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Van de voorzitter
De meesten van u zullen intussen genoten hebben
van een goede en hopelijk vogelrijke vakantie. Zij
die nog moeten gaan -waaronder de
Istanboelgangers- wens ik een fijne reis toe.
Ook qua andere activiteiten is het binnen onze
vogelwerkgroep een komen en gaan. Sommige
sub-/werkgroepen (zoals roof- en weidevogels en
nestkasten) zien hun doelgroep alweer
langzamerhand vertrekken en krijgen het minder
druk, terwijl anderen (zoals de betrokkenen bij de
trektelpost, cursussen en de lezingen) net lekker
op gang beginnen te komen. Nog weer anderen
(zoals de betrokkenen bij De Korhaan, de website,
de promotiestand, natuurbescherming en de
excursies) zijn meer regelmatig over het jaar
verdeeld druk. Zo vertonen al deze groepen bij
vluchtige vergelijking overeenkomsten met onze
doelgroep: standvogels, zomer- en wintergasten.
Wat betreft de ontwikkelingen binnen het bestuur
zal ik het ditmaal kort houden. Er is niets te
melden, hetgeen helaas betekent dat de vacature
van bestuurslid Avifauna nog steeds bestaat.
Daarom nogmaals de dringende oproep om u te
melden als u in deze bestuursfunctie interesse
heeft dan wel wanneer u hiervoor een geschikte
kandidaat weet. Vanwege deze vacature is het
extra verheugend dat het Coördinatieteam van
Avifauna versterkt is met twee nieuwe leden, te
weten Jan Mooij en Jan Willem Lutje Schipholt.
Omdat er geen bestuurslid is en Cor de Kruijf ons
helaas is ontvallen, is dit geen overbodige luxe en
worden de zittende leden Jelle Harder en Guus
Proost zo hopelijk meer ontlast.
Over de stand van zaken betreffende het Fonds
“Red de weidevogels in Eemland” valt niet veel
nieuws te melden daar het bestuur nog in
afwachting is van de reactie van de Vogelwacht
Utrecht. Inmiddels is het idee tot ontwikkeling
van een moerasgebied in het Raboes onderdeel
geworden van uitgebreidere plannen om de hele
Eempolderkust ten westen van de Eemmond beter
geschikt te maken voor moerasvogels. Namens
onze Vogelwerkgroep is Jelle Harder hierbij zeer
actief en hij heeft recentelijk ook de provincie
Utrecht bereid gevonden een bijdrage te leveren.
U zult hier in de toekomst ongetwijfeld meer over
horen.
Leden die al wat langer lid zijn en/of die goed
kunnen rekenen zullen zich al lang gerealiseerd
hebben dat 2007 een lustrumjaar is. Daarom is
sinds een aantal maanden een Lustrumcommissie
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actief, die probeert voor 2007 een aantal
aansprekende activiteiten te organiseren hetgeen
niet gemakkelijk is in deze tijd van
individualisering en overaanbod. Het bestuur
hoopt dat uw verenigingsgevoel niettemin toch zo
groot is dat u aan een of meer van de geplande
activiteiten zult deelnemen. Verderop in deze
Korhaan wordt vast een tipje van de sluier
opgelicht en worden data genoemd die u vast in
uw agenda kunt noteren en vrij kunt houden.
Verder wil ik vermelden dat weer geprobeerd
wordt de werkcontactavonden nieuw leven in te
blazen. Rien Rense en Renée Beekman hebben
hiertoe tot medio maart 2007 5 avonden gepland.
Deze avonden zullen gehouden worden in de
grote zaal van Westerheem waar zich ook onze
verenigingsruimte De Broedplaats bevindt. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat de aanwezigen
actief betrokken zijn bij het programma en daarin
hun inbreng kunnen hebben.
Ook hier verwijs ik u voor meer informatie en de
vrij te houden data naar hetgeen daarover
verderop in De Korhaan vermeld staat. Het
bestuur beveelt ook deze activiteiten van harte aan
en wij hopen dat ook die de onderlinge band
bevorderen.
Kortom, er valt genoeg te doen en te beleven
binnen onze vogelwerkgroep. Maak daar gebruik
van ook als u wat minder actief en ingevoerd bent.
Er valt veel te leren en te genieten, er vallen leuke
contacten te leggen en ook voor diegenen die de
moeite nemen dit soort zaken te organiseren is het
stimulerend om te zien dat er gebruik van gemaakt
wordt. Indien u overigens andere ideeën heeft,
zijn ook die van harte welkom.
Afsluitend wil ik nog op twee dingen wijzen.
Allereerst dat -voor wie snel is- nog aanmelding
mogelijk is voor de vogelherkenningscursus van
dit najaar. Dit geldt zowel voor de jeugdgroepen
als voor de volwassenen. Voorts mag niet
onvermeld blijven dat de telpost in het Corversbos
dit jaar 20 jaar bestaat. Ik wil Fred van Klaveren
en zijn team daarmee van harte feliciteren. We
wensen jullie nog vele bijzondere waarnemingen
en records toe.

Erik Hans van Stigt Thans
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De Vogelwerkgroep in 1967
Tot de verschijning van de het jubileumnummer van De Korhaan wordt er in elke uitgave iets
uit de historie van de VWG opgenomen. Het verzoek hiertoe is gedaan aan Jan Bos die uit de
oude nummers - deze keer uit het het tweede en derde nummer van het oprichtingsjaar - een
keuze maakt. De vogelwerkgroep bestaat sinds 6 februari 1967.

Jan Bos
Uit het tweede en derde nummer van de eerste jaargang van De Korhaan (nr. 2)
*Excursie
Het ligt in de bedoeling een gezamenlijke
vogelexcursie te houden voor leden van de
Vogelwerkgroep en van de KNNV, afdeling
Hilversum.
*Eigen roeiboot
Het bestuur is in de gelegenheid gesteld een
roeibootje over te nemen van iemand die is
gestopt met de verhuur van bootjes. De boot is
bestemd voor het doen van vogelwaarnemingen.
Ook leden van zusterorganisaties en jeugdbonden
zullen er gebruik van mogen maken. De boot
komt aan de ketting met een slot. De sleutel kan
tegen een kleine vergoeding worden afgehaald.
*Wouwaapjes
Op de aanlegplaats bij de Kortenhoefse Plassen
worden regelmatig wouwaapjes gezien. Voordat
twee bestuursleden voor een “proeftocht” waren
ingestapt hadden de eerste wouwaapjes zich reeds
gemeld.

* Zuidelijk Flevoland
De commissie heeft nog steeds geen “emplooi”
gevonden. Na een gesprek met een ingenieur van
de Dienst Zuiderzeewerken, een gezamenlijke
schriftelijke vergunningaanvraag voor de dijken,
acht telefoongesprekken, twee brieven en een
hernieuwde aanvraag, volgde het antwoord:
afgewezen! Intussen stromen de dijken vol met
recreanten zonder vergunning…
*Avifauna
Op de bijeenkomst van 26 oktober 1967 zullen
plannen worden bekend gemaakt betreffende de
samenstelling van de avifauna van het Gooi.
*Eigen bibliotheek
Diegenen, die menen een boekenkast te moeten
uitruimen en geen raad weten met vogelboeken,
willen wij er graag op attenderen dat er een eigen
bibliotheek op het verlanglijstje staat van het
bestuur. Onze secretaresse zal u graag van uw
boekenprobleem verlossen.

Van de redactie
In deze Korhaan leest u over de activiteiten van het komende jubileumjaar. Er worden enkele data genoemd
van speciale activiteiten en er wordt een fotowedstrijd aangekondigd. Daarnaast doen we in dit nummer een
oproep aan u om mooie, hilarische of interessante gebeurtenissen uit het bestaan van de Vogelwerkgroep aan
het papier toe te vertrouwen en dat als kopij voor het jubileumnummer aan ons toe te sturen (zie de oproep
daarvoor op de volgende pagina). We hopen op veel respons.
De rubriek ‘Vogelaars in de kijker’ vervalt in dit nummer. We verwachten in de volgende Korhaan weer
iemand aan u voor te stellen. Hebt u een suggestie, dan horen we dat graag van u.
De inleverdatum van kopij voor het novembernummer is 15 oktober. Het zou voor ons prettig zijn als alle
kopij dan binnen is.
Veel genoegen met het lezen van deze Korhaan.

Hillie Hepp
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24 februari 1967 – 24 februari 2007
40 jaar Vogelwerkgroep
Volgend jaar, in 2007, bestaat de Vogelwerkgroep veertig jaar. Dit zal op bescheiden wijze worden gevierd
met activiteiten waarbij alle leden worden betrokken. Op verzoek van het bestuur heeft een groepje leden een
aantal ideeën ontwikkeld om van het lustrumjaar een bijzonder jaar te maken. Niet-leden kunnen via een
openbare excursie ook van de viering profiteren. Het definitieve programma volgt nog, maar de data van de
feestelijke bijeenkomsten zijn vastgelegd, zodat deze in de agenda’s kunnen worden genoteerd.
Het voorlopige programma ziet er uit als volgt:
22 april:

Vroege ochtend ledenexcursie met gezamenlijk ontbijt
(vorm van picknick)
11, 12 en 13 mei: Weekend in de omgeving van het Fochteloërveen in Drente;
2 juni:
Openbare excursie
31 augustus, 1 en 2 september: Weekend in het Lauwersmeer
27 september:
Feestelijke avond met korte inleidingen over veertig jaar Gooise vogelwereld en
Goois landschap, traktaties, foto-expositie en prijsuitreiking fotowedstrijd.

