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Jaap Taapken

De broedtijd is zo goed als afgelopen.
De echte zomervogels staan op het
om
te
punt
vertrekken of zijn al vertrokken. De trektijd staat voor de deur.
De massale uittocht is bij sommige soorten, als u dit leest, al begonnen.
De gevaren, mede door de mens veroorzaakt, liggen weer overal op de loer en
het is maar steeds weer een verrassing wat er het volgende voorjaar van
terugkeert. Van veel vogelsoorten worden dat er elk jaar weer opvallend
minder. Denk alleen maar eens aan de Zomertaling,
Ontspannen en uitgerust zijn wij van vakantie teruggekomen en hebben daar
al of niet de gelegenheid te baat genomen naar de vogels te kijken. Wij zijn
nieuwe ervaringen rijker geworden. Nu staan we voor het najaar waarin we gezamenlijk weer vele aktlvitelten kunnen ontplooien. Tellingen houden, op de
bres staan voor vele soorten en voor talloze gebieden die het ten volle waard
zijn, zoals de beide Wasmeren en het Spanderswoud,

Ook andere terreinen vragen onze aandacht. Het Naardermeer, dat zo langzamerhand te land, te water en in de lucht bedreigd wordt, heeft nu een nieuwe
bedreiging te verduren. Het tracé A van de Almere-spoorlijn is gekozen,
hetgeen nog meer versnippering van het gebied tussen Naarden, Diemen en Weesp
inhoudt en nog meer verstoring, onrust en lawaai teweeg zal brengen.
Lepelaar, reiger, Aalscholver en weidevogels zullen er onder moeten lijden.
Ons natuurmonument van "het eerste uur" komt steeds meer in de klem te zitten,
totdat er binnenkort geen uitweg meer is. Dan zullen de autosnelwegen, de rotondes, de op- en afritten, de hoogspanningsleidingen en de spoorlijnen het
gewonnen hebben opdat de forensen, die zo graag in de natuur wilden wonen en
in Amsterdam "wilden blijven werken, vijf minuten eerder bij hun werk kunnen
zijn. Of om hen 's morgens vijf minuten langer te kunnen laten slapen en om
's avonds vijf minuten eerder bij het tv-toestel te kunnen zitten!
De Keverdijkse Polder zal eraan opgeofferd moeten worden.
Natuurbeschermingsorganisaties zeggen krachtig neen tegen rijksweg A6 en tegen
tracé A van de Almere-spoorlein, Minister Tuynman zegt dat het met de steeds
zeldzamer worden Aalscholver niet zo'n vaart zal lopen, want, zo zegt hij
'Er heeft zich dit jaar een grote kolonie in de Flevopolders gevestigd, 1
Het is een bewijs van de uittocht van het Naardermeey, die wij een halt moeten
trachten toe te roepen!
;
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Programma

DINSDAG,

12 september

ZATERDAG,

Werkavond Godelindeschool te Naarden.
over rijksweg 1). Aanvang 20.00 uur.
september

23

(naast voetgangersbrug

Dagtocht naar OOST V00RNE. Oost-Voome bezit een afwisselend
duingebied, bestaand uit drie duinruggen, met daartussen
gelegen vochtige valleien en duinplassen.
In het noord-westen liggen de Tenellaplas en het Bredewater
en in het zuidelijke deel het Quackjeswater. Behalve een
verscheidenheid aan planten hopen wij daar vooral diverse
vogels te kunnen observeren.
Langs de Noordzeekust bestaat de kans op het waarnemen van
Jan van Genten, duikers en andere trekvogels.
Vertrek om 6.3O uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
Opgeven zo spoedig mogelijk, maar in -ieder geval voor 20
september: 02158-1641 of 02155-86091 (na 18.00 uur).

DONDERDAG, 28 september

Onder de titel "Natuurbescherming in het Gooi" zal de heer
J.Ph. Dhont, rentmeester van de Stichting Gooisch Natuurreservaat een LEZING voor ons houden.
Aan de hand van o.a. een serie luchtfoto's, in combinatie
met "gewone" dia's, zal een beeld worden gegeven van de
natuurbeschermingsproblematiek, waarbij o.a. wegenaanleg,
bevolkingsdichtheid en toenemende recreatie een belangrijke
rol spelen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het IVN, in samenwerking met de Vogelwerkgroep het Gooi en de afd. Hilversum
van de KNNV.
Plaats van handeling Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146
te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG,

7

oktober
Ochtendexcursie DAMMERKADE en omgeving.
Vertrek om 7*00 uur parkeerplaats bij de R.K. kerk in
Ahkeveen. Onder leiding van de heren G. Rieken en E. de Haan
gaat u via Dammerkade, Googh en Bergse Pad door dit vogelgebied.

DINSDAG, 10 oktober
Werkavond Godelindeschool. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAG,

26

oktober

In de afgelopen jaren heeft Drs. G.C. Boere, werkzaam bij
de inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer, een
uitgebreid onderzoek verricht naar steltlopers. Onder de
titel "Wadvogels vangen op Vlieland" vertelt hij u aan de hand
van dia's om welke soorten het gaat, de resultaten van de
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verschillende vangmethoden, de afhankelijkheid van de
weerssituatie, de betekenis van de Wadden als ruigebied
en vanzelfsprekend over de landen waar deze vogels
vandaan komen, respectievelijk naar toe vliegen.
Wie in de gelegenheid is leze vooraf een artikel hierover
in het Vogeljaar 25:57-69»

27

t/m

29

oktober

Weekend op TEXEL.
Was er in het voorjaar veel te zien op dit waddeneiland
(zie o.a. Korhaan jrg. 12, no. 5)> ook in de herfst, de
tijd van de vogeltrek, kunt u daar weer een verscheidenheid
aan vogels ontdekken, waarbij de heren Y, Vogel en A.
Vermeule uw gids zijn. We overnachten in de kampeerboerderij
Immetjeshoeve in Den Burg.
Vertrek vrijdags om 18.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te
Hilversum (in overleg eventueel op eigen gelegenheid.)Nietauto—bezitters kunnen vaak mee als passagier !
U moet meenemen slaapzak of deken, en lakens, sloop, theedoek, beker, vooral laarzen, warme en goede regenkleding,
brood voor zaterdagmorgen, eventueel een thermosfles.
Opgeven tijdens de lezing van 28 september of telefonisch
02158-1641 of 02153-86091 (na 18.00 uur) en in elk geval
vóór 15 oktober. S.v.p, ƒ 10,- vooruit betalen.

ZONDAG, 12 november
Ochtendexcursie langs de GOOIMEERKUST.
Uw excursie leider, de heer R. van Maanen, vertelt u welke
vogels u in dit seizoen daar zoal kunt waarnemen.
Vertrek om 7*30 uur vanaf de haven in Huizen (pier).

