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maart/april 1971

Waar gaan we heen straks, met driedubbele autowegen, toenemende verstedelijking, toenemende bevolking, stromen recreanten, waarvan de meesten
alleen maar “in de natuur” willen zijn, al zitten ze desnoods mannetje aan
mannetjes waar komen we dan feitelijk terecht met ons natuurbehoud, dat in
feite toch alleen maar behouden kan blijven, als ze niet in de sfeer van
ha, die massa! benaderd wordt?
In ons land ligt, dacht ik, natuurbehoud heel duidelijk tussen de wal
en het schip. Een soort stootkussen, dat van alle kanten de opdoffers mag
opvangen. Loopt de Biesbos niet vol olie, dan ligt er wel plotseling een
geknakte tanker buitengaats, gebeurt er wel iets, dat de Rijn nog neer
een beetje vuiler maakt of wordt de “smeerpijp” tot een onnozel uitlaatje
getransformeerd, wordt er gespeeld met de gedachte de Waddenzee te dichten,
ontstaan er voorstellen om dijken naar de eilanden te leggen on de recreatie
een hellage koe in Nederland?
ook dáár grotere kansen te geven.
Dan grif vergetend, dat men meteen allerlei commerciële paarden van Tro je
naar binnen haalt, omdat waar geld te verdienen valt (samenklontering van
de massa) de sfeer, die het begrip natuurbehoud werkelijk overeind moet
houden, grondig wordt verknold.
Natuurlijk is het waar, we moeten allemaal leven, hebben allemaal recht
op redelijke woonruimte, we moeten ons kunnen verplaatsen en onze steeds
meer vrije tijd zien door te brengen, bij goed weer liefst buiten onze
woningen. Redelijke eisen, maar die toch grotendeels ten koste van dé in
ons'land schaarse natuur kunnen wórden Ingelost. En naarmate de bevolking,
met alles wat daar omheen dan ook steeds meer nodig is, toeneemt, zal het
steeds moeilijker worden de natuur te behouden. Op grond van bovenstaande
zijn wij reeds de laatste 'JO jaar 5Cf/o van ons natuurbezit kwijtgeraakt,
Zo is;bijvoorbeeld voor de aanleg van autowegen
praktisch en economisch gezien
de kortste weg tussen twee punten de rechte lijn. Maar uit
natuurbehoudsoogpunt bezien meestal ook meteen de_sléchtste lijnl Als in
de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening wordt gesteld, dat "de in.-?
standhouding en ontwikkeling van de natuurlijke rijkdom van het landsohap
een algemene? en maatschappelijke noodzaak is"
die opweegt tegen plannen
aangaande woon- werk- en verkeersvraagstukken en zelfs meer spreekt,
naarmate de samenleving meer door de techniek wordt beheerst.(aldus de
Nota), dan moeten we vragen, of bochtige, dus langere (dus duurdere)
autowegen geen voorkeur verdienen (op grond van de Nota) als we er
natuur mee kunnen behouden. En ook, waarom de Landelijke vereniging tot
het behoud van de Waddenzee zo hard en deskundig moet vechten om deze
"algemene en maatschappelijke noodzaak" te beschermen en ook, waarom er
bijvoorbeeld tóch een Natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek geschreven
moest worden, dat zich zeer kritisch en deskundig opstelde tegen de aangekondigde Zaanse toekomstplannen* Een paar punten, die, dacht ik, wel
kenmerkend zijn om aan te tonen, hoe zwaar "natuurbehoud" tussen de wal
en het schip inzit.
Zo lijkt het mij ook moeilijk te geloven, dat . een "plaatsvervangende";,
(leess opnieuw gesch.£pen)natuur een betrouwbaar alternatief kan zijn
voor wat aan werkelijk onvervangbaar natuurbezit werd afgebroken. Omdat
oeroude natuur zich niet elders l££t herstellen, We kunnen hoogstens genoegen nemen met wat men, zij het met de beste bedoelingen, ervoor terug
kan geven. En dat is meestal bijzonder weinig. Natuurherstel vraagt tijd,
Vijftig/zestig jaar is nog niet eens veel. En voor dit dan goedbedoelde
feitelijk toch surrogaat, zullen we
jaar geduld moeten hebben. En wie
kan zeggen, wat een dertig jaar later een nieuwe generatie dan voor eisen
heeft, zodat zelfs dat surrogaat niet eens de kans krijgt zich daarna
waar te maken? Een nieuw soort natuur, net een garantieloze toekomst?
Creatief denken op het punt van natuurbehoud en natuurontwikkeling zal
tóch een begeleiding behoeven van zger diep liggende en onaantastbare
garanties. Zolang dit niet saraengaat, geef ik voorlopig de voorkeur aan
Mansholt als hij zegt, dat in ons land geen meter natuurbezjt meer
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vgrlgren mag gaan.
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programma

Excursie

Weekeinde Vlieland
april

Een uniek weekeinde met overnachting, in “Het Posthuis” vlak bij een der
mooiste vogelgebie den van de waddenzee.
Kosten ca. f 35,Vervoer per eigen auto’s en op het eiland per gehuurde fietsen!
Vertrek zaterdagmorgen 5 uur30 vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
Opgave,- voor zover er nog plaats is, per omgaande bij O.de.Rooij,
Rading 80, Loosdrecht. Na 18 uur tel." 02158-1641.
>

Naardermeer
Evenals vorig jaar organiseren wij weer een
Naardermeer op wel op . maandag *24. mei ) .

■

vaar-exoursie- naar

het

..

dinsdag

donderdag

25 mei
27 Mei

7

s 1 avonds op

)
)

uur

Terug ongeveer 10 uur.

Vertrekpunt

(de visser). Bereikbaar, komende van Rijksweg no.1 laags
de Torenflat en meteen hierna rechtsaf (dit is dus nog 2 wegen voor de

Bij hr. Hoetmer

spoorwegovergang.)
.U moet dan de weg volgen die langs de
tot aan de weg voor de molen en die gaat
komt, bent u iets te ver doorgereden.

u dan in.

loopt.Deze volgt u
bij de molen

Als u

een week van té voren. U kunt zich opgeven
de jaarvergadering en telefonisch (zie bij‘excur-

Opgave voor deelname: minstens

op de cursusavonden,

sie Vlieland)

öp

De kosten zijn hier f 3,50, die bij aanmélding móéten worden voldaan.Dit
vf
bedrag kan niet •meer worden teruggegéven
‘
Voor meer gegevens cy.er Het Naardermeer zie het boekje van Natuurmonumenten
"Het Naardermeer"
..'ILJ'
,

.

.

Het Zwin in België
Dit is een vogelpark met inheemse vogels. Biedt goede gelegenheid de vogels
7 r v n:.t
?j,
van dichtbij te observeren.
v
Het worden twee dagtochten en wel Op:
•
r.
■
F
zaterdag 8 mèl eri zondag 16 mei.
k ■
■
Vertrek om 5 : uur 15 vanaf het Oostërspoorplein te Hilversum.
De afstand heen en terug is ongeveer 500 km. De koeten zullen circa f 16,.
•
b'édragen als gereden wordt PMet volle auto's*
■;
\r> Pr: .
Neemt u voor deze dag brood mee en denkt u aan grenspapieren voor ü zelf
en de auto. Wat Belgisch'géld .ia ook wel gemakkelijk.
Opgave voor deelnames op de cursusavonden, de jaarvergadering en eveneens
telefonisch(Zie bij excursie Vlieland).
"
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De

Peel

.

Op zondag 6 „juni. Autotocht naar de P eel. Vertrek.. vanaf...het, rOosterpoortpl.e-in te Hilversum om 4 uur. In de Peel zal veel worden.gewandeld en
,
.
.
speciaal gelet worden op de
Vlieland)
van
Maar
met
Opgave
deelname,* (Zie excursie
dit verschil-, dat,? ,
wegens vakantie, na 28 mei opgaye dient te geschieden bij mevr. R.de WijsTabols, Stalpaertstraat 10, Hilversum.
r
!

,.

...

Nachtegalenexcursie
Op vrijdagavond J mei

naar het Amstèrdamse bos. Vertrek 19-00 uur vanaf
het Oosterpoortpleih' te Hilversum. Graag melden wie net.eigen auto gaat.
0-Dgave: eveneens als bij Vlielandexcursie.
Red. Wegens ruintêgebrék moeten we de excuusleverslagen naar onze nei-éditie
verleggen.
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Bestuursmededelingen
Jaarverslag controleurs-vogelwet

1936

De werkzaamheden van de C V ’s 1936 beperkten zich dit
jaar hoofdzakelijk tot het geven van voorlichting en het uitdelen van waarschuwingen
Er werden geen processen-verbaal opgemaakt; wel werd er
op aanwijzingen van onze groep ingegrepen bij een klandestiene
preparateur Ook werd aan collega’s ver buiten ons werkgebied
in voorkomende gelegenheden verzocht een onderzoek in te stellen. Diverse winkels en volieres werden gecontroleerd.
In november werd in Bussum een contactavond gehouden',
waarbij een vertegenwoordiger van C R,M, aanwezig was. N. a.v
deze avond hehoen alle politiekorpsen in het Gooi en omgeving
lijsten ontvangen met de adressen van alle controleurs-vogelwet,
erkende preparateurs en de Erkende tussenhandelaren.
Drie nieuwe controleurs treden tot de groep toe.
De voorlopig secretaris:
D.A. Jonkers

Jaarverslag

van

de

ringerscommissie

over het

jaar

1970/71.

Evenals dit in voorgaande jaren het geval was, werden er
geen gezamenlijke activiteiten ontlpooid; de contacten beperkten zich tot hot uitwisselen van gegevens over vangsten en
vangmethodes. Wanneer hier om gevraagd werd werden er lezingen
over ringonderzoek gehouden.
Terugmeldingen werden uit alle delen van Europa ontvangen;
de vangsten waren goed te noemen.
Voor het komend seizoen wordt een toekomstig ringer door
een van de leden op zijn toekomstige taak voorbereid en opgeleid.
Er zijn geen plannen om tot nu toe gevolgde werkwijze van
de commissie te wijzigen.
De
Nieuwe leden;
Mej. G. Rosier
H.P Vos
A.J. Vos-Bos
J* Bos
.

secretaris:
D.A.

,Dorotheagaarde 82 Bussum
)

x
»Pnnsestraat
„

)

.

A

8

„

,Vincent van Goghstraat 20, Nederhorst den Berg

Bedankt:

I.H. Ottevanger
Geroyeerd
Verhulsd;

Jonkers

,H.A. Lorentzweg 13 Bussum

(contibutieschuld)
A. Bode

2 leden.

van Berlagelaan 305 Hilversum naar
Banckertlaan 87 Hilversum.

,

Nagékomeh rileuftv léderi:
Mej. A. Luitwieler
Nagtegaalweg 11, Soest
Mevr.T.Jonkers-Kemper, Engelsjan 21 Laren.
P. Slot, Yerschorestraat 118, Hilversum.
,
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Jaarverslag van de

secretaresse.

In het verenigings jaar 1970/71 kwam het bestuur 7x bijeen,
waarvan 1 keer voor een buitengewone vergadering i.v.m.
het
plotseling aftreden van de heer Bos als voorzitter. Als vicevoorzitter fungeerde tot 12 januari 1971 de heer Smits, waarna
de heef Jonkers tot voorzitter ad interim werd benoemd. Door de
hoer Smits, die evenals de heer Bos vanaf de oprichting in het
bestuur zit, word in de Korhaan afscheid van hem genomen.
De Korhaan verscheen 9 keer en werd, evenals voorgaande jaren
het geval was, naar diverse organisaties gestuurd.
Enkele bestuursleden waren aanwezig op de
hearing n.a.v., het hoogspanningsloiding-tracs, wat de broedvogelstand van het Naardermeer bedreigt
De jaarvergadering van de Contactcommissie (K.N.N.V.) te
Utrecht werd door de secretaresse bijgewoond..

Bestuurscontacten;

Comité

w intervoedering:

Na gepleegd overleg met dit comité werd
de
in de vorstperiode onmiddellijk voer aangebracht t b v
Hiervoor werden door enkele leden voerstreken aangelegd.
kepen
Deze stroken lagen op enige afstand van de weg wa.r deze vogels
werden doodgereden
(uitslag onderzoek jeugdbonden 535 doodgereden kepen!) Dit was in enkele dagen!
Staatsbosbeheer; van de zijde van SBB kwam een verzoek binnen
om inventarisatiegegevens te verschaffen

Contactraad vpjr Natuurbescherming: in april werd door deze
contactraad een filmavond georganiseerd in Singer.

Braderie Bussum; op deze braderie werden door de gezamenlijke
verenigingen op Natuurbehoudgebied, diverse stands ingericht..
Cursus: er bleek behoefte aan voortzetting van de in '69 gestar
te cursus en een eventueel vervolg, te bestaan.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen werd besloten zowel een cursus voor beginners als voor gevorderden te laten
draaien.
Daar de bestuursleden hierdoor overbelast dreigden te
worden, werd aan enkele cursisten van het vorige seizoen het.
verzoek gedaan de leiding op zich te willen nemen, welke opzet
als geslaagd moet worden bescouwd.