Fotowedstrijd
Een van de feestelijke activiteiten rondom het achtste lustrum van de vogelwerkgroep, zal een fotowedstrijd
zijn. Uiteraard vormt de vogel hiervan het onderwerp. Alleen leden kunnen hieraan deelnemen.
Deze vroege aankondiging geeft elke enthousiasteling ruimschoots de kans om het ideale plaatje te schieten.
De wedstrijd gaat met de verschijning van dit nummer in om daarmee de kans op een gevarieerd aanbod aan
vogelfoto’s (vogels in alle seizoenen) te vergroten. Verdere details over inzending, jury en prijzen, worden in
een volgende Korhaan gepubliceerd. Hier alvast enige informatie:
*de foto moet in het werkgebied van de vogelwerkgroep zijn gemaakt
*trucfoto’s worden niet geaccepteerd
*per deelnemer mogen niet meer dan vijf foto’s worden ingezonden
*nestfotografie is niet toegestaan
Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt, welke op de feestavond van 27 september 2007 wordt
geëxposeerd.

Jubileumnummer van De Korhaan
Van het jubileumnummer, dat in februari 2007 verschijnt, willen we iets bijzonders maken. Ook van u, als
lid, verwachten wij een bijdrage. Hiertoe nodigen wij u uit om een herinnering uit uw ‘vogelaarsleven’ op
schrift te stellen. Aan het onderwerp stellen wij geen beperkingen. Het mag een terugblik zijn op een
leerzame of uitzonderlijke excursie, op een VWG-weekend, op een vreemde ontmoeting tijdens het vogelen
of een bijzondere ervaring, misschien iets uit uw jeugd. Kortom, graaft u eens in uw geheugen en vertel ons
uw verhaal.
Misschien denkt u dat het niets voor u is om zo’n stukje schrijven. Laat u zich door die gedachte niet
weerhouden. De redactie bewerkt (in overleg) en corrigeert zo nodig uw kopij.
Omvang: maximaal een half A4
Sluitingsdatum: uiterlijk 1 december
De redactie wacht met spanning uw belevenissen af.
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Vogelhandel
Het hek is van de dam. Er is een wildgroei
ontstaan in het verhandelen, vervoeren en houden
van wilde vogels. Tot 1996 was het in ons land
onder de toen geldende Vogelwet 1936 slechts
mogelijk zeven soorten wilde vogels (merel,
putter, sijs, groenling, kneu, vink, geelgors) te
houden. Door een uitspraak van het Europese Hof
mogen sindsdien alle soorten wilde vogels
gehouden worden, mits de vogels voorzien zijn
van een gesloten voetring. Die kan alleen worden
aangelegd als de jongen nog zeer klein zijn en zou
aantonen dat deze vogels in een kooi zijn geboren
en grootgebracht. Dit zouden dan alleen
nakomelingen kunnen zijn van de reeds eerder
gemelde soorten. Toch worden in volières
goudvinken, allerlei soorten steltlopers,
roofvogels, uilen en tal van andere vogels
gehouden. Die kunnen dus niet anders dan illegaal
verkregen zijn.
Vogelhandel is van alle tijden. De vogelmarkt in
Barneveld was vroeger al berucht, ook die van
Meppel en Liempde hebben een slechte naam. Er
was toen volop controle op de naleving van de
Vogelwet door onbezoldigde opsporingsambtenaren (Controleurs Vogelwet 1936, later
ingelijfd bij de Algemene Inspectie Dienst), het
Korps Veldpolitie, boswachters en jachtopzieners.
De politie werkte met agenten Bijzondere Wetten.
Voor hen en hun niet gespecialiseerde collega’s
behoorde surveillance in de buitengebieden tot de
reguliere taken Dit controlesysteem is vrijwel
ontmanteld. De Veldpolitie is al in 1993
opgeheven en men komt niet meer in het veld. De
hoop dat met het invoeren van de met veel fanfare
aangekondigde Flora- en faunawet alles weer
goed zou komen is de bodem ingeslagen.
Door het opheffen van grenscontroles worden
vogels vrij in- en uitgevoerd. Alles is op internet
te koop. De prijzen liegen er niet om. Kerkuilen
worden voor € 125.- verkocht, Sneeuwuilen voor
€ 550.-. Uilen zijn door de Harry Potterhype
populair. Haakbekken worden voor € 250.aangeboden. Wat te denken van een IJsvogel,
Kuifmezen en Blauwborsten. Beurzen, tentoon-

stellingen en winkels zijn broedplaatsen voor de
handel. Uit roofvogel- en andere nesten worden
eieren of jongen geroofd of men ringt de kleine
jongen in de nesten om ze alsnog later, voordat
deze uitvliegen, mee
te nemen.
Met de pootringen
wordt van alles
uitgehaald om ze
maar rond de
vogelpoten te
krijgen. Oprekken
en laten krimpen
van de ringen schijnt
te worden toegepast,
evenals het
bevriezen van poten.
In dit soort gevallen gaat het dan veelal om vogels
die bemachtigd zijn met behulp van allerlei
vangmiddelen.
Pootringen zijn alleen te verkrijgen bij bonden
van vogelhouders en -kwekers. Vanuit die kringen
wordt gemeld dat men niet opgewassen is tegen
illegale activiteiten van leden.
Het wordt hoog tijd dat hiertegen actie wordt
ondernomen en een eind wordt gemaakt aan deze
wantoestanden. Vogelbescherming Nederland is
inmiddels met een media-offensief gestart, maar
voor zover bekend is daar van overheidswege nog
niet op gereageerd. Het wordt dan ook hoog tijd
dat er Kamervragen worden gesteld door onze
volksvertegenwoordigers. Die kunnen dan ook
meteen opheldering vragen over de zeer vele
roofvogelshows die een soort volksvermaak zijn
geworden op allerlei manifestaties en zelfs bij
superstores. Daarop zal de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een
adequate reactie moeten geven. Roofvogelshows
worden als vermaak aangekondigd.

Penlijster
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VWG Contactavonden voor en door leden
De VWG organiseert het komende seizoen vijf contactavonden voor en door leden. Deze avonden zijn
bedoeld voor informatie, discussie en scholing. De contactavonden worden gehouden op de tweede
woensdag van de maand in de verenigingsruimte De Broedplaats, Serviceflat Westerheem, Frederik van
Eedenlaan 73, 1215 EM Hilversum (recreatiezaal op de eerste verdieping). Het programma is:
- 11 oktober: Natuurbruggen en -verbindingen in het Goois Natuurreservaat
- 8 november: Vogels in de tuin: voederen, nestkasten, beplanting en het tuinvogelonderzoek
- 10 januari 2007: nog in te vullen
- 14 februari 2007: nog in te vullen
- 14 maart 2007: Vogelgeluiden oefenen en vogels herkennen (met de subgroep cursussen)
Suggesties voor de avonden zijn welkom bij Renée Beekman en Rien Rense (zie adressenlijst). De avonden
kunnen ook verzorgd worden door de werkgroepen.
Het karakter van de avonden is informeel, maar er kan ook dieper op onderwerpen worden ingegaan dan
tijdens de lezingen. De avonden zijn een aanvulling op het lezingenprogramma.
N.B. Zie Programma voor meer informatie over 11/10 en 8/11.

Jeugdcursus
De Jeugdgroep van de VWG.: al negen jaar Vogelaartjes.
In die negen jaar hebben we ± 300 kinderen het plezier van vogels kijken trachten te
laten ervaren.
Een groot aantal van hen zijn meerdere jaren geweest, waaronder één die vanaf het begin
heeft meegedaan, maar nu toch echt gestopt is. Een paar hebben als hulpleider
meegelopen, tot de school en andere activiteiten meer tijd van hen vroegen.
Wij verwachten dat we ze toch nog tegenkomen bij de VWG of ergens in de
natuurgebieden, kijker om de nek, vogelboek in de achterzak en misschien wel met onze
verhalen in het achterhoofd. Gelukkig is er nog één die volop meedraait als hulpleider.
Jeugdcursus start op 16 september: aanmelden kan nog
In het komende cursusjaar, dat 16 september begint, willen we weer starten met 2 groepen: de eerste in de
leeftijd van 8 tot 10 jaar en de tweede van 11 tot 14+ jaar.
Wij hebben het programma al klaar, de onderwerpen zijn verdeeld onder de leiders, afspraken zijn gemaakt;
nu nog de kinderen!
Het komende 10e jaar willen we graag een feestelijk tintje geven. Hoe? Dat gaan we nog bespreken.
Een oproep aan alle vaders, moeders, opa's, oma's, ooms en tantes die ook van vogels kijken houden en jonge
kinderen kennen, geef ze op bij ons voor een leuke en leerzame cursus.
Opgeven kan bij: Frans en Atie van Klaveren, tel. 035-6561426.

Cursus Vogelherkenning
Dinsdag 3 oktober start de najaarscursus Vogelherkenning voor volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar.
De cursus is zowel voor beginners als voor gevorderden. Deze cursus gaat vooral over vogels op trek,
wintergasten en hoe ze de koude periode overleven enz.; kortom, weer de moeite waard.
De cursus houdt in: 6 lesavonden op dinsdag en 4 excursies in het weekend.
Kosten: € 25,- p.p. (leden VWG. € 20,- p.p).
Plaats: Verlosserkerk te Bussum (H.A.Lorentzweg 59, hoek Ceintuurbaan)
Opgeven bij: Frans en Atie van Klaveren, tel. 035-6561426.