ZATERDAG,

25

november

Landgoed G00ILUST.
Een van de fraaie buitenplaatsen tussen Hilversum en
1 s-Graveland. Met haar statige eiken- en beukenlanen is zij
een aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels in de wintermaanden. De leiding berust bij de heer E. Klomp.
Vertrek 8.00 uur vanaf de ingang Oorverslaan.

ZATERDAG,

9

december

DE FLEVOPOLDERS.
Deze dagexcursie wordt gehouden met eigen auto's. Helaas
worden de dan doortrekkende en aangekomen wintergasten,
zoals de ganzen, steeds meer verstoord door niet beter
wetende (?) mensen. Toch zult u deze en vele andere
vogelsoorten kunnen observeren.
Vertrek om 7» 30 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
Deze excursie wordt geleid door de heer S. Poelstra.
U kunt u als wel/niet autobezitter opgeven vóór 50 november
bij C. de Rooy, tel; 02158-1641, of mej. J.v.Leyden, tel:
02153-86091, of tijdens lezingen.
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Mutaties in het ledenbestand
NIEUW

hr, G.J, van Alphen, Warande 28, 194-3 BR Beverwijk
hr, E.G. Lam, Vogelpan 32, Hilversum
mej, M, Noorderhaven, Uilenstede 209/4-, Amstelveen
ir, K.R, de Poel, Korhoenlaan 22, Zeist
hr, R, de Poel, v.d.Helstlaan 21, Naarden
mevr, M, van Regteren Altena, 1 s-Gravelandseweg 14-, Weesp

VERHUISD

hr, J.L.M, Bos, Claes Heynensoenlaan 25, Kortenhoef
mevr, K, Immerzeel, Straatweg 23, 3621 BB Breukelen

BEDANKT

E, Nijssen, Maarnse Grindweg 24, Maarn

KORREKTIE

NIEUWE LEDEN VORIGE KORHAAN
J, Poelman i.p.v, J, Boerman

Bestuursmededelingen

In de vakature voor de funktie van sekretaris is voorzien. De heer
R.G. Moolenbeek heeft met ingang van 1 augustus deze taak op zich genomen.
Mej. A. van Leyden zal hem als 2e sekretaresse bijstaan.
De heer A.P, Vermeule zal in het bestuur de taak van de heer Moolenbeek,
t.w, de subgroep Avifauna, overnemen. Mevr, 0, Rotermundt heeft zich
bereid verklaard toe te treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid.
Wij heten haar van harte welkom!
Thans zijn nog vakant de funkties van voorzitter en penningmeester.
Het bestuur hoopt hierin op zo'n kort mogelijke termijn te voorzien.

Vogelkursus beginners

In oktober start weer onze kursus Vogelherkenning.
Deze kursus met dia’s,
geluid en excursies, wordt gehouden in de Zuiderkerk, Abr. Kuyperlaah,
Bussum op Woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober en 1 en 8 november.
Aanvang 20.00 uur.
Opgave bij mevr, C.C.M, Last, tel. 035-62099.
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Van

een

vogeltje

dat niet

zo

graag vliegt

Als het een kroontje op zou hebben, deze dwerg onder de zangvogels, zou dat
toch wel een piepkleintje moeten zijn, net zo klein als het vogeltje zelf is.
Maar hij heeft geen kroon, hoewel men hem toch koning noemt. Zijn rijk, dat
is het dichte struikgewas, hagen en heesters, takkenbossen en houtstapels.
Daar beweegt hij zich vrij en onbekommerd, zoals dat een ware koning betaamt.
Hij heeft een voorliefde voor het water, en je kunt hem dan ook vaak vinden
bij beekjes, vijvers, plassen en poelen, liefst in de buurt van kreupelhout,
waar hij behendig doorheen kruipt en sluipt, steeds heel dicht bij de grond,
daarbij alle hoekjes en holletjes nauwkeurig doorzoekend. Dit zo levendige,
zeer beweeglijke vogeltje is het Winterkoninkje,
Zijn verenpakje is echter allesbehalve koninklijk, roestkleurig met een tekening van donkerbruine golflijnen op de rug. Boven de ogen tot aan de
spitse snavel loopt een lichte streep. Daardoor onderscheidt hij zich nauwelijks van het struikgewas waarin hij leeft.

RSinoo

Zó is hij verdwenen, of hij komt ergens anders alweer te voorschijn. Af en
toe ook wordt hij overmoedig en gaat wat hogerop zitten, van waar hij dan
al gauw zijn liedje schettert, wat zoveel wil zeggen als: zie je me wel,
hoor je me wel, ik ben de koning van struiken en hagen! En heeft hij iets
bijzonders ontdekt, dan laat hij dat bovendien nog door een herhaald knikken
weten. En zingen kan hij, kwinkeleren als de beste. Af en toe lijkt het
wel haast de zang van een kanarievogel, alleen helderder, energieker. Het is
dan ook een lust om naar hem te luisteren!
Zelfs in de winter verstomd deze
onverdroten zanger niet, want ook in de sneeuw laat hij zijn liedje nog horen.
Alleen in de zomermaanden, gedurende de rul, blijft hij stom. De zanglust
breekt echter steeds weer door, want die zit hem in het bloed. Zingt hij niet,
dan verraadt hij zich toch door een luid "tserr" of "tsiklk".
Zijn waarschu-’
wingsroep, een scherp "titytitytit", wordt ook door andere vogels begrepen en
in acht genomen.
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De familie der Winterkoningen is voor een goed deel in het subtropische
Amerika te vinden. Vele uitstekende zangers zijn daaronder, zoals de
Flageoletvogel, wiens lied wordt beschouwd als de mooiste vogelzang die er
bestaat. Zijn gezang is te vergelijken met het slaan van vele kleine klokTraag en fijntjes klinkt
jes, die heel zuiver op elkaar zijn afgestemd.
de toppen der bomen.
een
vanuit
klokkenspel
melodieus
zijn liedje als
Wie het heeft gehoord, verzekert dat hij dergelijke klankrijke en toch zo
zachte, tere, liefelijke, haast bovenaardse tonen niet alleen nog nooit
ergens anders heeft vernomen, maar ook zelfs niet voor mogelijk had gehouden.
Zo’n getuigschrift kunnen we ons eigen wakkere Winterkoninkje nu wel niet
uitreiken, maar niemand kan bestrijden dat hij nochtans tot de beste zangers
van zijn omgeving behoort.
Gewoonlijk wordt hij als onze kleinste zangvogel
voorgesteld, wat hij evenwel niet is, want onze beide goudhaantjes, het gewone en het Vuurgoudhaantje, met hun ijle, zacht sjilpende stemmetjes, zijn
nog kleiner dan hij.
De Winterkoning is bepaald niet schuw.
Hij vertoont zich vrijmoedig, als hij
telkens weer zijn knikkende knieen
daartussendoor
zijn wijsje uitkwettert
buiginkjes maakt! Slechts tien centimeter bedraagt zijn hele lichaamslengte
van de snavel tot en met het staartje. Als hij een echte staart zou hebben,
dan was het misschien iets meer, maar hij heeft nu eenmaal alleen een heel
kort staartje, en dat steekt hij zelfbewust loodrecht omhoog, alsof hij speciaal wil laten zien, dat hij er echt een heeft. En de vleugeltjes? Zelfs
voor zo’n klein vogeltje zijn ze nog buitengewoon kort, te kort haast,
De Winterkoning kan dan ook onmogelijk een goede, volhardende vlieger zijn,
en zo wordt er beweerd, dat hij alleen vliegt als het volstrekt nodig is.
Anders sluipt of rent hij liever, en dat doet hij behendig en vlug. In geblikte houding loopt hij zo buitengewoon snel, dat hij inderdaad gemakkelijk
voor een muisje kan worden gehouden.
Besluit hij dan toch tot vliegen, dan
doet hij dat met trillende, snelle vleugelslagen laag langs de grond. Daarom
vermijden Winterkoningen dan ook open grasland en andere boomloze gebieden.
En worden ze er toch heengejaagd, dan worden ze al heel gauw moe en laten
zich tenslotte zelfs met de hand vangen. Zonder schroom daarentegen scharrelen ze door de tuinen van steden en dorpen, ja zelfs doorsnuffelen ze daar

