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Allemaal!

Het vorige jar is besloten het
aantal avonden te verkleinen. Na de maand april
liep immers het aantal belangstellenden hiervoor
sterk terug, om over juni maar te zwijgen. Dat betekent, dat wij nu reeds voor de laatste grote
avond staan, op donderdagavond 23 april. Gelet
op het toenemend aantal bezoekers van de zeven
bijeenkomsten hebben we gemeend nu eens niet de
vermoedelijk te kleine zaal van de Openbare Leeszaal te benutten, maar gebruik te maken van de
grote zaal van hotel Jans. Het wordt immers een
bijzondere avond, tevens bedoeld als afsluiting
van de cursus.
Uitgenodigd is de propagandacommissie van de Friese Bond van Vogelwachten.
Deze commissie veschikt over een royaal budget
en koopt jaarlijks de beste vogelfilms. Zij
komt naar Hilversum met twee kleurenfilms van
Walt Disney “Watervogels” en “Reis door de Lente”.
Voorts zal een zwart-wit-rolprent worden vertoond over de nazorg van weidevogels zoals het
plaatsen van nestbeschermers.
Het ligt in de bedoeling in het
begin van de avond de verraoedelijk zestig cursisten, die de eindstreep zullen behalen, te
huldigen en een oorkonde uit te reiken. Een
"plechtigheidje", dat ongeveer een kwartier in

beslag zal nemen,
De cursisten en leden zullen ongetwijfeld introducées meebrengen, We rekenen
er een beetje -.p, zo de kostbare en ongetwijfeld
wat het programma betreft bijzondere avond rendabel te maken. Met andere woorden, we zouden zo
graag een "vol huis" willen begroeten. Alle
leden eens bijeen willen zien.
Daarom ons verzoek aan alle
cursisten en alle leden op deze slotavond van de
cursus en het VWG-seizoen present te zijn! Een
eventueel parkeerprobleem kunt u aan de zuidzijde
van het station oplossen (door de tunnel wandelen) of op het marktterrein.

Allemaal naar de slotavond!!
Jl.B.
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Excursie-programma

Naar Oostelijk-Flevoland
Naar traditie gaan we in het begin van mei een autorit
naar Oostelijk-Flevoland maken. De bedoeling is opnieuw de akkers af
te turen in de hoop morinelplevieren te ontdekken! Deze vogel nestelt
maar voelt zich de laatste jaren
’
oorspronkelijk in de hoge
hoewel in zeer klein aantal, ook wel thuis op de voormalige bodem van
de Zuiderzee (Noordoostpolder en Oostelijk-Flevoland).
Vertrek op zaterdagmorgen 9 mei om zes uur vanaf het Oosterspoorplein
in Hilversum. Terugkomst omstreeks zes uur. De kosten zullen plm.
Zij,
f.7.- per persoon bedragen. Er wordt gereden met eigen auto ’
die niet in het bezit zijn van een wagen krijgen een “lift” van de

toendra

s

s.

autobezitters.

Opgeven uiterlijk 1 mei bij onze secretaresse in verband mot vakantie
van de excursie-voorzitter, de heer do Rooy, bij onze secretaresse
mevrouw R de Uijs-Tabois, Stalpaertatra t 10, Hilversum, tel. 12928,

Driemaal naar het

N

aardermeer

Op donderdag 21, maandag 25 en donderdag 28 mei gaan
wij varen' op het ïïaardermeer. Vertrek vanaf, het vissershuis van de
heer P. Hoetmcr. Te bereiken via hot viaduct over de Rijksweg (bij
Iluidcrborg richting do molen vanhot Naarde me er). Aan do kant van
het Naardermeer via do zijweg,logs de Rijksweg terugrijden richting
Naarden en vorvolg»ns eerste (geasfalteerde) weg rechts narde brug.
Tijdstip van vertrek half zeven 's avonds. Duur van hot viron lm,
twqeëneon-half uur. De.twee eerste excursies zijn bij voorkeur voor
dö cursisten, do dorde voor de loden. Verschuiving is mogolijk. De
kosten "Bedragen f.3.50 por persoon. Uiterlijk 1 mei opgevon bij
Mevrouw R. de ,rijs-ïabois.
Voor alle excursies geldt, dat alleen in uiterste
noodzaak wógblijven kan worden geaccepteerd, Kaóopgave betaalt men
mee in de totaal! osten.
Voorlopig

programma juni en juli:

Kapmeouwenkolonie VJasmeer

(

halve dag)

.

Avondwondeling Lage-Vuurscho voor jonge bosuilen en nachtzwaluwDiversen
Zondag 19 april; Vroege vogelzangoxcursie in samenwerking net de
KNNV over do Westerheide; vertrek half vijf s-norg'ens vanaf de
Crailose Brug (t.o. Wereldomroep). Duur excursie pin, vier uur.
'

Zondag 26 april; Speciaal ton gerieve van de cursisten, zang- en
rietvogolsexcursie binnen hot rastor van het La „rder Wasmoer.
Vertrek half acht bij de ingang van hot asmoor, a n hot eind
van do Meerweg, Vanaf de : Kan, Onnoswog langs het nieuwe flatgebouw
van Philips, Duur van de excursie twee uur.
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Bestuursmededelingen
De Contactraad het Gooi voor Natuur en Landschap heeft er
de vaart flink ingezet: in samenwerking met de Gooi- en
Eemlander de organisatie van de foto-tentoonstelling “Bedreigd Landschap”,
een bundeling van activiteiten voor de broderies op 30 april te Bussum
(met zestien marktkraampjes) en op 5 mei te Hilversum en
een avond
in het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970.
Woensdagavond 22 april komt dr. P. Spaander een causerie verzorgen over
Milieuverontreiniging en vervolgens worden de films “Levend Water” en
“Wild Wings” vertoond. De avond wordt in Singer te Laren gegeven.