94

De Korhaan, Jrg. 40, Nr. 4

De Tureluur in de westelijke Eempolders
In vervolg op de artikelen in De Korhaan over de Eempoldertellingen van de Grutto, de
Scholekster en de Veldleeuwerik nu aandacht voor de Tureluur. Na de landinrichting in 1990
is de stand van deze broedvogel snel meer dan gehalveerd om daarna weer ongeveer stabiel te
blijven, hoewel er landelijk sprake is van een lichte achteruitgang. Blijkbaar zijn de
Eempolders nog steeds een goed gebied voor deze broedvogel.

Jan Mooij
De Tureluur is een van de traditionele weidevogels. Volgens oude verhalen kwam hij voor de
afsluiting van de Zuiderzee in zeer grote aantallen
in de Eempolders voor. Er werden dichtheden
genoemd van 70 paren per 100 ha, wat voor het
door ons getelde gebied neer zou komen op 1500
paren. De polders waren in die tijd veel natter en
bovendien enigszins brak, mede door de vrij
regelmatig optredende overstromingen van de nog
niet afgesloten Zuiderzee. Nog steeds treden in
Nederland de hoogste dichtheden van de Tureluur
langs de kust op. Toen de Eempoldertellingen in
1973 begonnen was door de afsluiting van de
Zuiderzee het overstromingsgevaar verdwenen,
bovendien was de ontwatering sterk verbeterd.
Het aantal Tureluurs was toen al afgenomen tot
slechts een fractie van wat er ooit geweest moet
zijn. Desondanks was het nog steeds voor een
weidegebied goed bezet met Tureluurs.
TURELUUR

600

AANTAL

500
400
300
200
100

TOTAAL
N+Z

0
1970

1980

1990

2000

2010

JAAR

Inclusief de Oostermeent is er vanaf 1984 geen
significante trend.
De Tureluur kan in de Eempolders zowel een
doortrekker als een broedvogel zijn. Als
weidevogel is vooral het aantal broedvogels van
belang. Doortrek van Tureluurs blijkt volgens de
literatuur tot diep in mei voor te kunnen komen,
terwijl eind juni de najaarstrek alweer begint.
Daarom zijn alleen de tellingen 11 tot en met 13
bruikbaar om de aantallen broedvogels te
schatten. De resultaten staan in figuur 2. Er is
sprake van een afname met gemiddeld 2% per jaar
voor de oorspronkelijke telgebieden. Vrijwel die
hele afname vond plaats in de Zuidpolder te Veld.
Voor de totale telling, inclusief de Oostermeent, is
de afname vanaf 1984 ongeveer 3% per jaar. Deze
afname is niet gelijkmatig; het lijkt er op er dat
rond 1990 een plotselinge afname is, gevolgd door
een stabiele stand. Dit zal samenhangen met de
landinrichting in 1990, die ook bij de Grutto en de
Scholekster duidelijk effect had.
De afname in de Oostermeent is sterker dan in de
rest van het gebied. In de jaren 1984 t/m 1987 zat
47% van de broedvogels in de Oostermeent, in de
laatste vijf jaar is dat nog maar 39%. Overigens is
de dichtheid aan broedende Tureluurs in de
Oostermeent nog steeds veel hoger dan in de rest
van het gebied. De oppervlakte van de
Oostermeent is nog geen 10% van het totale
oppervlak. De kleinste aantallen zitten in de
Zuidpolder te Veld.

Figuur 1. Totaal aantal getelde Tureluurs per jaar .

AANTAL

Figuur 1 geeft de totale aantallen Tureluurs die
per jaar zijn waargenomen. De volle lijn geldt
voor de oorspronkelijke telgebieden. Bij de
stippellijn is ook de Oostermeent, die pas vanaf
1984 geteld wordt, meegerekend. Van 1988 tot en
met 1995 ontbreken de gegevens per telgebied,
daarom is er daar alleen een lijn voor het totale
aantal. We zien dat in de oorspronkelijke
telgebieden de aantallen iets lijken af te nemen.
Statistische analyse geeft aan dat die afname
inderdaad significant is. Per jaar nemen de
aantallen gemiddeld met 0,8% per jaar af.
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Figuur 2. Gemiddeld aantal per telling voor de
tellingen 11 t/m 13 (broedtijd).
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In figuur 3 staat de verdeling van de aantallen
over het jaar. Hier is telkens het gemiddelde
aantal vogels bepaald over elf jaar voor tellingen
met hetzelfde nummer. Elk jaar beginnen we met
telling één, dus elke telling met hetzelfde nummer
valt ongeveer op dezelfde datum. De Tureluurs
arriveren begin maart en zijn begin april op volle
sterkte aanwezig. Vanaf eind juni nemen de
aantallen geleidelijk af; tot eind oktober worden
ze nog wel gezien. In het vroege voorjaar nemen
de aantallen in de loop der tijd toe. Dit zien we bij
meer weidevogels; het hangt waarschijnlijk samen
met het natter worden van het reservaat. Dat
maakt dit terrein in het voorjaar kennelijk
aantrekkelijker voor doortrekkende steltlopers.
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Figuur 3. Gemiddeld aantal per telling als functie
van het tellingnummer voor drie periodes van elf jaar .

De Tureluur is, net als de Grutto en de
Scholekster, alleen in de broedtijd en de tijd daar
omheen in de Eempolders aanwezig. Het ligt
daarom voor de hand om net als bij die soorten te
kijken of we aan de hand van de verdeling over
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het seizoen iets kunnen zeggen over het
broedsucces. Helaas maakt de relatief korte tijd
waarin geen trek optreedt dit moeilijk.
Onmiddellijk voor en na die tijd zien we soms
afwijkend grote aantallen, die kennelijk
betrekking hebben op groepen doortrekkers. We
kunnen die groepen negeren, maar dan wordt de
interpretatie nogal subjectief. We weten immers
niet in hoeverre de “gewone” aantallen ook
doortrekkers bevatten.
Alles bij elkaar is de Tureluur als broedvogel
ongeveer stabiel gebleven tot de landinrichting in
1990. Toen is de stand snel met bijna 40%
ingezakt, om daarna weer stabiel te blijven. Dit is
een duidelijk andere reactie op de landinrichting
dan bij de Grutto en de Scholekster. Die laatste
twee soorten hadden vanaf 1990 een slechter
broedresultaat en namen daarna langzaam in
aantal af, waarschijnlijk omdat er onvoldoende
aanvulling kwam voor de natuurlijke sterfte. Bij
de Tureluur lijkt het er op dat een aantal vogels
ergens anders is gaan broeden toen een deel van
hun biotoop bij de landinrichting was verdwenen.
In het resterende deel konden zij zich kennelijk
goed handhaven. De Tureluur broedt vaak in
slootkanten en het nest loopt daardoor minder
gevaar bij werkzaamheden op het land. Ook de
jongen zitten graag in greppels en slootkanten.
In Nederland lijkt bij de Tureluur sprake te zijn
van een lichte achteruitgang. Die treedt echter
vooral op bij de minder geschikte biotopen. In
goede gebieden blijven de aantallen min of meer
constant. De Eempolders, nog steeds een goed
gebied voor Tureluurs, zitten dus op de norm.

Tureluur
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Zwarte Ruiter
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Weer minder Oeverzwaluwen in 2006
Niet alleen was het aantal broedparen in de kolonies beduidend lager dan in het voorgaande
jaar, ook waren er die helemaal niet bewoond waren. De oorzaken daarvan zijn deels
verklaarbaar. Onderhoud voor en tijdens het broedseizoen lijkt een belangrijke factor te zijn.

Dick A. Jonkers
Tijdens een verkennende controle bij een aantal
kolonies begin mei zag het er naar uit, dat het een
goed oeverzwaluwenjaar zou worden. Er vlogen
grote aantallen Oeverzwaluwen rond en er werd
op een aantal plekken druk gegraven. Later werd
duidelijk dat er te vroeg was gejuicht. Bij het
Ringonderzoek van eind juni tot in juli was de
situatie op sommige plaatsen totaal anders.
De resultaten elders in het land zijn wisselend. In
de broedwand van Het Twiske bij Zaandam
broedden dit jaar maar enkele paren minder dan in
het jaar ervoor. In deze regio zijn bovendien in
een nieuwbouwwijk en op een nieuw industrieterrein twee nieuwe, kleine broedkolonies ontdekt
(Staats & Swart 2005, Staats 2006). Van de twee
kunstwanden in Rijswijk (Gld.), waar vorig jaar
niet werd gebroed, was er dit jaar één bezet (87
paar). De wand bij de golfbaan de Batouwe bij
Tiel was, na het ontbreken van broedparen in
2005 nu wel weer bewoond (37 paren).

broedmogelijkheden verloren waren gegaan,
kwamen er 38 paren nestelen. Evenals in 2005 is
er weer gebroed in een gronddepot aan de
westzijde van de Noorderbuurt in Eemnes. Door
tijdig overleg met de gemeente Eemnes zijn de
werkzaamheden daar tijdelijk stopgezet en een
rond het depot geplaatst hek is daarna gesloten,
waardoor het ook ontoegankelijk werd voor
derden. Dit is een aanzienlijke verbetering
vergeleken met de situatie in 2005, toen
werkzaamheden in een enkele tientallen meters
verder liggend gronddepot gewoon werden
voortgezet. Van de 31 uitgegraven holen waren er
uiteindelijk 28 bezet. Voor de meest oostelijke
wand in het onderzoek-gebied, het Raboes in het
noordelijk deel van de Eempolders aan de rand
van het Eemmeer, waren de verwachtingen hoog
gespannen. Begin juni waren er op twee plekken
101 gaten gegraven. Groot was de teleurstelling
toen er daar eind juni slechts 26 van bezet bleken
te zijn. Op diverse plaatsen waren kruiden uit de
wand gaan groeien en belemmerden de toegang.
Bij een ander lager liggend deel was riet
opgeschoten. Er waren echter op onbegroeide
delen van de wand ook holen onbezet gebleven.
Daar zaten tijdens de controle spinnenwebben
voor. Boven de wand was in juni het grasland
gemaaid en vond aansluitend begrazing door
schapen plaats. In andere jaren was dit niet het
geval. Of dit ook tot een lagere bezetting heeft
geleid was niet na te gaan.