-

Observatiehut; Reallstatievan de bouw hiervan aan de Ecmmond
gezibn de geringe aantallen vogels (veroorzaakt door
hoge waterstanden), niet haalbaar Er werd contact gezocht
met de Rijksdienst IJsselmeerpolders die tot alle medewerking
bereid was. Do aangeboden plaatsen lagen echter te ver van ons•
werkgebied, waarom het bestuur besloot voorlopig van de bouw
van een hut af te zien.
■
•

•-

bleek,

-

Subsidie;

op ons verzoek om subsidie bij .de stichting Goois
Natuurreservaat werd tot nu toe geen antwoord ontvangen.
op verzoek van de K,N„N,V, werd door ons enkele
malen een gezamenlijke excursie geleid, Eveneens werden door
ons excursie- leiders geleverd voor de jaarlijkse vogelzang-en trek
excursies, uitgeschreven door de stichting G.N, R. Hiervoor bestaat
steeds grote belangstelling.
Medewerking werd door enkele loden verleend aan een excursie
van de Gooise Athletiokclub, in combinatie met een Engelse
zustervereniging. Voor verdere excursies verwijs ik naar het verslag van de excursiecommissie.

Excursies;

...

■

5
Lezingen:Door eigen leden werd eenmaal een avond verzorgd. De
overigen werden resp
verzorgd door de heren Versluys (uilen),
bond van Friese vogelaars (hun werk en enkele buitenlandse
films), Steenhart(Donau-delta), Rooth (flamingo's), van Clphen
(Spitsbergen), en Visser ( eigen omgeving).
Voor alle avonden bleek grote belangstelling te bestaan.
Protest; aan de voorzitter van de Raad van Europa werd een
brief gezonden, waarin verontrusting werd uitgesproken over de
hernieuwde vogelvangsten in Italië

Leden:

1-3-71

het aantal bedroeg op

:

190
de secretaresse:
Mw R. de Wijs-Tabois

Jaarverslag Penningmeesteresse

Financieel overzicht van het verenigingsjaar

ontvangaten
.

'

saXdo

kas

•

en

t'arik

1970

579,52'1Korhaan

“

uitgaven.

f.

per 1-1-70
tt
contributies
tt
advertenties
ledenavonden
vriowillige bijdragen"
tf
.subsidies.
tf
cursus
tt
avifauna van Bussum
tt
’rente bank 1970

2.111,25

f

Ledenavonden
zaalhuur

"

"

250,— secretaresse
376,90 voorschot secretaresse
"

76,96 penningmeesteresse

"

400,— bestuurskosten

1.600,11 commissies

"

1,810,86
318,35

206,95
187,09
13,75
35,35
53,40

;

44,95’
.Avifauna f.
251,86
Kestkasten
2
‘Z. Pievoland
20,95
-,

—

"

,

—

"

Contactraad
voor Natuurbescherming

"

25,

Zanddijk rapport
Braderie Bussum
diverse onkosten
saldo kas en bank
per 31-12-1970

f.

5-441 ,69

Toelichting, op het financieel overzicht van

"
—

"

"

"

"

f.

297,81
58,—
17.02
22.02
2.420,91

5.441,69

1970:

Het voorschot secretaresse ad f. 13,75 werd verleend in 1970
ten behoeve van de nog te maken kosten secretaresse Dit bedrag
werd begin 1971 afgerekend.

In het bedrag van de nestkastencommissie is een bedrag begrepen
204,32 voor 79 nestkastjes, welke noodzakelijk vervangen
van f
moesten worden
De opbrengst'van de cursus is zo hoog, omdat het cursusgeld geheel vooruit werd betaald eh de kosten van de slotavond pas in
1971 zullen worden verwerkt.
Avifauna van Bussum: Het papier en stencils zijn verwerkt in
het bedrag van de Korhaan.

6
representeert het
58,
netto resultaat. De kosten bedroegen f. 100,

Zanddijk rapport: Het bedrag van f.

—

—,

terwijl de opbrengst aan verkoop van deze
rapporten slechts f. /+2,
bedroegen.
—

De Avifauna van Bussum rekende haar gemaakte kosten
(f. 88,—) begin 1971 af.

van

1970

Verklaring décharge:
T)e’ fieren '. ïT. döhen en L. F. Rijnja, leden der Voge Iwerkgroep
*t Gooi e-o. en in de ledenvergadering van 26 maart 1970 "benoemd tot leden der kascontrole-commissie, hebben op 3 maart
1971 de bo :ken en bescheiden gecontroleerd der penningmeesteresse en in orde bevonden.
-

”

1

BEGROTING

1971
Uitgaven

Inkomsten
contributies

f

entrees

tf

advertenties
subsidies
cursus

ft

2- 050,— Korhaon

f.

350,— secretaresse

"

150,— penningmeester(esse)”

ledenavonden
P. M.
1. 000,— bestuur diversen
commissie s:
Avifauna
f. 150,
Nestkasten
200,
ZoPlevoland
100,
§0,—
excursie
kosten voorlichting
"

f»

•

1.800,—
200,—
100,—
1.000,—
150,—

—

"

—

"

—

"

nadelig resultant

f.
f.

Toelichting op

300

"

,-J

3. 850,

f.

—-

de begroting van 1 971

500,—
100,—

3.850*—

:

Voor de advertenties werden slechts 6 bedrijven bereid gevonden, welke U op het achterblad van de Korhaan kunt vinden,
hetgeen zal resulteren in een bedrag van f. 150,,---„

Indien de cursus een netto resultaat zal behalen van f. 1000,
zullen wij
en een subsidie kan worden verkregen van f- 3°0,
dit jaar aan inkomsten een bedrag hebben, gelijk aan die van de
—

—

totaal geraamde uitgaven
begroot, welke
Voor ledenavonden is een bedrag van f. 1000,
waarschijnlijk overschrdden zal worden o.a. door de grote uitgave, welke de slotavond der V.’U. G.-leden met zich mee zal
brengen.
—

P.H. van Donkersgoed
Enquête
Het bestuur verzocht ons de leden te verzoeken, de toegezonden
enquêteformulieren uiterlijk 1 juni weer in te leveren. Mogelijk is de
jaarvergadering al een mooie gelegenheid om dit te doen. We verwaéhten,
dat de Vogelwerkgroepers de belangrijkheid van deze avond juist weten

te waarderen.

7
Notitie

15
Dwergmeeuw

(Larus minutus)

Notities

1 november 1970 reden de familie Bos en ondergetekende op de
Markerwaarddijk, een doodlopende dijk ten Noorden van Lelystadhaven
(O. Flevoland). Noordwestenwind, windkracht 7 à 8. Hier zagen wij een
merkwaardig gedrag van twee dwergmeeuwen. Deze vogels “hingen” op
stormvogelachtige manier boven de, golven. Minutenlang konden wij de
vogels gadeslaan, die waarschijnlijk door de sterke wind nauwelijks van
hun plaats kwamen. Ook hier werd het “water-trappelen” waargenomen, maar
niet het oppikken van voedsel (zie notities J. vd. Geld in “De Korhaan van
december 1970)
Toen wij na ongeveer 15 minuten terugkeerden “hingen” onze, vogels nog
steeds op de zelfde plaats, als marionetten aan een touwtje.
Hoe hoog de golven ook werden, ze raakten het wateroppervlak niet.
Waarom deden zij dit niet, terwijl andere dwergmeeuwen gewoon doorvlogen?
Ij.S. Vogel

Merkwaardig dat geen voedselpikken werd gezien. Waarschijnlijk behoort
dit gedrag van deze vogels bij de fouragevlucht. Mogelijk kan iemand
anders er meer over zeggen? Overigens: de notitie is niet helemaal
duidelijk, want eerst wordt gezegd dat het watertrappelen werd waargenomen, maar RIET het voedselpikken en later: "Hoe hoog de golven ook
werden, ze raakten het wateroppervlak niet. Watertrappelen, zonder het
water te raken, stelt 'ons wel voor problemen. Vraag wordt dan wel:
wat werd nu precies gezien?
Red.

Notitie

16.

(Ardea cinerea)

Blauwe Reigers

Rijdend van Schiphol per KLM-bus naar Amsterdam, trof mij bij het

Slotermeer het volgende tafereeltje:
bij het
In een strook open water van het grotendeels bevroren kanaal
te
vermeer stonden 3 vissers naast elkaar, trachtend nog een visje
rechterzijde
ahalken. Wie schetst mijn verbazing, toen ik ter linker- en
van de visser op ca. 4-5 mr rustig twee Blauwe Reigers zag staan en een
waarschijnlijk minder hongerig exemplaar op een hoger gelegen dijkje op
waarmede zij blijkbaar
15 mr. afstand. De vogels wachten op de vangst, gelegenheid
de reactie te
de
reeds goed bekend waren. Helaas had ik niet
zien van de vogels, als er een vis gevangen werd.
Is dit gedrag tijdens een koudeperiode normaal te noemen voor de
Blauwe Reiger?
D.M.J. Ras
deze vogels erge honger. Ze kregen waarschijnlijk de
ondermaatse vis. Hieruit blijkt wel, dat vogels zich ernorm kunnen aanrijdt)
passen, hoewel Wij de schatting 4-5 mr (als je in een bus voorbij
hengel
visser
opzijn
Als
zo’n
gratig met' enige reserve moeten noteren.
bij
dichtbij.
zonder
de
schuwe
Reiger,wel
slct. is 4-5 mr, zeker voor
Jammer, dat’niet uitgespapt kon worden om dit alles eens een uurtjegoed
gade tê slaan. Elk dier (mensen trouwens ook: hongerwinter’.!) riskeert
bij grote honger bepaalde gevaren. Een vorm van apathie zou hier zelfs
meegespeeld kunnen hebben, als door de honger een soort versuffingstoehet vroor lö°- trof ik bij de zgn"luchtstond optreedt. Jaren geleden
een
Roodborst aan, in de sneeuw bij een
Spanderswoud
wortelboom".iu het
biscuitverpak'king.
vloog enkele malen weg en weer terug
£e
leeg stukje
meer in zat. Toen ik dichtbij kwam,
geen
waar
kruimel
naar dit papier,
zitten.Rustig
pakje ik het diertje van
een
tak
op
•
?e
vlak
naast
me
ging
naar
huis
te
nemen, weg uit die
het
mee
besloot
tenslotte
de tak en
vervoer
wat ruimte in mijn
en
maakte
voor
het
voedselloze verlatenheid
foto combi-tas. Thuisgekomen was het diertje 'dood. Mijn fout was:
sentimentaliteit. Ik had voedsel moeten bréngen. De "tamheid" van de
tH
door erge honger- gebrek aan weerstand.Apathie?
Roodborst was

Stellig

hadden

-

-
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Vogelexcursie van de eerste-jaais cursisten na de zevende theorieles op
zaterdag 20 maart 1971. Verzamelpunt vliegveld Loosdrecht, 7.30 uur.

Duur: 3 uur.
Route: boerenlandweg, weilanden, heggen, sloten en tot slot hoog opgaand
beukenbos van Ende Gooi. Temperatuur 5 graden. Droog. Goed vliegweer.
Totaal 54 soorten.
Als bijzonderheden deze ochtend:
2 putters langs de landweg op de grond, 2 vliegende kemphanen herkend door
D,Jonkers, 2 scholeksters, 1 tureluur, 1 grutto, 1 zingende koperwiek in
vlucht van 9 stuks, 45 kolganzen in slordige formatie vliegend, 34 koperwieken in beukentoppen, lachende groene spechten, 2 vliegende zwarte
spechten, enkele bonte spechten gezien en horen roffelen, 1 goudplevier,
1 sperwer, 3 rietgorzen, goudhaantje gehoord, boomklever, boomkruiper,
1 buizerd in vlucht, troepen sijzen, troepje‘staartmezen en alle andere
soorten mezen, 1 turkse tortelduif, goudvink.'
C.W. de Jong
Uilenexcursie Groeneveld

18 februari was gewijd aan het beluisteren van de uilenroep. Vier en
twintig leden en cursisten waren hiervoor samengekomen in het bos van
Groenewoud. Eén deel werd gegidst door mevrouw de Wijs, een tweede deel
door de heren Vogel en Harder.
Na de te verwachten geluiden nog eens te hebben gehoord via een bandopname trokken de twee groepen er op uit, Zelf had ik het genoegen mevrouw
de Wijs te kunnen volgen, die zoals bekend is een uitermate ontwikkeld
imitatietalent heeft op het gebied van vogelgeluiden. Met een aantal
mannetjesbosuilenroepen wist zij zowaar een vrouwtje te verleiden. We
hoorden de antwoordroepen steeds dichterbij komen en het duurde maar kort
of ook het mannetje, maar nu een echt, voegde zich in het koor. De truc
ging maar een keer op. De verdere avond hebben we niet veel meer kunnen
horen.
Hog ongelukkiger wa.s de andere groep. Hoewel die de beschikking had over
authentieke geluiden kon ze toch geen reacties constateren. Steenuilen,
die er toch ook moesten zijn, werden ,evenmin gehoord, hoewel een vande
deelnemers, die al wat vroeger aanwezig was meende, deze wel te hebben
kunnen belulseren.
J. Klein
Excursie cursisten Laegieskamp
Een 20-tal cursisten bezocht zondagmorgen 21 februari de Laegieskamp te
Naarden. De bedoeling was een aantal algemeen in park en bos voorkomende
vogels te zien. Dat lukte vrij aardig.
Allen kregen ruimschoots de gelegenheid de koolmees, de pimpelmees, de
staartmees, de matkop, de merel, de winterkoning, het roodborstjes, de
vink, de sijs en de houtduif te zien. Van de grote lijster en de zanglijster konden we het geluid waarnemen. Achter het in afbraak zijnde
zwembad aan de Meerweg troffen we een groot aantal heggemusjes aan. Op de
weilanden zagen we de zwarte en de bonte kraai, de roek, de kauw en de
ekster. Ook de fazant, het waterhoen en de meerkoet waren van de partij.
Pijlstaarten, kolganzen en wilde eenden zagen we overtrekken, terwijl we
hier en daar ook nog ringmussen en Vlaamse gaaien zagen. Ook de kievit,
de kokmeeuw .en de stormmeeuw ontbraken .niet.
Al met al was het voor een flinke wandeling nog een goed resultaat.
J. Klein
Vanwege de thans extra 'dikke uitgave hebben wij excursieverslag-IJmuiden
en nog andere notities voorde mei/ juni-uitgave gereserveerd, We blijven
uitzien naar nieuwe, graag korte en nauwkeurige notities’. Een zeer
interessante notitie over kanibalisme bij passer domestlcus, die reeds
kant en klaar was, hebben wij teruggenomen, omdat deze aan ons aangeboden
waarneming reeds in de Wederl. Jager werd vermeld. Me willen onze notities
wel oorspronkelijk houden.
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Ja rverslagComis ie