Contactraad

-

......

Hot Goois Natuurreservaat doet opnieuw oen
beroep op de loden van do Vogelwerkgroop
behulpzaam te zijn bij hot leiden van de vogelzang-excursie op zondag
10 mei, De excursioleiders worden verzocht zich in verbinding te stellen
met ons lid do heer D,A. Jonkers, boswachter bij het Goois natuurreservaat
Hilversum 14-598 1
De excursie waarvoor oori bijzonder grote belangstelling blijkt te bestaan
wordt langs de Gooimeer -ust bij Huizon gehouden.
Vertrek 's-morgons half zes on duur ongeveer tweeëneenhalf uur.
Excursieleiders

Dia-in

gevraagd

-

Hot idee is geboren do vogolfotografon regelmatig in "familioverband" bijeen te brengen voor het kijken naar eikaars
nieuwste dia's on eventueel te discussiëren over do afgeboeide vogel-

;

soorten.

Het gaat on degenen, die dia's maken van vogels on bereid zijn op hun
beurt hot groepje deelnemers op een zaterdagavond thuis te ontvangen.
(on misverstanden te voorkomen, ook "daklozen" zijn wolkom).
Voorts wordt overwogen sommige dia's te dupliceren on ter beschikking
te stollen van do Vogclworkgroep voor de te geven cursussen on eventueel
lozingen.
Hot ligt in do bedoeling al spoedig met "dia-in", zoals deze avonden
in oen andere Vogelwerkgroop worden genoemd te beginnen.
Vogolfotografen worden verzocht zich op te geven bij do voorzitter do
hoor J.L.U, Bos,

Door de hoge waterstand is hot nog niet nogclijk
geweest oen begin te naken met do bouw van de
observatiehut bij de Eonnond.
Er zal voor enige maanden opslagruimte moeten worden gevonden voor oen
voorraadje hout. Wie heeft oen grote schuur of andere ruimte, waar even
gebruik van kon worden gemaakt?
Opgcvon bij de hoor D,A, Jonkers, tol: G1IR. 14598 te Hilversum. (Hij
voorkeur tussen half een on half twee)

Opslagplaats gezocht

-

CONTRIBUTIE
verzoekt de leden zeer dringend de contributie
over te naken. Een groot aantal leden is nog in gebreke gebleven.
de
Het spreekt voor zich, dat het wegblijven van de contributies

Onze pcnningneesteres

nog>

Zij, 'die per 1 nei het verschuldigde bedrag
tijdelijk,
niet ninstens voor de helft hebben overgenaakt, zullen
geen Korhaan kunnen catvangea i
in afwachting van de storting
VWO .geld kost I

-

-
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V.

&

D.

en

de verkoop

van
opgezette

vogels

Tot verbijstering van diverse leden van onze Vogelwerkgroep, bleek
warenhuis Vroom en Dreesman te Hilversum enkele weken voor Pasen
oen stalletje met opgezette vogels te hebben ingericht.

Er waren enkele mannelijke exemplaren van de eidereend geëtaleerd,
zwarte zeeë enden, kuif -, topper- en tafeleenden, goudplevieren en
zomer- en wintertalingen.
Alles bijeen, hoe dood ook, een zielig stel. Abominabel opgomaakt on
beslist geen reclame voor a: V, on D, en bi do preparateur.
Do opgezette vogels kwamen ons bekend voor. Wij zagen ze vorig jaar
in de souvoniorsshops op Terschelling ongeveer de Zelfde reeks.
Op verzoek van enkele leden stolden wij ons in verbinding mot do
directie van het warenhuis. Do hoor Van Kempen, de directiesecretaris
te Amsterdam verzekerde ons, bij afwezigheid van do. hoofddiroctour do
hoer Vroom, do verkoop terstond te zullen beëindigen en Hilversum last
te zullen geven het stalletje in de huishoudelijke afdeling direct
te verwijderen.

Deze belofte werd gedaan op dinsdagmiddag 2k maart. Op donderdag 2
de dag waarop ik dit schrijf
waren do opgezette exemplaren
april
nog aanwezig.
V, en D, had zijn woord gebroken en ik acht me ontslagen van mijn toezegging, over de affaire nog niet in uitgebreider kring, aandacht te
schonken. Vooral nu blijkt, dat ook in andere V, en D,- finialen met
de verkoop wordt doorgegaan (Zaandam).
-

-

Er wordt door V, en D, geen strafbaar feit gepleegd, De vogels vallen
onder do jachtwet. Hot is echter oen kwestie van mentaliteit,
V» on D, te Hilversum verleende eens het Instituut voor. Natuur'»»
boscherningsoducatio onderdak en steunde daarmee de natuurbescherming.
Het warenhuis werkt nu door de verkoop van opgezette vogels het natuur
verderf in de hand, (het onttrokken van die vogels aan do natuur.)
Hieronder bevinden zich de eidereenden, die door rampen, die zich over
deze soort in de Waddenzee hebben voltrokken, tot de mooiste, maar
ook tot de meest kwetsbare vogels van ons land mogen worden gerekend.
De noodzaak van het op do helling zotten van do jachtwet, wordt door
d,it alles geaccentueerd,
Hopioon van, dit artikel gaan naar de Nederlandse vereniging tot
bescherming 1 van Vogels, de Dierenbescherming, hot Ministerie van
Landbouw on de afdeling Faunabeheer en het Ministerie; van CRU,
april
Hoot: Op 7 april waren do opgezette vogels verwijderd.

