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Van de voorzitter
Ik wil mijn eerste bijdrage van dit jaar graag
beginnen met u een goed en vogelrijk 2006 toe
te wensen.
Zoals de meesten van u inmiddels wel hebben
meegekregen, hebben we het afgelopen
verenigingsjaar helaas moeten afsluiten met twee
sterfgevallen van zeer actieve en gewaardeerde
leden.
Op 12 november 2005 overleed Jan Terlouw, die
ik tijdens de algemene ledenvergadering in
november heb herdacht en aan wie ook een “In
memoriam” is gewijd door Fred van Klaveren
Dit heeft in Korhaan nr. 5 van 2005 gestaan.
Op 23 december 2005 overleed geheel
onverwacht Cor de Kruif, al jarenlang een van
de stuwende krachten van de subgroep Avifauna
en lid van het coördinatieteam dat deze subgroep
aanstuurt. Aan zijn vrouw is postuum een
oorkonde uitgereikt vanwege zijn verdiensten
voor onze vereniging. We zullen Cor en zijn
inzet zeer missen en we wensen zijn vrouw en
kinderen heel veel sterkte toe om dit grote
verlies te dragen. Verderop in deze Korhaan
vindt u overigens over Cor een ‘In memoriam”
geschreven door een ander lid van het
coördinatieteam Avifauna, Guus Proost.

duidelijk beter en uitgebreider uiteengezet dient
te worden. Daarbij hebben we niet de illusie dat
iedereen het zo uitgebreid en professioneel zal
doen als Ronald Beskers met zijn werkgroep
Nestkasten, maar het contrast daarmee was nu
wel erg groot.
Binnen het bestuur zijn er geen nieuwe
ontwikkelingen te melden. Er is nog steeds geen
nieuw bestuurslid Avifauna gevonden. Ook is er
nog geen opvolg(st)er voor Atie van Klaveren
als bestuurslid van de Subgroep Cursussen. Bij
deze dan ook wederom de oproep u bij het
bestuur te melden als u een geschikte kandidaat
weet die wel interesse heeft of –nog beterwanneer u zelf geïnteresseerd bent.

Tot slot nog een woord van dank aan de
Commissie Buitenland voor het organiseren van
de geslaagde reünie van de reizen naar Lac du
Der en Bilbao. Het is altijd goed te zien hoe dit
soort activiteiten het verenigingsgevoel en de
onderlinge banden versterkt.
Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat –bij
wijze van tijdelijke oplossing- thans voor de
tweede maal de opmaak van De Korhaan op
goede wijze is verzorgd door Rien Rense, ons
bestuurslid Communicatie. Het bestuur hoopt
Op de al genoemde algemene ledenvergadering desondanks –samen met Rien- dat hij deze taak
in november 2005 is voor het eerst -voorafgaand binnenkort definitief kan overdragen aan Hillie
aan het betreffende verenigingsjaar- de begroting Hepp, die deze klus wil overnemen van de
inmiddels gestopte Willem-Jan Hoeffnagel die
voor dat jaar besproken en goedgekeurd. Mede
dit vele jaren op prima wijze voor onze
gezien de behoorlijke opkomst en de zowel
vereniging heeft gedaan.
binnen als buiten deze vergadering ontvangen
reacties, is het bestuur gesterkt in de mening dat
dit een goede zaak geweest is, alsmede dat dit
blijvend dient plaats te vinden. Zowel het
bestuur als de meerderheid van de op de
vergadering aanwezige leden is evenwel van
mening dat het beleid ter onderbouwing van de
Erik Hans van Stigt Thans
begroting van de diverse sub-/werkgroepen
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Krassen van een Gooise kijker: Hype
Van tijd tot tijd zien dag-, weekbladen, radio en
televisie, met in hun nek de hete adem van
internet, kans een cultus, broodje aap verhaal of
hype te creëren. Voorbeelden zijn er te over.
Dat leidt tot taferelen zoals die van André
Hazes, waarvan als afsluiting de as met
vuurpijlen de lucht in wordt geschoten. Ook die
rond een betrekkelijk onbekende jonge
profvoetballer in Utrecht, die plotseling aan een
hartaanval overleed. Een meer recent voorbeeld
is de overmatige aandacht en de reddingsacties
voor een Butskop die in de Theems zwom. De
trompetten schallen. Het wordt zo
langzamerhand een ritueel repertoire met golven
van rouw en collectieve emoties. Op internet
worden rouwregisters geopend die getekend
kunnen worden. Massaal steekt men kaarsen aan
en worden bloemen gelegd. In Aalsmeer worden
overuren gemaakt om te kunnen voldoen aan de
grote vraag van bloemisten.
Om in het eigen métier te blijven, ook daar
duiken de media bovenop. Carmen de
Monniksgier uit de Oostvaardersplassen was zo
stom de trein bij Lelystad te nemen en dit kostte
haar het leven. De stoffelijke resten werden ten
overstaan van publiek en pers in Naturalis in
Leiden ontleed.
De bedenkers van de poging om in het Frysian
Export Center in Leeuwarden het wereldrecord
dominostenen omgooien te verbeteren om zo in
het Guinness Book of Records te komen waren
niet gek en speelden in op de hypekoorts. Zij
slaagden erin wekenlang maximale aandacht
van het publiek trekken. Als we de verhalen
moeten geloven, faalden pogingen om de
Huismus te verjagen, die 4.3 miljoen
dominostenen in de hal voortijdig dreigde om te
laten tuimelen. Het mussenvrouwtje zag kans
23.000 stenen tegen de vlakte te gooien. Ook
vangpogingen (slechts twee uur durend)
mislukten jammerlijk, aldus de pers. De hulp
werd ingeroepen van een
“ongediertebestrijdingsbedrijf”, waarvan een
medewerker de Huismus met een luchtbuks
omlegde. Het ANP verspreidde dit bericht.
Youp van ’t Hek profiteerde van de aandacht
hiervoor in zijn oudejaarsconference: “De
dominomus was een kruimeldief, die opgeruimd
werd met grof geschut´.

Er werd een single
gemaakt over de
dominomus. NRCHandelsblad kopte
met een requiem
voor een dode
Huismus en de
Amerikaanse
televisiezender
CNN bracht het
nieuws over de
Dutch sparrow op zijn website. Een diskjockey
loofde 3000 euro uit voor degene die de
dominostenen zou omgooien voordat de
recordpoging plaatsvond. De schutter werd met
de dood bedreigd. Eén en ander was de
Algemene Inspectie Dienst (AID) niet ontgaan.
Een bijzonder opsporingsambtenaar maakte
proces verbaal op en de Mus belandde na
inbeslagname uiteindelijk bij het
Natuurmuseum in Rotterdam. Dit museum
haalde met de mus opnieuw de pers door hem
op te zetten bovenop een doosje dominostenen.
Het was de trekpleister bij de tentoonstelling
“Opkomst en ondergang van de huismus”. Was
er toch nog iemand blij met een dode Mus! Hoe
hypocriet al die aandacht is bleek enkele weken
later. Rond een op kunstschatten poepende duif,
die pas na vijf schoten uit de lucht tuimelde in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam ontstond geen
commotie. Er waren mensenhanden nodig om
het gewonde dier af te maken.
Niet verder vertellen, maar er is weer een
nieuwe hype aan het ontstaan. Er is een invasie
van Pestvogels. Die schijnen massaal te vreten
van de nog steeds in tal van bomen en struiken
hangende magnesium bevattende kerstlampjes,
die zij aanzien voor de bessen van het
lichtknopje Lumen coronopifolia. De eerste
gevallen van sterfte door spontane
zelfontbranding schijnen zich al te hebben
voorgedaan.
Goede morgen wakkere lezertjes. Binnenkort is
het dus weer smikkelen en smullen geblazen!

Penlijster
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Goois Jaaroverzicht 2005
Bijna elke dag worden via het Goois Vogelnet per e-mail vogelwaarnemingen doorgegeven.
Hans van Oosterhout maakte een jaaroverzicht van 2005

Hans van Oosterhout
Ik ga eens een nieuwe traditie in het leven
roepen, een jaaroverzicht van Gooise vogels en
andere leuke waarnemingen. Gezellig om te
lezen in deze donkere dagen en wellicht een
handvat om er het komende jaar op uit te
trekken. De lijst zal niet volledig zijn, maar is
een bloemlezing uit de afgelopen jaar verzonden
GVN-mailtjes .In 2005 werden er maar liefst
233 mailtjes verzonden via het GVN.
2005 was voor Gooise begrippen een goed jaar.
Hele zeldzame dwaalgasten werden niet gezien,
maar er was des te meer te zien (en te horen) in
het afgelopen jaar. In totaal werden er maar
liefst 238 soorten vogels in het Gooi gezien (In
2004 waren dat er 232). Daarnaast zijn er nog
enkele onbevestigde soorten dit jaar gemeld
(Hop, Arendbuizerd, Kleine Vliegenvanger en
Sneeuwgans).
Januari
In de winter 2004/2005 zijn er meerdere
plekken in het Gooi waar Roodborsttapuiten
overwinterden. Klassieke plekken voor de soort
zijn de Bovenmeent, de Wolfskamer en de
Hoorneboegse Heide. Een adulte man IJseend
overwintert al voor de vierde achtereenvolgende
winter op het Gooimeer bij de Huizerpier, de
vogel is deze winter in ieder geval tot 19 maart
aanwezig. Ook is hier een juveniele Eider
aanwezig. Deze vogel blijft het hele jaar
rondom de Pier rondzwemmen en ruide
geleidelijk door tot een adulte man.
Bonte Kraaien, die van oudsher in de
Eempolders overwinterden, worden steeds
schaarser in het Gooi (net als in de rest van
Nederland overigens, waarschijnlijk trekken de
vogels in de winter minder zuidelijk). Op 1
januari wordt één vogel gezien in de Eempolder.
Op 2 januari is een vogel aanwezig bij de
Egelshoek. Op het IJmeer bij Muiderberg wordt
een Buffelkopeend gezien, deze vogel, waar van
de herkomst nog onzeker is, wordt tot in ieder
4

geval 16 januari gezien. Een winterse Kleine
Zilverreiger vliegt op 5 januari langs de
Huizerpier. Het bekende mannetje Witoogeend
wordt weer geregeld opgemerkt in de grachten
van de Vesting Naarden. Deze vogel wordt in
ieder geval tot 9 februari gemeld.
Op 17 januari wordt er in Hoogt van ’t Kruis,
een bosgebied bij de Hoorneboeg, een
Taigaboomkruiper ontdekt. Deze vogel trekt in
de weken dat hij aanwezig is (waarin hij zich
geregeld erg fraai laat bekijken) erg veel
bekijks. De vogel wordt in ieder geval tot 14
maart daar aangetroffen en vanaf 12 maart
blijken er zelfs twee verschillende vogels
aanwezig te zijn.

Pestvogel in Hilversum
Foto: Daan Schoonhoven

Op 22 januari worden de eerste Pestvogels in
het Gooi gemeld. In heel Nederland worden
flink wat vogels gezien, en ook wij krijgen een
flink stuk van deze invasie mee. In totaal
worden er maar liefst 214 verschillende vogels
gemeld (met als grootste groep 43 in
Kerkelanden). De laatste vogel vliegt op 19
maart langs de Huizerpier.
Een vrouwtje Zwarte Roodstaart overwintert bij
het Sportfondsenbad in Bussum.
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Pestvogel in Huizen
Foto: Taco Spanbroek

Februari
Van oudsher een rustig maandje. Op meerdere
plekken in het Gooi worden overwinterende
Grote Gele Kwikstaarten gemeld. Ook enkele
overwinterende Tjiftjaffen en Zwartkoppen
worden gezien. De eerste zingende Zwarte
Roodstaart wordt op 8 februari gehoord in
Naarden. In de Bovenmeent wordt af en toe een
Roerdomp waargenomen, de vogel is echter
zeer moeilijk te vinden. Op 26 februari laat een
Geoorde Fuut zich zien in de Bovenmeent, waar
ook minimaal 2 Blauwe Kiekendieven de gehele
winter rondvliegen. Op 28 februari vliegt er een
Rode Wouw over de Hilversumse Meent.
Maart
De eerste waarnemingen van Raven worden
weer gedaan. Nadat in 2004 1 paartje een
succesvolle broedpoging had gedaan in het
Spanderswoud (1 jong uitgevlogen) bleken er
dit jaar meerdere paren territoriaal gedrag te
vertonen. Er werden minimaal drie nesten
gevonden in het Gooi, maar het aantal territoria
bedroeg minimaal vijf. Dit jaar zijn er meerdere
jongen uitgevlogen. Een leuke aanwinst van
onze regionale broedvogels natuurlijk!

Half maart breekt heel langzaam het voorjaar
aan. De eerste zomergasten beginnen binnen te
druppelen. Lepelaar (13 maart), Grutto (13
maart), zingende Zwartkop (13 maart),
Boerenzwaluw (15 maart), Oeverzwaluw (16
maart), Zwartkopmeeuw (15 maart), Kleine
Plevier (18 maart), Bontbekplevier (zelfde
datum), Blauwborst (19 maart), zingende
Tjiftjaf (20 maart), Gele Kwikstaart (21 maart),
Fitis (23 maart), Zomertaling (23 maart),
Purperreiger (25 maart), Boompieper (25
maart), Tapuit (26 maart), Kemphaan (29 maart)
en Gekraagde Roodstaart (31 maart). Op 21
maart, de eerste echte ‘lentedag’ worden er op
meerdere plekken de eerste vlinders
waargenomen (Citroentje, Kleine Vos).

Boomklever op de voerplank
Foto: Mark Eising

Bij de Machine in het Naardermeer zijn langere
tijd meerdere Krooneenden aanwezig. Op 25
maart wordt de eerste Beflijster van het voorjaar
waargenomen bij de Groeve Oostermeent.
Vanaf 28 maart zijn er weer Beflijsters
aanwezig bij de vaste plek op de Aardjesberg,

In maart worden meerdere Bokjes gemeld,
waarschijnlijk door de plotseling ingevallen
kouperiode met veel sneeuw. Ook worden er
flink wat Houtsnippen opgemerkt. Op 5 maart
wordt een groep van maar liefst vijftien
Krooneenden gezien op de Spiegelplas bij
Nederhorst den Berg. Op 6 maart vliegt er weer
een Rode Wouw over het Gooi, ditmaal over
Bussum Zuid. Op 13 maart wordt er nog een
vogel gezien boven Bussum. Deze laatste datum
waren er ook vier Velduilen aanwezig in de
Eempolders.
De Korhaan, Jrg. 40, Nr. 1

Beflijster op de Aardjesberg
Foto: Arie van den Hout
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26 maart zit er een Rotgans in de Overscheense
Polder. 23 maart worden bij een massaal
bezochte telling van een Spreeuwenslaapplaats
op het Laapersveld, maar liefst 20.000 vogels
geteld.
In maart wordt ook de Gooise Telefooncirkel in
het leven geroepen, waardoor leuke
waarnemingen van vogels in het Gooi op een
eenvoudige wijze verspreid kunnen worden
onder geïnteresseerden. In het afgelopen jaar is
hier veelvuldig gebruik van gemaakt.
Deelnemen aan deze telefoonlijst kan natuurlijk
altijd, door een mailtje te sturen aan het GVN.
April
April begint goed met een Velduil in de
Eempolder. De eerste Snor zingt op 1 April in
het Naardermeer, alsook een Rietzanger. Op 2
april vliegt er een eenzame Kraanvogel over de
Bovenmeent. Op dezelfde datum ook de eerste
Huiszwaluw. Zondag 3 april vliegen er twee
Reuzensterns over de Bovenmeent.

Tuinfluiter gezien en gehoord. Langzaam
worden alle territoria weer ingenomen.
Op 17 april wordt er een langsvliegende Grauwe
Kiekendief opgemerkt bij de Stichtse Brug en
op 18 april wordt de grootste groep Beflijsters
op de Aardjesberg waargenomen: 12
exemplaren. Ook op andere plekken in het Gooi
worden Beflijsters gezien, de laatste wordt
gezien op 16 mei.
Op 21 april wordt er een Draaihals ontdekt op
de Aardjesberg. De vogel blijft de hele middag
aanwezig en wordt door veel vogelaars gezien.
In voorbereiding op een naderende Big Day,
wordt op de Tafelbergheide een zingende
Geelgors ontdekt op 24 april en de eerste
zingende Grasmus aldaar en tevens een eerste
zingende Nachtegaal bij de Stichtse Brug. Op
dezelfde datum vliegt ook een Lachstern al
foeragerend langs de machine van het
Naardermeer. 29 april wordt de eerste zingende
Fluiter in het Gooi gehoord, er zullen er nog
velen volgen, de soort schijnt het de laatste jaren
steeds beter te doen bij ons. 28 april verschijnen
er drie Strandplevieren bij Huizen.
Op 24 april volgt de klapper van de maand.
Utrechtse vogelaren ontdekken in de
Eempolders een Zwarte Ibis. De vogel wordt
helaas door weinig mensen gezien. In april
werden meerdere Visarenden op doortrek
waargenomen.