Zuidelijk

Flevoland 1970

Vergaderingen: In 1970 kwamen de commissieleden 6 keer bij elkaar,
teweten op 20-1, 24-3, 2-6, 25-8, 15-9 en 3-12.
Tellingen: Op het dijkvak Muiderberg-Eiland Eemmond (Gooimeerdijk) werden
53 wekelijkse tellingen gehouden. Daarnaast werden nog 14 niet-complete
tellingen ontvangen. Alle tellingen werden in grote tabellen verwerkt om
het overzicht en de verdere verwerking eenvoudiger te maken. De belangrijkste en meest opvallende waarnemingen werden in de Korhaan gepu-

bliceerd.
Trektelling;
Evenals in 1969 werd in 1970 een trektelling gehouden
langs de Gooimeerdijk en een deel van het Oostvaardersdiep. De resultatai
van beide tellingen werden in de Korhaan opgenomen.
Publicatie: Door enkele commissieleden is hard gewerkt aan de vierde
publicatie. Met de tweede en derde publicatie kon nog geen begin worden
gemaakt, maar dit*zal in 1971 gebeuren.
Waarnemingen; Aan de volgende instanties en personen werden gegevens ter
beschikking gesteld:
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem: waterwild.
Rijksdienst IJsselmeerpolders, Kampen: waarnemingen Z-Flevoland.
Chr.Jeugdbond van Natuurvrienden: Sidereenden, Jagers.
Drs.E.P.R. Poorter, Leiderdorp: Lepelaars.
J.A. de Boer, Rijksuniversiteit van Groningen: Aalscholvers.
L.S. Buurma...Yri je Universiteit van Amsterdam; Kiekendieven.

Leden: De belangstelling van de kant van niet-commissieleden om mee te
werken aan de wekelijkse tellingen bleek niet erg groot. Slechts enkele
leden maken gebruik van de mogelijkheid om met de tellers mee te gaan.
Desondanks blijft deze mogelijkheid gehandhaafd.
J. Harder
secr.
Uilenkast

29 maart jl werd, onder toeziend oog
van Frans Rijnja in één van de hoge
bomen nabij het Willem de Zwijgerlyceum
(Spieghel) te Bussum door personeel van
de plantso enendienst de uilenkast van een
plek voorzien. Hij kwam ongeveer 12
mrr
hoog te hangen. Dit was de kast, destijds
aangeboden aan de burgemeester van Bussum
ter gelegenheid van de uitreiking van de
Bussumse Avifauna door de Vogelwerkgroep
Op

“t Gooi e.o.”

Ecio otus

foto K:ten Haken

Extra dank voor de medewerking van de afdeling Plantsoenendienst om dit karweitje
te klaren. De chef van deze dienst zegde
ons toe, zeker bereid te zijn mede te
werken om op deze wijze volgend jaar
meerdere kasten in Bussum te plaatsen.
Een klein stukje natuurbescherming:
he uilenstand van Bussum moet omhoogl
Red.
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Waarnemingen uit
Zuidelijk
Flevoland
Het onderstaande verslag geeft U weer een overzicht van
de belangrijkste en meest interessante
waarnemingen van de
De waarnemingen werden verricht
polder Zuidelijk Flevoland
langs de Gooimeerdijk, van Muiderberg tot de Eemmond.
Zoals bekend wordt langs deze dijk wekelijks door de commissie Zuidelijk Flevoland geteld
Dit-overzicht werd gemaakt van de periode van'17 september tot en met december 1970 Om enige vergelijking met dezelfde periode in 1969 mogelijk te maken, heb ik ernaar gestreefd
zoveel mogelijk dezelfde soorten aan te houden.

1.

Fuut

;

:

3» Dodaars

:

.

2. Roodhalsfuut

Altijd waargenomen In december neemt het
aantal duidelijk af tot enkele ex.,, als
gevolg, van hot dichtvriezen van het
Gooimeer.Op 4-10:600 ex. ,in 1969 op 4-10:
680 ex. Max.aantal 1050 ex.op 18-10-70,
Twee waarnemingen.Op 18-10:3 ex. en 26-i2:
1 ex.
.Tweemaal waargenomen en wel : op 4-10 en
11-10 beide 1 ex.
Slechts acht keer waargenomen,steeds 1 ex
alleen op 26-9:3 ox.Het aantal neemt duidelijk af in vergelijking met "1969, toen
max. 16 ex
op 6-10.
Opvallend is dat in deze'periode geen
enkele waarneming meer is gedaan (In

4.

Blauwe Reiger

:
,

.

5

Zomertaling

:

1969 tot 29-11)

6

Krakeend

:

7

Eidereend

:

8

Grote Zaagbok

;

9- Nonnetje

:

>,

10 Grauwe Gans

7
:

O
•

.

11 Kleine

■ Zwaan

:

12.Bruine Kiekendief

:

13° Blauwe’ Kiekendief

:

14.Smellcken

:

•1 5-Torenvalk
16.Patrijs

;

:

Enkele waarnemingen,op 17-9:18 ex. ,4-10;
7 ex ,31-10:5 ex ,8-11:7 ex en 20-12
zelfs 70 ex (in 6§ max 422 ex op 4-10)
Waargenomen op de volgende dagen: 25-' 1 1
4 ex ,28-11:2 ex ,12-12:2 ex en 26-12:
1 ex«Vrijwel steeds wijfjes
Aanwezig vanaf 25-11:3 ex ,max 422 ex
op 26-12
Op 8-11,28-11 en 6-12: 1 ex. Op 20-12:
100 ex en 26-12:106 ex
Waargenomen tot 25-11:25 ex.Max
aantal
367 ex op 18-10 In 1969 max 3000 ex. op
2-11 De oorzaak van deze daling is het
steeds droger worden van de polder.
Drie waarnemingen; 31-10:49 ex ,28-11:
18 ex en 25-12:8 ex
Aanwezig tot 25-11:7 ex. Overige waarnemingen 1-4 ex.
Do eerste waarneming dateert van 11-10:
1 ex. (in 1969 ook eerste waarneming op
11-10,tocn;3 ex.)Daarna toenemend aantal
tot max. 8 ex. op 25 en 26-12.
Eén waarneming van 1 ex. op 18-10.
Regelmatig waargenomen;,*? max> 5ex.- op 2512.(In 69 min.steeds 4 ex en max. 17 ex.)
Eén waarneming van l6ex.op 26-9»
:

11
Goudplevier
Eenmaal waargenomen 26-9:3' ex
Bonte Strandloper;-Waargenomen op 26-9:10 ex ,11-10:2+ ex.,
•
•
18-10:2 ex, en 25-11: 2 ex
Kluut
Eén waarneming: 18-10; 16 ex.
20 Middelste Jager
Eén waarneming van 1 juv op 2+-10 De
Avifauna vermeldt doortrekken in zeer
klein aantal (= 1-100).
•21 Kleine: Jager
W argenomen op 31-10: 1 ex.Doortrekker in
vrij klein (=100-500)aantal, voornamelijk
langs de kust
■ i
Dwergmeeuw
.
Vijf
waarnemingen Op 2+-10:26 ex' ,11-10:
22
8 ex ,8-11:9 ex.,25-11:2 ex en 25-12:1 ex
Twee waarnemingen op
8-11: .1 ex. en 25-12:
22+ Velduil
3 ex
Op 17-9:2+660 exIOp 26-9 nog maar 20 ex.
23 Zwarte Stern
Daarna steeds minder, laatste datum 25-11:
1 ex.
25» Boerenzwaluw
Op 1?-9 sterke doortrek: 112+0 ex. Daarna
alleen nog op 26-9:16 ex. en 34-10: 1cx.
26. Oeverpieper
Slechts één waarneming van 1 ex. op 18-10
Op 17-9: 1 ex. en 28-11:1 ex.De Avifauna
27» Tapuit
van 1962 vermeldt als laatste datum:16-11
28. Paapje
Éénmaal waargenomen enwel 2 ex.op 18-10.
De Avifauna van 1962 vermeldt 20 oktober
als laatste datum.
29» Baardmees
In 1969 max. 60 ex. op 19-10. Nu een duidelijke toename.Op 26-9:150 ex.,11-10:
190 ex. ,18-10:500 ex. (l)en 8-11; 30 ex.
30. Sneeuwgors
Éénmaal waargenomen op 18-11:5 ex.
31.
Waargenomen op 20-12; 3 ex.
:
Twee waarnemingen: 50 ex
32. Prater
op 25-10 en 20
ex. op 25-11.
:
Regelmatig waargenomen, max. 11 ex, op
33» Zwarte Kraai
31-10(In b9 max 52 ex.op 2-11)
Aanwezig vanaf 18-10:2+ ex. Max aantal
32+.Bonte Kraai'
31 ex op 28-11 (in 69 max 55 ex. op 11-11)
35 Ekster
Eén waarneming op 28-11: 1 ex

17
18

:

:

•

:

:

;

;

;

;

:

:

:

:

:

:

;

:

;

J.

Córvus córnix

Tekening E.P.Klomp

Harder
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Nestka enoderzok.

Verkort jaarverslag 1969
Vogelwerkgroep "’t Gooi .e.o."

De controles werden verricht op de Franse Kamp (5/ ha),
Bikbergen
en Loods (125 ha), Heidebloem (17 ha), Dassenbos (21 ha),
Zwarte Berg/

Hoorneboeg (35 ha), Crailo (5/ ha), de Beek (2/ ha), Gooilust (5/ ha),
Hilversbeek (3/ ha), Einde Gooi (5/ ha), Ezelenwei (3 ha), Spieghel (? ha),
Marine Opleidingskamp (35 ha), Cronebos (50 ha), Kalkterreintje (3 ha),
Amsterdamse Waterleidingbos (10 ha), St. Michael (25 ha), Drakenburg/
Wieuwenoord
Boekesteijn (70 ha), Zuiderhof (7 ha), Ankeveen (20 ha),
Laarder Wasmeer (72 ha), Hilversumse Wasmeer (75 ha), Bussums Waterleidingbos (6,6 ha).
In 1969
hingen. Deze werden bezet door:

werden 1150 nestkasten

SOORT

AANTAL

MBTAL

BR0E1P ARER

EIEREN

Koolraees
Glanskopmees

113

957
41
14
126
IS

7

Hatkopmees
Zwarte mees
Kuif-mees

2

16
5

Roodborst
Winterkoning
Gekr.Roodstaart

4

•

22

34
87

s$iiL

EeEN

°

799
28

12

113

18

15

2

8

364

2
8

5
35

5
6

Br.V1iegenvanger
Kauw

1

Bosuil
Holenduif
O n bekend

5
5

•

157
572

85

Gr.Bonte Specht
Boomklever
Bgomkruiper
Bonte Vliegenvanger

25 terreinen

•
•

Ringmus
Huismus
Spreeuw

Torenvalk

gecontroleerd die op

??

21

16
31
6

9
9
3

6

6

1

8

243
4

36

18

1

122

271

4

Q

verdween als broedvogel in de nestkasten

Zuidelijke

Flevoland.)

(ra.u.v.

Er werden op de terreinen minimaal 5349 eieren geteld. Hiervan
vlogen tenslotte 4125 vogels uit.
Ook de insekten maakten weer dankbaar gebruik van de kastjes. Dit
werd o.a. geconstateerd op Boekesteijn (2 maal een homraelnest), M.O.K.
(hommelne.st), Zwarte berg/Hoorneboeg (bijen), Hilversuras Wasmeer (urnt-

jeswesp).

Vleermuizen werden op de navolgende terreinen in de kasten gevonden;
Einde Gooi (ca 50 maal), St. Michael ( 4 maal rosse vleermuis), Ezelen-

wei
(

(dwergvleermuis),

Zuiderhof

(

2 maal dwergvleermuis), Bikbergen

12 maal vleermuizen), Cronebos (sporen van vleermuizen).

