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Van de voorzitter
“Daar is de nieuwe voorzitter. Hij is nog in zijn
proeftijd. Fijn dat je het wilt doen. J e moet je wel
profileren”. Meteen na mijn benoeming als
voorzitter is mij op een prettige manier duidelijk
gemaakt, dat er van mij in deze rol wat verwacht
wordt en dat er het nodige te doen is binnen de
vereniging.
Natuurlijk vraagt het lustrum van de VWG de
nodige aandacht. Op 22 april was de opkomst
fantastisch bij de excursie naar de Eempolders en
de aansluitende brunch in de theetuin. Maar liefst
een kwart van de leden, waaronder de vier
oprichters, waren aanwezig op deze ochtend met
stralend weer. Een mooie opsteker voor de
lustrumcommissie, die de bijeenkomst prima had
georganiseerd. Op 3 juni was er een presentatie
van de verschillende groepen binnen de VWG
tijdens de openbare excursie op de Huizer Pier.
Een geschikte locatie om vogels te kijken, maar
de belangstelling van het publiek viel wat tegen.
Voor de lustrum-fotowedstrijd kunnen nog tot 31
juli foto’s worden ingezonden. Het kan dus nog!
Eind september worden de inzendingen getoond
tijdens de lustrumfeestavond.
De VWG is een actieve en veelzijdige vereniging.
Dit voorjaar zijn velen druk met inventarisaties,
ringonderzoek, nestkasten en de promotiestand. Er
was grote belangstelling voor de buitenlandreis
naar Müritz in Duitsland (met zes Zeearenden in
één beeld en een Draaihals op het terrein), het

weekend in Drenthe (veel regen, maar een gebied
waar we graag naar terug gaan) en voor
verschillende excursies. Het seizoen van de
cursussen, lezingen en contactavonden is
afgerond.
Onder leiding van Rob Kloosterman zetten we ons
weer meer in voor natuurbescherming. We
bouwen werkcontacten op met gemeenten, onder
andere met Huizen. Met Natuurmonumenten zijn
we in discussie over het verontrustende plan voor
een groot bezoekerscentrum bij het Naardermeer
in boerderij Stadszicht. Verschillende leden
werken al mee aan deze activiteiten.
Feest was het in het stadhuis van Huizen, waar
Carla Holzenspies een welverdiende koninklijke
onderscheiding kreeg voor haar inzet voor de
vogels. De VWG heeft dit onderstreept met
bloemen. Feest ook in Naarden, waar het
vogelasiel het 50-jarig bestaan vierde. Tijdens de
open dag hebben we een barbecue gegeven als
waardering voor het asiel en de inzet van de vele,
vaak jonge vrijwilligers. Het is een organisatie
waaraan ook veel VWG-ers meewerken.
De pimpelmeesjes in de tuin zijn uitgevlogen,
onze kippen hebben vijf donskuikentjes, het is tijd
om te genieten. Ik wens alle lezers een goede
vakantie en een mooie zomer toe.

Rien Rense

Feestavond in de Bethlehemkerk in Hilversum
27 september: een avond die u beslist niet mag missen!
Aanvang: 19.45 uur met een traktatie.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Deze feestavond is alleen voor leden staat in het teken van ons 40-jarig bestaan.
De avond is georganiseerd met het doel u mee te nemen in het heden en verleden.
Er zijn twee sprekers:
Jaap Vlaanderen van het Goois Natuurreservaat en Dick Jonkers.
Jaap Vlaanderen richt zich vooral op de veranderingen in het Gooise landschap;
Dick Jonkers kijkt terug op 40 jaar vogelleven in het werkgebied van de vogelwerkgroep.
De uitslag van de fotowedstrijd zal bekend gemaakt worden
en u kunt de ingezonden foto’s bekijken.
Hebt u uw foto’s al naar de jury (zie blz. 79) gestuurd?
Bovendien is dit een avond voor alle leden om elkaar onder
het genot van een drankje en een hapje te ontmoeten.
U ontvangt een paar gratis consumptiebonnen.
De avond eindigt om 23.00 uur.
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Penlijster
Prettig gestoord
“Wat bent u daar aan het doen?” vroeg de man
nadat hij na vele omtrekkende bewegingen was
aangeland bij mijn observatieplek. Het was een
zonovergoten dag aan de rand van een afgelegen
strandvlakte, waar ik op dat moment het
baltsgedrag van een paar Strandplevieren aan het
bestuderen was. Ongelukkigerwijs vertoonde op
enige afstand niet ver daar vandaan een paartje
homo sapiens paargedrag. Hiervoor was van mijn
kant geen belangstelling, maar voor de man leek
dat misschien anders. Hij had mij met telescoop
en verrekijker in mijn groene uitmonstering
verscholen tussen de begroeiing zien zitten. Voor
hem een reden om er het zijne van te denken en
mij te benaderen. Ik kon mij zijn gedrag wel
voorstellen. Tijdens tellingen langs een van de
smalle randmeren bij Flevoland werd ik
regelmatige geconfronteerd met lieden die hun
verrekijkers richtten op de overzijde. Het
naaktstrand was het object van hun belangstelling.
Door dit soort afwijkend gedrag worden serieuze
vogelkijkers in diskrediet gebracht.
In feite was de vraagsteller eigenlijk een oplettend
iemand. Je weet maar nooit. Desondanks ontstemd
door zijn interruptie - hij was namelijk niet de
eerste die mijn gemoedsrust verstoorde - was mijn
antwoord: “Ik ben prettig gestoord en aan het
vogelen”. De argwaan was van zijn gezicht af te
lezen . Het woord ‘vogelen’ heeft namelijk bij het
publiek een heel andere betekenis dan bij
vogelliefhebbers. Een onvoorspelbare reactie
volgde: “Het busje komt zo”, was zijn antwoord,
menend met een of andere gestoorde delinquent te
maken te hebben en wilde zich ijlings
verwijderen. Het was mijn eer te na kennelijk te
worden afgeschilderd als gluurder, wanneer hij in
de bewoonde wereld was teruggekeerd en de
politie of ‘n toezichthouder op mijn dak gestuurd
te krijgen. Het misverstand moest dus uit de

wereld worden
geholpen en ik
besloot een en
ander recht te
zetten door een
uitgebreide
uitleg te geven
en te vertellen,
waarmee ik
bezig was.
Gelukkig was
hij daar vatbaar
voor en een gesprek volgde over mijn
belangstelling voor vogels. Na afloop vervolgde
hij gerustgesteld zijn weg.
Al eerder had ik geconstateerd dat er zorgvuldig
moet worden omgegaan met je moers taal, want
voor je het weet sta je voor schut. Zo’n voorval
vond plaats tijdens een vakantie in Polen. Daar
stond op een camping bij het befaamde oerwoud
van Bialowiza een Duits echtpaar, dat vol
belangstelling ons voortdurend rondlopen en
loeren met verrekijkers gadesloeg. Nieuwsgierig
geworden besloot de mannelijke helft van het
echtpaar te gaan informeren, waarmee hun
westerburen bezig waren. Argeloos vertelde een
van ons gezelschap in zijn beste Duits dat we aan
het vogelen waren. Brullend van het lachen
schalde hierna over de camping: “Lieber Frau, die
Leute gehen vögeln”. Met het schaamrood op de
kaken beseften we na deze mededeling dat onze
vertaling niet correct was.
Sindsdien zijn de uitdrukkingen ‘prettig gestoord’
en ‘vogelen’ uit mijn vocabulaire geschrapt. Niet
ingewijden snappen toch al geen biet van het
vogelaarjargon, waarin ook opmerkingen
voorkomen over wijfjes die gezien worden. Laat
staan de opmerkingen over roodborstjes,
witgatjes, baardman, nonnetje en fraters.

Van de redactie
In dit zomernummer van De Korhaan vindt u niet alleen artikelen over vogels, maar ook worden er een paar
mensen aan u voorgesteld. In een interview komt Joke Eijpe aan het woord, een medewerkster van het
vogelasiel, die zich al twintig jaar als vrijwilligster hiervoor inzet. Tijdens de Open Dag van 10 juni werd zij
terecht in het zonnetje gezet door het bestuur van de stichting. Ook leest u in een bijdrage van Mia Kraal
over een vogelaar, die weliswaar niet in het zonnetje, maar wel in een museum is ‘gezet’.
Natuurlijk schenken we in dit nummer ook aandacht aan ons lustrum. Was u ook bij de feestelijke brunch in
de Theetuin (zie foto’s op pag. 101) of liep u ook in de regen te vogelen in Drenthe? Zo niet, dan zien we u
graag op een van de komende activiteiten. In deze Korhaan vindt u alle aankondigingen.
De redactie hoopt dat u met genoegen over de uilen, de mussen en over het reizen per trein zult lezen.

Hillie Hepp
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Lustrum VWG 4 februari 1967 – 24 februari 2007
40 jaar Vogelwerkgroep (5)
De eerste helft van het lustrumjaar is achter de rug. De bijeenkomst op 22 april, met in de vroege ochtend
een excursie in de Eempolder en daarna een brunch in de Theetuin van Eemnes, was een reuze succes, niet in
het minst door het stralende weer en de vlekkeloze organisatie. Hoewel het weer niet meewerkte tijdens ons
voorjaarsweekend in mei, zullen de meeste deelnemers hierop toch ook met genoegen terugkijken.
Over de Open Dag op de Huizer pier leest u elders in deze Korhaan een verslag.
De volgende lustrumactiviteiten vinden plaats in de tweede helft van dit jaar.
31 augustus, 1 en 2 september: Weekend in het Lauwersmeer (zie Programma)
27 september:
Feestelijke avond met korte inleidingen over veertig jaar Gooise vogelwereld en
Goois landschap, foto-expositie en prijsuitreiking fotowedstrijd. Meer informatie op de
volgende pagina.
14 oktober:
Openbare excursie in de Bovenmeent.
Vertrekpunt: aan het einde van de Verlengde Fortlaan in Naarden.
Aanvang: 8.30 uur, 9.30 uur (eventueel ook vaker, afhankelijk van het aantal deelnemers).
Meer informatie over deze excursie: zie Programma.

Fotowedstrijd
Een van de feestelijke activiteiten rondom het achtste lustrum van de vogelwerkgroep is de fotowedstrijd.
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.
Wacht u niet met het insturen (naar jubileumfotowedstrijd@birdpix.nl) van het materiaal tot de laatste dag.
Wij zien met spanning uw inzendingen tegemoet.

Lustrumnummer van De Korhaan
Voor het lustrumnummer, dat eind 2007 verschijnt, kunnen we nog steeds kopij gebruiken.
Omvang: maximaal twee A4-tjes. Sluitingsdatum: 15 oktober.
We hebben al het een en ander ontvangen en daarvoor danken we de inzenders zeer.

Fotowedstrijd
Daan Schoonhoven
Graag wijzen we u op de lopende fotowedstrijd in het kader van het 40-jarig jubileum.
Zie de laatste drie Korhanen voor alle informatie.
Tot 31 juli kunnen de foto's worden ingezonden. In verband met de verhuizing van de
voorzitter van de jury vervalt het eerder genoemde adres. De foto's kunnen worden
gestuurd naar:
Arie van den Hout, Lage Vuurscheweg 27, 1251 TS Laren (N.H.).
Zowel voor de categorie "vogels" als voor de categorie "vogelende mensen" geldt dat de foto's in het
werkgebied van de VWG moeten zijn gemaakt. Op deze manier zijn de omstandigheden voor iedereen
gelijk. We hopen nog veel foto’s te ontvangen.
De jury die de foto's zal beoordelen bestaat uit Jan Bos, Karel Mauer, Arie van den Hout en Daan
Schoonhoven. Allen zijn al vele jaren betrokken bij natuur- en met name vogelfotografie.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: jubileumfotowedstrijd@birdpix.nl .
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Koninklijke onderscheiding voor Carla Holzenspies
Carla Holzenspies, lid van het oprichtingsbestuur van onze vogelwerkgroep, was enkele dagen
na de feestelijke lustrumbrunch in de Theetuin te Eemnes een feestvogel. Zij kreeg op het
gemeentehuis van Huizen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij heeft, zo liet burgemeester F.W. van Gils weten, grote verdiensten gehad (en heeft die nog) voor het vogelleven.