rustig schuren en stallen.
Wanneer deze koddige dwerg zijn nest begint te bouwen, vertoont hij zijn
eigenaardigheden en zijn kunsten weer van een heel andere kant. Hij bouwt

verschillende nesten, niet alleen dat ene, waarin hij uiteindelijk zijn
jongen zal grootbrengen. Mannetje en vrouwtje bouwen allebei nesten, of het
mannetje helpt het vrouwtje erbij, De nesten, die niet voor het opkweken
van de jongen dienen, worden speelnesten genoemd.
Ze zijn ook niet zö goed
en zorgvuldig bekleed. Een Winterkoningsnest is in verhouding tot zijn bewoners verwonderlijk groot. Eigenlijk is het helemaal geen echt nest.
Het is kogelrond met een ingang opzij, meer een hol dus. En omdat het heel
erg op de struiken, waartussen het is gebouwd, lijkt, is het ook moeilijk te
ontdekken,
De Winterkoning weeft zowel takjes als dorre blaadjes door elkaar
heen, of ook, al naar hetgeen de omgeving hem biedt, mossen en korstmossen.
Dus moet hij natuurlijk ontelbare keren wegvliegen en met een halmpje of
blaadje in zijn snavel weer terugkomen. Maar hij doet het met graagte en uit
ware hartstocht, want anders zou hij immers niet meer nesten bouwen dan hij
beslist nodig heeft om zijn jongen groot te brengen.
De plaats van het nest wordt heel zorgvuldig uitgezocht.
Een Winterkoningsnest kun je zowel in boomkruinen vinden als ergens beneden op de grond, maar
zelfs ook in holen in de grond, in gaten in bomen of muren, in rotsspleten,
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onder daken van huizen, in struikgewas als ook in hagen, in houtstapels,
ja zelfs in kolenbrandershutten en mijngangen hebben Winterkoningen hun
nesten gebouwd. Maar waar het ook moge zijn, het bolronde bouwwerk is met
overleg, Inspanning en grote zorgvuldigheid gemaakt, De bestanddelen zijn
daarbij zo kunstig en stevig samengevoegd, dat het er uitziet alsof ze aan
elkaar zitten vastgelijmd. En de broeinesten zijn daarbij van binnen ook
nog heel mooi en zacht met witte veertjes bekleed! In zo*n nestje moet het
Ze keren
de jongen, als ze uit het ei komen, natuurlijk wel goed bevallen!
dan ook, zelfs als ze allang kunnen vliegen, om te slapen altijd weer in
hun nest terug. Ook bij erg slecht weer heeft men ze daar vredig bij elkaar
zittend gevonden. Is het weer in de winter bijzonder guur en ongastvrij,
dan trekken ook de oude vogels zich in hun burcht terug, want daar vinden ze
de allerbeste bescherming voor sneeuwjachten en ijzige stormen.
Mannetje en vrouwtje blijven hun hele leven trouw bij elkaar wanneer ze eenmaal een paartje hebben gevormd, en alleen de dood kan ze scheiden. Ook de
jongen blijven nog lang in familieverband bij elkaar, zodat we ze in.de herfst
nog altijd in kleine troepjes samen zien rondtrekken.
De zes of zeven eieren zijn wit met roodachtige stippen. Ze worden dertien
dagen lang door beide ouders afwisselend bebroed, en als ze zijn uitgekomen,
worden de jongen ook door belde ouders gemeenschappelijk gevoerd. Maar al
gauw moeten de jongen hun voedsel zelf gaan zoeken, spinnetjes, insekten en
de larven daarvan, zo nu en dan ook vruchten en bessen, zoals bijvoorbeeld
de donkerrode vlierbessen. Dat alles smaakt de Winterkoning uitstekend.
Een bijzonder nuttig vogeltje dus.

(Vrij naar het duits)
Co Rotermundt
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van de sekretaris van
van 15 maart 1978

Openingstoespraak
ledenvergardering

Dames en

de

vogelwerkgroep

op de algemene

Heren,

Eigenlijk zou u op deze plaats iemand anders moeten zien staan dan de sekretaris. Want het leiden van deze algemene ledenvergadering is één van de
taken van de voorzitter. Maar .... helaas
helaas, wij zitten al een
Daarom
een
van
zal
ik vanavond als sekretaris
vakature
voorzitter.
jaar met
deze taak waarnemen.
....

Bijna elke bestuursvergadering is deze vakature-vervulling ter sprake gekomen, Bij herhaling hebben wij ons ledenbestand doorgenomen. Maar
niet
iedereen is bereid ... niet iedereen is geschikt. Als u suggesties kunt doen
dan heel graag. Het bestuur blijft van oordeel, dat een voorzitter aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om goed te kunnen funktioneren.
...