Paapje in de Eempolder
Foto: Arie van den Hout

Vanaf 6 april wordt er een aantal keer een
Buffelkopeend waargenomen op het
Naardermeer. Op deze datum ook de eerste
zingende Sprinkhaanzanger en de eerste
Visdieven. 8 April brengt de eerste zingende
Bonte Vliegenvanger voor het Gooi. Op 11 april
wordt er een Kleine Zilverreiger waargenomen
in de Bovenmeent. Op 12 april wordt hier het
eerste Porseleinhoen gehoord. 15 april wordt de
eerste Gierzwaluw waargenomen. De eerste
Braamsluiper op 16 april. Op 17 april komt de
eerste melding van een Wespendief op de
heidevelden en op20 april worden de eerste
Koekoek, Boomvalk, Kleine Karekiet en
6

Drukte op de eilanden van de Huizerpier
Foto: Toon de Deugd
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Mei
De eerste Roodpootvalk van dit jaar (en er
zullen er nog meerdere volgen) wordt op 1 mei
gezien boven Huizen. Op dezelfde dag vliegen
er twee Zwarte Wouwen over Weesp. Op 9 mei
vliegt er boven de waterzuivering van Huizen
een Alpengierzwaluw, tussen enorme groepen
andere zwaluwen. Later wordt de vogel ook nog
gezien bij de Stichtse Brug. Op 7 mei vliegt er
een ongekend grote groep van 60-70 Kanoeten
laag over de Westerheide, een voorproefje op de
ongekende steltlopertrek van de komende week.
Op 8 mei worden bij de Huizerpier twee
Steenlopers, een Krombekstrandloper, een
Drieteenstrandloper en een Kleine Strandloper
gevonden. Op dezelfde datum wordt ook de
Zwarte Ibis weer gezien in de Eempolder,
helaas was de vogel niet terug te vinden. Op 9
mei wordt er weer een Buffelkopeend gezien op
het Naardermeer, de dagen erna volgen meer
waarnemingen. Op dezelfde dag is het toch nog
voor flink wat vogelaars weggelegd om de
Zwarte Ibis te zien te krijgen. De vogel laat zich
de gehele dag bewonderen langs de Noord
Ervenweg. Ook de dagen daarop wordt de vogel
nog enkele malen gezien. Op 10 mei verblijven
er drie Kanoeten op de eilandjes bij Huizen en
op 12 mei roept de eerste Kwartel in de
Bovenmeent. Op 13 mei verschijnt de eerste
Temmincks Strandloper in de Bovenmeent. Er
zullen er meerdere volgen. Ook vliegt er die dag
een vrouwtje Grauwe Kiekendief door de
Eempolders.

Op 14 en 15 mei worden er voor het eerst fietsBig Days in het Gooi gehouden. Op 14 mei
blijft de teller steken op 130 en 15 mei op maar
liefst 139 soorten. Beide dagen kenmerken zich
door enorme steltlopertrek, overal worden
enorme groepen Tureluurs, Regenwulpen,
Zilverplevieren, Kanoeten, Bonte Strandlopers
en zelfs een Rosse Grutto opgemerkt, veelal
laag vliegend boven bossen en heidevelden.
Ditmaal wordt de Buffelkopeend waargenomen
voor het kijkscherm in de Bovenmeent.

Velduil in de Bovenmeent
Foto: Harry de Klein

Op 16 mei verschijnt er een Roodpootvalk
boven Breukeleveen. Ook worden er drie
Steltkluten ontdekt in de Bovenmeent. Hier
worden geregeld Geoorde Futen waargenomen
voor het kijkscherm. Op 21 mei is er een
melding van een Kleine Vliegenvanger bij de
Aardjesberg. Helaas kan de vogel niet
teruggevonden worden. Tijdens een zoektocht
naar de vogel op 22 mei wordt hier wel een
overvliegende Bijeneter gezien. Eerder blijken
er drie Bijeneters bij Crailo gezien te zijn. Ook
worden er enkele doortrekkende zingende
Wielewalen gemeld. Op 25 mei verblijft een
Velduil langdurig in de Bovenmeent: deze vogel
laat zich uitstekend zien aan veel vogelaars.
Vanaf 26 mei zit er een Porseleinhoen luid te
roepen in Polder Achteraf. Ook roept er een
vogel in de Bovenmeent. Vanaf 28 mei worden
er geregeld enkele Kwartels gehoord in de
weilanden achter vliegveld Hilversum maar ook
in de Eempolders. De derde Roodpootvalk van
het jaar vliegt op deze dag over de Bovenmeent.

Steltkluut in de Bovenmeent
Foto: Daan Schoonhoven
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Juni
Juni begint goed en brengt meteen het
hoogtepunt van het jaar. In polder Achteraf
wordt een Kleinst Waterhoen gehoord. De
daarop volgende avonden loopt het aantal
roepende exemplaren op, tot minimaal vijf (en
mogelijk zelfs acht). Ook bij het Naardermeer
worden drie verschillende mannetjes gehoord en
er worden enkele nesten gevonden. Het nieuwe
beheer van beide polders werpt zijn vruchten af
en van heinde en verre komen vogelaars om te
luisteren naar het “Wonder van Tienhoven”,
zoals het al snel bekend staat. Met enig
doorzettingsvermogen lieten de vogels zich
zelfs redelijk bekijken.
Ook keert er een paartje Steltkluten terug in de
Bovenmeent, wederom niet voor lang. Op 15
juni verschijnt er een Poelruiter in de
Bovenmeent. Op 25 juni vloog er een Kwak
over polder Achteraf, richting Loosdrecht. Op
28 juni staan er twee Kleine Zilverreigers langs
het spoor bij het Naardermeer.
Juli
De Kleinst Waterhoenders gaan de eerste weken
van juli nog rustig door met roepen. Op 11 juli
verschijnen er drie Rosse Grutto’s en zeven
Krombekstrandlopers op de eilanden bij de
Huizerpier. Op 12 juli wordt er weer een
Poelruiter gezien in de Bovenmeent. Hier
worden in juli ook geregeld Waterrallen en
Porseleinhoenders gezien, beide met jongen. Op
25 juli is er kortstondig een Reuzenstern
aanwezig als mede een Kleine Zilverreiger.
Augustus
Op 2 augustus verschijnt de eerste Reuzenstern
op de eilanden bij de Huizerpier. Een Zwarte
Wouw vliegt over de Franse Kampheide. Op 3
augustus wordt een Witvleugelstern
waargenomen in de Bovenmeent. Ook in
augustus worden daar nog Porseleinhoenders en
Waterrallen gezien. De eerste Visarenden
worden weer in het Gooi gezien. Op 18
augustus vliegt er een Rode Wouw over
Muiden. Ook wordt er een Duinpieper gezien op
de Westerheide, alsook een Grauwe Kiekendief
boven het Naardermeer. 20 augustus worden
twee Dwergsterns gezien, vliegend over Polder
Achteraf. Op 27 en 28 augustus wordt tweemaal
kort een Zwarte Ibis waargenomen rondom het
Naardermeer. Vanaf 29 augustus zitten er
geregeld drie Reuzensterns bij Huizen.
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Reuzensterns bij Huizen
Foto: Christian Brinkman

September
De Reuzensterns van Huizen blijven tot
minimaal 4 september hangen. Ook worden er
enkele Geelpootmeeuwen bij de Huizerpier
gezien en geregeld een Pontische Meeuw. Een
Roerdomp wordt op de 4e weer eens gezien in
de Bovenmeent. Er trekken in de maand
september tientallen Visarenden over het Gooi,
waarvan er meerdere enkele dagen op bekende
plekken blijven hangen. Op 18 september
worden er zelfs vijf exemplaren bij elkaar
gezien in de Bovenmeent. Onverwacht brengt
een Visarend een bezoek aan de speciaal
opgestelde visarendnesten bij het Naardermeer.
Op 13 september zit er weer een Steenloper bij
de Huizerpier, de soort wordt dit jaar opvallend
vaak waargenomen. Op 17 september wordt er
kortstondig een adulte Roze Spreeuw gezien in
een groepje Spreeuwen bij de Huizerpier. Op 29
september wordt er een Zwarte Ibis gezien in de
Keverdijkse Polder.
Op de telpost in het Corverbos wordt dit jaar
druk geteld. Er worden veel uren gemaakt en de
in de afgelopen jaren opgebouwde dagrecords
sneuvelen bij bosjes. Na twee Duinpiepers en
twee Ortolanen in augustus, zijn de
hoogtepunten van september: een Zwarte Wouw
(op 4 september), zeven Duinpiepers, een
Europese Kanarie en twee IJsgorzen.
Oktober
Op 2 oktober wordt er een Grote Pieper in de
Bovenmeent gezien. Op dezelfde dag zijn er
twee Zilverplevieren aanwezig bij Huizen. Op 4
oktober wordt de vierde Roodpootvalk van het
jaar gezien, ditmaal bij het Naarderbos. Op 7
oktober laat een Roerdomp zich weer eens zien
in de Bovenmeent.
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Op 11 oktober is een Bladkoning kortstondig
aanwezig bij de volkstuintjes bij Muiden. 14
oktober blijkt er nog een Porseleinhoen
aanwezig in de Bovenmeent, erg laat voor deze
soort. Ook verblijven er nog lange tijd enkele
Zwarte Ruiters. Op 15 oktober wordt op
dezelfde plek een Bokje gezien. 22 oktober
verschijnt een (waarschijnlijke) Kleine Jager bij
de eilanden van Huizen. De vogel is erg
vliegerig en laat zich aan niet veel mensen zien.
Op 25 oktober wordt een Kuifduiker gezien op
het IJmeer bij Muiden. De dagen erna worden
op dezelfde plek ook twee Geoorde Futen
waargenomen. Op 26 oktober vliegt er nog een
Boerenzwaluw langs het Tienhovens Kanaal en
zit er een Klapekster op de Zuiderheide. Op 28
oktober wordt er een late Ortolaan opgestoten
op de Bussumerheide.
Op 28 oktober vliegt ook de 100.000e vogel van
het seizoen langs de telpost in het Corversbos.
Verder in oktober als krenten: een
Roodpootvalk, een Poelsnip, zes
Strandleeuweriken, vijf (!!!!) Grote Pieper, een
Roodkeelpieper, twaalf Beflijsters, een
Europese Kanarie, tien IJsgorzen, vier
Sneeuwgorzen en veertien Geelgorzen.

De eerste Kleine Zwanen komen terug
Hier met een Knobbelzwaan bij Muiden
Foto: Christian Brinkman

November
1 November brengt een Kortteenleeuwerik die
optrekt met een groep Boomleeuweriken in het
Corversbos. Helaas is de vogel door slechts één
gelukkige (jarige) gezien. Op 9 november vliegt
er een Rode Wouw over de Bovenmeent. Op
dezelfde dag laat een Klapekster zich zien bij ’t
Bluk. Op de 18e worden twee vrouwtype Grote
Zee-eend gezien op het Gooimeer bij Huizen.
Hier is ook een Kuifduiker aanwezig. De
volgende dag zijn de vogels spoorloos
verdwenen, maar worden er wel vier vrouwtype
Zwarte Zee-eend gevonden,

zo mogelijk nog schaarser in het binnenland dan
Grote Zee-eend. Ook de Witoogeend is weer
aanwezig in de grachten van de Vesting. De
eerste Middelste Zaagbekken worden weer
gezien op het Gooimeer. Op 23 november vliegt
een Roodkeelduiker langs de Huizerpier, strak
richting West.

Ook op de ringpost worden Barmsijzen gevangen
Foto: Christian Brinkman

Op de telpost worden inmiddels de eerste
invasie verschijnselen zichtbaar. Nooit eerder
vlogen er zoveel Barmsijzen langs, waarvan de
determineerbare vogels bijna allemaal Grote
Barmsijs bleken te zijn (totaal 291 vogels).
Deze invasie werd in het hele land opgemerkt.
Ook komen in november, net als in 2004 de
eerste trompet Goudvinken langs. Goudvinken
met een roep die pas in 2004 werd vastgesteld,
lijkend op een kindertrompetje. Er vliegen in
november maar liefst 31 van deze vogels langs.
Verder in november langs de telpost: een
Rotgans, twee Bokjes, zeven Geelgorzen en een
Zwarte Zwaan. Voor het eerst in de
geschiedenis komt de magische 200.000 in het
vizier.
December
Op steeds meer plekken worden Barmsijzen
waargenomen, de Huizerpier blijkt een goede
plek te zijn waar de vogels soms tot op 1 meter
te benaderen zijn. Op 3 december vliegt er een
roepende adulte man Witbandkruisbek tussen
een groep Kruisbekken over de telpost in het
Corversbos. De groep is erg vliegerig, maar laat
zich af en toe in de boomtoppen zien, waarbij de
Witband er telkens uitspringt. Op 5 december
vliegt er weer eens een Rode Wouw over het
Gooi, ditmaal over de Aardjesberg. Op de 11e
wordt de eerste Pestvogel van deze winter weer
waargenomen, in Huizen. Ook nu zullen er weer
veel volgen.
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Een Slechtvalk laat zich op de 10e zien in de
Eempolders. Op 18 december vliegen zowel een
Roodkeel- als een Parelduiker langs de
Huizerpier. Op dezelfde dag wordt het mannetje
IJseend daar ook weer ontdekt (voor zijn vijfde
winter!). Ook het mannetje Eider en het
mannetje Witoogeend worden weer op hun
gebruikelijke plekken aangetroffen. Op 18
december wordt ook een Roerdomp gezien bij
de Wijde Blik. Op 22 december is er een
melding van een Dwerggans uit de Heintjesraken Broekerpolder. Zoekacties op de 23e leveren
helaas niets op, wel worden twee verdachte
Canadese Ganzen, van de ondersoort taverneri
gezien, beide vogels blijken geringd en zijn dus
waarschijnlijke escapes. 25 december vliegen er
drie Dwergganzen over Bussum. Steeds meer
Pestvogels worden gezien, elf bij de
Hilversumse Meent, negentien in Huizen, 21 in
Hilversum Noord en 33 in Hilversum Zuid. Als
klap op de veelvuldig afgestoken vuurpijlen,
wordt er op 30 december een Paarse Strandloper
ontdekt bij de Huizerpier. De vogel blijkt ook de
volgende dag nog aanwezig te zijn. Voor zover
na te gaan, was de laatste melding van deze
soort in 1955. Ook zijn er op deze dag drie
Bonte Strandlopers aanwezig.
De eindstand van de telpost Corversbos bleef
steken op een ongeëvenaarde 201.733 vogels. In

totaal is er ruim 247 uur geteld in de afgelopen
maanden.

Appelvink
Foto: Arie van den Hout

Al met al is het een mooi vogeljaar geweest. We
hebben twee keer flinke toeloop van landelijke
vogelaars gehad (Kleinst Waterhoenders en
Taigaboomkruipers). Ik hoop natuurlijk dat
2006 net zo’n mooi jaartje mag worden. Voor
de statistici onder ons…. Van de 238 soorten in
2005 heb ik er zelf 226 mogen aanschouwen. Ik
heb dit jaar voornamelijk in het Gooi gevogeld
(en gevlinderd) en daarbij ruim 3000 kilometer
gefietst….. Ik kan wel zeggen dat ik flink
zitvlees heb opgebouwd!

Van de redactie
Een nieuwe lente, een nieuwe omslag voor De Korhaan; met veel dank aan vogelfotograaf Frits van
Daalen voor het beschikbaar stellen van een prachtige dia.
Zoals eerder gemeld hebben Rietje Veltkamp als redacteur en Willem-Jan Hoeffnagel als opmaker
zich teruggetrokken uit de redactie. Om dit op te vangen is de redactie uitgebreid met Hillie Hepp,
Dick Jonkers en Rien Rense. Daarnaast is de werkwijze aangepast, zodat werk van elkaar kan
worden overgenomen. Het opmaken is vereenvoudigd door over te gaan op Word.
We verwachten dat hierdoor De Korhaan ‘op peil’ zal blijven.
Ten slotte wil ik Rietje en Willem-Jan nog van harte bedanken voor het vele werk dat zij in de
afgelopen jaren hebben verzet. Het voortzetten van dit werk is leuk, maar ook een hele klus.

Rien Rense
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De Knobbelzwaan in de Eempolders
De Knobbelzwaan is al foeragerend een opvallende grote witte verschijning in graslanden.
Jan Mooij beschrijft de ontwikkeling van de aantallen in de Eempolders en zoekt een
verklaring voor de grote schommelingen.

Jan Mooij

Omdat gras relatief langzaam verteert en weinig
voedingswaarde per kilo heeft moet er veel
voedsel in het spijsverteringssysteem aanwezig
zijn. Daarom zijn graseters grote vogels. De
Knobbelzwaan is een duidelijk voorbeeld van
een graseter. Als bewoner van agrarisch gebied
hebben ze nog meer voordelen. Hun nesten zijn
zo groot en opvallend dat de boeren ze ook
zonder markering wel zien. Dat betekent
natuurlijk ook dat eventuele nestrovers ze
makkelijk kunnen ontdekken. Dit gevaar is juist
de reden dat de traditionele weidevogels hun
nest goed verstoppen. Knobbelzwanen zijn
echter zo groot en sterk dat zelfs een vos wel
heel erg hongerig moet zijn voordat hij hun nest
aanvalt. De jongen groeien op in en naast de
sloot, zodat ze geen gevaar lopen bij machinale
bewerking van het land.