Jan Bos

Carla Holzenspies met de burgemeester van Huizen en
een boeket van de VWG
Foto: Rien Rense

Zij is zo’n beetje het geweten van de gemeente
geworden. Via telefoontjes en ingezonden stukken
in kranten geeft Carla Holzenspies nog altijd, al is
zij 83 jaar, van haar ongenoegen blijk als er weer
eens iets fout gaat rondom het vogelleven, in het

bijzonder in de omgeving van de vogeleilanden
langs de Huizer pier. Dat is tegenwoordige tijd.
In het verleden was zij beheerster van het vogelasiel te Huizen. Duizenden zieke en gewonde
vogels zijn door haar handen gegaan. Zij had
daarbij de gave van het verhaal. Reeksen vogelanekdotes zijn via haar over de toonbank gegaan.
Zij bracht een groot aantal van die vertellingen
samen in het boek ‘Alweer een vogel aan de
deur’. Zij belandde bij Willem Duys “op de
stoel”en koningin Juliana trok er een uur voor uit
om zelf eens te horen wat die vogelmevrouw uit
Huizen allemaal voor bijzondere vogelverhalen te
vertellen had.
De burgemeester gaf een opsomming van haar
bijzondere verdiensten en verzuimde niet haar te
noemen als medeoprichtster van de
vogelwerkgroep. Carla zit bijna dagelijks op een
stoeltje bij de Huizer pier en vertelt omstanders
wat er allemaal op het gebied van vogels te
beleven valt. Zij bezoekt nog regelmatig de
avonden van de vogelwerkgroep.
Voorzitter Rien Rense en schrijver dezes waren
voor de bijeenkomst uitgenodigd. Wij hebben
genoten van het enthousiasme waarmee Carla het
volkomen onverwachte huldeblijk in ontvangst
nam. We hebben haar namens de gehele
vogelwerkgroep gelukgewenst en vooral namens
al de oi-oi-oi’s en tu-tu-tu’s die zij heeft opgelapt
en teruggeschonken aan de natuur.

Contactavonden in het nieuwe seizoen
In het volgende seizoen zullen wij weer vijf contactavonden organiseren. De onderwerpen moeten deels nog
uitgezocht worden, maar we willen u alvast de data doorgeven (tweede woensdag van de maand), zodat u
daarmee met uw afspraken rekening kunt houden.
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

10 oktober
14 november
9 januari
13 februari
12 maart

2007
2007
2008
2008
2008

Vogeltrektellingen
Voor nieuwe leden

De contactavonden worden verzorgd door de leden voor de leden. Diverse werkgroepen zullen uitgenodigd
worden om de leden enthousiast te maken voor het werk in het veld. Werkgroepen kunnen zich ook
aanmelden wanneer zij een contactavond willen verzorgen.
Rien Rense, voorzitter@vwggooi.nl

Renée Beekman, secretaris@vwggooi.nl
De Korhaan, Jrg. 41, Nr. 3
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Het voorkomen van de Huismus in de Eempolders
Het is algemeen bekend: de Huismus is in Nederland een bedreigde diersoort en deze soort
staat daarom op de Rode Lijst als gevoelig aangeduid. Dit jaar is de Huismus door onze
vogelwerkgroep gekozen als “de vogel van het jaar”. In dit kader is een telproject opgezet. In
de vorige Korhaan stond een verslag over de voortgang van dit project. Het ligt voor de hand
om ook eens te kijken wat de resultaten van de Eempoldertellingen voor deze soort zijn.

Jan Mooij
In figuur 1 zien we het totale aantal getelde
Huismussen per jaar. In deze grafiek geeft de
getrokken lijn de resultaten voor de
oorspronkelijke telgebieden: de Noordpolder te
Veld en de Maatpolder (Noord), en de Zuidpolder
te Veld (Zuid). Vanaf 1984 is ook de Oostermeent
(tegenwoordig op kaarten als De Kampen
aangeduid) meegeteld, de stippellijn geeft het
totaal inclusief de Oostermeent.

waargenomen Huismussen. Daarna treedt een
sterke stijging op, die nog steeds lijkt voort te
duren.
In 1990 zijn bij de landinrichting een aantal
boerderijen in de polder gebouwd. Het is duidelijk
dat dit nieuwe broedgelegenheid betekende voor
de Huismus. Kennelijk hebben zij deze
gelegenheid snel gebruikt. Daardoor zijn de
aantallen broedvogels in de Eempolders, tegen de
trend voor Nederland in, sterk gestegen.
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Figuur 1. Totaal aantal getelde Huismussen per jaar.
De getrokken lijn geeft de aantallen zonder de
Oostermeent; de stippellijn de totale aantallen.

We zien dat in het begin van de tellingen de
aantallen relatief hoog waren. Na een paar jaar
zakken de aantallen in en in de tweede helft van
de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn ze
constant op een veel lager peil. Vanaf 1992 stijgen
de aantallen snel en binnen een paar jaar wordt
een nieuw niveau bereikt dat ongeveer drie keer
zo hoog is.
De Huismus is een standvogel die zich meestal
niet ver van zijn broedplaats verwijdert. Met name
in de zomer kunnen jonge vogels zich echter
concentreren op plaatsen waar veel voedsel
aanwezig is. Daarom heb ik toch ook naar de
trend voor broedvogels gekeken. Daarvoor heb ik
de gemiddelde aantallen per telling voor de
tellingen 6 tot en met 11 berekend. Dit is de
periode van eind maart tot en met mei. De
resultaten staan in grafiek 2. Deze grafiek ziet er
duidelijk anders uit dan figuur 1. Tot 1993 zijn er
geen significante veranderingen in het aantal
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Figuur 2. Gemiddeld aantal getelde Huismussen per
telling voor de tellingen 6 t/m 11 (broedtijd).

Als de aantalontwikkeling in de broedtijd anders
is dan die over het hele jaar moeten er dus ook
buiten de broedtijd andere dingen gebeurd zijn. In
figuur 3 zien we de verdeling van de aantallen
Huismussen over het jaar. Hierbij is telkens voor
elf jaar het gemiddelde aantal waargenomen
vogels per telling bepaald. We zien in de eerste
periode een grote piek bij de tellingen 16 tot en
met 18. Dit is de periode half juli tot eind
augustus. Het blijkt dat deze piek samenhangt met
een aantal grote groepen; in één geval zelfs van
1000 vogels. In deze periode zwerven de jonge
mussen uit en verzamelen ze zich op plaatsen
waar veel voedsel beschikbaar is. Meestal gaat het
hier om graanvelden. Kennelijk waren er in de
jaren zeventig aantrekkelijke verzamelplaatsen.
Werd er toen nog graan verbouwd in de
Eempolders? Later verdwijnen deze grote
aantallen vrijwel. Het is mogelijk dat de
Eempolders minder aantrekkelijk werden.
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Figuur 3. Gemiddeld aantal Huismussen per telling
voor de drie periodes van elf jaar

De achteruitgang van de Huismus in de
omringende dorpen, die uiteraard ook tot een
vermindering van het aantal rondzwervende
mussen zou leiden, lijkt als oorzaak minder
waarschijnlijk. In dat geval zou de afname niet zo
snel en zo groot zijn geweest.
Opvallend is ook dat de aantallen aan het eind van
het jaar bij het begin van de tellingen hoger lagen
dan tegenwoordig. De toename van de
broedvogels leidt kennelijk niet tot een toename in
deze periode. De oorzaak is onduidelijk. Het kan
zijn dat vroeger een deel van de zwermen jonge
vogels in de polder bleef hangen. Het kan ook zijn
dat de betere dekking rond de boerderijen de
trefkans in deze periode sterk heeft verminderd.

Open dag op de Huizerpier
Op zondag 3 juni presenteerde de vogelwerkgroep zichzelf met openbare excursies en
informatiestands op de Huizer pier.

Daan Buitenhuis
Het bezoeken van de Huizer pier is een must voor
elke vogelaar. En liefst gedurende het hele jaar.
Altijd beweging, altijd beleving. Zo ook op
zondag 3 juni jl. Vroeg uit de veren om in het
kader van een aantal jubileumactiviteiten vandaag
een goede ontvangst van bezoekers voor te
bereiden die speciaal komen om vogels van
dichtbij te kunnen bekijken.
Werk aan de winkel. Kramen opzetten voor
diverse organisaties. Het in banen leiden van
parkerende auto’s, het omleiden van vissers en
hondenuitlaters. Vrijwilligers, verzameld door de
lustrumcommissie van de vogelwerkgroep, staan
klaar om tekst en uitleg te geven. De infowagen
van het Goois Natuurreservaat wordt ingenomen
door dames van de lustrumcommissie, die zijn
voorbereid op alle mogelijke vragen en het
verlenen van uitgebreide info. We kijken er even
op terug.

Foto: Joost Beekman

Foto: Joost Beekman

Langzaam maar zeker verzamelden zich steeds
meer deelnemers voor het kijkspel met speciaal
daarvoor opgestelde telescopen. Voor velen de
eerste keer om daar eens door te mogen kijken. De
lijst met waargenomen en genoteerde vogels werd
steeds langer. De Bergeenden met jongen, de zich
drogende met de vleugels wapperende
Aalscholvers, de niet alledaagse Krooneenden,
noem maar op. Naast de ‘gewone’ vogels zorgden
sommige passanten voor enige opwinding.
Bijvoorbeeld de voorbij komende Koekoek, nu
eens niet gehoord maar duidelijk gezien, een hoog
schroevende Wespendief en niet te vergeten een
vrij lang goed te volgen zwemmende Ringslang,
trokken de aandacht.
Jong en oud kwamen op het evenement af.
Weliswaar meer dan honderd bezoekers, maar wat
méér had van ons ook gemogen. Het weer hield
zich goed en dat maakte ook dat men langer bleef
hangen. Het enthousiasme vertaalde zich o.a. in
een aantal nieuwe leden voor de VWG.
Een dagje in het jubileumjaar met een goede
herinnering!
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Wat doet de subgroep Natuurbescherming?
De druk op de openbare ruimte en daarmee op natuur en landschap en de daarin aanwezige
vogels wordt met het jaar groter. De subgroep Natuurbescherming beoordeelt enerzijds de
ontwikkelingen en plannen aangaande de openbare ruimte en de effecten hiervan en reageert
daarop indien nodig; anderzijds draagt zij bij aan actieve natuurontwikkeling.
Daarbij wordt ook over de grens gekeken, omdat de externe werking van ontwikkelingen
daar ook gevolgen kan hebben voor ons werkgebied. Vaak wordt - zo nodig samen met andere
natuurbeschermingsorganisaties of anderen - bezwaar aangetekend en getracht het tij te
keren. In onderstaande opsomming wordt aangegeven wat ons op dit moment bezighoudt.
Een uitbreiding van het aantal medewerkers van de subgroep is noodzakelijk om voldoende
aandacht te kunnen schenken aan alle ontwikkelingen die plaatsvinden.

