beschikbaar is uit het
fonds voor publicatie van het Eempolder- rapport?
"De voorzitter antwoordt dat daar, zoals Jan weet,
inmiddels van andere kanten subsidie voor is. Rien
Rense is bezig om, binnen de grenzen van die
subsidiebedragen, een drukker te vinden die het
rapport voor een aanvaardbare prijs wil drukken."
5. Uitreiking oorkondes
Jan-Willem Hoeffnagel en Fred van Klaveren
ontvangen beiden uit handen van de voorzitter een
oorkonde, een grote bos bloemen en een fles wijn
voor hun jarenlange inspanningen voor de
vereniging.

Aangezien er niemand vragen heeft naar aanleiding
van de begroting en er geen bezwaren zijn tegen de
contributieverhoging, wordt de begroting, onder
applaus voor de penningmeester, goedgekeurd. De
voorzitter bedankt André voor zijn inzet en het vele
werk dat hij hiervoor heeft gedaan.
4. Stand van Zaken Fonds Red de Weidevogels in
Eemland
In de vorige vergadering is afgesproken dat wij
zouden kijken wat er met het te besteden geld kan
worden gedaan. Dat is een langdurige affaire
geworden. Recentelijk is besloten om het geld dat in
het in het fonds zit onder de Vogelwacht Utrecht en

Foto Renée Beekman-Koorenhof

Willem Jan heeft een lange, actieve staat van dienst
binnen de vereniging. Hij was achtereenvolgens
bestuurslid voor Avifauna en secretaris ad interim,
zette een systeem op voor waarnemingskaartjes en
nam het initiatief voor de projectecten
De Korhaan, Jrg. 41, Nr. 1
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Steltlopertellingen en Bijzondere Soorten. Ook was
hij tien jaar verantwoordelijk voor de opmaak en de
lay-out van De Korhaan.

Foto Renée Beekman-Koorenhof

Fred van Klaveren heeft zich 20 jaar ingezet voor de
Trektelpostin het Corversbos. Mede door zijn
enthousiasme en grote inzet zijn de tellingen tot
enorme aantallen van meer dan 200.000 vogels en
200 soorten per jaar gegroeid. Dat is heel bijzonder
in een bosrijk gebied in het hart van Nederland.
Bovendien is Fred, buiten de Telpost jarenlang
excursieleider geweest en was hij verantwoordelijk
voor de cöordinatie van inventarisaties door onze
werkgroep ten behoeve van Natuurmonumenten en
wel in het bijzonder de ‘s-Gravelandse
landgoederen. Jan-Willem en Fred worden allebei
van harte gefeliciteerd.
6. Rondvraag
Ricardo van Dijk merkt op dat er in de laatste
Korhaan veel over beleid en begroting was te lezen,
hetgeen interessant is, maar met de blik van een
vogelaar, ziet hij toch liever wat meer pagina’s
gewijd aan vogels. Hij miste bijv. de rubriek
waarnemingen.

Erik Hans zegt dat de begroting aan alle leden
bekend moet worden gemaakt en omwille van de
kosten wordt gekozen voor publicatie in De
Korhaan. Bovendien is, zo beaamt Rien Rense, alles
wat er aan overige kopij voor dit nummer was, ook
geplaatst zodat de plaatsing van de begroting niet ten
koste van de overige inhoud van het nummer is
gegaan. Daarbij kwam dat er de laatste keer weinig
waarnemingen zijn gemeld, zodat Engbert besloten
heeft om die waarnemingen een volgende keer mee
te nemen.
Engbert van Oort merkt op dat er afgelopen zaterdag
een excursie was waar beginnende excursieleiders
aan mee zouden doen. Hij heeft daar niets over in De
Korhaan gelezen en vraagt zich af hoe je je daarvoor
kunt opgeven.
Erik Hans zegt dat er op de laatste bijeenkomst van
de excursieleiders over is gesproken. Het is al jaren
gebruikelijk dat we naar nieuwe mensen rondkijken.
Er bestaat geen “opleiding” voor excursieleider
binnen de vereniging. Er lopen mensen mee tijdens
excursies als z.g. assistent-excursieleider.
Wim le Clercq biedt aan, dat mensen die
belangstelling hebben om excursieleider te worden,
a.s. zondag met hem mee kunnen op de excursie
naar Friesland. Hij zal hen dan persoonlijk
begeleiden. Men kan hem bellen.
Erik Hans is het met Wim eens dat de opleiding in
het veld gebeurt. Verder wordt er ook gekeken of
iemand communicatief is en verantwoordelijkheid
kan nemen tijdens een excursie en in staat is mensen
een leuke dag te bezorgen. Er bestaat echter geen
procedure voor het aanmelden en opleiden van
excursieleiders.
Degene, die excursieleider wil worden kan zich
aanmelden bij de coördinator Subgroep Excursies,
Joke van Velsen.
Hugo Weenen vraagt of er behoefte is aan
excursieleiders? Joke antwoordt, dat er op dit
moment voldoende mensen zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering.

Jaarverslag Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 2006
1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken heeft het afgelopen jaar
zeven keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur,
bestaande uit voorzitter, secretaris en
penningmeester is zes keer bijeen geweest en
heeft in- en extern intensief gecommuniceerd per
e-mail en per telefoon. In februari is er een
brainstormsessie geweest, waaraan het gehele
bestuur heeft deelgenomen.
10

Helaas is het Dagelijks Bestuur dit jaar wederom niet
toegekomen aan zijn voornemen om met werkgroepen
“bij te praten” over werkwijze, leden en toekomst. Dit
is onder meer te wijten aan vacatures en wisselingen
binnen het bestuur en het steeds groter wordende
tijdsbeslag dat met de overige bestuurswerkzaamheden
gemoeid is.
Er waren twee ledenvergaderingen, te weten op 30
maart en op 23 november 2006. Deze vergaderingen
hadden een goede opkomst met ongeveer 50 leden.
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Het bestuur was in 2006 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Erik Hans van Stigt Thans
Secretaris: Renée Beekman
Penningmeester: André Kerkhof
SG Algemene Zaken: Bep Dwars
SG Avifauna: vacant
SG Natuurbescherming: kandidaat bestuurslid
vanaf 8 mei 2006: Rob Kloosterman
SG Cursussen: kandidaat bestuurslid vanaf 10 juli
2006: Jenny Brook
SG Excursies: Joke van Velsen
SG Communicatie: Rien Rense
André Kerkhof en Rien Rense zijn beiden in
maart herkozen tot bestuurslid.
De coördinator van de Subgroep Natuurbescherming Frank Kempeneers heeft zijn functie
voortijdig neergelegd i.v.m. persoonlijke
omstandigheden. Zijn taken zijn in mei overgenomen door Rob Kloosterman die op de
ledenvergadering van 2007 zal worden vooredragen als bestuurslid. De functie van
coördinator van de Subgroep Cursussen is vanaf
oktober 2005 vacant geweest. In juli van dit jaar is
Jenny Brook bereid gevonden de zaken op te
pakken. Zij zal eveneens in maart 2007
voorgedragen worden als bestuurslid.
Roel Huizenga, Fred van Klaveren en Willem-Jan
Hoeffnagel zijn dit jaar in het zonnetje gezet
vanwege hun jarenlange grote verdiensten voor de
vereniging. Zij ontvingen allen van de voorzitter
een cadeau en een oorkonde.
De kascommissie, bestaande uit Wouter Rohde,
Izaak Hilhorst en Kees Tegelberg, heeft na
gehouden controle de boekhouding op orde
bevonden. Na twee jaar kritisch controlewerk
treden Izaak Hilhorst en Kees Tegelberg af. Zij
worden opgevolgd door Hugo Weenen en
Willem-Jan Hoeffnagel die samen met Wouter
Rohde de nieuwe kascommissie zullen vormen.
Het aanschrijven van leden die hun lidmaatschap
opzeggen is ook dit jaar voortgezet, zij het dat er
geen informatie uit voortgekomen is die tot een
gewijzigd beleid zou moeten leiden. Aan het eind
van het jaar heeft het bestuur dan ook besloten om
hiermee te stoppen. Wel worden nieuwe leden
steeds telefonisch welkom geheten door Joke van
Velsen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed
aan de vraag waar hun belangstelling naar uitgaat,
zodat diegenen die zich voor bepaalde activiteiten
willen inzetten ook vroegtijdig in beeld komen en
ingeschakeld kunnen worden.
Veel aandacht is besteed aan een voorstel voor
besteding van het geld in het Fonds “Red de
Weidevogels in Eemland”. De plannen werden
vertraagd door problemen rondom de verdeling
van het geld. Inmiddels is e.e.a. afgerond en het
bestuur zal zich in 2007 gaan beraden over de

besteding van de ontvangen gelden. Voor het project
“Raboes” is het geld niet meer nodig daar dit inmiddels
door Natuurmonumenten zelf met behulp van subsidies
is gerealiseerd.
In februari heeft het Algemeen Bestuur een Brainstormsessie gehouden over het beleid van de
vereniging. De belangrijkste besproken punten waren
de viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging,
automatisering, vacature Subgroep Avifauna en het
laten herleven van de werkcontactavonden.
Het bestuur stelde een lustrumcommissie in die de
opdracht meekreeg om een gezellig, niet al te groots,
voor iedereen toegankelijk lustrum te organiseren, met
activiteiten, verdeeld over het hele lustrumjaar. De
commissie koppelde op iedere AB-vergadering terug
naar het bestuur.
Qua automatisering is er een grote verbetering
gekomen: de vereniging kreeg een nieuwe
domeinnaam en alle subgroepen en de redactie kregen
daar een afgeleide van. Het werkt prima in de praktijk.
De vacature voor een coördinator Subgroep Avifauna
is tot onze grote spijt tot op heden niet ingevuld. In het
najaar werd er een nieuwe reeks van vijf
contactavonden op de rails gezet. De eerste twee
avonden waren een succes en we hopen hiermee
volgend jaar op dezelfde voet door te gaan.
2. Subgroep Avifauna
Door het wegvallen van Cor de Kruif was ons
coördinatieteam (CT) aan het begin van dit jaar
onderbezet en gedesoriënteerd. Cor was als secretaris
de motor van ons team. Hij was van ons het best op de
hoogte van de lopende zaken en had het meeste
overzicht. Gelukkig vonden we na lang zoeken JanWillem Lutje-Schipholt en Jan Mooij bereid toe te
treden tot het CT.
De wens om iemand binnen ons ledenbestand te
vinden, die wil toetreden tot het CT én de Subgroep
Avifauna binnen het AB wil vertegenwoordigen ging
(net als vorig jaar) dit jaar niet in vervulling. Daarom
hebben we als CT besloten om met ingang van 2007
als noodoplossing bij toerbeurt de vergaderingen van
het AB te bezoeken als daar de Subgroep Avifauna
geagendeerd wordt.
De werkgroepen, die onder de Subgroep Avifauna
vallen, waren ook dit jaar weer zeer actief en wisten de
door hen geplande werkzaamheden tot een goed eind te
brengen. De Werkgroepen ‘Steltlopers’ en ‘ Ganzen en
Zwanen’ zijn nog slapend: er zijn voor deze
werkgroepen nog geen coördinatoren gevonden. We
zullen het voorlopig moeten doen met de
waarnemingen die op het Goois Vogelnet gepubliceerd
worden en van de gegevens van organisaties als
SOVON e.d. Het moge duidelijk zijn dat hierdoor een
onvolledig beeld ontstaat!
Onze participatie binnen het SVN (Samenwerkende
Vogelgroepen Noord-Holland) heeft niet die invulling
gekregen die wij voor ogen hadden, te weten meer
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uitwisseling tussen de aangesloten werkgroepen
(‘platformfunctie’). Ook het gemeenschappelijke
idee van een roulerend voorzitterschap door de
ontvangende vogelwerkgroep is van de agenda
verdwenen. Door het zeer laat ontvangen van
agenda en notulen waren we niet altijd in staat om
de vergaderingen van het SVN bij te wonen
Het voorstel om een nieuwe broedvogelatlas van
Noord-Holland te maken als bindend element
tussen de diverse vogelwerkgroepen uit NoordHolland en ter gelegenheid van het 30-jarige
bestaan van het SVN in 2010, heeft binnen onze
vereniging geen draagvlak gevonden. Door ons
hieraan te binden zouden lopende activiteiten van
de Subgroep Avifauna in de knel komen. Ook
individuele leden, die op eigen titel aan dit project
mee wilden doen zijn dit jaar, door gebrek aan
coördinatie, niet van start gegaan.
Activiteiten van de Subgroep Avifauna:
De volgende inventarisaties zijn uitgevoerd:
De derde jaarlijkse inventarisatie - van de
geplande vijf - van de Waterleidingplas
Loenderveen, Buitenvaart-Noord en BuitenvaartZuid.
Deelname aan de inventarisatie van het
Hilversumse landgoed Bantam door
Natuurmonumenten.
De bezettingsgraad van de werkgroepen is over
het algemeen redelijk, waardoor geplande
activiteiten goed verlopen zijn. Nieuw (jong)
bloed is bij alle werkgroepen welkom!
De activiteit ‘de vogel van het jaar’ kon dit jaar
jammer genoeg geen doorgang vinden bij gebrek
aan een coördinator.
3. Subgroep Communicatie
Het verenigingsblad De Korhaan is dit jaar
aangepast. De voorplaat is geheel vernieuwd en
het opmaken gebeurt met het standaardprogramma Word. De redactie bestaat nu uit
Hillie Hepp, met ondersteuning van Dick Jonkers,
Alie Voorhaar, Josée van Beek, Joost van
Ramshorst en Rien Rense. Verschillende VWGleden verzorgen de vaste rubrieken. Er was
voldoende kopij voor de gebruikelijke vijf
nummers. De jaargang telt 144 pagina’s.
Inhoudelijk zijn er geen veranderingen.
De maandelijkse lezingenavonden zijn weer
georganiseerd en geleid door Wim le Clercq. De
avonden worden door circa 50 belangstellenden
bezocht. Het programma is naar tevredenheid, en
zowel gericht op de vogels in Nederland als in het
buitenland.
Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds is
aan het eind van het jaar een beamer voor de
VWG aangeschaft. Hiermee kon na de ALV in
november een film worden gedraaid. De beamer
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wordt ook gebruikt bij de cursussen,
werkgroepbijeenkomsten en andere VWG-activiteiten.
De informatie- en boekenkraam tijdens de
lezingenavonden wordt verzorgd door Bertus van den
Brink. Hij is ook aanwezig met een promotiekraam bij
verschillende externe evenementen. Verschillende
andere leden ondersteunen deze promotieactiviteiten.
Dit jaar zijn ook weer tekeningen en schilderijen van
leden van de VWG geëxposeerd in de theetuin in
Eemnes.
In het najaar van 2006 zijn voor het eerst weer
ledencontactavonden georganiseerd. Op deze avonden
is meer gelegenheid voor discussie en informatieuitwisseling dan tijdens de lezingavonden. De
ledencontactavonden worden georganiseerd door het
bestuur.
Het beheer van de website van de VWG is verzorgd
door Helmoet Vos. Er is verouderde informatie
verwijderd en het activiteitenprogramma wordt weer
bijgehouden. Ook De Korhaan staat nu op de website.
De wekelijkse vogeltrekwaarnemingen in het
Corversbos worden op een aparte website bijgehouden.
De website wordt weinig gebruikt door de
verschillende werkgroepen.
Het Goois Vogelnet heeft nu 350 deelnemers, die bijna
dagelijks per e-mail interessante waarnemingen en
berichten aan elkaar doorgeven. Enkele keren zijn
excursies en andere activiteiten aangekondigd. Op het
vogelnet worden ook de resultaten van het ringstation
en de trektellingen in het Corversbos bekend gemaakt.
De communicatie naar buiten de vereniging is
doorgaans verzorgd door de uitvoerders van de
activiteiten. Hiervoor is wel een handreiking
beschikbaar.
De uitvoering van de communicatie-activiteiten is
hiermee in het afgelopen jaar naar tevredenheid
verlopen. Er zijn weer ledencontactavonden. Verdere
verbetering van het gebruik van de website en de
communicatie naar buiten is wenselijk.
4. Subgroep Cursussen
De Subgroep Cursussen organiseert jaarlijks twee korte
cursussen voor volwassenen en een doorlopende cursus
voor de jeugd.
De cursus voor volwassenen bevat een voor- en een
najaarscursus. Elke cursus bestaat uit zes lesavonden
en vier of vijf excursies. De cursus zelf is aangepast
aan het seizoen, dus eieren en nesten, zang en bals,
zomergasten, weidevogels e.d. in de voorjaarscursus,
vogeltrek en wintergasten in de najaarscursus. Ook bij
de andere onderwerpen zoals uilen, roofvogels en
zangvogels houden we het seizoen in de gaten.
Bij de excursies houden we daar ook rekening mee.
Het ene gebied is mooier in het voorjaar, het andere in
het najaar. We laten de cursisten zo kennismaken met
de vogelgebieden in onze omgeving.
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Er kunnen 65 personen meedoen aan de cursus.
Soms moeten we helaas de wachtlijst gebruiken,
maar als men daar op komt te staan, heeft men
wel voorrang bij de eerstvolgende cursus.
De deelnemers aan beide groepen waren
geïnteresseerd en namen enthousiast deel aan de
excursies.
Bij de najaarscursus maakten wij voor het eerst
gebruik van de nieuwe beamer van de VWG en
dat werd alom gewaardeerd.
Bij de voorjaarscursus waren van de 64
deelnemers 29 al lid bij aanvang van de cursus;
dertien zijn na afloop lid geworden. Bij de
najaarscursus waren van de 65 deelnemers 36 al
lid. Acht deelnemers zijn nadien lid geworden.
De jeugdcursus is van september tot en met mei,
gelijk met het schooljaar. We werken met twee
leeftijdsgroepen, van 8 tot 10 en van 10 tot 14
jaar. De groepen komen om de week bijeen, de
onderwerpen worden aangepast aan de
leeftijdsgroep. We hebben een vaste groep leiders
en hulpleiders die elk een deel van het programma
voor hun rekening nemen. Af en toe hebben we
hulp van gastsprekers uit de gelederen van de
VWG.
Het eerste deel van de morgen geven we theorie in
de Hooischuur op het landgoed Boekesteijn om
vervolgens het geleerde buiten in de praktijk te
brengen. We gaan regelmatig op stap naar andere
gebieden in het Gooi zoals de Huizer Pier of de
Oostvaardersplassen. In het voorjaar zijn we naar
aanleiding van een verhaal over
weidevogelbescherming (Gert Bieshaar) op de
fiets naar de Eempolder geweest. Ook hebben we
het ringstation bezocht.
De cursus 2005-2006 hebben we met beide
groepen (16 en 20 kinderen) gezamenlijk
afgesloten op camping “De Zeven Linden”.De
jongste kinderen gingen ‘s avonds weer naar huis,
de oudsten mochten in hun tent de nacht
doorbrengen. Een mooi slot van een jaar
jeugdcursus.
Op 16 september zijn we gestart met het tiende
jaar van onze vogelcursus voor de jeugd. Groep 1
(van 8-10 jaar) heeft 19 kinderen, groep 2 (10-14
jaar) 17.
We beginnen altijd met de vraag, hoe je vogels
herkent. Waar moet je op letten, hoe gedraag je je
als vogelaar, hoe gebruik je je vogelboekje en je
kijker. We luisteren ook naar vogelzang via cd’s
en dan gaan we naar buiten.
De uilenexcursies waren een groot succes: de
uilen gaven thuis! Voor de ijsvogels hebben we
onder leiding van Jelle Harder een ijsvogelwand
gemaakt nadat de kinderen ademloos geluisterd
hadden naar Jelle’s verhaal. Het geheel werd
opgeluisterd met plaatjes via de nieuwe beamer.

