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-

april 1977

Redactioneel
Zoals u heeft gezien worden vanaf dit jaar de bladzijden van De
Korhaan doorgeteld. Hierdoor wordt het opzoeken van oude artikelen vergemakkelijkt. In dit nummer vindt u o.a. een verslag van de excursies naar de
Grooimeerkust en het even verder gelegen eiland Texel.
Verder een broedvogelinventarisatie van "De Monnikenberg" van de hand
van H. Harder en een waarneming van een Ortolaan.
Pagina 32-35 is gereserveerd voor de voortgang van het Atlasproject
in ons werkgebied. Hopelijk werkt u allen hieraan mee, evenals aan de oproepen om andere gevraagde gegevens.
Ook de bekende rubrieken, terugmeldingrlngors, veldwaarnemingen en
ontvangen litteratuur treft u aan in dit blad.
Het verslag van onze Algemene Ledenvergadering vermelden wij als slot,
deze vergadering had een goed en rustig verloop.
Dat het tegendeel ook mogelijk is leest u hieronder.
Uw speciale aandacht

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
Op 7 mei j,l, Is tijdens een algemene ledenvergadering een ernstige
crisissfeer ontstaan tussen het bestuur en de leden van deze,vereniging.
De overgrote meerderheid van de aanwezige leden kan zich niet meer verenigen
met de houding, handelingen en de besluitvorming van het bestuur, waarmede
de bescherming van onze vogels allerminst is gediend.
Mogelijk zullen de leden van de Vogelbescherming wel geïnformeerd worden door middel van de nodige publicaties hierover. Van deze zijde attenderen
wij u op deze zeer belangrijke zaak en roepen de leden van de Nederlandse
Vereniging tot bescherming van Vogels op zoveel mogelijk de eerstvolgende
ledenvergadering te bezoeken, waarvan tijd en plaats in ieder geval zullen
worden gepubliceerd in De Lepelaar, Het blijkt dringend noodzakelijk dat de
samenstelling van het bestuur drastisch wordt gewijzigd. Dit kan echter alleen
met de hulp van alle kiesgerechtigde leden van deze vereniging. Probeer daarom, indien enigszins mogelijk, de eerstvolgende ledenvergadering van bedoelde vereniging bij te wonen.
De 'secretaris
H.J. ten Brinke

24
Programma

Weekend

:

15-14-15

mei

INVENTARISATIE in 't HOL, Kortenhoef.
Nu al voor het vierde jaar een inventarisatieweekend en wederom in een natuurreservaat van
Natuurmonumenten ’t Hol. Zoals bekend zullen de
inventarisaties voornamelijk gedaan worden vanuit
roeiboten. In iedere boot gaat een excursieleider
mee.
Technische gegevens inventarisatie-weekend;
Datum vr, 13, za. 14, zo, 15 mei 1977»
Alle excursies vertrekken vanaf het Noodschooltje,
Graaf Wichmanatraat 3, Hilversum,
Vertrektijden;
Terug;
vrijdagavond
22,30 u.
18.30 u.
11,00 u,
zaterdagmorgen 04.30 u.
+

+

17.00 u.
04.30 u,

zaterdagavond
zondagmorgen

+

+

22,30 u.
11,00 u.

Zorgt u vooral goed op tijd te zijn

!

ü kunt aan een of meerdere excursies kosteloos

deelnemen, U dient zich wel op te geven voor 10 mei
a.s. Opgave telefonisch of schriftelyk aan J, Harder
Meteorenstraat 45» Hilversum, tel. 055
52842,
-

Maandag 16 mei

;

en

Dinsdag

24

mei

Vrijdag 10 juni s
op.
Zaterdag 11 juni

AVONDEXCKRSIE per roeiboot op het NAARDERMEER,
vertrek vanaf het vissershuis, duur van 19.00 tot
ca, 22,00 uur. Kosten ƒ 8,
vooruit te betalen.
10.
mei bij C. de Rooy.
Opgave voor
—

NACHEEXCURSIE langs de TTTTEBVJA ARTlffw -van de grote
rivieren.
Zoals gebruikelijk de laatste jaren, gaan we weer onder
leiding van dhr. D.A. Jonkers in de nachtelyke uren
van vrijdag op zaterdag genieten van de sfeer van
roepende en zingende vogels. We hopen op de roep van
''

Kwartelkoning de aanwezigheid van andere ralachtigen,
de uilen* Blauwborst en Bosrietzanger.
Terwijl bij het ochtendgloren hele reeksen vogels zich
,

zullen lachen hcre.ru...,
ü zult er beslist geen spijt van hebben, dat uw
nachtrust erbij inschiet !
Opgave zo snel rnogelyk, doch uiterdijk voor 4 juni.
Vrijdag

1?

juni

s AVONDEXCURSIE OPPAD 's-Gravenland.
Te bereiken
komende uit Hilversum
over de Vreelandseweg, richting I s-Gravenland, over de brug eerste weg
weg links.Vertrek 19.00 uur 0.1.v. dhr. J. Harder.
Opgaven bij C, de Rooy, tel: 02158
1641 (na 18,00 u.)
-

-

-

Denkt u aan proviand (drinken), laarzen en regenkleding
bij de lange tochten en bij minder mooi weer !
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Ledenmutaties
Nieuwe leden:
Mevr,

N. Hoeksma

•

M. Grimmen
ihr. R. Wortelboer
dhr. R. Bolier
mevr. H.C.M. Ivo
dhr. J.P, Kostelijk
mevr. N. Jurgeflgdhr. J. Swart
dhr. J.D, Verwey
dhr, R.W. Walrave
Mevr.

3, Naarden 02159-43189

Van Hall-laan
Nooiderweg
Eikbosserweg
Van Reenenlaan

128, Hilversum

262,

035-55662

Hilversum
-41093
Baam
28,
02154-13589

1,
58,
114,
197,
3,
233,

.
Zonnestein
Weerensteinerlaan
Noorderweg
Noordereind
_

Meentweg

Ceintuurbaan

„

Amstelveen
Bussuu
Hilversum

035-57326
„-61326
Blaricumo2lss-15480
*sGraveland

Bussum

02159-31238

Bedankt:
dhr.

G.N, van den Brink

Kromme Pad

dhr,

J.M. Heidenreich

Westwal

1, Naarden

Vlindermeent

5?

21, Laren

Adreswijzigingen:

mevr. M. Gunst
dhr. J.L.M. Bos

9>

Parallelweg

Hilversum
Bussum
toevoeging? postbus

1061

Bestuursmemedelingen

Na afloop van de algemene ledenvergadering op 24 maart j.l. bleek de heer
R.G. Moolenbeek bereid zitting te nemen in het bestuur.

ging hiermee akkoord en liet deze tussentijdse benoeming
het bestuur ingaan per 31 maart 1977.
Het is verheugend dat de heer Moolenbeek, die al eerder zitting had in
het bestuur, zich weer daadwerkelijk voor onze vereniging kan inzetten,
Overigons ontbreekt het de vereniging nog steeds aan een voorzitter

Het
als

bestuur
van
lid

By leden die voor 1 .juni de contributie nog niet hebben betaald
wordt de bezorging van de "Korhaan" gestaakt,
de penningmeesteresse
Koodschooltje
In verband met een op handen zijnde verhuizing van lokaliteit zijn er
tot nader aankondiging geen bijeenkomsten neer in het Hoodschooltje te
Hilversum,

Eventuele inlichtingen hierover bij nevr. De Wijs,
Stalpaertstraat

Hilversum,
tel;

035

-

56928

10,
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de

Vogelwerkgroep

“Het Gooi en Omstreken”

gehouden op donderdag
te Hilversum,
Aanwezigs

24

maart

1977

in de zaal van de Goede Herderkerk

de bestuursleden J, Harder

(secretaris),

(voorzitter),

H,J.

ten Brinke

mej. A, van Leyden (penningneesteresse),
P, van der Poel (bestuurslid/vice-voorzitter), mevr. L.J,
Dwars-van Achterbergh (subgroep Excursies), mevr, A.C.