Bewoonde kolonies
In totaal hebben 295 paren in het onderzoekgebied
gebroed. Vergeleken met het seizoen 2005 is dat
een achteruitgang van 46% (Tabel 1). In onze
regio bevond de meest westelijke kolonie zich dit
jaar in het Naarderbos. De bij de aanleg van de
golfbaan speciaal aangelegde zandwand is in
beheer bij de vogelwerkgroep. Voor het broedseizoen zijn ingestorte delen afgestoken en hoog
opgeschoten kruiden verwijderd. In mei bleken er
107 uitgegraven holen te zijn, maar eind juni
Locatie
Gemeente Aantal nesten Vestigingswaren er daar maar 91 van bezet. De oorzaak
2006 2005 plaats
daarvan was dat uit wortels en zaden in de wand
Naarderbos
Naarden
91 102 zandwand
en aan de voet daarvan kruiden omhoog waren
Naardermeent
Naarden
112
176 zandwand
geschoten die een belemmering vormden. Ook die
Zanderij-west
Hilversum
38
51 gronddepot
zijn later weggestoken. Aan de kolonie van de
Noordsingel Eemnes
28
14 gronddepot
Naardermeent was voor het seizoen door
Raboes
Eemnes
26 154 kleiwand
Staatsbosbeheer geen onderhoud verricht. Delen
Totaal
295 522
waren ingestort en op diverse plaatsen groeiden
Tabel 1. Oeverzwaluwkolonies tussen Vecht en Eem in 2006
overhangende kruiden voor de wand. Toch zagen
Onbezet
nog 112 paren kans daar te broeden.
Ook nu was weer veel tijd gestoken in het
In de Zanderij was dit jaar de broedwand in het
geschikt maken van de wand in de driehoek bij de
westelijk deel weer bezet. De broedmogelijkheden
Gooiboog in de Nieuwe Keverdijksche Polder ten
in grondhopen aan de oostzijde waren verdwenen
oosten van Weesp. Zo langzamerhand beginnen
door de afwerking voor de voltooiing van de
we te geloven dat de bezetting enkele jaren
natuurbrug. Voor het seizoen was waar nodig, ook
geleden tijdens de aanleg van de spoorlijn een
deze wand afgestoken. Hoewel door het instorten
gelukstreffer is geweest. Waarschijnlijk is de
op twee plaatsen als gevolg van regenval
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expositie van de wand op het zuiden, in combinatie met de overwegende aanwezigheid van
klei en daarbij nog het weelderige optreden van
plantengroei in de loop van het seizoen fnuikend.
De wand in de afrit A6/A1 was na het vorige
broedseizoen grotendeels ingestort, voor de rest
begroeid en daardoor ongeschikt. Normaal
zorgde een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat ervoor dat deze wand voor het
broedseizoen opnieuw geschikt was voor de
ontvangst van de Oeverzwaluwen. Helaas is de
hiervoor verantwoordelijke persoon overgeplaatst,
zijn de werkzaamheden niet overgedragen èn is er
geen budget meer beschikbaar. Met de kunstwand
aan de Oostdijk -eveneens in beheer bij
Rijkswaterstaat- blijft het tobben. Vorig jaar was
daar de begroeiing door ons nog verwijderd. Dit
jaar was er geen beginnen aan. Braamstruwelen
hingen als gordijnen vanaf de bovenzijde voor de
wand, uit veel gaten groeiden distels en voor de
wand waren eveneens braamstruwelen en andere
planten hoog opgeschoten. In het verleden is er
altijd in deze wand gebroed en hij ligt op een
geschikte plaats. Hoewel de broedwand in de
groeve Oostermeent niet was afgestoken, was hij
nog wel geschikt voor broedparen. Desondanks
bleef deze wand toch onbezet. Aan het eind van
het broedseizoen zijn er wel een keer
Oeverzwaluwen gesignaleerd. De grondhoop in de
polder De Kampen bij het kwekerijtje bood geen
mogelijkheden om te broeden, maar wel in de
toekomst als hij hoger wordt.
Kolonies in de omgeving
De kunstwand aan de rand van het industrieterrein
De Haar in Bunschoten blijft een bolwerk met nu
258 paren tegen 235 in 2005 (mededeling Wim
Smeets). De kunstwand van de Ooievaarsplassen
(onder de Oostvaardersplassen) bevatte dit jaar 45
broedparen, minder dan de helft van vorig jaar
(112).
Uit diverse mededelingen kwam naar voren dat in
een zandwand bij Zeewolde (Zuidelijk Flevoland)
dit jaar veel broedparen aanwezig waren.
Ringonderzoek
Er kon binnen het onderzoekgebied dit jaar alleen
bij de kolonie op de golfbaan in Naarden en in de
Zanderij voor ringonderzoek worden gevangen.
Bij de Noordsingel zaten de nesten te hoog en was
het niet verantwoord te gaan ringen; voor de
Naardermeent is er geen toestemming van Staatsbosbeheer. Rond de kolonie van het Raboes
vlogen bij aankomst zo weinig exemplaren rond,
dat besloten werd om hier niet te gaan vangen.
Deze situatie deed zich ook voor tijdens een
tweede bezoek. In de kolonie van de golfbaan
zijn 32 volwassen vogels geringd en 8 jonge
vogels. Verder waren er 17 terugvangsten van
eerder geringde Oeverzwaluwen. Het aantal
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volwassen vogels dat in de Zanderij is geringd
bedroeg 22; het aantal jongen dat geringd is 5 en
het aantal terugvangsten 9. Onder de
teruggevangen vogels waren er die daar eerder als
broedvogel waren geringd of als jonge vogel.

Bij de Ooievaarsplassen -hemelsbreed 23 km van
het Gooi- zijn Oeverzwaluwen gevangen die
eerder in het Gooi hadden gebroed of daar
geboren waren. Bij de zandwand in Zeewolde
(eveneens op een afstand van circa 23 km) ving
een ringploeg verscheidene exemplaren die in
2005 als broedvogel bij het Raboes vertoefden of
daar in dat jaar geboren waren. Er vindt dus
uitwisseling plaats met kolonies die op niet al te
grote afstand liggen. Mogelijk is er een relatie met
de geringe bezetting dit jaar bij het Raboes.
Soortbescherming in 2007
De toestand bij de in het broedseizoen onbezette
kolonies en de lage bezetting van de Naardermeent en het Raboes was onbevredigend. In
verband hiermee zal overlegd worden met Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hoe de situatie verbeterd kan worden.
De al enige jaren aangekondigde plannen voor een
oeverzwaluwwand op de golfbaan bij Eemnes
lijken nu binnenkort gerealiseerd te kunnen
worden. De daarvoor benodigde financiering is
bijna rond en er is na overleg met de
hoofdgreenkeeper en de terreincommissaris een
nieuwe plek uitgezocht.
Een nieuw initiatief betreft de aanvraag om
mogelijkheden te onderzoeken voor een wand bij
de Waterleidingplas/Loenderveensche Plas bij
Breukelen. Het overleg daarover zal binnenkort
plaatsvinden.
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Dankwoord
Monitoring, onderhoud, plannen maken en ringonderzoek is alleen maar mogelijk als er hulp is
van een groep enthousiaste mensen. Mijn dank
gaat deze keer uit naar de volgende personen die
op een of andere wijze assistentie verleenden. Dat

waren Daan Buitenhuis, Pascal Gijsen, Ap
Grobbe, Frans Leurs, Truus Leurs, Paul van der
Linden, Engbert van Oort, Harry de Rooij, Henk
van Tol, Adrie Vermeule en Frank van de Weijer.

Bronnen
Staats, E. & T. Swart 2005. Opnieuw broedsucces oeverzwaluwen in kunstwand Twiske. Werkgroep
Oeverzwaluwen Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
Staats, E. 2006. Broedresultaten 2006 van oeverzwaluwen in de Zaanstreek. Werkgroep Oeverzwaluwen
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.