Dit cursusjaar hopen wij op een bijzondere manier af te
sluiten vanwege ons tienjarig bestaan.
5. Subgroep Natuurbescherming
Samenstelling subgroep Natuurbescherming
In maart 2006 kondigde Frank Kempeneers aan
wegens tijdgebrek met onmiddellijke ingang te moeten
stoppen met zijn activiteiten als bestuurslid van de
subgroep natuurbescherming. Zijn functie werd
overgenomen door Rob Kloosterman. Naar versterking
wordt gezocht.
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein
Namens de Vogelwerkgroep is door Ricardo van Dijk
een zienswijze ingediend op de MER-studie.
De zienswijze is door Rob Kloosterman mondeling
toegelicht tijdens een hoorzitting van de Provinciale
Staten-commissie ROV. Mede door deze zienswijze
werden de provinciale plannen gewijzigd en blijft de
Gemeenschapspolder onbebouwd.
Verbinding A6-A9
De plannen zijn afgeblazen. Dit mede door de
inspanningen van het Platform A6-A9. Het aanbod van
de VWG om agendalid van dit platform te worden is
inmiddels achterhaald doordat het Platform voorlopig
geen activiteiten meer ontplooit.
Klankbordgroep Goois Natuur Reservaat
De subgroep is lid van deze klankbordgroep. De
discussie over de toegankelijkheid van het Laarder
Wasmeer ligt momenteel stil. De subgroep zal dit
onderwerp nauwlettend volgen.
Tevens wordt bekeken hoe flora en fauna
inventarisaties in de GNR-gebieden kunnen worden
gerealiseerd.
Adviescommissie MER “Veiligheid Zuidelijke
Randmeren”
De MER studie ligt momenteel ter inspraak. (o.a.
dijkverzwaring/beweegbare waterkering) Een
zienswijze zal door de subgroep worden ingediend.
Wetlandwachten Vogelbescherming
In het VWG werkgebied zijn twee wetlandwachten
door Vogelbescherming aangesteld. Dick Jonkers voor
de randmeren Gooimeer en Eemmeer, Piet
Spoorenberg voor de noordelijke Vechtplassen. Hun
activiteiten worden verricht in samenwerking met de
subgroep.
Bouwplannen Blaricummermeent en Voorland Stichtse
Brug
De gemeente Blaricum heeft plannen om de
Blaricummermeent bebouwen met woonhuizen, en
daar een industrieterrein te realisren. Bij het Voorland
Stichtse Brug heeft de gemmenet plannen voor een
jachthaven. Het gaat om de leef- en broedgebieden van
meer dan 50 vogelsoorten en vele soorten amfibieën,
vleermuizen, orchideeën en andere zeldzame planten
waaronder soorten van de Rode Lijst-. Teneinde dit tij
zo veel mogelijk te keren is op initiatief van de
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subgroep een Platform georganiseerd waarin acht
regionaleen landelijke natuurbeschermingsorganisaties samenwerken. De activiteiten
behelzen voorals met name inspraak op
raadsvergaderingen, het indienen van zienswijzen
op plannen en het verzorgen van publiciteit en
overleg met betrokken instanties. Tevens zijn een
website en nieuwsbrief gerealiseerd. Medio
november heeft het Platform een
“bewustwordings”- excursie in het gebied
georganiseerd voor raads- en statenleden.
Het resultaat dat deze inspanningen tot nu toe
opgeleverd hebben is de veranderde opinie van
drie Blaricumse politieke partijen. Zij zetten
inmiddels vooral ernstige vraagtekens bij de
jachthavenontwikkeling, terwijl ernst wordt
gemaakt met compensatie voor het verloren
gegane gebied van de Blaricummermeent.
Waterplan Naardermeer e.o.
Het Hoogheemraadschap AVG ontwikkelt
momenteel een nieuw waterplan voor het

Naardermeer en omgeving (van Muiden tot en met de
’s Gravelandse polder). De subgroep verzorgt een
zienswijze op dit plan. Hoofdpunten van deze
zienswijze zullen zijn natuurvriendelijke oevers, het
onderhoud daarvan, de waterhuishouding in de
Naardermeent en de peilbesluiten voor de gebieden
rondom het Naardermeer.
6. Subgroep Excursies
In 2006 is weer een interessant programma van
excursies uitgevoerd met opnieuw 21 uitstapjes (zie
tabel). De ochtend wandel- of fietsexcursies richtten
zich zoals gebruikelijk hoofdzakelijk op het bezoeken
van het, voor ons werkgebied kenmerkende, grote palet
aan biotopen. De dagexcursies richtten zich juist wat
meer op gebieden buiten ons werkgebied. Samen met
de deskundigheid van de excursieleiders zorgt dit
ervoor, dat de leden veel soorten vogels in een grote
variatie aan biotopen kunnen waarnemen en
bewonderen.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

ochtend wandel-, vaar-of fietsexcursies

8

9

8

11

11

13

Dagexcursies

9

6

5

6

5

4

avond excursies
openbare excursies

1
1

1
3

1
1

2
1

2
1

1

weekend excursies

2

2

2

2

2

1

Totaal

21

21

17

22

21

19

In 2006 waren we wat meer reislustig dan voorgaande jaren, gezien het grote aantal dagexcursies.
Aloude succesnummers stonden weer op het
vertrektijd was er toch aardig wat belangstelling, ook
programma, zoals: de Eempolders, Hilversumse
van niet-leden. Tot slot worden alle excursieleiders
Bovenmeent en Naardermeer, Ankeveensche
weer hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet.
Plassen, Waterleidingplas bij Loenen, Stulp en
Gooimeerkust. Terug van weggeweest waren de
7. Commissie Buitenland
excursies naar de pier van IJmuiden. Nieuw in
In 2006 is één vogelreis georganiseerd. Maar omdat dit
2006 was de avondexcursie in juni naar het
de tiende reis was is gekozen voor een bijzondere
Tienhovensch Kanaal en de Polder Achteraf. Dit
bestemming, te weten Istanbul. Maar liefst 44
natuurlijk in de hoop, dat na 2005 er ook in 2006
deelnemers hebben aan de reis deelgenomen. Zij
Kleinst Waterhoenen aanwezig zouden zijn.
hebben genoten van het panoramische uitzicht over de
In mei was het kampeerweekeinde in de ZuidBosporus, zwermen Ooievaars, Zwarte Ooievaars,
limburgse heuvels. Overnachten, ontbijten en
arenden, valken en noem maar op. Er was een excursie
dineren deed ieder naar eigen wens in tent,
per bus naar de kust van de Zwarte Zee en er was een
kampeerauto, caravan of pension. Wandelen en
bootexcursie op de Bosporus. Het was een week lang
vogels kijken deden we gezamenlijk. Het was een
genieten van diverse vogelsoorten, waarvan vele
prachtig weekeinde met heerlijke
slechts zelden in Nederland voorkomen. Maar ook
vogelwandelingen.
genieten van de entourage: een prettig hotel, op een
Voor de weekendexcursie medio oktober stond
kwartiertje varen met de veerboot van het historische
Terschelling op het programma. Behalve een bui
centrum met zijn prachtige, eeuwenoude cultuur. De
bij aankomst hadden we een lekker droog, koel en
reünie van deze reis was een blijde bijeenkomst van de
winderig weekeinde met veel leuke vogels.
meeste deelnemers, de presentatie van het verslag, het
In 2006 werd slechts één excursie opengesteld
ophalen van herinneringen, het verheugen op de
voor niet-leden. Deze voerde over het Bergsche
volgende reis. Een volledig verslag van deze reis staat
Pad en de Dammerkade. Ondanks een vroege
op cd en is voorzien van ruim 800 foto’s.
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8. Subgroep Algemene Zaken
Het bijhouden van het ledenbestand is in 2006
weer verzorgd door Francien Wilms.
Zij stuurt nieuw aangemelde leden een Korhaan
en een welkomstmap met daarin het formulier,
waarop men aan kan kruisen naar welk onderdeel
van onze activiteiten binnen onze werkgroep de
belangstelling uitgaat.
Hierna kan het eerste contact met de subgroepen
gelegd worden.
Naast een uitdraai van de adres-etiketten voor de
verzending van De Korhaan en de ledenlijst,
alsmede de aanvullingen daarop die in De
Korhaan worden vermeld, regelt Francien ook het
innen van de contributie. Fijn dat de meeste leden
betaalden na ontvangst van de eerste acceptgiro en
ook voor de reglementair gestelde datum, dus
vóór de eerste jaarvergadering in maart. Zo
konden een hoop kosten en moeite bespaard
blijven omdat veel minder herinneringen
verstuurd behoefden te worden. Hopelijk gaat dit
in 2007 beter.
De stand van zaken betreffende het ledenaantal en
de mutaties in het ledenbestand was tot december
2006 als volgt:
Aantal leden per 31-12-2006
gewone leden
huisgenootleden
ereleden
jeugdleden
Totaal aantal leden
Mutaties ledenbestand van
30-11-2005 tot 31-12-2006
nieuwe leden
opgezegd
adres onbekend
overleden
uitgeschreven
Totaal uitgeschreven

568
88
8
5
669

58
28
3
5
4
40

De verzending van De Korhaan is met eenmalige
hulp van Bea Leenen en Bout Stolp door Bep
Dwars verzorgd. Naast het regelmatig legen van
de postbus zijn o.a. de natuur- en

vogeltijdschriften ingeboekt en naar Huizen gebracht,
waarna Paul Keuning de literatuurlijst voor in De
Korhaan heeft samengesteld. De werkzaamheden aan
het archief kunnen nu,net als de uitleen van boeken,
tijdschriften en onderzoeken vanuit de Broedplaats in
Westerheem in Hilversum plaatsvinden tijdens de
contact- of vergaderavonden. De basisgegevens uit de
hangmappen of waarnemingkaartjes kunnen in overleg
met Bep Dwars geleend of ingezien worden uit de
kasten die in Huizen staan.
9. Financieel verslag.
In de najaarsledenvergadering 2005 is het beleid en
daarmee de begroting 2006 vastgesteld. De
verschillende onderdelen doen verslag van hun
activiteiten en onderstaand staat het financiële gevolg.
Over 2006 is ook de Werkgroep Nestkasten voor de
eerste keer volledig verantwoord.
Het totale resultaat wijkt in financieel positieve zin af
van de begroting, met als voornaamste oorzaken:
- de Telgroep Waterleidingplas heeft belangrijk
minder kosten gemaakt dan was begroot, terwijl ook
een extra onderzoek (met extra inkomsten) is
ingelast;
- er was een overloop uit 2005 aan gereserveerde
kosten voor De Korhaan en bovendien konden de
kosten worden beperkt.
In 2005 is uit de Reservering Clubhuis € 3.000,- geput
voor automatisering. Omdat dit bedrag niet nodig blijkt
te zijn, vervalt de uitputting.
In de loop van 2006 zijn besprekingen gevoerd met
Vogelwacht Utrecht over het fonds “Redt de
Weidevogels in Eemland”. Omdat geen
overeenstemming kon worden bereikt over de
besteding van de gelden (de oorspronkelijke
doelstelling was achterhaald) is besloten de gelden
gelijkelijk over de twee verenigingen te verdelen,
waarna ieder voor zijn deel verantwoordelijk is. Het
totaalbedrag is als bestemmingsreservering in de
balans verantwoord.
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds is een
subsidietoezegging gedaan tot een bedrag van € 8.500,. Hiervan is tot nu toe aangeschaft: een beamer met
projectiescherm.
.

Begroting
specificatie
INKOMSTEN
Contributies
GIFTEN
Contributiesuppletie door leden
RENTE

Begroting
totaal

Gerealiseerd Verschil
(totaal groep) (totaal groep)

9.500

9.500

9.823,16

323,16

1.500
1.000

1.500
1.000

1.831,52
1.153,05

331,52
153.05
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Begroting
specificatie
ALGEMEEN en BESTUUR
Huisvestingskosten;
deze post wordt gebruikt voor zaalhuur Broedplaats, de
kosten van huishoudelijke dienst en inrichtingskosten.
Bestuurskosten;
hieronder valt ook een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Lidmaatschappen

Begroting
Gerealiseerd Verschil
totaal
(totaal groep) (totaal groep)
(211,18)
-2.500
(-2.288,82)
237,96
-1.262,04
-1.500

-839,03

-89,03

-187,75
(-371,70)
-227,39

62,25
(-21,70)
-27,39

-144,31
(-190,36)
170,00
-263,37
2.542,50
-2.509,25
60,12
-190,36
(-675,95)
23.100,00
-23.775,95
675,95
(5,28)

5.69
(-109,64)
-30,00
-63,37
142,50
-109,25
-60,12
109,64
(-675,95)
23.100,00
-23.775,95
675,95
(1.362,72)

-64,10

123,90

-33,61
33,61

200,00
-33,61

-500
0

-701,83

-201,83

-535
535

-619,48
2.066,80
1.447,32
0,00

-84,48
1.531,80
-1.447,32
0,00

-230

-147,00

83,00

-135

-135,00

0,00

85

1.245,51

1.160,51

-750

-250
SG ALGEMENE ZAKEN
Ledenadministratie;
dit omvat o.a. de kosten van acceptgiro's en portikosten.
Diversen

-350
-200

-150
SG EXCURSIES
Bijdragen 34 x voorjaarsexcursie
Kosten voorjaarsexcursie
Bijdragen 41 x najaarsexcursie
Kosten najaarsexcursie
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal
De dagexcursies, algemene kosten.
COMMISSIE BUITENLAND
Bijdragen 44x vogelreis Istanbul
Kosten
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal.
SG AVIFAUNA
Zwaluwenonderzoek
Onderzoeksclusters zwaluwenonderzoek (projectgroep
Gierzwaluwen en de tellingen en organisatie van
Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen,
boerenzwaluwenproject) en broedvogelinventarisaties
Productie broedvogelinventarisatierapporten
Er zijn geen kosten gemaakt.
Roofvogelwerkgroep
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal.
Werkgroep Nestkasten
Door verkoop nestkasten aan tuin-/grondeigenaren, is een
groot gedeelte van de materiaalkosten vergoed. Van GNR
is een subsidie van € 500,- ontvangen.
Werkgroep Eempoldertelling
Deze groep heeft over 2006 geen centrale kosten.
Weidevogelbesch.groep Westelijk Eemgebied
Kosten gemaakt voor convocaties, vergunningen,
kaartjes/plattegronden, verslagen en evaluatieavond.
Bijdragen deelnemende boeren.
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal.
Telpost Corversbos
Er zijn geen kosten gemaakt.
Tuinvogelonderzoek
Verslag over 2005 is uitgebracht. De kosten bestaan uit
porti, enveloppen, papier e.d.
Vogelringstation
Jaarlijks wordt door de VWG een bijdrage geleverd in de
kosten.
Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas
Loenderveen
Deze inventarisatie is in 2004 gestart en zal naar
verwachting zeker 5 jaar lang worden uitgevoerd. Doordat
de kosten in 2006 belangrijk minder zijn geweest dan is
begroot, is er een behoorlijk overschot.
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-300
200
-200
2.400
-2.400
-300
0
0
0
-1.368

-188
pm
-200

0
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Algemene activiteiten Avifauna
Dit zijn kosten die worden gemaakt door de
coördinatiecommissie voor het functioneren van deze
subgroep (voor secretariaatskosten, zaalhuur e.d.).
SG NATUURBESCHERMING
Hoewel natuurbescherming ons aller aandacht nodig heeft,
had dit in 2006 geen financiële consequenties.
SG VOGELHERKENNINGSCURSUS
Jeugdcursus inkomsten
Jeugdcursus uitgaven
Volwassenencursus inkomsten
Volwassenencursus uitgaven
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal
SG COMMUNICATIE
De Korhaan: vijf nummers
De ledenavonden: 9 bijeenkomsten, kosten zaalhuur en
sprekers
De algemene kostenpost: o.a. provider, e-mail en de
internetsite www.vwggooi.nl, welkomstbrochure
De Promotieshop:
Inkoop
Verkoop
Verschil begin-/eindvoorraad
Diverse kosten (kraamhuur, algemene kosten)
Verschillen verrekend met het eigen werkkapitaal.
Onttrekking Eigen Vermogen
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is negatief.
Voorgesteld wordt om dit bedrag niet ten laste van het
eigen vermogen te brengen, maar in mindering te brengen
op de eerder opgebouwde reservering Clubhuis.
SAMENVATTING
Omschrijving
Contributies
Giften
Rente
Algemeen en Bestuur
SG Algemene Zaken
SG Excursies
Commissie Buitenland
SG Avifauna
- Zwaluwenonderzoek
- Roofvogelwerkgroep
- Werkgroep Nestkasten
- Werkgroep Eempoldertelling
- Weidevogelbesch.groep Westelijk Eemgebied
- Telpost Corversbos
- Tuinvogelonderzoek
- Vogelringstation
- Broedvogelinventarisatie Waterl.plas Loenderveen
- Algemene activiteiten SG Avifauna
SG Natuurbescherming
SG Vogelherkenningscursus
SG Communicatie
Resultaat / onttrekking Eigen Vermogen
Resultaat / toevoeging Eigen Vermogen
Totale begrotingsverschil
Totalen

Begroting
Begroting
specificatie
totaal
-200

Gerealiseerd Verschil
(totaal groep) (totaal groep)
-192,30
7,70

0

0,00

0,00

-8.100

1.225,23
-1.016,52
3.030,00
-1.709,39
-1.529,32
(-7.272,05)
-5.573,41

1.529,32
(2.496,35)
2.526,59

-1.550
-250

-1.219,66
-478,98

330,34
-228,98

0

-9.750

-150

150
-4.182,20
3.816,83
492,11
-108,34
-18,40

-1.500
+1.850
-200

18,40

2.268

2.268

Begroting
Inkomsten
Uitgaven
Verschil
9.500
9.823,16
323,16
1.500
1.831,52
331,52
1.000
1.153,05
153,05
-2.500
2.288,82
211,18
-350
371,70
-21,70
-300
190,36
109,64
0
0,00
0,00
-1368
5,28
1.373,28
(-188)
(64,10)
(123,90)
(-200)
(0)
(200,00)
(-500)
(701,83)
(-201,83)
(0)
(0,00)
(0,00)
(0)
(0,00)
(0,00)
(0)
(0,00)
(0,00)
(-230)
(147,00)
(83,00)
(-135)
(135,00)
(0,00)
(85)
(1.245,51)
(1.160,51)
(-200)
(192,30)
(7,70)
0
0,00
0,00
0
0
0
-9.750
7.272,05
2.477,95
2.268
-2.268,00
2.690,08
-2.690,08
(4.958,08)
0
12.813,01
12.813,01
0,00
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BALANS
Liquide middelen
Spaarrekeningen
Voorraad Promoshop

per 01-01-2006

Resultaat '06

per 31-12-2006

€ 14.189,37
€ 39.011,41

€ 10.763,62
€ 64.783,96

€ 1.517,29

€ 2.009,40

€ 70,34
€ 113,44

€ 70,34
€ 113,44

Depot TNT-Post
Depot Postbus
Te ontvangen/vooruitbetaald

€ 2.788,63

Werkkapitaal SG Excursies
Werkkapitaal cursussen
Werkkapitaal Cie. buitenland

€ 1.888,04
€ 4.356,79
€ 3.493,29

(-60,12)
(1.529,32)
(-675,95)

€ 1.827,92
€ 5.886,11
€ 2.817,34

Werkkapitaal Promoshop
Werkapitaal Roofvogelwerkgr.

€ 2.457,63
€ 360,22

(18,40)
(-33,61)

€ 2.476,03
€ 326,61

Reservering Clubhuis
Werkkapitaal Weidevogelbescherming
Reservering Red De
Weidevogels Eemland

€ 25.785,30

(0,00)

€ 25.785,30

€ 840,75

(1.447,32)

€ 2.288,07

(20.690,88)

€ 20.690,88

Eigen vermogen

€ 1.293,20

2.690,08

€ 15.621,28

Totalen

€ 54.901,85 € 54.901,85

€

2.690,08 € 77.740,76 € 77.740,76

Voorjaarstaferelen van de Fuut
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De stand van de Huiszwaluw in de regio in 2006
De oorzaken van het verdwijnen van huiszwaluwkolonies zijn meestal wel aan te geven, maar
wat zijn nu precies de factoren die ertoe bijdragen dat kolonies op de ene plaats van jaar tot
jaar floreren en op andere plaatsen schommelen? Alleen door vele jaren achtereen te blijven
tellen en daarnaast tegelijkertijd de omgevingsfactoren vast te leggen zullen we wellicht daar
ooit enig inzicht in krijgen.

Dick Jonkers
In de maand waarin deze Korhaan verschijnt
bestaat de vogelwerkgroep 40 jaar. Met het tellen
van broedkolonies van de Huiszwaluw was al een
jaar voor de oprichting begonnen, maar dit
gebeurde niet in alle gemeenten van het
werkgebied. Vanaf 1978 was dit wel het geval en
in 2008 is er opnieuw een lustrum: dertig jaar
Huiszwaluwen tellen. een jaar te gaan dus.
De gegevens van dit jaar stemmen niet tot
vreugde. Er zijn voorlopige indicaties dat de
aantallen broedparen landelijk slecht zouden zijn
geweest. De berichten over de situatie in NoordHolland zijn echter wisselend. De stand in de
telgebieden bij Den Helder, zuidelijk van Schagen
en Scharwoude bleef gelijk, maar bij Egmond en
Oude Sluis is een afname geconstateerd. Rond
Badhoevedorp was er een toename (Bergkamp
2006).
De daling in het Gooi en omstreken bedraagt t.o.v.
2005 13%. De afname van de laatste jaren wordt
hiermee voortgezet.