Hartlief (subgroep Zuidelijk-Flevoland), mevr. M.A.P.H,
de Wijs-Tabois (beheer Noodschool), W.E, Cohen (redactie—-

groep de Korhaan), R, van Poelgeest (subgroep Avifauna),
H.W, de Soete (subgroep Nestkasten) en 56 leden.

1.

By de opening van de vergadering heet de voorzitter de vele
aanwezigen van harte welkom, in het hyzonder het erelid de
heer D.A. Jonkers en zijn echtgenote, de heer van Nieuwenhuizen
uit Baarn, die deze avond te gast is als lid van het I.V.N,
Eemland en de heer E, Boeve, lid van onze VWG, die deze avond
een tweetal van door hem vervaardigde films over het nestgedrag
van Koolmees en Staartmees zal vertonen.
De voorzitter memoreert het 10 jarig bestaan van de VWG en schetst
een globaal overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit deze
periode. Hy leest onder andere de notulen van de oprichtingsvergadering voor, waarbij de heer Bos als voorzitter en mevr. de
Wijs als secretaresse optraden.
Een uitvoeriger verslag over de gebeurtenissen van de afgelopen
10 jaar zal nog worden gepubliceerd in de Korhaan, belooft de
-

voorzitter.
Met een tweetal belangrijke onderwerpen heeft het bestuur van de
VWG het afgelopen jaar intensieve bemoeien.
gehad.
Ten eerste het hondenaanlijngebod in de natuurgebieden van de
Stichting het Gooisch Natuurreservaat (hierover komt in een volgende Korhaan nog een verslag).
Ten tweede het beheer en onderhoud van het Spanderswoud (zie
over dit onderwerp een publicatie elders in dit blad).
Na een vraag hierover van de heer Jonkers, zegt de heer Harder
toe, namens het bestuur van de VWG de zaak over het hondenaanlijngebod te blijven behartigen, nu het bestuur van de VWG gedeeltelijk demissionair wordt door het tegelijk aftreden van een
aantal bestuursleden, waarvan de voorzitter,

secretaris! van de Algemene Ledenvergadering
van 25 maart 1976, (gepubliceerd in de Korhaan van maart/april
1976, jaargang 10, no. 2) worden goedgekeurd.

2.

De notulen van de

5,

Bespreking van de jaarstukken 1976 (gepubliceerd in de Korhaan
van januari
februari 1977» jaargang 11, no. 1 ).
-

a.

Verslag van de secretaris. Goedgekeurd,
Aanvulling onder bestuur: "mevrouw A.C. Hartlief, voor de
subgroep Zuidelijk-Flevoland",

b.

Verslag van de subgroep Avifauna. Goedgekeurd.

c.

Verslag van de subgroep Nestkasten. Goedgekeurd.
Opmerkingen: De heer Jonkers deelt mede, dat het R.I.N, een
gratis aanbieding heeft van het Ministerie van Defensie

27
van een partij lege munitiekisten, die zeer geschikt zyn als
nestkast voor de Torenvalk. Desgewenst kan de VWG ook van
deze aanbieding gebruik maken, (inmiddels is hiervoor een

regeling getroffen).
De heer de Soete doet een dringend beroep op alle controleurs hun nestkastverslagen in te zenden voor het samensteller van het jaaroverzicht.

4,

5.

d.

Verslag van de subgroep Excursies. Goedgekeurd,

e.

Verslag van de subgroep Zuidelyk-Pleyoland, Goedgekeurd,
Opmerking; Deze subgroep is officieel opgeheven, De tellingen gaan voorlopig gewoon door, De noodzakelijke activiteiten worden overgenomen door de subgroep Avifauna,

f.

Redactiebeleid van de Korhaan, Algehele waardering voor de
medewerkers. Een dringende oproep van de voorzitter aan de
leden om goede artikelen-voor publicatie.

pat

financiële beleid,

al

De rekening over

b.

De begroting voor 1977 wordt goedgekeurd.
Opmerking; In het vervolg, zal ter verduidelijking een balans
worden toegevoegd.

1976

wordt yastgesteld,

Bestuur,

a.
-

b,

c.

d.

i

De heer J, Harder treedt af als voorzitter en stelt zich niet
herkiesbaar. Helaas kan in deze vacature nog niet worden voor-

zien.

bestuurslid/vice-voorzitter

De heer P.v.d, Poel treedt af als
en stelt zich niet herkiesbaar, In deze vacature is nog niet
voorzien,
Mevr. A.C.Hartlief treedt af als bestuurslid voor de subgroep
Zuidelijk-Plevoland en stelt zich niet herkiesbaar. Nu deze
subgroep is opgeheven zal deze vacature niet meer als
zodanig worden vervuld,
Mevr. M.A.P.H.de Wijs-Tabois treedt af als bestuurslid en stelt
.zich niet herkiesbaar. Omdat het beheer van de Noodschool aan
haar zorgen blijft toevertrouwd, zal deze vacature niet weer
als zodanig worden vervuld.
Alle aftredende bestuursleden hartelijk dank.

e,

f,

6.

De benoeming van mej. A.van Leyden tot penningmeesteresse
wordt bekrachtigd,
De heer R.van Poelgeest wordt opnieuw benoemd als bestuurslid
voor de subgroep Avifauna.

Kascontrolecoanissie,

De heer S.H, Poelstra en de heer L,F, RJjnja treden af als lid
van de kascontrolecommissie en stellen zich niet meer herkiesbaar.
Beide heren hartelijk dank voor hun werkzaamheden.
Tijdens deze vergadering worden voor benoeming tot lid van de
kascontrolecoiamissie bereid gevonden:
-de heer A. Schaap, Studiostraat 48 te Huizen en
-de heer W. van der Zwaan, Van Limburg Stirumstraat ste Huizen.

Deze benoeiAMgen worden bekrachtigd,
Rondvraag: De heer Jonkers informeert naar de oproep voor medewerking
7.
aan het vogelsoortenonderzoek.De voorzitter juicht dit onderzoek toe
maar zegt dat dit nog onvoldoende vam de grond is gekomen.
Na de pauze was alle aandacht voor de heer Boeve met zijn boeiende films.
De secretaris, H.J. ten Brinke
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Excursie Gooimeerkust
Op zondag 20 maart