Eenvolle^uitgewerkt verslag is te verkrijgen bij de nestkastensecretaris R. Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597» Hilversum.
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Veldwaarnemingen

Wilde zwaan

*

2
1
1
1
1
2

Kadereend
waterral
Oeverloper
Ruigpootbuizerd

2- 1471

30- 1-71
210-

66

1-71
1-71

2- 1-71
2 —1-71

ex.
ex.
ex.
ex
exx

3- 1-71
30- 1-71
12- 1-71
20-

1 ex
2 exx

Buizerd

Horstermeerpolder
Bethune polder
Muiderberg
overvliegendBussum
Muiderberg
Tlenhovenskanaal
Bergse pad
Tienhovens kanaal
Ankeveense pad
overvliegendBus 3um-we st
Valkeveen

1-71

ex

13-2- 71
12- 1-71
29- 1-71

1 ex

30- 1-71

Holl Rading

1 ex..
10 exx

30- 1-71
6- 2-71

Bethune polder

1

6 exx.

Ankeveense

(N Monumenten)

(

'■

'

-

Sperwer
"

•

v

-2-71'
2-71
2-71

.

IJsvogel

Kleine bonte
Zanglijster
°estvogel

0

o

3**
sp

7- 2-71

11-1-71

12- 1 71 ■
2021- 1-71

1
2
1 e *,

•

Snelleken
Korhoen

22-1-71
29- 1-71

ex.
-ex.
o
ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.

+

22-

*

6- 2-71

5 66

~J-' 2-71

6.

exx,

7 exx
19—exx

3. v. Poelgeest
Muiderberg
E.P,- Klomp
Muiderberg
•
E.P. Klomp
Eempolder . B.v. Poelgeest
-Maartensdijk
E.P: Klomp
Maartensdijk
E.P. Klomp
H’sum-zuid
E.P. Klomp.
Maartensdijk
E.P.,.Klomp
Muiderberg
E.P Klomp
Hilv. meent
A. Bode
bosterheide
P . Slot
r es te rheide
A-, Bode
Bergse pad
Jeugdbonden
baegieskarap
-A. Bode
Laegieskamp
L Rijn Ja
Sportpark-zuid '
M. OosterBussum
waal
Koekoeklaan
vele waar—Biissum
nemers.
Maartensdijk B v Poelgeest
Loosdrecht
C.de Rooy

'

2- 1-71
12-12-70
10- 1—71
dec
70 .

31— 1—71

....

Klapekster
Zwartkop

1
1

ex
ex

Sophialaan

H’ sum-

■

.

.

3 exx.

1
2

1-71

++

.

Torenvalk

•
Waldecklaan■
H’ sum.
Brv. Poelgeest
'

16- 2-71

1
1
1
1

■

'

:

Blauwe kiekendief

zeer licht

....

2-71

'x

1 ex.

C de Rooy
D Ras

■

,

671316-

1

Slot

gekleurd -exT)
A, Bode
Hilv meent
(
1 zeer ,licht
v d. Geldgekleurd; ex )
E. O.sieck
Hilv.. . meent:. . ,
■ ■
Gooilust
B. v. Po-elgi
Ee'mpolder
Tc
Poelgeest
-B*
H. Wasmeer B.v.■. ■Poelgeest

1 h- 2-71
'

L. Rijnja
v.d. Geld
C.de Rooy
P, Slot
D. Ras
P. Slot
M. Oosterwaal
v d Geld
P. Slot
P

(vliegveld)

•'

1 ex,
1‘ ex,
1. ex.
1 ex.

pad

A. Bode
v.d. Geld
D. Ras
v.d. Geld

Spanderswoud

.

Roerdomp
~~'

12-12-70 Laegieskamp

i ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
10 exx.

.

Dodaars

J.v.d. Geld

11/12-1-71
2-

1-71

’’

14

Goudvink
Putter

3.exx
6 exx
2 exx
1 ex

15 exx

36

o

exx.

11-1-71
17-1-71
29-1-71
2U-11-70
30-1-71
7-2-71

Parus ater

Meerweg,Bussum
witte Kruislaan
Meerweg,Bussum

Anna's Hoeve

■

Qethune polder
w3 sterheide

Foto

M,

Oosterwaal

Slot
M,Oosterwaal
C.de Rooy
D. Ras
A, Bode

P

J.r.d.Geld

Wintervoedering

Hoewel velen dachten, dat er niet gevoerd behoefde te worden,
en Vechtland vanaf Kerstmis
heeft de Organisatie Wintervoedering Gooi
de uitstrooiposten rondom Naarden en omliggende gemeenten van vogelveer
voorzien. Uitgedeeld: 200 kg zaad, 100 kg voorn (door militaire auto’s
uit Vinkenveen gehaald) (een pluim voor onze soldaten!) en van 5 tot
8 januari gevoerd aan 12 tot 20 reigers. Een verzwakte reiger uit Bunschoten werc, nadat hij weer op krachten was gekomen, hier ook bij gezet. Evenalsvorig jaar met veel succes. 6 maart opnieuw 100 kg voer gevoerd.
afgeschoten poot moest worden afgemaakt. Veel vogels,
Een ral mer
bv kepen, dronken smeltwater met pekel.
Er is een plan om overdekte voertafëls te maken om kepen, vinken enz.
van de autowegen te trekken. Bij Hilversum hielp de Vogelwerkgroep ons
door voer te strooien op open plekken langs de wegen. Veel houtduiven
hadden coccidiose (ook besmettelijk voor kippen) Drie zwanen werden opgehaald. Eén daarvan stierf, waarschijnlijk door landbouwvergif, dat bij
honger (te lang teren op eigen vetvoorraad) zijn invloed laat gelden»
Eveneens stierf een Buizerd uit Soest, waarschijnlijk door eten van
vergiftigd aas. Hulp van dierenarts mocht niet baten. Een reiger uit de
Eempolder was te verzwakt en stierf. 6 maart: v*ertafels voldcen prima!
Het is heel belangrijk als slachtoffers zo snel mogelijk deskundig
worden behandeld. Men kan zich daarvoor het beste direct in verbinding
stellen met; de plaatselijke politie
-

Gemeente werkplaats
Vogel-asyl "Waayer", Oude Kerkweg

25»-Laren tel.02153-4465.

ZORGT DAT ZE BIJ ONS BLIJVEN! lil
HEIPT DE VOGELS
En daarvoor is noodzakelijkerwijs geld, veel geld
-

Voor wie een kleinigheid wil gireren, noteer dan even in uw agenda:

aan_GIRO

5g 01_8O_t .n.y._G^_Mulder

Aanbiedingen van hulp en alle inlichtingen bij
M®tto:
Een veer laten,

voor onze

gevederde vrienden!

penn.-esse/secr.,

E.M, Mulder-Eenjes

Pr. Fred.Hendrlklaan 6,Naarden.
tel. 02159-13628
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Jaarverslag van de Avifauna-commissie van de.
Vogelwerkgroep ’t Gooi
’70
’71

e.o.

Voorzitter
Secretaris
Waarnemingen

J,W. Leclerq.,

:

-

Berlagelaan

68, Hilversum

Ch. M. Steen, Adm. de Ruyterlaan 139, Hilversum
J.. v.'d. Geld, Lange Heul 59, Bussum.

:

:

In het jaar 1970 heeft de Avifauna-commissie driemaal een
werkavond gehouden, die door een zeer gering aantal leden bezoch
werd Twee avonden werden gehouden voor de aanvang van het
broedseizoen en een in het najaar`
Het bestuur van de Avifauna-commlssie kwam vier maal bijeen en had ook enige besprekingen met het bestuur van de V.W.G.
“Midden-Nederland”, ter bespreking van de bewerking van “de
Avifauna van nMidden-Nederland”.
t Gooi ,e o. niet voldoende tellers kon
D ar de V. W. G,
leveren, heeft de Werkgroep Midden-Nederland een aantal van hun
eigen leden ingezet in de gebieden, die niet of niet voldoende
geïnventariseerd waren.
Van de 18000 ha., die het gebied van het Gooi groot is,
heeft de V.W.G. ’t Gooi er
6000 ha. gedaan, de rest nam
Midden-Nederland voor zijn rekening.
In een bliksemaktie werd op praktisch één morgen de gemeente Hilversum geïnventariseerd. Ook de inventarisatie van
Busa.un kwam dit gaar rond, waarna dit door de leden J,L. Bos,
Dr.W. Kraak,P. Longayroux,J. Muilwijk,P. Oostendorp,!. Oosterwaal,P.G. Rijnja,J. Wijma,R. Hovingh,A.v. Rossum en L.P. Rijnja
tot het rapport
De Avifauna van Busaum
is uitgewerkt en
o.a. aan het gemeentebestuur van Bussum werd aangeboden.
Alle in de loop der jaren verkregen gegevens werden door
de Heer D.A, Jonkers,in lijsten verwerkt, hetgeen een zeer tijdrovend werk was. Dit werk is thans afgesloten.
Door het vertrek van de Heer H. Marinus verloor de Avifauna-coramissie de medewerker, die de waarnemingen verwerkte.
De Heer J.v.d. Geld, die dit werk eertijds ook al had gedaan,
werd bereid gevonden de waarnemingen ook nu weer te verwerken.
Nu de gro#e inventarisaties achter de rug zijn, heeft de
commissie in een schetsmatig plan, de taken voor de komende
jaren uitgestippeld.
1 Doorgaan met inventariseren om de gegevens, die er tot nu
toe zijn, aan te vullen: en bij te werken.
De
aandacht wordt vooral gericht op bedreigde gebieden en
2
?

-

"

"

soorten.

3

iet opstellen van rapporten ocer die gebieden.
Een begin maken met het instellen van een soorten-archlef.
Besloten werd waarnemingskaartjes onder de leden te versprei-ê
den, daar die het eenvoudigst te verwerken zijn. Verzamellijs
ten werden verworpen, daar dit hij. de verwerking te veel
tijd vergt en men hij ervaring niet kon rekenen op voldoende
leden, die deze lijsten regelmatig komen bewerken.
In de toekomst wellicht het uitgeven van een verbeterde en
geheel opnieuw bewerkte "Avifauna van het Gooi e.o<Wat
>düt laatste punt betreft, leek het de commissie beter geen
streefdatum vast te stallen, daar de .uitvoering hiervan geheel afhankelijk is van het aantal leden, dat bereid is
hieraan mee te werken.
T

I4.
:

5
,
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Dit geldt overigens ook voor de vier voorafgaande punten.
Na herhaalde oproepen in de Korhaan hebben zich nu zeven leden
opgegeven.
De waarnemingskaartjes zijn inmiddels door de drukkerij
afgeleverd,- waarna de verspreiding via afhaaladressen, ledenen cursusavonden plaats vindt. Een handleiding voor deze kaartjes- is in de Korhaan verschenen,
In de loop van 1970 werd ook besloten de leden geen convO'
caties voor de werkavonden meer te zenden, daar dit alleen maar
het verspillen van postzegels en papier bleek. Per avond werden
180
200 convocaties verstuurd, hetgeen neerkomt op fl 21,60 •
alleen aan postzegels!
fl 21+»
De avonden werden door gemiddeld acht leden bezocht, hetgeen dus inhoudt dat deze convocaties nog voor geen gulden nuttig effect hebben gehad
Wat de verdere plannen betreft, wordt gedacht aan uitbreii
ding van het aantal commissieleden, het organiseren van inventarisatie-excursies en het verspreiden of"publicéren van een
stencil over de methodes van inventariseren.
Tot slot danken wij alle leden, die in het afgelopen jaar
bereidwillig hun medewerking verleenden aan het inventariseren
en de leden die zich bereid verklaarden ook dit jaar bos ën veld
in te trekken om vogels te tellen
Wij hopen dat hun voorbeeld döor velen nagevolgd zal worden.
-

—

De Avifauna-commissie,

Ch.M.
Adm,

Steen

de Ruyterlaan
Hilversum.

139?