Vechtplassengebied
Het aantal Huiszwaluwen dat in het
Vechtplassengebied broedde was met 516 paren
lager dan dat in het jaar ervoor, toen er 554 waren.
Van de elf gemeenten in dit gebied namen de
aantallen in vijf ervan toe, met als opvallende
stijger Muiden/Muiderberg. In Loenen a/d Vecht
bleef het aantal broedparen gelijk aan dat van
2005 (Tabel 1). Bij de gemeenten waaruit
broedparen verdwenen ging Weesp aan kop. De
negatieve ontwikkelingen daar leidden ertoe dat
een teleurgestelde teller afhaakte. Ook gaat de
stand in Loosdrecht met sprongen achteruit. De
diverse oorzaken daarvan zijn reeds in de
rapportage over 2005 vermeld (Jonkers 2005). In
de twee resterende gemeenten liep het aantal
broedparen minder sterk terug.
Het Gooi
Op deze zandige uitloper van de Utrechtse
Heuvelrug ging het dit jaar iets beter. Van 318
broedparen in 2005 steeg het aantal tot 324 paren
in 2006. Het Gooi is hiermee de enige van de drie
regio’s waarin de stand de afgelopen jaren zeer
licht gestegen is. Opmerkelijk is ’s-Graveland,

waar zich na de inzinking in 2005 weer een opleving
voordeed. Het aantal paren verdubbelde zich daar
bijna. Ook Naarden ging weer iets vooruit en kwam
bijna op hetzelfde aantal als in 2004. De middelgrote
kolonie bij de boerderij Stadszicht aan de rand het
Naardermeer was steeds aanwezig. De plannen om hier
de afvaarten voor de boottochten te laten plaatsvinden
zijn niet gerealiseerd. In 2007 zullen we weten of de
toegenomen drukte invloed heeft op de vestiging van
het aantal broedparen. Huizen moest dit jaar wat
inleveren; het aantal paren daalde daar met bijna 12%.
Nestelden vorig jaar aan het restaurant de Kalkovens
bij de haven Huizen 37 paren Huiszwaluwen, in 2006
was dit aantal afgenomen naar 17.
Tabel 1. Aantal broedparen van Huiszwaluwen per
gemeente in 2005
Gemeente

Muiden/Muiderberg
Weesp
Nigtevecht
Nederhorst den
Berg
Vreeland
Loenen a/d Vecht
Nieuwersluis
Ankeveen
’s-Graveland
Kortenhoef
Loosdrecht
Hollandsche
Rading
Hilversum
Naarden
Huizen
Blaricum
Eemnes
Eembrugge
Eemdijk
Totaal
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Broedparen
2006
2005
233
74
20
57

218
90
17
60

20
9
3
44
42
38
56
10

19
9
2
38
22
38
67
12

9
87
137
1
233
35
46

10
79
156
1
369
38
73

1154

1318
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Eemland
Eemland leverde voor het derde
achtereenvolgende jaar fors in. Nu kwamen daar
maar 314 paren voor, tegen 480 in 2005 en 498 in
2004. Dit is een achteruitgang van 37%. Het
bolwerk Eemland begint af te brokkelen. Het
aantal aan de Nieuwe Maatsweg, vorig jaar 161
nesten, bedroeg nu maar 112. Het is nu voor de
paren onmogelijk gemaakt om boven de ingang
van de loopstal te nestelen. Zij veroorzaken daar
door hun uitwerpselen te veel overlast. Ook aan
het woonhuis worden zij nu niet meer getolereerd.
De aangebrachte planken aan de werktuigenloods,
die in voorgaande jaren zijn aangebracht, zijn
volledig bezet. De paren die nu geen
nestelmogelijkheden meer aan de stal hebben,
vestigden zich niet op de alternatieve plekken die
zijn aangeboden (zie Kunstnesten). Ook in
Eemdijk daalde het aantal broedparen van 73 in
2005 naar 46 in 2006.
Kunstnesten
De planken met spachtelputz en de daarop
gemonteerde kunstnesten aan de werktuigenloods
bij de hierboven genoemde boerderij aan de
Nieuwe Maatsweg in Eemnes, zijn door de
Huiszwaluwen volledig genegeerd. Soms kan het
enig jaren duren voordat aangebrachte
voorzieningen worden geaccepteerd en het is te
hopen dat dit hier ook het geval is. Zo niet, dan
ziet het er somber uit voor de Huiszwaluwen in
Eemland. De vrij grote kolonie met grotendeels
kunstnesten in Eembrugge weet zich goed te
handhaven. Tussen de kunstnesten waren overal
natuurlijke nesten gemetseld, waardoor een groot
geklonterd geheel ontstond. Een cluster van zes
kunstnesten in dit gehucht bleef onbewoond. In

Eemdijk was dat het geval bij de helft van de
zestien kunstnesten.

Foto A.C. Zwaga

Koloniegrootte
Dit jaar waren er 83 vestigingen van één paar. Het is
dus niet alleen zo dat het aantal paren afneemt, maar
ook het aantal vestigingsplaatsen. Op zich geen vreemd
verschijnsel, want door diverse oorzaken verdwijnen
de mogelijkheden om te nestelen, terwijl er maar
nauwelijks nieuwe mogelijkheden ontstaan. De daling
t.o.v. 2004 bedraagt 17%. Verheugend is dat in de
categorie 2-5 nesten een toename plaatsvond van 90
kolonies in 2005 naar 99 in 2006. Ook bij de groep van
6-10 nesten nam het aantal kolonies toe en wel van 18
in 2005 naar 24 in 2006. De categorie van 11-25 nesten
bleef met 11 kolonies in 2006 vrijwel gelijk aan die
van 2005 toen er tien waren. Het aantal middelgrote
kolonies (26-50 nesten) bedroeg nu zes; in 2005 waren
dat er elf. Blijven over de grote kolonies die meestal al
jarenlang bestaan. De topper is de 112 nesten tellende
kolonie in de Maatpolder (Eemnes). De neergaande
trend baart zorgen. De tweede in grootte, die van de
Noordpolder beoosten Muiden telde nu 83 nesten tegen
77 in 2005. De kolonie in De Kampen bij Blaricum
was goed voor 53 nesten.

Medewerkers aan het onderzoek
Het onderzoek was mogelijk door de hulp van de volgende personen: G. Bieshaar, Y. Bosman, E. de Bruin, R.
van Dijk, A.C. Driessen, L.J. Dwars-van Achterbergh, W.M. Fase, W.Fokker, D.A. Jonkers, A.J. van
Klaveren, N. Klippel, W. Langendorff, K.Pranger, H.W. Reddingius-Schreuder, S. Staps, A.P. Vermeule en M.
van der Weyden.
Geraadpleegde literatuur.
Bergkamp, P.Y. 2006. Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels 2006.
SOVON nieuws uit de provincie, 2006(2): 4.
Jonkers, D.A. 2005. De stand van de Huiszwaluw in de regio in 2005.
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Nieuwe broedwanden op de Eemnesser golfbaan
Meer kansen voor Oeverzwaluw en IJsvogel
Binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. zijn al enkele speciaal aangelegde
wanden voor Oeverzwaluwen. Voor IJsvogels zijn zelfs veel meer voorzieningen gemaakt. Maar
als zich nieuwe, hoopvolle mogelijkheden voordoen worden ook die benut.

Jelle Harder
Al enige tijd was er bij Dick Jonkers en Harry de
Rooij van onze vogelwerkgroep een idee om op
de golfbaan van Goyer Golf & Country Club in
Eemnes een nieuwe broedwand aan te leggen voor
Oeverzwaluwen. Vanuit Landschapsbeheer
Utrecht is geprobeerd hiervoor een subsidie te
krijgen om dit initiatief van de grond te tillen. Na
enkele jaren aanmodderen was er geen concreet
plan en subsidie. Na deze historie te hebben
aangehoord ben ik dit jaar vanuit Landschap
Noord-Holland aan de gang gegaan om het idee
weer vlot te trekken. Na een rondgang op de
golfbaan was het mij duidelijk dat de
oorspronkelijke plek voor een nieuwe oeverzwaluwwand geen optie was. Daarom heb ik
verder gekeken en ontdekte een 2-2,5 meter hoge
wal met een lengte van circa 150 meter. Hier zou
niet alleen een broedwand voor Oeverzwaluwen
gemaakt kunnen worden maar ook voor IJsvogels.
Deze laatste soort wordt af en toe bij de waterpartijen op de golfbaan gezien.

IJsvogelwand
Foto's Jelle Harder

Een geschikte broedplaats voor IJsvogels ontbreekt
echter. Na overleg met de manager en de headgreenkeeper van de baan kreeg ik toestemming het plan
verder uit te werken. Bij de provincie Utrecht werd
door mij subsidie aangevraagd. De provincie keurde
het plan goed en verleende subsidie.
Op woensdag 29 november 2006 was het zover dat in
samenwerking met het hoveniersbedrijf van Harry de
Rooij een minikraantje werd ingehuurd en het werk
kon worden uitgevoerd. Van de kant van de greenkeepers werd hulp geboden met het wegrijden van de
afgegraven grond. Landschap Noord-Holland voerde
de regie en na een halve dag was er een veel belovende
oeverzwaluwwand van circa 15 meter lengte en twee
ijsvogelwanden. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep
zullen de wanden in de gaten houden en zo nodig
onderhouden. Bij deze activiteiten zal de bestaande
samenwerking versterkt worden met de mensen van de
baancommissie van de golfbaan.
En nu maar hopen dat het weer snel voorjaar wordt….

Oeverzwaluwwand

Voorjaarscursus Vogelherkenning 2007
De subgroep cursussen start 6 maart a.s. met de voorjaarscursus voor volwassenen. De onderwerpen zijn
aangepast aan het jaargetijde. Dus vogelzang, nesten, eieren en zomergasten worden uitgebreid behandeld.
Vanaf 6 maart op zes dinsdagavonden achtereenvolgend, van 20 tot 22.15 uur in de Verlosserkerk te Bussum.
De vier excursies worden op zaterdag of zondag gehouden. De kosten zijn € 25 voor niet-leden en € 20 voor
leden van de VWG. Opgeven bij Atie van Klaveren, tel. 035-6561426
N.B. De subgroep begint hiermee aan de 426!e cursusavond en heeft dus ook iets te vieren. Elke cursus wordt
weer met enthousiasme gegeven, want zoals Paul van de Poel het zo mooi kan zeggen: wij zijn delers. Paul
deelt al heel lang, hij begint aan het 35e cursusjaar en zoals hij verzekert: met veel plezier.
De Korhaan, Jrg. 41, Nr 1

21

Vogelaars in de kijker
Wie wil genieten van foto’s van vogels-in-de-vrije-natuur moet beslist eens kijken op www.
birdpix.nl. Vele honderden fotografen laten hun werk op deze website zien: actiefoto’s, vogels
in het landschap, opmerkelijk vogelgedrag, vogelportretten en foto’s van zeldzame vogels. Puur
genieten dus voor vogelliefhebbers! Een interview met Daan Schoonhoven.

Josée van Beek
Birdpix werd in 2003 gelanceerd door Jan Willem
en Daan Schoonhoven. Jan Willem bouwde de
website en Daan zorgde als enthousiaste
vogelaar/fotograaf voor de prachtige plaatjes.
Deze jonge vader van inmiddels twee dochtertjes
was altijd al graag in de natuur. De aandacht voor
de schoonheid van de natuur maakte gaandeweg
plaats voor vogels. Honderden foto’s ‘schoot’ hij.
Een collectie die hij eigenlijk best graag ook
anderen wilde laten zien, maar hoe, waar?
Het antwoord weten we inmiddels: Birdpix!
Birdpix is inmiddels uitgegroeid tot een van de
grootste vogelsites ter wereld. Niet alleen voor het
bekijken van vogels in de vrije natuur van
Nederland, Vlaanderen en Europa, ook voor het
plaatsen van foto’s van de honderden fotografen
die zijn aangesloten bij deze website. Bezoekers
van de site vinden er tevens een forum waar
geregistreerde birdpix-gebruikers hun berichten,
zoals tips, adviezen en commentaren kunnen
plaatsen.
Daan zegt: “Voor vogelaars is de site puur het
kicken op de mooie vogelplaatjes. De site is
leerzaam, heeft een goede zoekmachine,
informatie over cursussen en seminars en

stimuleert degenen die zich willen oriënteren op
apparatuur, lenzen, techniek en mogelijkheden van
digiscopen“.
Het kwaliteitsniveau van dergelijke apparatuur is de
afgelopen drie jaar gestegen. Daarom is er speciaal
voor digiscopers sinds oktober 2006 een nieuwe loot:
www.digiscooppix.nl. Belangrijk verschil met Birdpix
is dat de kwaliteitseis voor de foto’s lager ligt.
Een andere offspring is www.nederpix.nl (neder van
Nederland), waarin zoogdieren, insecten, vlinders,
paddestoelen en landschappen een plek krijgen.
Vogeljaarboeken
Daan is enorm trots op de twee fotoboeken - uitgeverij
Flevodruk Harderwijk - van 2005 en 2006 die
inmiddels zijn verschenen. De komst van het derde is
in voorbereiding. Daan en een groep vrijwilligers
zullen voortaan elk jaar een uitgave uitbrengen met de
mooiste vogelfoto’s van dát jaar die eerder in digitale
versie op de site zijn verschenen. Uit de tienduizenden
foto’s die op de site zijn geplaatst zijn er bijvoorbeeld
voor de uitgave van 2005 van 43 fotografen 79 foto’s
geselecteerd. Veelal ornithologische hoogtepunten
zoals vogels waarvan dat jaar een invasie was,
bijzondere broedgevallen, influxen en zeldzame
soorten die aandacht in de pers kregen.

Speciale aanbieding voor lezers van de Korhaan
Voor leden van de VWG is de prijs van € 39,90 van het jaarboek 2006 verlaagd naar € 29,90. Dat is dus
€ 10,- korting! Bestellen kan via http://www.birdpix.nl/jaarboek2.php o.v.v. VWG-lid ’t Gooi e.o.
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Van IJsland naar Eemland
(Rectificatie)
Bij het persklaar maken van het vorige nummer van De Korhaan is een deel van de tekst van
het artikel van Marc van Houten “Van IJsland naar Eemland” hinderlijk verschoven. Hier
volgt de verbeterde tekst. De redactie biedt Marc haar welgemeende excuses aan.
De populatie van de IJslandse Grutto groeit nog
steeds. Individueel gebruik van de betere en de
mindere broedhabitats wordt intensief gevolgd o.a.
aan de hand van kleurringonderzoek. Hieruit blijkt
dat de groei van de populatie er in resulteert dat in
toenemende mate gebieden van matige kwaliteit
worden bezet. IJslandse Grutto’s uit de
oorspronkelijke, kwalitatief beste broedgebieden
overwinteren ook in de beste gebieden in ZuidEngeland die van oudsher worden bezet. Dit in
tegenstelling tot de IJslandse Grutto’s uit recent
bezette en kwalitatief mindere broedgebieden, want
deze bezetten nieuwe overwinteringgebieden die van
mindere kwaliteit zijn. Het lijkt erop dat de
conditioneel sterkere vogels als eerste vertrekken uit
de betere broedgebieden naar de betere
overwinteringgebieden, terwijl de Grutto’s uit de
mindere broedgebieden hun heil elders moeten
zoeken.

Uit landelijke simultaantellingen blijkt dat een
onverwacht groot deel van de wereldpopulatie in het
voorjaar in ons land pleistert. Hierbij is vastgesteld
dat tijdens de piek van de voorjaarstrek, tussen de
19% en 28% van de totale populatie door Nederland
trekt. Het is niet duidelijk in welke mate de
toegenomen determinatiekennis ervoor heeft
gezorgd dat er tegenwoordig veel meer IJslandse
Grutto’s worden gemeld in ons land. De toename
van waarnemingen komt overeen met de
populatiegroei van islandica. In tegenstelling tot
onze Grutto, waarvan het aantal broedparen sinds
1990 met een derde is afgenomen, is het aantal paren
IJslanders verviervoudigd in 1970-2000.
Bovengenoemde waarneming vormde aanleiding om
het voorkomen van islandica in de Eempolders te
onderzoeken. In figuur 2 is het doortrekverloop
weergegeven van de IJslandse Grutto in de
Eempolders in de periode 2000 tot en met 2006. De
waarnemingen zijn verzameld van het Goois
Vogelnet, de website Waarneming.nl en uit de
rubriek Veldwaarnemingen in De Korhaan.

De IJslandse Grutto’s overwinteren in de
zoutwatergetijdegebieden van Groot-Brittannië en
langs de Atlantische kust van ons land zuidwaarts tot
in Marokko.
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Figuur 2. Doortrekverloop van de IJslandse Grutto in de Eempolders per standaardweek van 2000 t/m 2006.

Te zien is dat er vooral doortrek optreedt vanaf de
derde week van maart (week 12) tot en met de
derde week van april (week 16). Na april loopt het
aantal terug. De pieken in week negen (eind
februari) en week 21 (tweede helft van mei)
hebben betrekking op enkele grote groepen
IJslandse Grutto’s. Vanaf eind april arriveren ze

weer in de broedgebieden. De najaarstrek, waarvan
in Nederland veel minder te merken is, verloopt
waarschijnlijk via een meer westelijke route.
Hoewel de waarnemingen niet systematisch van
aard zijn -het gaat om ‘losse’ waarnemingen- geeft
de grafiek wel een goed beeld van de doortrek.
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Huismussen tellen: wie doet er weer mee?
Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken een vogel
voor de tweede keer aangewezen als “Vogel van het Jaar”. Het gaat om de Huismus, die dit jaar
net als in 1998 “Vogel van het Jaar” zal zijn. Aanleiding is de gestage achteruitgang van de
Huismus in Nederland en andere westerse landen. Hoewel in tuinvogeltellingen de mus ook dit
jaar weer als talrijkste vogel uit de bus kwam, vinden vogelbeschermingorganisaties in
Nederland en Engeland de achteruitgang zo alarmerend, dat ze de Huismus zelfs op de Rode
Lijst geplaatst hebben. In het kader van zijn uitverkiezing willen we net als in 1998 extra
aandacht besteden aan de Huismus door het organiseren van een onderzoek.

Guus van der Poel
Door het onderzoek uit 1997 en 1998 hebben we
een goed beeld van de toenmalige status van de
Huismus in de Gooi- en Vechtstreek. Het lijkt van
belang vast te stellen of de waargenomen lokale
en landelijke tendensen zich in het werkgebied
van de Vogelwerkgroep hebben doorgezet. Net als
in 1998 zal het onderzoek door mij georganiseerd
worden. Wie belangstelling heeft om mee te doen,
kan zich via e-mail (mussenonderzoek@xs4all.nl)
of telefonisch (0294-431308) opgeven en krijgt
een uitnodiging voor de startavond, die geheel
gewijd zal zijn aan de Huismus, zijn geschiedenis,
zijn gedrag, veel over het Engelse onderzoek en
het voorgenomen onderzoek van de Vogelwerkgroep. De avond zal gehouden worden op 14
februari 2007. Plaats: de Broedplaats, Serviceflat
Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73,
Hilversum, aanvang 20.00 uur.

geen gejuich opgaan, maar de mussen, Spreeuwen,
Vinken en Turkse Tortels zitten al wel op me te
wachten.
Deze waarnemingen brachten me in 1997 op het idee
dat je zo een aardige indruk zou kunnen krijgen van de
mussenstand in een bepaald gebied en ook van de
eventuele voor- of achteruitgang daarvan als je je
waarnemingen op gezette tijden zou herhalen. De mus
is een standvogel met een beperkte actieradius.
Waarschijnlijk bestaat de groep mussen in het najaar
uit de broedvogels van het vorige seizoen en hun
jongen van dat jaar, de eerste-kalenderjaar-dieren. Laat
in het voorjaar (zeg half maart) zal de groep bestaan uit
vogels die op het punt staan in de directe omgeving te
gaan broeden. Op basis van deze ideeën zijn in 1997 en
1998 in voor- en najaar door in totaal 42 vrijwilligers
verspreid over de Gooi- en Vechtstreek tellingen
verricht. De methode was simpel: minimaal twee
weken achter elkaar dagelijks wintervoer strooien op
een vaste plek en vast tijdstip, dat niet te dicht bij
zonsopgang en zonsondergang mocht liggen (mussen
zijn langslapers en gaan vroeg naar bed). Het tellen
gaat het makkelijkst als je het voer strooit op een
betegelde plek. Je hebt dan ook in het volgende
groeiseizoen geen last van ontkiemende zaden in de
tuinen. Mijn ervaring is dat 15-30 min. na het strooien
de meeste mussen aanwezig zijn. Het tellen is
overigens minder gemakkelijk dan je op het eerste
gezicht zou denken: mussen zijn verbazend waakzaam
en vliegen bij het minste of geringste op. Bovendien
hippen ze vrolijk door elkaar heen als ze aan het
foerageren zijn. Met enig geduld lukt het echter wel.
Als het er niet teveel zijn kan zelfs het aantal
mannetjes geteld worden. In 1998 had bijna niemand
een elektronische camera. Nu overwegend wel. Wie
het geluk heeft zoveel mussen in zijn tuin te hebben dat
hun aantal moeilijkte tellen is, zou gebruik kunnen
maken van zijn camera. Maak een aantal foto’s van
iedere voersessie en kies de foto met de meeste mussen
erop.