startte

om

7

uur een excursie onder R.van Maanen langs de

Gooimeerkust, van Huizer haven tot Oud Naarden.
Het aantal deelnemers was 9. Weersgesteldheid: zonnig, aanvankelijk windstil.
Dat de thuisblijvers zeker wat gemist hebben bleek na afloop. Een gehoorde
opmerking dat in deze hoek van bat Gooi altijd iets bijzonders te beleven
valt werd bewaarheid.
Stel u voors alleen vogelaars op de pier, de zon net
oven de kim
uitkomend, windstil 5 het water als een spiegel. De geluiden die tot ons
konen zijn onvermengd! het fluiten van de
Kleine Zwanen die overvliegen | Wulpen en de klagelijke roep van de Kluut, op het water Wilde Een—deparen. Alsmede Futen, Kuifeenden en enkele Brilduikers.
Op het slikje fouragerend Kieviten, Wintertalingen, een Tureluur, Scholeksters, Watersnippen! Bonte en Kleine Strandlopers. Eén Kluut liet de
Merkwaardige manier van fourageren zien.
Aalscholvers vlogen naar de vosgronden, goed zichtbaar de nu witte
dijvlekken. De zingende Zwarte Roodstaart juist teruggekeerd bevond zich
als een schoorsteenveger op de fabrieksschoorsteen, inderdaad de zelfde
kleur als een veger,.
De Heggenus zingt even
in het overjarige riet als de Rietgors.
de
vermeende Ortolaan dan een van Heur afwijkende Kneu 5 de zang was
Al was
in. elk geval niet die van de Geelgors. De tijdens de discussie hierover
overvliegende groene papagaaiachtige vogel verstoorde de eenheid nog meer,
De vogelgidsen schoten tekort om deze exoot op naam te brengen.
De vogel schreeuwde ons nog iets toe, dat-niemand verstond.' .
Wist u dat een Houtduif onderhuurder kan zijn van een Ransuil ?
Twee vogelsoorten in een woning* we zagen het- op deze ochtend.
Dat de zwarte Specht verzot is op de grote Wilgehoutrupsen, we zagen de
sporen hiervan, dat de groene Specht graag rode bosmiernesten overhoop
haalt en de Grote Bonte er meerdere smidsen op na houdt in dit gebied,
dat de Tjiftjaf op vliegenvangermanier insecten snapt en in de vlucht ook
zingt, zelfs het krassende geluidje vooraf liet horen en dat de Baardmezen
al van ver hoorbaar zijn en geregeld geluidscontact onderhouden.
Het invallende Krakeendenpaar was aan de spiegeltekening uitsluitend te
herkennen
Een vrouw Blauwe Kiekendief in schommelvlucht bleek in staat alle vogels
van het slik op te doen vliegen.
Een Groenling als een kanarie zo geel was aan de zang.
Witte Kwikken, Staartnezen, Ringmussen in nestkasten, 6 Torenvalkjes
waarvan één een afwijkende kleur had maakten, dat een onzer zo enthousiast
werd dat hij op zijn knieën ging tussen het riet, waardoor zowaar de laar*zen vfilllepen.
Het ging deze keer niet zozeer
on de soortentelling naar inzonderom
de
heid
kleine details die deze ochtend tot een heel fijne genaakt
%

-

hebben.
Yoor herhaling vatbaar.

G. Rieken
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Jubileumnummervan

de Korhaan

Een van de activiteiten om ons 10 jarig bestaan waardig te gedenken
is het uitgeven van een jubileumnummer van de Korhaan.
Eet bestuur heeft in overleg met de redactie besloten om te kiezen uit
de twee volgende mogelijkheden:
1. het opnieuw laten verschijnen van leuke en goede artikelen die reeds
eerder in de Korhaan gepubliceerd zijn of
2. een aantal nieuwe artikelen waarin bijvoorbeeld het voorkomen e.d.
van een vogel uit het Gooi behandeld wordt.
Dit laatste heeft onze voorkeur, er zullen dan wel auteurs nodig zyn
die deze artikelen "van formaat" willen schrijven.

Hoeft u suggesties of heeft u net een goed.-e-tek"k'öpy liggen, aarzel dan
niet en neem kontakt op met de redactie.
Het

Zeals

Spanderswoud, park

of

natuurgebied?

we

allemaal in de krant hebben kunnen lezen en zelf in het Spanderswoud konden aanschouwen heeft de gemeente Hilversum gemeend een aantal nog
waardevolle beuken te moeten kappen.
Een en ander was voor het VWG-bestuur aanleiding om onderstaande brief aan
de gemeenteraad te sturen.
Aan de gemeenteraad van Hilversum

Betreft; onderhoud Spanderswoud

■

Raadhuis
Hilversum

Hilversuia, 6 april 1977

Geachte dames en heren,

Het bestuur en de leden van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken
zijn diep geschokt door het kappen van beuken in het Spanderswoud,
Wij betreuren het ten zeerste dat er ondanks de gedane toezeggingen
van gemeentelijke zijde, de bosbouwkundige werkzaamheden te stoppen, er kortgeleden toch een overhaast begin gemaakt is'met het vellen van een groot
aantal onvervangbare en beslist nog niet nutteloze beuken.
Opnieuw vragen wij ons af wanneer het gemeentebestuur nu eens werkelyk naar de natuurbeschermers gaat luisteren en met hen wil overleggen.
En wanneer er dan overleg gepleegd kan worden is het toch dringend gewenst
dat dit overleg plaats heeft vóórdat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd
zijn. Slechts dan kan er eerst sprake zijn van echt overleg.
De Vogelwerkgroep het Gooi e.o. vraagt zich nu in de eerste plaats
af welke de beweegredenen van de gemeente Hilversum kunnen zijn geweest
om ondanks de gedane beloften toch een begin te maken met het vernietigen
van weer een stukje van onze Gooise natuur.
In de tweede plaats willen wij een beroep doen op U, raadsleden,
deze zaak grondig te onderzoeken, aangezien U toch tot taak heeft de
bevolking van Hilversum te vertegenwoordigen en zoals U stellig zult weten
een zeer groot deel van deze bevolking erg begaan is met het wel en wee
van het Spanderswoud.
Vertrouwend op Uw medewerking in deze,

Naraens de Vogelwerkgroep het Gooi e.0,,
Hoogachtend,

J. Harder
Meteorenstraat 45
Hilversum

In afschrift

J. Harder
aan;

Leefmilieu het Gooi
Contactraad voor de Natuurbescherming'
Dagblad de

en Eemlander

I

tGooi
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Broedvogelinventarisatie ”De Monnikenberg”

1976

Terreinbeschrijving:
s Ten oosten van Hilversum, grenzend aan het Diaconessenhuis
en de spoorlijn Hilversura-Baarn,

a. Ligging

b. Oppervlakte

50 ha.

:

ca,

c. Kaartblad

;

32 A (Soestdijk) schaal 1:25,000,

d. Eigenaresse

:

Zr, Augustinessen van St. Monica,

e. Toegangsbepaling: Vrije wandeling op wegen en paden,
Zowel naald, als hoog en laag loofhout, hier en daar gemengd bos. Ook is er een weiland ter grootte van ca, 7 ha.
Langs de paden vele rijen oude beuken, met hier en daar een open plek of veldje.
Voorts zijn er twee vennen, édn in het bos en het ander in het weiland.
Daarnaast zijn er ook nog twee riool-lozingsvijventjes langs het weiland. Tenslotte is er nog een kleine speeltuin en een grote moestuin.
Rijksweg 27 loopt aan de oostzijde over een gedeelte van het terrein heen.

f. Biotoop

:

Inventarisatie methode: Er werd geïnventariseerd volgens de methode van Tinbergen,

i 0700 h.
18-4.-76; 26-4.-76; 29-4.-76; 1-5-76; 10-5-76,

Inventarisatie tijden

:

Inventarisatie data

:

Waarnemer

s Henk Harder

Broedvogel

overzicht

Broedvogels van

1976

van 04.00 h tot

van

het aantal

1975)

(+

S o o r t

Aantal paren

1976
Wilde Eend
Slobeend
Wintertallng
Bergeend
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Holenduif
Houtduif
Turkse Tor tel
Bosull
Ransuil
Groene Specht
Zwarte Specht
Boerenzwaluu
Huiszwaluw
Witte Kw.staart
Winterkoning
Heggemus
Grote Lijster
Zanglijster
Merel

Gekr.Roodstaart

Grote Bonte Specht

»

2

2
1

—

1

-

1

nin,

1

1

nin,

2

2-3

1

1

1

2

1

M

4.-5
2
2

4.-6
1

S o o r t

1975

nin,4-0
min, 3
1

2

4.-6

Roodborst
Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis
TJiftjaf
Goudhaantjes
Bonte Vl.vanger
Koolmees
Pimpelmees
Zwarte Mees
Kuifmees
Staartmees

H

Groending
Goudvink

if

3

Vink
Huisnus
Ringmus

1

1

ca, 21
ca, 10

2
11
ca,

3
U

30

ca,23
ca,

1
12

13

ca,30
1
cun,

1975

ca. 17

ca,20

5
5

4
2-4

ca,

ca.

min, 8

9

8
min, 1
min. 21
min, 15

2

2

Boomkruiper

1
8

??