Telpost Corversbos 20 Jaar! 1987-2006
Fred van Klaveren
Het was in september 1987 dat door een fanatiek
broekie een voorzichtige poging werd gedaan om
het fenomeen vogeltrek vanaf de akkers van het
Corversbos te doorgronden. Dat was zinloos.
Vragen en antwoorden volgden elkaar in hoog
tempo op. Twintig jaar en bijna 2 miljoen
trekvogels later vinden trekvogeltellers het nodig
om idioot vroeg in de ochtend hun warme handen
en voeten te tergen met kou en nat en de
nekspieren tot het uiterste te kneuzen.
Twintig jaar later is veel bekend geworden over
de enorme hoeveelheden trekvogels die over ons
werkgebied het Gooi en de Vechtstreek vliegen.
Ons aller Avifauna van het Gooi kan met vele
gegevens worden aangevuld. Over aantallen en
over soorten. Bijna 200 soorten passeerden het
westen van Hilversum. Enorme (voorheen
onbekende) aantallen Aalscholvers, Veldleeuweriken en Koperwieken verruilen ons land in
de herfst voor meer aangename oorden en worden
boven het Corversbos gezien. We weten nog te
verhalen over de 6000 Aalscholvers in de
beginjaren, over de 9000 Veldleeuweriken als
seizoenstotaal en de 16.000 Koperwieken in 5 uur
tijd op 19 oktober 1996. En dan de leuke soorten,
waar we, hoe je het wendt of keert toch óók voor
komen. Zwarte ooievaar, Dwergarend,
Reuzenstern, Roodstuitzwaluw, Grote kruisbek en
Wilgengors. Leuk, maar de vogel achter de
trekvogel boeide ook. Daarom werden tijdens elke
telling, per kwartier, van elke soort de aantallen
opgeschreven; daarom telden we van juli tot

december. Van de Gierzwaluwen in augustus, via
de Gele Kwikstaarten en Ortolanen in augustus en
de Pijlstaarten en Zwarte Mezen in september, dan
via de Vinken en de Zanglijsters in oktober en de
Brandganzen en Smellekens in november. Iedere
soort zijn eigen vakantiespreiding. Maar ook teller
werd niet vergeten: ook iedere vogelsoort zijn
eigen roepje met de vele afwijkingen en zijn eigen
kleur bij donker en mistig weer en zijn eigen
vliegbeeld bij hevige wind.
De tellers in Nederland en daarbuiten en dus ook
de tellers van Telpost Corversbos hebben veel
geleerd over vogeltrek in het algemeen en over
trekvogels in het bijzonder.
Twintig jaar is een lange tijd en vliegt zo om!
Voor je het weet ben je onherstelbaar met het
trekvogelvirus bezwangerd, kun je niet meer
zonder ze. Er zijn tellers die in hun slaap
Oeverlopers tellen. Echt! Heb erbarmen, ze
kunnen er niets meer aan doen.
De tellers van het Corversbos hebben zich altijd
gastvrij opgesteld om ook de beginnende vogelaar
te vertellen over vogeltrek en te wijzen op het
verschil tussen de golfvlucht van de Witte
Kwikstaart en de golfvlucht van de Vink. Of het
verschil tussen het ‘tjiek’ van de Grote Gele
Kwikstaart en hetzelfde ‘tjiek’ van de Geelgors.
Het lijkt ons daarom een goed idee om de World
Birdwatch 2006, georganiseerd door
Vogelbescherming Nederland aan te grijpen om
eens de bloemetjes buiten te zetten.
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Internationale trekvogeldag op telpost Corversbos
Hier volgt een oproep van de werkgroep Trekvogelonderzoek om deel te nemen aan de World
Birdwatch op zaterdag 7 oktober. Ook nieuwe leden worden met name uitgenodigd hieraan
deel te nemen.

Fred van Klaveren
Dit jaar vindt een belangrijke vogeltelling plaats,
waarbij op wereldschaal naar trekvogels wordt
gekeken. De WORLD-BIRDWATCH 2006 staat in
het teken van het op wereldschaal aandacht
besteden aan vogels om daarmee mensen
enthousiast te maken voor vogels en draagkracht
te creëren voor de bescherming van vogels en hun
leefgebieden. Het thema is dit jaar: ‘Verbindt
mensen en vogels’.
Vorig jaar hebber alleen in Nederland al 100
vogelwerkgroepen deelgenomen, die gezamenlijk
125 tellingen hebben gehouden! Dit jaar hoopt
Vogelbescherming op minstens evenveel
deelnemers om er weer een groot succes van te
maken. Naast de belangrijke vogelgebieden
mogen ook trektelposten en bezoekers van overige
natuurgebieden meedoen met de telling.
Namens Vogelbescherming Nederland nodigen de
tellers van TELPOST CORVERSBOS 20! jullie
graag uit om deel te nemen aan de World
Birdwatch van 2006.
De telpost Corversbos te Hilversum levert
jaarlijks gegevens voor Europese of wereldwijde
trekvogeltellingen in de herfst. Op zaterdag 7
oktober kan vanaf de telpost Corversbos naar
trekvogels gekeken worden; deze trektelpost ligt
op de scheiding tussen het belangrijke
vogelgebied de Vechtstreek ten westen en de
Heuvelrug in het oosten. De telling vindt plaats op
de akkers van het Corversbos, ten westen van

Hilversum, te bereiken vanaf de begraafplaats aan
de Berensteinseweg te Hilversum (het hoofdpad
volgen in noordelijke richting tot de akkers). Het
wordt een marathontelling van precies een half
uur voor zonsopgang tot een half uur na
zonsondergang, ongeveer van 07.30 uur tot 19.00
uur (kijkt u in de krant voor de exacte tijd). De
meeste vogels vliegen in de eerste drie uur na
zonsopgang; maar ook overdag is er nog veel te
zien. Bijvoorbeeld vogels die gebruik maken van
warme opstijgende lucht, zoals roofvogels en
zwaluwen. De gegevens van TELPOST
CORVERSBOS 20! worden dus gebruikt voor de
World Birdwatch 2006. Wilt u meer weten over
de resultaten, zoek dan op www.trektellen.nl en ga
naar Corversbos, Hilversum, voor de actuele
cijfers. Of kijk op www.corversbos.tk voor de
achtergronden van telpost en tellers.
Vooral beginnende vogelaars en andere
geïnteresseerden worden uitgenodigd het
fenomeen ‘vogeltrek’ eens van dichtbij mee te
maken. Wij zijn te gast in een natuurgebied van
Vereniging Natuurmonumenten en deskundige
hulp van de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken is voorhanden. Brood en drinken mee,
evenals een stoeltje, een kijker en plu en warme
kleding.
Dus u komt ook dit gedenkwaardige jaar met ons
meevieren en lekker samen naar vogels kijken?
Tot ziens en tot reut!

Uit de veren
Jan Willem Lutje Schipholt
Het coördinatieteam (CT) van de Subgroep Avifauna is sinds eind juni weer op volle sterkte. Naast Jelle
Harder en Guus Proost maken Jan Mooij en Jan Willem Lutje Schipholt er nu ook deel van uit.
Op 26 september aanstaande vindt de volgende subgroepvergadering plaats. Een verslag van die vergadering
is te lezen in de volgende Korhaan in deze rubriek. Daarin staat dan ook een volledig overzicht van de status
van de activiteiten van de verschillende werkgroepen.
De Trektelpost Corversbos heeft eind juli jl. al weer zijn eerste herfsttrektellingen gehouden. Daarmee is het
twintigste (!) teljaar in het Corversbos van start gegaan.
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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
Harry de Rooy
Jelle Harder

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

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

035 62 89 470
035 69 37858

harryderooy@planet.nl
jelleharder@hetnet.nl

Verslag excursie Bargerveen
Onder leiding van Wouter Rohde, Hugo Weenen en Erik Hans van Stigt Thans maakte de
vogelwerkgroep (27 leden en veel knutten) op 10 juni een excursie naar het Bargerveen
(Drenthe). Het is een gebied dat nationaal en internationaal bekend is door de vele vogelsoorten. De Witwangstern en de Dwergstern werden gezien en als bijzondere waarneming
doorgegeven.

Renée Beekman
“Waar wij vandaan kwamen, daar was het graven
nat. Dan voeren we uit, beugelen uit de bok, dan
vol terug, het veen tot turf te drogen zetten. Maar
omdat iedereen dat deed, werd het water steeds
dieper, het werk zwaarder; vader kreeg de beugel
al bijna niet meer binnen. De buren begonnen weg
te trekken, bij ons was het mijn opa die het eerste
zei: “Hier is het voor ons geen blijven meer.”
Aldus de 10-jarige Pet Bennemin in ‘Publieke
werken’ van Thomas Rosenboom.

door Purit (later Norit geheten) verwerkt tot
actieve kool. In het reservaat resteert alleen nog de
onderste laag restveen.

Net als de slaven van het veen trokken wij
oostwaarts. Alleen voeren wij niet naar het westen
terug met een galjoenschip vol veen, maar liepen
wij en zagen een Witwang- en een Dwergstern!
Het Bargerveen is een natuurgebied van
Foto Anja Schuitema
Staatsbosbeheer in de gemeente Emmen. Het
beslaat 2.100 ha en bestaat grotendeels uit
Het beheer is erop gericht om waar mogelijk weer
hoogveen. Laatste restant van enige omvang in
levend hoogveen te laten ontstaan. Levend
Nederland van het eertijds 3000 vierkante
hoogveen wil zeggen dat er veenvorming plaatskilometer grote Bourtangermoeras. In 1992 werd
vindt door de groei van veenmos. Hierdoor komt
de vervening hier beëindigd. Het noordelijke
het mozaïek van ruggen en slenken opnieuw tot
Meerstalblok, een gebied met rustend hoogveen,
stand, dat gunstig is voor planten als de ronde en
was het eerste wat SBB hier verwierf; later
de lange zonnedauw.
uitgebreid naar het zuiden en oosten. Het oostelijk
deel is verreweg het natst. Op het Amsterdamse
Klazienaveen had zich voor de eerste WKVeld ligt nog een restant van het verroeste spoorwedstrijd van Oranje opgetuigd met een zee van
lijntje uit de dertiger jaren, toen het veen per
vlaggetjes boven de Hoogeveensevaart en over de
smalspoor werd afgevoerd naar het fabrieksterrein
voortuintjes van de nieuwbouwhuizen. Wij reden
van de Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij.
door naar de parkeerplaats van het Veenpark,
De zwarte turf werd vanaf 1921 in Klazienaveen
De Korhaan, Jrg. 40, Nr 4
101

waar Jelle Harder en Anja Schuitema hun telescoop al hadden opgesteld. Zij kampeerden in de
buurt en namen deel aan de excursie die geleid
werd door Wouter Rohde, Hugo Weenen en Erik
Hans van Stigt Thans. Er waren 27 deelnemers.
De knutten laten zich op deze schitterende zomerdag van hun beste kant zien. Muggenolie of niet,
ze steken dwars door T-shirts en broekspijpen
heen, geen onbedekte nek of kuit wordt met rust
gelaten. Veenpluis geeft een zilveren gloed aan
het landschap en een verdronken woud van dode
boomstammen doet denken aan een
sprookjesboek.

tapuiten, één Wielewaal en een aantal Grauwe
Klauwieren. De complete lijst is op te vragen bij
secretaris@vwggooi.nl. Veel schapen ook, in dit
gebied. Maar pas op voor al te avontuurlijke
beesten. Het schaap dat wij aantroffen, vastgelopen in het water, werd dankzij GPS, 112, de
plaatselijke brandweer en tenslotte de eigenaar,
verlost uit zijn benarde toestand.