Toch nog ruimte voor

Excursie

naar

IJmuiden (28/2.1971)

We kwamen met negen personen uit Hilversum in Wijk aan Zee aan en
wandelden vandaar met een koude wind in de rug naar IJmuiden. Al
direct trokken de Drieteen-strandlopertjes onze aandacht. Aardige,
vlugge vogeltjes, die een spelletje schenen te spelen met de telkens
aanrollende golven, maar voortdurend voedsel pikkend. Enige tientallen
hebben we er waargenomen. Meeuwen waren er in alle soorten en leeftijden,
Grote- en Kleine Maritelmeeuwen, Zilver-,Storm-, Kok
en Drieteenmeeuwen.
Dicht bij de Noordpier van IJmuiden ook Ijseenden, mannetjes en vrouwtjes,
wat een verrassing voor ons was. Het aantal soorten dat we van de pier
konden waarnemen viel tegen. Natuurlijk veel meeuwen en in de verte een
groep dobberende Zwarte Zee-eenden. Een Eidereend liet zich ook even
zien.
Later gingen we tegen de koude Noordooster in weer terug naar Wijk aan
Zee, met geen andere waarnemingen dan het bovenvermelde. Einddoel werd
de Vogelplas 4n de Kennemerduinen, waar we werden "opgewacht" door Kulfeendjes, Bergeenden, Futen. Koeten, Wilde eenden en Wintertalingen.
In de duinen zelf was nog niet veel te beleven.
Andere waargenomen soorten tijdens de route waren Blauwe Reiger,
Knobbelzwaan, Patrijs, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Houtduif, Turkse
Tortel, Veldleeuwerik, Merel, Vink, Huismus, Spreeuw, Zwarte- en Bonte
kraai, Kauw, Ekster en Fazant.
-

Dit alles onder bijzonder prettige leiding van de heren Steen en
Vogel.
G. Heise
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Fenologie-onderzoek
1969

Voorjaar

(slot)

WAARNEMINGEN

(Oeverzwaluw)
H’sum Anna’s Hoeve J

Rlparla rlpayia

13 apr 1 ex
20 apr 5 ex
20 apr 5 ex
26 apr 1 ex
27 apr 1 ex
15 mei 2 ex

Laarder Wasmeer
Naardermeer
Oosterheide
Hilversum
Huizen (kust)

Anthus

trivialis (Boompieper)

9
23
24
25
25
28

2 ex

apr
apr
apr
apr
apr
apr
mei
11

2." ex.
6 ex
1 ex
1 ex

apr
apr
20 apr
19 apr
20 apr
24 apr
24 apr
24 apr
_25 apr
26 apr

'

J
E

Ook de Boompieper zien we
tegenwoordig minder dan
xussen eind mrt»
vroeger
ia mei komen ze hun
broedgebied weer opzoeken

Y,

phoenicurus

1 ex Bussum Z.
2 ex Huizen

3 ex Huizen

(Gekr.Roodstaart) De hoofdmacht van de
Oekraagde Roodstaarten die
E,R„0
rar t tot eind mei
E R„0 Y an
3

e,R,0

"terugkomen, ziet men in de
reg e " 1 al in
eerste
1
week
van april, maar door
Y oor 3 aa r kwade meesten na
apr» terug Vroegste
datum; 23-f ebr. 59 (Bergen,
el 3aar 7:152)
en B, H,

1 ex Dassenbos
1 ex Naardermeer

J.v»A
Y S,

1
1
1
2

Costerhelde

B.v.P
D.V»

Gooilust

B.v.P,M

1-.ex Laren(geb ed z. end)D,V,
ex
ex
ex
ex

Hoorneboeg
Gooilust

31
15
8 '
12

4
3

(Snor)

Ankeveen»
ex
ex
ex
ex
ex
ex

ex
1 ex
1 ex
2 ex

Bergse pad
Kortenhoef
Ankeveen

Valkeveen
Bergse pad
Kr Rade
arundinaceus

Ankeveen
Bergse pad
Ankeveen
Z Flevoland
3 ex Bergse pad
3 ex Huizen
?

J„v»A

ex Bergse pad

alg

Acrocaphalus

apr
mei
3 mei
4 mei
5 mei
11 mei

™

—

30 mrt 1

7
3

Y,

B

Westerhei (Bussum) J B.
Westerhei (Bussum) P L P

Locustella luscinioides

10 apr
24 apr
27 apr
27 apr
30 apr
3 mei
3 mei

ï

J

D,V,
Larense heide
Oosterheide
D V.
roegatfci datum; 12_mrt 1 9k9
H f sum Wasmeer
J H.
Histn
(Maastricht,Nat.
ex,
(Bussum)P.L,P
Westerheide
2
maandblad
40:65)
Limburg
2 ex Bikbergen
C St.

Phoenicurus

14
17

Deze vrij schaarse broedvoge komt tussen begin
H,
a ? ri
en ein<i mei -aan. Er
H.
zes maartwaarneS
ln gen
v P
Vroegste datum:. 8 girt. W
B,.
(Ret.uwijk, ardea 31-135)
R

'

In de moerasgebieden van
onze omgeving kan men het
D,V
A v d.L ëolnxd van de Snor nog
gelukkig vaak horen als
D.V»
ze var hun winterverblijf
J H
va ? a lbe g ln a
tot in
P L P
terugkomen
Vroegste
E R 0
hatum: 21 mrt 1-5 (NaarE BI -H
dermt,ar, Ardea 32:21-2)
J v A.

J

(Grote Karekiet) Ook de Grote Karekiet
A
E
E
J
D
J

komt veel minder vaak
an vroeger voor, toen
Bl.-H,
1611
haas t overal in het
R.0,
oere-iet
krachtige
B,
hoorde De voorjaarsV
trek valt eind apr,tot
H,
eind mei» Vroegste
datum: 19 apr
(Naar-

v d L

f

■

dermeer, Ardea,34:391)

18

Acrocephalus Scirpaceus

(Kleine Karekiet) De Kleine Karekiet,
van e
april tot
A. v. d. L le
unl
nS
eg
*

ex Ankeveen
7 apr
?
apr
B.v.P
20
3 ex Kortenhoef
l™d aankomt, kan men
(kust)
ex
B.H.0
22 apr U
Hulzen
selukkig wat meer horen
25 apr 2 ex Splegelpolder(B.P. )M enB.H, dan zijn grotere soortgo
26 apr 1 ex Hiizen
J H
noot Vroegste datum: 13
ex
apr
pad
D V.
Bergse
27
k
apr W*(Loosdreoht.Ardea
apr 5 ex Kortenhoef
B v P
34091 j
3 apr 1 ex Valkenveen
E R 0,
?

4

.

V

mei 2 ex Z Flevoland
10 ex Huizen
mei 1 ex Spiegelpolder

Acrocephalus

12 apr

13
14

apr
apr
20 apr
22 apr

24 apr
26 apr
27 apr
27 apr
27 apr

Schoenobaenus

ex
?
ex
?
ex
1 ex
23 ex
7 ex
alg,
2 ex
30 ex

Bergse pad

Ankeveen
Naardermeer

Huizen
Bergse pad
Huizen
Rade
Kr

Ankeveen

Kr.

Rade.

Sylvia atricapilla

(Zwartkop)

23 mrt 1 ex Bergse pad
8 apr 1 ex Kortenhoef
12 apr 1 ex Bussum

14

apr
20 apr
26 apr
26 apr
27 apr
30 apr

1
2
2
2

?

ex Huizen
ex Kortenhoef
ex Gooilust

Crailo
ex Einde Gooi
ex

*

alg.

“

°

(Rietzanger)

3 ex Bergse pad
1

TV

J B
J H
E BL -H.

11 mei

12

,

Huizen

B v
B v
A v
Y.S

P, J H. ,M -en

B, H.
Ook deze vogels rapgeerP
d L den gunstig op het mooie
weer in begin apr ,zodat
V
E,R 0,
ze vrij vroeg werden
D.V,
waargenomen.Normale teJ H,
rugkeer van half apr.tot
J H,
eind mei.Vroegste datum:
P,L P,
5 apr 57(Stiphout,LiJ, B,
mosa 32:65)

Een vogel die men eerder
hoort dan ziet» Hun aan3,v.P
tal schijnt toe te neB-v.P.
mea ? 6en
'
E. BI. -H.
schijnsel in deze tijd.
B.R.O.
M-en B,H, Norma e voorjaarstrek
M.-en B,H, vaa e S ln jpr tot half

yery

.

i

D.V.
Y. S.V.
E R. 0.
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JQegS t Jatam
,Hens
®

’’

een datum, die we*
van
de eerste datum
mg
onze
omgeving
afwijkt
in

ik/k)*

Sylvia Borin

apr 1
20 apr 5
26 apr 127 apr ?
27 apr 1
30 apr 1
31 aprc1
3 1 apr 4
2 mei 1

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

(Tuinfluiter)
Gooilust
Kortenhoef
Crailo
Einde Gooi
Kr Rade
Naarden
Tienh kanaal
Valke veen(kust)
Tienh kanaal

Sylvia communis

4

28
29
30
3

apr
apr
apr
apr
mei

1

(Grasmus)

ex Gooilust

1 ex Aardjesberg
1 ex Bergse pad

3 ex Valkebeen (kust)
1

ex Laarder Wasmeer

B v
B v
D.V
Y S
J B
E M
H N
E R
J v

P
P

De terugkeer van de
Tuinfluiter valt tussen
lnd apr en begin juni
/
oegs^da^: 1 2 ,gPJ. %

y£
(Heemstede,Ardea

32:242)

V
en J H. walke datum ook weer
niet veel afwijkt van
M -E
onze omë evln g*

0..

/M
(14/4;

A

Ook weer een vogel, die
niet zoveel wordt opgeB v P
mer*kt Komt terug van half
H. NL
ap
eind mei.Vroegste
D V.
a ?^>^^ even er J
a
11111:
"!?
E.R 0.
Ardea 3p:2l6)De eerste
J,H.
waarneming in onze orr>geving voor 69 ligt nog

f

een

l-,

dag vroeger!

ï

4/4»

)
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Sylvia curruca

(Braamsluiper)

Dit vogelt je," dat"ih onze
E, R. 0, omgc^ving niet veel voor--omt,verscheen eerst laat,
J. B.
E, R. 0' -wafir schi.j.nli jk als gevolg
van het koude _voor jaar.
J,H.
P L P lor>ma i e trektijd half apr
e i n d mei. Vroegste daD V;
tum 5 apr l|-3,,piaats(?).
.

30 apr 1 ex Valkonveen
2 mei .1 ex Bussum
3 méi 3 ex Bergse pad •
3 mei 1 ex Bergse pad
3 mei 1 ex Loenen a/d Vecht
5 mei 1 ex Bergse pad

'

Fhylloscopus.trochilus (Fitis)
29
3
7
7
8
8

j an

(?)

mrt(?)

apr
apr
apr
apr
10 apr
11 apr
12 apr
12 apr
16 apr

■

;k van apr de ërote in- ,
A E jr we l
tocht
van de .Fitissen
Ankeveen
A v d L
plaats
,meestal ge-”
j
Oosterheide
M enB H
.met
de ontdijktiJdig
Laegieskamp,B' sumJ B.
berken,
van
plooiing
de
westerheide
D V,
bit
vond
de
jaar
grote
Laarder wasmeer St.
trek
een
week
laBlaricum
Mw E Franken?
,waarschi
plaats
jn_
S H v d.M
lijk
als
van
de
gevolg
Laarderwasmeer
J H
weersomstandigheden.
Anna’s Hoeve H’sum J H,
Normale
voorjaarstrek van
Huizen
p
3
o
eind mrt tot in mei
Vroegste datum; 15mrt-. 60
(Grubbevorst ,Vogeljaar

1 ex Hilversum
?

ex

1 'ex
2 ex
1 ex

■

Meestal heeft in ie.eerste

_

Ij. ex
1 ex
1 ex
5 .ex
alg
alg
‘

.

'

■

■

8:53)

-IfoyllO-S.pQP'U-S collypitafTjift.iaf

1). mrt

?

22 mrt 1

23 mrt 3

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Ankeveen
Holl.Rading
Bergse

pad’

Hilversum
2ii mrt 1:
29 mrt 5
Bergse pad
30 mei 1
T'ienhoven
30 mrt 1 ex vliegveld
3 apr 1 ex Kwekerij Sikking
vanaf L1./I4. veel algemener.
.

'

•

"

óns

)

eerst terugkerend
zan
°geltje de Tjiftjaf
v
S
A. v. d. L.
op*Alleen
weinig
St.
door zijn zang wordt op
3. v.P.
A,E*ir. z± >n aa nwezigheid de aandacht gevestigd.Mogelijk
D;V*
wordt
hij,evenals de Fitis
J,H,
Ó • sléchte •weérsomstanE.BI.-H. diSmaden nog niet opgemerkt,hoewel ze toch al
aanwezig zi jn. Komt terug
t.
van h-lf mrt.tot eind apr.
Vroegste datum: 21-2-l|.3 '
'

’

G*vVd.V
..