1970

JL.B,
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Bezwaarschrift

Aan de commissie Electriciteitswerken

te ’s-Gravenhage

B ezwaren inzake
koppilieicling
Diemen-Lelysta d
Mijne Heren,
De drie jeugdbonden voor Natuurstudie,
en Vogelwerkgroep het Gooi, hebben
kennis genomen van de plannen een
380 kV koppelleiding aan te leggen
tussen de centrales in Diemen en
Lelystad. Wij maken ons ernstig
zorgen over de gevolgen van deze
leiding voor de vogelstand van
het Naardermeren en de randmeren
(Gooi- en Ymeer).

Het Naardermeer neemt onder de
Westeuropese natuurreservaten een
zeer byzondere plaats in. Het herbergt de belangrijkste broedkolonies
van drie zeldzame vogelsoorten, purperreiger, lepelaar en aalscholver,
die elders in Europa nauwelijks of geheel niet voorkomen.
Algemeen is bekend, dat veel vogels zich doodvliegen tegen hoogspanningsDe drie
leidingen, In welke mate is echter nog steeds niet bekend,

jeugdbonden voor natuurstudie zijn
150 kV leiding van Diemen
periode van 1 augustus 19&9 tot en
vogels tussen de palen 25 en 50, H
aanzienlijk hoger.
onder de

daarom begonnen met een onderzoek
's-Graveland, Zij telden in dd
met 1 maart 1970 maar liefst 298 dode
et werkelijke aantal ligt echter
naar

Onder de slachtoffers bevinden zich enkele zeldzame soorten als roerdomp,
pprceleinhoen en zeven purperreigers. Zeven purperreigers in augustus,
terwijl het merendeel van deze soort reeds naar het zuiden is vertrokken
Met iedere volwassen purperreiger, die in het broedseizoen omkomt,
gaat niet alleen een individue, mapr ook een geheel broedsel verloren ;
dhs de nakomelingen van twee individuen i
,,,»

|
van de resultaten van het r onderzoek willen wij met kracht onze
Op
bezwaren naar voren brengen, ondat het onaanvaardbaar is, dat n,b, in
het nafuurbèschermingsjaar'een beslissing wordt genomen,-die het verdwij-|
nen van de kolonies van lepelaars en aalscholvers vrijwel zeker tót gevolg

zal hebben*

"

'

1

6
Laten wij ons goed realiseren, dat al bij na 65 joar long kosten noch
moeite zijn gespoord om de kolonies van het Naardermeer te handhaven.
En gelukkig met succes i Wij zijn van mening, dot ook nü geld geen
overwegende rol mag spelen om schade aan de kolonies te voorkomen.
Wij vragen ons of of de koppeling van beide centrales niet via een
andere centrale (Utrecht?) kan, Is deze mogelijkheid werkelijk serieus
bestudeerd ?

Indien de leiding toch moet worden aangelegd, don dient men uit te gaan
van een trac£ dat zö min mogelijk gevaar oplevert voorde kolonievogels
van het Naardermeer.
Veldwaarnemingen ten zuidwesten van het Naardermeer hebben uitgewezen,
dat aalscholvers daar geen hinder ondervinden van de 150 kV lei’dxng,
omdat zij in het algemeen wat hoger vliegen.- De 48 meter hoge masten en
draden met een laagste doorzakpunt van 32 meter boven het maaiveld zullen misschien net laag genoeg zijn voor deze vogels.
Onbegrijepelijk en onoavroadbaar., is het voor ons, dat op grond van eisen
van Rijkswaterstaat bij do brug van Muiderberg de leiding ineens 12 meter
hoger moet worden opgehangen. Juist daar zullen do meeste lepelaars en
aalscholvers de leidingen moeten passeren. Juist op dot punt wil men
de leiding precies op de door de vogels gebruikte vlieghoogte hangen l
Wij verzoeken U met klem de draden bij de brug van Muiderberg z6 laag
obstakel vormen.
op te hangen, dat zij voor de vogels met de brug êên

Wij zijn van mening, dat het niet neer don de plicht van de olectriciteismoatschappijen is op uitgebreide schaal voorzieningen te treffen
om het doodvliegen van vogels tegen de leidingen te voorkomen. Voor zover dit elders in de wereld niet is gebeurd, moeten er zo snel nogelijk
proeven worden genomen met verschillende voorzieningen als bollen in
diverse"kleuren, magnetische velden etc. ter voorkoming van het doodvliegen. Het moet mogolijk zijn net dergelijke voorzieningen de sterfte
onder de vogels aanzienlijk te beperkén.
Wij"zijn bereid zoveel uogelijk vrije tijd voor medewerking aan proeven
e.d, beschikbaar te stellen#

i
i

Hoogachtend,
Jeugdbonden voor Natuurstudie
Vogelwerkgroep het Gooi c.o,
*

L. Oudejans
Overzicht van het aantal draadslachtoffers van de hoogspanningsleiding"
tussen Dienen on 's-Grovelond tussen paal 50 en 23 Cl oug, 69 tot Imrt,)
,

fuut 1, dodaors 1, purperreiger 7, rqerdonp 1, wilde eend 31, wintertaling 4, wotor'ral 2, knobbelzwaan 1, porceleinhoen 1, waterhoen' 9» neer-*
koet 52, kievit 37» goudplcvier 1, watersnip 5, houtsnip 1, wulp 3»
veldj
grutto 7» zilverneeuw 5» stornneeuw 2, kapneeuw 31» houtduif 6
leeuwerik 7» zwarte kraai 4, kramsvogel ‘4, zanglijster 7» koperwiek 7,
spreeuw 15, postduif 33» eend (spec,) 3, neeuw (spec,) 2,
nerel
,

3»

ondeternineerbaar 5» Totaal 298 vogels.