Ik kan u echter verzekeren, dat de aktiviteiten van onze Vogelwerkgroep er
niet onder lijden, U ziet achter deze bestuurstafel weer een aantal nieuwe
gezichten. Al is de klub van bestuursleden wat kleiner in aantal dan voorgaande jaren, toch wordt er hard en met enthousiasme gewerkt. De jaarverslagen van de verschillende subgroepen geven daar al blijk van. Niet alleen in
het bestuur, maar ook door een vrij grote groep leden wordt "achter de schermen" hard gewerkt. Ik denk daarbij aan de samenstellers van ons blad De
Korhaan; de redaktie, de mensen die de kopij leveren, de mensen die het typewerk verzorgen, de mensen die zorgen dat u zo snel mogelijk De Korhaan in uw
brievenbus krijgt en de VWG zo heel wat portokosten besparen.
Verder denk ik aan de vogelaars die, weer of geen weer, deelnemen aan inventarisaties, roofvogeltelllngen, waterwildtelllngen, goudpleviertellingen,
de inventarisaties van natuurgebieden, de nestkastkontroleurs, de exkursieleiders en de organisatoren van de vogelkursus.
De aktivlteiten van onze Vogelwerkgroep zijn talrijk. Als ik globaal de
belangrijkste aktiviteiten van het afgelopen jaar de revue laat passeren, kom
ik tot de volgende opsomming, naast de reeds genoemde aktiviteiten:
-

-

-

de jubileumavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze VWG en
het inrichten van een expositie in de hal van de Goede Herderkerk te H’sum:
de honing- en bijenmarkt te Bussum op 3 sept,, waar de VWG met veel succes
een stand had ingericht}
de herfstflora medio sept,/okt, in het Singermuseum te Laren, waar de VWG
in samenwerking met IVN en GNR een komplete natuurafdeling had ingericht,

waarvoor erg veel belangstelling bestond.
In het afgelopen jaar werden wij gekonfronteerd met het feit dat wij op vrij
korte termijn het noodschooltje aan de Graaf Wichmanstraat in Hilversum moesten ontruimen. Koortsachtig werd gezocht naar nieuwe ruimte voor ons archief
en voor onze werkavonden op de derde dinsdag van de maand. Het spreekwoord
zegt; "Als de nood het hoogst is, is de redding nabij," Op het laatste nippertje vonden wij een gastvrij onderkomen in de oude aula van de Godelinde
Scholengemeenschap, dank zij de heer Moerman, die ook lid van onze VWG is en
als leraar aan deze school is verbonden,
In de aula worden maandelijks onze
werkavonden gehouden, zijn het waarnemingenarchief en het dokumentatie-archief
ondergebracht en worden onze bestuursvergaderingen gehouden. Dat de gastvrijheid enorm is, blijkt wel uit de spontane bereidheid deze prachtige nieuwe
aula ter beschikking te stellen voor deze avond. Wij zijn hier bijzonder
gelukkig mee.
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Andere aktiviteiten waar VWG—leden mee bezig zijn betreffen Korhoenderonderzoek, Spanderswoud (helaas nog steeds noodzakelijk) en het klandestien
vullstorten in natuurgebieden. Verder zal aktie gevoerd worden tegen het
rapen en verhandelen van kievitseieren. Er is overleg gepleegd met de gezamenlijke boerenorganisaties over ondermeer de weidevogelproblematiek in
de Vechtstreek, Er is overleg gaande met andere milieu-organisatles om op
meer doeltreffende wijze te kunnen ageren tegen bestemmingsplannen die onze
natuurgebieden bedreigen. Dit gebeurt wel door onze deelname in de Contactraad, maar dit overleg funktioneert niet zoals vrij dat graag willen.
Daarom zoeken wij naar nieuwe vormen van bundeling van krachten.
U ziet het, dames en heren, een scala van werkzaamheden en aktiviteiten.
Ook veel mogelijkheden voor onze leden om aktief mee te doen.
Juist dat aktief meedoen van onze leden kan beter, dachten wij. Het ledenaantal is inmiddeld gestegen tot 262, waarvan toch maar een beperkt aantal
aktief blijkt mee te doen. Dit aktief meedoen is lang niet altijd een kwestie van tijd. Vaak leeft bij velen een zekere schroom, omdat men vindt dat
men te weinig kennis van zaken heeft. Daar willen wij als bestuur van de VWG
iets aan proberen te doen. Wij willen trachten het kennisniveau van een aantal. geïnteresseerde leden, dat graag wil meedoen met de aktiviteiten van onze
VWG, op te vijzelen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een soort kaderkursus. Hiervoor moet nog een programma worden samengesteld, maar de gedachten gaan uit naar onderwerpen als; verdieping van vogelkennis
training in
leiden van exkursies
inventarlseringstechniek
begrippen in de ornitholorelatie vogels/landschap vogel- en jachtwet
gie
vogeltrek.
-

-

-

-

-

-

In overleg met bestuur en beschikbare docenten zal een programma worden

Wie van u voor een dergelijke trainingskursus voelt kan zich
bestuursleden. Uiteraard is het nog geheel
vrijblijvend, maar als u hier in principe iets voor voelt is het wel prettig
om vanaf het prille begin mee te doen.
de sekretaris.
H.J. ten Brinke
samengesteld.

reeds nu opgeven bij een van de

Wij ontvingen het volgende schrijven:
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft grote behoefte
aan dia 1 s van in Nederland voorkomende vogelsoorten.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met aanvragen, o.a. van natuur- en
vogelwerkgroepen, scholen en geïnteresseerden die wij niet kunnen
honoreren.
Nu hebben wij het plan een aantal diaseries samen te stellen, maar wij
hebben uw hulp nodig om de benodigde dia' s te verkrijgen.

Gaarne zouden wij dia's ontvangen of met personen in contact treden die ons
van het nodige materiaal kunnen voorzien.

Correspondentie kunt u kosteloos aan ons richten via ons antwoordnummer:
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,
Antwoordnummer 1974»
3700 WB ZEIST.
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De Rietgors
Het is mij deze zomer weer opgevallen dat je de Rietgors bijna overal ziet
waar maar een beetje water en wat riet is te vinden, In de polder met bijna
dicht gegroeide droge sloten en op kale bouwterreinen waar maar een plasje
of een geul met water en riet aanwezig is. Een hoekje met weelderige plantengroei daarbij en men kan er zeker van zijn op een gegeven moment een vogel op te zien vliegen met een witte veer aan de buitenkant van zijn staart.
We hebben dan bijna zeker met een Rietgors te maken.
Het bovenstaande is
ontleend aan een tochtje door de Hulzermeent en braakliggende terreinen in
de Bijlmermeer.
De eerste maal dat ik grondig kennis maakte met de Rietgors was in Oostelijk
Flevoland, toen deze polder nog niet in kuituur was gebracht. Er werden

enkele dagen uitgetrokken om ten behoeve van het rlngonderzoek wat vogels in
deze polder te vangen, Lelystad bestond nog niet en er werd gelogeerd in
Lelystad-haven, Elke morgen togen we er op uit in de hoop een aantal van de
vogels die er zouden zitten, te vangen. Het weer was echter slecht, een
beetje regen en harde wind; geen weer om mlstnetten op te zetten. Toch
werd het geprobeerd op een zanddepot, waar om het verstuiven te voorkomen,
om de meter een regel van een bepaald gewas was gezaaid, In de eerste dagen
liep dit niet in het oog, maar spoedig bleek dat dit gewas zaad droeg waar
de Rietgorzen verzot op waren. Elke morgen in de schemer kwamen ze uit het
riet naar deze zandbult om er de krop te vullen.
Hieruit blijkt al, dat we met een zaadeter te doen hebben, In de broedtijd
worden wel insekten gevangen om er de Jongen mee groot te brengen, maar verder zijn ze bij onkruid te vinden, mits er maar zaad aan zit of onder ligt.