Nadere toelichting
Zoals iedere winter strooi ik sinds weer dagelijks
zogenaamd winterstrooivoer op het straatje in
mijn achtertuin. Het bestaat uit een mengsel van
granen, zonnepitten en andere zaden en is vanaf
september/oktober in elke dierenspeciaalzaak
verkrijgbaar. Het valt me steeds weer op dat
vooral mussen enthousiast gebruik maken van
deze voedselbron. Aan het begin van het
strooiseizoen zijn er maar een paar mussen, maar
binnen een week groeit hun aantal aan tot 30-35
stuks. Dat blijft dan verder de hele winter min of
meer constant. Het lijkt erop dat deze manier van
voeren een vaste groep mussen uit de buurt
aantrekt. Al gauw schuiven er andere stamgasten
aan: 2-6 Turkse Tortels, 5-10 Spreeuwen,
Roodborst,Heggenmus en Merels. Soms komen
ook Kauwen en Eksters op het mussenrumoer af,
terwijl Koolmees, Pimpelmees en Vink ook tot de
geregelde bezoekers gerekend willen worden. Het
is opvallend hoe snel vogels leren dit soort
voedselbronnen in hun dagelijkse ritme in te
passen. Ik voer op een min of meer vast tijdstip in
In 1998 waren het,bij gebrek aan harde gegevens
de morgen. Als ik naar buiten kom, hoor ik net
voornamelijk geruchten. Inmiddels is er meer bekend
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geworden over de achteruitgang van de Huismus.
Landelijke gegevens verzameld door SOVON
(Samenenwerkende Organisaties Vogelonderzoek
Nederland) en het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek) laten voor de periode 1990 tot en met
2000 een achteruitgang zien van ongeveer 45%.
Vanaf 2000 tot heden is er geen verdere
achteruitgang meer en lijkt de situatie stabiel
geworden, zij het op een lager niveau dan
voorheen. Toch achten de organisaties die zich
bezig houden met vogelbescherming de situatie
voor de Huismus nog steeds bedreigend en
hebben hem dan ook op de Rode Lijst van extra te
beschermen vogels geplaatst.
Ook over de oorzaken van de achteruitgang is
meer bekend geworden vooral door Engels
onderzoek. De voornaamste factor is het te lage
aanbod van insecten nodig voor de groei van de
nestjongen. Als gevolg daarvan sterven de jongen
in het nest of vliegen uit in een slechte conditie
met geringe overlevingskansen in hun eerste
winter. De oorzaken van het geringe aanbod van
insecten zijn complex. Een rol spelen o.a.

luchtverontreiniging (in het bijzonder uitstoot van
stikstofoxiden) en de toename van verharde
oppervlakken ten koste van grasvelden en tuinperken.
Bijvoeren van meelwormen in de kritische periode lijkt
gunstig te werken! Voor meer details van dit
uitstekende onderzoek zie de Engelstalige website
www.katevincent.org.

Meer Meer, 13 jaar Herstelplan Naardermeer
Dick A. Jonkers
Dit rapport is een evaluatie over de periode 1992 t/m 2005 van de herstelmaatregelen en de effecten daarvan
op de waterhuishouding, aquatische en terrestrische levensgemeenschappen. Het geheel biedt niet alleen
inzicht in de actuele natuurwaarden van het Naardermeer, maar ook in die van de buffergebieden. Het hoeft
geen betoog dat de twee sturende basiselementen waterkwaliteit en -kwantiteit veel aandacht krijgen. Hun rol
is van overheersend belang voor levensgemeenschappen die afhankelijk zijn van voldoende en schoon water.
Verder komen natuurbeheer en -herstel aan de orde met daarbij het terugdringen van verlanding. Eveneens het
ontwikkelen van nieuwe natuur, het instellen van bufferzones door verwerving van aangrenzende terreinen en
het zorgdragen daarin voor ecologische infrastructuur.
Een greep uit het hoofdstuk broedvogels. Hierin worden vergelijkingen gemaakt met de landelijke trends De
terugkeer van de Zwarte Stern na een afwezigheid tussen 1984 en 1994 en de Grote Karekiet (in 1982 en 1983
afwezig) is opmerkelijk. De stand van deze soorten schommelt en wijkt hiermee af van de landelijke
ontwikkeling, die een afname laat zien. Rietzanger, Rietgors en Purperreiger namen toe en dit gold ook voor de
Blauwborst. De Lepelaars die tot en met 1998 in het Naardermeer broedden zijn nooit meer teruggekeerd en er
wordt ook niet verwacht dat dit op korte termijn zal gebeuren. Fuut en Meerkoet namen af, terwijl de Grauwe
Gans spectaculair toenam.
Hoewel het rapport, dat in boekvorm is uitgegeven mooi is uitgevoerd met o.a. veel prachtige kleurenfoto’s, is
het geen publicatie voor de gemiddelde natuurliefhebber door het ontbreken van pakkende teksten. Daarvoor
staan er teveel feiten, tabellen, grafieken, figuren en bijlagen in. Een cd-rom met het rapport en overzichten
completeert het geheel. Deze publicatie is een evaluatie en een tussentijdse verantwoording, waarmee vooral
bestuurders, beleidsmedewerkers, water- en natuurbeheerders en ecologen hun voordeel kunnen doen.
Degenen die echter in het Naardermeer of in de materie geïnteresseerd zijn zullen er veel van hun gading in
kunnen vinden.

Boosten, A. (red.). 2006. Meer Meer, 13 jaar Herstelplan Naardermeer.
Natuurmonumenten, ’s-Graveland.141 blz.
Het boek ‘Meer Meer, 13 jaar herstelplan Naardermeer’ is in een beperkte oplage gedrukt. Het is te bestellen
door een mail te sturen naar de beheereenheid naardermeer@natuurmonumenten.nl of te bellen 035-6951840.
Het boek kost € 40,- (incl. verzendkosten)
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Uit de veren
Werkgroepen Subgroep Avifauna
1. Watervogeltelling
2. Midwintertelling
3. Eempoldertellingen
4. Weidevogelnestbescherming
5. Tuinvogelonderzoek
6. Gier-, Oever- en Huiszwaluwen
7. Boerenzwaluwen
8. Telpost Corversbos
9. Vogelringstation
10. Nestkasten
11. Steenuilen
12. Kerkuilen
13. Roofvogels
14. IJsvogels

Coördinatoren
Guus Proost
Rob Kole
Jan Mooij
Gert Bieshaar/ Frits During
Fernand Jager
Dick Jonkers
Dick Jonkers/ Jelle Harder
Fred van Klaveren
Dick Jonkers
Ronald Beskers
Frank van de Weijer
Harry de Rooy /
Gerard Mijnhout
Harry de Rooy
Jelle Harder

tel. nrs.
035 52 51 661
033 29 99 408
035 54 29 725
035 53 11 002
035 69 33 553
035 52 60 456
035 52 60 456
035 65 61 341
035 52 60 456
035 53 87 341
035 53 11 207
035 62 89 470

g.proost@tiscali.nl
rkole@wxs.nl
mooij.noorman@planet.nl
g.bieshaar@wanadoo.nl
f.c.jager@planet.nl
dickjonkers@tiscali.nl
dickjonkers@tiscali.nl
f.vanklaveren@natuurmonumenten.nl
ringstation@vwggooi.nl
beskers@quicknet.nl
fh.vd.weijer@hccnet.nl
harryderooij@planet.nl

035 62 89 470
035 69 37858

harryderooy@planet.nl
jelleharder@hetnet.nl

Oproepen:
1) Het Coördinatieteam Avifauna zoekt iemand om een overzicht te maken van alle inventarisaties en
onderzoeken die in het verleden binnen ons werkgebied zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij dus om een
inventarisatie van ons archief. Alle rapporten en verslagen zijn hier op gebied in hangmappen opgeborgen. Het
ontbreekt ons echter aan overzicht. Bijvoorbeeld: wanneer is een gebied voor het laatst geïnventariseerd of
geteld? Ons archief staat in de Broedplaats in Hilversum. Een deel van de werkzaamheden zal ter plaatse
moeten worden gedaan en een deel kan ook thuis gebeuren. Wie wil dit voor de VWG nuttige en interessante
werk op zich nemen? Informatie bij Guus Proost (e-mail: g.proost@tiscali.nl).
2) Het Coördinatieteam Avifauna zoekt een nieuw lid. Op dit moment zijn we met ons drieën. Wie komt ons
versterken? We vergaderen ongeveer één avond per twee maanden. Verder zijn er de voor- en
najaarsvergadering van de Subgroep Avifauna. Informatie bij Guus Proost (e-mail: g.proost@tiscali.nl).
3) SOVON zoekt tellers in ons werkgebied. In bijvoorbeeld de Horstermeerpolder, het Naarderbos en de 's Gravelandse Polder hoeven alleen ganzen en zwanen geteld te worden. Een goede kennis van de diverse
soorten ganzen en zwanen voldoet dus voor deze taak. Verder zijn dit allemaal grote vogels, die niet snel over
het hoofd gezien worden. Deze tellingen kunnen dus ook gedaan worden door leden die een start willen maken
met dit nuttige en leuke werk. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld in het Naardermeer en Wijde Gat om alle
watervogels. Informatie via romke.kleefstra@sovon.nl

Namens het Coördinatieteam Avifauna, Jan Willem Lutje Schipholt

Vogelreis naar Müritz: woensdag 25 – zondag 29 april 2007
De Commissie Buitenland heeft voor 2007 één reis georganiseerd: naar Müritz in Duitsland. De vorige keer
waren we daar in het najaar, nu in het voorjaar. Toentertijd was de grondwaterstand verhoogd en dat had grote
gevolgen voor de bebossing van o.a. de berkenbomen. Interessant is het hoe flora en fauna zich hebben
ontwikkeld, zeker nu in het voorjaar vele vogels bereid zullen zijn om zich uitgebreid te laten bewonderen.
Voor overnachting zijn comfortabele vakantiehuizen gereserveerd en fietsen gehuurd. Voor de heen- en
terugreis dient eigen vervoer te worden ingeschakeld (en natuurlijk zoveel mogelijk met elkaar meerijden).
Eten en drinken dienen zelf verzorgd te worden.
Voorwaarden, kosten en daarmede veel antwoorden op uw vragen staan vermeld op het inschrijfformulier:
downloaden op www.vwggooi.nl, opvragen bij buitenland@vwggooi.nl of bellen met:
035-6286330 (André Kerkhof), 035-6834456 (Wim le Clercq) of 0294-234330 (Engbert van Oort). Opgeven
kan tot 25 februari in verband met het reserveren van de huisjes. Houd er rekening mee: vol=vol.
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IJsvogelwand afsteken met jeugdgroep
Conny Leijdekker
Op zaterdag 11 november hadden we Jelle Harder
bereid gevonden om over de IJsvogel te komen
vertellen bij groep I (kinderen van 8 tot 10 jaar) in
de Hooischuur. Dat hij de Paul Fentener van
Vlissingen/AD-natuurprijs heeft gewonnen
verbaast je niets nadat je zijn verhaal hebt
gehoord.
Vol passie en liefde vertelt hij alles wat je moet
weten over en van “zijn” IJsvogel. De kinderen
(17 stuks) hebben meer dan een uur ademloos aan
zijn lippen gehangen en degene onder ons met
kinderen in die leeftijd weten dat dit niet zo
vanzelfsprekend is.
Terwijl Jelle zijn verhaal onder het vertonen van
dia’s deed, konden de kinderen van alles vragen.
Zo werd er gevraagd hoe de IJsvogel aan zijn
naam komt en waar hij vandaan komt. Jelle
vertelde dat er verschillende verhalen over de
naamsaanduiding zijn, maar dat het waarschijnlijk
verbasterd is uit het Duits waar ze hem genoemd
hebben naar zijn kleur die op ijzer lijkt. Verder dat
IJsvogels worden gevangen om ze te ringen en dat
we daardoor kunnen zien uit welk land ze komen
en hoe oud ze worden. De leeftijd van de oudste
teruggevangen IJsvogel is tot nu toe is 15 jaar.

Waarop een van de kinderen vroeg hoe je nu kunt
weten hoe oud een vogel is als je hem ongeringd
vangt? Nadat Jelle het verschil tussen man en vrouw
IJsvogel had uitgelegd kwam er een vraag van de
kinderen of IJsvogels ook trouwen…….
Kortom de kinderen waren erg geïnteresseerd en deden
vol overgave mee aan de quiz die Jelle na afloop met
hen deed om te zien hoe goed ze hadden opgelet, wat
zeker niet tegenviel.
Toen werd het tijd voor het echte werk. Jelle had een
plek langs de sloot op de rand van de landgoederen
Boekesteijn en Schaep en Burg uitgezocht, waar hij
samen met de kinderen een nieuw ijsvogelwandje ging
afsteken.
Gewapend met schep, zaag en snoeischaar gingen we
op pad.
Nadat Jelle takken en struikjes had verwijderd werd het
eerste kind in de sloot getild om samen met hem aan
het afsteken te beginnen. Om beurten hielpen de
kinderen hem met het wegsteken en scheppen van het
zand. Na een klein kwartiertje was er een mooi wandje
ontstaan en was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Het was een heerlijk leerzaam ochtendje, waar ook de
leiding veel van heeft opgestoken.

Foto's Egbert Leijdekker
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Excursie naar Zeeland
Arnold Top
De jaarlijkse excursie naar Schouwen-Duiveland
was dit jaar op 14 januari.
‘s Morgens vroeg had zich al een grote groep
verzameld bij station Bussum Zuid voor de
excursie. Een groep van ongeveer 25 mensen had
naar het weerbericht gekeken (zon, circa tien
graden maar met een stevige bries uit zee) en de
conclusie getrokken dat dit een uitstekende dag
moest zijn. De karavaan ging op weg naar het
eerste punt bij Stellendam waar enkele vogelaars
zich bij de groep voegden. Onderweg bij de Lek
een groep Kleine Zwanen en bij Gorichem
Roeken in de bomen langs de snelweg.
In de haven van Stellendam was het druk met
vogels die achter de dijk beschutting zochten voor
de stevige wind. Richting zee een open leegte
totdat heel ver weg een Slechtvalk de ganzen de
lucht in stuurde. In de haven op het water Futen,
Krakeenden, een Kokmeeuw met een zwarte kop,
een Kleine Mantelmeeuw en iets verder weg zoals
bijna overal waar we stopten, Brilduikers. Op de
kade aan de overkant en op het gras diverse
steltlopers zoals Steenlopers, Tureluur, Wulp en
Scholeksters. En boven op een lantaarnpaaltje zat
een Giervalk spiedend op een mogelijke prooi.
Grote opwinding natuurlijk onder de vogelaars,
want deze vogel wordt slechts zeer zelden waargenomen. Helaas bleek de vogel een ring te hebben
en een ontsnapt exemplaar lijkt dan ook het meest
waarschijnlijk.

groep oor Joke teruggeroepen worden toen ze een Alk
zag drijven in de deinende zee. Later werd er een
tweede gezien en er waren een Roodkeelduiker en de
beide soorten zaagbekken.
Via de Brouwersdam reden we door het Zeeuwse
Schouwen-Duiveland. Er werd gestopt bij diverse
locaties, zoals de Stompe Toren waar zes reeën lagen
te herkauwen aan de voet van de binnendijk.
We zagen onderweg vijf Buizerds, waaronder één
Ruigpootbuizerd, cirkelend in de lucht en andere
vogels zoals Grote Mantelmeeuwen, Slobeend,
Wintertaling, Zwarte Ruiter, Dodaars, een Sperwer en
een van mijn favorieten: de altijd sierlijke Torenvalk.
Vanaf hier ook de eerste Kleine Zilverreigers waarvan
er in het totaal veertien werden gesignaleerd.
In diverse weilanden foerageerden grote groepen
ganzen. Veelal Brand- en Grauwe Ganzen maar ook
diverse groepen Rotganzen. Een van die groepen
bevatte Zwarte Rotganzen.
Altijd een topper tijdens deze excursie is het gebied
Plan Tureluur. Dit jaar niet zozeer om de bijzondere
soorten, maar indrukwekkend door de grootte van de
groepen. Duizenden Kieviten, Scholeksters,
Goudplevieren, Smienten en Brandganzen. Verder
waren er in dit ondergelopen gebied diverse Tureluurs,
Kluten, Pijlstaarten, Steenlopers, Kemphaan, Bonte
Strandlopers en een vrouwtje Nonnetje. Verder een
jagende Sperwer. Midden op een van de droge stukken
lag iets waarin de meeste vogelaars een Haas zagen
maar waarvan niet iedereen overtuigd was.
Ter afsluiting even naar de Oosterschelde, waar door
het wegtrekkende water de zandplaten droog begonnen
te vallen. Hier de Zilverplevier en een Groenpootruiter
gescoord.
Absoluut een geslaagde excursie door het mooie weer,
de vele vogelsoorten en daarbij de leuke zeldzame
waarnemingen.
De Giervalk was inderdaad geen wilde. In België zijn
Giervalken door actievoerders uit kooien bevrijd
(redactie) .

Thuis even in een boek gekeken en daarin wordt
de Giervalk als een van de favoriete vogels van
valkeniers vermeldt. Toch een erg mooie vogel
die een paar keer zijn jachttechniek liet zien en
toen vertrok tot achter de dijk.
Op de Brouwersdam zorgde de stevige wind voor
hoge golven met witte schuimkoppen.
Maar achter een strekdam hadden een paar Eiders,
een Kuifduiker en een Parelduiker een rustiger
plek gevonden. Door de portofoons kon de hele
28
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Excursie Flevoland
De “het wordt-zo-wel-droog-excursie” met Roze Spreeuwen voor de doorzetters

Jan Bos
Het weer zag er niet best uit, op die zaterdag 16
december, om niet te zeggen, “het was gewoon
slecht”. Wat te doen om half negen als er zich
toch twee handjes vol Flevolandgangers melden,
omdat het een alles doordringende waterstroom
was. Ondergetekende, die naar Lelystad moest,
stelde eventuele moedigen voor hem in andere
wagen(s) te vergezellen en onderweg maar eens te
zien of er toch iets waar te nemen viel. Zo werd
het een rit met twee auto’s en zes passagiers langs
enkele voor de meeste deelnemers onbekende
goede vogel-plekken en vervolgens staande op de
Grote Praambult, onder paraplu’s een verkenning
van de Oostvaardersplassen.
Volgens ene Bertus zou het wel zó droog worden.
Hij herhaalde dit gedurende de gehele ochtend
zodat er niet teveel geloof werd gehecht aan dit
orakel. Totdat de beheerder van het infocentrum
aan de hand van zijn computer, mededeelde dat
het inderdaad om half twee droog zou zijn.
Derhalve werd er tot een paraplu-vogelwandeling
besloten, die een sensationele ontknoping zou
krijgen. De voettocht ging richting de Klapekster
op zijn vaste stek. De vogel zat er en bleek niet

alleen te zijn: er was een tweede Klapekster. Intussen
hadden Buizerds, Blauwe Kiekendieven en Sperwers
de aandacht getrokken totdat de kijkers werden gericht
op zo’n bekende spreeuwenschare, bestaande uit een
duizendtal of meer vogels waar tussen merkwaardige
lichte exemplaren.
Een eerste witte Spreeuw met veel zwart, werd maar
even gadegeslagen en was daarna onvindbaar. Mogelijk een adulte Roze Spreeuw! De twee andere lichte
exemplaren lieten zich al krioelend door het hoge gras,
af en toe zien. Genoeg om met zekerheid vast te
stellen, dat zij de nodige enigszins krommende snavel
hadden met gele basis.Zij vlogen steeds als de groep
omhoog ging, als witte kerstversiering mee. Roze
Spreeuwen!
Intussen was het inderdaad droog geworden. De groep
kon op weg naar de kijkhut De Zeearend himself
staande op een kadaver, vergezeld van Zwarte Kraai en
Raaf, een voorbij jakkerende Slechtvalk met prooi en
onderweg roepende Waterrallen, Baardmannetjes en
Wilde Zwanen..
Met een totaallijst van 69 soorten en gemelde
spectaculaire waarnemingen, weet je nooit wat een
natte excursie kan opleveren.