Rob Kloosterman
Blaricummermeent/Voorland Stichtse Brug
De gemeente Blaricum heeft het voornemen deze
unieke natuurgebieden vol te bouwen met
woningen, industrieterrein en een jachthaven. Om
te proberen deze plannen bij te sturen heeft de
subgroep heeft een coalitie gevormd met een
aantal Gooise natuurorganisaties. Volledige
informatie over onze activiteiten is te vinden op
onze website en ook op
http://home.hetnet.nl/~rob.kloosterman/
Ontwikkelingen bebouwing IJmeer
Er ligt een plan voor een jachthaven bij Muiden
met 800 ligplaatsen. Het Vogelrichtlijngebied
(straks Natura 2000) moet hier deels voor wijken.
Op ons verzoek inventariseert de Milieufederatie
Noord-Holland het totale IJsselmeer/Randmeergebied op het aantal jachthavens en overige
vaarbewegingen en richt i.s.m. natuurorganisaties
(waaronder de VWG) en de Vereniging Behoud
IJsselmeer een verzoek aan de provincies NoordHolland /Flevoland/Utrecht om tot een integrale
afstemming te komen.
Ontwikkelingen bebouwing Gooimeer
Huizen heeft plannen voor bouwen in het water.
Bewoners hebben al een protestvereniging
opgericht. Wij zoeken contact met hen.
Invulling/invoering Europese Kaderrichtlijn
Water
Dit is een richtlijn die de kwaliteit van de totale
Europese waterhuishouding moet veiligstellen.
Deze richtlijn is ook uitermate belangrijk voor
vogels. Onze participatie beperkt zich momenteel
tot “meelezen”. De subgroep vindt dit
onvoldoende en probeert verder in het overleg te
komen. Dit in samenwerking met de
Milieufederatie Noord-Holland
Wetlandwacht Naardermeer
Onlangs is Rob Kloosterman ingegaan op het
verzoek van Vogelbescherming Nederland om
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wetlandwacht voor het Naardermeer te worden.
Hierdoor heeft de VWG nu met Dick Jonkers
(Eemmeer en Gooimeer zuid) en Piet Spoorenberg
(Oostelijke Vechtplassen) drie wetlandwachten.
Het totale netwerk in Nederland bedraagt zo’n 80
wetlandwachten, meestal vogelwerkgroepleden.
Hun taak is om oren en ogen voor Vogelbescherming Nederland te zijn betreffende de
bescherming van wetlands.
Verzoek om vogelinventarisaties gemeente
Huizen
Onlangs heeft de gemeente Huizen ons verzocht
samen te werken bij het beschermen van vogels in
het gemeentelijke gebied. Het betreft vogelinventarisaties en adviezen in verband met het
gemeentelijk (groen) beheer. Afgesproken is in
overleg met de subgroep Avifauna om in eerste
instantie drie gebieden te inventariseren: Park Bad
Vibel, het Stadspark en de kust van de Huizer pier
tot Blaricum. De gemeente Huizen wordt donateur
van de VWG en doneert jaarlijks een nog overeen
te komen bedrag. Tevens gaat samenwerking
plaats vinden op het gebied van natuurontwikkeling. Ook de eilandjes bij de Huizer pier worden
onderhanden genomen, waarbij onze jeugd zal
worden betrokken.
Oprichting Goois Natuurbeschermingsnet
Onlangs is op ons initiatief het Goois
Natuurbeschermingnet opgericht (internet). Doel
is om geïnteresseerden te laten discussiëren over
natuurbeschermingaspecten in het Gooi e.o.
Opgeven kan per e-mail aan:
NatuurGV@yahoogroups.com
Natuurontwikkeling Gooikust Naarden
De subgroep is een studie gestart om te
onderzoeken of het gebied Naardermeent/Stadskampen/Gooimeerkust ten noorden van Naarden
en ten westen en oosten van de snelweg A1
geschikt is voor natuurontwikkeling.
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Gedacht wordt aan het plas-dras zetten van het
gebied, zoals de Bovenmeent, aan brede
rietkragen en pogingen het betrokken deel van de
snelweg te maskeren. Binnenkort verschijnt
hierover een speciale pagina op de website met
meer informatie.

Daarvoor dient een asfaltweg te worden
aangelegd, parallel aan de A6 op de rand van het
natuurgebied tussen Muiderberg en de brug. De
subgroep wil deelnemen aan de te vormen
werkgroep van Rijkswaterstaat. Dit om de
belangen van (broed)vogels veilig te stellen.

Nieuw Informatiecentrum Naardermeer
De Vereniging Natuurmonumenten is voornemens
het informatiecentrum en vaarexcursiestartpunt
“De Visserij” te verhuizen naar de boerderij
Stadszicht in het oostelijk deel van het
Naardermeer. Dit omdat het vaargebied bij de
Visserij te kwetsbaar is voor o.a. de Zwarte Stern
en Purperreiger. Waar wij het o.a. niet mee eens
zijn is de grootschalige opzet bij Stadszicht. Er is
o.m. sprake van horeca en woningbouw voor
permanente huisvesting/dagopvang van ca. 30
horecamedewerkers (cliënten van de Stichting
Philadelphia). Ook moet er nogal wat gebeuren
aan de infrastructuur ter plaatse. De subgroep
heeft Natuurmonumenten een nota van kritiek
gezonden, pleit voor het instellen van een
klankbordgroep en ziet een gesprek tegemoet.

MER Veiligheid zuidelijke randmeren en
dijken van de Eem
Binnenkort is een beslissing te verwachten over te
nemen maatregelen: Een beweegbare waterkering
bij de Hollandse Brug of de Stichtse Brug, of
verhoging van de dijken van de Eem. De subgroep
volgt deze procedure.

Voorgestelde autoweg dijk
Horstermeer/Kortenhoef
Ter ontlasting van het autoverkeer door
‘s-Graveland wordt gedacht aan een nieuwe
autoweg over de bovengenoemde dijk. Wij gaan
ons hierin verdiepen.
Voorgestelde aan- en afvoer asfaltwegen ten
zuidwesten van de Hollandse Brug
De Hollandse Brug is onveilig aan het worden; de
zware vrachtwagens mogen er voorlopig niet meer
overheen. Als deeloplossing wordt gedacht aan
een pontverbinding Almere Poort – Muiderberg.

Uitbreiding van de subgroep Natuurbescherming
Ingrid van Oorschot is bereid gevonden de
subgroep te versterken en gaat het hierboven
genoemde project Huizen uitvoeren. Pogingen
worden ondernomen meer personen te vinden met
gespecialiseerde kennis. Gezocht wordt naar leden
met een planologische, ornithologische,
ecologische of juridische achtergrond, maar ook
naar leden die een coördinerende rol kunnen
spelen met overige verenigingen en
(overheid)instellingen.
Publieke voorlichting
Wij werden twee keer door het publiek op de
hoogte gesteld van hun zorgen over bedreigingen
van vogels in het Gooi. Het betreft de drukke
recreatievaart in de Vecht en de onachtzaamheid
van bouwondernemingen en
woningbouwverenigingen. De subgroep gaat
werken aan folders om betrokkenen te wijzen op
een vogelvriendelijke manier van
werken/recreëren.

Treinsafari in vogelland
Het is weliswaar nog niet zover dat de conducteur per intercom meldt dat in de volgende
bocht een Koereiger te zien valt op een vers gemaaid weiland, maar er valt heel wat te
“vogelen” vanuit de trein…

Carel de Vink
Het is zo’n heiige vroege ochtend na een
regennacht, half juni. De trein verlaat Naarden in
westelijke richting. Ik bof in de drukte met een
plekje aan het licht beslagen raam. Dat maakt de
keus tussen nog wat nadommelen, de gratis krant
lezen of naar buiten kijken niet moeilijk.
Onbedoeld levert de NS haar reizigers een
mobiele vogelkijkhut. Laat je kijker thuis, want
daarvoor biedt deze uitkijkpost te weinig
stabiliteit. Je medepassagiers zouden het ook niet

begrijpen. Maar ook zonder hulpmiddelen valt er
genoeg te zien. Al bepalen tal van factoren het
succes van je vogeltocht.
Neem nou deze ochtend. In een waas gehuld is het
Naardermeer goed voor wat onduidelijke eenden,
een Meerkoet, twee Futen en een laagvliegende
Blauwe Reiger. De erop volgende weilanden
worden bevolkt door Zwarte Kraaien, Houtduiven
(hé, daar vliegt een Holenduif op!), wat niet nader
te definiëren meeuwen, een handvol Kieviten en
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een groep Spreeuwen. En een paartje
Knobbelzwaan, gevaarlijk dicht langs de rails.
Nabij Weesp een eerste Boerenzwaluw en op de
Vecht opnieuw een Fuut. Boven de huizen de
eerste vijf Gierzwaluwen van de dag en op de
bovenleiding een eerste Ekster. Als de trein de
reis hervat, ontdek ik in een boomtop een Grote
Bonte Specht; iets verderop vliegt een tweede.
Het liefst zit ik achterwaarts rijdend aan het raam.
Daarbij kijk ik zoveel mogelijk haaks opzij. Het
voordeel van achteruit rijden is de mogelijkheid
van een tweede blik. Daarvan maak ik kort voor
Diemen gebruik: die grauwe schim tussen de
struiken blijkt inderdaad een Sperwer. Boven
Amsterdam zie ik mijn eerste Kleine
Mantelmeeuw. In de middag zitten er vaak vlakbij
Muiderpoort tientallen op een bedrijvendak. Hier
vliegen altijd wel enkele Zilvermeeuwen en
natuurlijk de nodige Kokmeeuwen. Af en toe een
zittende Merel of Houtduif en soms een Huismus.
En op diverse plaatsen een of twee Eksters: op een
tak, de bovenleiding of de rand van een dakgoot.
Het is wat druilerig, ik mis de Gierzwaluw hier.
Na mijn overstap (met Stadsduiven bijna op
grijpafstand op de perrons) passeer ik het
Westerpark met zijn (nu door de bladerdichtheid
onzichtbare) reigerkolonie. Het is weer droog. Er
vliegen drie Halsbandparkieten tussen de
boomkruinen. Felgroen, ondanks het grijze licht.
Vlak voor station Sloterdijk zitten altijd wel wat
kleine zwarte konijnen, ditmaal twee. Er huist een
complete kolonie, deels bruin, enkele rossig en het
overgrote deel zwart. Net als de parkieten van
zojuist van tamme herkomst. Er volgt na het
station een kartbaan, waar in de vroege zomer
altijd Kieviten en Scholeksters zitten. Ze lijken
vandaag te ontbreken, maar ik zie ze iets verderop
op een modderig bouwterrein. Daar vliegt een
drietal sierlijke Visdiefjes met de trein mee.
Zilvermeeuwen begeleiden de trein tot de tunnel.
Heel soms zie ik hier de Slechtvalk van de
Hemcentrale. Vanaf Zaandam beperkt de regen
het zicht. Toch ontdek ik hier en daar een
Nijlgans, wat Grauwe Ganzen en in de sloten wat
Meerkoeten en een Fuut. Uit het hooiland
fladderen twee Tureluurs op. Een Kievit, Wilde
Eenden en op een dak in Zaandijk een ontsnapte
blauwe Pauw. Veel exoten vandaag.
De trein mindert vaart. Daardoor kan ik een klein
vogeltje op naam brengen: mannetje Rietgors. Dat
kleine spul is lastig. Mede doordat je geen geluid
hoort. De Grasmus in zangvlucht bij Diemen zie
ik daar vaker. Vandaag was zijn dansende vlucht
de bevestiging van eerdere vermoedens. Na vier
eerdere waarnemingen weet ik nu zeker dat het
deze soort betreft.
De trein gaat net langzaam genoeg om verderop
een Lepelaar uit de sloot de kant op te zien
komen.
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Lepelaar (Muiderberg)

Bron: internet

Dan wordt de snelheid opgevoerd. Weilanden en
sloten strepen voorbij. Vogelgroepen worden vage
vlekjes. Niet alleen door nieuwe regenstriemen op
de ruit. Hoe hoger de snelheid, hoe lastiger de
herkenning van vogelsoorten wordt. De HSL
belooft wat dat betreft weinig natuurgenot. Tenzij
je van een impressionistisch landschap houdt. Op
gemaaid land meen ik wat Kieviten en Grutto’s te
herkennen, maar zijn die meeuwen ,’Zilvers’ of
‘Stormpjes’? Dit soort vragen horen bij het
vogelen vanaf het spoorwegnet. Wie niet tegen
deze frustratie kan en zekerheid wenst, kan in de
trein beter gaan zitten lezen. Voordeel is dat
vogels weinig schuw zijn voor een passerende
trein. In de winter grazen Smienten hier pal langs
het talud. Meermalen zag ik een Bruine
Kiekendief meevliegen op nog geen 20 meter
vanaf mijn zitplaats. Een ander voordeel is, dat je
zelf niet op de weg hoeft te letten. Je wordt
gereden door een ander. Want vogelaars op de
weg… Niet voor niets neemt mijn vrouw nogal
eens plaats achter het stuur als we de auto nemen.
“Let jij maar op de route!”(Oeps, afrit gemist,
want daar vloog iets!).
Tenslotte een tip voor liefhebbers van lijstjes: als
je geregeld met de trein reist, begin dan eens naast
je lijst van tuinsoorten eentje van treinsoorten.
Noteer niet alleen je zekere waarnemingen, want
misschien lost dat ene raadsel zich een aantal
ritten later alsnog op. Je zult verbaasd staan hoe
snel je lijstje groeit!
Kortom: De trein is een rijdende vogelhut. Soms
zit het mee en heb je een plekje bij het raam, met
de zon in de rug en schone ruiten. Soms zie je
bijna niets, wanneer de trein te vol is of als het
buiten donker, nat of mistig is. Maar voor wie de
frustratie van onvolledige waarnemingen van te
snel langs schietende vogels voor lief neemt, valt
er ook heel veel te genieten.
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Bosuilcapriolen
Elk jaar zijn diverse leden van de vogelwerkgroep actief met het controleren van nestkasten,
waaronder bos-, kerk-, en steenuilkasten. Ook Engbert van Oort heeft een aantal van deze
kasten hangen in de omgeving van Loenen/Vreeland. Van hem is het volgende relaas.