In het onderhavige geval bleven de vogels tot twee uur na zonsopgang; later
was er nergens meer een Rietgors te bekennen. Door de harde wind waren de
vangsten niet groot en daar andere soorten zich eveneens niet lieten zien,
was het resultaat maar povertjes.

WECohen
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Er bleef echter een prettige herinnering aan deze tocht

over, daar

na een

aantal weken een terugmelding van een geringde Rietgors binnenkwam uit
Antwerpen, De vogel was daar op de vogelmarkt door een Nederlander aangetroffen en omdat deze gors een nederlandse ring droeg, heeft hij hem gekocht
Deze vogel had dus zijn vrijheid aan het ringen te danken!
en losgelaten.
De naam Rietgors duldt erop, dat we deze vogel in het riet moeten zoeken.
Hij komt vrij talrijk voor en waar riet groeit of op al eerder genoemde
plaatsen kunnen wij in het voorjaar het mannetje, vastgeklemd aan een oude
rietstengel, zijn eentonig liedje horen zingen. Wanneer wij dit geluid

eenmaal goed in ons hebben opgenomen, is het gemakkelijk te onthouden.
Bovendien is de vogel in het vroege voorjaar door het laten horen van zijn
zang gemakkelijk in de kijker te krijgen. Bij een wandeling langs het Gooimeer of een fietstocht door Flevoland zullen wij de Rietgors zeker niet

missen.
De vorige herfst werd door mij een nieuwe ervaring met Rietgorzen opgedaan.
Voor het eerst werd geprobeerd met geluid een aantal van deze vogels te vangen tijdens de trek. Via een band werd de zang van een Rietgors ten gehore
gebracht. Interessant was het hoe sterk deze vogels hierop reageerden.
Tijdens een mooie trekdag, goed weer met een zacht zuidwestenwindje, trekken
de vogels massaal in zuidwestelijke richting. Het was wonderlijk hoe snel
ze, wanneer ze binnen de geluldskring van de kunstmatige zang kwamen, naar
beneden kwamen en in het riet neerstreken. Er moesten toen een flink aantal
Rietgorzen worden gedetermineerd op geslacht en leeftijd. Dit is geen eenvoudige zaak, daar in augustus de zwarte kop van de man verdwijnt en plaatsmaakt voor een bruine schedel, die dan door alle Rietgorzen wordt gedragen.
Zowel man als vrouw, oud en jong, hebben zo ongeveer hetzelfde voorkomen.
Alleen aan de hand van de ondereinden van de kopveren is het verschil in geslacht te zien.
Door de trek heeft er een verschuiving plaats. Rietgorzen zijn trekvogels,
hetgeen echter niet wil zeggen, dat er in de winter geen Rietgorzen zijn aan
te treffen. Wanneer u dit leest is de tijd van de vogeltrek niet ver meer.
Let eens op of u ergens Rietgorzen ziet overkomen. Wanneer u de trek en de
vangst van nabij wilt zien, bel dan eens met 035-60736, misschien is er een
afspraak te maken om dan een keer mee te gaan om zo deze soort beter te leren

kennen.

K. Visser

Enkele leden is het opgevallen hoe weinig vogels er nu nog maar in onze
tuinen te zien zijn, Roodborst, Zanglijster, Merel, Groenling, Heggemus,
Winterkoning, ja zelfs alle soorten mezen, Spreeuw, Zwartkop, Fitis, Vink,
Turkse Tortel, alles is verdwenen, We hopen niet dat het door gifspuiten
komt, maar door het weer. Een deel van die soorten is hier standvogel, en
zou er toch moeten zijn.
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Vogelbescherming en de vogeljacht

Vogels beschermen schijnt vaak onvoorkoombare moeilijkheden op te
leveren. Voor anderen blijkt het weer probleemloos te zijn; zij zeggen
“wij beschermen het individu, maar wij beschermen óók de soort waardoor
broedbiotopen en voedselbiotopen gehandhaafd moeten blijven, beschermd en
in sommige gevallen uitgebreid worden”.
Dat is de min of meer ongecomplicearde vogelbeschermer, die het ook niet
in zijn hoofd zal halen, welk dier dan ook onnodig te kwellen, te verwonden
óf te doden. Dat zijn dan volgens sommige jagers mensen die anti-jacht
zijn. Maar zó mogen we dát niet stellen, het zijn vogelbeschermers uit het
juiste hout gesneden en dat mag niemand hun kwalijk nemen.
Nu zit de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels met
het probleem hoe zij zich tegenover de jacht op moet stellen. Hiervoor is
een referendum gehouden onder de leden van deze vereniging. Van de circa
17.000 leden reageerden er 1540 door een kaart in te vullen en deze
tijdig terug te zenden. Sommigen vinden dit aantal niet representatief,
maar vroeger vond men op de jaarvergaderingen van deze vereniging een
aantal van 30 tot 40 leden méér dan representatief.
Thans acht men de aanwezigheid van 300 tot 450 leden op een jaarvergadering
nóg niet representatief. Waar wil men eigenlijk heen ?

Kort maar goed, er is uit de bus gekomen dat het grootste deel van
de leden jacht op vogels alleen maar aanvaardbaar acht als er vogels
gedood worden ten behoeve van de beheersjacht. Onder beheersjacht verstaan
we het doden van vogels teneinde daarmee schade aan gewassen, wilde planten
en dieren te voorkomen. Dit doden zou slechts worden toegestaan wanneer
alle middelen om schade te voorkomen (o.a. verjaging) falen en dan nog
alleen wanneer de bestrijding van de schade werkelijk effectief is. Dat zal
dus, voordat men daarmee accoord gaat, terdege aangetoond moeten worden.