Column: ‘De Steppevorkstaartplevier’
Hans Russer
De redactie van De Korhaan vroeg mij of ik wat
wilde schrijven over de reigers van Tienhoven e.o.
Nou ben ik redelijk goed op de hoogte van deze
vogels, maar ik ben geen type om lange, wetenschappelijk verantwoorde en daardoor al droge
artikelen te schrijven. U kent ze wel, met van die
prachtige statistieken, tabellen en figuren
waarvan we soms pijn in de ogen krijgen.
Natuurlijk zijn zij interessant voor de leergierigen
onder ons en van grote waarde voor de
ornithologie, maar ik schrijf ze liever niet, als u
begrijpt wat ik bedoel..
Wel laat ik de lezers van het Goois Vogelnet met
enige regelmaat delen in mijn enigszins
humoristisch getinte belevenissen in het Gooi en
omstreken en daar krijg ik vaak leuke reacties op,
dus waarom dit niet voor De Korhaan in een
column verpakken?
Natuurlijk is het voor mij wel een duik in het
diepe, maar goed, neus dicht en daar gaat ie.

Afgelopen maand oktober bevond zich een week lang
een Steppevorkstaartplevier in de Eempolders. Deze
zeer zeldzame soort trok veel belangstelling van
vogelaars uit het hele land en ik besloot op een goede of eigenlijk kwade - dag ook mijn geluk te beproeven.
Ik reed op mijn Spartametje vanuit Maarssenbroek
naar de beroemde polders bij Eemnes en daar
aangekomen zag ik al gelijk aan de gezichten van de
aanwezige vogelaars dat het “foute boel” was. Hij was
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niet meer gezien die ochtend en bleek echt weg te
zijn. Nu kom ik daar persoonlijk wel overheen vooral na een goed gesprek met mijn mental
coach -, maar waar ik mij altijd over verbaas zijn
de z.g. “inwrijvers” onder mijn gewaardeerde
collega’s. Dat zijn de vogelaars die blijkbaar
ruiken dat de vogel is verdwenen en dan op de
plek des onheils verschijnen, om aan iedereen die
de vogel niet gezien heeft, omstandig te gaan
vertellen hoe mooi zij hem de afgelopen week
hebben waargenomen. Ik citeer “Wel, ik zag de
plevier op slechts 10 meter afstand in het gras
zitten en nadat hij opvloog, kwam hij recht op mij
af, zwenkte pas op het laatste moment, knipoogde

even naar me en vloog daarna door!“. Einde citaat.
Tja, u (her)kent dat waarschijnlijk wel. Deze
“inwrijvers” tonen over het algemeen weinig empathie
voor de ontroostbare telaatkomers en na de “pièce de
resistance” serveren zij dan vaak een toetje in de vorm
van een Rode Wouw o.i.d. die zij vlak na de plevier
eveneens gezien hebben. Dit om de laatkomers, zoals
ik, even extra “te pijnigen”.
Maar ja, ik draag mijn lot in lijdzaamheid, wetende dat
het de volgende keer de omgekeerde wereld kan zijn.
Dan ben ik misschien de “inwrijver”, want ach, niets
menselijks is mij vreemd!

Zal Ti-it de IJsvogel dit jaar dan eindelijk bij ons komen?
(2e editie)

In de vorige Korhaan (40(5): 131-133) zijn de belevenissen beschreven bij het controleren van
ijsvogelwanden tot en met 3 juni. In dit tweede en laatste deel volgen de latere controles; tot in
de eerste week van juli.

Gerry Kluvers-Kessler
25 juni 2006
Illegale bouwvakker
Tot onze schrik ontdekken we dat de ‘bouwvakker’ bij
wand 1 weer is langs geweest. Maar liefst 30 à 40
satéstokjes zijn op gelijke afstand van elkaar in de rand
van de wand gestoken. Hoelang zal hij hier wel mee
bezig zijn geweest en waarom? Omdat wij de IJsvogels
niet onnodig willen verstoren, wordt alles op afstand
geobserveerd. Hoopvol is, dat de onderkant van de
nestingang erg uitgesleten is, wat betekent dat deze
veel is gebruikt. Het lijkt net een landingsbaan, waar de
pootjes als een landingsgestel als eersten zijn neergekomen. Hoe meer vogelpoep er te zien valt, des te
liever het ons is. Een wit gescheten tak hangt voor de
nestingang, maar door de onruststoker met zijn stokjes
zijn we er toch niet van overtuigd dat de kraamkamer
aan het einde van de nestgang ook bewoond is.
Gelukkig komt een mannetje IJsvogel aanvliegen, maar
zonder vis. Hij zit zo’n twee minuten op de tak en
vliegt dan zuidwaarts. Later landt hij weer op zijn
vertrouwde zitplaats, maar wanneer twee fietsers zich
op het aangrenzende terrein begeven, verdwijnt hij
weer. Aan- en afvliegrichting zijn gelijk gebleven. Na
een nieuwe aankomst is de verblijftijd dertig minuten.
We wanen ons op ijsvogelsafari. Een eend zwemt
onder hem langs. Een Merel neemt een bad en spettert
naar hartelust om daarna plaats te nemen op een tak
vlak boven de nestingang . Zonder enige verontrusting
slaat de ‘blauwe saffier’ dit allemaal gade. De herrie
van auto’s en luide gesprekken op de paden brengen
hem niet van zijn stuk. Meestal zit hij met zijn kop naar
de nest-ingang toegekeerd. Tot tweemaal flatst hij
vloeibare ontlasting uit en veegt de visschubben op zijn
snavel herhaaldelijk netjes af aan de tak. Nog geen
jonge IJsvogel maar wel een jonge Bosmuis
Inmiddels is Rien naar de andere wanden wezen kijken
en meldt: ‘Wand 2 heeft een verse nestingang met een
heuveltje zand er onder, maar bij wand 3 viel geen
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nieuws te ontdekken. De Kluit lag er bij zoals de laatste
keer’. Weer komt het mannetje aanvliegen, landt op de tak,
kiest weldra voor de boomtoppen en herhaalt dit een keer.
Later schittert, als hij zit, op de bovenkant van zijn snavel
het zilver van de visschubben. Van schichtig gedrag is nu
geen sprake, want hij blijft stoïcijns zitten wanneer een
jogger hem voorbij rent. Luid trompettend zwemt een
Meerkoet onder hem. ‘Kijk, een muis trippelt naar ons toe’,
fluister ik verbaasd. We bewegen ons heel voorzichtig en
kunnen hem uitvoerig bestuderen. Het jonge bosmuisje heeft
een grijsbruin vachtje, vrij lang staartje, grote kraal-oogjes
en dito oortjes. Bosmuizen hebben een scherpe reuk en
herkennen andere muizen hoofdzakelijk aan hun geur. Ze
zijn ook altijd op hun hoede en besnuffelen alles wat hen
niet bekend voorkomt. En wij zijn schijnbaar vreemde
snuiters, want hij verliest alle voorzichtigheid uit het oog en
legt warempel zijn voorpootjes op Rien’s broek! Met zijn
snuit in de lucht, tilt hij zijn neusje op en neer. Onwillekeurig denk ik aan de tientallen braakballen die ik heb zitten
uitpluizen. Door de nog steeds visloze ijsvogelman hebben
we helaas na twee uur geen zekerheid gekregen dat de
kraamkamer bewoond is.

5 juli 2006
Komen en gaan
Bijna een kwartier na aankomst, na twee keer een waarneming van één IJsvogel, heeft er een wisseling van de
wacht plaatsgevonden. Ze deden hun bijnaam blauwe
schicht eer aan, want het ging razendsnel. Eén vloog
noordwaarts met een scherp ti-it en een andere ging de
nestgang in. Vandaag horen we vaker de aankondigingsroep
van de in aantocht zijnde IJsvogel. Nu ook weer kondigt het
mannetje zich aan met zijn roep wanneer hij uit het westen
verschijnt. Zittend op de tak hikt hij. Krijgen we vandaag
een herhaling te zien van tien dagen geleden? Wanneer hij
wegvliegt roept hij vijf maal luidkeels. Het lijkt wel een
komen en gaan van de IJsvogel. Na terugkomst draait hij
zich om en kijkt richting de nestingang. Vliegt weg, maar is
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binnen een tel weer terug. Dit gedrag wordt enkele
keren herhaald. Het is erg druk met school-klassen die
verkoeling zoeken in het bos, want we zitten midden in
een hitte golf. Ons mannelijk exemplaar strijkt neer op
zijn tak met het gezicht naar ons toe, draait zich dan om
naar de nestingang en vliegt toch weer weg. Heeft hij
mij nu ontdekt?

het boekje E.H.B.O. bij vogels gekocht. Zou het reanimeren
bij dieren net zo gaan als bij baby’s? Voor het eerst ben ik
niet ongelukkig met een schoolklas met joelende kinderen
die ons jong passeren. Hij stopt met duiken en maakt dat hij
weg komt. Ik raak afgeleid door teek, op zoek naar mijn
bloed! Zo’n ongenode gast voelt als een soort onaangename
invasie van je privacy.

Broedsucces
Opeens zie ik hem. Onze jonge IJsvogel is op de
wereld gekomen!!! Hij heeft geen oranje maar zwarte
poten. Het jong zit op de verticale tak die schuin voor
de nestingang in het water staat en bedelt continue.
Vraag niet waar het vandaan is gekomen. Een andere
IJsvogel is de nestgang ingegaan. Tot zeven maal toe
probeert het jong de nestgang in te vliegen. Tevergeefs,
hij belandt eronder op een uitstekende wortel of blijft
bidden voor het gat om daarna weer terug te keren naar
de tak. Zijn vruchteloze pogingen zijn aandoenlijk.
Waarom wil het jong terugkeren naar het nest? Zitten
er andere jongen in het nest? Telkens wanneer ons
jonkie zo’n poging waagt, komt een ouder er even uit
en maakt dan rechtsomkeert om de nestingang weer in
te duiken. Twee keer zit pa of ma kort op de tak en
begeeft zich in de nestgang. De volgende uren is het
één en al activiteit. Er zijn meerdere jongen! In de
buurt van de nestingang zitten de jongen op verschillende plekken. Ik heb er twee tegelijkertijd gezien,
maar het kunnen er meer zijn. Ze vliegen heen en weer,
en zijn ook zeer luidruchtig. Vanaf een takje duikt het
jong het water in maar hij heeft geen vangst. Zijn
duiken zijn meer missers dan voltreffers. Ik zoek z’n
snavel af. Bij IJsvogeltjes is de binnenkant van de
snavel niet rood maar roze, om de vogelouders te
stimuleren om te voeren. Echter in de donkere nestgang
zullen de ouders de rode kleur niet kunnen zien.
Daarom eindigt het snaveltje van het jonge IJsvogeltje
in een wit puntje, dat als baken fungeert in het donker.
Vanaf een damwand duikt ons tweede jong zeker acht
keer achter elkaar het water in. Als jong en onervaren
ijsvogeltje moet hij ploeteren voor zijn maaltijd. Geen
enkele keer heb ik gezien dat ons jong een vis had
gevangen, maar het zou kunnen dat hij wel insecten
heeft opgepikt, of misschien iets groter, zoals een
kikkervisje.

Meerlingen
Rien komt opgewonden terug. ‘Ik heb jongen gezien! Jij
ook? Hoe laat? Het zijn dus niet dezelfde jongen! Bij wand 2
en 3 was niets te zien, maar bij de Kluit was het andere
koek.’ Rien had bij de Kluit een jonge IJsvogel waargenomen die regelmatig dook vanaf overhangende takken en
stammen en vanaf het wateroppervlak insecten pakte. Het
jong dook een paar keer echt diep, maar voor de rest
oppervlakkig het water in. Enkele keren vormden insecten
met vleugeltjes zijn buit. Het was een ongelofelijk om te
zien, dat het jong zijn insectenvangst als een visvangst
behandelde. Hij maakte dezelfde meppende beweging op de
tak om het insect net als een vis dood te slaan. Iets verder
van de Kluit vandaan zag Rien twee jonge IJsvogels bij
elkaar op een tak.

Duiken voor de kost
Vanaf een damwand duikt ons tweede jong zeker acht
keer achter elkaar het water in. Als jong en onervaren
ijsvogeltje moet hij ploeteren voor zijn maaltijd. Geen
enkele keer heb ik gezien dat ons jong een vis had
gevangen, maar het zou kunnen dat hij wel insecten
heeft opgepikt, of misschien iets groter, zoals een
kikkervisje. De eerste tijd is een hele harde leerschool,
die menig jong ijsvogeltje het leven zal kosten.
Volwassen IJsvogels duiken ongeveer 25 keer per dag
voor hun kostje, ze hebben ongeveer vijftien visjes
nodig. Om en nabij de vijf duiken krijgt het verenpak
met behulp van de stuitklier een goede vettige
onderhoudsbeurt. De lange snavel komt hierbij ook
weer uitstekend van pas. Het verenpak is niet helemaal
waterdicht en raakt bij te vaak duiken doorweekt. Op
een gegeven moment zal het een jong niet meer lukken
uit het water te komen en jonge IJsvogels verdrinken
dan ook vaak. Had ik nu toch maar bij de Kringloop

Succesvolle vissers
Ons ijsvogelechtpaar heeft laten zien goede vissers te zijn.
Niet voor niets heet deze vogel in het Engels ‘Kingfisher’,
mede dankzij het uitstekende gezichtsvermogen. Dit wordt
bepaald door twee soorten zintuigcellen: staafjes en
kegeltjes. Staafjes zijn erg lichtgevoelig en zorgen voor het
onderscheid tussen licht en donker. Kegeltjes bepalen de
gezichtsscherpte en kunnen kleuren waarnemen. Bij vogels
bevatten de kegeltjes, die ongevoelig zijn voor licht, vaak
een oliedruppel, die werkt als kleurfilter. In het onderste deel
van het netvlies komen gele oliedruppels voor en in het
bovenste deel rode oliedruppels. Omdat er in een oog een
omgekeerd beeld ontstaat van de werkelijkheid, ontvangen
gele oliedruppels lichtstralen die van boven komen. Door het
filteren van het licht wordt het kontrast vergroot. De rode
oliedruppels verhogen ook het kontrast, bijvoorbeeld rijpe
vruchten vallen veel beter op tegen een groene achtergrond.
Mensen kunnen alleen onder bepaalde omstandigheden in
het water kijken zonder last te hebben van de weerkaatsing.
Bijzonder bij de IJsvogel is, dat over het hele netvlies
verspreid een groot aantal rode oliedruppels zorgen voor het
wegnemen van de glinstering van het water. Dit draagt ertoe
bij dat de IJsvogel zo’n succesvolle visser is. Bij wand 1
blijven de oudervogels actief bij het nesthol. Eén vliegt er uit
en een ander duikt er in. Dan zien we enkele keren dat het
mannetje uit het nest komt met zand aan zijn snavel. Is het
een voorbereiding voor het volgende broedsel? Ook het
vrouwtje laat zich even zien, ze komt vanuit het westen en
neemt plaats op de tak. Ti-it de IJsvogel heeft eindelijk onze
wand gevonden en zelfs met broedsucces! Dit smaakt naar
meer, misschien met een van haar jongen in onze andere
ijsvogelwanden?
Bronnen
Bolkenbaas, Kees. 1991 IJsvogels in de Biesbosch. Picture
Publishers, Wijk en Aalburg
Buissink, Frans. 1991. Het ijsvogeltje houdt van en
gevarieerd menu, maar zonder ijs. Grasduinen, december
1991.
Eenkhoorn, G.J. z.j. Vogels - Hoe leven ze. Z.pl.
www.ijsvogels.nl
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Goois Jaaroverzicht 2006
Aan het einde van het jaar, tijd van reflectie en overpeinzing, is het een mooi moment om eens
even alle vogelfeiten van de afgelopen twaalf maanden op een rijtje te zetten. Van 2006 in het
kort een leuk overzichtje van de hoogtepunten, maar tevens een goede handleiding om er in
2007 gericht op uit te trekken. Naast de leukste vogelwaarnemingen staan in dit overzicht ook
de leukste vlinderwaarnemingen van 2006, omdat ik weet dat er tegenwoordig erg veel
vogelaars ook naar vlinders kijken.

Hans Oosterhout
2006 was een vrij normaal vogeljaar in het Gooi.
Er waren wel een paar goede klappers, maar erg
veel stress is er onder de Gooise vogelaars niet
geweest. In totaal werden er in het Gooi 243
vogelsoorten met zekerheid vastgesteld (in 2005
238 en in 2004 232). Al met al een heel respectabel aantal natuurlijk. Daarnaast waren er een
paar claims, die helaas niet geverifieerd konden
worden (Kleine Vliegenvanger, Middelste Bonte
Specht, Rosse Grutto, IJsduiker en Engelse Gele
Kwikstaart). Via het Goois Vogelnet werden in
totaal 221 mailtjes verzonden. Het jaar kenmerkte
zich door een zachte winter, gevolgd door een late
koude periode in maart. De zomer was erg warm,
vooral juli en september waren warme maanden,
en bovendien flink droog. Ook de winter aan het
einde van het jaar was ongekend warm, zonder
noemenswaardige vorstperioden.
Januari
Op 1 januari begint het vogeljaar goed met een
nieuwjaarsrecord van 98 vogelsoorten in onze
regio. Hierbij zitten de overwinterende bekende
gasten als het mannetje Eider en het mannetje
IJseend bij de Huizerpier. De Eider zal het hele
jaar rondom de pier blijven hangen en vertoont af
en toe baltsgedrag naar de aanwezige Wilde
Eenden. Het mannetje IJseend, dat hier nu al voor
de vierde achtereenvolgende winter overwintert,
wordt gezien tot 25 maart. Vanaf 5 januari krijgt
hij gezelschap van een vrouwtje IJseend, dat in
tegenstelling tot het mannetje, geregeld vlak langs
de pier te bewonderen is. Dit vrouwtje blijft in de
buurt hangen tot 19 februari, maar helaas blijkt
het mannetje meer interesse te hebben voor de
aanwezige vrouwtjes Brilduiker. Vooral eind
februari is het mannetje geregeld druk roepend te
horen bij de pier. Op 14 januari duikt er een derde
IJseend op in het Gooi, een eerste wintermannetje
laat zich zien bij de Hollandse Brug maar blijft
maar één dag hangen. Het mannetje Witoogeend
verblijft tot in ieder geval 25 maart in de grachten
van Naarden Vesting. Ook is de invasie van
Pestvogels in volle gang. Flinke groepen worden
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op diverse plekken in het Gooi waargenomen. In
januari worden groepen tot 70 exemplaren gezien, een
voorzichtige schatting van het aantal in het gehele
Gooi komt op 300 vogels uit. Op diverse plekken
worden grote groepen Grote Barmsijzen gezien, ook
deze soort maakt een ongekende invasie mee, met
groepen van soms honderden vogels bij elkaar
(grootste groep 300 exemplaren over de Ondermeent).
Een juveniele Rotgans wordt op diverse plekken
waargenomen, de vogel trekt op met een groep
Kolganzen.