Onder deze omstandigheden wekt het geen
verbazing dat sinds 1973, toen de Eempoldertellingen begonnen, de aantallen fors zijn
gestegen. In figuur 1 geven we de totale getelde
aantallen per jaar. De lijn slingert wel wat, maar
al met al is sprake van een forse stijging. Het
blijkt dat tussen 1973 en 2002 het aantal
gemiddeld met tien procent per jaar stijgt.
Landelijk stijgen de aantallen in die periode met
acht procent, Opvallend is sterke stijging vanaf
1999, gevolgd door een even plotselinge daling
in de laatste drie jaar.
5000
4000
AANTAL

De Eempolders zijn agrarisch gebied. Het ligt
dus voor de hand dat de boeren proberen om de
opbrengst van hun land zo hoog mogelijk te
maken. In de loop van de jaren is door allerlei
maatregelen de kwaliteit van het gras steeds
beter geworden. De traditionele weidevogels
eten allemaal dierlijk voedsel. Het schrale gras
van de vroegere hooi- en weilanden had
onvoldoende voedingswaarde om direct te
worden gegeten en kon alleen via deze omweg
door vogels gebruikt worden. Tegenwoordig is
het gras zo voedzaam dat vogels die gras eten er
van kunnen leven en zelfs in staat zijn om te
broeden.
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Figuur 1. Totale aantal getelde Knobbelzwanen per jaar

Figuur 2 toont de verdeling over het jaar. Hier is
voor drie periodes van tien jaar het gemiddelde
aantal getelde Knobbelzwanen berekend voor
elke telling. Omdat we elke twee weken tellen
zijn er 26 tellingen per jaar. We zien dat de
aantallen de eerste negen tellingen van het jaar
(januari t/m april) hoog zijn. Daarna komt een
periode waarin ze veel lager zijn, om vanaf
telling zestien (begin augustus) weer geleidelijk
op te lopen. Deze periode valt samen met de
ruitijd. Volgens de literatuur brengen vooral
onvolwassen zwanen, samen met vogels
waarvan het broedsel mislukt is, de ruitijd in
groepen door. Een bekende ruiplaats zijn de
randmeren van het IJsselmeer.

Knobbelzwanen in de Eempolders
foto Dick Jonkers
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Figuur 2. Gemiddeld aantal Knobbelzwanen
per telling voor drie periodes van tien jaar

De vraag blijft waarom de aantallen de laatste
drie jaar zijn gedaald. Dit is niet het gevolg van
toevallig aanwezige grote groepen, want de
aantallen zijn hoger in de jaren 1999 tot en met
2002 over lange periodes daarvoor en daarna. Er
lijkt in het gebied niets gebeurd dat het
plotseling veel minder geschikt heeft gemaakt
voor Knobbelzwanen. Er zijn ook geen
aanwijzingen voor vervolging of afschrikking
van zwanen, die de plotselinge daling zou
kunnen verklaren. Als we figuur 1 bestuderen
valt op dat in 1999 de aantallen plotseling sterk
stijgen. Een stijging van 70% in één jaar lijkt te
veel voor natuurlijke aanwas. De aantallen
stijgen daarna nog wat meer, en vallen dan even
plotseling terug. De drie laatste jaren liggen weer
in het verlengde van de oorspronkelijke lijn. Het
zou dus best kunnen dat er tussen 1999 en 2002
abnormaal veel Knobbelzwanen aanwezig
waren.

12

Een nadere analyse van de gegevens rond die
jaren lijkt dat te ondersteunen. In figuur 3 zijn de
gemiddelde aantallen per telling uitgezet tegen
het nummer van de telling voor de jaren 1996
t/m 1998 (de drie jaar voor de piek), 1999 t/m
2002 (de piek) en 2003 t/m 2005 (drie jaar na de
piek). We zien dat de aantallen in de ruiperiode,
waarin volgens de literatuur vooral de
succesvolle broedvogels met hun jongen
aanwezig blijven, nauwelijks veranderen. Dat
zou dan betekenen dat het aantal broedvogels
ongeveer constant bleef. De rest van het jaar zijn
de aantallen in de piekjaren veel hoger dan
ervoor en erna. De hoge aantallen in het voorjaar
voor 2003 t/m 2005 komen grotendeels door
extreem hoge aantallen in het begin van 2003,
dus aansluitend op de piek. Het lijkt er daarom
op dat van 1999 tot en met het voorjaar van 2003
extra grote aantallen (een verdubbeling van de
normale totalen!) niet broedende zwanen in de
Eempolders hebben verbleven
500
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GEM.AANTAL/TELLING .

Op die ruiplekken verzamelt zich tot 55% van de
totale populatie. In de meeste jaren zijn er in de
Eempolders in de eerste maanden van het jaar
gemiddeld ongeveer 3,5 maal zoveel
Knobbelzwanen aanwezig als in de ruitijd. Naast
de broedvogels zijn er dus ook andere zwanen.
Dit kunnen nog niet geslachtsrijpe vogels zijn,
maar ook volwassen vogels die elders broeden.
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Figuur 3. Gemiddeld aantal per telling voor de periodes
1996-1998, 1999-2002 en 2003-2005

De vraag blijft waarom er tijdelijk zoveel meer
Knobbelzwanen aanwezig waren. Zoals al eerder
gezegd zien we geen plotselinge veranderingen
in de Eempolders die dat zouden kunnen
verklaren. Misschien waren de zwanen
afkomstig uit een ander gebied dat tijdelijk
minder geschikt was. Ik heb geen idee waar dat
zou kunnen liggen, maar wellicht hebben
anderen suggesties.
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Agenda Algemene Ledenvergadering VWG 30 maart 2006
Hierbij nodigt het Bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken op donderdag 30 maart 2006, 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 24 november 2005
Het verslag is gepubliceerd in De Korhaan nr. 5, december 2005
3. Jaarverslag 2005
4. Financieel jaarverslag 2005
5. Verslag kascommissie
6. Decharge bestuur
7. Benoeming kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren I. Hilhorst en K. Tegelberg
De heren W.J. Hoeffnagel en H. Weenen hebben zich kandidaat gesteld
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A.C.A.M. Kerkhof en R. Rense
Vacatures zijn er voor SG Avifauna en SG Cursussen
Kandidaten kunnen zich melden of worden voorgedragen
Het bestuur verzoekt kandidaten of tegenkandidaten voor de vacatures en de herkiesbare
functies, zich zo snel mogelijk op te geven bij de voorzitter of de secretaris. Kandidaten dienen
schriftelijk te worden voorgedragen door een groep van tenminste 5 leden, vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat
9. Stand van zaken Fonds Redt Weidevogels in Eemland
10. Rondvraag en sluiting
PAUZE
Lezing: Het ringen van vogels in het Gooi
Na de pauze vertelt Engbert van Oort over de werkwijze en ervaringen bij het ringen van vogels in het
Gooi. Dit gebeurt o.a. op het vogelringstation bij Oud-Naarden, bij het inspecteren van nesten door de
roofvogelwerkgroep, en in de Eempolders bij Ganzen, verder bij Ooievaars en Uilen.

De Promotieshop (v/h De Boekenstal) heeft een uitgebreide collectie boeken, kalenders, vogelvoeders,
vogelhuisjes, zaadcontainers, etc.
Sommige zaken zijn binnen de kortste keren uitverkocht, maar er blijven ook wel eens wat spulletjes
in de voorraad hangen.
DAAROM: tijdens de voorjaarsledenvergadering gaat de beuk er in. Kom ook eens kijken, want de
prijzen zijn niet een beetje maar sterk aangepast. Een uitstekende gelegenheid voor leden van de VWG
om nu aan te schaffen wat ze al langer hadden willen hebben.

ZEG HET VOORT ÿ ZEG HET VOORT ÿ ZEG HET VOORT
De Korhaan, Jrg. 40, Nr. 1

13

Jaarverslag Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 2005
1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)
is 6 keer bijeen geweest en heeft in- en extern intensief
gecommuniceerd per e-mail en per telefoon.
Ondanks het goede voornemen vorig jaar om extra
bijeenkomsten te organiseren met het doel beleid te
evalueren en beleid te maken, is dat dit jaar niet van de
grond gekomen. Er ligt wel een plan voor een
brainstormsessie in februari 2006.
Helaas is ook het Dagelijks Bestuur 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 al met de overige
bestuurswerkzaamheden gemoeid is. Er waren
ledenvergaderingen op 31 maart en op 24 november 2005.
Deze vergaderingen hadden een goede opkomst met
ongeveer 50 leden.
Het bestuur was in 2005 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Erik Hans van Stigt Thans
Secretaris: Marc van Houten (tot 31 maart) en Renée
Beekman (vanaf 24 november)
Penningmeester: André Kerkhof
SG Algemene Zaken: Bep Dwars
SG Avifauna: vacant
SG Natuurbescherming: Frank Kempeneers (vanaf 31
maart), daarvoor vacant
SG Vogelcursus: Atie van Klaveren (tot 14 oktober), daarna
vacant
SG Excursies: Joke van Velsen
SG Communicatie: Rien Rense
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2005
is afscheid genomen van Marc van Houten. Deze zeer
betrokken secretaris krijgt een oorkonde uitgereikt door de
voorzitter als dank voor vele jaren trouwe dienst.
De plaats van de secretaris wordt opgevuld door Renée
Beekman, die na een inwerkperiode op de ledenvergadering
van 24 november 2005 officieel benoemd is.
Naast Marc is ook Bertus van den Brink in het zonnetje
gezet, vanwege zijn vele promotiewerk voor de vereniging.
Ook hij ontvangt van de voorzitter een oorkonde. Beide
oorkonden werden gemaakt door Rietje Veltkamp.
Frank Kempeneers wordt officieel benoemd tot bestuurslid
voor de Subgroep Natuurbescherming.
De drie bestuursleden die aftredend zijn, Bep Dwars, Joke
van Velsen en Erik Hans van Stigt Thans, worden herkozen.
Nadat het verslag van de kascommissie is besproken in de
ALV wordt Piet Spoorenberg bedankt voor twee jaar
kritisch controlewerk. Hij wordt opgevolgd door Wouter
Rohde, die samen met de zittende leden Izaak Hilhorst en
Kees Tegelberg de kascommissie zal vormen voor 2005.
Nieuw dit jaar is het aanschrijven van leden die hun
lidmaatschap opzeggen. Zij krijgen van de secretaris een
vragenlijst toegestuurd.
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Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of bepaalde
zaken binnen onze vereniging wellicht anders moeten.
Nieuwe leden worden telefonisch benaderd met de vraag
wat zij van de VWG verwachten, en om te peilen of zij op
enigerlei wijze binnen de vereniging actief willen zijn.
Voor het eerst werd dit jaar een tweede ledenvergadering
gehouden op 24 november, met als doel de presentatie van
het beleid en de begroting voor het jaar 2006. Atie van
Klaveren, die kort tevoren heeft besloten te stoppen als
bestuurslid voor de Subgroep Cursussen, is door de
voorzitter bedankt voor haar werkzaamheden als bestuurslid.
Francien Wilms werd gehuldigd voor haar jarenlange inzet
ten behoeve van de ledenadministratie. Beiden ontvingen
bloemen en een oorkonde, ditmaal vervaardigd door André
Kerkhof.
Veel aandacht is besteed aan een voorstel voor besteding
van het geld in het Fonds “Red de Weidevogels in
Eemland”. De plannen zijn in een gevorderd stadium, maar
nog niet afgerond. Het bestuur hoopt hierover komend jaar
een besluit te kunnen nemen.
In december heeft het bestuur het gebruik van het nieuwe
onderkomen in Serviceflat Westerheem geëvalueerd. Het
gebruik van de grote zaal, die 6 avonden beschikbaar is, viel
tegen en de bezetting van het souterrain is ook niet optimaal.
Redenen hiervoor zijn onder meer dat er geen voorzieningen
zijn voor de catering, alsmede dat vergaderingen van kleine
groepen toch vaak bij iemand thuis gehouden worden.
Voorts is het door diverse oorzaken niet gelukt de oude
werkcontactavonden nieuw leven in te blazen. Het bestuur
wil het contract niettemin nog een jaar verlengen, waarbij
ook een belangrijke overweging is dat we ons archief nu
goed onderdak hebben en sowieso een stuk voordeliger uit
zijn dan wanneer we een eigen clubhuis zouden moeten
onderhouden.
Gedurende 2006 zal nogmaals kritisch bekeken worden of
het contract met Westerheem voortgezet moet worden.
Intussen probeert het bestuur zoveel mogelijk mensen te
stimuleren om de ruimtes te gebruiken.
Het bestuur heeft, als uitvloeisel van gemaakte afspraken,
voor de bewoners van Westerheem een avond georganiseerd
waarop de vereniging zich heeft gepresenteerd. De
bewoners hebben dat zeer gewaardeerd. De vergaderruimte
in de Bethlehemkerk is voor de eerste helft van 2006
gereserveerd. Daar vinden de maandelijkse lezingen en de
ledenvergaderingen plaats.
De werkgroep automatisering die vorig jaar zo enthousiast
gestart is, heeft in haar werkzaamheden stagnatie opgelopen.
Inmiddels is er weer de nodige progressie en kon zelfs op de
najaarsledenvergadering een demonstratie gegeven worden
van een ontwikkeld computerprogramma voor de
verwerking van de digitale waarnemingskaartjes. Er wordt
nog gewerkt aan de verbetering van dit programma.
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Op het Symposium van de Vereniging Vrienden van ’t Gooi
op 30 september zijn verschillende leden, waaronder twee
bestuursleden, aanwezig geweest. Het bestuur heeft in een
brief laten weten achter de visie te staan die de Vereniging
heeft geformuleerd ten aanzien van de ruimtelijke toekomst
van het Gooi Deze brief is goed ontvangen.
2. Subgroep Avifauna
Het CoördinatieTeam Avifauna (CT) -dat tot 23 december
2005 bestond uit Jelle Harder, Cor de Kruif en Guus Proostis, ondanks de uitnodigende oproep van onze voorzitter in
De Korhaan van augustus 2005, nog steeds op zoek naar een
persoon die èn deel wil uitmaken van het Coördinatieteam
Avifauna èn de Subgroep Avifauna in het bestuur wil
vertegenwoordigen. Door het tragische overlijden van Cor
de Kruif is het CT inmiddels ernstig onderbezet en dient ook
nog eens voor hem een opvolger gezocht te worden.
Bij de Werkgroepen hebben zich de volgende mutaties zich
voor gedaan:
Bij de Werkgroep Nestkasten is Anco Driessen opgevolgd
door Ronald Beskers die zeer energiek te werk is gegaan:
het nestkastenbestand wordt vervangen door nieuwe kasten
van duurzaam materiaal en in samenspraak met
natuurbeschermingsorganisaties wordt het gebied waar
nestkasten komen te hangen uitgebreid.
De Werkgroepen ‘Steltlopers’ en ‘Ganzen en Zwanen’ zijn
nog steeds slapend: er zijn voor deze werkgroepen nog
steeds geen coördinatoren gevonden.
We zullen het voorlopig nog moeten doen met de
waarnemingen die op het Goois Vogelnet gepubliceerd
worden en de gegevens van organisaties als SOVON e.d.
Het moge duidelijk zijn dat hierdoor een onvolledig beeld
ontstaat!
De succesvolle bijeenkomst van nieuwe leden op 8 januari
2004 krijgt een vervolg: het CT is voornemens om in 2006
een nieuwe bijeenkomst met dezelfde formule te organiseren
voor nieuwe leden die zich aangemeld hebben in de periode
van 2003 tot heden. Kort na deze avond zal er een speciale
excursie voor deze groep georganiseerd worden.
Onze participatie binnen het SVN (Samenwerkende
Vogelgroepen Noord-Holland) heeft niet die invulling
gekregen die wij voor ogen hadden: meer uitwisseling
tussen de aangesloten werkgroepen heeft geen gestalte
gekregen (‘platformfunctie’). Voor het CT een reden om
schriftelijk te protesteren tegen deze gang van zaken en
vervolgens niet deel te nemen aan de laatste bijeenkomst
van het SVN. Ook het gemeenschappelijke idee van een
roulerend voorzitterschap door de ontvangende
vogelwerkgroep is van de agenda verdwenen.
Het voorstel om een nieuwe broedvogelatlas van NoordHolland te maken als bindend element tussen de diverse
vogelwerkgroepen uit Noord-Holland en ter gelegenheid
van het 30-jarige bestaan van het SVN in 2010, heeft binnen
onze vereniging geen draagvlak gevonden. Dit bleek tijdens
de speciaal voor dit doel belegde avond op 20 oktober. Door
ons hieraan te binden zouden lopende activiteiten van de
Subgroep Avifauna in de knel komen.
Om diezelfde reden kon aan het verzoek van de Agrarische
Natuurvereniging Ark & Eemland aan onze vereniging om