•*

■

(Schiedam,Ardea 33:21?)
verscheidene waarnemingen uit de maanden november
januari
Gegevens omtrent trek en vroegste datum ontleend aan
Avifauna van Nederland 1962
Totaal aantal waarnemingen:3*4-6 voor het Gooi e o plus
tientallen waarnemingen buiten het gebied van de V W G. Van enkele
enkele soorten zijn geen gegevens gepubliceerd,omdat er te weinig waarnemingen waren
Dit betreft de Gele Kwikstaart, Tapuit,
Zwarte-'Roodstaart,Nachtegaal, Bosrietzangef*, Spotvogel, Fluiter,
Bonte Vliegenvanger en Wielewaal
°i slót een woord van dank aan alle
medewerkers,die aan
het tot standkomen van dit overzicht hebben bijgedragen Wij
hopen ook in de toekomst regelmatig hun opgaven 'te 'mogen
ontvangen,
Aiien, die tot hu toe verzuimden aan dit nuttige werk mee te
doen willen wij alsnog opwekken nu niét verder
werkeloos toe te
Wanneer er een natuurgebied bedreigd wordt moeten er
cijfers op tafel komen» Met algemeenheden
komen we er niet
Heeft U dus nog opgaven van 1970 liggen, zendt ze dan
s. v p.
,

—

•

per omgaande in*

■

-

■

J. Harder
A. G. Heise
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Uit andere bladen
“Vogeljaar”, no. 1 febr. 1971
Een zeer belangrijk artikel (8 pagina’s) van André Rappe en Maurice
Cossey over: Bescherming van de kontinentale vogelfauna in België.
Een aantal uitspringende feiten en gedachten:
“Het spreekt vanzelf dat iedere doeltreffende werking voor natuurbehoud
moet uitgaan van een grondige, zo ruim mogelijke studie van het probleem,
maar het is niet minder duidelijk dat nooit een bevredigende oplossing
zal worden bereikt als men het probleem laat stikken in administratieve
rompslomp, in muffe paperasserij, die uiteraard geheel vreemd is aan een
waarachtige, op het grote doel gerichte geest van natuurbescherming en
natuurbehoud.”
"De huidige wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van de vogels,
gebaseerd op de wet van 1882 en talrijke aanvullende besluiten, zijn wee?
verouderd en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse eisen op het
betrokken gebied(België).Ze zijn gebaseerd op verouderéewetenschappelijke
opvattingen, die sinds lang voorbijgestreefd of als vals bevonden zijn.
Zij stroken trouwens niet met de grondgedachten van de Internationale
Konventie voor de Bescherming van de Vogels (Parijs, 1950)» 2e zijn
bovendien zo ingewikkeld en verward, dat de meeste betrokken personen,
waaronder in de eerste plaats de overheidspersonen die met de toepassing
ervan belast zijn, ze niet of althans maar zeer oppervlakkig kennen. De
toepassing in de praktijk van die bepalingen is dan ook niet of nauwelijks
mogelijk. Ook schiet iedere controle dienaangaande volkomen tekort.
ddel om die erbarmelijke situatie te verEr is maar één doeltreffend
helpen, nl. de bedoelde wetgeving radikaal vereenvoudigen."
Het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming verlangt een nieuwe wet,
die de totale bescherming van alle diersoorten waarborgt door radikale
verboden voor alle vang-jacht- en verdelgingsniddelen, transport en verkoop, uiteraard voorzien van uitzonderingsgevallen. Het Verbond heeft op
de agenda staan: een noodzakelijke kaderwet inzake natuurbehoud en het
verbod van de schandelijke vogelvangsten.
Men voelt zich opgescheeptmet een wet uit 1882, die in feite nooit
gebaseerd was op natuurbescherming en natuurbehoud in het algemeen en
dateert uit een tijd, toen de roep on natuurbehoud nauwelijks werd gehoord.
Verouderde begrippen over "nuttige" en "schadelijke" vogels heeft deze
wet, ondanks vele herzieningen, nooit kunnen wegnemen. Men stelt voorn
beelden als die van de ijsvogel, die nog altijd door viskwekers mee-

dogenloos wordt vervolgd op grond van valse beschuldigingen. (Klemnenoppdlax)
Het is duidelijk, zegt men, dat ook de bescherming van de betrokken
biotopen en landschappen vogelbescherming is, en dat alle Europese soorten
zich ongestoord in België moeten kunnen vertonen en vermenigvuldigen.
En voor de infeite "natuurvreemde" elementen, die (stellig ook in ons
land) als economische keien hun loodzware stenen bijdragen om het evenwicht tussen maatschappijhervorming en milieubeheer in stand te houden
misschien deze aanhaling: "Be vogel speelt een hoofdrol in het evenwicht
van de natuur. Hij is niet alleen kommensaal, kostganger, die mede aanzit
aan de dis van moeder natuur, maar ook en wel in grote mate regulator.
Dat is een feit, zo dagelijks en gewoon, dat het maar al te vaak over het
hoofd wordt gesien."
We mogen hieruit afleiden, dat waarschijnlijk de economische waarde
van vogelbescherming veel meer of duidelijker nog moet worden aangetoondl
Tot zover een paar trekjes uit dit belangrijke artikel uit "Vogeljaar".
Hoezeer echter onze nederlandse schooljeugd toch wel beseft dat er
iets op vogelgebied in België aan de hand is blijkt als volgt:
In een opstel verklaarde één van de scholieren dat België tweetalig is.
Men spreekt er Vlaams en GaaisI
tH
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Biesbos bezoeken
Alhoewel ik mijn lidmaatschap van de VWG moest opzeggen,
omdat ik binnenkort (begin april) voor enige jaren in het buitenland vertoef, is mijn belangstelling voor de vogels en de natuur in het algemeen niet afgenomen Samen met mijn vriend
J v d Kruis, wil
ik
gedurende enige jaren een voetreis door
Europa maken Er zal dan wel het een en ander te vertellen zijn.
Ten gerieve van de Korhaanlezers zullen we onze ornithologische
belevenissen opschrijven en doorzenden naar de redaktie. Maar
voor het zover is eerst hier onze Biesbosbezoeken.
Biesbosbezoeken gedurende

1970.

In april-mei zijn George Ording, enkele anderen en ondergetekende een dag of tien naar de Brabantse Biesbos geweest. We
hadden de meeste dagen ons kamp opgosldgen bij de "Ganzenwei".
Tijdens onze voet- en roeitochten ih de omgeving zagen we veelal oeverlopers, fazanten, eenden en zangvogeltjes. Ons kamp lag
op een klein, kunstmatig heuveltje, ongeveer vier meter boven het
gemiddeld hoogwaterpeil, met een prachtig uitzicht over een
bijna kaprijp griend (ongeveer 3 jaar oude steken), een vrij brede stroomgeul en een stuk ruig overjarig riet, waar wij ook vaak
vogels observeerden.
Vlak bij ons kamp zat een paartje rietgorzen, het mannetje
vaak "zingend" op een stengel
Elke avond vlogen blauwe reigers
over naar "De Dood", het natuurreservaat, een sinds
niet
meer geëxploiteerdgriend, dat nu een wild wilgenoerwoud is Een
paar keer hadden we het geluk een Kwak te zien langsvliegen En
eenmaal vloog een Velduil voor de uitkijkpost rond
Bet geheel viel toch echter wat in het niet bij de soms
urenlange show, die drie Bruine Kiekendieven weggaven Al de
tweede dag zagen v/e een mooi mannetje boven het griend zweven.
Soms plofte hij met een mooie draai neer, om daarna met een riethalm of een tak weer op te stijgen Na een wankelende vlucht,
typerend voor de Kiekendieven, dook hij weer met een even fraaie
wending in een vrij kleine driehoek van overjarig riet.. Zou hij. ?
Al te optimistisch durfden we niet te zijn. Tamelijk veel
kleine plezierbootjes gleden niet zover van deze plaats door een
stroomgeul heen en weer Doch alleen bij hoog water. Bij laag
water lagen de wat smallere geulen, van zo’n zes meter breed, gek
heel of bijna geheel droog.
Even later, na een 'schitterende solo laag over riet en
griend, meenden we hem met een kleine prooi te zien opvliegen.
We vonden het echter nog wel wat vroeg in het seizoen voor jonge
.
.
kiekendief je s..
De volgende dag, I4 mei, namen we het mannetje waar en een
zeer donker wijfje. Beide vogels zwierven over het griend en vlogen af en toe ver weg en stegen hoger en hoger, om na een half
uur weer terug té keren hoven het griend. Tot onze blijdschap
doken zowel mannetje als wijfje op de reeds eerder gelocallseerde
plek in het riet. Als een van de vogels neergestreken was, viel
duidelijk het over en weer roepen tussen de vliegende en zittende
Kiekendief te horen.
.

..

...

.
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Nog steeds waren we bezig met de verkenning van de omge-r
ving en de exacte bepaling van de plaats waar de Kiekendieven
zich ophielden, om ze voortdurend te observeren Het kostte ons
een hele dag om voorzichtig roeiend en baggerend in de omgeving
van het "nest" te komen en van verschillende hoeken uit de
plaats te bepalen
Op 5 mei zagen we opeens drie kiekendieven
Bij de twee
oude bekenden had zich nog een wijfje aangesloten met een duidelijk in de zon zichtbare lichte kop. Gedrieën draaiden ze al
roepend rond boven het griend
Tot onze spijt moesten we ze deze dag grotendeels alleen
laten, want twee van ons moesten terug naar huis We roeiden dus
naar Drimrnelen en namen daar afscheid. Tijdens deze tocht namen
we de kans waar een paar uur op de Visplaat rond te lopen. Met
afgaand getij kun je de roeiboot daar gemakkelijk aan de grond
krijgen en je hebt dan vrij spel tot het water weer opkomt.
Behalve de nodige Scholeksters, Visdiefjes, meeuwen en
eenden, zaten er ongeveer vijftig Bergeenden op de slikplaten.
Een Zilverplevier deed ons het genoegen aan de rand van het watereven neer te strijken.
Een magnifiek gezicht, al die natte klei met rietstoppels
hier en daar en overal vogelpootjes. Eenden lieten bij het landen
op glibberige stukken grappige remsporen na, om dan flap-flapflap door het slik weg te spetteren. Toen hot hoog water werd
trokken we weer in de richting van ons bivak. We werden verwelkomd door de drie nog steeds rondbuitelende Kiekendieven en begonnen aan de wat nauwkeurigere observatie.
George zette zijn schuiltentje op de dijk van het poldert je
,
"De Noordplaat", vanwaar hij hoopte een stel goede foto's te
kun-en maken. Wij hadden hem er heen geroeid, gingen naar onze
uitkijkpost terug en haalden hem na uren weer op
Tijdens deze
dagen werden er vele notities gemaakt over het gedragspatroon
van de Kiekendieven. Het was natuurlijk niet de bedoeling brede
paden door het riet te lopen
George alleen zou onderzoeken of
er wêl of niét genesteld werd En na lang omzichtig • zoeken vond
hij het bewijs: een behoorlijke hoop takken en riet, nog zonderverdere bekleding
Op de rand lag een dode rietgors en overal
rondom
Er was een goede kans, dat de Kiekendieven
daar tot broeden zouden overgaan Het kan echter ook een "speelhorst" van het mannetje zijn geweest
In september zijn J v d Kruis en ik weer naar de Biesbos
geweest In verscheidene polders troffen we Kleine Plevieren aan
met hun kroost Veel zangers zijn er verhoudingsgewijs niet in de
Biesbos, vanwege het getij, dat aan de begroeiing zijn eisen
.
stelt. Nu de sluizen van het Haringvliet dicht zijn zal hierin
wel verandering komen. De meeste waarnemingen werden onder het
roeien of op de platen gedaan
Daar zaten altijd nog de nodige
vogels, vooral de meeuwen, eenden en wat steltlopertjes.
'

*

*

Stookolie.

In december, direkt na de Kerstdagen, brachten we ons
voorlopig laatste bezoek aan de Biesbos. Met de nodige voorzorgen
was het er wel een paar dagen uit te hoxiden. Dit bezoek stond in
het teken van de stookolie. Zondags vroeg was de opslagtank
van de Amercentrale geëxplodeerd.
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Door gebrek aan veiligheidsmaatregelen was ongeveer 900 ton olie in de
Amer
We konden de haven slechts mëV moeite urt.~~Eïr ~Tag"‘êen
groot- veld talie stroop voor de boeg, hier en. daar tientallen meters
breed en £én 1 anderhalve meter dikl Het was,, een illusie te hopen-, dat
we- schoon zouden blijven. Al gauw waren we gedoopt’ tot stookolieslaoht»-

offers.
'
Varend
*

de

.

,

u

-

.

naar'ons bivak, een oude griendwerkerskeet aan de rand van
Biesbos, zagen w.e reeds grote aantallen Grauwe Ganzen, Een aantal
.

Kleine Zwamen dobberde op de Amer.
Drie nachten waren we in staat om waar te nemen, dat de ganzen een
s JTachts, ongeveer vier uur, waren ze al op weg
vrij vaste trek hebben.
naar de weiden in Brabant en tussen de rivieren. Dat ging nog- lang door,
ook 1 s ochtends als het licht’werd. Overdag was, bij de grote gaten en de
sllkplaten vrij veel beweging. In de’middag begon de trek terug uit de
polders. Dat duurde tot diep in. de nacht. Daartussen zaten waarschijnlijk
ook nieuwkomers uit het noorden. Ook groepjes Kleine Zwanen, in totaal u
tachtig stuks, vlogen over de Biesbos en verbleven op de open stukken
water. Maar de middelgrote On .kleine geulen waren dichtgevroren doordat
in november het getij uitgevallen is, De boot liet ons hier in de steek
en lopend door de grienden en vaak tegengehouden door open stroongeulen
of gevaarlijk ijs was onze bewegingsvrijheid dus niet groot. Het vroor
behoorlijk. Al vroeg in de middag bleven we in beweging om te voorkomen,
dat we 's nachts zouden bevriezen. Rond onze keet hadden we gezelschap
van een Roodborst en twee Winterkoninkjes, We maakten een beschut voerplekje. Het viel op, dat vooral de Kleine Zwanen soms een donkere hals
en /of borst hadden. Dan,vroeg je je afs"H£, wat is dit er voor een?",
om daarna tot de conclusie te konen, dat dit stookolieslachtoffers
waren.
Bij sommige ganzen dezelfde waarnemingen, maar minder opvallend. Zeer
fraai was een vlucht van een dertigtal Grauwe Ganzen met een spierwitte
albinogans in hun midden. Er waren ook kleinere aantallen Kolganzen,
Rletganzen en Bergeenden. Evenzo zeer veel Wilde Henden, Wintertalingen,
drie. Buizerden, een Bruine Kiekendief en een-Boomvalkje.
. I n de haven van Drimmelen terug kwamen we weer in aanraking met de
stookolie.
!

-

-

R.