Aantal paren

1976

5

Niet geteld, Is wel aanwezig. Totaal

Spreeuw
Zwarte Kraai
Kauw
Ekster
Vlaanse Gaai
Booaklever

2

1
1
-

min, 5
ca, 8
min, 8

.1
ca,

5

1

A

3
min, 6
if

1
1

2-3
1

3
if

K

if

if

ca,

1

2
2

min, 3

2-4

min, 8

4

25

ca. 17

14

3-4

ca. 10

4

soorten als broedvogel waargenomen.

31
Do volgende zoogdieren komen ervoor:

(soms diverse waarnemingen)

Ree
Konijn
Haas

1 waarneming

Eekhoorn'

-

-•

.

diverse waarnemingen mln 2 stuks

Wezel
Vos
Rat
Diverse mulzensoorten
Mol
Vleermuis

"

"

uitwerpselen gevonden en binnen gedrongen in kippenhok
bruine
min, 2 soorten (soort onbekend)

Opmerking (en) blj enkele

Wilde Eend
Bergeend
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Holenduif
Bosuil
Ransuil
Groene Specht
Zwarte Specht
Bonte Vl,vanger
Koolmees
Pimpelmees
Zwarte Mees
Gêkr,Roodstaart
Kauw
Booraklever

•

soorten:

gezien met jongen 4 en 7
1 jong dood gevonden
4 jongen, 1 ei in nestkast
j Hen met 5 jongen gezien
Nest met 2 eieren gevonden
Van één paar 2 jongen in Bosuilenkast
2 jongen en 1 el in nestkast
1 nest gevonden
2 nesten gevonden
3 keer gehoord op het terrein
s in nestkast 4 eieren
s in nestkast 8 paar
in nestkast 2 paar
in nestkast 1 paar
in nestkast 3 paar
2 nesten gevonden
1 nest gevonden

:
:

:

;

:

:

;

;

:

:

;

:

;
:

H. Harder
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Voortgang

De

van het Atlasproject in Het Gooi

Het doel van het Nederlandse Atlasproject is om van vakken van 5 x 5 km. vast
te stellen welke soorten vogels er broeden. In Nederland is men daar in 1973 voorzichtig mee begonnen, en in 1974 op grote schaal mee verder gegaan.
Het is de bedoeling dat geheel Europa op deze wijze wordt bewerkt, zij het dat
de meeste vakken groter zijn (meestal 10
10 km) dan
in Nederland. Van GrootBrittanië en Ierland, Frankrijk en Denemarken is een dergelijke atlas nu al (in boekvorm per soort
een kaart met begeleidende tekst) gepubliceerd. Nederland loopt niet.
zo voorop, 1977 is het laatste jaar voor de inventarisaties.

x

+

De opzet van het Atlasproject gaat niet verder dan van de diverse 5x5 km. vakken
er broeden, niet om er het aantal broedparen van te bepalen, De waarnemingen worden op systeemkaarten genoteerd en per computer verwerkt.
Er is een codelijst voor de waarnemingen, omdat het duidelijk is dat bijvoorbeeld
een nest met eieren broeden wel bewijst, terwijl van een vogel die maandenlang achtereen op dezelfde plaats zit te zingen het broeden wel aannemelijk is maar toch nog
niet bewijst.

vast te stellen welke soorten

•

Kolom Ai 3 Aanwezig
Code 0
Soort waargenomen, een of meer raaien, in het broedseizoen buiten het
Broedbiotoop (b,v,Kokmeeuwen boven een bos. Lepelaars.-±a .een sloot of
Visdieven boven een stadsgracht).
Kolom B
Mogelijke broedvogelsoorten
Code 1
Soort waargenomen, een of meerdere malen, in het broedseizoen in het broedbiotoop.
Code 2
Eenmalige waarneming van zingende of baltsende vogel in het broedseizoen.
Kolom C
Waarschijnlijke broedvogelsoorten.
Code 3
Waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen,
4- Terrltorlungedrag (zang, gevechten etc,) op tenminste 2 dagen, die meer
dan 1 week uit elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld.
5 Baltsgedrag (ook copulatie),
6
Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats (b,v, een Kauw die
in een schoorsteen verdwijnt).
7
Angstkreten en ander gedrag, dat wijst op de aanwezigheid van nest of
jongen.
,T
8
Vangst van vogel net broedvlekken (dus speciaal voor ringers),
9 i Transport van nestciaterlaal, nestbouw of uithakken van nestholte.
:

-

_

:

=»

:

:

:

=

:

"

:

"

:

"

;

"

:

:

"

Kolom D
lO
"

11

"

"

"

"

11
12

13
IA
15
16

:

:

;

:

•

:

:

:

=

Zekere broedvogelsoorten,

Afleidingsgedrag (zoals gesimuleerde verlammingsverschijnselen, waardoor
de waarnemer van nest of jongen wordt weggelokt),
Pas gebruikt nest of verse eierschalen gevonden.
Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders
waargenomen,
Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet vastgesteld kan
worden of waarneming van broedende vogel,
Transport van faecos van of voedsel voor de jongen,
Nest met eieren,
Nest met jongen gezien (of jongen gehoord).

In het Gooi is nu al 2
3 seizoenen aan het Atlastproject gewerkt, zodat
van een groot aantal soorten broeden al wel vastgestold is, en het centrale deel
van ons werkgebied eigenlijk al wel af is.
-

Van een aantal "moeilijke" soorten is echter wel de aanwezigheid vastgesteld, maar het broeden zelf echter nog niet, terwijl dat bij b.v, Eenden wel zou moeten, Een aantal andere soorten zou, gezien het biotoop, wel in sommige vakken kunnen
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broeden (of heeft daar vroeger gebroed) maar is (nog) niet gevonden. Deze soorten, waar
van aanvullende waarnemingen dus nog nodig zijn als definitief bewijs voor broeden, of
waarvan moet worden gecontroleerd dat ze ook in 1977 niet in het onderhavige vak
broeden, staan in de volgende tabel.
Atlasvak met enkele plaatsen binnen dat vak; nog te vinden soorten;
Tabel 2
25
4-7 Dodaars, Bergeend, Zomertaling, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend,
Tafeleend, Holenduif, Bosuil, Grote bonte Specht, Zwarte RoodWeosp, Huiden
staart, Sprinkhaanrietzanger, Grote Karckiet, Bonte Vliegevanger,
Glanskop, Baardnees,
;

-

25
4-8 (af)
Huidorberg,
stukje
-

25
57 (af)
Weesp, Nederhorst den Berg
-

25

-

58 (af)

•

Zomertaling, Wintertaling, Kuifleeuwerik,

Dodaars, Bergeend, Wintertaling, Kuifleeuwerik, Kleine bonte
Specht,

Wintertaling, Steenuil, Bonte Yliegevanger.