de controletellingen uit te voeren in het kader van de
legselvergoedingen verstrekt door het LNV, geen gehoor
worden gegeven.
Na enige aanloopproblemen hebben we het volste
vertrouwen dat het nieuwe tijdpad, met als sluitingsdatum
15 september, voor het aanleveren van de begroting het
komende jaar voor iedere werkgroep haalbaar moet zijn. Het
grote voordeel dat bij de start van het nieuwe
verenigingsjaar de begroting bekend is, verschaft ook meer
financiële duidelijkheid aan onze werkgroepen.
Activiteiten van de Subgroep Avifauna:
De volgende inventarisaties zijn uitgevoerd:
De tweede jaarlijkse inventarisatie - van de geplande vijf van de Waterleidingplas Loenderveen
Buitenvaart-Noord en Buitenvaart-Zuid
Weidevogelinventarisatie Noordpolder te Veld en de Polder
De Slaag (Hoogland)
Inventarisatie Spanderswoud
Inventarisatie Terra Nova
Deelname aan de inventarisatie van de ’s-Gravelandse
landgoederen Bantam, Schaep en Burgh en Boekesteijn 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!
Gelukkig is er ook nog ruimte voor het uitvoeren van ad hoc
inventarisaties op verzoek van natuurbeschermingsorganisaties uit de regio. De Werkgroep Roofvogels heeft
dit jaar naar ieders tevredenheid de zorg voor ‘de vogel van
het jaar’ op zich genomen, waarbij men gekozen heeft voor
de Sperwer.
3. Subgroep Communicatie
Het verenigingsblad De Korhaan is dit jaar weer vijf maal
verschenen. De redactie bestond uit Rietje Veltkamp en
Willem-Jan Hoeffnagel, terwijl Josée van Beek en Joost van
Ramshorst eindredactiewerk verrichtten. Het plan voor een
nieuwe, modernere opmaak met meer afbeeldingen in kleur
is niet haalbaar gebleken. Aan het eind van het jaar hebben
Rietje en Willem Jan zich teruggetrokken uit de redactie. De
laatste twee nummers van 2005 zijn daardoor wat afwijkend
opgemaakt.
De lezingenavonden zijn weer georganiseerd en geleid door
Wim le Clercq. De avonden worden door circa 50
belangstellenden bezocht. Het programma is naar
tevredenheid.
Tijdens de lezingenavonden verzorgde Bertus van den Brink
de informatie- en boekenkraam. Hij is ook aanwezig met
een promotiekraam bij verschillende externe evenementen.
Verschillende andere leden ondersteunen deze activiteiten.
Dit jaar zijn tekeningen en schilderijen van leden van de
VWG geëxposeerd in de Theetuin in Eemnes.
Het beheer van de website van de VWG is aan het eind van
het jaar overgegaan van Rik Prins naar Helmoet Vos. Er is
op experimentele basis een discussieforum opgenomen, er
zijn foto’s van VWG activiteiten op de website geplaatst en
het excursieprogramma wordt weer bijgehouden. Ook De
Korhaan komt nu op de website te staan.
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Het Goois Vogelnet blijft een succes. Er zijn meer dan 300
deelnemers, die bijna dagelijks per e-mail interessante
waarnemingen en berichten aan elkaar doorgeven. Op het
vogelnet worden ook de resultaten van het ringstation en de
trektellingen in het Corversbos bekend gemaakt. Enkele
keren zijn excursies en andere evenementen aangekondigd.
De wekelijkse vogeltrekwaarnemingen in het Corversbos
worden op een aparte website bijgehouden.
De uitvoering van de communicatie activiteiten is hiermee
in het afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen, maar
verbeteringen en vernieuwingen in het tijdschrift en de
website zijn nog gewenst.
4. Subgroep Cursussen
De cursus bevat voor zowel voor- als najaar 6 lesavonden en
5 excursies.
De cursus zelf is aangepast aan het seizoen, dus eieren en
nesten, zang en balts, zomergasten, weidevogels e.d. in de
voorjaarscursus; vogeltrek en wintergasten in het najaar.
Ook bij de andere onderwerpen zoals uilen, roofvogels en
zangvogels houden we het seizoen in de gaten.
Bij excursies houden we ook rekening met het seizoen. 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.
Op de avonden proberen we zoveel mogelijk twee sprekers
aan het woord te laten.
Het is boeiend om het enthousiasme van meerdere mensen
te voelen. Ieder beleeft het anders, heeft voorkeuren en een
andere manier van vertellen.
Door deze opzet moeten per cursus dus twaalf onderdelen
ingevuld worden en dat met slechts 5 vaste sprekers!
Gelukkig kunnen we wel eens een beroep doen op andere
vogelaars binnen de VWG, ook voor de excursies. En dat is
bij een grote groep wel nodig.
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. Daar letten we op.
De deelnemers aan beide groepen waren geïnteresseerd en
in het voorjaar bijna alle avonden aanwezig en ook bij de
excursies. In het najaar was er meer verloop. Dat gebeurt
soms.
Dit voorjaar hadden we ook de primeur van een nieuwe
cursusmap; we zijn er trots op.
Via de cursus heeft de VWG in het voorjaar helaas geen
nieuwe leden erbij gekregen, maar in het najaar wel. Maar
liefst 9 personen hebben zich aangemeld.
Dan de jeugdcursus.
De tweede helft van de jeugdcursus 2004-2005 zijn we maar
veilig in de Hooischuur begonnen, want het kan erg koud en
nat zijn om deze tijd. We vertellen over wintergasten, dat
ligt voor de hand. En over de roofvogels, dat willen ze graag
horen en ze kunnen ze ook zien, in opgezette vorm. Snavels,
nesten en eieren en de zomergasten horen alweer bij het
voorjaar. Buiten op zoek gaan naar vogels deden we
natuurlijk ook. De Oostvaardersplassen en de haven van
Huizen hebben we uitgebreid bewandeld. De afsluiting
hebben we in 2 groepen gedaan. Met de jongsten zijn we op
het Naardermeer gaan varen. Daar hebben zij de Meermens
gezocht.
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Het werd een prachtige middag met veel vogels natuurlijk.
Met de oudsten zijn we gaan kamperen in de Lage
Vuursche. Het begin was koud en nat maar we hebben de
jeugd daarover niet gehoord! Het was een groot feest met
veel vogelgebeuren, veel buiten zijn en een spelletje op zijn
tijd. Gelukkig was de zondag droog en zonnig, want er stond
nog het een en ander op het programma. En we konden in de
middag de tenten droog opruimen. Een mooi slot van een
jaar jeugdcursus.
Op 24 september zijn we gestart met het 9 e jaar vogelcursus
voor de jeugd. In groep 1 (van 8-10) zitten 17 kinderen, in
groep 2 (van10-16) hebben we 20 kinderen.
Wat gebeurt er zoal op een cursusmorgen van 10-12 uur?
Ze hebben veldschetsen leren maken, er is over kraaien en
meeuwen verteld, ze hebben een vogelmobiel gemaakt en
geleerd welke vogels ze rondom hun huis kunnen zien.
Daarnaast hebben we ons bezig gehouden 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
hebben de vogelzang via CD’s beluisterd en het geleerde in
het bos in de praktijk uitgeprobeerd. De oudsten hebben met
heel veel plezier een van de eilandjes in de haven van
Huizen schoon gemaakt. Een aantal kinderen uit deze groep
neemt al voor de 7e of de 8e keer deel aan deze cursus. Eén
van hen is nu hulpleider bij de jongste groep, en daar zijn
wij erg blij mee.
We moesten helaas van 2 leiders afscheid nemen omdat zij
geen tijd meer over hadden. Wij hebben nu 8 leiders en 1
hulpleider die samen 2 x 16 ochtenden moeten invullen,
waarbij er 2 leiders per keer aanwezig. Best druk dus! We
redden het met elkaar maar net, dus is aanvulling met
nieuwe leiders dringend gewenst. Om de drempel voor
geïnteresseerden lager te maken, nodigen we binnen de
VWG mensen uit voor een gastles.
5. Subgroep Natuurbescherming
In februari 2005 zijn voor Staatsbosbeheer de jaarlijkse
veldwerkzaamheden uitgevoerd in de Wolfskamer, bij het
Eemmeer en op het Visdieveneiland.
Het wilgenknotten, en snoeiwerk is ook dit jaar weer
verricht door een relatief klein groepje enthousiaste leden.
Ondanks een oproep in De Korhaan en een uitgebreide
belronde blijft het moeilijk om voldoende mensen te vinden
om een zaterdagochtend in de natuur te werken.
Op natuurbeschermingsgebied heeft de Vogelwerkgroep,
door de inzet van Ricardo van Dijk, succesvol bezwaar
aangetekend tegen de aanvraag voor kapvergunningen voor
het KNSF terrein bij Muiden. Hiermee is voorkomen dat de
waardevolle natuur al tijdens de MER fase verloren zou zijn
gegaan. In 2006 zullen we als VWG de ontwikkelingen rond
dit gebied en de discussie en MER studie rond de
Bloemendaler polder kritisch blijven volgen.
De plannen voor een verbinding van de A6-A9 hebben in
2005 tot felle protesten van de natuurorganisaties geleid. De
VWG heeft een standaard bezwaarschrift ingediend tegen de
Startnotitie MER en ondersteunt daarmee de positie van alle
betrokken organisaties. Doel in deze is het beleid van de
grote organisaties zoals Natuurmonumenten en de
Milieufederatie Noord-Holland te volgen en ondersteunen.
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De Subgroep Natuurbescherming neemt namens de VWG
deel aan de klankbordgroepvergaderingen van het Goois
Natuurreservaat (GNR).
Een belangrijk discussiepunt tussen een aantal organisaties
uit de klankbordgroep (waaronder de VWG) en het GNR
betreft de herinrichting van het Laarder Wasmeer na de
afronding van de bodemsaneringen. GNR ontwikkelt
plannen om een groot deel van het huidige gesloten gebied
in de toekomst open te stellen voor publiek. De
gezamenlijke organisaties hebben hierover een lopende
discussie met het GNR, omdat gevreesd wordt dat de
openstelling van het net gesaneerde terrein de biodiversiteit
en de rust in het gebied niet ten goede zal komen.
In 2005 is de VWG agendalid geworden van de
adviescommissie MER ´Veiligheid Zuidelijke Randmeren´.
In deze MER studie wordt gekeken naar de milieueffecten
van o.a. dijkverzwaring om de veiligheid bij hogere

ochtend wandel-, vaar- of fietsexcursies
dagexcursies
avondexcursies
openbare excursies
weekendexcursies
Totaal

2005
9
6
1
3
2
21

Aloude succesnummers stonden weer op het programma,
zoals: de Eempolders, Hilversumse Bovenmeent en
Naardermeer, Ankeveense Plassen, Amsterdamse
Waterleidingplas bij Loenen, Stulp en Gooimeerkust. Terug
van weggeweest was de winterexcursie naar de ganzen in
Friesland. Leuk en verfrissend. Nieuw in 2005 was de
dagexcursie in juni naar het natuureiland Tiengemeten in het
Haringvliet. Een prachtige wandeling over een nieuw stuk
natuur in ontwikkeling, leverde ook leuke
vogelwaarnemingen op, zoals heel veel Blauwborsten. Een
wandeling over de Tafelbergheide op 6 maart was gepland
vanwege de verwachte voorjaarszang van Boomleeuwerik,
maar dit werd een lekkere winterse wandeling in 30 cm
dikke sneeuw. Zo blijken de schijnbaar voorspelbare
uitstapjes ons vaak weer verrassingen te brengen.
Voor het eerst was er een weekendexcursie naar Zeeland.
Vanuit een eenvoudig onderkomen in Burgh Haamstede
werd het bijzonder slechte weer getrotseerd, om de natuur
en vogels van Schouwen-Duiveland te verkennen. Vanwege
de uitgestrektheid van het gebied werden excursies per fiets
en per auto gehouden. Dit experiment in Zeeland zal zeker
nog wel eens herhaald worden. Eerst moeten we de jassen
nog laten drogen.
De weekendexcursie begin oktober had Schiermonnikoog
op het programma. Dit weekeinde trok veel mensen aan.
Niet op de laatste plaats, omdat achter de schermen ook een
verrassing was georganiseerd voor Adri Vermeule en Jan
Bos, die in 2005 de respectabele leeftijd van 75 hebben
bereikt. Dit kreeg aandacht tijdens een bonte zaterdagavond
met toespraken, een lied, een cadeau en een prachtige film
gemaakt door Helmoet Vos. Daarnaast werd het weekeinde
ook gezegend met werkelijk fantastisch mooi najaarsweer.
Naast veel buitenplezier leverde dit ook bijzonder veel
vogelwaarnemingen op (totaal zelfs 140 soorten).
In 2005 werden een aantal excursies opengesteld voor nietleden.

waterstanden te kunnen blijven garanderen. De VWG zal de
MER studie kritisch volgen en waar nodig informatie
aanleveren.
6. Subgroep Excursies
2005 kende een interessant excursieprogramma met weer
een ouderwets groot aantal van 21 uitstapjes (zie tabel). De
ochtend wandel- of fietsexcursies richtten zich zoals
gebruikelijk hoofdzakelijk op het bezoeken van het voor ons
werkgebied kenmerkend groot 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 variatie aan biotopen kunnen waarnemen en
bewonderen.

2004
8
5
1
1
2
17

2003
11
6
2
1
2
22

2002
11
5
2
1
2
21

2001
13
4
1
1
19

Naast de bekende vroege vogelexcursie in april te
Groeneveld (Baarn) waren de excursies op 19 maart
(Tienhovens Kanaal) en op 13 november (Eempolders) ook
toegankelijk voor niet-leden.
We verwachten hiermee de belangstelling voor het kijken en
beschermen van vogels in ons werkgebied te vergroten en
mogelijk ook nieuwe leden te werven. Leden werden
opgeroepen om belangstellende familieleden, vrienden en
kennissen mee te nemen naar deze geselecteerde excursies.
Ook werd er via de regionale pers aandacht voor gevraagd.
De tweede keer lukte het iets beter om publiciteit te krijgen
en dit resulteerde in een redelijke belangstelling. De drie
groepen konden genieten van een prachtige zonnige
najaarsochtend en mooie vogels. Tot slot gaat de hartelijke
dank en ons applaus uit naar alle excursieleider voor hun
geweldige inzet.
7. Commissie Buitenland
In het verslagjaar zijn door de Commissie Buitenland twee
reizen georganiseerd: in het voorjaar gingen 35 deelnemers
met de auto een weekend op herhaling naar de kraanvogels
in Lac du Der de Chantecoq in Frankrijk en in het najaar
gingen 34 deelnemers voor een week eerst met de auto naar
Portsmouth (Engeland) en vandaar met de boot naar Bilbao
(Spanje). De reizen waren totaal verschillend. Het
voorjaarsweekend werd gekenmerkt door heel veel sneeuw.
De bootreis was bijzonder, niet alleen door de
vogelwaarnemingen maar ook door de zeezoogdieren. De
paar dagen verblijf in Bilbao leverde niet alleen vele
vogelwaarnemingen op, maar ook een feestelijk bruisende
stad compleet met vuurwerk.
Ook de buitenlandse reizen zijn minder bedoeld om
gevorderde vogelaars fanatiek te laten vogelen, maar meer
om beginnende en iets gevorderde vogelaars verder op weg
te helpen en te inspireren en om de onderlinge
saamhorigheid te versterken.
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Daarom was het heel plezierig om te zien dat veel
gevorderde vogelaars zowel kennis als telescoop
beschikbaar stelden om nog lerende vogelaars te helpen.
8. Subgroep Algemene Zaken
Het bijhouden van het ledenbestand is in 2005 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
onderling met de subgroepen gelegd worden. Naast een
uitdraai van de adresetiketten voor de verzending van De
Korhaan en de ledenlijst, alsmede de aanvullingen daarop
die in De Korhaan worden vermeld, regelt zij in december
de acceptgiro voor het innen van de contributie.
Helaas is het in de loop van het jaar weer nodig geweest
diverse herinneringen te versturen.
Laten wij ons in 2006 allemaal aan het regelement houden
en betalen met de eerste giro en wel voor de jaarvergadering
in maart, dan houdt Francien meer tijd over om te vogelen.
De stand van zaken betreffende het ledenaantal en de
mutaties in het ledenbestand was tot 30 november 2005 als
volgt:
Aantal leden per 30-11-05
Aantal gewone leden
Aantal huisgenootleden
Aantal ereleden
Aantal jeugdleden
Totaal aantal leden