Zoals bekend heeft de heer Oudejans het“bezwaarschrift tijdens de
hearing te Muiden toegelicht, Do heer J.L.Bos gaf een korte toelichting
op de trekroute van de vogels via de nieuwe"polders en het sanenkooen
van de routes op de brug van Muiderberg,,.,,
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Zuiderhof

Zie voor ligging,

beschrijving on onschrijving vcrslhg 1968.

Inventarisatie
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Hilverbeek 1969
Zie voor ligging, beschrijving on onschrijving
Totaal aantal paren broodvogels, op hot 1 ndgood
beek, in hot seizoen 1969.

Groene

Inventarisatie
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net zekerheid v stgostcld.

waarschijnlijk wol broedend, • naar niet

Jan v.d. Geld
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V.W.G.
op
Weekend
Texel

Om half zeven was het verzamelen geblazen bij
het station Hilversum, vanwaar 15 deelnemers in
auto’ naar
Den Helder vertrokken. Vanuit Bussum vertrok nog een vijfde
auto met 3 deelnemers. Ruim op tijd arriveerden allen bij de
boot, waarmee we om 8.30 na het Horntje op Texel overstaken. Na
het aanvankelijk sombere weer zagen we de eerste zonnestralen
op het water spiegelen en de zon hield ons verder de gehele dag
gezeldschap. Maar de wind was koud. Na een kopje goede koffie
snel naar het dek om naar de eerste vogels uit te kijken, maar
veel was er nog niet te beleven. Anders werd dit, toen we na
aankomst in snelle vaart naar ons home voor deze 2 dagen, de
jeugdherberg “De Eyercoogh” bij Den Burg reden. Talrijke wulpen
en scholeksters in de weilanden langs de weg gaven ons al een
voorproefje van de vogelrijkdom van Texel. In de jeugdherberg
voegde zich nog een 19e deelnemer bij ons en na achterlating

s

van de overtollige bagage kon de eigenlijke

excursie beginnen.
Polderrit

Door de Prins Hendrikpolder reden we naar
Oudeschild en overal;zagen we weer wulpen en scholeksters, van
de laatste een groep van *f0 stuks. Maar ook stormmeeuwen, met
hun smalle, zwarte eindstreep op de staart, brilduikors met witte
vlek bij het oog, grappige kuifeendjes en vele bonte bergeenden,
waarvan het mannetje zich onderscheid door een snavelknobbel.
Verder zagen we nog smienten met hun rossige kop, een blauwe
reiger stond aan de waterkant, fraaie tureluurtjes waadden tot
hun buik in het water of vlogen met veel vertoon van wit op,
natuurlijk veel kokmeeuwen, de potsierlijke spreeuwen waren
eveneens aanwezig, leeuwerikken ontbraken evenmin. Verrast werden we door een achttal steenlopers. Even voorbij Oudeschild
zagen we de eerste kluten op hun lange poten en naar boven
gebogen snavel, een vijftiental smienten, weer de alon tegenwoordige scholeksters, maar ook het drieteenstrandlopertje met
de witte vleugelstreep en het zeer mooie bontbekpleviertje met

zwarte halsring. Tussen al dit gedoe ook nog

een zanglijster.
Bij het natuurmonument Dijkmanshuizen namen we zwarte zee-eenden
waar, ook bonte strandlopers met hun zwarte buikvlek, een zevental kluten, wulpen, tureluurs, kieviten en houtduiven. Iets verder
kramsvogel, grote- en zanglijster.
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Binnendijk
Verder reden wij naar het noorden langs de
waar
het
Waddenzee,
vloed was en dus weinig vogels, welke zich
meer in de plassen binnensdijks ophielden, zoals bij de Bol,
waar kuifeénden en brilduikers zwommen, maar ook slobeenden,
grote— en middelste zaagbekken, een jonge- en volwasssen knobbelzwaan, Op grote afstand een groep rotganzen en dichterbij
weer bontbekpleyiertjes. In de Eyerlandsepolder
15 goudplevieren met goudbruine rug, een paartje patrijzen, stormmeeuwen en een koperwiek. Hierna even gepauzeerd in de Cocksdorp, waar we koffie en soep gebruikten na al deze ornithologische belevenissen. Na dit intermezzo reden we naar de
Eyerlhndse vuurtoren. Twee toppereenden trokken onze aandacht
met hun zwarte voorzijde en op de Waddenzee dreven eidereenden,
de mannetjes met hun bonte kleed en de wijfjes bruin. Ook een
kuifduiker. Een roodbruine torenvalk zat op een paaltje. Bij
de vuurtoren, waar we een strand- en duinwandeling gingen maken,. tippelden strandleeuwerikken en een veertigtal graspiepers. Aan het strand 3 mantelmeeuwen. Na deze wandeling
in de frisse wind stapten we weer in om naar het zuiden richting De Koog te rijden. Onderweg weer vele vogels, o.m. bergeenden, smienten, slobeenden, alsmede een bonte kraai. Voorbij
De Koog gingen we onze benen strekken in de bossen van
de
Westermient, waar uiteraard een heel andere vogelbevolking
was, maar niet zo talrijk. Waargenomen werden hier sijsjes
en barmsijsjes, patrijzen, kool- en pimpelmees, zwarte mees,
goudhaantjes en een waterhoentje.