Jacht is dus in principe niet verenigbaar met "Vogelbescherming",
Wat niet inhoudt dat er geen nauwe samenwerking met jagersorganisaties
mogelijk moet blijven met respectering van eikaars standpunten.
Maar tot voor enkele jaren werden er alleen maar mensen van "Vogelbescherming" lid omdat zij de bescherming van het individu (dus het dierenbeschenmingsstandpunt), zowel als het behoud van de soort het belangrijkst acht,
"Vogelbescherming" hinkte lange tijd op twee gedachten. Enerzijds hield men
zich bezig met verkeersslachtoffers, draadslachtoffers, botulisme en
andere ziekten, elektroficering en vogelasiels, terwijl men in hetzelfde
licht bezien de jacht op onschadelijke trekvogels probeerde te
bagatelliseren door te zeggen: "zo lang het maar niet nadelig is voor de
instandhouding van de soort".
Nu heeft men eieren voor z'n geld gekozen en is men met "de billetjes
bloot gekomen". Nu moet uitgesproken de auteur onder de schuilnaam
"Valckenier", hierop in "De Nederlandse Jager" uitgebreid reageren.
"Valckenier" wijst op de "oeverloze" discussies over het begrip
"beheersjacht" en vindt dat de vereniging met het thans ingenomen standpunt,
verkregen volgens hem door een verkeerde vraagstelling bij het bewuste
referendum, zich nog immer in nevelen hult, waarmee niemand is
gediend.
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"Vogelbescherming" heeft aan kracht herwonnen en zal haar standpunt
zeer binnenkort duidelijker moeten omschrijven wil het inderdaad niet
weer afglijden naar vaagheid of "nevelen", zoals "Valckenier" dat noemt.
De consequentie is dat "Vogelbescherming" zich zal moeten keren tegen
de Jacht op Goudplevieren, Houtsnippen, Watersnippen, Bokjes,
Slobeenden, Zomertalingen, Wintertalingen, Tafeleenden, Krakeenden,
Pijlstaarten, Kuifeenden, Toppereenden, Grauwe Ganzen, Kolganzen,
Rietganzen, Kauwen en andere soorten. Beheersjacht op Wilde Eenden,
Vlaamse Gaaien, Eksters en Houtduiven zou alleen dan, in de ogen van
vogelbeschermers, kunnen geschieden als doden zin heeft (en het is bij
Zwarte Kraaien en Houtduiven al dubbel en dwars aangetoond dat dit
totaal géén zin heeft) en geen andere middelen beter helpen, By
Spreeuwen, Huismussen en meeuwen al niet minder.
Het standpunt zou ook inhouden dat het kievitseieren rapen
gestaakt zou moeten worden in alle provincies behalve Friesland, waar
zou moeten worden nagegaan of "nazorg" het rapen van eieren als beheer
daar op bepaalde tijden en plaatsen nog gerechtvaardigd is.
De vereniging zou moeten beslissen of de valkerij louter
plezierjacht is óf dat hier tegenover ten behoeve van de wetenschap
tóch een andere weg is te vinden.
"Vogelbescherming" zal zich nu ook moeten stellen tégen het Jaarlijks
doden van duizenden eenden in de Nederlandse eendenkooien.

Er komt dus nu duidelijk "vogelbeschermingswerk" aan de orde
voor de vereniging ! Dat zou de vereniging leden kunnen kosten, maar
laten we ons troosten ; het zijn niet de beste vogelbeschermers die

dan het zinkende schip zouden gaan verlaten.
Wy wachten nu op duidelijke, niet mis te verstane uitspraken

van het bestuur van "Vogelbescherming",

M.E.
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Houtsnippen in het Gooi
D.A. Jonkers

Inleiding
In januari, maar vooral in februari 1978 werd mijn aandacht
getrokken door een opvallend groot aantal waarnemingen van Houtsnippen
in ons land. Zo werden op het landgoed Broekhuizen in de laatste week
van februari geregeld meerdere Houtsnippen gesignaleerd, terwijl er in
die maand bijvoorbeeld
ook in het Bijlmerpark een exemplaar werd gezien.
Zelfs werden zij overdag vliegend waargenomen zoals bijvoorbeeld bij
Hyppolytushoef op Vieringen enz. De waterwildtelling van de Vogelwerkgroep Grote Rivieren op 18 februari leverde eveneens exemplaren op.
Normaal worden zy tijdens dit soort tellingen bij uitzondering waargenomen.
Tenslotte bleek by navraag dat diverse Gooiers de soort hadden gezien.
Dit alles wekte mijn nieuwgierigheid en leidde ertoe dat het archief van
de vogelwerkgroep en literatuur werd geraadpleegd om te kijken wat er nu
eigenlijk over het voorkomen van de Houtsnip in het Gooi bekend was.
Voorts zou uit dit onderzoekje kunnen blijken of het aantal waarnemingen
groter was dan in andere jaren en of er misschien broedvogels
overwinterden.

Resultaten
Broedvogels
Binnen het studiegebied van de vogelwerkgroep is de Houtsnip
op een beperkt aantal plaatsen broedvogel. Dedel zag in 1917 jongen op
een niet nader aangeduide buitenplaats in 's-Graveland (jaarbericht
C.N.V. 7:21). Een jaar later noemt Blauw een mogelijk broedgeval in het
Spanderswoud bij 's-Graveland (Club Ned. Vogelk. 8:23). Loosdrecht wordt
in 1922 als broedplaats vermeld (D.N.J. 22:4). Het landgoed Einde-Gooi
bezat in 1959 een broedpaar, terwijl er in 1970 waarschijnlijk een
broedgeval was. De huidige bekende broedplaatsen liggen in het
Smitshuyzer- en Dassenbos.
Het hoogtepunt van de houtsnippenbalts ligt rond eind maart. Daarna
volgt een tweede periode met verhoogde baltsactiviteit van mei tot begin
juni (Glutz von Blotzheim e.a. 1977)*
Hoewel het heel goed mogelijk is dat het hier nog om doortrekkers gaat,
is het niet uitgesloten dat een deel van de waarnemingen van half
maart tot begin april op nog niet eerder ontdekte broedparen slaat.
Er zijn een aantal terreinen, waar zij in de loop der jaren in die periode
vrij frequent zijn gezien. Deze gebieden zijns de Westerheide met de
omgeving van het Gebed zonder Eind, de Zuiderheide in de omgeving van
de Vredelaan en het Laarder Wasmeer, de Eemnesserweg en Gooiersgracht
in Blaricum, de landgoederen Schoonoord en Gooilust bij ’s-Graveland en
de Zwarte Berg én de Hengstenberg bij Hollandse Rading.
Nader onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. Het verdient
aanbeveling de aandacht in de baltsperiode te concentreren op de
vroege ochtend- en late avonduren rond de schemering.
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In onderstaand overzicht (fig. 1) zijn alle waarnemingen
opgenomen die op 1-4-1978 in het archief aanwezig waren.

,ian

Periode

1900-1967
1967-1978

1978-1/4

fig. 1
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Overzicht van het aantal bekende waarnemingen.