Engbert van Oort
Sinds enkele jaren broedt er in Vreeland een
Bosuil in de daar aanwezige duiventil; in het
voorjaar is het dan maar afwachten of het paar
deze broedplaats opnieuw gaat bezetten. Dit jaar
was het in ieder geval weer raak. Tijdens de eerste
controle namen de eigenaar van het landgoed
waar de duiventil zich bevindt en ik drie kleine
donzen uilskuikens waar. In overleg met Dick
Jonkers besloten we enkele dagen later - op 16
april - de jonge uiltjes te ringen.

Twee uilskuikens

Bosuil

Bron: internet

Aangekomen op de bewuste avond klom ik niets
vermoedend de ladder op om de jongen uit de til
te pakken om die te laten ringen. Wat schetste
echter mijn verbazing: er waren geen jongen
meer! Volgens Dick kan dat in een stadium met
zulke kleine jongen alleen maar voorkomen als er
predatie heeft plaatsgevonden. Wie of wat kan
prederen in een duiventil? Van roof door een dier
was geen spoor te vinden! Zou het soms roof door
mensen zijn geweest? Je weet maar nooit met de
handel in vogels, waarbij ook uilen via internet
worden aangeboden. Toevallig waren de
bewoners van het huis net dat weekeinde afwezig!
Na zoeken in de omgeving en enige discussie
besloten we toch maar om de ringspullen weer in
te pakken en te vertrekken.

Foto: Engbert van Oort

Onze verbazing kent geen grenzen.
We denken nu dat we de verklaring hebben
gevonden. Door de hoge temperaturen van de
afgelopen dagen hebben de jongen zich
waarschijnlijk uit de til laten vallen en zijn bijna
22 m over de grond gekropen, voordat zij de
boom in zijn geklommen en deze zitplek
bereikten. Van daaruit konden zij als echte
uilskuikens de nieuwe wereld om zich heen
aanschouwen. Dat deze boom volledig begroeid is
met klimop moet eerder een uitdaging zijn
geweest dan een belemmering. Nadat we van de
eerste verbazing waren bekomen liepen we om de
boom heen en zagen aan de achterzijde van de
boom één van de ouders wegvliegen.
Waarschijnlijk heeft deze de ‘wereldreis’ van de
jongen op een afstandje gevolgd.
Later hoorde ik dat het derde kuiken de voettocht
niet heeft overleefd. In de ligusterheg, tien meter
van de til, zijn de restanten gevonden van dit jong,
waar duidelijk een vos zijn maaltijd aan
overgehouden heeft.
Nog niet eerder hebben we binnen het
Vogelringstation Het Gooi een geval meegemaakt,
waarbij jonge uilskuikens hun geboorteplek zo
vroegtijdig verlieten en een zo grote afstand
aflegden.
Van jonge bosuilen is bekend dat zij tussen de 30
en 40 dagen na het uitkomen van de eieren het
nest verlaten (Mooij 1982). Deze bosuilen waren
aanmerkelijk jonger.

Op het moment dat we wegliepen viel mijn oog
op een vreemde bobbel in een boom zo’n twintig
meter van de duiventil. Jawel, op negen meter
Geraadpleegde literatuur
boven de grond zitten twee uilskuikens te kijken
Mooij. J.H. De bosuil. Kosmos ,Utrecht.
naar wat wij in hemelsnaam aan het doen zijn.
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Niet zomaar een vrijwilligster
Joke Eijpe is niet zomaar een vrijwilligster… Ze is een belangrijke vaste kracht van het
Naardense vogelhospitaal, die maar liefst vier ochtenden per week voor het “asiel” aan de
gang is. Week in, week uit! En dat nu al twintig jaar!
Tijdens de Open Dag van het Vogelhospitaal, op zondag 10 juni, ontving Joke uit handen van
voorzitter Gerard Glas een kleurrijk bloemstuk en veel lovende woorden. Het was een mooi
moment, dat ze niet snel zal vergeten.

Josée van Beek

Joke Eijpe ontvangt bloemen uit de handen van Gerard
Glas
Foto: Nel Huese

Wie is deze bijzondere vrouw, die zich al zolang
en zo consequent inzet voor zieke en gewonde
vogels? Hoe is het zo gekomen? Joke glimlacht en
straalt als ze eraan denkt hoe het vroeger was. De
omstandigheden waren toen nogal anders dan nu.
“Toen ik voor het vogelhospitaal begon te werken
was er geen stromend water, ja, in de sloot
ernaast. Je moest een jerrycan water meenemen
om je handen te kunnen wassen.” Ze grijpt terug
naar het moment dat ze, onbedoeld en dat woord
benadrukt ze, bij het asiel terechtkwam.
“Oprichter van het asiel Barend van Ingen had,
vóór hij van de gemeente Naarden toestemming
kreeg om op het. huidige asielterrein kooien te
plaatsen, overal in zijn huis zieke en gewonde
dieren gehuisvest. Toen dat er teveel werden
moest er naar een andere oplossing worden
uitgekeken.”
Volkstuin
“Nu kende ik Barend al, omdat hij hier op de
volkstuinen, die in hetzelfde natuurgebied liggen
als het asiel, de doorgeschoten groenten voor zijn
dieren kwam halen. Van mij kreeg hij ook
groenten en op een zeker moment vroeg hij me
eens bij zijn dieren te komen kijken. Toen ik daar
eenmaal op bezoek was geweest, samen met mijn
dochter, zijn we gebleven. Ik begon hem af en toe
te helpen. Mijn dochter verzorgde al gauw de
konijnen, want er waren in het begin niet alleen
vogels die werden opgevangen. Zo werden we er
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onbedoeld met kleine hand- en spandiensten bij
betrokken. Ik was vaak in de keuken; daar was
ook de ziekenboeg, die ik schoonmaakte. Al gauw
vroeg Barend of ik er elke dag voor wilde zorgen.
Dat wil ik wel, zei ik, maar dan alleen. Ik ga niet
de rotzooi van anderen opruimen. Dat betekende
dat ik zeven ochtenden in de week bij de kooien te
vinden was, een paar uur per dag. In die begintijd
was het asiel ‘s middags dicht. De middagen
bracht ik door in mijn volkstuin. Alles lekker
dicht bij elkaar, want ik woon schuin tegenover
het vogelhospitaal.”
Waarom vogels?
“Ja, ik heb wel wat met vogels. Ik denk dat het
komt door de vrijheid die ze hebben! Overigens
ben ik niet sentimenteel als ik er een moet laten
inslapen hoor, of vanzelf dood gaat. Nee, daar heb
ik geen moeite mee; dat is de natuur,” zegt ze
nuchter. “Ik kom uit een nest van zeven kinderen,
mijn moeder werd 90 jaar. Op een gegeven
moment heb ik de weekenden vrij genomen. Dat
was na de dood van Barend. Toen is mevrouw van
Ingen de zorg van het asiel gaan overnemen. En
die vrije weekenden konden, doordat Frank van de
Woord, de huidige beheerder, die ongeveer gelijk
met mij is begonnen, veel jeugdige vrijwilligers
aantrok. Die hielpen een handje en dat zorgde
ervoor dat ik wat minder hoefde te doen. Ik
voerde de vogels, hield de hokken schoon. Ik deed
ook wel wat verpleging, heb wel vogels met
botulisme doorgespoeld en een ziek oog met zalf
behandeld… maar nee, geen echt medische
dingen hoor, dat niet. Fysiek werd het me na tien
jaar te zwaar. Daarom ben ik op de bus gaan
rijden, de asielbus! Ik haal er het voer mee, het
brood bij bakkerij het Stoepje en ik vervoer er de
dode vogels mee naar de gemeentewerf voor
destructie. En, oh ja, bij de Plus supermarkt haal
ik ook brood en groenten die ze moeten wegdoen
vanwege de datum.
En ik zorg voor de was: de vuile handdoeken, die
dienen als vloerbedekking voor de kleine kooitjes.
De knalgele vrijwilligers-t-shirts die ze ook op de
open dag droegen heb ik ook gewassen.”
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Wat is er in de loop van de jaren veranderd in
en rond het vogelhospitaal?
Haar gedachten dwalen weer af naar vroeger.
Terwijl ze dromerig uit het raam van haar flat naar
buiten kijkt, haar ogen gericht op het groen
waarachter het asiel schuilgaat, vertelt ze: “Ik
vertelde al dat we alleen de sloot hadden als
watervoorziening. Er was zelfs nog geen toilet.
We hadden geen verwarming, geen telefoon.
Alleen kooien waren er. En tot verdriet van de
buurt een aggregaat, dat ervoor zorgde dat we
water uit de sloot konden pompen voor het vullen
van de waterbakken en voor het schoonmaken van
de kooien. Vanwege de herrie draaide het niet de
hele dag hoor ”
“De omvang van het asiel is met de jaren toegenomen, veel vogels komen nu uit alle delen van
Nederland. Iemand uit het Gooi die een gewonde
vogel op het strand ziet neemt hem mee en brengt
hem hier. En de dierenambulance brengt ze ook.
De zorg van de mens voor het dier is toegenomen.
Kinderen worden op school en ook hier door
rondleidingen en dialezingen bewust gemaakt van
vogels en hun bestaan, waardoor ze oplettender
zijn en gewonde vogels oppakken en hier brengen.
En hun ouders wijzen op de mogelijkheid de
vogels te redden door ze naar het asiel te brengen.
Ik maak geen onderscheid tussen soorten vogels;
elk dier is er een. Of er nu veel of weinig van een

soort zijn, ik vind dat ze allemaal een kans moeten
krijgen.”
Regelrechte soap
De dagen die ik hier in het hospitaal meemaak
hebben vaak veel weg van een soap. Daarvoor
hoef ik niet naar de tv te kijken; het gebeurt hier
allemaal voor mijn ogen. Alles heb ik
meegemaakt: van liefde, jaloezie, intense vreugde
en verdriet, van sentimentele oude dametjes tot
mensen die het niet zo nauw namen… Zoveel
vrijwilligers heb ik zien komen en gaan, met hun
ontluikende liefdes, hun ruzies… Nee, geen
moord en doodslag. Maar wel, dat Van Ingen in
het oude asiel ineenzakte door een hartstilstand.
We moesten naar een woning in de buurt rennen
om een ambulance te kunnen bellen. Elf maanden
later was hij overleden.”
Joke omschrijft zichzelf als een doe-mens, geen
studiehoofd. “Leren om te leren is niets voor mij;
ik moet dingen doen. Al doende leer ik dan bij, de
dingen die nodig zijn om te weten.”
Tijdens ons gesprek komt er nog een bezigheid
van Joke naar voren, haar vrijwilligerswerk in het
Tergooi ziekenhuis te Blaricum. Dat doet ze zelfs
al 22 jaar. Glunderend zegt ze niet alleen het
vogelvrouwtje (in het vogelhospitaal) te zijn maar
(in het ziekenhuis) is ze ook de fruitdame en het
bloemenmeisje!
Dank Joke, voor je toegewijde inzet