Mokbaai
Het laatste doel van deze dag nas do Mokbaai,
welke na de vogelrijkdom van deze dag toch nog al onze verwachtingen overtrof. Uren kan je daar doorbrengen met het waarnemen van het altijd boeiende vogelleven. Grote groepen bergeenden en scholeksters scharrelden daar rond, bonte- en drieteenstrandlopers zochten er hun voedsel. Eenzaam tussen al die
vogels stond een lepelaar, ook een albino scholekster, die
daar al 7 jaar voorkomt. Een rosse grutto kregen we in dé kijker. Verder,nog een regenwulp, kleine mantelmeeuw en een krakeend, Aan dé andere kant zweefde een
kiekendief, 8 pijlstaarten
zwommen rond en smienten. Een torenvalkje hing in de
lucht te
bidden. Met moeite konden wij ons aan dit prachtige schouwspel
onttrekken, maar in de jeugdherberg wachtte de maaltijd. Nog
even bij het Horntje gekeken, waar we dodaars em brilduikers
zagen en toen naar de Eyercoqgh, waar hot eenvoudige, maar zeer
smakelijke diner ons na deze lange, maar zeer goed besteedde
dag, heerlijk smaakte. Na de maaltijd en gezamenlijke afwas,
gezellige spelletjes, waarbij vooral het voetbalspel favoriet
was. Tot besluit gingen we in Den Burg gezellig een kop koffie

drinken.

Slufter
De tweede dag reden we na een goed ontbijt
precies 7 uur weg in de richting van de Slufter, waar we een
half uur later arriveerden. Onderweg werd nog oen sraelleken
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waargenomen. Jammer genoeg was het weer somber geworden en
viel er af en toe wat motregen, maar toch hebben we volop genoten van het vogelleven in dit unieke natuurgebied, We noteerden hier: bontbekpleviertJes, bonte strandlopers, oever—en graspiepers, storm- en kokmeeuwen. Grote- en
kleine mantel—meeuwen lieten hun luidruchtig klieauw horen en wulpen hun
hobo—achtig geluid. Ook hier ontbraken de borgeenden niet en
een paartje scholeksters Joeg onder luid tepiet-tepiet
achter
een indringer aan. Leeuwerikken Jubelden in de lucht, In het
z.o. gedeelte, dat door een dijk van de Sluftervlakte was af-

gesloten vonden we een moerassig gebied, dat een heel andere
vogelbovolking had. Hier hoorden en zagen‘we een heggeraus,
winterkoning, rietgors en wilde eenden, benevens een groep
groenlingen. Na deze wandeling gingen we weer richting Waddenzee, om daar langs dezelfde weg als zaterdag naar Oudeschild
te rijden. Ook nu weer vele vogels, o.a. brilduiker,
tafeleend,
blauwe reiger, steenloper, eidereend. Een blauwe kiekendief
boven DiJkmanshuizen. De koffiepauze hielden we in Oudeschild
en daarna gingen we weer naar de
Mokbaai, maar nu om een duinwandeling te maken. Even buiten Oudeschild hadden we het geluk om een roodhalsfuut in winterkleed te zien, In de
Mokbaai
zagen we nog kanoetstrandlopers en pijlstaarten.

Duinmeren
In de duinmeren bij de Mok kwamen 15 kleine
zwanen aanvliegen, die op het water neerstreken, een pracht
gezicht! In de duinen Joegen we een velduil op en een lepelaar
vloog over ons heen. Een groot aantal mantelmeeuwen cirkelden
boven onze hoofden, alsof ze al aan het broeden
waren. Ook
hoorden we boompiepers. Maar nu werd het weer
tijd om naar de

Jeugdherberg te gaan
voor het afscheidsdiner,
dat weer prima was en
daarna naar de boot van
5 uur. Bij de haven nog
gauw even gekeken, 26

kleine zwanen boven het
water. Maar dit was dah
toch het einde van de'
excursie.
Hulde aan onze deskundige
leiders en de excursie-

'

kluut

commissie, die alles
prima geregeld hadden en
,$bns een paar onvergeteli jke, dagen hebben bezorgd, is hier zeker op
zijn plaats. Tot slot
een opsomming van de
waargenomen soorten
totaal 86 stuks.