Foto H. de Klein

Op 4 januari wordt een Flamingo spec. gezien bij het
Gooimeer. Later wordt deze vogel ontmaskerd als een
(ontsnapte) Chileense Flamingo.
Op 7 januari wordt er een Roodhalsfuut ontdekt op de
Spiegelplas bij Nederhorst den Berg. Deze futensoort
was al een aantal jaren niet meer waargenomen in het
Gooi en blijft tot 19 februari hangen. De vogel laat
zich geregeld tot op enkele meters zien. Op diverse
plekken duiken overwinterende Roerdompen op. Een
mannetje Buffelkopeend laat zich zowel op het IJmeer
als op het Gooimeer zien. Ook deze vogel heeft een
duidelijke voorkeur voor de aanwezige vrouwtjes
Brilduiker (wellicht door het ontbreken van
soortgenoten). Er wordt aangenomen dat dit het
geringde exemplaar is dat al erder is waargenomen,,
hoewel dit niet vastgesteld kan worden. Op 15 januari
duiken er drie Kuifduikers op ten oosten van Muiden
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en op dezelfde dag vliegt een adulte Roodhalsgans
mee in een groep Kolganzen over de
Hilversumsche Meent.
Op 16 januari wordt bij Blaricum een Steenpatrijs
gezien, ongetwijfeld een ontsnapt exemplaar.
Op meerdere plekken worden overwinterende
Houtsnippen opgestoten. Twee Kleine Rietganzen
laten zich geregeld zien rondom de Aertveldsche
Polder bij Weesp en vanaf 15 januari is een
mannetje Krooneend aanwezig bij de Machine
van het Naardermeer. Watervogels te over dus, in
deze maand.
Februari
Op 3 februari is er een ’claim’ van een IJsduiker
opvliegend bij de Huizerpier, helaas kan deze
vogel niet terug gevonden worden. Op 5 februari
verschijnt een Kanoet bij de Huizerpier, in onze
regio nog steeds een erg schaarse vogel. Wederom
worden er van diverse plekken Roerdompen
gemeld, er schijnen flink wat vogels in onze regio
te overwinteren. Op 7 februari wordt een juveniele
Ruigpootbuizerd waargenomen in de Heintjesraken Broekerpolder. De enige dit jaar. Verrassend is
de adulte man Grote Zee-eend die op 9 februari in
de spartelvijver van het Naarderbos ligt te slapen
tussen de aanwezige Kuif- en Tafeleenden.
Doorgaans zijn Grote Zee-eenden in het
binnenland vrouwtjes. Op het IJmeer worden
meerdere Middelste Zaagbekken waargenomen,
en ook bij de Huizerpier zijn diverse meldingen.
De Raven in de regio beginnen vocaal te worden
en hun territoria te verdedigen. Vermoedelijk zijn
er in 2006 ten minste vijf paar tot broeden
gekomen, hoofdzakelijk rondom het
Spanderswoud en de heidevelden, maar ook
broedt een paar bij Eemnes. In de laatste dagen
van februari zijn er meerdere meldingen van een
Rode Wouw, uit Hilversum, maar ook bij
Muiderberg. Op de Tafelbergheide overwintert
een Klapekster. Van diverse plekken worden
Pestvogels gemeld, een recordwinter voor deze
vogels. Ook worden er meerdere Smellekens
gemeld in februari.
Ook komen in februari de eerste zomervogels
binnendruppelen, de eerste Lepelaar op de 18e,
een Bruine Kiekendief op de 12e en de eerste
Grutto’s op de 18e,
Maart
Op 2 maart wordt bij het Naardermeer een
Taigaboomkruiper opgemerkt die zich ophoudt in
een groep mezen. Een groep van elf Fraters vliegt
door de Bovenmeent, tegenwoordig een
zeldzaamheid in het Gooi. Vanaf 7 maart wordt er
enkele malen een Chileense Flamingo gezien
langs de kust bij Huizen. Op 9 maart verschijnt
een juveniele Zeearend boven de Ondermeent,
paniek veroorzakend bij de grote groepen

overwinterende ganzen. Op 10 maart vliegt een
Kraanvogel over de Aardjesberg. Op 14 maart vliegen
er vier over Hilversum Noord en maar liefst 47 al
trompetterend over Hilversum Zuid. Op dezelfde dag
vliegt er een Frater over de telpost in het Corversbos.
Half maart beginnen de Pestvogels zich te verzamelen
aan de Jacob van Campenlaan in Hilversum. Deze
groep, die geregeld op de grond foerageert, groeit
uiteindelijk uit tot minimaal 122 exemplaren. Op het
Laapersveld beginnen de Spreeuwen weer te groeperen
op de bekende slaapplaats, tot 60.000 vogels. Tegen de
avond komen diverse rovers op het spreeuwengeweld
af, waaronder een Slechtvalk. Op 18 maart vliegt er
een eenzame Kraanvogel moeizaam tegen de wind in
over de Eempolders. Op 19 maart toont een Klapekster
zich op de Dammerkade. Op 23 maart wederom
Kraanvogels, twee staan in de weilanden van het
Naardermeer. Eind maart worden zowel op de
Tafelbergheide als op de Aardjesberg Geelgorzen
waargenomen. Op 28 maart wordt de eerste Beflijster
waargenomen op de vaste plek bij de Aardjesberg. 30
maart verschijnt er een Chileense Flamingo in Polder
Achteraf bij Tienhoven en op dezelfde dag de eerste
Visarend boven het Naardermeer. Op 31 maart is een
luid roepende Buidelmees aanwezig bij de hut van de
Wijde Blik.
Maart brengt natuurlijk ook al meer zomergasten,
hoewel de maand erg koude dagen kent. De 10e de
eerste zingende Zwartkop, op de 14e de eerste zingende
Boomleeuwerik, op de 20e Zwarte Roodstaart, op de
22e Zomertaling, Boerenzwaluw en Kleine Plevier, op
de 25e Oeverzwaluw, Tjiftjaf en Tapuit, op de 28e
Blauwborst en Fitis, op de 30e Purperreiger en op de
31e Gele Kwikstaart.

Foto W.A.J. de Deugd

April
De groep Beflijsters op de Aardjesberg groeit aan tot
uiteindelijk twintig exemplaren. De gehele maand april
zijn de vogels aanwezig. Ook op de Tafelbergheide
worden Beflijsters gezien. Op 4 april zingen twee
Geelgorzen op de Aardjesberg, helaas blijven ze niet
hangen. Het wordt tijd dat de soort weer in het Gooi
gaat broeden, want ze verschijnen steeds vaker rondom
de heidevelden. Het is weer een goed jaar voor Zwarte
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Spechten met op diverse plekken zingende en
roffelende exemplaren (2005 was een slecht jaar,
met weinig meldingen). Een Zilverplevier
verschijnt op de 6e in de Eempolders. Op het
Gooimeer worden weer Geoorde Futen
waargenomen, maximaal zeven exemplaren op de
23e. Op 7 april verschijnt een extreem vroege
Gierzwaluw boven de Hilversumsche Meent,
dezelfde vogel wordt later ook boven de
Bovenmeent opgemerkt. In de Eempolders
verblijven grote groepen steltlopers, kennelijk is
dit in het voorjaar de beste plek in ons werkgebied
aan het worden. Op 9 april worden 4
ongedetermineerde Flamingo’s opgemerkt
vliegend over het IJmeer bij Muiden. In de
Bovenmeent worden meerdere keren Visarenden
waargenomen, helaas nog niet op de speciaal voor
de soort aangebrachte nesten. Op 12 april
thermiekt er een Zwarte Ooievaar boven het
Naardermeer, een dag later vliegen er twee
exemplaren boven Bussum. 13 april laat een
Draaihals zich zien op de Aardjesberg, kennelijk
de beste plek in het Gooi tijdens de voorjaarstrek
van deze soort, dit is al het derde jaar op rij. Op 20
april verschijnt een exemplaar bij de Stichtse
Brug.

Foto W.A.J. de Deugd

Op 18 april wordt een overtrekkende Rode Wouw
opgemerkt boven de Hoorneboegsche Heide. De
21e laat een Ortolaan zich uitstekende bekijken op
de Huizerpier. Op 22 april trekt een Lachstern
over Naarden, opmerkelijk omdat in 2005 op bijna
exact dezelfde datum een exemplaar overtrekkend
werd gezien. Vanaf 23 april worden er meerdere
Porseleinhoenders gehoord in de Polder Achteraf.
Op de 25e trekt er wederom een Zwarte Ooievaar
over het Gooi, ditmaal over Gooilust. 27 april
vliegen er in de grote groepen Zwarte Sterns en
Dwergmeeuwen die in deze tijd van het jaar
foerageren boven de Loenderveensche Plas, twee
adulte Witvleugelsterns. Op de Westerheide
worden grote aantallen Groentjes (vlinders)
aangetroffen, voorbodes van een goed vlinderjaar.
Een (of het?) mannetje Buffelkopeend laat zich
meerdere malen zien in de Horstermeerpolder.
Gedurende de maand april worden regelmatig een
paartje Carolina-eend en een paartje
Mandarijneend gezien in de diverse plasjes in het
Spanderswoud, de vogels trekken geregeld met
z’n vieren op. April brengt naast de eerste warme
dagen natuurlijk ook het leeuwendeel van de
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zomergasten. In 2006 zijn veel soorten vroeg terug van
hun winterkwartier.
Op de 1e Rietzanger, op de 4e Gekraagde Roodstaart en
Snor, op de 6e Boompieper en Bonte Vliegenvanger,
op de 7e Gierzwaluw, op de 9e Huiszwaluw en Kleine
Karekiet, op de 13e Boomvalk, op de 14e Visdief en
Nachtegaal, op de 15e Wespendief en
Sprinkhaanzanger, op de 16e Koekoek, op de 17e
Zwarte Stern, Tuinfluiter en Braamsluiper, op de 20e
Paapje, op de 21e Porseleinhoen, Grasmus, Fluiter en
Bosruiter, op de 22e Grote Karekiet, op de 26e
Bosrietzanger en op de 27e de eerste Spotvogel en
Grauwe Vliegenvanger.
Mei
1 mei brengt een Kleine Zilverreiger naar de
Ondermeent. Op 3 mei vliegt een Zomertortel over de
Bovenmeent, zoals bekend is deze soort zowat
zeldzaam te noemen in het Gooi. Op enkele plekken
worden begin mei Oranjetipjes waargenomen. 4 mei
vindt de jaarlijkse Big Day plaats, door een team van
zes vogelaars. De eindstand komt uit op 130 soorten,
waaronder een overvliegende Wielewaal bij de
Tafelberg, diverse Noordse Gele Kwikstaarten en 2
Zomertortels op de Hoorneboegsche Heide. Op
dezelfde dag vliegt een Zwarte Wouw over de
Bovenmeent. Twee Rosse Stekelstaarten verschijnen
ook in de Bovenmeent en laten zich de hele maand
zien. 5 mei laten zich hier ook twee Temmincks’
Strandlopers zien, op de 12e zitten hier negen
exemplaren. Op de 6e vliegt er een Zwarte Wouw over
Weesp. Begin mei worden op enkele plekken zingende
Nachtegalen opgemerkt. 10 mei foerageert een Grauwe
Kiekendief boven de Bovenmeent. Op 16 mei vliegt
een Roodpootvalk boven het Naardermeer. Het blijkt
een goed jaar te zijn in het Gooi voor Fluiters, met
minimaal zeven territoria. 12 mei roept een
Buidelmees langdurig bij de Huizerpier, deze vogel
wordt tot de 23e af en toe op dezelfde plek
waargenomen. Op de 17e vliegt een roepende Europese
Kanarie over Huizen. 20 mei verschijnen twee
Witwangsterns in de Eempolders, een nestvlot dat snel
wordt uitgezet kan ze er helaas niet houden; de vogels
zijn de volgende dag vertrokken. Dezelfde dag vliegt
een Noordse Stern over het Gooimeer. Een dag later
vliegt een Kleine Zilverreiger langs de Huizerpier.
Vlakbij het Naardermeer wordt op de 21e wederom een
Roodpootvalk waargenomen. 22 mei zingt een
Wielewaal in het Spanderswoud. Op de 23e verschijnt
er weer een zeldzame sternsoort in het Gooi, boven het
Gooimeer vliegen twee Grote Sterns naar het westen.
Dezelfde dag vliegt er weer eens een Kraanvogel over
de Eempolders. Op de 25e verschijnt een Zilverplevier
bij de Huizerpier.De 28e roept een Kwartelkoning op
Boekesteijn. De volgende avond is de vogel helaas niet
meer terug te vinden. De gehele maand worden er
regelmatig Zwartkopmeeuwen gezien in de
Eempolders en boven het Gooimeer, meerdere paren
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broeden succesvol op de Huizerhoef in de daar
aanwezige kokmeeuwkolonie.
Juni
Op 2 juni wordt een zingende Wielewaal
opgemerkt in de rand van het Naardermeer. 5 juni
wordt het Gooise vogellegioen opgeschrikt door
een melding van een overvliegende Vale Gier
boven Naarden. Helaas is deze vogel maar voor
één lokale waarnemer weggelegd. Later wordt
dezelfde vogel wel op diverse andere plekken in
Nederland gezien. Dezelfde dag verschijnt er
wederom een Kleine Zilverreiger, ditmaal bij
Gooilust en tevens een Grote Stern bij de
Huizerpier. 11 juni trekt er wederom een Zwarte
Ooievaar over het Gooi, ditmaal over Bussum
Zuid. Op 12 juni is een Poelruiter te bewonderen
in de Bovenmeent, de enige dit jaar helaas. De
vogel trekt op met een Krombekstrandloper.
Vanaf 13 juni worden enkele malen Kleinst
Waterhoenders gehoord in Polder Achteraf, de
teller blijft dit jaar steken op twee exemplaren, na
de 24e worden geen vogels meer gehoord. Wel
wordt er in de omgeving van Breukelen en
Loosdrecht, regelmatig een Kwak waargenomen.
Later blijkt dat er in de omgeving van de
Loenderveensche Plas mogelijk een broedgeval
heeft plaatsgevonden als zowel een adulte als een
juveniele vogel worden gezien.
Juli
Juli is ongekend heet. Voor de vrij algemene,
maar bijna nooit geziene Eikenpages betekent dit
dat er in de boomtoppen, waar de vlinders
doorgaans vertoeven, te weinig vocht te vinden is.
Op diverse plekken in het Gooi worden de
vlinders op de grond gezien, drinkend van dauw,
een ongekende mogelijkheid om de soort eens
goed te bekijken. Ook worden dit jaar op
meerdere plekken populaties van Heideblauwtjes
gevonden, ook voor deze vlindersoort is het een
goed jaar. Op 6 juli vliegt een Heilige Ibis boven
Loenen aan de Vecht. Een Visarend pleistert
enkele dagen bij de Zanddijk. De jaarlijks
terugkerende Casarca’s verzamelen zich weer op
het Eemmeer bij de Stichtse Brug, op de 17e
worden daar maar liefst 300 exemplaren geteld.
31 juli brengt de eerste Gele Luzernevlinder naar
het Gooi, deze zeldzame vlinder heeft in heel
Nederland een goed jaar.
Augustus
Op 5 augustus verschijnen twee Reuzensterns in
de Eempolders. Op dezelfde dag wordt een
juveniele Waterrietzanger gezien in de Nieuwe
Keverdijkse Polder. De 6e zwemt een Grauwe
Franjepoot kortstondig bij de pier van Huizen.
Een landelijke invasie van Rouwmantels begint
heel abrupt in het weekend van 5 en 6 augustus.

De 6e wordt er eentje gezien op de Kromme Rade.
Vanaf 9 augustus verzamelen zich grote groepen
Zwarte Sterns boven het Gooimeer bij Huizen,
hiertussen zitten minimaal vijf Witvleugelsterns. Op 19
augustus verschijnt hier ook weer een Reuzenstern. Op
de 20e bevindt zich ook een Steenloper op dezelfde
plek. Op de 24e worden vier Duinpiepers opgestoten
bij de Groeve Oostermeent bij Blaricum. Vanaf eind
augustus wordt er enkele malen een juveniele Kwak
waargenomen bij een vijver in Hilversum Zuid. De 28e
zijn er twee Reuzensterns aanwezig bij Huizen. Ook
worden hier geregeld Geelpoot- en Pontische
Meeuwen waargenomen.
September
Op 1 september foerageert een Draaihals bij Eemnes.
De Reuzensterns van Huizen blijven tot in ieder geval
6 september hangen. Tot de 15e worden er in deze
buurt Witvleugelsterns gezien. Het tellen op de telpost
Corversbos begint weer. Op de 6e vliegt hier een luid
roepende Morinelplevier over. Op 4 september vliegt
er wederom een Rouwmantel bij de Kromme Rade.
Oranje Luzernevlinders worden gezien op de 4e bij
Gooilust en daarna twee exemplaren op de 6e op de
akkers van het Corversbos. Op 7 september wordt een
groep van 60 Kraanvogels opgemerkt boven het
Loosdrechtsche Bos. Op de 8e worden een Grauwe
Kiekendief, een Roodpootvalk en een Europese
Kanarie gezien boven de telpost. Dezelfde dag vliegt
hier ook een Koninginnepage rond. 9 september is er
een Koninginnepage langdurig ter plaatse bij de
Huizerpier, en vliegt een Zeearend boven Huizen. 10
september vliegen op dezelfde akkers in het
Corversbos wederom een Koninginnepage, een Gele
en een Oranje Luzernevlinder rond. Een
Krombekstrandloper verschijnt bij de Huizerpier. De
Gele Luzernevlinder van het Corversbos wordt op de
12e dood gevonden. 13 September zwemmen 7
Geoorde Futen rond bij Muiden. De 14e vliegt er
wederom een Roodpootvalk over het Corversbos.
Vanaf de 15e komen er geregeld Smellekens langs
vliegen op de telpost, het is een goed jaar voor de
soort, met maar liefst dertien langstrekkende
exemplaren dit seizoen. In september worden ook
meerdere overtrekkende Visarenden boven het Gooi
gezien. Op 17 september wordt in de Eempolders, aan
de Korte Maatskade een Gestreepte Strandloper
ontdekt. Deze vogel blijft tot de 24e ter plaatse. Op
dezelfde plek zijn ook grote groepen Bonte en Kleine
Strandlopers en andere steltlopers aanwezig. Vanaf de
17e wordt een mannetje Buffelkopeend weer geregeld
waargenomen op het IJmeer. Op 22 september is er
wederom een Gele Luzernevlinder aanwezig in het
Corversbos. Op de 23e vliegt een Ortolaan langs
Muiden. De 27e is een mogelijke Grote Burgemeester
aanwezig op een van de eilandjes bij de Huizerpier. 30
september wordt een Koereiger ontdekt in de
Bovenmeent, de volgende dag is de vogel helaas niet
terug te vinden.
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Oktober
Tijdens het zoeken naar de Koereiger wordt in de
Bovenmeent wel een Roodkeelpieper gezien en
gehoord. Op 3 oktober vliegt een Grote Pieper
over het Corversbos, de derde dit seizoen. Op 4
oktober zit een roepende Bladkoning in Huizen.
De 7e wordt een opvliegende Kleine Jager gezien
op de Bussumerheide. 8 oktober vliegt hier een
Ortolaan langs. Dezelfde dag komt er een
Roodkeelpieper over het Corversbos zetten. 9
oktober vliegt hier een Rode Wouw over en de 11e
laat een Rouwmantel zich fraai aan de aanwezige
tellers zien. Op 13 oktober zwemt een Kuifduiker
bij Muiden. 14 oktober komt de klapper van het
jaar. In de late namiddag wordt een
Steppevorkstaartplevier ontdekt in de Eempolders.

Foto W.A.J. de Deugd

Dit nieuws wordt pas ’s avonds bekend, maar de
volgende morgen blijkt de vogel aanwezig, tussen
grote groepen Kieviten. De vogel is tot 20 oktober
bewonderd, en laat zich geregeld erg mooi jagend
zien. 16 oktober vliegt bij deze vogel een groepje
van zes Fraters rond en een dag later wordt de
vogel (tijdelijk) opgejaagd door een Rode Wouw.
Op de 19e wordt de eerste Klapekster van het
najaar gezien bij de Westerheide en tevens wordt
er een langs vliegend exemplaar gezien in de
Eempolders. 20 oktober wordt een Velduil
opgestoten op de Tafelbergheide, de enige dit jaar
in het Gooi. 22 oktober blijkt een goede dag voor
Rode Wouwen, er worden exemplaren gezien
boven Naarden, de Bovenmeent en de Westereng
bij Huizen. Op de 24e is in ieder geval één
Bladkoning aanwezig in het Corversbos. Vanaf
eind oktober zwemt de Buffelkopeend rond bij
Muiderberg. Na 4 november is de vogel overigens
niet meer gezien.

vliegt een ongekend grote groep van 25 Sneeuwgorzen
over de telpost. Op 3 november wordt een adulte man
Grote Zee-eend opgemerkt bij Huizen. Vanaf 5
november is de man Witoogeend weer aanwezig op
zijn vaste plek in de grachten van Naarden Vesting. Op
7 november loopt een eenzame Rotgans in de
Eempolders. De 8e trekt een juveniele Zeearend over
het Corversbos. In de gehele maand wordt af en toe
een Boerenzwaluw opgemerkt boven de kust bij
Huizen. Vanaf de 17e is ook de man IJseend weer
aanwezig bij de pier van Huizen, voor zijn vijfde
winter op rij. De Telpost verbreekt het staande record
aan langstrekkende vogels, de 200.000e voor dit
seizoen is een Spreeuw. Tot diep in de warme
novembermaand worden er dagvlinders waargenomen.
Vanaf de 19e is een Siberische Tjiftjaf aanwezig in het
parkje achter hotel Newport in Huizen. De vogel laat
zich geregeld erg fraai zien. Vanaf de 30e is er weer
een Klapekster aanwezig op de Tafelbergheide.
December
December begint goed met een groep van zes Grote
Zee-eenden rondom de Huizerpier. De vogels blijven
als groep een dag hangen, maar één van de vogels
wordt de rest van de maand af en toe gezien op deze
plek. Een late Boerenzwaluw wordt de eerste week van
december enkele malen gezien langs de kust bij
Huizen. De Siberische Tjiftjaf van het parkje bij
Newport wordt de gehele maand waargenomen, samen
met enkele overwinterende Tjiftjaffen. Op 10
december vliegt een groepje van 4 Fraters rond op de
Bussumerheide. Opvallend vaak laten meerdere
Middelste Zaagbekken zich zien rondom de
Huizerpier. Ook worden hier de gehele maand diverse
Geelpoot- en Pontische Meeuwen waargenomen. Een
Bokje wordt enkele malen opgestoten op de
Tafelbergheide.