Open Dag Vogelasiel 2007

Foto: internet

Engbert van Oort en Dick Jonkers op de Open Dag

Expositie Theetuin Eemnes 5 tot en met 9 september
Uitnodiging tot deelname
Een aantal leden van de Vogelwerkgroep heeft al twee keer in de Theetuin in Eemnes geëxposeerd. Deze
twee keer was het onderwerp vogels. Ook dit jaar komt er weer een expositie. Dit keer hebben we besloten
om het onderwerp te verbreden. Het thema is: ‘natuur’.
Daarom nodigen wij dit jaar van harte alle leden van het IVN en de Vogelwerkgroep uit om mee te doen.
U kunt uw deelname doorgeven aan:
Bertus van den Brink (035-52 58 142) of
Nicole van Gans (035-62 42 740).
Deelnemers kunnen zich tot eind augustus aanmelden. Schilderijen, tekeningen en beelden met de natuur als
onderwerp kunnen geëxposeerd worden. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij ook een dagdeel
aanwezig is bij de expositie.
Wij verheugen ons erop om dit jaar weer een heel uitgebreide en gevarieerde expositie in te kunnen richten
met veel deelnemers! De theetuin is in die tijd geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Kijk op www.theetuineemnes.nl.
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Op reis naar het buitenland met de Vogelwerkgroep
Katja Wijburg
Wij gaan naar Muritz-Nationalpark, een
schitterend gebied in Noordoost-Duitsland,
voormalig DDR-gebied. Wat het landschap betreft
doet het mij denken aan een mengsel van de
Oostvaardersplassen en Zuid-Limburg samen in
één gebied en dan natuurlijk vele malen groter,
met planten, insecten en vlinders die wij in
Nederland niet zo veel zien.
Een kleine opsomming: langs de wegen zien wij:
de gewone sleutelbloem, ossentong en cipreswolfsmelk. Verder vlinders zoals de Rouwmantel,
Koninginnepage, Kleine Vuurvlinder,
Landkaartje, Oranjetipje. Van dit alles zijn er veel.
Maar wij zijn gekomen voor de vogels…. En ook
dat levert een indrukwekkend schouwspel op want
roofvogels zijn er in overvloed, evenals
zangvogeltjes, spechten, rietvogels.
In de eerste 24 uur tijd zien en horen wij
’s avonds een Draaihals, een groep van 27
Brilduikers op het meer en horen wij ’s nachts de
hoemp van de Roerdomp. Er zijn er meerdere en
het is geen straf om er wakker van te liggen. Er is
ook een man Bosuil in de buurt.
De volgende morgen begint om een uur of vijf het
concert van Zwartkop, Winterkoning, Merel,
Nachtegaal, Zanglijster en vele andere. Buiten
struikelen wij bijna over de Witte Kwikstaarten en
de Ringmussen.
Onderweg flitst de IJsvogel langs ons oog, worden
wij verrast door twee Kraanvogels en zien wij
even later hoog in de lucht tegelijkertijd een
Dwergarend, Rode Wouw, Zwarte Wouw,
Buizerd en Bruine Kiekendief, alsof het niets is.
Even later komt er nog een Visarend in beeld en
natuurlijk de Zeearend.

Nest van een Buidelmees

Foto: Katja Wijburg

Verderop in een plassengebiedje, annex viskwekerij, zingt de Grote Karekiet ons toe. Dan nog
een echtpaar Roodhalsfuut bezig met nestbouw
of…zit zij nu een ei te leggen? Even goed kijken,
terwijl ineens ook een Buidelmees zich laat horen
en zien; wij komen ogen en oren tekort hier.
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Wat een schoonheid en dit alles bij zonovergoten
hoogzomer weer. Aan het eind van de eerste dag
hebben we al een score van 76 soorten.
De plek waar wij tijdelijk wonen heet MuritzParadies en dat klopt, dit gebied is een waarachtig
paradijs.
De dagen die volgen zijn een herhaling van de
eerste met steeds meer soorten vogels, die wij zien
in aangenaam gezelschap en soms onder barre
omstandigheden. Want heeft u ooit gefietst in een
zandbak? Wij wel, zelfs de beste versnelling helpt
niet en tijdens zo’n tochtje hoor je behalve de
vogels, ook mensen leuke dingen zeggen. Een
gevleugelde opmerking is dan: “Ik ken alle
ezelsbruggetjes maar ik weet niet meer bij welke
vogel ze horen”. Deze uitspraak kan alleen maar
van een vogelaar komen die ontzettend veel van
vogels houdt!

In de omgeving van Mueritz

Foto: Katja Wijburg

Een andere opmerking die wij hoorden is
“vogelen is afzien” en ja ook dat klopt wel. Zo
stonden wij een uur in de brandende zon aan de
rand van een veldje te wachten op de terugkomst
van man Visarend; er moest immers gefotografeerd worden. Hij heeft niet willen poseren die
dag en toch was het geweldig en bleven wij hopen
en moed houden. Overigens zat vrouw Visarend
over de rand van het nest naar ons te loeren, dus is
zij wel gekiekt.
Eerder die dag zagen wij op een andere plek zes
Zeearenden tegelijk in de lucht zweven; hoeveel
kan een mens eigenlijk hebben? De camera’s
konden het wel aan en klikten vrolijk door; er
waren er genoeg.
De reis naar Muritz, mijn eerste buitenlandreis,
vind ik een geweldige ervaring. Ik heb niet alleen
veel gezien, ik heb ook genoten en geleerd van de
deskundigheid van andere deelnemers, de inzet
waarmee door een ieder werd deelgenomen aan de
excursies en de organisatie van de reis. Alles tot in
de puntjes geregeld, dank zij André, Engbert en
Wim. Ik hoop dit nog eens te mogen meemaken.
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Excursie Oostvaardersplassen met groep I
(Verslag)

“Ik wilde dat ik ook weer acht jaar was zodat ik bij jullie op de cursus kon komen en ook van
die leuke excursies kon meemaken”.

Conny Leijdekker
Op zaterdag 21 april stond er een excursie in de
Oostvaardersplassen met onze jongste jeugdgroep
op het programma.
Om 10.00 uur was het verzamelen bij het
bezoekerscentrum aldaar. Als eerste kregen de
kinderen een inleidend filmpje over het ontstaan
van de Oostvaardersplassen te zien en daarna
gingen we met vijftien kinderen, een aantal ouders
en vier begeleiders (Katja, Bertus, Frans van Lier
en Conny) op stap.

Jeugdgroepexcursie

Foto: Katja Wijburg

Natuurlijk moesten we bij een van de eerste
bruggetjes de gigantische karpers bekijken terwijl
de Boerenzwaluwen over ons heen zoefden.
Aangezien het de goede tijd van het jaar was en
een stralende dag werden we van alle kanten
toegezongen door Fitissen, Tjiftjaffen, Vinken en
allerlei soorten mezen.
In het bos aangekomen werden de omgevallen en
dode bomen geïnspecteerd op insecten, wormen
en ander kruipend gespuis.
Al vogelend en sporen zoekend kwamen we bij de
kijkhut De Zeearend aan. Daar namen we een eeten drinkpauze, ondertussen genietend van het
prachtige uitzicht. Recht voor de hut stond een
groepje edelherten en langs de kant foerageerden
een grote groep Brand- en Kolganzen die zich
groepeerden voor hun terugtocht.
Rond de hut vloog een Staartmeesje, dat zo af en
toe even in een struikje neerstreek, zodat we het
wat beter konden bekijken. Hij/zij had niet het
geduld om dat langer dan een halve minuut toe te
staan.

In een kommetje aan de rand van het water
ontdekten we een paar Groenpootruiters en een
prachtige Zwarte Ruiter die al helemaal in
zomerkleed was.
Maar lang konden we niet blijven, want onze
missie was het kijkscherm op de Kleine Praambult, waar de Zeearend gesignaleerd was. Op weg
daarheen ontdekte een van de kinderen een rover
in de lucht die een Slechtvalk bleek te zijn.
Bij het kijkpunt aangekomen was het geluk met
ons, want de Zeearend was met de telescoop goed
te zien, zittend in een kale boom. Missie geslaagd.
Toen we op onze terugtocht waren, troffen ook
nog een grote groep paarden: Koniks met een
aantal veulens. Hierdoor was onze trip natuurlijk
helemaal af. Na drie uur waren we weer terug bij
ons startpunt
En werden vijftien tevreden kinderen weer
opgehaald en we kregen nog een compliment van
een van de ouders die zei: “Ik wilde dat ik ook
weer acht jaar was, zodat ik bij jullie op de cursus
kon komen en ook van die leuke excursies mee
kon maken”.
Een groep uit Flevoland zal waarschijnlijk
hetzelfde denken, want een van onze leiders had
zich in het verzamelpunt vergist. En aangezien hij
bij groep 1 alleen deze excursie mee zou maken,
kende hij de kinderen niet. Hij heeft toen vol
overgave (daarmee hun eigen programma volledig
in het honderd laten lopend) een onbedoelde
groep rondgeleid die de ochtend van hun leven
hebben gehad.

Jeugdgroepexcursie

Foto: Katja Wijburg

Kortom een geslaagde excursie in zowel de
Oostvaarders- als de Lepelaarsplassen van onze
jeugdgroep.
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“Abnormaal”
Hans Russer
Vogels kijken blijft toch een merkwaardige bezigheid, ja bijna een besmettelijke ziekte. Als je het te pakken
hebt, dan laat het je eigenlijk niet meer los. Ik heb meerdere vogelaars gekend, die er op een gegeven
moment om diverse, vaak privé-redenen, een punt achter zetten. Maar na een paar jaar zie je ze toch vaak
weer wat schuchter in het veld verschijnen. Ze kijken dan een beetje schuldbewust, als verloren zonen die
opnieuw bij hun ouderlijk huis aankloppen. Gelukkig zijn wij, beste lezers en vogelvrienden, als gesettelde
vogelaars niet kinderachtig en worden ze meestal met open armen ontvangen. Want elk paar ogen en oren
extra is altijd welkom, want wie weet wat onze verloren zoon binnenkort aan leuke soorten ontdekt of aan
wat voor een projecten hij wil meewerken.
U merkt het: ik heb het over “hij” want vogels kijken is toch vooral een mannelijke bezigheid. “Ho-ho-ho”
hoor ik nu de dames onder ons gezelschap roepen. Er zijn toch genoeg vrouwen in het veld te vinden of
actief in diverse ornithologische verenigingen? Dat is waar, maar het leeuwendeel van de vogelaars is toch
van mannelijke kunne en dat heeft volgens mij een reden. Om deze hobby te beleven moet je eigenlijk een
beetje getikt zijn: want ’s ochtends voor dag en dauw inventariseren of naar een een zeldzaamheid ergens in
het Lauwersmeer gaan is eigenlijk niet helemaal normaal. Of ’s nachts als halve criminelen door pikdonkere
natuurgebieden struinen om de Nachtzwaluw of het onbeduidende rateltje van het Kleinst Waterhoen te
beluisteren is ook niet gangbaar.
Ik stond bijvoorbeeld verleden jaar bij Polder Achteraf te wachten op het verlossende “prrt” van deze soort
(meer is het niet), toen een paar nachtbrakende vissers (ook van die typische figuren) naast mij gingen zitten.
Op een geven moment hoorde ik eindelijk het gewenste geluid en vertelde de vissers opgewonden dat ik het
“prrt” van het Kleinst Waterhoen gehoord had, waarna zij toch zorgelijk naar mij omhoog keken en zich
afvroegen of ik wel helemaal lekker was. Maar ja als bij hen het molentje ratelt, dan zijn zij meteen wakker,
dus heren: de pot verwijt de ketel …
Maar goed, vrouwen zijn toch wel wat nuchterder als mannen en hebben meestal iets, van: “doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg”. En dat kan je je nu eenmaal als fanatieke vogelaar niet veroorloven,
want als je het Kleinst Waterhoen wil horen, dan sta je ’s nachts in “the middle of nowhere” en lig je niet in
je bed, zoals elk ander normaal mens. Gelukkig zijn er enkele dames onder ons, die ook een beetje
“abnormaal” zijn en dat is maar goed ook, want anders voelen wij ons als mannen wel heel erg alleen staan
in ons curieus, maar goedaardig tijdverdrijf. À propos, het Kleinst Waterhoen is deze zomer voor het derde
(!) achtereenvolgende jaar in de Polder Achteraf - sinds 2002 Noord Hollands natuurgebied - waargenomen
en zo’n reeks jaren kenden alleen gerenommeerde rallengebieden als Kampereiland en de Makkumerwaard!

Uit de veren
Werkgroepen Subgroep Avifauna

Coördinatoren

tel. nrs.