Naardermeer,
Bussun

26 4-1 (af)
Huizerkust
-

Bergeend, Slobeend, Boomvalk, Fazant, Scholekster, Kleine bonte
Specht, Grasmus, Zwartkop, Matkop, Boomkruiper, Goudvink, Ringmus,

(af)
Huizerpier

26

Gele Kwikstaart
51 (af)
Bussum, Naarden,
Blarlcun, Hulzen
-

26 52
Dodaars, Wintertaling, Pijlstaart, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend,
Blaricun, Oostor- Wateral, Bontbokplevier, Kleine Plevier, Strandplevier, Holenmeent
duif, Groene Specht, Snor, Goudhaantje, Zwarte Mees, Glanskop,
Staartmees, Bonte Yliegevanger, Putter, Goudvink,
-

17 (af)
Vreeland, Overmeer
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-

18 (af)
Kortenhoef,

31

-

Dodaars, Zomertaling, Krakeend, Patrijs, Watersnip, Groene
Specht,

Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Vuurgoudhaantje,

's Graveland en
Hilversum

Dodaars, Purperreiger, Bergeend, Zomertaling, Wintertaling, Krak31 27
Loenen, Looseend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Bruine Kiekendief, Patrijs,
drechtse Plassen, Porseleinhoen, Scholekster, Watersnip, Tureluur, Groene Specht,
Oud Loosdrecht
Glanskop, Baardmees, Grauwe Yliegevanger, Bonte Yliegevanger_en
-

Breukelerveen

Appelvink,

31
28 (af)
Nieuw Loosdrecht, H’sum

Dodaars, Wouwaapje, Zomertaling, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Sperwer, Grote Karekiet.

11 (af)
H'sum, Laren

Boomvalk, Glanskop, Appelvink»
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Dodaars, Fuut, Knobbelzwaan, Bergeend, Wilde Eend, Zomertaling,
Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Torenvalk,
Patrijs,
Wateral, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Watersnip,
Kemphaan, Holenduif, Tortelduif, Koekoek, Bosuil, Ransuil, Gierzwaluw,
Groene Specht, Grote bonte S :>echt, Kuifleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw. Zwarte Kraai, Ekster, Kauw, Vlaamse Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Kuif mees. Glanskop, Matkop, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Zwarte Roodstaart, Geklaagde Roodstaart,

-

32

-

12
Eemnes, Baarn,
Eempolder (zuidelijk deel)
-

34
Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Tuinfluiter,
Grasmus, Braansluiper, Goudhaantje, Bonte en Grauwe Vliegevanger,
Appelvink, Putter, Kneu, Goudvink, Vink, Rietgors,
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-

21 (af)

U kunt nog aan het Atlasproject meedoen door uw waarnemingen van de soorten
van bovenstaande lijst van het broedssizoen 1977 op de gewone waarnemingskaartjes
in te vullen, de plaats nauwkeurig op te geven, en de waarderingscode te vermelden.
Als u ze, zoals altijd, bij de heer A, Bode inlevert, komt het in het archief van de
vogelwerkgroep (dus voor iedereen ter inzage) en wordt het ook voor het Atlasproject
bewerkt. Kortom, een prachtkans on te laten zien dat dit een vogelwerkgroep is.

Namens de Avifauna-commissie
Bob van Poelgeest

(Vervolg van biz, 37, De tocht naar Texel)
Het werd wat fris omdat de zon weg was en het liep tegen vieren, We reden
nog door het bos. Daar hebben we ook gezocht naar uileballen, Bij het instappen
hebben we afscheid genomen van een paar vogelaars, die op Texel zouden blijven.
Tegen vijf uur dronken we koffie op de boot en waren we eilanders af»
Op de terugweg zagen we nog neer Fazanten en zelfs een achttal Blauwe
Reigers, die opwiekten en statig de lucht in zeilden, On ± 19.00 u, stonden we wèer
bij het station.
Het was een geweldige tocht net mooie

natuur.

zon, weinig wind

en in een prachtige

Een enorme belevenis.

M.H. Bloemhard
De Jubileumavond

Donderdag, 28 april 1977 is de jubileumavond gehouden van de vogelwerkter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Een heugelijk feit dat dank zij
groep,
de inzet van een aantal enthousiaste vogelaars op passende wijze is herdacht.
Hoewel de beschikbare ruimte enigszins beperkt was hebben de organisatoren toch
kans gezien een tentoonstelling in te richten, welke op voortreffelijke wijze de
veelzijdige activiteiten van onze vogelwerkgroep te zien gaven.
Vele autoriteiten van binnen en buiten het Gooi, alsmede andere vogelwerkgroepen hebben persoonlijk of schriftelijk hun gelukwensen aangeboden en blijk,
gegeven van hun belangstelling en waardering.
Een 2-tal leden, dat een zeer actief aandeel heeft gehad in de oprichting
van de vogelwerkgroep werd het erelidmaatschap aangeboden; mevrouw de Wijs en de
heer van Dijk,
De cineast Jo van Dijk vertoonde twee films, De eerste ging over het
vogelleven in het Naardermeer met ondermeer unieke opnamen uit de kolonies van
Lepelaar, en Purperreiger, De andere film gaf een prachtig beeld van het vogelleven
in het duinlandschap.
Met een bezoekersaantal van ruim 165 zal deze fijne avond nog lang in
herinnering blijven van vele vogelvrienden.
De secretaris

H.J. ten Brinke
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De

eerste belevenissen

van een

vogelaarster

De tocht naar Texel
Op 26 maart j.l. om 3.30 u. uit bed. Tot mijn grote verbazing was ik al
wakker voordat de wekker afging. Na -uiteraard heel zachtjes en voorzichtig de
ontbijtboel opgeruimd en afgewassen te hebben- stapte ik gepakt en gezakt, dik gekleed al om 4.40 u. naar het Oosterspoorpleinstation, omdat ik niet wist hoe lang
ik er over zou doen. Ik was om 5.05 u. op het station.
Op het bankje bij het station zittend, keek ik eens zo om me heen en luisterde
naar de merels. Een heerlijke broodgeur bereikte me en ik wist dat bakkerij Overeem
op volle toeren draaide.

Zo

-

5*15 u, Jcwamen de eerste vogelaars binnen lopen en pal daarop de
andere. Het werden er vier, On 5*25 u, vertrok de stoet in het

ene wagen na de

duister naar Texel,
Na verloop van tijd begon het te schemeren en hoorde ik zeggen: "Daar
oien Ekster; daar ~,,Ifen Scholekster, Kijk een Blauwe reiger, weer Scholeksters,
Hd, een Graspleper". Ik word er lichtelijk nerveus van, want,,,,,, ik zag niets.
Wadr moest ik kijken, hoe moest ik kijken; moest ik ver weg kijken of weer dicht-

.....

bij, Stonden ze in het gras of bij het water. Zaten ze in de bomen of vlogen ze. Waar
waren al die vogels? De gewone Eksters kende ik, dus moest ik naar de bomen kijken.
Reigers kende ik ook, dus keek ik naar do waterkant, De vogelaar naast me, die net
Adrie werd aangesproken, troostte me en zei dat ik nog meer en zelfs een heleboel
vogels en Scholeksters zou zien.
Buiten werd het sprookjesachtig door de nevel die er hing. Het deed me
denken aan het verhaal van Die Biene Maja, *s Nachts opende zich een bloen met een
fee tje erin. Ze moest voor een levend wezen een goede daad verrichten zodat ze
*s morgens zou opgaan in nevel, zo niet dan noest ze bij daglicht in de bloem verdwijnen, die zich zou sluiten. Bij het donker worden zou de bloen zich openen en de
kleine fee zou weer op zoek moeten gaan naar een levend wezen. Als dat verhaal waar
zou zijn, uit hoeveel fee'tjes zou al die nevel dan wel niet bestaan?
!