Foto : Andius Teijgeler

Op 22 december krijgt het mannetje IJseend
gezelschap van een vrouwtje bij de Huizerpier. De man
Eider en het mannetje Witoogeend laten zich de gehele
maand op hun bekende plekken zien. 28 December
vliegt een eenzame Pestvogel over Bussum Zuid. 29
December wordt een Dwerggans ontdekt in een groep
Kolganzen in bij Ankeveen. Oudjaarsdag brengt
tenslotte een Roodhalsfuut bij het Gooiershoofd.

November
1 november is een dag met harde noordwestenwind. Bij Muiden vlogen op deze dag twee
Grote Jagers, drie Drieteenmeeuwen, twee
Drieteenstrandlopers, flink wat Rotganzen en
enorme aantallen steltlopers langs. 2 november
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Lijst van alle waargenomen soorten in 2006:
Knobbelzwaan

Sperwer

Grote Stern

Bosrietzanger

Kleine Zwaan

Buizerd

Visdief

Kleine Karekiet

Wilde Zwaan
Taigarietgans

Ruigpootbuizerd
Visarend

Noordse Stern
Witwangstern

Rietzanger
Waterrietzanger

Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Grauwe Gans

Torenvalk
Roodpootvalk
Smelleken

Zwarte Stern
Witvleugelstern
Holenduif

Grote Karekiet
Braamsluiper
Grasmus

Dwerggans
Kolgans
Grote Canadese Gans
Brandgans
Roodhalsgans
Rotgans
Casarca
Bergeend
Krooneend
Tafeleend
Witoogeend
Kuifeend
Topper
Eider
Grote Zee-eend
IJseend
Nonnetje
Brilduiker
Buffelkopeend
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Krakeend
Smient
Slobeend
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling
Wintertaling
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Kwak
Koereiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Zwarte Ibis
Lepelaar
Wespendief

Boomvalk
Slechtvalk
Waterral
Porseleinhoen
Kleinst Waterhoen
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kluut
Steppevorkstaartplevier
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Morinelplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoet
Drieteenstrandloper
Kleine Strandloper
Temminck's Strandloper
Gestreepte Strandloper
Krombekstrandloper
Bonte Strandloper
Kemphaan
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Poelruiter
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Kleine Jager
Grote Jager
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw

Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Gierzwaluw
IJsvogel
Draaihals
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
Boompieper
Graspieper
Roodkeelpieper
Oeverpieper
Waterpieper
Gele Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Beflijster

Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Fluiter
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Baardman
Staartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Taigaboomkruiper
Boomkruiper
Buidelmees
Wielewaal
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Frater
Kleine Barmsijs
Grote Barmsijs
Kruisbek
Roodmus
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Bruine
Kiekendief
Blauwe
Kiekendief
Grauwe
Kiekendief
Havik
Kleine
Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Pontische Meeuw
Grote
Mantelmeeuw
Drieteenmeeuw
Lachstern
Reuzenstern
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Snor
Spotvogel
Goudvink
Appelvink
IJsgors
Sneeuwgors
Geelgors
Ortolaan
Rietgors
Zilvermeeuw
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Vale Gier
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Reünie Istanbul 2006 en info buitenlandreis 2007
Het was woensdag 13 december een gezellige boel
in de Bethlehemkerk. Behoudens een oefenend koor
elders in het gebouw waren bijna alle 44 deelnemers
aan de reis naar Istanbul weer bij elkaar. Met gelach,
plezier en geplaag werd gekeken naar vele foto’s,
werden anekdotes verteld, herinneringen opgehaald
en kennismakingen verbeterd. Met het
geld”overschot” van de presentjes voor de
organisatie waren heerlijke Turkse zoetigheden
gekocht voor bij de koffie. De conclusie was
duidelijk: het was een topreis en met dat gevoel
werden de aanwezigen door Engbert van Oort
welkom geheten.
Het was warm in de kleine, eigenlijk iets te kleine
zaal, want er waren ook de nodige geïnteresseerden
voor de volgende reis. En die reis werd uit de
doeken gedaan door Wim le Clercq. Hij gaf een
korte terugblik op de voorgaande tien reizen en gaf

aan dat we nu in het voorjaar zouden gaan naar waar
we eerder al eens in het najaar waren geweest: van
woensdag 25 tot zondag 29 april 2007 met de auto
naar Müritz, Duitsland. Er zijn comfortabele huisjes
gehuurd, er zijn fietsen gereserveerd. De
verwachtingen zijn ook dit keer weer hoog
gespannen.
Voor de formaliteiten zorgde André Kerkhof. Zo’n
beetje alles staat op het inschrijfformulier en dat is te
downloaden op www.vwggooi.nl, op te vragen bij
buitenland@vwggooi.nl of bij een van de leden van
de Commissie Buitenland.
Wie denkt dat de zaal daarna snel leeg was, heeft het
mis. Duidelijk was dat de buitenlandse trips veel
vriendschappen hebben gecreëerd.

André Kerkhoff

Foto's : Andre Kerkhof

Mutaties Ledenbestand januari 2007
Nieuwe Leden
Mw. M. Blomhert-Jansse
Mw. B. Christenhuis
Hr. R. Christenhuis
Hr. M. Dobber
Mw. P. van Hulten
Mw. C. J. van der Kooij
Hr. T. J. G. van Noort
Mw. A Scholte

Klaaskampen 35
De Mees 29
De Mees 29
G. Van Ledenberghstraat 93-1
Lakenkopersweg 16
Colenso 32
Kapittelweg 126
Javalaan 12

1251 KN
1251 VL
1251 VL
1052 VB
1383 CS
3761 GG
1216 JJ
1217 HE

Laren
Laren
Laren
Amsterdam
Weesp
Soest
Hilversum
Hilversum

035
035
035
020
0294
035
035

5382609
5383649
5383649
6865558
430860
6021775
6237908

G
H
G
G
G
H
G
G

Adreswijzigingen
Mw. J. Bosselaar
Hr. J. P. Dorrestein
Hr. W. Duurland
Hr. A. Plomp

IJsselmeerstraat 104
Valkenkamp 577
Kerkelanden 29 C
Rubenslaan 37

1271 GA
3607 MK
1216 RR
1412 HN

Huizen
Maarssenbroek
Hilversum
Naarden

035
06
035
035

5260160
26328265
6217222
6953901

G
G
G
G

Bedankt
Hr. G. T. Brouwer
Mw. W. T. Jooren
Hr. M. Kerkman
Mw. W. J. Langerak
Hr. F. Tangerman
Hr. B. Zwiers

Huizen
Baarn
Hilversum
Almere
Veenwoude
Hilversum
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Veldwaarnemingen
Engbert van Oort
Dodaars
Geoorde Fuut
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Purperreiger
Ooievaar
Kleine Zwaan
Carolina-eend
Wintertaling
Pijlstaart
Topper
Eider
Grote Zee-eend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Visarend
Torenvalk
Smelleken
Boomvalk
Fazant
Waterral
Kleine Plevier
Kemphaan
Bokje
Watersnip
Zwarte Ruiter
Tureluur
Oeverloper
Witwangstern
Zwarte Stern
Halsbandparkiet
Koekoek
Velduil
IJsvogel
Groene Specht
Zwarte Specht
Kleine Bonte Specht
Roodkeelpieper
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Tapuit
Kramsvogel
Grote Lijster
Spotvogel
Siberische Tjiftjaf
Vuurgoudhaantje
Baardman
Kuifmees
Klapekster
Raaf
Groenling
Putter
Kneu
Kruisbek
Zwarte Zwaan

22-11-061 Huizer Pier, Huizen, C. Leijdekker, foeragerend
18-11-061 Loenderveensche Plas, Loosdrecht, VWG Excursie, rustend
v.a.11-10 15 5 locaties, G. Bieshaar, VWG Excursie, C. Leijdekker, foeragerend
30-12-0614 Noordpolder te Veld, Eemnes, D. Jonkers, E.van Oort, P.Gijsen,
11-09-061 Zuidzijde Naardermeer, A. + S. Visser, rustend langs slootkant
12-01-076 Bergseweg, Vreeland, E.van Oort, H. van Tol,
v.a.14-10 22 3 locaties, C. Leijdekker, VRS, D. Jonkers, veelal rustend
18-12-064 Wijde Blik, Kortenhoef,H. en N.van Tol, foeragerend
04-09-062 Huizer Pier, Huizen, H. van Tol, foeragerend
16-11-06 5 Gooimeer, Huizen, E. Klomp, foeragerend
18-11-06 2 Loenderveense Plas, Loosdrecht, VWG excursie, rustend
22-11-06 1 Gooimeer / Huizer Pier, C. Leijdekker, rustend
03-12-06 1 Gooimeer / Huizer Pier, C. Leijdekker, foeragerend
18-12-06 5 Loenderveensche Plas, Loosdrecht, H. en N. van Tol, foeragerend
v.a.18-12 22 2 locaties, D. Jonkers, P.Gijsen, H. en N. van Tol, foeragerend
22-11-062 Gooimeer / Huizer Pier, C. Leijdekker, foeragerend, rustend
22-11-06 10 Gooimeer / Huizer Pier, C. Leijdekker, foeragerend, rustend
02-19-061 Oud Naarden, Naarden, VRS, overvliegend
10-09-061 De Kampen, Blaricum, D. Jonkers, overvliegend
v.a.19-08 3x 3 locaties, E. Klomp, VRS, allen overvliegend
v.a.21-08 8x 7 locaties, G. Bieshaar, E. Klomp, M .de Graaf, veelal overvliegend
v.a.09-06 2x 2 locaties, F. Leurs, H. en N. van Tol, foeragerend
v.a.29-08 6x 5 locaties, E. Klomp, M. de Graaf, rustend en foeragerend
18-11-06 1 Stichtse Polder, Loenen, H. en N. van Tol, jagend / overvliegend
14-09-06 4x 3 locaties, E. Klomp, H. en N. van Tol, veelal foeragerend
27-12-06 1 Zuidpolder te Veld, Eemnes, P, Gijsen, foeragerend
v.a.09-09 6x 3 locaties, M. de Graaf, VWG Excursie,VRS, uitsluitend gehoord
04-09-06 1 Pier van Huizen, H. van Tol, foeragerend en rustend
v.a. 08-07
17 2 locaties, G. Bieshaar, D. Jonkers, allen foeragerend
17-12-061 Tafelbergheide, C. Leijdekker, M.Haspels, foeragerend / rustend
v.a.09-08 22 5 locaties, G. Bieshaar, D. Jonkers, C. Leijdekker, foeragerend
10-09-061 Maatpolder, Eemnes, D. Jonkers, foeragerend
11-10-061 Maatpolder, Eemnes, M. de Graaf, laat exemplaar
04-09-063 Huizer Pier, Huizen, H. van Tol, foeragerend
10-09-0616 2 locaties, D. Jonkers, M. de Graaf, foeragerend
04-09-06 5 á 600 Huizer Pier, M. de Graaf, D. Jonkers, H. van Tol, foeragerend
05-10-0624 Wijk Hoefijzer te Loenen, G. van Oort, in één vlucht overvliegend
13-09-06 1 Veldweg, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend
v.a. 8-10
2x 2 locaties, T. van Eijk, D. Jonkers, foeragerend en rustend
v.a.18-09 4x 4 locaties, G. Bieshaar, P. Gijsen, H. van Tol, VWG Excursie
v.a.29-08 4x 4 locaties, E. Klomp, H. en N. van Tol, VRS, foeragerend//gehoord
v.a.05-09 4x 4 locaties, G. Heijn, E. Klomp, C. Rossier, VRS, veelal roepend
22-11-06 1 Wolfskamer, Huizen, C. Leijdekker, roepend en overvliegend
06-10-062 Cruijsbergen, Bussum, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
v.a.14-09 5x 4 locaties, M. de Graaf, D. Jonkers, C. Leijdekker, foeragerend
06-10-0622 Cruijsbergen, Bussum, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
18-11-0632 Langs A’dam.-Rijnkanaal, Loenersloot, H. en N.van Tol
11-06-06 2 Gebed zonder End, Bussum, C. Rosier, steeds zingend
23-07-06 1 Westerheide, G. Bieshaar, rustend met voedsel
v.a.18-09 6 3 locaties, G. Bieshaar, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
21-11-061 Gijsbrecht v. Amstelstraat, Hilversum, E. Klomp, rustend
29-10-0610 Zuiderheide, Hilversum, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
08-07-061 Bij de Sluis, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend en rustend
06-12-061 Achter Hotel Newport, Huizen, C. Leijdekker, foeragerend
13-01-07 1 Woensberg, Blaricum, D. Jonkers, foeragerend
v.a.09-09 14 3 locaties, D. Jonkers, C. Leijdekker, VRS, foeragerend
v.a.11-08 4x 4 locaties in Hilversum, E. Klomp, veelal foeragerend en rustend
17-12-06 1 Tafelbergheide, Blaricum, C. Leijdekker, M. Haspels, foeragerend
v.a.15-08
15x 5 locaties, G. Bieshaar, P. Gijsen, E.Klomp, H. en N.van Tol, e.a.
15-08-06 50 Cameliastraat, Hilversum, E. Klomp, foeragerend in Hopbeuken
17-02-06 21 Gooyergracht Blaricum, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
08-07-06 6 Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, overvliegend en rustend
13-01-07 1 Groeve Oostermeent, Blaricum, D. Jonkers, overvliegend
16-10-06 3 Loenderveensche Plas, Loosdrecht, H. en N. van Tol, foeragerend
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Ontvangen literatuur
Samenstelling: Paul Keuning
Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.
Argus jrg. 31 (3) nov.’06 Blad van de
Faunabescherming. Het verkiezingsnummer van de
dierenbeschermers. Niet moeilijk te voorspellen dat de
Partij voor de dieren hoog scoort. Het woord ‘dieren’
wordt in dat programma gemiddeld drieëndertig keer
vaker genoemd dan in de programma’s van de andere
partijen. L. v.d.d Bergh toont in ‘Ganzenjachtnotities’
hoe in de Betuwe de ganzen onder het mom van
schadebestrijding weer beschoten worden.
Dier en Milieu, jrg. 81 (5) okt.’06 Blad voor
handhavers van de wet. De nieuwe Wet op de
ruimtelijke ordening komt eraan! Het primaat in de
indeling van onze schaarse grond komt te liggen bij de
gemeenten. Het Rijk en de provincie stellen wel een
structuurvisie op en door middel van een
inpassingsplan kunnen ze ook veranderingen
aanbrengen in de lokale plannen. Naar aanleiding van
dit artikel vraag ik mij af: Zit er niet een risico aan het
geven van ruime bevoegdheid aan de lagere
overheden: Hoe hou je de Ecologische Hoofdstructuur
overeind? Wordt die niet vervangen door een
Plaatselijke Economische structuur? En gaat dus de
versnippering van de Veluwe en Groene Hart zodoende
ongeremd verder? Verder zijn vernielers van een
Buizerdnest bij Heerenveen met camerabewaking
betrapt. Wel genant dat het nazorgers van weidevogels
waren en dat de daders lid waren van een vogelwacht.
Dutch Birding jrg. 28 (5) ’06 C.S. Roselaar e.a.
‘Recent langs de Noord-Hollandse kust gevangen
Siberische Sprinkhaanzangers’ De uit Centraal-Azië
afkomstige Steenortolaan is ook niet alledaags:
gevangen door de ringers van Castricum. Mooie foto’s
van de Sperweruil, die okt.’05 bij Westerbork in de
bossen zat.
Dutch Birding jrg. 28 (6) ’06 Meer dan honderd foto’s
van ‘rare birds’, rare vogels: van de door Ruud van
Beusekom gefotografeerde Keizerarend tot en met de
Steppevorkstaartplevier uit de Eempolder.
Ficedula jrg. 35 (3) sept. ‘06 Twentse VWG. –
Inventarisaties bij Losser (80 soorten!) en het
Haaksbergerveen. Een slaapplaatstelling van
Scholeksters en Grutto’s, beide soorten die achteruit
gaan. G. Wassink ‘ De Oehoe heeft zichzelf
gepromoveerd van incidentele naar regelmatige
broedvogel door in 10 opeenvolgende jaren in ons land
te broeden’ .. Ook in Twente heeft hij gebroed.
Fitis jrg. 42 (3) nov. ’06 VWG Zuid-Kennemerland
P.van Eijck, A. Dokter ‘Baardmannetjes in het
ringstation tussen ’64 en 2005’ E. Wokke, F. Cottaar
´Zwartkopmeeuw toevallige broedvogel in ons gebied.´
M. v.d. Stoop ´Wintertelling 2006´
De Gierzwaluw jrg. 44 (2) VWG Amsterdam. R. van
Dijk schrijft over zijn verrassende ontdekking: de
‘Juveniele Groene Reiger langs het Jaagpad’. Een
boeiend tijdsdocument van zeven bladzijden die gewijd
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zijn aan een eeuw lang vogels kijken met Bien van
Drooge (1907- 8 juli 2006). De documentatie van de 226
soorten die zijn waargenomen in het Amsterdamse Bos
hebben we voor een groot deel aan haar te danken.
De Grauwe Gans jrg. 22 (3) nov. ’06 Vogel- en
natuurwacht Zuid-Flevoland. A. v Duijnen
‘Wetlandtelling Lepelaarsplassen’. De volgende
vogelsoorten worden in grotere aantallen waargenomen:
Nonnetje, Wilde Zwaan, Fuut, Grote zilverreiger, de
Meerkoet en de IJsvogel. Jammer dat de naamgever van
het gebied: de Lepelaar terug loopt in aantal. J. v Gils
‘Kleine Zwanen uitgerust met GPS’: meldt het s.v.p.
wanneer je een Kleine Zwaan met gele halsband ziet aan
het NIOO (www.nioo.knaw.nl) het onderzoek naar
verplaatsing, foerageergedrag en vetophoping wordt
daarmee een dienst bewezen.
Mens en Natuur jrg. 57 (4) Winter ’06 Magazine van de
IVN - Geen vogelnieuws in dit nummer.
Van Nature jrg. 16 (10) okt.‘06 Ver Natuurmonumenten.
De partijprogramma’s worden vergeleken i.v.m.
verkiezingen: Natuurmonumenten kiest voor groen.
Van Nature (11) nov. ’06 Ver Nat. Mon. Het
Quackjeswater in Voornes Duin is met 55 nesten het
belangrijkste broedgebied in 2006 voor de Kleine
Zilverreiger.
NatuurNabij jrg. 34 (3) sept. ‘06 IVN Eemland. Geen
vogelnieuws.
Landschap Noord-Holland jrg. 33 (3) sept.’06 Veel
werk aan de winkel door vrijwilligers in het landschap
deze winter, maar geen echt vogelnieuws. Verslagje van
de libellencursus door Jelle Harder.
Onze Waard jrg. 37 (2) zomer ’06 - Natuur- en
vogelwacht Alblasserwaard A. de Groot ‘Roofvogels als
kerkhofattractie’. Adri de Groot verzet zich tegen de
trend om te pas en te onpas roofvogels op onnatuurlijke
wijze kunstjes te laten vertonen. Zelfs bij je uitvaart kan
er op bestelling een uitgehongerde Slechtvalk met een
ketting om zijn poot voor je kist uit vliegen. L. Andeweg
meldt dat de weidevogelwerkgroep goede resultaten heeft
geboekt bij het beschermen van nesten tijdens het
maaien.
Sovonnieuws jrg. 19 (3) okt.’06 A van Dijk - BMP 2005:
Het doorgeven van broedvogelgegevens kan nu ook
digitaal en dat gebeurde in 2005 al in meer dan 30% van
de gevallen. De sterkste afname in de afgelopen 10 jaar
werd waargenomen bij Sijs (-81%), Gele Kwikstraart (32%), en de Tjiftjaf (-26%). Sterke toename werd gezien
bij Kruisbek (+267%), Kwartel (+53%) en de Appelvink
(36%) en de Torenvalk (36%). R. Noordhuis
‘Watervogeltrends maken ontrafeling van sturende
factoren mogelijk.’ B. Voslamber ‘Sovon brengt
winterganzen in kaart.’ F. Willems ‘De gemiddelde
eilegdatum bij 45 soorten is zo’n 7 dagen vervroegd’.
Verder een uitgebreid interview met Arnoud B. v.d. Berg,
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de hoofdredacteur van Dutch Birding. A Boele en E. v.
Winden ‘De Gestreepte Strandloper: de meest
algemene trans-Atlantische dwaalgast. Uit Amerika, of
. . . Siberië?’ Overig nieuws:
De Zwarte Zeekoet en de Kuifleeuwerik worden
toegevoegd aan het Bijzondere Soortenproject.
Opnieuw weinig Kwartelkoningen.
Kadaveronderzoek ‘Sovon gaat over lijken!’
2006 Jaar van de Veldleeuwerik.
De Steenloper jrg. 24 (4) ’06 VWG Den Helder eo F.
v. Vliet stelt werkgroepen aan u voor. Big Day 2006.
De Tringiaan jrg. 29 (5) ’06 V.W.G. Schagen eo R.
Costers ‘Pontische meeuw, nieuwe soort in het
Tringagebied’.
Vanellus jrg. 59 (5) okt. ’06 Bond van Friese
Vogelbeschermingwachten. Het Weidevogelverbond:
de plannen van de rijksoverheid om het tij te keren.
Vanaf 2010 moet een trendbreuk gerealiseerd worden.
Boeren en terreinbeherende organisaties zijn de
belangrijkste uitvoerders.  brochure Een rijk
weidevogellandschap. In een brief aan minister
Veerman van de Friese Plattelandsalliantie wordt
opnieuw aangetoond hoe goed het zoeken en rapen van
kievitseieren samengaat met het beschermen van de
soort. Laat het toezicht en de uitvoering over aan de
WBE’s en de vogelwachten.
Vanellus jrg. 59 (6) nov. ’06 De Friese
Vogelbeschermingwachten hebben de praktijkervaring
om actief mee te werken aan een effectieve
weidevogelbescherming. Aanbevelingen in dit nummer

om de weidevogelstand positief te beïnvloeden. (Met
behoud van het recht om eieren te rapen)
De Takkeling jrg. 14 (3) WG Roofvogels Nederland –
Rob Bijlsma en A. v.d .Burg ‘Veerafwijkingen bij
nestjonge roofvogels’. W. v. Barneveld Sr. & Jr. maakten
een ‘Kunstnest voor Wespendief.’ R van ’t Hof
‘Broedgeval Wespendief op Schouwen’ F. de Roder en
Rob Bijlsma doen verslag van het eerste broedgeval van
de Zeearend in Nederland. Th. V.d. Mortel ‘1e
Slangenarend geringd in Nederland’. G. Wassink en Rob
Bijlsma ‘Predatie door Oehoes’ De Postduif en de
Houtduif zijn goed voor 50% van zijn voedselbehoefte.
Dit wordt aangevuld met egels, Meerkoet en Zwarte
Kraai (samen 20%). Het gevarieerde menu bestaat voor
de resterende 30% uit 16 zoogdiersoorten en 36
vogelsoorten, waaronder alle roofvogel- en uilensoorten.
Vrienden van het Gooi (2) ’05 Aandacht voor het
vernieuwde Geologisch Museum Hofland en Dick A
Jonkers heeft de Winterkoning in beeld: met 550.000
broedparen een lilliputter die er wezen mag! In de rubriek
‘Wat ons bezig houdt’ een voorbeeld van dreigende
aantasting van het natuurgebied bij de Stichtse Brug: een
jachthaven, drijvende woningen en horeca aan het
Blaricumse strand, in plaats van velden met Parnassia en
orchideeën.
De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle leden
van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig geworden naar
een van de zeer beknopt samengevatte artikelen? Neem
op een lezingavond even contact op met Bep Dwars-van
Achterbergh.