J. Heise
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Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Dodaars
Blauwe Reiger
Lepelaar
Wilde eend

Waterhoen
Meerkoet

Scholekster

Oeverjpieper

Kievit
Goudplevier

Winterkoning
Heggemus
Grote Lijster
Zanglijster
Kramsvogel
Koperwiek
Merel
Goudhaantje
Koolmees

Bontbekplevier
Steenloper
Wulp
Regenwulp
Grutto
Rosse Grutto
Tureluur
Groenpootruiter
Fazant
Kanoetstr.loper
Bonte stp,loper
Krombek etr,loper
Drieteen str,loper
Kemphaan
Gr. Mantelmeeuw
KI, Mantelmeeuw

Wintertaling

,

Zomertaïing
Krakeend
Smient
Pijlstaart
Slobeend
Toppereend

Kuifeend

Tafeleen'd
Brilduiker

Zw. Zeeëend
Eidereend
Gr. Zaagbek
Mi. Zaagbek
Bergeend
Rotgans

Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Holenduif
Houtduif
Veldleeuwerik

Knobbelzwaan"
Kleine Zwaan
BI, Kiekendief
Smelleken
Torenvalk

Strandleeuwerik

Pimpelmees
Zwarte Mees
Rietgors

Groejiling
Sijs
Barmsijs
Vink
Keep
Huismus
Ringmus
Spreeuw
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Kauw
Ekster
Vlaamse Gaai

Boorapieper

Patrijs

Landelijke

Graspieper
Waterpieper

inventarisatie wielewaal:

Evenals in 1968 en 1969 wordt ook in 1970 een
onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de wielewaal. De heer M.
Bouwman, Naarderstraat 256, Huizen, heeft de afgelopen jaren te weinig
gegevens ontvangen om een goed overzicht te kunnen samenstellen.
De bedoeling is te komen tot een telling
het
juiste aantal, aan de weet te komen aan welk biotoop de wielewaal de
voorkeur geeft en kennis te verwerven over de (voor- of) achteruitgang
van de vogel. Vooral in het plassengebied komen gelukkig nog vrij veel
broedende wielewalen voor.

van

,
Benodigde gegevens:
grootte, ligging.en samenstelling terrein, hoogte begroeiing, belangrijkste houtsoort, data en tijden waarop het terrein werd bezocht en
aantal zingende mannetjes. Oppassen voor imiterende spreeuwen !
beslist niet naar zoeken «h
Bij nestvondst
hoogte nest en boomsoort vermelden.
Gaarne' ook eventuele opvattingen over voor- of
achteruitgang vermelden en terreinen waar de wielewaal niet voorkomt.
Tijd van tellen: eind april tot half juni in
het totaal minstens driemaal.'
,

-
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Inventarisatie.

“Oosterheide”

1969

Teneinde inzicht te krijgen in de broedvogelpopulatie van een deel
van de Oosterheide (zie kaart. je) werd dit gebied enige malen
bezocht door de heren B. van Poelgeest, II. Strengere en J. Harder.

(op sommige kaarten "Zuidorheido

Terrein: Oosterheido
Geoeente;

Laren

,,

)

(HU,)

Eigenaren on toegang; In het geïnventariseerde gebied ligt een afgerasterd gedeelte waar een pompstation van do
Waterleiding maatschappij Ilidden-Nederland (W,II,II») staat.
Dit gebied is voor het publiek gesloten, De overige terreinen zijn
vrij toegankelijk en' eigendom van het Gooisch Natuurreservaat,

kaartje.

Ligging:

Aan de noordkant gekenmerkt door larix, berk, spar, don
heide,
on~dren£se krenteboon, De onderbegrooiing
grassen, bren. Do beplanting van hot terrein van de W,H,N, bestaat
voornamelijk uit sparren.
De rost van het gebied bestaat uit heidevelden net plaatselijk spar
vliegden, berk en bron. In dit gedeelte ligt de oude.zandafgraying;
waarvan de hellingen beplant zijn net sparren en een dool net berk.

Landschap:

:

Geïnventariseerd werd op de
20-A, 12-5, 13-5, 25-5, 1-6

Data:

volgende dagen:
en

29-6 1969.

25-3» 7-^

1968

bezocht ondergetekende het terrein ook enige aaien.
Do resultaten daarvan zijn ten dele verwerkt in het onderstaando

In

overzicht.
Overzicht van het aantal broedparen:
Hierbij is een scheiding genaakt tussen de broedvogels van het
terrein van de W,II,N, on die op het terrein van hot G.N.R,
SOORT
■'■■■'-
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-■

B

111

L

*

Jl,

UL"-

1

J

-
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TOTAAL
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1

■
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,

wilde eend
bargeend
fazant
kievit

houtduif
turkso tortel
groene spocht

+

6

9

booraleeuwerik
veldleeuwcrik

7

?

8
7
9
?

l

2
1

kuifleouwerik

+

7

?

1
1

?

6

3
1

1
1
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2
1

7
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W.I1.N.

SOORT

G.N.R,

TOTAAL

I
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'68

1 a 2

oeverzwaluw
boonpieper
winterkoning

1
1

6

n

heggeaus

6

5

ii
.2

zanglijster
nerel
gekraogde roodstaort
roodboret
tuinfluiter
fitis

i

1

1
20 v.

8

l

3
2

tjiftjaf

goudhaantje
koolnees •
pinpelaeee
kuifnees
staartneee

19

18

.2

A
3

3
18
3
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2
1
1

20
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2 5. 3
.1
.1
.1
1 5 2

1

goucfvink

1
1
+

12

1
+

?