De bonen, die nog geen blaadjes hadden, leken net kant tegen de licht gekleurde lucht, De peppels bewogen zich flauw en de Eksters met wlt/zwarte vleugels en
typisch gevormde staarten vlogen heen en weer,

In de huizen en in de flats floepten hier en daar lichtjes aan,
In de verte werd een plep-kleln stukje rode zon zichtbaar. Je zag een hele
rij huizen achter elkaar staan in de mist. Het eerste half verscholen, het tweede
driekwart, van de derde zag je een gedeelte van het zolderraam en het dok,van de
volgende alleen de schoorsteen en zo verdween de hele rij in de nevel, De zon werd
al groter en roder tot er een prachtige grote, rode ronde ballon aan de hemel hing.
De stoet met vogelaars slierden zich door ons mooie mistige landje naar Den
Helder, On ± 7,35 u, waren we bij de boot. Onze zeer sympathieke en ervaren bestuurster, die zich als Jessie had voorgesteld, waarschuwde me niet teveel koffie
uit de thermosfles te gebruiken, We zouden uren door de polders moeten en op de boot
konden we koffie gebruiken. Toen we in de file stonden hoorden we geroep en stond er
nog een wagen op ons te wach-tpn, het werd do vijfde. Op Texel was er nog een auto met
bemanning, De stoet, thans bestaande uit 6 wagens reed Texel binnen. Adrie was in een
andere wagen overgestapt om de inzittenden te helpen wijzen op alles wat er al zo te
beleven zou zijn. Ik werd meteen attent genaakt op het gezang van een Leeuwerik,
We reden de polder in en stonden stil on de enorme vogels te zien. Daar zag
ik ze dan. Scholeksters, Ze noesten rode snavels hebben en dat zag ik niet. Er waren
Tureluurs, kievieten in de baltsvlucht, de Kluut net zijn mooie tekening.
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Ongelooflijk veel schapen net nog heel kleine lammetjes, Velden en velden vol gele en blauwe crocusjes, In bloei staande narcissen,
We klauterden een dijk op en klonnen over hekjes en zagen heel in de

verte Rotganzen op de Waddenzee, We kregen ook nog een Lepelaar te zien.
Er noest nog even EHBO-hulp verricht worden. Een van de danes was
uitgegleden en greep naar een houvast. Ze kwan net haar hand in het prikkeldraad terecht.
Teruggaande hebben we in een restaurant lunchpauze gehouden en pannekoeken gegeten.
Ik werd noe van het kijken in de kijker. Het was voor het eerst dat ik
me van zo’n ding bediende en kreeg wat hoofdpijn. Tijdens de rit vertelde onze
leider, de heer ; Vogel hoe of ik net zo'n kijker noest omgaan,'Zo ontdekte ik
dat ik de "sphroef" bij de ogenkant niet had bijgesteld, De vogels zag ik
ineens haarscherp. Zelfs de oogërepen kon ik zien.
Een heel veld vol. Goudplevieren kregen we te zien. Als ik het goed begrepen heb(en dat zal wel niet, want het duizelt ne nog), waren ae daar on
weg te trekken. Waarheen heb ik vergeten te vragen.

Tafeleenden, Kuifeenden,
en zo onderdehand voelde
Eenden
Krakeenden, Slobeenden, Bergeenden, Wilde
keer
dat ik hoerde zeggen
Elke
ik ne de grootste eend# Wat wist ik weinig.
kerstbrood en
versierde
boon,
van
een
"Tafeleend" dan kreeg ik visioenen
voor soorten
te
zien.
Wat
bunkers
vogels
op
kerstkrans. Er waren ook nog
knollen
van konijnen
een
vijftiental
ontdekte
het waren ben ik vergeten, want ik
aan
het
scheppen
een
boer
zand
terwijl
of hazen, die rustig zaten te eton,
was. Ze stoorden zich niet aan het toch zeer hoorbare geluld.
Verder ging het weer tot we bij een grote broedplaats kwamen. Achteraf ontdekte de heer Vogel dat we daar niet mochten lopen. Op het water zagen
we weer van alles, w,o, Knobbe" 1 zwanen, Smienten, Dodaars, Zilvermeeuwen,
Stormvogels en M kop"raeeawen, Ik weet nu dat ze Kokmeeuwen heten.
We zagen ook Meerkoetjes en Waterhoentjes,
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Soorten inventarisaties
Evenals in voorgaande jaren is het de bedoeling dat ook in 1977 weer een beperkt aantal vogelsoorten alle waarnemingen, die op broeden wijzen, worden bijgehouden om op deze manier in Het Gooi een volledige inventarisatie van deze soorten
uit te voeren. Deze soorten zijn in 1977: Dodaars, Kuifeend, Tafeleend, Boomvalk,
Oeverzwaluw, Tapuit, Roodborsttappuit en Geelgors.
Het gaat hierbij dus on waarnemingen/tellingen van deze vogels in de periode
april-juli (bij Kuif- en Tafeleend kunnen ook in augustus nog jongen rondzwemmen)
van vogels in hun broedbiotoop. De waarnemingen kunnen op de normale waarnemingskaartjes worden genoteerd, en zoals gebruikelijk worden
afgegeven aan Aart Bode. Ze
komen dan vanzelf in het archief terecht en kunnen worden gebruikt voor een overzicht in de Korhaan.
Nanens de Avifauna-conmlssie

Bob van Poelgeest
Oproep

om

gegevens

van

Ankeveen

Wie kan ons helpen aan fauna- en flora waarnemingen van Hollands- en
Stichts Ankeveen. Vooral (heel) oude gegevens kunnen erg waardevol zijn. Ook literatuurverwijzingen worden op prijs gesteld. Dit in verband met bedreiging van enkele
"unieke" gebiedjes aldaar.
Graag een berichtje naar

Herenweg

56, tel. 60932

Waarneming

van een

R. Moolenbeek, Arnoud Voetlaan 14 of E.

de

Haan,

te Ankeveen.

Ortolaan in Het Gooi

Tijdens ringwerkzaamheden (met J. v.d. Geld) langs de Gooimeerkust nabij
Oud-Valkeveen vingen wij op 25 augustus 1976 een voor Het Gooi niet algemeen te
noemen Gors, n.l. een Ortolaan. Met behulp van Svensson’s determinatiegids en
Handkenmerken van het Vogeltrekstation kon deze vangst gekontroleerd worden, waarbij
tevens werd vastgesteld dat het een vrouwtje 1 kj. (=eerste kalenderjaar, d.w.z.
oen jong van 1976) was. Nadat een ring (B 343.199) was omgelegd en enkele dia’s
gemaakt waren, werd de vogel losgelaten.
Voor zover mij bekend is dit de eerste "bevestigde" waarneming voor Het
(1971) noemt hem een onregelmatige gast en
voor Het Gooi wordt slechts één waarneming vermeld (7 en 8 mei 1963; één ó
één
Naarden, meded. Beek). Bij het doornemen van oude nummers van de Korhaan kwamen
nog twee (onbevestigde) waarnemingen uit Het Gooi voor de dag. Eén door J.G.Wurster
op 14 april 1954, een exemplaar in het Laarder Wasmeer en één van P. Lips en
I. van Woersem op 11 mei 1974 van twee exemplaren op de Kwekerij Gooi en Eemland.
(zie Korhaan jrg. 5(4): 24 en jrg. 8 (6): 12).

Gooi.