Programma 2006 /2007
De lezingen worden gehouden in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Woensdag 14 februari 20.00 uur: Contactavond. Huismussen
Plaats: De Broedplaats, Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, Hilversum, recreatiezaal, eerste
verdieping. Guus van der Poel zal spreken over het plan om het onderzoek naar het voorkomen van de
Huismus in het werkgebied van de VWG, dat met zoveel succes in 1997 en 1998 is uitgevoerd, komend jaar te
herhalen. Hiervoor is de medewerking van zoveel mogelijk mensen nodig. Het onderzoek kost niet veel tijd en
is leuk om te doen. De resultaten van het onderzoek in 1997 en 1998 zijn in te zien op het internet:
www.xs4all.nl/~amvdpoel. Zie ook het artikel in deze Korhaan.
Zondag 18 februari: Ochtendwandelexcursie naar de Zanddijk o.l.v. Bertus van den Brink en Rob van
Maanen. Vertrek om 8.30 uur bij de parkeerplaats van Oud Valkeveen. Dit kleine natuurgebied wordt niet voor
niets beschermd. Geklemd tussen de drukke verkeersader A1 en het Gooimeer biedt het rust en schuil- en
nestelplaats voor vele vogels, zoogdieren en reptielen. Ook de flora is zeer soortenrijk. Slechts enkele malen
per jaar wordt toestemming gegeven dit gebied te betreden en als vogelaar voelt men zich dan ook gast van al
de natuurlijke bewoners van dit bijzonder gebiedje zo vlak bij huis. Degenen die vorig jaar mee zijn geweest
en door een dubbele regenboog boven de vesting gewaarschuwd werden voor een felle regenbui zullen zich nu
al afvragen of de Visarend de dode boom steeds als uitkijkpunt gebruikt en of wij weer verrast zullen worden
door...? Een tip: lees uw literatuur ook door wat betreft de sporen die dieren achterlaten, bijv. uitwerpselen,
prints enz. O ja, kijk ook na hoe het Bitterzoet eruit ziet.
Donderdag 22 februari 20 uur. Lezing IJsvogels en West- Canada
Fred van Wijk, natuurfotograaf en vogelliefhebber presenteert twee onderwerpen. Voor de pauze IJsvogels en
hun gedrag het jaar door in Nederland. Na de pauze gaan we naar West-Canada. Fred laat ons de Amerikaanse
Zeearend, de Visarend, de Grijze Notenkraker en de Canadese Gaai zien, en bijzondere zoogdieren: beren,
orka’s en coyotes.
De Korhaan, Jrg. 41, Nr 1

41

Zaterdag 3 maart: Ochtend auto excursie in de Eempolders o.l.v. Hugo Weenen en Izaak Hilhorst. Vertrek
om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij theetuin van Eemnes aan het einde van de Meentweg
Dinsdag 6 maart: start voorjaarscursus vogelherkenning: zie elders in De Korhaan
Woensdag 14 maart 20 uur. Contactavond Vogelgeluiden oefenen en vogels herkennen
Plaats: De Broedplaats, Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, Hilversum, recreatiezaal, eerste
verdieping.
Met CD’s en DVD oefenen we met elkaar het herkennen van geluiden en vogels als voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Piet Spoorenberg zal de vogels van de Loenderveenseplas laten horen.
Zondag 18 maart: Ochtendwandelexcursie over de Tafelbergs- en Blaricummerheide o.l.v. Guus Proost en
Piet Spoorenberg. Vertrek om 7.00 uur vanaf het parkeerterrein naast restaurant “De Goede Gooier” aan de
Crailoseweg. We maken een korte wandeling om te genieten van de prachtige zang van Boom- en Veldleeuwerik. Daarnaast Roodborsttapuit, piepers, spechten en andere vogels van deze typisch Gooise natuur.
Donderdag 22 maart 20 uur. Algemene ledenvergadering en film De Buizerd
Na de algemene ledenvergadering laat de film “De Buizerd” u het leven van een buizerd zien: in vlucht, zittend
langs de weg, nestbouwend en verdedigend, parend enz. Hoogtepunten zijn opnamen van een buizerd- en
haviknest. Je ziet de jongen in zes weken uitvliegen. Een film van Harold van Duijnhoven.
Zaterdag 31 maart: Korhoenders excursie naar de Holterberg o.l.v. Erik Hans van Stigt Thans en Frank van
de Weijer. Vertrek om 5.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Als je het logo van
onze vogelwerkgroep in levende lijve wilt zien, dan is dit de uitgelezen kans. De wandeling op de Holterberg
is wel een stevige van bijna 5 uur (ongeveer 50% wandelen en 50% kijken en stilstaan). Vergeet ook warme
kleding niet, want het is vroeg en we moeten in de ochtendkoude ook lang stil staan als we bij de
korhoenderbaltsplaats zijn. Voor de liefhebber gaan we via leuke gebiedjes langs de IJssel terug. Neem dan
ook eten en drinken voor de hele dag mee.
Zondag 15 april: Ochtendwandel excursie in de Hilversumse Bovenmeent o.l.v. Joost van Ramshorst en Piet
Spoorenberg. Vertrek om 7.00 uur van het eindpunt van de Verlengde Fortlaan. In deze tijd van het jaar is het
overal mooi en de wandeling langs/in het Naardermeer en de Bovenmeent is daar een bewijs van. De
Blauwborst is weer terug en allerlei andere riet-, moeras en weidevogels. Dat wordt weer smullen dus. We
verwachten dat de wandeling ongeveer 3 uur zal duren, afhankelijk van wat we allemaal te zien krijgen.
Zondag 22 april: Ochtend excursie in de Eempolders in kader van de lustrumviering van de Vogelwerkgroep.
U kunt kiezen uit een excursie te voet of met uw eigen fiets. Indien u echter zeer slecht ter been bent dan is er
ook een mogelijkheid om met de auto te gaan. We starten om 7.00 uur bij de theetuin van Eemnes aan het
einde van de Meentweg. Daar zullen we om ongeveer 10.30 uur weer terug zijn voor een gemoedelijk
samenzijn met een feestelijke lunch. Voor deelname dient u zich vooraf op te geven. Er wordt voor de
feestelijke lunch een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van € 5,- per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk 1
april overgemaakt te zijn op postrekening 2529179 t.n.v. Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken te Hilversum onder vermelding van “lustrumexcursie en lunch”.
Opgeven schriftelijk, liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 april bij Joke van Velsen; per post (adres achter in
De Korhaan) of per elektronische post (jokevanvelsen@planet.nl), met vermelding van uw naam, adres en
telefoonnummer en of u wilt wandelen, met de fiets komt of op een auto aangewezen bent (dit ook i.v.m. de
indeling van de auto’s). Deelname is niet meer mogelijk als u zich na 1 april opgeeft.
Lezing “Natuur in Hongarije”- Donderdag 26 april 20.00 wordt Donderdag 3 mei 20.00 uur
(i.v.m. de buitenlandexcursie) .
Jan Trapman uit Hardinxveld zal ons kennis laten maken met de natuur van Hongarije. Het meest bezochte
natuurgebied is het Hortobagy nationaal park, met uitgestrekte savanneachtige vlakten, de poesta. Hier huist
onder andere de Sakervalk, de Grote Trap en de Roodbuikvuurpad. Westelijk van dit park stroomt de rivier de
Tisza met meertjes en oude visvijvers met sterns, reigerachtigen en eenden. Ten Noordwesten van de Tisza ligt
het Bükk nationale park in de uitlopers van de Karpaten, met veel vogelsoorten, maar ook bekend om de
vlinders. De beelden die Jan ons van deze gebieden zal laten zien, garanderen een mooie en gevarieerde avond.
Zaterdag 28 april: Dag auto-excursie naar Texel o.l.v. Wouter Rohde en Hugo Weenen. Vertrek om 6.00 uur
vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
11, 12 en 13 mei: Voorjaarsweekeinde Drente
We gaan naar Drenthe en overnachten in de groepsaccommodatie De Hooge Haer (adres: Lhee 27, 7991 PG
Dwingeloo, www.hoogehaer.nl), nabij het Fochteloërveen, het Drenths-Friese Wold en het Dwingelderveld. Ook
het Bargerveen is binnen bereik. Een mooie kans om je eens te laten verrassen op een heerlijk weekeinde genieten
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van vogels in een prachtige natuur en in een goed gezelschap. U dient zich schriftelijk, liefst zo snel mogelijk,
maar uiterlijk vóór 1 maart op te geven bij Joke van Velsen per gewone post (adres achter in De Korhaan) of
elektronische post (jokevanvelsen@planet.nl) met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De
kosten bedragen € 65,- per persoon (overnachtingen, fietsen, eten en drinken, organisatiekosten). Dit bedrag
dient uiterlijk 1 maart 2007 overgemaakt te zijn op postrekening 2529179 t.n.v. Penningmeester
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum o.v.v. “Drenthe”.
Na 1 maart is deelname niet meer gegarandeerd en betaalt u € 70,- i.p.v. € 65,- U ontvangt 1 à 2 weken voor
aanvang nadere informatie thuisgestuurd. De excursies starten op vrijdagochtend en eindigen op zondagmiddag.
Maandag 28 mei (2e pinksterdag): Ochtend wandelexcursie rond de Ankeveensche Plassen (Bergse pad en
Dammerkade) o.l.v. Piet Spoorenberg en Joost van Ramshorst. Vertrek om 5.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
de R.K. kerk te Ankeveen. Op een mooie pinksterdag, een mooie gelegenheid voor een heerlijke
ochtendwandeling waarbij de moeras- en rietvogels centraal staan.
LET OP: VERPLAATST VAN 2 NAAR 3 JUNI!
Zondag 3 juni: Openbare excursie en presentatie van onze VWG op de Huizerpier. Vanaf 10.00 uur zijn alle
geïnteresseerden welkom. Er is in elk geval een informatiestand van de VWG aanwezig en voldoende
excursieleiders en telescopen om het publiek te ontvangen. Een en ander zal uitgebreid via de pers onder de
aandacht gebracht worden.
Vrijdag 15 juni: Avondwandelexcursie langs het Tienhovensch Kanaal naar de Polder Achteraf o.l.v. Wim le
Clercq en Bertus van den Brink. Vertrek om 20.00 uur vanaf het einde van de Graaf Florislaan en de
Kanaaldijk in Hollandsche Rading (bij de slagboom). Het zal wel laat en donker zijn als we terug komen.
Zondag 19 augustus: Dag autoexcursie rondje Noord-Holland o.l.v. Wim le Clerq en Bertus van den Brink. Vertrek om
6.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. Een
schitterend rondje door Noordhollandse biotopen. Vogels van de zee en de zoute slikken, het duin en van de zoete slikken
en binnenwateren. De tijd is onder andere perfect voor het zien van vele steltlopers en mogelijk zitten er ook dit jaar weer
enkele bijzondere soorten tussen. Er zal op diverse plaatsen gestopt worden, om goed te kijken en verkennen.
Om vast in de agenda te zetten:
31aug., 1 en 2 sept.:
najaarsweekend Lauwersmeer.
27 september
feestavond voor de leden.
26 september
subgroep Avifauna
(alleen de data liggen vast; overige informatie krijgt u later)
16, 17 en 18 mei 2008:
3, 4 en 5 oktober 2008:

Voorjaarsweekeinde Achterhoek
Najaarsweekeinde Vlieland

N.B. Een toevoeging bij de kleine lettertjes: men wordt verzocht niet meer te roken tijdens de excursies.
Voorwaarden - de kleine lettertjes:
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij excursies buiten ons
werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf NS-station Bussum-Zuid. Leden die niet over een auto beschikken kunnen vanaf dit
verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een excursie binnen ons werkgebied, maar heeft u problemen met het
bereiken van de plaats van samenkomst omdat u bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt, schrijf dan een briefje aan Joke van
Velsen (adres achter in De Korhaan). We proberen dan een passende oplossing voor u te vinden. Deelnemers aan de excursies wordt
dringend verzocht om bij alle excursies voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd vertrokken kan worden.
De bij iedere excursie vermelde deelnamebedragen dienen te allen tijde volledig te worden betaald, dit ongeacht de vraag of
volledig aan het programma wordt deelgenomen. Ook indien men van bij de prijs inbegrepen zaken geen gebruik maakt, is het
volledige bedrag verschuldigd. Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends en excursies waarvoor betaald moet worden,
worden naast de reeds gemaakte kosten tevens administratiekosten in rekening gebracht. Als u zich later afmeldt wordt maximaal
50% terugbetaald, dit afhankelijk van de reeds gemaakte kosten en de in rekening te brengen administratiekosten.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de in het programma aangekondigde excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in
principe uitsluitend bedoeld zijn voor leden en huisgenootleden van de vogelwerkgroep. U wordt dringend verzocht naar deze
excursies géén kleine kinderen en géén honden mee te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.
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Adressenlijst
Postadres VWG:

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Postbus 1028, 1200 BA Hilversum
Postrekening (algemeen) 2529179 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Hilversum
ABN-Amro (algemeen) 43.41.08.790 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Hilversum
Postrekening (uitsluitend contributies) 7874727 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Kortenhoef

Het Vogelwerkgroep Bestuur:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
E.H. van Stigt Thans
Verl. Meidoornstr. 14
Secretaris
R.A. Beekman-Koorenhof Frans Halslaan 21
secretaris@vwggooi.nl
Penningmeester
A.C.A.M. Kerkhof
Luitgardeweg 28
penningmeester@vwggooi.nl
Overige bestuursleden:
SG Algemene Zaken
L.J. Dwars-Van Achterbergh Flamingohof 1
SG Avifauna
Vacant
SG Natuurbescherming
R. Kloosterman
Gr.Willem de Oudelaan 70
natuurbescherming@vwggooi.nl
SG Vogelcursus
Mw. J.P. Brook,
Azaleastraat 16
cursussen@vwggooi.nl
SG Excursies
Mw. J.J.M. van Velsen
Dotterbloemlaan 39
excursies@vwggooi.nl
SG Communicatie
R. Rense
Elzenlaan 40
communicatie@vwggooi.nl
Nuttige Adressen:

8091 DH Wezep
1213 BJ Hilversum

038-4543991
035-6249207

1211 NB Hilversum 035-6286330
1221 LK Hilversum 06-46352060
1412 AW Naarden

035-6910562

1214 CG Hilversum 035-7723273
3742 ED Baarn

035-6838604

1214 KM Hilversum 035-6248716

De lezingen zijn in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
De verenigingsruimte ‘De Broedplaats’ is in Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, 1215 EM Hilversum:
souterrain: trap af. Recreatiezaal: twee trappen op (of lift) Reserveren en sleutel via de penningmeester, A. Kerkhof.
Subgroep Avifauna: zie voor adressen van de werkgroepen de rubriek “Uit de veren” elders in De Korhaan
Contactpersonen:
Vogelcursus en Jeugdcursus: A. van Klaveren
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
035-6561426
Lezingen
J.W. le Clercq
Van het Hoffstraat 28 1223 EE Hilversum
035-6834456
Promotie en Verkoop
B. v.d. Brink
Klaver 1
1273 AJ Huizen
035-5258142
Vogelasiel Het Gooi
F.F. van de Woord
Burg. J. Visserlaan 1 1411 BR Naarden
035-6945658
Vogelringstation Het Gooi Dick A Jonkers
Koggewagen 3
1261 KA Blaricum
035-5260456
vogelringstation@vwggooi.nl
Waarnemingskaartjes
E. van Oort
Kickestein 57
3632 WJ Loenen a/d Vecht 0294-234330
Wintervoedering Gooi en Vechtland J.F. Kuijer
Krekelmeent 21
1218 EA Hilversum
035-6934871
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers N. Schram
C. van Renneslaan 22 1403 ES Bussum
035-6933389
nora.schram@planet.nl
Buitenland excursies:
buitenland@vwggooi.nl
Ledenadministratie
F. Wilms-Schopman
J.C. Ritsemalaan 1
1241 AP Kortenhoef
035-6563020
ledenadministratie@vwggooi.nl
Vogelwerkgroep On-Line:
beheerder: Helmoet Vos: webmaster@vwggooi.nl, 035-6217363
Vogelwerkgroep op internet: http://www.vwggooi.nl
Het Goois Vogelnet (dagelijks nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
aanvragen via: Chans@tiscali.nl
Voor ongelukken en/of problemen, welke ontstaan tijdens activiteiten van de Vogelwerkgroep aanvaardt de vereniging
geen enkele aansprakelijkheid. Deelname geschiedt op vrijwillige basis.
Waarnemingskaartjes kunnen ook bij alle bestuursleden worden ingeleverd. Na overleg kunnen eveneens bij alle bestuursleden
nieuwe kaartjes worden verkregen.
Contributie: De contributie voor de vogelwerkgroep bedraagt minimaal € 17,- per jaar. Na aanmelding bij de ledenadministratie
ontvangen nieuwe leden een welkomstmap met informatie over de vereniging en een acceptgiro. U kunt wachten met uw betaling
tot ontvangst van deze acceptgiro. Voor leden uit één gezin of samenwonenden is er de mogelijkheid lid te worden als
huisgenootlid. De contributie daarvoor is minimaal € 6,- per jaar. Het gezinslidmaatschap is exclusief het tijdschrift De Korhaan
Schenkingen: Wilt u de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken eenmalig of vaker steunen met een gift, dan zijn deze giften
onder voorwaarden aftrekbaar op de aangifte voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u in uw testament een zogenaamd
legaat laten opnemen ten gunste van de vogelwerkgroep. Het is gewenst dit dan met uw notaris te bespreken.
Opzeggen: Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van elk kalenderjaar.
Declareren: In verband met de afsluiting van de boeken worden declaraties voor gemaakte kosten uitsluitend gehonoreerd als
deze uiterlijk 31 december via de coördinator van de betreffende subgroep bij de penningmeester zijn ingediend.