De toename van het aantal waarnemingen duidt vermoedelijk niet op
het voorkomen van een groter aantal Houtsnippen. De oorzaak moet worden
gezocht in de toegenomen belangstelling voor vogels en de werkzaamheden
van het archief die vlak na de oprichting van de vogelwerkgroep in 1967
aanvingen. De tweede en de derde periode zijn wel vergelijkbaar.
De waarnemingen in de zomermaanden hebben betrekking op terreinen
waaruit de soort als broedvogel bekend is. Hier wordt de Houtsnip ook
buiten de broedperiode gezien. Het aantal waarnemingen en het aantal
exemplaren op die plaatsen in de winterperiode is bijna gelijk aan die uit
de zomermaanden. Dit gegeven zou erop kunnen wijzen dat de soort in het
broedgebied overwintert.

Doortrekkers en wintergebieden
Uit de nazomer zijn er in het archief geen gegevens voorhanden.
De eerste meldingen komen pas in oktober. Er zijn twee waarnemingen van
vogels die in deze maand tegen een ruit vlogen namelijk:
26-10-1971 1 ex. tegen een tuindeur in Bussum (j. Klein) en
22-10-1976 1 ex. tegen een ruit bij de Gooiersgracht in Blaricum

(P, Dieperink)

Na het arriveren van de eerste "trekgolf" is er geen opvallende toename
gedurende de wintermaanden, tenzij er in de noordelijke en oostelijk
gelegen broedgebieden barre weersomstandigheden optreden. In zo’n geval
treden net als bij Kievit en Veldleeuwerik zgn. vorstvluchten op.
Een opvallend seizoen is
wanneer er van de 15 waarnemingen van
vallen.
oktober tot april 7 in november
Wanneer bovendien in het
overwinteringsgebied strenge vorst invalt en daarbij de bodem met een
sneeuwlaag wordt bedekt, komen de Houtsnippen te voorschijn in tuinen tot
op de gazons.
De Houtsnip valt dan zelfs op bij mensen die geen verstand van vogels
hebben. Zo vermeldt de bekende t.v. presentatrice Mies Bouwman in haar
Hollands Dagboek (N.R.C. 4-3-1978) dat zij op 22 februari 1978 een
vogel zag rondscharrelen op haar gazon. Met behulp van "Zien is kennen"
kwam zij tot de conclusie dat de vogel een Houtsnip moest zijn. Soms
vertonen de Houtsnippen bij voor hen extreme weertypes een watersnipachtig gedrag, getuige de waarneming van F. Griffioen en Tulleken. Zij
zagen op 19 februari 1978 exemplaren die over het ijs liepen en zich
daarbij vaak in de omgeving van de overgang sloot-weiland ophielden.
Misschien waren zij daar op zoek naar zachte modderplekken (zie ook
Korhaan 12 (5): 74)* Een andere situatie deed zich voor in maart 1971
toen opeens Houtsnippen in verwilderde tuinen opdoken.

1967/1968

111
De aantallen waarnemingen uit de periode oktober tot april zijn
grafiek (fig. 2) aangegeven.
onderstaande
in

fig. 2

Aantal waarnemingen per winterseizoen

Het afgelopen winterseizoen springt eruit door zijn hoge aantal
waarnemingen. Hierbij is een opvallend verschijnsel dat 13 daarvan afkomstig
zijn uit de laatste helft van februari en begin maart toen ons land midden
in een koudegolf zat. Een concentratie van zo'n "groot" aantal waarnemingen
binnen zo'n kort tijdsbestek was in het Gooi nog niet eerder geconstateerd.
Het aantal waarnemingen over de gehele winterperiode was echter niet
en
opvallend groter dan in de seizoenen

1967/1968

1972/1973*

Verspreiding
Er zijn slechts een klein aantal plaatsen waar geregeld Houtsnippen
worden gezien. Op ruim 60% van de plaatsen die staan aangegeven op de
verspreidingskaart (fig. 3) is de soort maar één keer gezien. Daarnaast
zijn er maar vijf plaatsen waarvan 5 of meer waarnemingen van bekend zijn en
wel het Laarder Wasmeer (31)» Smitshuyzerbos (12), Westerheide e.o. (7),
Gooiergracht Blaricum (5) en Gooilust (5)*
Uit bovenstaande gegevens mag niet de conclusie worden getrokken dat deze
terreinen dus voor de Houtsnip de belangrijkste gebieden in het Gooi
vormen. De overeenkomst tussen deze terreinen is dat zij allen vrij veel
bezocht en daarbij intensief onderzocht worden, wat van lang niet alle
andere gebieden kan worden gezegd.
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Fig. 3

VERSPREIDING VAN DE HOUTSNIP

Biotoop
Op de verspreidingskaart is te zien, dat er tot nu toe
géén waarnemingen uit de Eempolders zijn. Het vlakke open weidegebied
leent zich net als de overige open graslanden in het Gooi en de
Vechtstreek meer voor waarnemingen van de Watersnip.
De weinige waarnemingen uit het Vechtplassengebied komen uit de gebieden
met moerasbosjes. Goede dekking in het kreupelhout van de elzebroekpercelen,
waaronder zich een zachte bodem met relatief veel afgevallen blad en
afgestorven plantendelen bevinden,werken de aanwezigheid van Houtsnippen
in de hand.
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Stellig huizen hier in de herfst en winter veel meer Houtsnippen dan
uit de waarnemingen blijkt. In het Gooi zijn de waarnemingen uit een
grote verscheidenheid van gebieden afkomstig. Zij komen daar zowel in
kreupelhout als jonge loofhout- of gemengde aanplant voor en worden
ook aangetroffen op landgoederen en naaldhoutcomplexen met
bijvoorbeeld ondergroei van braam en vogelkers.

Aantal exemplaren per waarneming
Hét aantal exemplaren dat per waarneming wordt opgegeven is
klein en bedraagt zelden meer dan één. Dit is in overeenstemming met
hetgeen er over het sociale gedrag van de Houtsnip wordt geschreven
(Alleyn et al. 1971» Glutz von Blotzheim et al. 1977)*
De gevallen waarbij per waarnemingskaart meerdere exemplaren worden
opgegeven zijn veelal totalen per gebied tijdens een excursie of het aantal
dat is gezien tijdens een drijfjacht. Begin januari 1978 werden tijdens een
drijfjacht in het Laarder Wasmeer totaal 15 exemplaren opgestoten
(G. Jaspers). Extreme weerssituaties kunnen echter tot gevolg hebben, dat
meerdere exemplaren op een zeer klein opppervlak geconcentreerd
zitten.
P. Vos nam op 19 en 20 februari 1978 op de stortplaats aan de Loodijk 12
exemplaren waar en P. Griffioen en Tulleken ontdekten bij het Echobos in
Muiderberg 8-10 exemplaren by elkaar.
Niet alleen uit het aantal waarnemingen maar ook aan het gemiddelde
aantal Houtsnippen per waarneming komt als beeld naar voren dat er
tijdens het afgelopen winterseizoen meer Houtsnippen dan in andere jaren
aanwezig waren (fig. 4)*

winterseizoen
gem. aantal ex.
per waarnemingskaart

fig.