De Avifauna van Midden Nederland

en

Het zou interessant zijn te vernemen of er lezers zijn, die aanvullende
gegevens uit het Gooi kunnen verstrekken.
R.G. Moolenbeek
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Terugmeldingen

uit Het Gooi

Samengesteld door R.G. Moolenbeek
Voor dit lijstje werden de terugmeldingen beschikbaar gesteld doors
D. Buitenhuis Ep B.J. van Ingen

26,07.1976

Kokmeeuw

terug

5.227.354

05.09.1976

Naarden
Bussum (E.O,)

afgelezen met kijker

v

Op zich niet zo’n bijzondere waarneming, ware het niet dat dit een
botulisme meeuw is geweest.

(B.I.)

Groene Specht
1.065.606 terug

25.10.1975

01.07.1976

Naardermeer

Boerenzwaluw
S 916*569 terug

30,08.1975

Gooimeer Naarden
Giessendam Z.H.

(jong ex,, B.I.)
(op slaapplaats)

Gooimeer Naarden

(jong ex,, B.I.)

S

953.037
terug

S

S

904.232

31.08.1975
19.09.1975

Gooimeer Naarden

(dood gevonden,

B.)

(Z.W* Afrika)

07.12,1975

Gottesgabe

15.06,1976

*s-Graveland (nest jong uit nest

D.8,)
terug

04.09.1976
09.08.1976

terug

14.08.1976

942.389

B,

4

ex.,

(terugvangst, B.I.)
Zwarte Beer (iJsselmeerpolders,slaapplaats)
Gooimeer Naarden (terugvangst, B.I.)
Gooimeer Naarden

Door jaarlijks vele honderden Boerenzwaluwen te ringen (waarvan ongeveer
jongen en ICs> oude vogels) krijgen we een beetje een idee wat er
met de broedvogels uit het Gooi gebeurt.
Met enige terughoudendheid kunnen we uit deze teugneldingen aflezen
da£- de jongen ongeveer drie maanden in de omgeving van de bróè'dplaats
blijven rondhangen, daarna in (eind) augustus/begin september komen
grotere verplaatsingen (in zuidelijke richting !) voor*
Na september terugmeldingen tot ver uit Afrika ( S 953*037 vloog meer
dan 9000 kilometer alvorens in dodelijke botsing te konen met een

telefoondraad).
Vlaamse

baai

1.065.605

terug

17.10.1975

20.0501976

Gooimeer Naarden (B.I.)
Huizen (geschoten ! Daar doe je nu
je best voor

Spreeuw

K

464.471

terug

16,05.1976

Naarden

(B.I.)

Minsk, Rusland
Daar gevangen om gekooid te worden,

4Z 85.145
.

01.12.1975

?)■

04.12,1971

Duinbergen, België
Naarden (B.I.); ringvangst

'terug 01,02,1977

.

(B.I.)

08.12.1973

Naarden

terug

23.01,1977

Nothward Hill, Kent, Engeland;dood gevonden

Kleine Karekiet
S 742.209 terug

12,08,1973
11.08. 1976

Gooimeer Naarden (B.I.)
Ritthem Zeeland; ringvangst

terug

07.08,1976
26,08.1976

Gooimeer Naarden (B.I.)
Loiret, Frankrijk; ringvangst

terug

04.09.1976
22.09.1976

Escaudain, Frankrijk; dood gevonden

K 46444Ö4
;

S

A

958.586
129.504

'

Gooimeer Naarden

(B.I.)

Deze laatste drie geven een leuk beeld van de trekroute en de treksnelheid.

40
Veldwaarnemingen

Roodkeelduiker
°

iex

daarS

1 ex,. 28-01
1 ex, 51-01
1 ex. 09-05
}“*
1 ex. 04-01

Reendomp

1 ex,
1 ex,

Lepelaar

+

+

Krooneend
meer dan

Casarca

Middelste Zaagbek
Zeearend

10 ex.
68 ex.
520 ex.
110 ex,

door Aart Bode
Winkelman, de W«a, de Roden
611 V
Poel eeest
Vyde Blik
R,v# Poel «e«st
Anna's Hoeve
idea
Naarderbos
D
H T Poel S®«‘
Hilvereumse Meent
den
Laiabrechtskade
iden
Magdalena
T
aaard
»

,

«

*

*

'

*

02-10
15—01 Zanddyk

1 juv 18-12

Wilde Zwaan
Kleine Zwaan

Smient

samengesteld

903

iqm

■^•Rluister

N«J,Dwars

Oostv.diep bij paal 20
P, Dieperik
en HH, Verschuur,
Malléï';
Farwerck,

Zuid-Plevoland
Dieperigk/Muller
16—10 Bij Oud—Valkeveen,
Poelstra/Pluister
Poelstra
14-11 Gooimeer Eind Zuiderz.weg,

02-01

'

Dieperink/Muller
25-12 Zanddijk
3 ox, -2-s—lo ilaardexbos Pluister/v.Maanen/Griffioen
3 ex. 13-11 idem
Poelstra/Pluister
700 ex. 09-02 Waterl.Plas-Loenerv.Plas
Poelgeest
Poelgeest
4 ex, 01-03 Hilversums Wasmeer
2 ex, 12—03 Eempolder—Zuid
Persijn/Griffioen
1 pr. 15-01 Gooimeer bij Zanddijk
N»J.Dwars
1 juv 18-12

Oostv.diep Zuid-Flevoland, paal 18,5
Dieperink', Verschuur
Farwerck,Muller

--

,

Ruigpootbuizerd
Sperwer

5-7 ex. 02-01 Zd-Flevoland
Dieperink/Muller
1 ex. 16-10 Landgoed Oud-Naarden
Poelstra
1 ex, 26-11 Witte Kruislaan H’sum
V,Muller
1 pr. 27-11 Eeunesserweg Blaricum Dieperink^fuller
.

1
1
1
1

6

22-12

o.

19-01

ex. 28—01
ex. 29-03

Crailoo Kuil, Bussum
Emmastraat H*sum
Gooilust
Kortenhoef-Westzijde

.

idem
Poelgeest
.
idem
idem

41
Visarend
Blauwe Kiekendief

1 ex,

Torenvalk

5 ex.
4 ex.

1 5

Boomvalk
«

Snelleken
Houtsnip

r.

■■■

*■

Grutto

.

Witgatje
Bonte Strandloper
Ransuil
.

••

Draaihals
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
.

ex.
ex.

20-12

1 ex.
1 ex,

30-12
15-01
.23-10
14-11
16-10
24—10
23-03
24-03
3'l-10

ex.
o

4 ex.
1 ex,

67

ex.

2 ex.
1 ex.
-

ex.
ex,
ex,
ex,

ex.
ex,

ex.

1 ex.
1 ex.
1 ex.

1

ex,
1 e S.

1 ex.
+2O ex.

Roek

25-05
11-09

3

ex,

1 ex.'

Klapekster

18-01

1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

-

Ijsvogel
Zwarte Specht

17-10 Ankeveen.se Plassén
29-12 Gooiersgracht Blaricum
| 30-01 Eempolders-Noord

08-11

26-12
15-02

okt-76

Naarderbos e.o.
Gooilust
Vogellaantje Bussun
St.Janskerkhof Laren
Stichtsekade Ankeveen

S.H.Poelstra
'

P.Dieperink

S.H.Poelstra
R.v.Pöelgeest
idem

-““

S.Poelstra

•

••

•
.