556
82
8
5
651

Mutaties ledenbestand 30-11-04 tot 30-11-05
Aantal nieuwe leden
54
Aantal leden opgezegd
37
Aantal leden adres onbekend
0
Aantal leden overleden
2
Aantal leden uitgeschreven (niet betaald) 1
Totaal uitgeschreven
40
De verzending van De Korhaan is ook in 2005 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.
Verder zijn er diverse archiefwerkzaamheden verricht.
Met de hulp van een paar sterke leden heeft er een hele
verplaatsing van het archief plaatsgevonden. Wat in de
werkschuur bij GNR stond, is naar de kasten in de hal van
Westerheem verhuisd. Hierdoor kunnen al onze boeken,
vele jaargangen tijdschriften, onze eigen rapporten, maar
ook diverse onderzoeken van derden, aldaar ingekeken of
geleend worden tijdens een vergadering of de
werkcontactavond.
Een ander deel van ons archief, waaronder de basisgegevens
en een deel van de waarnemingskaartjes,zijn van de opslag
bij Sherpa overgebracht naar onze kasten in Huizen. In
overleg met Bep Dwars is dit alles in te zien of te lenen. Tot
slot een woord van dank aan alle slotenmakers en sjouwers!
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9. Penningmeester
Het jaar 2005 is ten opzichte van de begroting naar
tevredenheid van de penningmeester afgesloten. De meeste
kostenposten zijn prima begroot, andere posten niet.
De beginbalans zoals gepubliceerd in
De Korhaan jaargang 39 nummer 1, maart 2005, is op twee
punten aangepast. Allereerst is, zoals in de
voorjaarsledenvergadering is gemeld, het werkkapitaal van
de Weidevogelbeschermers uit het Eigen Vermogen gehaald
en als zelfstandig werkkapitaal opgenomen. Als tweede punt
is er een aanpassing van het werkkapitaal SG Cursussen.
Gebleken is dat door een omissie bij de penningmeester een
spaarbedrag voor toekomstige investeringen noch bij het
werkkapitaal van de SG is geboekt, noch bij het bedrag op
de spaarrekeningen is opgeteld. Beide punten zijn in de
voorliggende beginbalans meegenomen.
De contributieopbrengst is vrij constant. Dank is wederom
op zijn plaats voor die leden die meer betalen dan de
minimale contributie (de totale extra opbrengst is € 1.692,
dat is € 117,31 meer dan in 2004). De inning van de
contributie, het achter de broek aan zitten van niet-prompte
betalers en de ledenadministratie worden verzorgd door
Francien Wilms. De deugdelijke adressering van
bijvoorbeeld De Korhaan is aan haar te danken.
Het is al meer betoogd, maar groei van het ledental blijft
gewenst omdat zonder groei de rek er op den duur uitgaat en
een eventuele trendmatige aanpassing van de contributie
maar ten dele doorwerkt. Voor het jaar 2007 zal het bestuur
nog met een contributievoorstel komen. Extra giften of
legaten zijn er dit jaar niet geweest. Jammer is het dat 10
leden voor een totaalbedrag van € 155 hun contributie nog
niet hebben betaald.
In de financiële verantwoording zijn thans alle of nagenoeg
alle zaken opgenomen die binnen de VWG spelen. Denk
daarbij aan de cursussen, de roofvogelwerkgroep, de
excursies, de weidevogelwerkgroep, de Eempoldertellers, de
Waterleidingplastellers, de commissie buitenland, de
promotiestand en misschien ontdekken we in de toekomst
nog wel meer financiële zaken. Het voordeel is dat onze
vereniging steeds doorzichtiger wordt en dat is niet alleen
goed voor een gezond financieel beleid maar zeker ook voor
een goed algemeen beleid.
Dat is dan ook de reden dat alle werkgroepen is gevraagd
om voor 2006 hun beleid te presenteren en daar de
financiële gevolgen ofwel de begroting aan te koppelen. Het
komende jaar wordt een jaar van leren: hoe maakt iedere
werkgroep het voorgenomen beleid waar en hoe pakt dat
financieel uit. En reken maar dat dit leerproces snel gaat.
Als nieuw maar tijdelijk onderdeel is ook het financiële
reilen en zeilen van de Telgroep Loenderveenseplas
(Waterleidingplas) in de financiën opgenomen. De eerste
betalingen vonden pas in 2005 plaats, maar hebben
betrekking op de jaren 2004 en 2005. Het uiteindelijke
resultaat van de SG Avifauna is daardoor positiever
uitgekomen dan begroot.
De Korhaan, ons verenigingsorgaan, is hèt middel bij uitstek
om met de leden, maar zeker ook met de buitenwacht zoals
overheid en het grote publiek, te communiceren. Daarom is
er het bestuur veel aan gelegen dat De Korhaan regelmatig
uitkomt, er goed verzorgd uitziet en de moeite van het lezen
waard is.
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Samen met andere promotiemiddelen zoals het Goois
Vogelnet, persberichten, publicaties, www.vwggooi.nl
(kijk maar eens, er is dankzij het enthousiasme van Helmoet
Vos veel aan veranderd en verbeterd), kunnen wij van onze
VWG een vereniging met een gezaghebbende stem maken.
Gelukkig is het financiële resultaat van De Korhaan
achtergebleven bij de begroting. Omdat nog niet alle
voorziene kosten (bijvoorbeeld het voordrukken van de
voorpagina) zijn gemaakt, is (binnen de begroting 2005) een
bedrag van € 1.000,- als kosten doorgeboekt naar 2006.
Voor 2006 kunnen we nu iets optimistischer zijn dan eerder
is begroot.
Het resultaat van de Promotieshop is geboekt bij het
werkkapitaal.
De Commissie Automatisering heeft de eerste contouren
gepresenteerd van de eerste mogelijkheden voor het digitaal
doorgeven van waarnemingen. Zoals het er nu naar uitziet,

zal er minder hoeven te worden geïnvesteerd in hardware,
maar zullen de kosten bij een (goede) provider periodiek
terugkeren. Kostentechnisch een goede zaak, maar het grote
voordeel is dat continuïteit dan gegarandeerd is en dat er van
huis uit kan worden gewerkt. De post Reservering
Clubgebouw was bestemd voor de aanloopkosten van
nieuwe activiteiten in de nieuwe huisvesting. Daarom
kunnen de kosten van de Commissie Automatisering
voorlopig uit deze reservering worden betaald. Een plan is
ook nog om alle verslagen en publicaties van de VWG te
scannen en op één cd uit te brengen, maar voorlopig is het
nog niet zover.
Voorgesteld wordt om het financiële resultaat over 2005 toe
te voegen aan de algemene reserve, ofwel het eigen
vermogen.

Hoeveel spreeuwen?

Elke avond zoeken duizenden spreeuwen een slaapplaats in de coniferen bij het Laapersveld in
Hilversum. Voor het slapen gaan vliegen zij rond in grote wolken, een prachtig gezicht. Het tellen van
de spreeuwen is heel lastig door de grote aantallen en de verschillende groepen. Wie weet het aantal
spreeuwen op deze foto?
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Verlies- en winstrekening 2005
Begroting
Uitgaven

Commissie Buitenland
Bijdragen excursie Lac du Der
Kosten excursie Lac du Der
Onttrekking werkkapitaal
Bijdragen excursie Bilbao
Kosten excursie Bilbao
Naar werkkapitaal C'ie Buitenland
SG Avifauna:
Weidevogelbescherming
Legselbeloning
Kosten
Naar werkkapitaal Weidevogelbesch.
Roofvogelwerkgroep
Naar werkkapitaal Roofvogelwerkgr.
Tuinvogelonderzoek
Vogelringstation
Telgroep Waterleidingplas
Algemene kosten

Gerealiseerd
Uitgaven

€ 11.000,00
€
600,00

11.263,02
1.135,10

€ 2.500,00

3.232,50

-102,60
€ 2.500,00

2.664,07
€ 2.600,00

€ 2.600,00
€
150,00
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3.981,50
3.916,42
102,60
633,51
0,00

€ 3.000,00
€ 4.200,00

3.925,00
4.570,18

€ 1.200,00
€ 15.360,00
€ 15.360,00

11.995,00
11.498,80
148,98
-767,35

€

505,00
€

600,00

1.210,20

€

300,00

€
€

300,00
135,00

575,16
635,04
939,10
93,40
175,95
135,00

€

400,00

675,04

982,50

268,64

-10,00

SG Natuurbescherming
Algemene kosten
SG Cursussen:
Jeugdcursus: contributie
Kosten cursus
Bijdragen weekend
Kosten weekend
Cursusbenodigdheden
Volwassenencursus: contributie
Kosten cursus
Presentatieapparatuur
Naar werkkapitaal SG Cursussen

Totalen
Inkomsten
12.398,12

Inkomsten
Contributie + giften
Rente
SG Excursies:
Bijdragen voorjaarsexcursie
Kosten voorjaarsexcursie
Bijdragen najaarsexcursie
Kosten najaarsexcursie
Algemene kosten
Naar werkkapitaal

Inkomsten

10,00
0,00
€
€
€

€

850,00

€

300,00

550,00

1.303,38
999,88

350,00
250,00
€ 2.500,00

€ 2.000,00
€
500,00

2.730,85
3.566,97
532,62
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Begroting
Uitgaven
SG Communicatie:
Ledenavonden
De Korhaan
Begroting De Korhaan naar 2006
Promotiestand
Verschil begin-/eindvoorraad
Inkopen
Verkopen
Kosten promotieshop
Naar werkkapitaal promotiestand
Algemene kosten

Gerealiseerd
Inkomsten

Uitgaven

€ 1.550,00
€ 8.100,00
€

-8.845,79

500,00
429,34
2.630,66
3.694,94

150,00

Huisvestingskosten
Huur
Inrichting
Aanpassingen
Onttrekking reservering clubhuis

€ 1.200,00
€
500,00
€
300,00

1.200,00
426,60
114,30

Automatisering
Site
Investeringen hard- en software
Onttrekking reservering clubhuis

€
120,00
€ 3.000,00

€

0,00

€ 2.000,00

1.740,90
-117,81
117,81

€ 3.000,00
-1.354,13
€
250,00
€
150,00
€ 1.000,00
€
150,00

308,25
187,05
848,38
10,45
€

Toevoeging Eigen Vermogen
Totalen

Inkomsten

1.179,35
6.537,15
1.000,00

167,33
467,61
129,29

Bestuurskosten:
Lidmaatschappen
Ledenadministratie
Bestuurskosten
Diversen

Totalen

€ 46.570,00

NB: totaal onttrekking reservering
clubhuis

560,00

€ 46.570,00

1.200,44
48.145,13

€ 5.000,00

48.145,13

1.200,44

1.740,90

Balans per 31 december 2005
Liquide middelen
Spaarrekeningen
Voorraad Promotieshop
Depot PTT-Post
Depot Postbus
Te ontvangen/vooruitbetaald
Werkkapitaal SG Excursies
Werkkapitaal Cursussen
Werkkapitaal C'ie Buitenland
Werkkapitaal Promoshop
Werkapitaal Roofvogelwerkgr.
Reservering Clubhuis
Werkkapitaal Weidevogelbescherming
Eigen vermogen
Totalen

per 1-1-2005
€ 10.149,34
€ 39.654,39
€ 1.946,63
€
70,34
€
113,44

€ 51.934,14

Resultaat
2005

€ 428,38
€ 1.254,53
€ 4.889,41
€ 3.642,27
€ 1.990,02
€ 266,82
€ 27.526,20
€ 205,71
€ 11.730,80 € 1.200,44
€ 51.934,14 € 1.200,44
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per 31-12-2005
€ 14.189,37
€ 39.011,41
€ 1.517,29
€
70,34
€
113,44

€ 54.901,85

€ 2.788,59
€ 1.888,04
€ 4.356,79
€ 3.493,29
€ 2.457,63
€ 360,22
€ 25.785,30
€
840,75
€ 12.931,24
€ 54.901,85
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In memoriam Cor de Kruif
Op 23 december ontvingen wij het bericht, dat Cor de Kruif op 58 jarige leeftijd is overleden. Eerder
die week, op maandagavond heeft Cor volkomen onverwacht een hersenbloeding gekregen en is
daarna niet meer bij kennis geweest.
In 1999 werd Cor lid van onze Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken. Uit zijn jeugd nam hij al een
stevige dosis vogelkennis mee. Kennelijk uit dezelfde tijd, stamde ook de grote en zwaar doorleefde
verrekijker, die hij aan een verbleekte riem om zijn nek mee torste tijdens de vele vogeltochten. Geheel
volgens zijn stijl, leunde hij niet achterover. Nee, hij was al heel snel volop in actie in de vereniging.
Binnen de kortste keren werd hij daarom gestrikt voor het zogeheten Avifauna-coördinatieteam. Hij
bouwde daarmee aan een vogelwerkgroep, die zich, naast plezier in het vogels kijken, ook druk maakt
om de bescherming van de natuur. Goed waarnemen, tellen, gegevens verzamelen en vastleggen. En
op basis van feiten en een lijf vol passie steeds maar doorgaan. Het heeft ons, als zijn vogelvrienden,
getroffen met welke vanzelfsprekendheid en plezier hij dit werk deed.
Cor was een echt natuurmens. Hij wilde vogels niet zien als te verzamelen, zeldzame objecten. Nee, hij
beleefde plezier aan alle vogels, hun schoonheid, hun gedrag en hun omgeving. Hij hield ook van
planten, insecten en alles wat er maar te zien is in de natuur. Hij vertelde daar ook graag over. Met Cor
door de natuur lopen was een feest.
Als secretaris van het coördinatieteam schreef hij ook in ons clubblad “De Korhaan”. Er kwam een
toepasselijke naam voor zijn rubriek: “Uit de veren”. Kan het mooier? Hij introduceerde daarin humor
door de toevoeging van “Wist u dat?” om meer mensen te verleiden tot het lezen van deze rubriek.
Mede omdat Cor als secretaris alles opschreef bleek hij ook het beste overzicht te krijgen. Dit leverde
vervolgens weer nieuwe initiatieven uit zijn koker op. Zo was het hem een doorn in het oog hoe
gebrekkig de vogelwerkgroep haar nieuwe leden in haar activiteiten betrok. Hij zette daarom in op
speciale kennismakingsavonden met nieuwe leden, waarin de vragen en behoeften van hen centraal
stonden. Het persoonlijke contact was daarbij volgens hem van doorslaggevend belang.
Cor had nog zoveel ideeën met onze vogelwerkgroep, bijvoorbeeld het maken van een handleiding
voor het schrijven van een onderzoeksverslag.
Hij sprak voorzichtig over meer tijd voor het werk van de vogelwerkgroep na zijn pensionering. Hij
wilde zijn aandacht goed verdelen tussen gezin, werk, familie en vrije tijd. Hij was een man van zijn
woord, wat hij toezei deed hij. En Cor deed het dan, op tijd en goed.
Wij herinneren ons Cor als een man met bijzonder veel inlevingsvermogen. Hij verstond de kunst om
zijn medevogelaars eerst te laten praten en hij kon hier ook heel goed naar luisteren. De rust en
evenwicht, die hij in de natuur beleefde zat ook helemaal in zijn eigen natuur.
Hij genoot van de natuur, maar wilde dit niet altijd alleen doen. Hij genoot er pas echt van als hij het
samen deed. Samen genieten van de natuur, de vogels, de koffie met koek en een goed gesprek dat
over van alles kon gaan.
Cor we missen jou allemaal ontzettend en zullen je in ons hart meedragen op onze tochten en werk in
de natuur, door middel van alle goede herinneringen, die wij aan jou te danken hebben.
Cor bedankt.
Wij wensen Francis, zijn twee zoons, schoondochters en kleinkind veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
Namens de subgroep Avifauna,
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Uit de veren
Dit is de vaste rubriek van het coördinatieteam van de Subgroep Avifauna.
Hier vindt u onder andere nieuws en feiten over de diverse werkgroepen, oproepen,
onderzoeksvragen en voortgang van de projecten.
Verslag Avifauna vergadering 10 januari 2006
1. Opening
Opening van de vergadering door Guus. Hij wenst iedereen een goed 2006 toe. Hij herdenkt Cor de Kruif. Op
de crematie heeft Jelle namens de subgroep het woord gevoerd. Namens de vogelwerkgroep was er een
bloemstuk, ook heeft Cor een oorkonde gekregen. Enkele aanwezigen halen persoonlijke herinneringen aan Cor
op.
2. Notulen van de vergadering op 11 januari 2005 en doornemen actiepunten
§ Mensen, die nog waarnemingen hebben van de vogel van het jaar 2005, de Sperwer, graag zo snel mogelijk
doorgeven aan Hanneke Sevink. Verslag volgt binnenkort in de Korhaan.
§ Het project voor het aanbrengen van nestplankjes, als compensatie voor nestplaats verlies in boerenschuren
voor de Boerenzwaluw, loopt door in de Eempolder. In de Vechtstreek gaat men ook door, maar nu met
dezelfde plankjes als in de Eempolder, dus met opstaande zijschotjes. Er zijn subsidies van
Vogelbescherming en de provincie Noord Holland.
§ In Amstelland wordt met subsidie gewerkt aan verbetering van de biotoop van de Steenuil. Is dit ook iets
voor de Vechtstreek?
§ In 2006 worden Buitenvaart-Noord en –Zuid weer geïnventariseerd door Marc van Houten. Extra wordt bij
de Eem het gebied de "Zwarte Noord” meegenomen.
§ Rob Kole zal de resultaten van het project Eemnes uitwerken.
§ Aan de rapportage van de Huizereng wordt gewerkt.
§ De stippenkaarten van de inventarisatie van de Loenderveense Plas in 2004 zijn klaar. Er komt over dat jaar
geen verslag Het is de bedoeling een verslag over drie jaar te maken. Er zaten 17 paren Grote Karekiet, 10%
van de landelijke populatie. Het zou interessant zijn om na te gaan waarom dit gebied zo geschikt is.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Piet Spoorenberg.
§ Op verzoek van Natuurmonumenten zijn Schaep en Burg en Boekestein geïnventariseerd op een beperkt
aantal kensoorten. Dit gebeurt om de zes jaar. Dit jaar is Bantam aan de beurt, belangstellenden kunnen zich
melden bij Fred van Klaveren.
§ De uitwerking van Spanderswoud moet half februari klaar zijn.
§ De nummering van de vogelwerkgroeprapporten wordt verzorgd door Willem Jan Hoefnagel.
§ Door het overlijden van Cor de Kruif is er vertraging bij de organisatie van de avond voor nieuwe leden.
Deze avond komt later.
§ Er is een voorlichtingsavond gehouden over de nieuwe broedvogelatlas van Noord-Holland. De conclusie
was dat er onvoldoende draagvlak is bij de leden. Het bestuur heeft dan ook besloten dat onze
vogelwerkgroep niet deelneemt. Het project wordt door SVN wel opgestart. Hierbij wordt 2006 een
proefjaar. Individuele leden van onze vogelwerkgroep kunnen hieraan wel deelnemen, het Avifaunacoördinatieteam houdt hier een oog op. In dit verband heeft SVN gevraagd naar een overzicht van alle
inventarisatierapporten van de laatste vier jaar in ons werkgebied. Onze eigen rapporten zijn bekend, maar
wij hebben geen zicht op inventarisaties van andere instanties (NM, SBB, Alterra, etc). Ook voor ons zou
zo’n overzicht interessant zijn. Wie wil dit trekken?
§ De gegevens over beleidsplan en begroting van de werkgroepen moeten binnen zijn. Er wordt een
subsidieaanvraag voorbereid voor investeringen. Hierover is een extra mailing rondgestuurd.
§ Het bedrag dat bij de Vogelwacht Utrecht voor de Eempolders beschikbaar is blijkt ongeveer €40.000,-- te
zijn. Een groepje is naar het Raboes geweest om met Jan Roodhart te kijken wat hier zou kunnen gebeuren.
De rietstrook langs het Eemmeer is vol gegroeid met bomen. Door verwijderen van de bomen en plaatselijk
weghalen van grond kan het gebied weer interessant worden voor rietvogels. Als er geld beschikbaar is kan
dat door subsidies nog meer worden. Het bestuur overlegt met de Vogelwacht Utrecht (ook over financiering
rapport Eempoldertellingen) en legt het resultaat in maart voor aan de ledenvergadering.
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3. Werkgroepvoordracht
Namens de Werkgroep Weidevogelbescherming geeft Gert Bieshaar een voordracht over de voortgang van zijn
groep. Het loopt goed, de boeren krijgen steeds meer belangstelling. In de Eempolders zijn nog steeds een aantal
goede terreinen voor weidevogels. Er zijn genoeg mensen, maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