Farjon

RBntgenstraat 125»
Hilversum
dit artikel'(16 kantjes* ) wel moeten bekorten. Vele korte
noteringen over het balts- en vlieggedrag van de hier besproken
Kiekendieven zijn bij de redactie ter inzage. Interessant was het
tweede erbij gekomen vrouwtje, net lichte kop. riet .eerste vrouwtje waa
donker. En een waarneming, die leek op proói-overname zonder prooi.
Het afsluitend verhaal over de stookolie io inmiddels achterhaald en
bevat geen enkel nieuw element, tenzij we ons nu afvragen, hoe thans in
de Biesbos de trekvogels zijn ontvangen!

Rga_. We hebben

Uit “Mens en Natuur,” dec. 1970
Mansholt heeft destijds voor de t.v. gezegd, dat in ons land geen meter
natuurschoon meer verloren mag gaan. Deze uitspraak had niets met de
verkiezingen te maken. We willen dit dus zeker graag onthouden, al
moeten we wel bedenken, dat er soms verschil kan bestaan tussen wat men
zegt en men werkelijk doet of meent te kunnen doen. De feiten (cijfers)
bewijzen dit wel eens. Zo lazen wij bv in “M ens en Natuur”, dat rond 1900
ons land voor niet minder dan 900.000 ha (....) uit bos- en woeste grond
bestond met 5 miljoen inwoners. Dat ons land rond 1920 nog 800.000 ha
aan natuurgrond bezat met 7 miljoen inwoners en dat ons land in 1970 nog
46O.OOO ha (!!) natuurgrond bezat met 15 miljoen inwoners. In 2000...?
Met deze cijfers op tafel mogen wij ons best afvragen, wat die uitspraak
van dr. Mansholt op de keeper beschouwd nu werkelijk waard is.
tH.
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Uit een schrijven van de

Observatiehut

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

...De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders is bereid, indien de
daarvoor noodzakelijke bouwvergunning wordt verstrekt, in de loop van
1971 een demontabele observatiehut te plaatsen nabij het plassengebied
ten zuidwesten van de Knardijk ter hoogte van kmp. 20.0.Een tekening van
deze hut treft u als bijlage aan.
De hnt is bedoeld voor waarnemingen in het algemeen, waarvan
uw Vogelwerkgroep, onder nog nader te stellen voorwaarden, eveneens gebruik kan maken.
Voor de goede orde wil ik u er uitdrukkelijk op wijzen, dat deze
observatiehut een tijdelijk karakter krijgt en zal worden verwijderd zodra
de ontginning- en inrichtingswerkzaamheden dit noodzakelijk naken.

De noodzakelijke
hoop

ik

domeinvergunning met 'bijbehorende voorwaarden
te doen toekomen.
De Directie van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders,
Voor deze:

u zo spoedig mogelijk

*
•

Prof .Dr.;R.H.A. van
Adjunt-Directeur.

Broedgelegenheid
Ook in

1970

•

•

Duin

door Zwarte Sterns

is men

(= Vereniging tot Behoud van Natuurmo’t Gooi en KJN Hilversum) gewoon doorge—gaanmet het plaatsen van hroedvlotjes voor zwarte sterns in een
aantal moersagebieden (Naardermeer, Kortenhoef-West en Vuntus).
drijven
leverden, die zwarte
bleven In
en zo de modderige
het Naardermeer
en Het Hol bodem
waren kanten
afgestoken,

numenten, Vogel Verkgroep

die

sterns voor hun nesten nodig hebben. Daarom zijn er door ons dit

jaar in Het Hol helemaal geen vlotjes meer geplaatst en in het
Naardermeer wat minder dan vorig jaar.
Er werden drie types van vlotjes gebruikt:
.eenling ( 1 groot vlot van ongeveer 50 x 50 cm 2 l;
drieling ( drie kleine vlotjes van
30 x 30 cm 2 aan elkaar verbonden met panlatjea f - in de vorm van
een driehoek.);
vierling ( k van dergeli;jke vlotjes, in een kruis aan elkaar getimmerd.)
-

,
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Tabel 1: type en bezetting.
Aantal Aant.vlotjes Aant. sterneparen Bezettlngs%
Type
Vierling
12
3
3
25
Drieling
21
5
'7
2k
Eenling
55
55
3
5
Totaal
88
11
65
12,5%
De drie- en vierlingen zijn dus duidelijk beter dan de
eenlingen. Reden hiervoor kan zijn dat ze veel stabieler zijn

(minder schommelingen)

•

..

Alle vlotjes waren op dezelfde maniér met wier en modder
gecamoufleerd. Alle vlotjes waren steeds in lange rijen aan
elkaar verbonden
en- met een steen in de bodem of via een boom
aan de oever verankerd. De onderlinge afstand van 2 vlotjes
bedroeg daarbij 1 tot 2,5 meter (die van 2 vlotjes van een dri’eof vierling was ongeveer 75 cm. )
Tabel 2: plaats en bezetting.
Plaats
%
Aantalien vlotjes
Aantal
ling
1
bezet,totaal
sterns
-ling
-ling
34-

Li

Naardermeer Spookgat I
It
it
II
It
w
III
samen
;

:

1
1

-

:

••

4•
1

—

—

—

5

-

Kortenhoef-West plasje I
It
H meerdljk
II
1!
Korremof
III 1
Korremof.
IV 1
samen
2
Vuntus

1
1

-

-
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—

6

2
1
2

1

■39;
*4

5

6

“•

-

-

C

0

1
1
2

100
. 10

2+14
10

0
2
2

62

5
9

17
-25

6

0

0

1
20

10 '

2

12
7

1

12
£

14
0

31
15

Totaal
3
7I
88
11
12,5
55
N.B. Op de vlotjes in de Vuntus vestigden zich wel zwarte
sterns, maar zij verdwenen al vr.T.eg. in. het broedseizoen weer.
Naardermeer Spookgat II en III, Kortenhoef II,III en IV en
Vuntus lagen in óf vormden zelf kleine kolonies.
:

Het lijkt me weinig zinvol om hier uitgebreid aan te gaan
zitten rekenen omdat de aantallen zwarte sterns, die in de verT
gebieden broedden, verschillend zijn (Naardermeer;
65,
est:28 en Vuntus:
15) en de mate van woningnood erg verschillend kan zijn en niet te meten valt. Wel kan
men stellen, dat in het Naardermeer door het afsteken van kanten
en de lagere' waterstand voldoende broedgelegenheid is geweest
in 1970.
Verder heeft men te maken met een soort "alles-of-niets
effect”: de vlotjes liggen in de kolonie en maken dan een redelijke kans om bewoond te worden, of ze liggen er buiten en worden dan niet bewoond. In het voorjaar moeten de vlotjes dus op
de vermoedelijke plaats van de kolonie gelegd worden, of ze
moeten in grote groepen bijeen komen te liggen, zodat daarop
een hele kolonie kan komen. Daarmee ontstaat dan wel het risico, dat zo'n groep helemaal onbewoond blijft (Naardemeer
Spookgat I en Kortenhoef-west l).
Voor eventuele eigen ervaringen of andere opmerkingen
hierover houd ik me sterk aanbevolen:
Bob van Poelgeest, O.v. Noortstr. 83» Hilversum.
—

Kortehhoef—'

—
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Waarom en hoe (slot)
De inventarisatie-techniek zelf.

Ik beperk me tot de territorium-bepalingsmethode.
Er wordt gedurende de periode van de dag, waarop de vogels de
grootste zangactiviteit vertonen, aandachtig door het terrein
gewandeld, en de zingende vogels worden nauwkeurig ingetekend
op een kaartje van voldoend grote schaal. Iedere keer gebruiken
we een nieuw kaartje (we hadden die van tevoren gestencild.)
Bij het intekenen gebruiken we .afkortingen voor iedere
soort, liefst volgens afspraak. Zingende vogels voorzien we
vhn een cirkeltje om de afkorting, want het noteren van een
niet-zingende vogel kan ook nuttig zijn. Een streepje onder de
afkorting duidt erop, dat de vogel een gedrag vertoonde dat er
op zou kunnen wijzen dat hij daar een territorium verdedigde
(zang is maar één van de manieren, waarop de vogel zijn territorium verdedigt.)
Tenslotte een vierkantje om de afkorting als aanduiding
voor een gevonden nest. Wanneer dezelfde vogel op meer plaatsen
zingend wordt .aangetroffen, noteren we die verschillende plaatsen en
de afkortingen door lijntjes.
Op iedere excursiekaart moet duidelijk worden vermeld:
naam waarnemer(s)
datum
precies van hoe laat tot hoe Iaat
in het gebied in kwestie
weer (bewolking, zon, neerslag,
windkracht en 'Windrichting)
eventueel aangevuld met gegevens
over de afgelopen dagen, in het geval dat het weer net is omde zangactiviteit. kort omschreven
Voorts vooral
geslagen
een omschrijving van de mate van nauwkeurigheid, waarmee men
meent te hebben gewerkt Heeft men het gevoel, dat men van een
bepaald stuk niet al te precies alles op papier heeft gekregen,
dan is het nuttig dat te vermelden
Zoveel mogelijk lïyonderheden dus; nooit op het geheugen vertrouwen
Niet alle vogels zingen op hetzelfde moment van de dag;
zó mogèlijk zou daar in de planning van de bezoeken rekening .
mee moeten worden gehouden. De sterkste zang-aetiviteit ligt in
de eerste ochtenduren; merels en houtduiven moeten wel een uur
voor zonsopgang worden geïnventariseerd.
Een minimum voor het aantal inventarisatie-excursies is
moeilijk te geven. Kan men maar eens in de week, dan moet het
weer (dat de zang-activiteit sterk beïnvloedt) een beetje.mee
zitten.
Is men in de gelegenheid gunstige dagen uit te zoeken,
dan werkt men het meest efficiënt en is een gemiddelde van
eens per week redelijk.
Allerlei tips bij,het werk wat betreft de verschillende
soorten zijn moeilijk op papier te zetten; deze moet men
eigenlijk door ervaring leren. Het is daarom raadzaam eerst
enkele seizoenen samen met een meer ervaren iemand te gaan,
zeker als men de zang van de verschillende soorten nog onvoldoende kent.

verbinden

-

-

-

-

-

*
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Het

verslag

In- principe worden, als alle kaartjes binnen zfjn, alle
waarnemingen van één soort over de verschillende dagen in verschillende:aanduidingen op één kaartje gezet Er ontstaan dan,
in het ideale geval, fraaie groeperingen van waarnemingen, waaruit de territoria kunnen worden afgeleid
Aangezien echter in veel gevallen niet zo duidelijk blijkt :
of een aantal waarnemingen tot bijv
2 dan wel 3 territoria behoren, moet eigenlijk
gekeken worden of het beeld van de verspreiding van~de territoria
helder doorkomt. Dit kan wellicht het best gebeuren.door van
het begin af voor iedere, soort een apart kaartje bij te houden,
waarop dus steeds de nieuwe resultaten van elk excursiekaartje
worden pvergenomen. De uitwerking wordt dan eigenlijk, al tijdens het inventariseren gemaakt. De problematische gevallen ontdekt mèn dan tijdig, zodat daar extra aandacht aan kan worden
besteed. Door een actief zingende vogel een tijdje te volgen,
komt men er meestal wel achter, hoe de grenzen van zijn territorium ongeveer liggen.
Op het. schrijven van het uiteindelijke verslag ga ik verder niet, in, behalve dan door midde.1 van de volgende opmerkingen:
Er moet zoveel mogelijk informatie over het bewerkte gebied worden gegeven. Wanneer er geen aparte studie van de' structuur van het gebied is gemaakt, dan is een globale beschrijving
van de vegetatie en structuur toch beslist noodgakelijk. Allerlei opmerkingen als invloed van de mens in het betrokken gebied
(verstoring) ên gunstige invloeden, (als extra broedgelegenheld,
e.d. ) zijn van groot belang-. Iemand die het terrein niet kent,
moet zich een vorstelling kunnen maken van het gebied en omstandigheden; anders heeft het ook geen zin om de resultaten
lezen Vergeet vooral ook de oppervlakte niet (en zo mogeligk de verdeling daarvan) Tenslotte; een kaartje met de plaatsen waar de territoria lagen -geeft de lezer een heleboel extra
-

te^

informatie

•

•

Ikervan bewust niet veel meer gedaan te hebben
dan het aaneenrijgen ; van een aantal' opmerkingen en zal ongetwijfeld voor vele lezers open deuren hebben ingetrapt
Naar ik hoop zullen echter vooral degenen, die dit jaar
•Voor het eerst aan .invéntarisatiewerkzaamheden zullen deelnemen,
profijt kunnen.hebben van bovenstaande uiteenzettingen.
L.S.
Buurma
Egelantierstraat 22,

Badhoevedorp.

T.el.

Even attentie

:

02968

-

3839.