Laubrechtskade
Gooilust
Dr, Catzlaan Blaricum
Gooiersgracht Blaricum

V.Muller
S.Poelstra

R;v.Poelgeest
idem

P.Dieperink
idem

Block v.Kuffeler
Pluister/v.Maanen
Rijksweg 27 Blaricum
P.Dieperink
Slikverld bij pier Huizen
S.Poelstra
Sluis Eempolder
Pluister/v.Maanen
H’ s\ua Oliv.v.Noortstr. R.v.Poelgeest
H’sum J.v.d.Heydenstr.
idem
Oude

Meentweg/Leeuwenlaan

Poelstra

tot mrt-77 Golflinks, H r sum
Muller
15—09 Aardjesberg
Logtmeijer/P-oelstra
08-01 Gooiersgracht Maricum"'
P.Dieperink
29-03- Kortenhoef H'sums Kanaal
Poelstra
18-10 Huizerhaven
.Pluister
16-11 Westerheide
P.Dieperink
02—01 Muiderstrand
Logtaeijer/Poelstra
P.Logtneijer
04— 01 Naarderbos
Rustgebied Westerheide ■
V.Muller
09-02 Laiabrechtskade
R.v.Pöelgeest
12-02 Naarderbos
De Roder/v.Poelgeest
25-03 Lambrechtskade
R.v.Pöelgeest
winter 76/77 Gooiersgracht Blaricum
Muller

H 1 sum

Dieperink

1
1
1
1
1
2
1
2

Zwartkop

Tjiftjaf
Vuurgoudhaantje
Roodborsttapuit
Paapje

Huismus
Goudvink

1
Frater
Geelgors
Sneeuwgors

*

1
1
10
2

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex,
juv
ex,
o

ex.
ex,

ex.
ex.
10-15 ex.

sum

26-12 Tuin fan.Heise Eikbosserweg
H1
08-03 Lambrechtskade
v.Poelgeest
21-01
20-08

Eemnesserweg Blaricum

Rustgebied Westerheide
20-08 Idem
12-09 Stichtsekade Ankeveen

04-12
02-02

13-03
25-03
29-03
18-01

01-03
18-12

V.Muller
S.Poelstra

idem
idem
y.Maasdamln.
Huizen
v.d.Duin
Tuin fan.Heise Eikbosserweg
H l sum
Rijkskwekerij Drakenburg
L.Persijn
Lambrechtskade
Poelgeest
Kortenhoef-West zijde
idem
Naarderbos
idem
Akkers H’sums Wasmeer
idem
Knardijk
Dieperink/Muller
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Ontvangen lit eratuur

VANF.T.T.US. tweemaandelijks tijdschrift van de Bond van Friese Vogelwachten,

irg, 29

n0,4

Beheer Knobbelzwanen in Friesland
Vogelmoord in Nederland
(katten)
Libellen,
Verschillen
Idem, no, 5, Blauwe Reigerkolonie op Leeuwarder Begraafplaats
onderzoek
de
Sneeker
Bacteriologisch
grachten
tussen Roek en Kraai
van
elders
Leven er ook
organismen?
Ruiproces en trekgedrag
Idem jrg, 30 no, 1
Vilde Duif en Rotsduif
Oeverlanden van het Tjeuke Meer
Verslagen 1976 van de vogelwachten
Een Waterspreeuw,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Den Boschrletsangher. mededelingenblad Vogel- en Natuurwacht I s-Hertogenbosch
en omstreken, jrg. A no. 36, Excursieverslagen Uden, Moerputten, Eondekooi
Botulisme,
De Ijsvogel
Idem no, 37, Vlieland
Botulisme in do Biesbosch
Excursie Flovopolder
Vogelen in Hautes Fagnes,
Idem jrg. 5 no, 39. Plastic een onvervangbaar product. Het Sovonproject 1976
Ruilverkaveling of Ruilvernleling,
-

-

-

-

-

Noorderkwartier, jrg, 15 no,
De Kleine Zwaan op Texel,
Idem no, 10,, Inventarisatie polder De" Schermer,
Idem no, 11,
Huiszwaluw, Gierzwaluw en Zwarte Roodstaart op Texel
Atlasproject in Noord-Holland t/n 1976.

8/9

De Pieper, maandblad VWG Noord Hollands

-

-

-

-

-

Het

'

De Fltis. mededelingenblad VWG Haarlem jrg, 12 no, A
Inventarisatie
Heksloot 1974-1975 Inventarisaties in de Kennemerduinen 1975,
Idem jrg, 13 no, 1,
Excursie Flevopolder
Inventarisatie "Klein-Doornen"
1976 Z, Kennemerland 30 jaar geleden,
-

-

-

-

-

KNNV

Mededelingenblad VWG Amsterdam jrg,

Duivendrecht

1976

-

14

no,

Waarnemingen rond Amsterdam,

De Wulp, periodieke informatie Vogelbescherming

jrg, 8 no, 1 Vlletland (bij Leiden)

3

-

Inventarisatie Golfterrein

I s-Gravonhage

en

Omstreken,

Argus, blad van de Stichting Faunabeheer no, 3, Wat wij gedaan hebben

~

-

Brabantse Avonturen, een dagje uit voor de kleine jager
Faunabeheer
koninklijk goedgekeurd
Nogmaals de kleine Rietgans
Vogelslachtoffers
door hoogspannlngsleidingen.
-

-

-

Verslag Vogelstudle 1975. Contactorgaan voor Vogelstudle Jaarverslag 1975 R.1,,
Verslag

1976

van de Vogelwacht Franeker en Omstreken,
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Lijst

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

Hot bestuur

Voorzitter

:

Secretaris
Penningneesteresse
Leden

;

:

-

Vacant
H,J, ten Brinke, Claudiagaarde 4, Bussun, Tel 14.700
Me j, A, van Leyden, Raboes 9, Laren, Tel. 86091
postgiro VWG: 2529179
Deze leden zijn tevens contactpersoon voor de bij hun naam
genoemde subgroep.

R, van Poelgeest, 01, v.Noortstraat 83, Hilversum, Tel, 50753
H,W, de Soete, G, v, Amstelstr.4lo, Hilversum, Tel, 10834
ï Mevr, L,J,Dwars-v,Achterbergh, Prinsenstr, 15, Hilversum

Avifauna
Nestkasten
Excursies

;

:

Verdere kontaktadressen
Ringonderzoek
Vogelcursus

:

:

Opgeven excursies

Inzenden kopij
Inzenden waarneaingskaartjes

E,R. Osieck, Steffenshein 20, Laren, Tel, 89720

M ivr, C.C.11, Last-Hendriks, Mr, J,C,

Bühnaannlaan 4-6,

Ankeveen, tel, 035/62099
sC, de Rooy, Radlng 80, Nw, Loosdrecht. Tel, 02158/164-1
(na 18,00 u,)
W.E, Cohen, Bezaan 8, Huizen, Tel, 52128

!

:

A, Bode, Coehoornstraat

64 te

Hilversum,

Inhoud

23
2425
26

-

28

29
30
32
36
38
39
4-0
42
4-3

27

Redactioneel
Programma
Bestuursmededelingen
Verslag van de Algenene Ledenvergadering
Excursleverslag Gooineerkust
Jubileunnunner Korhaan
Het Spandersvroud park of Natuurgebied?
Broedvogelinventarisatie "De Monnikenberg"
De Voortgang van het Atlasproject in Het Gooi
Excursieverslag Texel
Soorteninventarisaties
Oproepgegevens Ankeveen
Waarneming van
een Ortolaan in Het Gooi
Terugmeldingen ringers
Veldwaarnemingen
Ontvangen litteratuur
Adressen + inhoud
-

-

-

-

31
35
37

-

-

4-1

Attentie;

Inzenden kopij tot 31xioi'

-

1977 aan W.E. Cohen, Bezaan 8, Huizen