18

ringnue

1

2

apreeuw

5

?

vlaraee gaai

1

2

geoIgorc

ekster

.1

16

1

*

vink
huisous

28

2
1

30
3

.

nin, 5

+

+

4

6
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Aantal broedvogels (soorten): 29
nogelijke broedvogels:
2
Wel in 1968, niet in 1969
3
J. Harder
Reigerstr,

12

Hilversum.
OPROEP TOT MEDEWERKING

In verband net een onderzoek naar het voorkomen en de achteruitgang van de watersnip als broodvogel in Nederland, wordt U verzocht
on vroegere en recente gegevens hieromtrent aan de heer L, Coomans
de Ruiter door te geven.
Hij doet dit onderzoek in opdracht van hot Rijksinstituut voor

Natuurbeheer in Zeist,
Wilt u naast het aantal broedgevallen ook zoveel mogelijk bijzonderheden over de plaats en biotoop vernielden.
Uw gegeims kunt u het beste direct sturen aan:
do heer L. Coomans+de+Ruiter
Graaf Florislaan 2 k
Hilversum
457^2
-
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U.W.M.
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Nog

altijd

...

De notenkraker behoort sinds 1969 tot de N ed er l an dse broedvogels
Enkele invasiegasten hebben hun leventje in ons land voldoende kunnen rekken om tijd te vinden voor het stichten van een gezin. Het
aantal broedgevallen beperkt zich tot een enkele
hoogstens voor
zover bekend drie
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat
in het Gooi en omgeving een notenkraker een gezin heeft gesticht;
Af en toe wordt nog een notenkraker waargenomen zoals aan de Mozartlaan in Hilversum en Einde Gooi. Mevrouw H. Roelofsz woonachtig in de
bosrijke omgeving van de Nieuwe ’ s-Gravelandseweg te Bussum, had gedurende drie achtereenvolgende dagen in januari (tussen 10 en l8
januari), vier notenkrakers in haar tuin. De vogels verbleven teltien uur tot half twaalf op het gazon. Twee van de
kens ’s-morgens
vier notenkrakers waren duidelijk kleiner. De twee grootsten hadden,
zoals mevrouw Roelofsz het beschreef, een fiere houding, zoals die
het vorige jaar tijdens de invasie bij de Siberische gasten was terug
te vinden. De twee kleine notenkrakers gedroegen zich wat minder trots,
Opvallend was de schuwheid. Mevrouw Roelofsz kon
wat onvolwassen!
slechts met de grootste moeite het venster bereiken om de vogels van
dichtbij te bekijken. Mevrouw Roelofsz had tijdens de invasie van de
notenkrakers in 1968 deze vogels goed bestudeerd. Zij veronderstelde,
dat bij haar in de tuin mogelijk een ouderpaar met jongen zich had
opgohouden.
-

-

van

K. Schaap zond ons een verslag toe van zijn waarneming van een
notenkraker op 18 februari 1970. “Toen ik in het begin van augustus
1968 mijn eerste notenkraker zag, dacht ik dat ik te maken had met een
kruising tussen een ekster en een spreeuw. Dank zij de boeken kon ik
al snel vaststellen, dat ik met een notenkraker te maken had gehad.
Na deze waarneming volgden er nog vele en al gauw vond ik de vogel
“gewoon”. Toen het aantal notenkrakers echter terug begon te lopen,
ging ik juist neer op het gedrag van de overgebleven exemplaren letten.
Zo constateerde ik, dat sommige notenkrakers vlees aten en andere vruchten. Na mijn laatste waarneming in februari 1969 zag ik er geen meer
totdat..... Op 18 februari 1970, 16.10 uur, ontdekte ik weer een exemplaar. De vogel hipte in een tuin gelegen aan de Rembrandtlaan 22 te
Nieuw Loosdrecht. Toen ik voorzichtig poogde naderbij te komen ging de
notenkraker terstond op de wieken. Hij ging midden op de Paulus Potterlaan zitten en Hipte vervolgens weg.
Ten slotte verdween de vogel tussen
de huizen. Hij leek iets lichter van kleur dan de exemplaren, die ik in
de invasieperiode waarnam. De snavel was in verhouding tot het lichaam
nogal groot en bij de wortel tamelijk dik.
K. Schaap
De heer

De hoer N, Marra (Groenekan) nan op
het centrum van de stad Utrecht i

,9 april

een

not enkraker

waar in
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Waarnemingen

het Gooi, Eemland

en Vechtstreek

1 ex.
5
15-3 1
2
5

roodhalsfuut
zomertaling
krooneend
huizo»!

-

Eempolder

—

2

28-2

J*I *Bos

Eeinneer

-

??

J*L»Bos
Marinus

Eemraeer

j

2

Kortenhoef

KJN

2

Bergsopad, Ankevoèn

KJN

1

Hilverbeek

Molenboek

id.
1-3
Huizen
Limiten,
Oostermeent, Blaricum
Anna 1 s Hoeve
Eerflpolder
Smithuyserbos
Boekesteyn, *s-Gravel,
Kortenhoef
NJN H*sun
en

11-3
15-3

1
2

1

5

’

7/8
7/8
31
22

28
21

■»
-

-

-

3

-

2’cx. Kortenhoef
2
id* (west)

3

-

'

1

3
3
3
5

1

1
2

1
2
2

*

Jonkers
Farjon
Marinus

‘

id*

E,P «Klomp
':

0

id*

iel,

id.
id.
Lodijk (vuilnisbelt)

Farjon
id,
H'surase Meent
Naarden (Fort Ronduit)KJN H'suin
*

sperwer

21-3

havik
rode wouw
wespendicf

31-3

24-3

visarend

23-3

kerhoen

"8

houtsnip

20

1

ex,

.

22

—

3

Ronduit');

Nasrden (Fort
NJN H'sum

1 Crailo, Marinus
1 Naardermeer, Laban

1 Holl,,Rgding (overvl.)

D.Jonkers
1 Laarder Wasmeer
D,Jonkers

19

ransuil

-

?