Presentatie van Gert Bieshaar over weidevogelbescherming (foto André Kerkhof)

4. Inventarisatievoorstellen
De inventarisatie van de Loenderveense Plas gaat verder. Aanmelden bij Piet Spoorenberg.
Verder wordt Bantam geïnventariseerd, coördinator is Fred van Klaveren.
5. Vogel van het jaar
Er is geen belangstelling voor de functie van coördinator. Als vogel wordt de Grote Karekiet voorgesteld. Deze
lijkt niet geschikt omdat de bedoeling is dat ook niet ervaren vogelaars waarnemingen in kunnen sturen. Hij is
echter wel interessant. Er komt een oproep in De Korhaan om waarnemingen door te geven.
6. Diverse ter tafel komende zaken en rondvraag
Vogelbescherming geeft een interessante nieuwsbrief uit. Hij is aan te vragen bij
nieuwsbrief@vogelbescherming.nl.
De roofvogels hadden een goed jaar. Op het terrein van het conferentieoord De Hoorneboeg had een Buizerd
een zeslegsel, het eerste bekende geval in Nederland. De Haviken broedden vroeg en hadden grote legsels.
Er waren dit jaar 23 legsels van de Kerkuil, een zeer goed jaar. Het broeden in bosuilen- en torenvalkenkasten
suggereert woningnood.
Engbert roept op tot het inzenden van waarnemingen. Er wordt gewerkt om digitaal aanmelden van
waarnemingen mogelijk te maken. Het duurt nog enkele maanden voor dat in orde is. Het ringen loopt goed.
Erik Hans van Stigt Thans meldt dat sommige mensen zich afmelden als lid bij de vogelwerkgroep met als
argument dat ze alleen lid van een subgroep willen zijn. Dit is uiteraard niet de bedoeling.
Piet Spoorenberg vraagt of er een programma is om stippenkaarten te maken. Het blijkt dat er een programma
STIPT is. Men kan dit downloaden, maar het is vrijwel onmogelijk om het aan de praat te krijgen. Vooral bij
kleine terreinen met veel stippen treden grote problemen op.
Er wordt gewerkt aan aanvulling van het coördinatieteam. Nader bericht volgt.
Iemand wil een helihaven aanleggen. De aanvliegroute loopt over de Loenderveense Plas. Het project is bekend,
er wordt aan gewerkt.
Ronald meldt dat het nestkastenverslag af is. Er zijn meer dan 7000 jongen uitgevlogen. Er verdwijnen nogal
wat eieren van Kool- en Pimpelmezen. Men wil proberen uit te vinden hoe dat komt.
- Dit jaar wordt het jubileum van de telpost gevierd.
7. Sluiting en vaststelling datum volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 26 september 2006.
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Adressen werkgroepen Subgroep Avifauna
Werkgroepen Subgroep Avifauna
1. Watervogeltelling
2. Midwintertelling
3. Eempoldertellingen
4. Weidevogelnestbescherming
5. Tuinvogelonderzoek
6. Gier-, oever- en huiszwaluwen
7. Boerenzwaluwen
8. Telpost Corversbos
9. CES / 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
Hanneke Sevink
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
dickjonkers@tiscali.nl
beskers@quicknet.nl
fh.vd.weijer@hccnet.nl
harryderooij@planet.nl

035 54 21 019
035 69 37858

hannekesevink@freeler.nl
jelleharder@hetnet.nl

Dagtocht Zuid-Holland/Zeeuwse eilanden
Onder leiding van Dick Jonkers en Adrie Vermeule bezocht een groep V.W.G.-ers zaterdag 14
januari Zeeland. Het was een prachtige dag waarop naast de verwachte grote aantallen ganzen
heel veel vogels gezien werden.

Conny Leijdekker
Een van mijn goede voornemens voor dit jaar is
“lekker vaak vogelen” en bij Bussum-Zuid
aangekomen bleken 31 mensen met mij dit
voornemen te hebben. Om 7.30 u. vertrokken we in
tien auto’s richting Zeeland. De weergoden waren
met ons, want het was een mooie frisse zonnige dag
en daarom zagen de vogels er op hun paasbest uit.
Onze tocht in Zeeland begon bij de Grevelingen en
slingerde zich dwars door Schouwen -Duivenland
heen, richting de Brouwersdam.
Op de weilanden stonden honderden ganzen waarvan
de meeste Brand-, Kol- en Grauwe gans. Bij
Sirjansland ontdekten we tussen de plompe Grauwe
en Kolganzen een sierlijk gansje met een
chocoladebruin kopje en hals. Het bleek een Toendra
rietgans te zijn die in een klein groepje tussen de
Kleine Zwanen en andere ganzen aan het grazen was.
Een Grote Gele Kwikstaart kwam al roepend
overgevlogen en in een akkertje daarnaast hipten een
paar Grote Lijsters van kleiklomp naar kleiklomp.
Al slingerend door de weilanden reden we van stop
tot stop. Bij Dijkwater zagen we een Geoorde Fuut
en sommigen van ons een Houtsnip. De optocht ging
verder richting de Haven van Bommenede waar
ongelooflijk veel Dodaarzen ronddobberden en op de
punt een Roodkeelduiker ontdekt werd.
Een aantal in-en-uit-de-auto-stops verder liep een
Kleine Zilverreiger statig door een sloot waarbij zij

(of hij) zijn poten net genoeg optilde zodat we de
sierlijke gele tenen konden bewonderen. Omdat het
zonnetje zo heerlijk scheen spatte de oranjeroze borst
van een Casarca ons, bij de volgende stop, tegemoet.
Een groep Wilde Zwanen was aan het foerageren en
al tsjakkend kwamen er Kramsvogels overgevlogen
terwijl een paar Reeën het hazenpad kozen. Het was
zo’n dag dat je ogen en oren tekort kwam.
Via smalle landweggetjes, pittoreske dorpjes en
prachtige vergezichten reden we naar ons lunchadres
in de Prunjepolder. Daar viel de groep uiteen. De ene
helft ging lunchen en de andere (waar ik me bij
aansloot) ging langs de weg nog wat vogelen. In het
gras langs de rietkraag hipte een vrouwtje Geelgors
(wat voor mij een nieuwe soort was) en in het water
liepen er Tureluurs en Zwarte Ruiters.
Na een uur ging de hele groep weer verder en in een
van de vele plasjes van “Plan Tureluur” zagen we een
hele kluit Kluten met daartussen een paar Rosse
Grutto’s. Er zwommen Smienten, Brilduikers en
Nonnetjes, waarvan de mannen natuurlijk de show
stalen.
Van plas tot plas kropen we door de polder en zagen
honderden Zilverplevieren met daartussen Bonte
Strandlopers en Steenlopers. Zoals altijd vliegt de
tijd als je het naar je zin hebt en veel te snel moesten
we weer verder richting Brouwersdam. Daar
aangekomen was het al aardig druk met andere
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vogelaars. Onder de verbaasde blikken van een paar
vissers zochten wij een plekje tussen al die
verrekijkers en telescopen.
Op het water was het druk met Eiders, een Zwarte
Zee-eend, Brilduikers en een paartje IJseend dat zich
uitvoerig liet bewonderen. Ook werden er een
Parelduiker, Roodkeelduiker, en Kuifduiker gespot,
die wel de nare gewoonte hebben om, voordat je ze
goed en wel in de telescoop hebt, onder te duiken en
op een geheel andere plek weer boven te komen.
Al vogelend kwam ik in een geheel andere groep
vogelaars terecht. Maar het bewijs werd geleverd dat
vogelaars aardige mensen zijn, want ze waren de
beroerdste niet om mij door hun telescoop naar de

IJseend te laten kijken. Kortom het was een heerlijke
dag met een prachtige afsluiting op de Brouwersdam.
Een groot compliment aan onze excursieleiders die
ons, zoals gewoonlijk, feilloos van het ene mooie
plekje naar het volgende vogelparadijsje leidden en
daardoor de dag meer dan geslaagd maakten.
In totaal zijn er 90 soorten gezien waarvan ik er nog
een paar vermeld: man Blauwe Kiekendief, Bruine
Kiekendief, Smelleken, een op duiven jagende
Slechtvalk, Kleine Rietgans, Taiga-rietgans,
Waterral, Watersnip, Goudplevier, Oeverpieper,
Paarse Strandloper, Wulp, 13 Kleine Zilverreigers en
VEEL-HEEL-VEEL ganzen.

Het was zo’n dag dat je ogen en oren tekort kwam (foto Paul Voorhaar)

Vrijwilligerswerk, de fiscus en giften
Binnen onze vogelwerkgroep zijn heel wat vrijwilligers bezig en velen daarvan maken kosten die
niet worden gedeclareerd of niet worden vergoed. Onder voorwaarden (zoals drempel en maximum)
is het mogelijk om die kosten als gift (schenking) in mindering op het inkomen te brengen (zie ook
www.belastingdienst.nl, "schenkingen" à zoeken). In Elsevier van 8 mei 2004 stond een artikel
over vergoedingen aan vrijwilligers en de fiscus. Uit dat artikel blijkt dat geen rekening hoeft te
worden gehouden met beperkingen die normaliter voor belastingvrije vergoedingen aan
werknemers gelden. Een voorbeeld is de autokostenvergoeding. Zakelijk mag niet meer dan € 0,18
per kilometer belastingvrij worden vergoed. Als aftrekpost mag echter de kostende prijs worden
aangehouden als die kosten kunnen worden aangetoond. Uitgangspunt is dat voor de
inkomstenbelasting iemand pas inkomen geniet als redelijkerwijs verwacht mag worden dat de
opbrengsten meer zullen zijn dan de kosten. Andersom: zonder vergoeding zijn alle kosten een gift.
Dat geldt niet voor de contributie, maar wel voor het bedrag dat u eventueel als schenking meer
betaalt.
Wie een bewijsstuk voor de fiscus wil hebben kan aan de penningmeester een gespecificeerde
opgave van die kosten verstrekken met de mededeling dat hij die kosten aan de vereniging schenkt.
Als die schenking geen fiscale gevolgen heeft voor de vereniging, ontvangt hij een bedankbriefje
als bewijsstuk.
De fiscus behandelt iedere belastingplichtige individueel. De fiscus heeft dan ook het laatste woord
omtrent deze aftrekposten.

De penningmeester
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Boekentips
De KNNV Uitgeverij, uitgever van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
werkt gestaag door aan een ware long list met natuurboeken. De boeken zijn verkrijgbaar bij
ANWB-winkels, warenhuizen, boekwinkels en verkooppunten van de KNNV Uitgeverij. Kijk
ook op: knnvuitgeverij.nl.

Rietje Veltkamp
Vogelkijkgids Nederland
Wegwijzer naar meer dan 360 vogelkijkpunten en vrijwel alle vogelkijkhutten!
Waar en wanneer kan ik het beste op zoek naar de Wielewaal, de Roerdomp of de Reuzenstern? Het
antwoord vind je in de Vogelkijkgids Nederland! Beschrijft de observatiemogelijkheden in de ruim
100 belangrijkste vogelgebieden in ons land, met informatie over de vogelstand ter plekke en
overzichtelijke gebiedskaarten, waarop uitgelezen vogelobservatiepunten staan aangegeven.
Rijk geïllustreerd en ideaal voor wandelaars, natuurliefhebbers en vogelaars.
Uitgave in samenwerking met de ANWB.
Auteur: Boris Everwijn, prijs €19.95
Van de veldgids Roofvogels is een 2e druk verschenen!
Het is een handige veldgids, waarin alle 49 soorten roofvogels worden beschreven, die voorkomen
in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zeer gedetailleerde informatie over verspreiding,
populatiegrootte en –ontwikkeling, trek, habitat, broedgedrag, voedsel, geluid en jachttechniek. In
het boek wordt buitengewone aandacht besteed aan het determineren van roofvogels op basis van
kenmerken die tijdens de vlucht zijn waar te nemen. Eén en ander geïllustreerd aan de hand van 10
tot 30 vliegbeelden per soort.
Auteur: Benny Génsbøl, prijs € 34,95

Start Vogelherkenningscursus op 21 maart 2006
Dinsdag 21 maart 2006 start de Vogelherkenningscursus voor volwassenen en voor kinderen vanaf
16 jaar. Op 6 dinsdagavonden achtereenvolgens van 20.00 - 22.15 uur vertellen we u, met gebruik
van dia's en geluiden, het verhaal van de vogels die in ons land verblijven.
In vier tussenliggende weekenden gaan we met elkaar op excursie in diverse natuurgebieden om de
vogels in het echt te observeren.
Meedoen is alleen mogelijk na opgave bij:
A.C.L.van Klaveren- van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, tel. 035 6561426

Nieuw VWG-internetadres: vwggooi.nl
Het internetadres van de Vogelwerkgroep is veranderd van vwg-gooi-eo.nl in vwggooi.nl. Dit gaat
samen met een verandering van provider waardoor de website kan worden uitgebreid. Bezoekers
van het oude adres worden doorgelinkt naar het nieuwe adres (als het goed gaat).
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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.
De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle leden van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig
geworden naar één van de zeer beknopt samengevatte artikelen? Neem op een lezingavond
even contact op met Bep Dwars-van Achterbergh
ARGUS JG 30 (3) dec.’05 Blad van de
Faunabescherming. H. Niesen ‘Vogels als
voorpaginanieuws’ Over de dominomus en het
kleine risico op uitbreiding van het H5N1 virus.
DIER EN MILIEU, JG 80 (5) okt.’05 – Blad voor
handhavers van de wet. H. Top ‘Wie vreet de
eieren van de weidevogels op?’ Dat doet niet
alleen de vos.
DIER EN MILIEU, JG 80 (6) dec.’05 – Blad voor
handhavers van de wet. Weinig vogelnieuws.
Wel staat in elk nummer de handhavingskalender. Daarop staan voor alle milieuovertredingen de wetsartikelen volgens welke
die ingrepen in de natuur verboden zijn. Doden
van roofvogels met aas of geweer mag
bijvoorbeeld niet volgens Art. 9 van de Flora en
faunawet, net zoals het vangen van Puttertjes,
Sijzen, Groenlingen of Vinken.

waren de Bonapartes Strandloper, de Gestreepte
Strandloper, de Reuzenstern en de
Witvleugelstern. W. Ruitenbeek ‘De Kreupel,
nieuwe natuur in het IJsselmeer.’ Het gaat hier
om een nieuw opgespoten zandplaat voor de kust
van Wieringen. Een eldorado voor Visdieven,
Kokmeeuwen en Aalscholvers. R. Slings &
P. Veel melden een broedgeval van de Grauwe
Klauwier bij Castricum.