Foto Anja Schuitema

Foto Anja Schuitema

Het gebied is zowel nationaal als internationaal
van grote betekenis voor diverse vogelsoorten.
Volgens het aanwijzingenbesluit (1992) is van de
Nederlandse avifauna meer dan de helft in het
Bargerveen waargenomen, ca. 220 soorten,
waarvan 112 soorten als broedvogel.
Gezien de aard van het gebied en de grote rust,
zijn er ook buiten het broedseizoen veel soorten
watervogels aanwezig. De waarnemingen van
Hugo Weenen, Paul van der Poel, Jelle Harder en
mijzelf zijn verwerkt in een lijst.
De meest bijzondere waarnemingen zijn de
Witwangstern en de Dwergstern. Van deze laatste
is ooit in 1922 één exemplaar in de provincie
Drenthe is gezien. Erik Hans heeft deze
bijzondere waarnemingen gemeld aan de
waarnemingensite voor het Lauwersmeer, waar
sinds enkele jaren ook de waarnemingen uit de
provincie Drenthe worden vermeld/verzameld.
Aanvankelijk ontving hij een wantrouwend
mailtje retour ten aanzien van onze Dwergstern.
Maar nadat Erik Hans liet weten dat een groot
aantal ervaren vogelaars en gidsen tijdens deze
excursie de waarneming heeft bevestigd, zal deze
dan ook met enthousiasme worden opgenomen in
een nieuwe vogelatlas voor Drenthe.
Opmerkelijk waren verder: veel Geoorde Futen,
vijf Boomvalken, één Torenvalk, zeker tien
Zwarte Sterns, één Koekoek, minstens tien
Gekraagde Roodstaarten (m + vr), zes Roodborst102

Alle mensen die gereden hebben, de excursieleiders en degenen die hun telescoop zo bereidwillig afstonden aan de deelnemers, bedankt voor
deze geweldige excursie. Wil je ook eens naar dit
bijzondere gebied, dan is het met de auto te
bereiken via Zwolle, Meppel en Hoogeveen naar
Emmen. Op de N381 vanaf Emmen volg je de
ANWB-borden met Veenpark Emmen. Op de
N34 neem je de afslag Emmen Zuid. Blijf de
rondweg volgen tot afslag Veenpark. Via de N37
richting Duitse grens tot afslag Veenpark.
Met openbaar vervoer vanaf station Emmen met
busmaatschappij Arriva lijn 45, halte Veenpark.
Het leven van Pet Bennemin eindigde uiteindelijk
in Amerika. Hij en de andere turfstekers laten ons
een grandioos gebied na om nog jaren van te
genieten. Een echte aanrader.
N.B. De gegevens zijn overgenomen van de
website van Staatsbosbeheer.
Andere leuke waarnemingen waren o.a. :
Poelkikker
Meerkikker
Bruine Kikker
Adder
Ree met jong
Knutten
Viervleklibellen
Juffertjes, div. soorten
Veenpluis
Wollegras
Veenmos
Ronde Zonnedauw
Moeraswalstro
Dopheide
Eppe
Aardappelgallen
Groene Zandloopkever Atalanta
Aardbeivlinder
Groentje
Koolwitje
Grote Beerrups
Hageheldrups
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Tot zover de waarnemingen van de deelnemers
aan de excursie.

Sprinkhaanzanger en één Grauwe vliegenvanger.
Zij telden van vrijdagavond tot en met
zondagochtend 88 soorten.

N.B. Jelle en Anja zagen samen nog één Sperwer,
één Bosuil, vijf Nachtzwaluwen, drie

Veldwaarnemingen
Samenstelling: Engbert van Oort
Dodaars
Geoorde Fuut
Purperreiger
Lepelaar

v.a. 04-06
04-06-06
v.a. 04-07
v.a. 18-06

2
2
8
7

Brandgans
Casarca
Smient
Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Visarend
Torenvalk
Boomvalk
Waterral
Kluut
Kleine Plevier
Bontbek Plevier
Kemphaan
Watersnip
Regenwulp
Zwarte Ruiter
Witgatje
Oeverloper
Kleine Mantelmeeuw
Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
Koekoek
Ransuil
IJsvogel
Groene Specht
Zwarte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Boompieper
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Grote lijster
Spotvogel
Braamsluiper
Grauwe
Vliegenvanger
Raaf
Kruisbek
Goudvink
Appelvink

24-06-06
07-06-06
v.a. 18-06
11-06-06
v.a. 07-06
v.a. 04-07
23-07-06
16-07-06
v.a 19-06
v.a. 15-07
16-07-06
16-07-06
25-08-06
13-08-06
v.a. 16-07
v.a. 18-06
16-07-06
v.a. 18-06
v.a. 15-07
25-07-06
25-06-06
v.a. 01-07
04-07-06
05-07-06
v.a. 04-07
v.a. 04-06
18-06-06
24-06-06
v.a. 03-06
24-06-06
23-07-06
18-06-06
v.a. 16-07
16-07-06
25-06-06
28-06-06
24-06-06

15
2
4
1
4
3
1
1
4
3
1
1
1
18
8
12
1
4
4
1
1
16
1
1
2
4
1
1
3
1
1
2
8
6
1
1
1

2 locaties, E. Klomp, N. van Tol, foeragerend
Pluismeer, Lage Vuursche, E. Klomp, foeragerend
3 locaties, H. van Tol, VRS, allen overvliegend
4 locaties, G. Bieshaar, D. Jonkers , E. Klomp, N. & H. van Tol, foeragerend en
overvliegend
Oud Naarden, VRS Het Gooi, overvliegend
Hilversumse Meent, S. & A. Visser, rustend
2 locaties, D. Jonkers, VRS, overvliegend en territoriumgedrag
Oud Naarden, VRS, overvliegend en foeragerend
Oud Naarden, VRS, overvliegend en foeragerend
3 locaties, E. Klomp, VRS, laag overvliegend en foeragerend
Oud Naarden, VRS, is dit jaar al vijf keer gezien !
Bovenmeent, Hilversum, N. & H. van Tol, overvliegend
4 locaties, D. Jonkers, E. Klomp, VRS, overvliegend en foeragerend
Oud Naarden, VRS, uitsluitend gehoord
Bovenmeent, Hilversum, N. & H. van Tol, foeragerend
Bovenmeent, Hilversum, N. & H. van Tol, foeragerend
Huizer Pier, Huizen, S. & A. Visser, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, D. Jonkers, foeragerend
2 locaties, N. & H. van Tol, S. & A. Visser, foeragerend
5 locaties, D. Jonkers, VRS, overvliegend
Bovenmeent, Hilversum, N. & H. van Tol, foeragerend
3 locaties, D. Jonkers, N. & H. Tol , overvliegend en foeragerend
4 locaties, N. & H. Tol, S. & A. Visser, VRS, foeragerend en overvliegend
Hilversum - zuid, E. Klomp, overvliegend
Aertveldsepolder, Weesp, D. Jonkers, overvliegend
3 locaties in Loenen, E. Klomp, N. & H. Tol, overvliegend en foeragerend
Golfbaan, Naarderbos, D. Jonkers , overvliegend
Koggewagen, Blaricum, D. Jonkers, foeragerend
2 locaties, VRS, foeragerend en overvliegend
4 locaties, D. Jonkers, E.Klomp, N. & H. Tol, VRS, veelal gehoord
Dassenbos, Hilversum, E. Klomp, foeragerend
Oud Naarden, VRS, uitsluitend gehoord
3 locaties, E. Klomp, allen zingend
Oud Naarden, VRS, overvliegend en foeragerend
Oud Naarden, VRS, zingend aanwezig rond de ringpost
Laapersbos, Hilversum, E. Klomp, voortdurend roepend
2 locaties, D. Jonkers, N. & H. Tol, foeragerend
Groeve Oostermeent, Blaricum, D. Jonkers, foeragerend
Nieuwe Keverdijkse polder, Weesp, D. Jonkers, voluit zingend
Bijvanck, Blaricum, D. Jonkers, zang
Oud Naarden, VRS, overvliegend