3
3
22-3
15
3
22-3
21
3
-

—

—

zwarte specht

—

24
3
25
3
zwartkop
vuurgoudhaantje 3—3
zwarte

roodst,

-

—

geelgors

6—3

18
21

appelvink

-

-

1
8 id,

1 Zwarte Berg
1 hengstenberg

4-3

1

3-3

1

9
3
15-3
23
3
5

1
1

-

—

-

1

S, Keuning

D. Jonkers

,

,

3 6
3 5

6-3

,

2 Holl, Rading
1 Laarder Wasmeer,
2
2
2
1
i
1

goudvink

Slot

Aardjesberg,

Cronebos,

D, Jonkers
H, Marinus
J,v, Altena

Klein Wasmeer (spoorwegovergang), id,
Laarder'Wasmeer, D, Jonkers
J, v. Altena
Vuurse Dreef
Laarder Wasmeer, D, Jonkerfe
Noorderhei, ( zing, m»), H, Marinus
J, v. Altena
Klein Wasmeer,
id.
D, ‘Jonkers
Laarder Wasmeer,
id,
Koninginneweg, H'sum
J.v. Altona
Lapersveld
id.
id.
H,Marinus
wa ter zu ivèr in& oost
,

*

4 CurafQulaon, H'sum
1 vliegveld,iH'sum

J, van

ültena

VWG-excursie

17
putter
goudvink

21-3 20
1
12-3
2:
29
3
2
5
22-3 1
4
-

-

tjiftjaf

ex,

Chr, Steen
J,v,Altena

Laorder Wasmeer
De Vuurse

Kievitsdal,
VWG

Vliegveld, H*sum

R,Farjon
êxCursie

-

J,L,Bos

Bergse Pad,Ankoveen
id,

R,de Wijs- R,

Eempolder

R, de Wijs
mevr, R,de Wijs

Molenbeek
purperreiger
winterkoning

30-3
2.
k

H’sum
(dood ex,)

1

-

Oostelijk-Flcvoland

parelduiker
ruigpootbuizerd
velduil

1

:

-

-

1V15

-

2

1
1

Lclystad-haven

KJNjH'sum

2

id,

id;

2

7

id.

id.

2'

1
1
2

Oostvaardersdicpdijk
id.

id;

1

Gooimeerdijk

2

id,

Zuidelijk-Flcvoland

ruigpootbuizerd
slechtvalk
beflijstor
goi© kwiketaart
krooneend

15
5
k

-

-

—

k

id;
id,

id,

R.de Wijs
hr, en mevr,
Blonet

Het aantal leden, dot waarnemingen instuurt is nog steeds klein*
Neemt ïï de moeite eenmaal per maand
een lijstje samen
of vaker
te stellen l Kijkt U nog even uw appelvinken-waarnemingen na
we willen graag een zo volledig mogelijk overzicht samenstellen.
-

-

H. Marinus
OPVOLGER GEVRAAGD
De heer H, Marinus, die op voortreffelijke wijze een begin heeft gemaakt met bovenstaande, maandelijkse rubriek en mot opzetten van een

waarnemingen-systeom, zal helaas dit werk moeten beëindigen. Hij gaat
zich in Apeldoorn vestigen. Wie wil dit interessante werk van de &eer
Marinus overnemen ? Opgoven s,v,p, bij de secretaris van de avifaunacomraissio, de heer Chr, Steen, Adm, de Ruyterlaan 139» Hilversum*

Wie

doet

oeverzwaluwenonderzoek?

Evenals in de voorgaande jaren zou onze Avifaunaconraissie graag een
volledig overzicht willen ontvangen van de oeverzwaluwenkolonies in
Gooi
Eemland en Vechtstreek, Wie wil zich met dit onderzoek belasten ? De bedoeling is het overzicht ter hand te stollen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat een landelijk onderzoek naar de verspreiding en bevolkingsdichtheid vannde oeverzwaluw als broedvogel
van Nederland, instelt. Opgeven s,v,p, bij de secretaris van de Avifauna commissie, zie bovenstaand verzoek.
,
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Uit

(Genoemde bladen

De levende

grasgorzen

andere

bladen

zijn 'vilo in loosportefcuillo bij het

natuur;

(febr. ’70). De

secretariaat).

ornithologische betekenis van de
De rivierwaarden;

bij. Den Bommel op Overflakkee.

optimale gele-kwikstaartbiotoop.
Vanellus (Friese Bond van Vogelwachten), maart 1970; Iets over het
voorkomen van de oeverswaluwen Friesland en Groningen; Broedresultaten van dewachtgebieden in 1969 (vervolg).
Do Fitis* ; V9G Haarlem, (na rt 197Ö) ; Enige broodvog .Is van-de AWdüïnen; Agressieve bosuilen; Inventarisatie Heksloot; Coldrush
7 dcc •omber 19691 Veldwaarnemingen uit Zuid-Kerihomerl.aud,
BoJiulp; Vereniging voor Vogelboschenaing, 1 s-GrnVéhage c.o.
fobr -uri 1970; Vog Is on hot natuurb schormingsjaar 1970 in
ïlederland, België on do vogelvangst.
1 april 1970; Landbouwopbr ,ngst in Zweden stijgt sinds verbod van
pesticiden.

artis;*nrt. apr.

'70; Ooiovaarsvog^IsjVog'clwcrkgroop CJN
no, 1; -Stookolies!• chtoffors (tellingen);'.
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