DUTCH BIRDING JG 27 (5) ’05 Uitgebreide
berichtgeving over de Tunesische Vink en de
Westelijke Blonde Tapuit. Op blz. 323 de Dutch
Birder in zijn element: tientallen
‘vogelliefhebbers’ met digitaal cameraatje in de
aanslag op enkele meters afstand van de
Haakbek in Beijum in Groningen. Leuke
waarnemingen met foto: de Lachstern en de
Baardgrasmus.
DUTCH BIRDING JG 27 (6) ’05 Veel bijzondere
DE DOMPHOORN, JG 39 (3) sept. ’05 Natuur- en waarnemingen: Blauwvleugeltaling (Texel),
Amerikaanse Smient (Zeeland), en de
Vogelwacht De Vijfheerenlanden (Leerdam en
Slangenarend (IJmeerdijk, Flevopolder).
omgeving) Goed artikel van SOVON over de
kans dat trekkende watervogels de vogelgriep
FICEDULA JG 34 (3) juni ‘05 Twentse VWG. –
overbrengen naar Nederland. De kans is klein,
De Canon stabilisatiekijkers zijn door Twente
maar het is niet uit te sluiten dat vogels vanuit
beoordeeld en in orde bevonden. L. Dijksen
Azië in contact zijn geweest met individuen, of
constateert dat de Blauwe Kiekendief op alle
populaties in besmette gebieden. Er is een tabel Waddeneilanden terug loopt.
opgenomen met soorten die vanuit het oosten
FITIS JG 41 (3) sept ’05 VWG Zuidhier overwinteren. O.a. Kleine Zwaan, diverse
Kennemerland. J. Kuys doet verslag van de
ganzen- en eendensoorten, Goud- en
discussie of er al dan geen Matkoppen
Zilverplevier. A. Sprang maakt melding van
waargenomen kunnen worden in de duinstreek.
drie succesvolle broedgevallen van de Kerkuil.
DE DOMPHOORN, JG 39 (4 dec. ’05 Natuur- en In Fitis (4) nov’05 schrijft A vd Berg over de
Taigaboomkruipers in Z-Kennemerland. G.
vogelwacht De Vijfheerenlanden R. Wiering
Baeyens bemerkt dat de Halsbandparkiet
schrijft over de Veldleeuwerik, waar het niet
volledig geïntegreerd is in het stadsbeeld in
goed mee gaat: 10% is over van wat er 40 jaar
Haarlem.
geleden rondvloog.
TUSSEN DUIN & DIJK JG 4 (5) Natuur in Noord- DE GIERZWALUW JG 43 (2) aug. ’05 VWG
Holland. F. Groen ‘Drie jaar Kinseldam’. Tussen Amsterdam. Ph. Derks meldt een verdere
Durgerdam en Holysloot ligt in het Markermeer toename van het aantal Krooneenden in Grooteen 2km lange dam van 25 meter breed, waar in Amsterdam.
2004 al 95 vogelsoorten neerstreken. Bijzonder
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DE GRAUWE GANS JG 21 (5) ’05 Vogel- en
Natuurwacht Zuid-Flevoland. I. Steinhäuser is te
voet van Aken naar Santiago de Compostela
gelopen en ontmoet onderweg vele interessante
vogels en zoogdieren. K. Mauer heeft vanaf
1982 alle tuin- en keukensoorten genoteerd, die
hij op 4 verschillende adressen in Almere heeft
waargenomen: een lijst van in totaal 107 soorten.

Nederland’. Deze steile klifbewoner heeft zijn
plekje gevonden op een boorplatform 65km ten
Noorden van Friesland.

Pestvogels bij Kijkuit.

LANDSCHAP NOORD-HOLLAND JG 32 (3) sept.
F. Buissink ‘De Velduilen op Texel hebben het
nog steeds naar hun zin, dankzij een overvloed
aan woelmuizen.’

MEERKOET (4) ’05 Natuurver. Wieringermeer.
B. Winters heeft de ringgegevens vanaf ’98 voor
wat betreft de Merel onder de loep genomen.
Van de in Wierhaven geringde vogels kwamen
verschillende terugmeldingen uit Engeland,
Liverpool + 500km, een uit Zweden en een uit
GROENE HART VISIE JG 3 (3) dec ’05 Geen
vogelberichten in dit nummer, wel sympathiek
Finland (1353km). Onze tuinvogels zijn dus niet
om de verstening van het Groene Hart van
zo honkvast als we dachten. Kijk ook maar naar
Zuid-Holland tegen te gaan. Zelfs een kort
de in Stavanger geringde Merel (973km).
verslag van de manifestatie tegen de A6-A9
L. Smit Broedresultaat van de Kerkuil in ’04:
plannen.
115 jongen geringd van 22 broedparen. J vd
Winden en L. Kelder ‘Zwarte Sterns op
IJSSELMEERBERICHTEN JG 32 (2) ’05. De
ontwikkelingen rond IJburg fase II worden op de zandplaat de Kreupel.’ Van alle 20.000 Zwarte
Sterns in het IJsselmeergebied verblijft 40% ’s
voet gevolgd. Was het bekend dat de grootste
futenkolonie van Europa nestelt in de jachthaven zomers korter of langer op deze zandplaat.
Enkele honderden zijn intussen geringd en
van Enkhuizen?
gemeten.
KNIPSELKRANT JG 29 (3) juli ’05 uitg.
Faunabescherming. Trouw 15-9-05 Bioloog dr. VAN NATURE JG 15 okt. (10) 05 Ver.
Natuurmonumenten. De Petgaten bij Ankeveen
Kees Musters stelt dat het rapen van één ei en
zijn weer open.
daarna beschermen van de nesten beter is dan
niets doen. Nog beter zou het zijn om alle eieren VAN NATURE JG 15 nov. (11) 05 Ver Nat. mon.
Verslag van de A6-A9 demonstratie: deze
te laten liggen en slechts nesten te beschermen,
verbinding is overbodig en ongewenst.
maar daar krijg je de Friese vogelwachters niet
Daarnaast: Veel vrijwilligers staken de handen
voor mee. N-H dagblad 14-10-05 ‘Koolmees
bedreigd’. Het opwarmende klimaat zorgt voor uit de mouwen op actiedag 15 okt.
een vroeger aanbod van rupsen. Op het moment NATUURNABIJ JG 33 (4) dec. 05 IVN Eemland
dat de Koolmees jongen heeft is het aanbod van De IVN M. vd Kaa ‘De eerste schreden van een
voedsel daardoor beperkt.
beginnend (roof-) vogelaar.’ Struinend door de
bossen rond Soest op zoek naar Buizerd-, HavikDE KORHAAN JG 33 (3) juli ’05 B. Natuurpunt
en Boomvalknesten.
Noorderkempen. Op 6 maart maar liefst 96
DE KRUISBEK JG 48 (4) sept. Vogelwacht
Utrecht. G. Ottens ‘Visarenden in de provincie
Utrecht’ De kans om een visarend te zien is het
grootst in het Vechtplassengebied en langs de
Lek/Rijn in de maand september. G. Peterse
Kleinst Waterhoen, het wonder in de polder
Achteraf leidde tot minstens twee broedsels.
D. Schmitt zag op 11-10-05 een Zeearend en
even later twee Visarenden vlakbij vliegveld
Hilversum.
LIMOSA JG 78 (2) aug. ’05 Sovon A.J. v Dijk
e.a. Het LBS soortenonderzoek naar
Broedvogels, dat loopt vanaf ’98 is voortgezet
naar 2000-’02. In deze relatief gematigde
winters lieten de meeste soorten een toename in
aantal zien. 500 Paar voor de Geoorde Fuut,
ongekend!. En verder: K. Camphuysen en F. de
Vreeze ‘De Drieteenmeeuw als broedvogel in

ONZE WAARD JG 35 (3) herfst ’05 Natuur- en
Vogelwacht “De Alblasserwaard” . A. Kooy
‘Broedvogels te Kinderdijk.’ Het aantal
Purperreigers steeg tot 73 paar, meer dan ooit.
Ook de Grauwe Gans nam sterk toe. Leuke
waarneming: Ralreiger bij Alblasserdam.
DE STEENLOPER JG 23 (3) okt.’05 VWG Den
Helder. Behalve de waarnemingslijst, weinig
bijzonderheden.
DE TAKKELING JG 13 (3) 05. Veel nieuws van
buiten de landsgrenzen over Steenarenden
(Slowakije), Rode Wouwen (Zweden). Maar M.
de Jonge bericht over een overzomerend paar
Zeearenden in de Oostvaardersplassen. Lees
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over nestonderzoek rond het Sneekermeer van de
Bruine Kiekendief. Daar zitten ook veel Blauwe
Kiekendieven, met dank aan de Veldmuis.
R. Bijlsma schrijft over de constructie van het
buizerdnest. G. Rozemeijer doet verslag van de
broedende roofvogels op Noord- en ZuidBeveland.

wordt bioloog dr. K. Musters geciteerd: ‘Eén
keer eieren rapen niet slecht voor de Kievit.’
Verder broedverslag van alle zwaluwsoorten in 5
rayons. De Kraanvogels van het Fochteloërveen
blijvend broedvogel. Nummer (6) dec’05. Veel
over 100 jaar Natuurmonumenten.

VANELLUS JG 58 (5) aug. ’05 Bond van Friese
Vogelbeschermingswachten. Met instemming

VRIENDEN VAN HET GOOI (2) ’05. Weinig
vogelnieuws in dit nummer.

HET VOGELJAAR JG 53 (5) ’05. L vd Bergh De
TERRA JG 1 (7) okt’05. Opinieblad van Stichting Witbuikrotgans. D. Boddeke ‘De ecologische
Natuur en Milieu. Special over lichtvervuiling in situatie in de Waddenzee.’ Nummer (6) K.
Woutersen ‘De Vale Gieren van Riglos,
de nacht. Verder geen vogelnieuws.
Pyreneeën’. E. Arnolds over
DE TRINGIAAN JG 28 (4) sept’05 VWG Schagen
Natuurontwikkeling. L vd Bergh ‘De Zwarte
e.o. R. Costers ‘Jaaroverzicht van dode
Rotgans.’
kustvogels’. De meest gevonden soort is de
Het Vogeljaar jg 52 (6) ’04 P. Maréchal ‘Hoe
Zeekoet, gevolgd door de Alk. Nummer (5)
staat het met de Ringmus?’ De trend is
dec’05. R. Costers ‘Significant grotere aantallen
afnemend. L v.d. Bergh ‘De Canadese Gans.’
van de Kanoet bij Petten.’

Mutaties februari 2006
Nieuwe leden
W F Alleijn
Eikbosserweg 258A
1213 SE
P Gijsen
Kickestein 68
3632 WJ
M Kamphuis
Jan van der Heydenstraat 5 1222 HP
M A Maat
Anna Meursstraat 2
1411 SM
P W Prinssen
Krekelmeent 108
1218 EG
Adreswijzigingen
M W M van de Griendt
Wandelmeent 35
1218 CP
Mw B Vlugter - Gorog
Overleden
MW P J de Graaf-Kok
Dotterbeemd 1
1261 TL
Bedankt
R Huisman
Wandelmeent 10
1218 CM
M A Koopman
Nwe 's Gravelandseweg 8 1405 HL
Mw E J Nieboer-Vogel
Ceintuurbaan 310
1403 AN
P van der Spoel
Vecht 12
1273 WH
1273 WH
Mw H I van der Spoel-Slagt Vecht 12
Uitgeschreven vanwege verhuizing naar onbekend adres
Mw T Eleveld
Korbeel 4
1261 LC
N P Harmans
Westkade 417
1273 RP

Hilversum
Loenen
Hilversum
Naarden
Hilversum

035
0294
035
035

5771555
233771
6831539
6941194

Hilversum 035 7724554
035 6027972
Blaricum 035 5386675
Hilversum
Bussum
Bussum
Huizen
Huizen

035
06
035
035
035

6919710
50873305
6910912
5265418
5265418

Blaricum 035 5252147
Huizen
035 5252208

‘De Broedplaats’ is de naam voor onze verenigingsruimte
Al ruim een jaar heeft de VWG een verenigingsruimte in Serviceflat Westerheem, Frederik van
Eedenlaan 73, 1215 EM Hilversum. Voor deze ruimte werd nog een passende naam gezocht.
Verschillende leden hebben na een oproep voorstellen gedaan. De naam moest een verzamelplaats
of broedplaats aangeven en liefst ook nog een verband met het Gooi en onze Korhaan aangeven.
Dat laatste is niet gelukt. Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor ‘De Broedplaats’ als een
aansprekende en goed klinkende naam. Deze naam is – indirect – voorgesteld door Dick Jonkers.
We verwachten dat de ruimte en de nieuwe naam veel zullen worden gebruikt.
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Vogels kijken in een museum!
De stijlkamers van het Gemeentemuseum Den Haag staan in de lente van 2006 in het teken
van één van de meest geliefde onderwerpen uit de natuur: de vogel. Roofvogels, lokvogels,
zangvogels, siervogels en dode vogels worden getoond op kamerschermen, behangontwerpen,
serviesstukken, kostuums, wandtapijten, muziekinstrumenten, maar ook op prenten, foto’s,
schilderijen en als beeldhouwwerken.
Van 25 februari 2006 t/m 2 juli 2006
De fascinatie voor vogels bestaat al sinds
mensenheugenis. Deze bewondering wordt
onder andere veroorzaakt door het onvervulde
verlangen van de mens om zelf te kunnen
vliegen. Daarnaast heeft menig vogel een
begerenswaardig verenkleed. Ook als onderwerp
binnen de kunsten is de populariteit van de vogel
al eeuwenoud. De grote verscheidenheid
waarbinnen zij voorkomt in de verschillende
collecties van het Gemeentemuseum (moderne
kunst, kunstnijverheid, mode en muziek),
bevestigt dit. Voor de presentatie Vogels kijken
is hier dan ook rijkelijk uit geput. Werk van
bekende kunstenaars uit verschillende
stijlperiodes en disciplines worden in deze
uitbundige tentoonstelling door elkaar
gepresenteerd. Kunstenaars die in de expositie
vertegenwoordigd zijn, zijn onder andere Willem
Maris, J.H. Weissenbruch, M.C. Escher, Theo
van Hoytema, G.W. Dijsselhof, Gerard Fieret,
Karel Appel, maar ook de jonge Zwitser Léopold
Rabus, van wie het museum onlangs een werk
heeft aangekocht.
Als inspiratiebron voor de decoratie van kamers,
sier- en gebruiksvoorwerpen, hebben vogels
altijd al een belangrijke rol gespeeld. In de
wandtapijten van de Gobelinzaal van het
museum (ca. 1700) wemelt het er bijvoorbeeld
van. De vogels op deze tapijten worden op
sprookjesachtige wijze uitgelicht. Wordt men in
deze ruimte nog verrast door levensechte
vogelgeluiden, in de Japanse kamer (1720-1770)
kan men in alle rust stilstaan bij vogels die het
leven hebben gelaten.

In de
beeldende
kunst is het,
naast het
esthetische
aspect, ook
de
symbolische
zeggingskrac
ht die de
vogel tot een
geliefd
thema maakt.
Zo wordt de
duif gebruikt
als symbool
voor vrijheid
of vrede, staat een adelaar voor macht, een pauw
voor ijdelheid en pronkzucht en wordt de uil
dikwijls ingezet om wijsheid te verbeelden.
Naast de twee laatstgenoemden krijgen ook de
kip en de eend extra aandacht. Ook de feniks
komt individueel aan bod. De mythe gaat dat
deze fabelachtige vogel met schitterend
gekleurde veren zich na 500 jaar geleefd te
hebben, liet verbranden op een brandstapel en
verjongd herrees uit zijn eigen as. Aangezien dit
verhaal de dood en goddelijke opstanding
weerspiegelt, is het voor vele kunstenaars in
diverse culturen een bron van inspiratie geweest.
Verder is er een roofvogelopstelling en een
verzameling bontgekleurde veren. Tenslotte kan
de ware vogelspotter zijn hart ophalen door zijn
blik in de museumtuin te werpen. Deze
tentoonstelling is een ontdekkingstocht door het
sfeervolle stijlkamergebied, die zelfs van de
meest argeloze bezoeker een vogelaar maakt.
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We gaan naar Istanboel

Het begon in 1999: de eerste reis die werd georganiseerd door de Commissie Buitenland ging naar
Istanboel. En dat is een historische reis geworden. Natuurlijk werd de roep om herhaling steeds luider,
want waar anders kun je zo'n fantastische reis organiseren:
§ een prachtig llll-sterrenhotel met zwembad, uitzicht over de Bosporus (zie foto) naar de
oude stad
§ niet te vroeg je bed uit, want
waarnemingen beginnen pas om ongeveer
half elf, wanneer honderden
roofvogels, zwarte ooievaars en nog veel
meer op thermiek omhoog
schroeven en richting waarnemers (wij dus)
afzeilen
§ bij honger of dorst hoef je je alleen maar om te draaien naar het koffiehuis
§ en om een uur of drie is dat over en heb je alle gelegenheid om aan de overkant van de Bosporus de
oude stad met zijn eeuwenoude cultuur te bezoeken
§ overal heerlijke kraampjes, eettentjes, winkeltjes, markten, kooplui, moskeeën, …..
§ en misschien weer zo'n fraaie boottocht over de Bosporus.
Kortom: de tiende buitenlandse reis van 16 t/m 23 september 2006 gaat wederom naar Istanboel. De
kosten voor vliegreis, transfer vliegveldóhotel en hotel met ontbijt zijn nog niet exact bekend, maar
zullen waarschijnlijk tussen € 500,- en € 550,- bedragen. Inschrijving staat open voor
(huisgenoot)leden van de VWG. Leden die nog geen half jaar als lid staan ingeschreven worden op een
reservelijst geplaatst, in afwachting of er na het verstrijken van de inschrijvingstermijn nog plaats
beschikbaar is. Het inschrijfformulier is de gebruikelijke deelnemers aan de buitenlandse reizen al
toegezonden, maar ook kunt u het downloaden vanaf www.vwggooi.nl of anders opvragen bij de
Commissie Buitenland: André Kerkhof , tel. 035 - 6286330 of 06 – 51933045, Engbert van Oort, tel.
0294 - 234330 of 06 – 12990450 en Wim le Clercq, tel. 035 – 6834456.
Houd er rekening mee: vol = vol.