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

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

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

13. Roofvogels
14. IJsvogels
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Een uiterst zeldzame vogelgids
Johan de Koning
De onlangs verschenen Vogelgids van cabaretier
Hans Dorrestijn heeft zoveel publiciteit gekregen,
dat iedere vogelaar in Nederlands er inmiddels
wel van gehoord zal hebben. Maar speciaal voor
De Korhaan stelde de uitgever een recensieexemplaar ter beschikking, dat ik inmiddels twee
keer heb gelezen. Dat moest ook wel, want om
met het grote nadeel van dit boek te beginnen: het
bevat wel een register van vogelnamen, maar niet
van persoonsnamen en in deze vogelgids gaat het
vooral om de mensen die erin voorkomen.
Dat zit zo. Hans Dorrestijn heeft een theorie dat er
een snijpunt bestaat tussen vogels en mensen. 'Ons
aller lot is veel meer met vogels verbonden dan u
denkt', schrijft hij in een van de tien voorwoorden.
Het komt erop neer dat de waarneming van
nieuwe vogelsoorten in ons leven vaak verbonden
is aan ervaringen waarin onze medemensen een
belangrijke rol spelen. Die ervaringen worden
door de auteur met veel liefde opgetekend in zijn
alfabetisch gerangschikte vogelbeschrijvingen.
Als je dan aan het einde van de gids bent, lees je
bij de Z van Zijdestaart een verhaal over Suusje,
een sterke vrouw die Dorrestijn heeft zien
opgroeien tussen volstrekt neurotische
volwassenen, waaronder hijzelf. Ze overlijdt op
jonge leeftijd aan kanker, met een brief van
Dorrestijn onder haar hoofdkussen. Op zo'n
moment wil je dus wel een hele roman over
Suusje lezen en vraag je je af bij welke
vogelsoorten zij ook al weer aan de orde kwam.
Daar kom je met dit register niet achter.
Dus ga je de gids weer opnieuw lezen en kom je
in allerlei verhaaltjes een zekere Chrit tegen, een
vriend zoals elke vogelaar wel zou willen hebben.
Maar wie was hij ook alweer precies en waar
heeft Dorrestijn hem ontmoet? Je merkt dat je de
naam in jezelf steeds uitspreekt als Chrrrit, maar
pas bij de R van Rotskruiper kom je er weer
achter dat het Chrit Koenen betreft, de gevoelige
Limburger met de rollende r, die sociaal werker is.
Dat laatste verbaast Dorrestijn. 'De meeste sociaal
werkers hebben nauwelijks een gevoelsleven',
zegt hij. 'Ja, mijn collega's nemen vaak al afstand
voordat ze dichtbij zijn geweest', antwoordt zijn
vriend. 'Mooi gezegd, Chrit, mooi gezegd', besluit
Dorrestijn. 'Dat zou ik je niet kunnen verbeteren
en ik ben nog wel een echte schrijver.'
Ook over Dorrestijn zelf komen we veel aan de
weet: de boze stiefvader die zijn jeugd vergalde
(als ik het goed lees woonden ze in Hilversum),
zijn mislukte huwelijk, zijn opname in een
'gekkenhuis' en de hereniging met zijn twee lieve

kinderen. Geen kattenpis allemaal. Het maakt dit
boek tot een uiterst zeldzame vogelgids. Want
laten we eerlijk zijn: van Peterson, Peter Grant en
Peter Hayman, weten we na lezing van hun werk
weinig tot niets, van Dorrestijn alles.

Deel van de afbeelding op de voorzijde van het boek

Maar leert hij ons ook wel iets over vogels?,
vraagt de nog niet afgehaakte vogelaar zich
wellicht af. Toch wel, ook al beschrijft hij zichzelf
keer op keer als een 'vogelkruk', die vijftien jaar
lang met een slechte verrekijker heeft
rondgelopen. Maar hij noteert vlijtig wat zijn
vrienden hem over vogels vertellen en met welke
andere vogelsoorten je ze snel verwart. Ook wordt
bij iedere vogel die genoemd wordt een duidelijke
foto afgebeeld, afkomstig van de website Birdpix.
Maar belangrijker is eigenlijk iets anders. Op
vogelclubs houden we ons vlijtig bezig met het
waarnemen van vogels en als we gevorderd zijn
dragen we een steentje bij aan de bescherming.
Maar waar deze gids ons op wijst is, afgezien van
de schoonheid, de betekenis van vogels. Op het
snijpunt van mens en vogel geven mensen nou
eenmaal graag betekenis aan toevallige
ontmoetingen, bijvoorbeeld door ze als voorteken
te beschouwen.
Lang geleden maakte de latere cabaretier aan het
eind van een rampzalige vakantie in een benauwd
huisje in Scharrendijke een wandelingetje naar
een voetbalveld. Daar ziet hij voor het eerst een
vogeltje met rood op het voorhoofd: 'Kleine
Barmsijs, 'Carduelis cabaret. Goed voorteken: ik
ben zelf ook klein en ik doe aan cabaret. Er zijn
nog maar weinig mensen die om me lachen, maar
daar zal nu verbetering in komen.'
De Keep beschouwt hij als het 'vliegende
godsbewijs'. Want: 'de Keep heeft op de zijkant
van zijn lijfje een streepjes- en stippeltjespatroon
dat bewijst dat er een Kunstenaar achter de
Schepping zit en geen toevallige dommekracht.'
Wielewalen noemt hij 'de knalgele metafoor van
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het Onvervuld Verlangen'. Of nog lyrischer:
'Wielewalen zijn zo schuchter als jonge meisjes,
maar hun blozen is geel.'
Er bestaat geen cabaretier zonder ergernissen en
antipathieën, zelfs niet als het over vogels gaat.
Over de Koekoek schrijft Dorrestijn: 'Ik ben
bepaald niet de enige die afwijzend staat
tegenover het stemgeluid van de Koekoek.' De
Merel noemt hij een 'tuintiran'.
De Europese Kanarie daarentegen is een symbool
van onschuld. Tijdens een reis door Bulgarije slaat
de schrijver vol afgrijzen een maffiatransactie
gade, als zijn vriend Chrit hem wijst op een
Europese Kanarie.

'Hij lijkt wel van goud!', roept Dorrestijn.
'Levend goud', verbetert Chrit, 'puur levend goud!
Terwijl die lui alleen maar bezig zijn voor dooie
goudstaven.'
En dan volgt de moraal: 'Er klinkt een oneindige
minachting in zijn (Chrits) stem. Maar hij heeft
gelijk. Wij zijn stukken beter af met Europese
Kanaries. Ga toch bij een vogelclub, mensen, daar
zitten de good guys.'

Dorrestijns vogelgids, Hans Dorrestijn.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2007. 272 pp. €
24,90. ISBN 978 90 388 1451 3.

Rinke Tolman, zwerver onder de open hemel.
Bent u wel eens in Museum Oud Soest geweest? Of hebt u wel eens gehoord van Rinke
Tolman? Door het advies van Mia Kraal op te volgen en het Museum Oud Soest te bezoeken
maakt u kennis met een natuurliefhebber die in dit museum een plaatsje heeft gekregen.

Mia Kraal
Rinke Tolman (1891-1983) was een natuurmens
pur sang, Hij werd in Friesland geboren en volgde
een opleiding aan de Rijkskweekschool, waar hij
in 1913 voor het eindexamen zakte met nota bene
een onvoldoende voor het vak Kennis der Natuur!
In 1922 vestigde hij zich met zijn vrouw Käthe
Mussche in Soest. Käthe maakte de foto's bij zijn
publicaties en boeken en heeft hem gedurende 65
jaar aangespoord en geïnspireerd. Tientallen
publicaties in o.a. tijdschriften en kranten,
verschenen van de hand van Rinke en met J. van
Schaik en Jan P. Strijbos was hij redacteur van
het natuurtijdschrift ‘In Weer en Wind’.
In Soest was Rinke een bekende figuur, bijna
dagelijks te vinden op zijn geliefde Eng en in de
polder en ook landelijk deed hij van zich spreken.
Wandelen en observeren deed hij graag, want:
“als je kuiert, zie je meer”, volgens Rinke. Het
boek De Kievit, een monografie over onze
nationale vogel, is een bescheiden standbeeldje
voor zijn lievelingsvogel.
Ik heb meerdere malen aan medevogelaars van
onze werkgroep gevraagd of de naam Rinke
Tolman bekend was en het antwoord was
eigenlijk altijd ontkennend. De aanleiding om dit
stukje te schrijven is dat Museum Oud Soest,
waarvan ik een enthousiast medewerkster ben,
sinds kort een plaatsje heeft ingeruimd voor Rinke
Tolman en dat op een natuurlijke manier. Een
Grutto en een paartje Kieviten, compleet met
nestje met drie eieren zijn daar te zien en zelfs een
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Dodaars ontbreekt niet. Het onlangs uitgekomen
boek ‘De Eem, verborgen rivier’, van de hand van
Koos Termorshuizen en Jos Wassink, maar ook
een paar boeken van Rinke zelf, liggen bij dit
tafereel ter inzage, terwijl er constant een dvd over
de Eem wordt gedraaid.

Museum Oud Soest

Foto: website

Buiten de permanente tentoonstelling van het
museum is er momenteel, vanwege de
openstelling van Paleis Soestdjik, ook een Oranje
Tentoonstelling over dit paleis ingericht met als
titel “Koninklijke Sferen”.
Een bezoek aan Museum Oud Soest,
Steenhofstraat 46, geopend op zaterdag- en
zondagmiddag van 13.30 - 17.00 uur, (groepen op
aanvraag, tel: 035 6023878 of bij Hanneke
Roskam, tel 035 6018750) is zeker de moeite
waard!
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Veldwaarnemingen
Engbert van Oort
Geoorde Fuut
Koereiger
Grote Zilverreiger
Lepelaar
Brandgans
Nijlgans
Smient
Krakeend
Zomertaling
Slobeend
Krooneend
Witoogeend
Nonnetje
Wespendief
Havik
Sperwer
Visarend
Torenvalk
Smelleken
Boomvalk
Slechtvalk
Kwartel
Fazant
Waterral
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Goudplevier
Kanoet
Kemphaan
Bokje
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Zwarte Stern
Halsbandparkiet
Koekoek
Steenuil
IJsvogel v.a.
Groene Specht
Zwarte Specht
Boerenzwaluw
Nachtegaal
Blauwborst
Sprinkhaanzanger
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Boomklever
Wielewaal
Goudvink
Appelvink
Zwarte Zwaan

v.a.
v.a.

v.a.
v.a.
v.a.

v.a.

v.a.
v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.
v.a.

26-04-07
23-05-07
29-01-07
15-04-07
09-46-07
05-05-07
23-04-07
05-05-07
22-04-06
05-05-07
06-06-07
26-04-07
12-05-07
v.a. 12-05
15-04-07
23-02-07
28-04-07
07-04-07
24-03-07
26-05-07
11-04-07
19-05-07
07-04-07
09-04-07
09-05-07
05-05-07
04-04-07
24-03-07
12-05-07
05-05-07
21-04-07
22-04-07
05-04-07
06-04-07
23-04-07
11-04-07
26-04-07
25-04-07
23-04-07
07-06-07
09-06-07
28-05-07
04-06-07
07-04-07
26-04-07
15-04-07
15-04-07
30-05-07
08-04-07
26-04-07
25-05-07
28-05-07
26-04-07
26-04-07
18-03-07
14-06-07
09-04-07
02-04-07
03-11-06

1
1
8
8
70
2
1
2
2
2
2
1
1
2x
2
4x
3x
2x
1
1
3x
1
2
1
1
10
6
1300
30
2
1
5x
68
7x
1
4
6
8
1
24
24
7x
1
6x
1
1
7
1
10x
1
1
1
4x
1
1
1
2x
8x
1