18-06-06
v.a. 16-07
v.a. 03-06
v.a. 11-06

1
4
3
3

Bijvanck, Blaricum, D. Jonkers, overvliegend
2 locaties, D. Jonkers, overvliegend
3 locaties, E. Klomp, VRS, foeragerend, zang en overvliegend
Oud Naarden, VRS, overvliegend
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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.
Dier en Milieu, jrg 81 (3) juni ’06. Blad voor
handhavers van de wet. Het ministerie van LNV
maakt bekend dat komend jaar 154.000 ha
aangewezen is als foerageergebied voor ganzen.
H. Madern: ‘Regionale politiekorpsen hebben met
milieuteams weer specialisten in dienst´. H. Top
´Steeds meer signalen en ook arrestaties bij
illegale vogelhandel.´
De Domphoorn, jrg 40 (2) juni ’06. Natuur- en
Vogelwacht De Vijfheerenlanden (Leerdam en
omgeving). R. Wiering ´De Watersnip.´
Tussen Duin & Dijk jrg 5 (2). Natuur in NoordHolland. R. vd Hut: Moerasherstel in de
Twiskepolder gunstig voor de broedvogelstand:
o.a. zijn de Blauwborst, de Waterral, de
Rietzanger en de Kleine Karekiet hier terug om er
te nestelen. Boekbespreking van ´Vogelen in
Amsterdam´, leuk boekje voor maar tien euro van
de VWG Amsterdam. Weliswaar geen vogel,
maar Rombout de Wijs schrijft over de opmars
vanuit het zuiden van de Wespspin met zijn
opvallende tijgerstrepen. Wordt sinds een paar
jaar ook in het Gooi waargenomen, ook door
vogelaars.
Dutch Birding jrg 28 (3) ’06. R. Winters ´Rui en
variatie in verenkleed van onvolwassen Kleine
Mantelmeeuwen in Nederland´. Verder natuurlijk
de melding van de Groene Reiger bij het Nieuwe
Meer in Amsterdam.
Groene Hart Visie jrg 4 (13) juni ’06.
Samenwerkende natuur- cultuur- en
landschapsorganisaties. Teveel organisaties
schrijven in dit mijns inziens te beknopte blad;
lokt niet uit tot lezen, ook al schrijft dit keer
Arnold Heertje een vlammend stukje anti
Annemarie Jorritsma en tegen de aantasting van
het Naardermeer.

Limosa jrg 78 (4) ’05. SOVON. P. Bergkamp &
A. Boele ‘In zachte winters, zoals de winter van
’00-’01 blijven de Tjiftjaffen hier overwinteren.’
J. v.d. Winden en S. Dirksen ‘De Krooneend is in
de eerste plaats een mooie eendensoort en verder
is het geen exoot. Van wilde exemplaren werden
vroeger eieren geroofd en thuis in de volière
uitgebroed. Wilde vogels werden zo
gedomesticeerd, ipv dat het verwilderde
parkvogels zijn.’ C. en D. Camphuysen & M.v.
Spanje: ‘Wat eten Kleine Mantelmeeuwen van de
kolonie in het Wormer- en Jisperveld? 80% van
het voedsel wordt in de directe omgeving
gevonden. Opvallend veel vogels en
zoogdierenresten zaten in de braakballen: veel
weidevogels, muizen, mollen, woelrat en hazen.
Maar 20% van het voedsel bestond uit in zee
gevangen vis. A. Dijksen en G. Ouweneel
‘Geoorde Fuut profiteert van door Knobbelzwaan
opgejaagde visjes.’
Meerkoet rjg ? (2) mei ’06. Natuurvereniging
Wierhaven. L. Smit: ‘Steenuilen op Wieringen en
in de Wieringermeer’. B. Winters: Leuke ringterugmeldingen, wat te denken van een IJsvogel
geringd bij Lübeck, of een Witte Kwikstaart hier
geringd en teruggemeld in Les Landes (Fr)1084
km hier vandaan. En van een Merel verwacht je
toch ook niet dat hij op 1353 km afstand in
Finland teruggevonden wordt?
Mens en Natuur jrg 57 (2) ’06. Magazine van de
IVN - Geen vogelnieuws in dit nummer.
Landschap Noord-Holland jrg 33 (2) mei.’06.
R. de Vos ‘Noord-Holland gaat al zijn Grutto’s
tellen.’ Niet alleen de aantallen worden
vastgelegd, ook het (maai-) beheer en de
beschermingsmaatregelen worden beschreven in
deze grootscheepse inventarisatie.

Sovon Nieuws jrg 19 (2) juni ’06. Voor
vogelonderzoekers. A Boele & E v. Winden
IJsselmeerberichten jrg 34 (2) ’06.
‘Waterrietzanger een van de meest bedreigde
IJsselmeervereniging. Staatssecretaris van Geel:
soorten van Europa.’ B. Ens & R. Kats
VBIJ belangrijk aanspreekpunt als het gaat om de
‘Eidereenden nog niet uit de problemen nu de
toekomst en het beheer van het grootste
mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee
zoetwaterreservoir van West-Europa.
verboden is. Want Japanse oesters en schelpen
De Kruisbek jrg 49(2) april ’06. Vogelwacht
van de Amerikaanse Zwaardschede dreigen de
Utrecht. J. de Jong ‘Goede jaren voor de Kerkuil’.
mossels te verdringen.’ Verder in dit blad:
B. v. ’t Holt ‘Koolmees voert jonge
- Er is een monitoringsproject vogelsterfte
Pimpelmezen’.
gestart. De doodsoorzaak van dode vogels
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wordt onderzocht. Was het botulisme,
vogelgriep, een andere ziekte, of ouderdom?
M. Lindeman is preparateur van vogels.
2005 was het Jaar van de Tapuit. De terugloop
tot minder dan 1000 broedvogels heeft niet
één oorzaak. Het voedselaanbod en het
voorkomen van konijnenholen
(nestgelegenheid) werken de verspreiding van
Tapuiten tegen.
Huiszwaluw in de lift, Oeverzwaluw stabiel.
2006 Jaar van de Veldleeuwerik.

De Takkeling jrg 14 (2) ’06. WG Roofvogel
Nederland. Rob Bijlsma en P. Zoun ‘Bij de
vervolging van roofvogels in 2005 blijkt
vergiftiging weer een belangrijke doodsoorzaak te
zijn.’ In het artikel ‘Scoren en geld maken’
waarschuwt Rob Bijlsma voor niets ontziende
fotografen die hun foto’s via internet te koop
aanbieden. Ook is het link om waarnemingen van
bv haviksnesten aan de grote klok te hangen.
Vader en zoon Van Barneveld volgen twee jaar
lang de gedragingen van een paartje Wespendief
bij Leusden in ‘Oog in oog met de Wespendief.’
Th. v.d. Mortel ‘De Boomvalk in de Peel.’
Tenslotte wordt melding gemaakt van het eerste
broedgeval van de Zeearend in Nederland.
De Tringiaan jrg 29 (3) juni ’06. VWG Schagen
eo. T.v.d. Chrijs: Uit de broedvogelinventarisatie
van het Schagerwad blijkt dat veel vogels die
vroeger in het riet broedden, nu de weilanden
opzoeken.’

Terra jrg 2 (3) mei ’06. St. Natuur en Milieu.
Geen vogelnieuws, wel een boeiend artikel nav
het boek dat de geoloog S. Kroonenberg schreef
over klimaatverandering. Hij noemt het een
historisch gegeven, het heeft geen zin om je er
tegen te verzetten. Wel iets om rekening mee te
houden.
Van Nature jrg 16 (juni) ’06. Veel over
alternatieven voor de A6-A9 en over
logeerpartijtjes van BN-ers op de Flark, het
drijvende huisje in het Naardermeer. Het
beheersplan voor het Naardermeer is in boekvorm
verschenen ‘Meer Meer, 13 jaar herstelplan
Naardermeer.’ beperkte oplage, kost € 40.
Te Velde 27 mei ’06. Veldbiologische WG
Gelderse Vallei en Eemland. H. de Leeuw & J.
Wisman ‘Weidevogelbescherming WoudenbergScherpenzeel-Renswoude in 2005’. Opvallend
was dat de Kieviten zich steeds vaker vestigden
op bouwland en dat ook 5 van de 10 gruttonesten
op bouwland werden gevonden. Nesten zijn wel te
beschermen, moeilijker is dat met de opgroeiende
pullen.
De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle
leden van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig
geworden naar een van de zeer beknopt
samengevatte artikelen? Neem op een lezingavond
even contact op met Bep Dwars-van Achterbergh.