Bijzonder Symposium Ambachtelijk Werken met Wilde Vogels
Op donderdag 27 april 2006 wordt in Utrecht een voor Nederland uniek symposium gehouden. Het
gaat om een bijeenkomst onder de naam 'Ambachtelijk Werken met Wilde Vogels'. Daarbij moet men
denken aan oude ambachten met een lange cultuurhistorie, zoals wilster- en ganzenflappen, en
eendenkooien.
Het symposium is tot stand gekomen door samenwerking tussen organisaties van beoefenaren van
deze traditionele technieken en de universiteiten van Groningen, Utrecht en Rotterdam, het Nederlands
Instituut voor Ecologisch Onderzoek en Alterra Wageningen. Beoefenaren van deze traditionele
vogelvangmethoden zullen hun praktijk toelichten.
Wetenschappers zullen vertellen over hun belang bij deze oude vogelvangmethoden en de betekenis
van enkele methoden voor het onderzoek naar vogelgriepvirussen Voor informatie over inschrijving:
SBNL, Postbus 159, 3960 BD Wijk bij Duurstede.
Tel.: 0343-591593; E-mail: WildeVogels@ sbnl.nl; Info: www.WildeVogels.nl
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Veldwaarnemingen
Samenstelling: Engbert van Oort
Roodkeelduiker
23-11-05
Roodhalsfuut
09-01-06
Aalscholver
23-07-05
Grote Zilverreiger
v.a.26-12
Ooievaar
11-01-06
Ooievaar
13-01-06
Dwerggans
25-12-05
Canadese gans
30-10-05
Brandgans
14-12-05
Wintertaling
21-01-06
Brilduiker
14-12-05
Nonnetje
v.a.09-01
Grote Zaagbek
14-12-05
Blauwe Kiekendief
v.a. 08-12
Havik
v.a. 13-11
Sperwer
v.a. 13-11
Torenvalk
v.a.05-11
Smelleken
v.a.02-09
Slechtvalk
17-12-15
Waterral
19-11-15
Paarse strandloper
30-12-05
Goudplevier
14-01-05
Watersnip
20-11-05
Houtsnip
21-11-05
Witgatje
18-12-05
Witgatje
30-12-05
Oeverloper
28-08-05
IJsvogel
v.a. 31-10
Groene Specht
v.a. 27-10
Zwarte Specht
v.a. 12-11
Zwarte Specht
18-01-06
Waterpieper
v.a.15-01
Grote Gele Kwikstaart v.a.29-11
Witte Kwikstaart
15-01-06
Roodborsttapuit
23-11-05
Merel
06-11-05
Tjiftjaf
15-12-05
Vuurgoudhaantje
08-10-05
Vuurgoudhaantje
Staartmees
Zwarte mees
Klapekster
Raaf
Ringmus
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Grote barmsijs
Noordse goudvink
Goudvink
Appelvink
Appelvink
Geelgors

22-12-05
22-12-06
06-12-05
18-12-05
12-11-05
03-12-05
01-12-05
27-12-05
11-12-05
07-01-06
22-11-05
18-12-05
v.a.01-09
09-11-05
25-01-06
30-12-05

1
1
1
5
1
1
3
20
420
2
12
7
15
2
4
14
3
3
1
1
1
10
11
1
1
1
4
3
6
7
1
2
11
9
1
1
1
1

Pier van Huizen, C. de Vink, overvliegend
Spiegelplas aan Googpad, H. van Tol, foeragerend
Kastanjevijver, Hilversum, J. Domhof, foeragerend
2 locaties, D. Jonkers, M. de Graaf, foeragerend
Naarderstraat, Huizen, M. Bouwman, overvliegend
Naardermeent, C. Rosier, P. v.d. Poel, foeragerend
Bussum centrum, C. de Vink, overvliegend
Noordpolder te Veld, S. Zeldenrust, foeragerend
Bussum, Eendrachtpark, C. de Vink, in één waaier overvliegend
Gooyergracht Blaricum, M. de Graaf, foeragerend
Ankeveen, Bergse pad, H. en N.van Tol, foeragerend
2 locaties, H. van Tol, E. van Oort, foeragerend
Ankeveen, Bergse pad, H. van Tol, foeragerend
2 locaties, E. Klomp, VRS, foeragerend
4 locaties, D. Jonkers, E. Klomp, E. van Oort
13 locaties, G. Bieshaar, D. Jonkers, E. Klomp, H. Weenen
3 locaties, E. Klomp, rustend en foeragerend
3 locaties, J. Domhof, C. Heijnen, C.de Vink, rustend, overvliegend
Noordpolder te Veld Eemnes, D. Jonkers, foeragerend
Oud Naarden, Naarden, VRS, uitsluitend gehoord
Pier van Huizen, C. de Vink, foeragerend en wegvliegend
Noordpolder te Veld Eemnes, E.Klomp, foeragerend
Oud Naarden, Naarden, VRS overvliegend
Bussum, centrum, C.de Vink, overvliegend, vroeg in de ochtend
’s Gravenland, Schaep en Burg, D. Jonkers, R. van Beusekom
Wolfskamer Huizen, C.de Vink, vloog laag langs rietkraag
Pier van Huizen, A. en S. Visser, foeragerend
3 locaties, E. Van Oort, H. van Tol, S. Zeldenrust
6 locaties, G. Bieshaar, E.Klomp, VRS, veelal foeragerend
6 locaties, E. Klomp, zowel roepend als foeragerend
Blaricum, Woensberg, S. Woldringh, foeragerend
Noord- en Maatpolder, Eemnes, D. Jonkers, overvliegend
7 locaties, G. Bieshaar, M. de Graaf, E. Klomp, S. Zeldenrust
Maatpolder, Eemnes, D. Jonkers, H. van Tol, foeragerend
Wolfskamer, Huizen, C.de Vink, foeragerend, idem 30-12-05
Diependaalsedrift, Hilversum, E. Klomp, zachtjes zingend
Bijvanck, Blaricum, D. Jonkers, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, R. Richter, was doodvermoeid aan komen
vliegen en zat op een plantenbak
1 Kickestein, Loenen, H.van Tol, foeragerend
9 Kickestein, Loenen, H.van Tol, foeragerend
1 Zevenenderdrift, Laren, G. Bieshaar, rustend en foeragerend
1 Tafelberg Heide, Blaricum, D. Jonkers, M. de Graaf, foeragerend
1 Spanderwoud, Hilversum, E.Klomp, luid roepend en overvliegend
26 Groeve Oostermeent, Blaricum, D. Jonkers, P.v.d.Poel
1 Kickestein, Loenen, H. van Tol, foeragerend
1 Spiegelwijk, Bussum, S. Visser, rustend in boomtop
1 Laapersveld, Hilversum, E. Klomp, foeragerend
26 Goyersgracht Blaricum, G. Bieshaar, foeragerend
32 Maatpolder, eemnes, D. Jonkers, overvliegend
1 Huizer Eng, Huizen, D. Jonkers, foeragerend
18 6 locaties, G. Bieshaar, J. Domhof, E. Klomp, veelal foeragerend
1 Zevenenderdrift, Laren, G. Bieshaar, rustend en foeragerend
1 Kickestein, Loenen, H. van Tol, foeragerend
1 Pier van Huizen, C. de Vink, foeragerend
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Programma 2006
De lezingen zijn in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Zondag 12 maart: Ochtend wandel excursie naar de Stulp o.l.v. Adri Vermeule en Piet Spoorenberg. Vertrek
om 7.30 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de midgetgolfbaan in Lage Vuursche. We gaan voor de
voorjaarszang van de diverse bos- en heidevogels waar de Stulp en omgeving rijk aan zijn, zoals raaf,
boomleeuwerik, groene en zwarte specht en misschien zien we ook de klapekster nog.
Zaterdag 25 maart: Dag auto excursie naar de IJsseldelta bij Zwolle o.l.v. Erik Hans van Stigt Thans, Wery
Hegge? en Rob van Maanen en/of Frank van de Weijer. Vertrek om 6.00 vanaf het station Bussum-Zuid (bij het
stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. De excursie zal voornamelijk rond Zwolle en
Kampen (Vossenmeer) gehouden worden, dit mede afhankelijk van leuke waarnemingen in de regio. Diverse
interessante gebieden en biotopen worden bezocht. Er is zowel kans op vroege trekvogels als late wintergasten,
waarbij eenden, ganzen, steltlopers en roofvogels waarschijnlijk goed vertegenwoordigd zullen zijn. Voor de
liefhebbers bestaat er ook een goede kans op het zien van de ijsvogel, al zal het bestaande record van 8
waarnemingen tijdens één excursie vermoedelijk niet gebroken worden.
Donderdag 30 maart, 20 uur: Algemene ledenvergadering en presentaties van leden.
De avond begint met de algemene ledenvergadering.
Het ringen van vogels in het Gooi. Na de pauze vertelt Engbert van Oort over de werkwijze en ervaringen bij
het ringen van vogels in het Gooi. Dit gebeurt o.a. op het vogelringstation bij Oud-Naarden, in de Eempolder bij
ganzen en verder bij Ooievaars, uilen en bij het inspecteren van nesten door de roofvogelwerkgroep.
Zondag 9 april: Dag wandelexcursie door duingebied Meijendel o.l.v. Wim le Clercq. Vertrek om 6.00 uur
vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. Dit is een
prachtig duingebied met veel mooie duinmeertjes. Interessant voor het waarnemen van de vele vogels die met
de voorjaarstrek door dit gebied komen.
Zaterdag 22 april: Ochtend wandel excursie door de bossen van Monnikenberg te Hilversum o.l.v. Dick
Jonkers. Vertrek om 7.00 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. Op deze excursie hopen weer heel
wat uit teruggekeerde kleine zangvogels te ontmoeten.
Donderdag 27 april, 20 uur: Lezing Vogels uit Spakenburg en Bunschoten
Wim Smeets met een diaserie over de vogels uit de omgeving van Spakenburg-Bunschoten, zijn woonplaats.
Ongetwijfeld voor velen van ons een bekend gebied. Dat er vele soorten zijn die daar nog niet door u gezien
zijn, zal Wim ons vanavond tonen. Beelden van spannende soorten als Visarend, Rode Wouw, Roerdomp en
Waterral.
12, 13 en 14 mei: Kampeer weekeinde in Zuid Limburg Zelfverzorgings-kampeerweekend Zuid Limburg. We
kamperen op de camping Oosterberg in Epen. De excursies starten op vrijdagochtend 12 mei om 10.00 uur en
eindigen op zondag in de loop van de middag. Dit wordt echt een wandelweekeinde, waarin we al wandelend
genieten van de omgeving en de daarin voorkomende vogels. Deelnemers krijgen 1 à 2 weken voor aanvang
nadere informatie thuisgestuurd. U dient zich schriftelijk liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 maart 2006
op te geven bij Joke van Velsen per gewone post (adres achterin de Korhaan) of elektronische post
(jokevanvelsen@planet.nl) met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten voor kamperen,
eten en drinken betaalt iedere deelnemer zelf. Kampeertarieven 2006 zijn nog niet precies bekend. Voor meer
informatie over de camping en de tarieven zie: www.camping-oosterberg.nl. De kosten bedragen € 5,- per
persoon (organisatiekosten). Dit bedrag dient uiterlijk 1 april 2006 overgemaakt te zijn op postrekening
2529179 t.n.v.Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum onder vermelding van
“Limburg”.
Niet-kampeerders zijn ook welkom, maar moeten zich wel aanmelden en zelf onderdak zoeken.
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Zondag 28 mei: Openbare ochtend wandelexcursie rond de Ankeveense Plassen (Bergse Pad en
Dammerkade) o.l.v. onder anderen Joost van Ramshorst, Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Adri Vermeule,
Vertrek om 5.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de R.K. kerk te Ankeveen.
Deze 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
kunnen niet mee. De excursie zal ook bekend gemaakt worden in de regionale pers.
Zaterdag 10 juni: Dag wandelexcursie door het Bargerveen o.l.v. Erik Hans van Stigt Thans, Wouter Rohde.
Vertrek om 5.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag
meenemen en vergeet zonnebrand- en muggenolie niet. Dit wordt een stevige, maar zeker ook heerlijke
wandeling, waarbij we veel minder alledaagse vogelsoorten kunnen tegenkomen, zoals Grauwe Klauwier,
Blauwborst, Koekoek, Geelgors, Wielewaal en Geoorde Fuut. Daarnaast bestaat, afhankelijk van het weer, een
goede kans op het zien van diverse soorten vlinders, libellen en reptielen. Het gebied herbergt ook interessante
planten en zoogdieren. Kortom een gebied waar u zeker geweest moet zijn.
Vrijdag 16 juni: Avond wandelexcursie langs Tienhovens Kanaal en Polder Achteraf o.l.v. Wim le Clerq en
Bertus van de Brink. Vertrek om 19.00 uur bij het begin van de kanaaldijk aan de Hilversumse kant (achter het
vliegveld). Dit gebied was in 2005 groot nieuws vanwege de diverse roepende Kleinst Waterhoenders. Om veel
meer redenen is een avondbezoek meer dan waard. Vergeet eventueel ook de muggenolie niet.
Zaterdag 24 juni: Ochtend wandelexcursie langs de Gooimeerkust en de pier van Huizen o.l.v. Rob van
Maanen. Vertrek om 6.30 uur vanaf het parkeerplaats bij de oude haven en kalkovens van Huizen. De
Gooimeerkust biedt verschillende biotopen dicht bij elkaar en dus alles wat een vogelaar in het voorjaar begeert.
Zondag 13 augustus:
Zaterdag 26 augustus:
Zaterdag 9 september:
Zondag 24 september:

Dag auto excursie rondje Noord-Holland.
Lange ochtend fietsexcursie door de Eempolders
Dag auto excursie naar het Lauwersmeergebied.
Fietsexcursie rondje Naardermeer

13, 14 en 15 oktober: Najaarsweekeinde op Terschelling. Een oude vertrouwde bestemming, welke garant staat
voor een heerlijk weekeinde genieten van veel vogels in een goed gezelschap. U dient zich schriftelijk liefst zo
snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 augustus 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 augustus 2006 overgemaakt te zijn op postrekening 2529179
t.n.v. Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum onder vermelding van
“Terschelling”. Indien op 1 augustus 2006 de aanmelding en betaling niet ontvangen is, dan is deelname niet
meer mogelijk. Deelnemers krijgen 1 à 2 weken voor aanvang nadere informatie thuisgestuurd. De excursies starten
op vrijdagochtend (boot vanaf Harlingen om 9.45 uur) en eindigen op zondagmiddag.

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 bepaalde excursie binnen ons werkgebied, maar ondervindt 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). Geprobeerd zal dan worden 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 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
Mackayware 30
Secretaris
R.A. Beekman-Koorenhof Frans Halslaan 21
e.mail: renee.vogelwerkgroep@gmail.com
Penningmeester
A.C.A.M. Kerkhof
Luitgardeweg 28
Overige bestuursleden:
SG Algemene Zaken
SG Avifauna
SG Natuurbescherming
SG Vogelcursus
SG Excursies
SG Communicatie

L.J. Dwars-Van Achterbergh Flamingohof 1
Vacant
F. Kempeneers
Zomerkade 27
vacant
J.J.M. van Velsen
Dotterbloemlaan 39
R. Rense
Elzenlaan 40

8014 RW Zwolle
1213 BJ Hilversum

038-4543991
035-6249207

1211 NB Hilversum

035-6286330

1221 LK Hilversum

06-46352060

1273 SL Huizen

035-5263870

3742 ED Baarn
1214 KM Hilversum

035-6838604
035-6248716

Nuttige Adressen:
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)
Subgroep Avifauna: zie voor adressen van de werkgroepen de rubriek “Uit de veren” elders in De Korhaan
Contactpersonen:
Vogelcursus en Jeugdcursus: A. van Klaveren
Lezingen
J.W. le Clercq
Promotie en Verkoop
B. v.d. Brink
Vogelasiel Het Gooi
F.F. van de Woord
Vogelringstation Het Gooi Dick A Jonkers
Waarnemingskaartjes
E. van Oort
Wintervoedering
Gooi en Vechtland
J.F. Kuijer
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers N. Schram

Krekelmeent 21
1218 EA Hilversum
C. van Renneslaan 22 1403 ES Bussum

035-6934871
035-6933389

Ledenadministratie

J.C. Ritsemalaan 1

035-6563020

F. Wilms-Schopman

Berkenhof 3
Van het Hoffstraat 28
Klaver 1
Burg. J. Visserlaan 1
Koggewagen 3
Kickestein 57

1241 VP Kortenhoef
1223 EE Hilversum
1273 AJ Huizen
1411 BR Naarden
1261 KA Blaricum
3632 WJ Loenen a/d Vecht

1241 AP Kortenhoef

035-6561426
035-6834456
035-5258142
035-6945658
035-5260456
0294-234330

Vogelwerkgroep On-Line:
Vogelwerkgroep op internet: http://www.vwggooi.nl
beheerder website: Helmoet Vos: hvos0@chello.nl
Het Goois Vogelnet (dagelijks nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
aanvragen via: Chans@worldonline.nl
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers
nora.schram@planet.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 € 16,- 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.