Over inzending van kopij

Hopelijk komen we eind mei met de laatste Korhaan vóór de vakanties.
We proberen augustus weer bij u terug te komen. Bijzonder graag zouden
wij uw vogelervaringen, en zeker ook tijdens de vakanties opgedaan,
tijdig van u ontvangen. Voor enkele goedbedoelende
(ook voor
de toekomst) ons advies: Wij ontvangen soms vrijwel geheel overgeschreven
artikelen uit andere bladen. Hoe interessant deze artikelen ook zijn, we
kunnen ze in deze vorm niet opnemen. Wel indien dergelijke artikelen
critisch of duidelijk aanvullend zijn benaderd, met eigen (dus persoonlijke) nog andere gezichtspunten.

inzenders
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Ziedaar dan
Het is goed eenmaal per jaar zo ongeveer alle kaarten van de Vogelwerkgroep
“t Gooi e.o,” op tafel te leggen. Het werkzame aandeel van onze vogelaars
komt dan wat overzichtelijk voor het voetlicht. Niet
dat,door wie dan ook,
naar complimentjes wordt uitgezien. Maar vele buitenstaanders vragen het
zich Wel eens af:“Wat wil dat nu helemaal zeggen:Vogelwerkgroep.”
Ze zouden
uit zo’n jaarlijkse samenvatting van de voornaamste activiteiten tenminste
kunnen concluderen, dat hier elk jaar weer
en dit geldt dan meteen voor
zo’n 60 Vogelwerkgroepen in ons land!
een enorm stuk niet betaalde vrije
tijd wordt afgestaan ter assistentie van natuurbeheer èn de wetenschap, die
zich dagelijks bezighoudt met het wel en wee rondom het “mysterie-Vogel”.
“Niet betaald,” zei ik. Maar dat is niet helemaal waar. Want de prijs die
we ontvangen is de voldoening om hand in hand met de wetenschap te kunnen
wijzen op feiten, waarvoor anderen gewoon blind zijn. Waar zij met klompen
overheen lopen. Waarvan ze de waarde niet zien, of nooit hebben willen zien
of allang hebben afgeleerd het te onderkennen. Het werk van de vogelgroepers
is daarom méér, dan via een “hobby” het opsouperen van vrije tijd. Het is
per se geen vlucht uit de verveling! Vogelwerkgroepers zijn de vrije
registrators, die meewerken de eb en de vloed van de vogelstand te meten,
causale verbanden te zoeken tussen terreinverkaveling/verdwijning,
grondvervuiling, watervervuiling, blotoopbederf en de invloed hiervan op
de vogelstand. Jammer, dat van overheidswege dit soort “vrije tijdsbesteding”
subsidiabel nog altijd niet of sterk ondergewaardeerd wordt. Hoeveel gelden
aan manuren zouden er wel inzitten, als alle feitelijk toch wel vaak niet
onbelangrijke onderzoekingen van de vogelwerkgroepers eens niet in het kader
van de zo vaak aanbevolen zinvolle “vrije-tijds-besteding” werden
verricht?
Misschien mogen we dit, ten gunste van dit werk dat beslist moeten blijven
gebeuren, eensduidelijk te
berde brengen.
-

-
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1 Redactioneel
2 Sxcursieprogramma
5 Bestuursmededelingen, jaarver controleurs
Vogelwet 1956,jaarverslag Ringde. IS'JO/'Jl,
mutaties.
4 Jaarverslag secretaresse.
5 Vervolg, jaarverslag penningmr-esse.
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7 Notities: Dwergmeeuwen, Blauwe Reigers.
8 Excursieverslagen.
9 Jaarverslag commissie Z.Flevoland, ullenkast.
10 Waarnemingen uit Z.Flevoland.
11 Vervolg.

12 Nestkastenonderzoek.

13 V eldwaarnemi ngen.
14 Vervolg.
15 Jaarverslag Avlfaunacommissie.
16 Vervolg.
17 Fenólogieohderzoek (slot)
18 Vervolg.

IS Vervolg.
20 Uit andere bladen*
21 Blesbosbezoeken.
22 7 ervolg.
23 Vervolg, Uit "Mens en Natuur", 1970.
24 Broedgelegenheid Zwarte Sterns.

25

Vervolg.

26 Waarom en hoe (slot)
27 Vervolg, Even attentie.
28 Ziedaar dan, inhoud.
Aanhangsel STATUTEN.

(Noteer hiervoor BIT

nummer)

Bijgewerkte uitgave van de Concept-Statuten en Huishoudelijk
Alle wijzigingen tot en met april 1970 zijn hierin
Reglement
verwerkt
Statuten van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken:
Artikel:
1. De vereniging is genaamd: "Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken". Afgekort: "Vogelwerkgroep het Gooi e o.".
2. Zij is gevestigd in de Nederlandse gemeente Hilversum en omvat het Gooi-en Eemland en de Vechtstreek.
3. Zij is aangegaan voor de tijd van 20 (twintig)jaren; te rekenen
vanaf 25 april 1968, Derhalve eindigt zij, behoudens verlenging,
op 25 april 1988.
Het
doel der vereniging is de studie en bescherming van de in
4.
het wild levende vogels.
5- Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen
welke hiervoor bevordelijk kunnen zijn: inventarisaties, excursies, contactavonden, bewakingen, publicaties, coördinatie,
van activiteiten van geli „kgërichtec.aard, de vonping van

commissies, etc.

6. -De vereniging heeft:
a. Gewone leden (rechtspersonen vanaf de leeftijd van 18 jaar
en verenigingen of afdelingen van bonden/organisaties.)
b
c

Donateurs
Andere begunstigers in de vorm van verenigingen of afdelingen van bonden/organisaties
Leden
verliezen het lidmaatschap door schriftelijke opzegging
7
aan de secretaris(esse) met een termijn van een maand voor het
eind van het kalenderjaar; door royement wegens wanbetaling of
wangedrag (ter beslissing aan het bestuur; beroep is moge lijk
. in de algemene
ledenvergadering), of door overlijden
Voor het beëindigen van een donatie gelden dezelfde regels
8 De leden zijn verplicht de voorschriften van de statuten en het
huishoudelijk reglement in acht te nemen
9 Gewone leden hebben stemrecht; ieder lid heeft recht op één
siem
Bij beëindiging van vereniging heboen zij recht op een
aandeel in het batig slot, of de verplichting tot aanzuivering
van een nadelig slot, volgens de regelen daarvoor bij de wet
gesteld
10. De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande
uit twee (of meer) stemgerechtigde, meerderjarige leden, die
jaarlijks de boeken en bescheiden van de penningmeester(esse)
controleren en hun bevindingen mededelen in een voorstel het
beleid van de peni.ingmeester(esse) goed- of af te keuren en
over te gaan tot het al dan niet verlenen Van décharge.
11. De vereniging bevat commissies ter bereiking van het in artikel
U omschreven doel, deze commissies voeren een eigen beheer,
doch dienen minstens tweemaal per jaar verantwoording hiervan
af te leggen aan het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht
voor dit beleid goed- of af te keuren; de comnissie op te heffen
(behoudens goedkeuring van de algemene ledenvergadering.)
1 ?. De geldmiddèlen van de vereniging bestaan uit contributies,
donaties, de opbrengst van bezittingen, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en toevallige baten.
13*De vereniging kan overgaan tot het aankopen van eigendommen.
Het bestuur kan hiervoor eventueel een commissie van beheer in
het leven roepen

Bij een eventuele

ontbinding v n de vereniging

gaat het eigen-

.dom over naar een door de ojheffingsvergadering aan te wijzen
instelling van ornithologische of natuurbeachermings aard
(mits eindiging met een batig saldo )
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een
maximum van negen; te weten: een voorzitter(ster), secretaris
(esse), penningmeester(esse), vice-voorzitter(ster), en overi-

1I(.

ge leden
In: het bestuur is opgenomen een afgevaardigde van .de
gezamenlijke aangesloten jeugdbonden/organis&ties voor natuurstudie, die zal zijn belast met het contact tussen de, Vogelwerkgroep en deze bonden/orgahisaties, die tevens dit bestuure

15-

lid hebben-aangewezen.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de gewone leden, uitgezonderd de vertegenwoordiger
van de jeugdbonden/organisaties die door de contactcommissie
van deze bonden benoemd wordt. De bestuursleden verdelen de
functies onderling, uitgezonderd de voorzitter, die als zodanig gekozen wordt.
Een functie kan door meerdere bestuursleden vervuld‘worden;
een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.
16, Ieder jaar in een van de eerste drie maanden wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarin:
a.het bestuur over de toestand van de vereniging in het afgelo-:
pen jaar verslag uitbrengt
b de jaarstukken behandeld worden
c de kascommissie verkozen wordt
d het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar aan de orde
wordt gesteld
e de voorzitter verkozen wordt en in eventuele vacatures in het
bestuur voorzien wordt
Buitengewone ledenverg deringen kunnen door hei. bestuur, indien minstens tien leden dit wenselijk achten, of indien het
bestuur dit zelf wenselijk acht, worden bijeengeroepen
Leden richten zich in dit geval ui terlijk veertien dagen voor
de geëiste vergadering tot het bestuur met de opgave van de
punten, die zij behandeld willen zien Indien het bestuur
.hieraan geen gevolg geeft, zijn de ondertekenaars bevoegd de
vergadering zelf bijeen te roepen op kosten der vereniging
met inachtneming der statuten en het huishoudelijk reglement
1? Er is een huiahoudelijx reglement, dat geen bepalingen mag
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten
18 Geschillen tussen bestuur en leden worden beslist door drie
scheidslieden, waarvan er een zal worden aangewezen door het
bestu r, een door het betrokken lid of door de betrokken leden en de derde in onderling overleg door de beide reeds ge-

noemden.

•'

19. Het vereniging sjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
20. Een besluit tot wijzigingen van deze•statuten kan alleen wor-

21.
.

den genomen indien bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering wa ir het voorstel zal worden behandeld, dit voorstel
volledig wordt medegedeeld en’biet desbetreffende besluit met
een meerderheid van 3/U der geldig uitgobrachte stemmen bij
èen quorum van 2/3 van het aantal leden wordt genomen.
De vereniging kan slechts worden ontbonden krachtens een met
een meerderheid van 3/U der geldig uitgebrachte stemmen geno?men besluit in een daartoe belegde vergadering, waarin tenmin-

ste

een

2/3

deel der leden aanwezig

is.

Indien dit niet het geval is, wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste,
waarin, ongeacht het aantal der aanwezigen, het besluit tot
.ontbinding met een meerderheid van tenminste 3/h deel der
geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen,
22 Het besluit tot ontbinding houdt in de benoeming van een of
meer liquidateurs, respectievelijk plaatsvervangend liqui-

„
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dateurs en een commissie van toezicht aan wie de rekening en
de verantwoording der liquidatie wordt gedaan, alsmede de
bestemming van een batig saldo.
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.;
1. Het bestuur bestaat uit maximaal negen leden. De voorzitter
(ster) is belast met de leiding der vereniging; hij/zij
presideert en leidt de vergaderingen.
De vice-voorzitter(ster) neemt bij ontstentenis of belet
van de voorzitter(ster) zijn/haar functie waar.
De secretaris(esse) is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van de convocaties voor de vergaderingen
en uitingen, het bi jhoiiden van de ..notulen van bestuurs- en
ledenvergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst
het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het archief
De aenningmeester(esse) is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging
Het
bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat
2
de voorzitter jaarlijks en de overige leden eenmaal in de
twee aftreden De secretaris(esse) en de penningmeester(esse)
treden niet gelijktijdig af
Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden
geschorst bij verregaande nalatigheid in de waarneming van
zijn/haar functie, in geval van schromelijke overtreding van
de statuten of het huishoudelijk reglement.
3 Bestuursleden, leden van de kascommissie en overige commissieleden zijn na aftreden terstond herkiesbaar
U In tussentijdse vacatures vult het bestuur zichzelf aan.
5 De kascommissieleden treden beurtelings om de twee jaar af.
6. Voorzitter, secretaris en penningmeester(c. q,. -ster,-esse)
vormen het dagelijks bestuur. Zij kunnen in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten door do eerstvolgende
bestuursvergadering bekrachtigd worden.
7» De voorzitter(ster) stelt de bestuurvergaderingen vast. Het
bestuur dient minstens zesmaal per jaar te vergaderen. Een
bestuurvergadering kan niet worden gehouden wanneer niet
tenminste de helft der bestuursleden aanwezig is.
8, Bestuurs- en ledenvergaderingen moeten minstens veertien
dagen van te voren aangekondigd worden. In spoedeisende gevallen (ter beoordeling aan de voorzitter) kan deze termijn
verkort worden tot respectievelijk twee en vijf dagen.
9. Het bestuur stelt indien mogelijk kandidaten voor de vrijgekomen functies in bestuur en kasconrdssie voor.
Tegenkandidaten moeten voor de ledenvergadering met de steun
van minstens vijf leden schriftelijk bij het secretariaat
zijn ingediend
Een indiening van een tegenkandidaat dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van
de tegenkandidaat.

10.

zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk
staking der stemmen wordt een herstemming gehouden; indien' de stemmen wederom staken, beslist het lot.
Leden en donateurs van 18 jaar en ouder betalen een jaarcontributie van f
12,50. De studenten, jeugdbonden, militairen en huisgenoten betalen half geld.
Adspirantleden tot de leeftijd van 22 jaar zullen door het
bestuur geattendeerd worden op de mogelijkheid zich aan te
sluiten bij een in het ressort van genoemde Vogelwerkgroep
gevestigde jeugdbond/-organisatie op het gebied van de natuurstudie, welke collectief lid van deze werkgroep is.
Leden van de aangesloten en omschreven jeugdorganisaties
zullen in de gelegenheid worden gesteld bijeenkomsten te bezoeken en aan excursies deel te nemen, indien zij hiervan
tijdig kennis hebben gegeven aan de contactman(-vrouw) van
hun organistaie/bond.
Na overleg met deze zal door het bestuur van de Vogelwerkgroep het contigent jeugdbonders dat aan de activiteiten
kan deelnemen, worden vastgesteld.
Over
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