Programma 2006 /2007
De lezingen worden gehouden in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Woensdag 6 tot en met zondag 17 september: Expositie van vogelschilderijen, -tekeningen en -beelden van
leden van de VWG in Theetuin Eemnes.
Zaterdag 16 september tot en met zaterdag 23 september: VWG vogelreis naar Istanboel
Donderdag 28 september 20.00 uur Lezing "Vogels in Nederland". Presentator Chris van Rijswijk is
werkzaam in de maatschappelijke zorg en is ook deeltijdstudent. In zijn vrije tijd zit hij met kijker en fototoestel
achter de vogels aan. Onze avifauna herbergt zoveel moois dat een presentatie hierover altijd boeiend en
leerzaam zal zijn. Voor velen van ons ‘gefundenes Fressen’ en dejà vu, maar vergist u zich niet. Beelden van de
gewone huis- en tuinvogels spreken minder aan dan die van de zeldzame soorten die je niet snel in de kijker zult
krijgen. Wat te denken van Grote Trap, Oehoe, Sperweruil, Porseleinhoen, Haakbek en Baardgrasmus. Om van
te smullen.
Zondag 24 september: Fietsexcursie rondje Naardermeer o.l.v. Adri Vermeule en Wouter Rohde. Vertrek om
8.00 uur vanaf het parkeerterrein van de Hocras (Franse Kampweg 38 Bussum). Vergeet je fiets niet. In de
plas/drasgebieden rond het Naardermeer zijn nog veel zomergasten aanwezig. Boven ons hoofd is de najaarstrek
op gang gekomen. En natuurlijk is er de kans op bijzondere roofvogels op trek. We fietsen tegen de klok in
langs de Karnemelksesloot naar de Machine en de Visserij. We stoppen uitgebreid bij de Bovenmeent en met
zoveel ogen zal er geen bijzonderheid ontsnappen.
Zaterdag 7 oktober: World Birdwatch, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland.
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Zie het artikel over de trekvogeltellingen in het Corversbos. Op deze post wordt elke zaterdag geteld.
Woensdag 11 oktober, 20.00 uur: Contactavond Natuurbruggen en -verbindingen in het Goois Natuurreservaat. Plaats: De Broedplaats, Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, Hilversum
(recreatiezaal op de eerste verdieping). Poul Hulzink spreekt over de plannen voor natuurbruggen en andere
verbindingen in het Gooi. De korte film over de aanleg van de natuurbrug Zanderij Crailo zal worden getoond.
Er is uiteraard ruimte voor discussie. Poul is hoofd terreinbeheer bij het Goois Natuurreservaat en lid van de
VWG.
13, 14 en 15 oktober: Najaarsweekeinde op Terschelling. De inschrijving hiervoor is verstreken.
Donderdag 26 oktober 20.00 uur. Lezing ‘Vogels in de Extremadura’. Gastspreker Johan Bos, oprichter van
Natura Aragon, auteur van vele publicaties over de Nederlandse natuur, gepassioneerd ornitholoog en
vogelfotograaf zal ons meenemen naar Spanje naar de Extremadura. Een gebied van extremen: milde voorjaren,
droge hete zomers en koude winters met sneeuw op de bergtoppen. Dit gebied staat garant voor de
aanwezigheid van vele soorten vogels die daar gewoon, maar bij ons zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn. Johan
zal ons laten genieten van Spaanse Keizerarend, Monniksgier, Havikarend, Grijze Wouw, Blauwe Ekster,
Citroenkanarie, Alpenheggemus, Rode Rotslijster en Waterspreeuw. Een rijtje om van te watertanden.
Zondag 5 november: Ochtendwandelexcursie lang de Gooimeerkust van Oud Naarden o.l.v. Rob van Maanen
en Bertus van den Brink. Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats van Oud Valkeveen (Oud Huizerweg 2,
Naarden).
In het gebied waar meerdere soorten roofvogels broeden, zullen wij vast en zeker de Buizerd horen roepen en
wie weet elkaar wijzen naar de snelle vlucht van een Havik of Sperwer. Het alom aanwezige struikgewas biedt
voedsel en schuilplaats voor allerlei vogels en dieren, zoals de Fazant, maar ook Reeën worden regelmatig
waargenomen. Tijdens deze vroege wandeling vertellen wij u wat u in dit interessante gebied in de diverse
seizoenen mag verwachten. Het wordt een zoektocht naar de spechtensmidse, de zevensprong en wat een
Wespendief ooit op het landgoed opgroef...
Woensdag 8 november, 20.00 uur: Contactavond: Vogels in de tuin: voederen, nestkasten, beplanting en het
tuinvogelonderzoek. Plaats: De Broedplaats, Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, Hilversum
(recreatiezaal op de eerste verdieping)
Van de vogels in de tuin kunnen we iedere dag genieten. Op deze avond bespreken we de tuinvogels en hoe we
het hen goed naar de zin kunnen maken. Bertus van den Brink en Fernand Jager zullen hiervoor aanwezig zijn.
Zaterdag 18 november: Ochtendwandelexcursie rond de Loenderveense Waterleidingplas o.l.v. Piet
Spoorenberg, Dick Jonkers en Adri Vermeule. Vertrek om 9.00 uur bij het toegangshek van de waterleidingplas
(Bloklaan 5 Oud Loosdrecht, vlakbij Loenen tegenover Recreatiecentrum Mijnden)
Een uitgelezen kans om dit anders voor publiek gesloten gebied te bezoeken. Traditioneel kunnen we ons weer
vergapen aan de duizenden overwinterende watervogels en maken we een goede kans op klapekster en ijsvogel.
Donderdag 23 november 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering in de Bethlehemkerk.
Na de pauze kunnen leden hun mooiste dia’s laten bewonderen. Zij die iets moois op de plank hebben liggen en
dit willen laten zien, worden hierbij verzocht met Wim le Clercq (zie adressenlijst) contact op te nemen. Er is
ook een beamer en notebook beschikbaar.
Zondag 26 november: Dagauto-excursie in Friesland o.l.v. Jan Bos en Wim le Clerq. Vertrek om 8.00 uur
vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. Een
prachtige gelegenheid om eens goed naar veel soorten ganzen te kijken.
Zaterdag 16 december: Lange ochtendexcursie met de auto naar de Oostvaardersplassen o.l.v. Jan Bos en
Wery Hegge. Vertrek om 8.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Bij onzeker weer
bellen met excursieleider Jan Bos (06-22433775). Het waarnemen van de Zeearend was in de winter 2005/2006
in de Oostvaardersplassen een gewone zaak. En wie weet laat de vliegende kolos zich ook in de winter
2006/2007 als “vanouds” zien. Een rit door Flevoland naar de Knardijk alleen al, kan vol verrassingen zitten.
We kunnen aan de drie soorten zwanen denken, bijna alle wintersoorten eenden, wat groepjes ganzen en vooral
aan roofvogels. Een Slechtvalk misschien? Sperwer? Natuurlijk zetten we de telescopen even op de kleine
Praambult op om vervolgens na een duik in het waarnemingenboek in het informatiecentrum, een wandeling
naar de observatiehut, de Zeearend, te maken. Onderweg, wie weet, Matkopmezen, een Kleine Bonte Specht,
(Barm)Sijzen en al dat andere gezellige vliegend winters grut.

2007
Woensdag 10 januari 20.00 uur: Contactavond. Programma nog in te vullen.
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Zondag 14 januari: Dagauto-excursie naar Zeeland o.l.v. Dick Jonkers, Wouter Rohde en Piet Spoorenberg.
Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag
meenemen. Rondzwerven over Schouwen-Duiveland in de winter is zeer de moeite waard. Niet alleen de vele
ganzensoorten, maar ook overwinterende steltlopers zijn uitstekend te bekijken. Om de kennis van duikers op te
vijzelen wordt de excursie afgesloten met een bezoek aan de Brouwersdam.
Zondag 4 februari: Ochtendwandelexcursie over de pier van Huizen o.l.v. Rob van Maanen en Wouter Rohde.
Vertrek om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de kalkovens van Huizen.
Woensdag 14 februari 20.00 uur: Contactavond. Programma nog in te vullen.
Zondag 18 februari: Ochtendwandelexcursie naar de Zanddijk o.l.v. Bertus van de Brink en Rob van Maanen.
Vertrek om 8.30 uur bij de parkeerplaats van Oud Valkeveen.
Woensdag 14 maart 20.00 u.: Contactavond: Vogelgeluiden oefenen en vogels herkennen (met de subgroep
cursussen).
Om vast in de agenda te zetten: de jubileumactiviteiten
22 april:
excursie met picknick, alleen voor leden.
2 juni:
openbare excursie (en natuurlijk ook voor de leden)
11-12-13 mei:
voorjaarsweekend Drente,
31aug., 1 en 2 sept.:
najaarsweekend Lauwersmeer.
27 sept. (2007):
feestavond voor de leden.
(alleen de data liggen vast; overige informatie krijgt u later)
Voorwaarden - de kleine lettertjes:
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij excursies buiten ons
werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf NS-station Bussum-Zuid. Leden die niet over een auto beschikken kunnen vanaf dit
verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een excursie binnen ons werkgebied, maar heeft u problemen met het bereiken
van de plaats van samenkomst omdat u bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt, schrijf dan een briefje aan Joke van Velsen
(adres achter in De Korhaan). We proberen dan een passende oplossing voor u te vinden. Deelnemers aan de excursies wordt dringend
verzocht om bij alle excursies voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd vertrokken kan worden.
De bij iedere excursie vermelde deelnamebedragen dienen te allen tijde volledig te worden betaald, dit ongeacht de vraag of volledig
aan het programma wordt deelgenomen. Ook indien men van bij de prijs inbegrepen zaken geen gebruik maakt, is het volledige bedrag
verschuldigd. Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends en excursies waarvoor betaald moet worden, worden naast de reeds
gemaakte kosten tevens administratiekosten in rekening gebracht. Als u 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.

Mutaties Ledenbestand augustus 2006
Nieuwe Leden
A Bakker
Mw C C Duivis-Vorst
J van Onna
Mw W Steenbergen
Bedankt
Kroon
Mw C Rotermundt

1e Woningbouwstraat 11
Cacaomolen 5
Simonsveen 46
Nwe Hilversumseweg 52

1271 SH
1541 RL
3755 JR
1406 TH

Aquamarin 44
Van Tedlaan 2

1382 KL Weesp
3707 VD Zeist

Huizen
Koog aan de Zaan
Eemnes
Bussum
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035
075
035
035

5364735
6164457
5313582
6911229

H
G
G
G

0294 419646 H
030 6986949 G
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