Eemmeer, nabij Raboes, D. Jonkers, J. Roodhart, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, H. van Bork, foeragerend
3 locaties, G. Bieshaar, M. de Graaf, J. Roodhart, foeragerend
4 locaties, D. Jonkers, J. Roodhart, VRS vliegend en foeragerend
Oud Naarden, VRS Het Gooi, overvliegend
Maatpolder, Eemnes, S. Zeldenrust, foeragerend
Noordpolder te Veld, Eemnes, VWG excursie, rustend
Maatpolder, Eemnes, S. Zeldenrust, foeragerend
Noordpolder te Veld, Eemnes, VWG excursie, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, S. Zeldenrust, foeragerend
Gooimeer, G. Bieshaar, J. Kuijer, rustend
Eemmeer, nabij Raboes, D. Jonkers, J. Roodhart, rustend
Eemmeer, nabij Raboes, D. Jonkers, J. Roodhart, rustend
2 locaties, D. Jonkers, J. Roodhart, VRS, overvliegend
Oud Naarden, VRS Het Gooi, overvliegend
3 locaties, G. Bieshaar, P. v.d. Linden, vliegend en foeragerend
3 locaties, C. de Vink, VRS, éénmaal met prooi (rat)
2 locaties, D. Jonkers, VRS, foeragerend en overvliegend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, laag vliegend
Oud Naarden, Naarden, VRS, overvliegend
2 locaties, G. Bieshaar, VWG excursie, jagend en foeragerend
Eendrachtpark, Bussum, C. de Vink, gehoord – trekroep
Rondweg, Huizen, M de Graaf, overvliegend
Oud Naarden, Naarden, VRS, uitsluitend gehoord
L. van Eikenrode, Loosdrecht, C, Platteel, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, S. Zeldenrust, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, 3 paartjes broedend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, vliegend, rustend, foeragerend
Sportpark Zuid, Bussum, C. de Vink, in slordige waaier vliegend
Maatpolder, Eemnes, S. Zeldenrust, rustend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, net voor de maaier opvliegend
5 locaties, VWG excursie, J. Roodhart, vliegend en foeragerend
Zuidpolder te Veld, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend, rustend
3 locaties, D. Jonkers, J. Roodhart, veelal foeragerend
Noordpolder te Veld, Eemnes, VWG excursie
Maatpolder, Eemnes, J. Roodhart, foeragerend
Gooyergracht, Eemnes, D. Jonkers, R. Roodhart
Gooimeer, G. Bieshaar, rustend
Haven van Huizen, M. de Graaf, foeragerend
Terra Nova, Vreeland, E. van Oort, 12 paar broedend
Wijk Hoefijzer, Loenen, P. Gijsen, overvliegend
4 locaties, D. Jonkers, J. Kuijer, J. Roodhart, o.a. baltsend
Maatpolder, Eemnes, D. Jonkers, jong gevonden in koekoek
5 locaties, M. de Graaf, J. Roodhart, VRS, veelal foeragerend
Valse Bosje, Eemnes, D. Jonkers, J. Roodhart, overvliegend
Oud Naarden, VRS Het Gooi, alleen gehoord
Oud Naarden, VRS Het Gooi, vroege waarneming
Burg. Visserlaan, Naarden, D. Jonkers, E. van Oort, zingend
5 locaties, D. Jonkers, J. Roodhart, alle baltsend
Gooyergracht, Eemnes, D. Jonkers, zang
Eemmeer nabij Gooyergracht, J. Roodhart, luid zingend
Valse Bosje, Eemnes, D. Jonkers, zang
3 locaties, M de Graaf, E. van Oort, allen zingend
Bijvanck, Blaricum, D. Jonkers, foeragerend in dorpstuin
Zuidpolder te Veen, Eemnes, M. de Graaf, baltsend
A 27 nabij Eemnes, D. Jonkers, E. van Oort, overvliegend
2 locaties, G. Bieshaar, VRS, overvliegend en rustend
3 locaties, G. Bieshaar, D. Jonkers, VRS, veelal vliegend
Zuidpolder te Veld, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend, rustend
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Mutaties Ledenbestand
Nieuwe Leden
Brom
S A Brugman
Mw A Budding
Mw M Casander
H Casander
Mw M de Crean
G van Essen
Mw E C de Graaff

1272 BC
1276 BP
1241 XG
1273 WN
1273 WN
1277 EX
1271 NG
1402 EK

Huizen
Huizen
Kortenhoef
Huizen
Huizen
Huizen
Huizen
Bussum

06
035
035
035
035

53628421
6913152
6563209
5259131
5259131

06
035

52005327
6919961

R van Grieken
Mw W Groot
Mw N Haaksman
Mw A de Hart
Mw N Hoogmoed
M Hornsveld
J A M Kleemans
M Lorenz
J G Odink
R Pos
Mw T Postma
Mw W Schouten
Mw G Sjerps
Mw S van Werkhoven
K Wiegert

Jan van Galenstraat 8
Klipper 10
Dodaarslaan 1
Vlie 30
Vlie 30
Gooimeerpromenade 125
Narcisstraat 36
H. Kamerling Onnesweg
76e
Floralaan 5
Melkweg 15
Gooisekust 4
Gooisekust 4
Breezand 8
Wakkerendijk 29a
Catharina v. Renneslaan 33
Schout 15
Lothariuslaan 28
Meentweg 46
Gooimeerpromenade 125
Wakkerendijk 29a
Breezand 8
Javalaan 29
De spiering 22

1211 JT
1251 PP
1274 JG
1274 JG
1274 TD
3755 DA
1403 ER
1412 NA
1402 GL
1261 XV
1277 EX
3755 DA
1274 TD
1217 HD
1398 EL

Hilversum
Laren
Huizen
Huizen
Huizen
Eemnes
Bussum
Naarden
Bussum
Blaricum
Huizen
Eemnes
Huizen
Hilversum
Muiden

035
035
035
035
035
035

6246756
5311757
5268652
5268652
5251632
5314303

035
035
035

6943797
6915892
5382497

035
035
035
0294

5314303
5251632
6216106
263755

Adreswijzigingen
Mw J Alers
Mw M Blokland
A J Flierman
W F J Hegge
H H Idzerda
IVN Eemland
M Karperien
M Prins

Bronkhorstkamp 10
Bredesteeg 11
Zwarteweg 16
Bagijnesingel 13
Koningslaan 14a
De bark 2
Bronkhorstkamp 10
Haarweg 73

7151 DJ
3811 WS
1412 GE
8021 AC
1405 GL
3742 HC
7151 DJ
6709 PP

Eibergen
Amersfoort
Naarden
Zwolle
Bussum
Baarn
Eibergen
Wageningen

0545

478378

035
038
035
035
0545
035

6980128
4528195
6930418
5415564
478378
6241133

Bedankt
Mw B Wildschut-Deliou

Blaricum

Uitgeschreven
Mw D M Janssen
Mw A Meulmeester
F Uges
J I Visser

Blaricum
Amsterdam
Kortenhoef
Huizen

G
G
G
H
G
G
G
G
H
G
G
H
G
H
G
G
H
G
H
G
H
G
H

H
G
G
G
G
M
G
G

Vogelfestival 2007
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus vindt het derde Vogelfestival
in de Oostvaardersplassen plaats. Het thema van het festival is: “Vogels in een veranderend klimaat”.
Natuurliefhebbers van jong tot oud kunnen genieten van een gevarieerd programma: lezingen, excursies,
workshops, exposities, jeugdactiviteiten en presentaties en verkoop van boeken, optiek, kunst, e.d.
Het evenement wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Voegelbescherming. Locatie: Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, Lelystad.
Informatie: www.vogelfestival.nl
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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. 32 (1) mrt.’07 Blad van de
Faunabescherming. H. Niesen ‘Rapen van
kievitseieren dit jaar -helaas nog- beperkt toegestaan.’
J. Bouterse ‘Onderzoek naar grote grazers: Het zijn de
ménsen die zich moeten gedragen.’ R. Stockmann
‘Hoe blij moet de fauna zijn met
faunabeheerseenheden? Een kritische blik.’ L. v.d.
Bergh ‘Het Europese faunabeleid: als economische
eenheid gaat het met de landen van Europa beter dan
met de omgang met onze natuurlijke rijkdom.’
Dier en Milieu, jrg. 82 (2) apr.’07 Blad voor
handhavers van de wet. H. Timmers ‘Stropen is big
business’, Sinds de Veldpolitie indertijd is opgeheven
wordt er minder toezicht gehouden. Alleen heterdaad
telt, dus ’s avonds en ’s nachts moet er veel gepost
worden, daar heeft de politie nauwelijks tijd voor. Eén
stroper bleek nauwkeurig dagboeken bijgehouden te
hebben. Hij had in Overijssel en in Noord-Gelderland
300 reeën, 590 hazen, 367 konijnen, 413 palingen, 666
Fazanten en 3000 andere vogels gestroopt. Eén vogel
brengt gemiddeld 50 euro op. Deze stroper kwam er
met een boete van 1500 euro van af! H. Top ‘Veel mis
met vogelhandel’, in dit artikel wordt het rapport van
de Vogelbescherming Gekweekt met de vangkooi
besproken. De handel is lucratief, een paartje
Pestvogels kost € 350,- en wil je een koppel Bruine
Kiekendief? Breng dan maar tussen de €1200,- en
€1800,- mee. Aanbeveling: de RMT’s en IMT’s van de
politie moeten in nauwe samenwerking met vogelaars
ervaring opbouwen en vasthouden. H. Klunder
‘Rechtzaak jachtopziener van Natuurmonumenten
wegens roofvogelvervolging’
De Domphoorn, jrg.40 (4) dec. ’06 Natuur- en
Vogelwacht De Vijfherenlanden. A. Kant ‘De
weidevogelwerkgroep bepleit met succes het later
maaien door de boeren.’ A. Sprang ‘Werkgroep
Kerkuilen: slechts één broedgeval.’
Tussen Duin & Dijk jrg. 6 (1) Natuur in NoordHolland F. Koning ‘Wel en wee van de broedvogels
van het Zwanenwater’, verslag van de veranderingen in
de laatste twintig jaar. De komst van de vos en de
Havik hebben gevolgen voor de Lepelaars en de
Aalscholvers. Rombout de Wijs ‘Opmars van de
moerassprinkhaan in Gooi en Vechtstreek?’ L. v.d.
Bergh ‘Toendra- en taigarietganzen in Noord-Holland.’
J. van Gils ‘Kleine Zwanen gevolgd met miniatuur
GPS’.
Dutch Birding jrg. 30 (2) ’07 Tijdschrift voor
palearctische vogels. Wat palearctische vogels zijn, dat
zoek ik nog uit. Van Dale kent het woord niet en ook
Wikipedia en Google hebben geen antwoord. Wie weet
het wel? [Palearctisch slaat op een diergeografische
subregio omvattende Europa, Noord- en Midden-Azië
en het noorden van Afrika.(Dick Jonkers, redactie)]
Hoekstein en E. Ebels ‘Amerikaanse Bosruiter bij

Wissekerke in 2006’ R. Slaterus ‘Iberische Tjiftjaffen
in Nederland.’ Veel, schitterende foto’s van bijzondere
vogels uit binnen- en buitenland.
Ficedula jrg. 36 (1) mrt. ‘07 Twentse VWG. B.
Hulsebos ‘Resultaten LSB tellingen 06 in Twente’, bij
de bijzondere soorten maar liefst 35 paartjes Middelste
Bonte Specht en 24 Nachtzwaluwen (mooie foto van
een Nachtzwaluw in de vlucht!). P. v.d. Akker ‘Het
broedseizoen 2006 van de IJsvogel en de Grote Gele
Kwikstaart: met 144 paartjes IJsvogel en 80 voor de
Grote Gele Kwikstaart hoorde 2006 nog niet eens tot
de ‘topjaren’. In het blad van Twente worden in elk
nummer goede kijkers getest en besproken door J.
Meijerink. In dit nummer de Tsjechische Meopta
Meostar; eerder werden al kijkers besproken van Zeiss,
Kowa, Bynolyt en Canon.
De Gierzwaluw jrg. 44 (4) mrt.’07 VWG Amsterdam.
J.L. Kooijmans ‘Broedvogelsinventarisaties in 2006’
F. v. Groen ‘Pelagische tocht Golf van Biskaje’,
pelagisch heb ik opgezocht in het woordenboek: de
diepzee betreffend. Deze tocht van Portsmouth naar
Bilbao zal onze buitenlandreizigers bekend voorkomen. Vijf soorten Pijlstormvogels werden waargenomen, naast vele soorten walvissen en dolfijn. M. van
Leeuwen ‘Diemerpark: oude parel in een nieuw jasje’.
Met sinds de opening in 2004 liefst 181 getelde soorten
is het opnieuw een interessant gebied geworden.
De Grauwe Gans jrg. 23 (1) mrt ’07 St. Vogel- en
Natuurwacht “Zuid-Flevoland” D. Boeije e.a.
‘Jaarverslag 2006 ringgroep’ Zowel het aantal
geringde vogels, als het aantal gecontroleerde vogels
liep met 30% terug. A. v.d. Berg ‘Een vreemde eend in
de bijt’. Onder dit kopje wordt in elk nummer een
bijzondere waarneming besproken. Ditmaal de
Peposaca-eend, die in feite thuis hoort in zuidelijk
Zuid-Amerika. H. Koffijberg ‘Roofvogeltelling
‘06/’07’ De aantallen zijn 30% lager dan in andere
jaren; vooral de Buizerd doet het slecht. De
gecultiveerde zwarte kleiwoestijn van de Flevopolder
is blijkbaar slecht voor de muizenstand.
IJsselmeerberichten jg. 35 (1) mrt.’07 75 Jaar
Afsluitdijk, een doorsteek naar de toekomst.
De Kruisbek jrg. 50 apr. ’07 Vogelwacht Utrecht. G.
van Haaff ‘Broedvogelterritoria in het waterwingebied
van Amersfoort’. Hoewel de recreatiedruk groot is, is
dit ecologisch een belangrijk gebied, ook voor de 33
broedende vogelsoorten. G. Ottens ‘Beflijsters in
Utrecht’. Vooral in het voorjaar wordt deze soort
waargenomen als doortrekker, bijvoorbeeld op De
Stulp, de Leusderheide. Ook rond de Vechtplassen
wordt hij jaarlijks gezien. Zin in het verhaal van een
globetrotter? Smul dan van de verhalen en foto’s van
Jack Folkers. Onder de titel ‘Een dwaalgast onderweg’,
doet hij nu verslag van zijn bezoek aan de Falkland
Eilanden.
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Mens en Natuur jrg. 58 (1) lente ’07 Magazine van
het IVN Themanummer Vogels in de kijker. M.
Wesseling ‘Flirten en pronken in de achtertuin’,
stadsvogels zijn prima ambassadeurs voor
natuurbescherming. M. Wesseling ‘Grauwe
Kiekendief bij Finsterwolde’.
Van Nature jrg.17 (3) mrt. ’07 P. Winsemius ‘Pas op
met inzet op economische waarde van de natuur, want
soms is die niet in geld uit te drukken - en toch wil je
die natuur behouden”.
Van Nature jrg.17 (4) apr. ’07 Geen specifiek
vogelnieuws.
NatuurNabij jrg. 34 (4) dec. ‘06 IVN Eemland kiest
voor een natuurlijke bestemming van vliegbasis
Soesterberg.
NatuurNabij jrg. 35 (1) feb. ’07 IVN Eemland
‘Vogelwerkgroep Soest gaat nestwanden maken voor
IJsvogels, Jelle Harder treedt op als adviseur. Wat
opvalt bij de winter SOVON-watervogeltelling in de
Soester Eempolder: de Kieviten trekken niet weg, er
zitten honderden Goudplevieren, en de snel groeiende
populatie Canadese Ganzen trekt de aandacht. Jammer
dat er minder Kleine Zwanen zijn. Komt dat door het
klompenpad?
Sovonnieuws jrg. 19 (4) dec.’06 16% van Nederland
bestaat uit stedelijk gebied. Daar wordt weinig aan
vogeltellingen gedaan. SOVON gaat samen met
Vogelbescherming Nederland een laagdrempelig
meetnet instellen. Zeldzame broedvogels in 2006:
Koereiger, Wilde Zwaan, Bijeneter, Middelste Bonte
Specht en het lijkt erop dat het aantal Korhanen
omhoog gaat. PTT wintertelling tijdens de 8e zachte
winter op rij: Barmsijzeninvasie, toename van de Roek
als broedvogel. L. Dijksen en K. Koffijberg geven een
eerste impressie van de vijfjaarlijkse
Waddeninventarisatie. Satellietzenders tonen
trekwegen Dwergganzen.
De Steenloper jrg. 24 (5) dec. ’06 VWG Den Helder
e.o. F. v Vliet ‘Nestkasten bij school’. G. Smit
Huiszwaluwen: het aantal bezette nesten nagenoeg
gelijk gebleven. ‘Op stap met . . . Marina Kraai,
vrijwilligster bij de Jeugd Natuurclub Julianadorp’,
leuk portret van een levendige club kinderen, waar
geknutseld, getekend en geschreven wordt met
vogelveren. Inventarisaties van Hoenderdaell bij Anna
Paulowna en van De Nollen, Den Helder.
De Takkeling jrg 14 (3) WerkgroepRoofvogels
Nederland – Rob Bijlsma en A. v.d. Burg
‘Veerafwijkingen bij nestjongen roofvogels’. W. van
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. Die wordt
aangevuld met egels, Meerkoet en Zwarte Kraai
(samen 20%). Het gevarieerde menu bestaat voor de
resterende 30% uit 16 zoogdiersoorten en 36 vogels
orten, waaronder alle roofvogel- en uilensoorten.
De Takkeling jrg. 15 (1) ’07 Werkgroep Roofvogels
Nederland. R. Bijlsma ‘Trends 2006 nog niet goed
vast te stellen, omdat veel gegevens nog niet ingestuurd
zijn.’ Veel roofvogelnesten in Friesland worden
vernietigd. E. Visser e.a. ‘Grauwe Kiekendieven in
Nederland.’
De Tringiaan jrg 29 (5) ’06 VWG Schagen e.o. D.
Yff Huiszwaluwonderzoek 2006: aantal blijft ongeveer
gelijk’. G.J. Langedijk ‘Kerkuilen rondom Schagen.’
D. van Lunsen ‘De Cetti’s Zanger in het
Zwanenwater’.
Vanellus jrg 59 (7) dec. ’06 Bond van Friese
Vogelbeschermingswachten. De grafieken die duidelijk
moeten maken dat in Friesland tenminste tienmaal
zoveel aan weidevogelbescherming gedaan wordt dan
in de rest van het land, een goed artikel van J. Jukema
over de Rosse Grutto. Uit ringonderzoek blijkt dat ze
uitermate plaatstrouw te zijn aan de
tussenstopgebieden. Minister Veerman van de Friese
Plattelandsalliantie wordt opnieuw aangetoond hoe
goed het zoeken en rapen van kievitseieren samengaan
met het beschermen van de soort. Laat het toezicht en
de uitvoering over aan de WBE’s en de vogelwachten.
Vanellus jrg 60 (1) febr. ’07 Bond vanFriese
Vogelbeschermingswachten. Geen nieuwe inzichten
over het ‘vakmanschap’ van het ei-zoeken.
het Vogeljaar jrg. 54 (6) ’06 Tijdschrift voor
vogelstudie en vogelbescherming. E. Winkel ‘Alaska:
schiereiland Kenai’, G. Wassink ‘Predatie van de
Achterhoekse Oehoes op Meerkoeten’. A. Spaans
‘Actie voor de Rode Ibissen in Suriname’. Lilliputter
die er wezen mag!
Vrienden van ’t Gooi
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.
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Programma 2007
De lezingen worden gehouden in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Zondag 19 augustus: Auto dagexcursie 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.
31 augustus en 1 en 2 september 2007: Najaarsweekeinde Lauwersmeer.
Dit is een kampeerweekend. Er wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van camping “Lauwerszee” te
Vierhuizen. Wanneer u niet beschikt over een tent of een caravan, dan is er mogelijkheid aanwezig om te logeren
in de kampeerboerderij (maximaal 40 personen).
U dient zich schriftelijk, liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 juli op te geven bij Joke van Velsen per
gewone post (adres achter in De Korhaan) of elektronische post (excursies@vwggooi.nl) met vermelding van
uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 65,- per persoon (overnachtingen, fietsen, eten en
drinken, organisatiekosten). Dit bedrag dient ook uiterlijk 1 juli 2007 overgemaakt te zijn op postrekening
2529179 t.n.v. Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum onder vermelding van
“Lauwersmeer”. Bij opgave na 1 juli 2007 is deelname niet meer gegarandeerd en bovendien betaalt u dan
€ 70,- i.p.v. € 65,- Deelnemers krijgen 1 à 2 weken voor aanvang nadere informatie thuisgestuurd. De excursies
starten op vrijdagochtend en eindigen op zondagmiddag.
Zaterdag 15 september: Ochtend fietsexcursie langs de Gooimeerkust en andere prachtige vogelrijke
biotopen die ons werkgebied rijk is o.l.v. Wouter Rohde, Piet Spoorenberg en Han Westendorp. Vertrek om
8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de pier van Huizen. De excursie eindigt omstreeks 13.00 uur. Weer eens
heerlijk ouderwets vogelen op de fiets in het eigen werkgebied. Over de Naarder Eng en langs de
Gooimeerkust, langs de Bovenmeent en door de bossen van Crailoo, over de Westerheide en het
veenweidegebied van Eemnes.
Woensdag 26 september: vergadering Subgroep Avifauna
Donderdag 27 september 19.45 uur: feestavond voor leden (zie de aparte aankondiging op pagina 78)
Zondag 30 september: Een dagje zeetrekvogels kijken vanaf de pieren van Scheveningen o.l.v. Wim le
Clercq. Vertrek om 8.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Woensdag 10 oktober 20.00 uur: Contactavond. Onderwerp: vogeltrektellingen.
Plaats: De Broedplaats, serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, Hilversum (recreatiezaal op de
eerste verdieping).
Zondag 14 oktober: Openbare ochtendwandelexcursie langs Naardermeer (laarzenpad) en door de
Hilversumse Bovenmeent. Er zijn twee vertrektijden gepland, n.l. om 8.30 uur en om 9.30 uur (afhankelijk
van het aantal deelnemers eventueel vaker). De wandelingen zullen ruim drie uur duren. Deze openbare
excursie zal vanwege het lustrumjaar speciaal gericht zijn op het brede publiek met belangstelling voor
vogels. De excursie is openbaar en dus zijn ook niet-leden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Neem
familieleden, vrienden, bekenden, collega’s een keer mee. Echter, kinderen jonger dan 12 jaar en ook honden
zijn uitgesloten.
Een en ander zal nog uitgebreid via de pers onder de aandacht gebracht worden.
Zaterdag 27 oktober: Ochtendwandelexcursie door het prachtige bos van de Monnikenberg te Hilversum
o.l.v. Adrie Vermeule. Vertrek om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein achter de ingang aan de Soestdijkerstraatweg. Het landgoed Monnikenberg heeft veel te bieden. Havik en Buizerd zijn er broedvogel en ook vier
spechtensoorten voelen zich er thuis. Verrassend genoeg broedt ook de Dodaars in het gebied. En ook op een
prachtige ochtend in de herfst heeft dit landgoed ons veel te bieden.
Woensdag 14 november 20.00 uur: Contactavond voor nieuwe leden
Plaats: De Broedplaats. Adres: zie 10 oktober
Zondag 11 november: Ochtendwandelexcursie op de pier van Huizen en naar het Gooierhoofd o.l.v. Hugo
Weenen en Guus Proost. Vertrek om 9.00 uur aan het begin van de pier.
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Zondag 25 november: Auto dagexcursie rondje Gaasterland (Friesland) o.l.v. Wim le Clercq en Bertus van
den Brink. Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Zaterdag 8 december: Auto dagexcursie naar Oostvaardersplassen o.l.v. Jan Bos. Vertrek om 9.00 uur
vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Woensdag 9 januari 2008 om 20.00 uur: Contactavond. Onderwerp nog niet bekend
Zondag 13 januari: Auto dagexcursie naar Zeeland o.l.v. Wouter Rohde, Dick Jonkers en Piet Spoorenberg.
Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele
dag meenemen. Rondzwerven over Schouwen-Duiveland in de winter is zeer de moeite waard. Niet alleen de
vele ganzensoorten, maar ook overwinterende steltlopers zijn uitstekend te bekijken. Om de kennis van
duikers op te vijzelen wordt de excursie afgesloten met een bezoek aan de Brouwersdam.
Volgende data contactavonden:
woensdag 13 februari
2008
woensdag 12 maart
2008
Om vast in de agenda te zetten:
16, 17 en 18 mei 2008:
3, 4 en 5 oktober 2008:

Voorjaarsweekeinde Achterhoek
Najaarsweekeinde Vlieland

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.

Lustrumbrunch en excursie in Eemnes op 22 april

100

De Korhaan, Jrg. 41, Nr. 3