4

1967/*68

•68/'69

»69/'70

•70/'71

•71/172
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'75/'76

76/* 77

•77/'78

1,2

1,8

1,0

1,8

5,7

1

Gemiddeld aantal Houtsnippen per waarneming van

*

72/*73

1968-1978

Bijzonderheden
Tot slot nog enkele bijzonderheden. Begin februari zag Jaspers
een Sperwer tot twee keer toe een Houtsnip probeerde te
slaan. P. Opdam die meer dan 12.000 ! prooien van Sperwers analyseerde
kwam daarin zelden een Houtsnip tegen (mond. med).
Op 19 februari signaleerde hij in het Laarder Wasmeer een Buizerd die aan
een dode Houtsnip zat te eten.
Een uitgehongerde dode Houtsnip lag op 1-5-1978 bij de Gooiersgracht in
Blaricum (P. Dieperink, V. Muller).

(mond. med.) hoe

1,5
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Kroonberoep tegen zandwinning in het Gooimeer

1972 ontvingen de ANWB en het KNWV (Koninlijk Nederlands Watersport Verbond)
een afschrift van de aanvraag van de gemeenten Huizen en Blaricum om zand
te mogen winnen in het Gooimeer.
De beide bonden tekenden bezwaar aan tegen de voorgenomen zandwinning,
omdat het zand tot een diepte van 50 m mocht worden gewonnen. Hieraan
kleven ernstige bezwaren, zowel uit ecologisch als recreatief oogpunt.
De minister van Verkeer en Waterstaat kende o.i. aan de bezwaren van ANWB en
KNWV onvoldoende gewicht toe en verleende de gevraagde vergunning aan
Huizen en Blaricum.
Tegen het verlenen van deze vergunning aan Huizen en Blaricum zyn beide
bonden in augustus 1972 in beroep gegaan aangezien;
In

1.
2.

de bezwaren van ANWB en KNWV onvoldoende werden weerlegd door de
minister;
er voortdurend concessies voor kleine zandwinningen worden verleend,
zonder dat de gevolgen van de uiteindelijke grote zandput bekend zijn.

Nadat in jaren niets meer is vernomen en de gevraagde zandwinning door
Huizen en Blaricum reeds is afgerond (er ligt inmiddels een gat van 36
meter diep ter grootte van 75 ha) ontvingen de bonden recentelijk het
bericht dat het beroep alsnog door de Raad van State wordt behandeld.
Merkwaardig is dat tegelijkertijd een nota is verschenen over zandwinning
in IJsselmeer en randmeren. Hierin komen óók de bezwaren die door ANWB
en KNWV tegen diepe zandwinning werden geuit, aan de orde.
In deze nota staat dat tot 1982 een terughoudend beleid moet worden
gevoerd en dat intussen het onderzoek naar de gevolgen van diepe
zandwinning moet worden voortgezet. Zodoende kan voor de periode na 1982
een beleidsvisie worden gevormd.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van ANWB en KNWV. Beide bonden
besloten na het uitkomen van de nota het beroep bij de Kroon alsnog in te
trekken.

(Overgenomen

uit de Kampioen,

93e

jrg. nr.

7»

juli

1978)
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Tuintoestanden
Het zomert tegen wil en dank.
Geen koufronten, depressies en regenbuien
kunnen dat tegenhouden.
Op de voerplank bedelt een nieuwe generatie om
lekkere hapjes, die nu merendeels uit de overvloed van de krenteboom worden geplukt. Overigens is deze generatie niet geboren in onze tuin, hoewel daar toch drie prima model-nestkastjes hangen en er ook struweel genoeg
is om nestjes in te verstoppen. Waarom willen daar nou geen vogels in
broeden? Behalve dan de merels en de duiven, maar die broeden overal als
In één van de drie kastjes is
het moet. Het is en blijft me een raadsel,
weliswaar drie maal een mezenbroedsel grootgebracht, maar dat is in de
vijftien jaar dat het ding daar hangt nou niet iets om over naar huis te

schrijven.
In datzelfde kastje heeft zich ook eens een drama afgespeeld.
Dat was op
een winterse namiddag, nog niet zo heel lang geleden. Het schemerde al,
en plotseling brak er een hevig tumult los in het inwendige van dat bewuste
kastje. Het was een duidelijk geval. Daar vochten twee slaapgrage vogels
op leven en dood om de voorrang. Omdat wij kozen voor het leven, klom een
nog thuiszijnde vliegvlugge zoon tegen de muur op en haalde het kastje naar
beneden. En ja hoor, bij het openen van het dakdeksel flitsten er twee
zwartkoppige rakkers weg in het schemerdonker. Nu hadden ze geen van beiden

wat.

Net mensen.

Het tweede kastje is ook eenmaal bewoond geweest, jawel. Maar de bewoners
daarvan waren hommeltjes.
Een aardig gezicht, dat zeker.
Maar niet helemaal de bedoeling. Wel slapen ook in dit kastje regelmatig vogels, meest
mezen, soms een ringmus. Het derde kastje, een zgn, spreeuwenkast, hangt
nog te kort om er al een verhaal over te kunnen doen. Pimpelmezen hebben
er wel al belangstelling voor getoond, maar veel verder is het dit seizoen
nog niet gekomen. Je vraagt je af, waarom willen ze niet? We hebben toch
een maximum aan struiken en bomen geplant, zorgen voor voedsel, drinken en
rust, We houden uiteraard de kastjes ook schoon. Wat kan een mens nog meer
doen om de zo geliefde vogels ter wille te zijn? Wie heeft daar een zinnig
antwoord op?
Co Rotermundt

Corrie
Cohen
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Excursieverslag

eendenkooi Bakkerswaal

en

het Liesveld

3 juni zijn we met een gezellig groepje naar de eendenkooi
“Bakkerswaal” geweest onder de als altijd voortreffelijke leiding van
Yves Vogel, We vertrokken al vroeg uit Hilversum.
Het was een uitzonderlijke mooie zomerse dag en zo reden we al voorgenietend door de prachtige natuurgebieden van Vinkeveen, Wilnis, de Meije, Bodegraven, Reeuwijkse
Plassen enz, naar Lekkerkerk, waar we werden ontvangen door de heer Tukker
en een fel blaffend hondje, het zgn. kooikerhondje.
In het informatiecentrum, waar het een en ander was uitgesteld, waaronder landkaarten met terugmeldgegevens van de diverse soorten eenden die in Bakkerswaal worden
geringd, gaf de heer Tukker ons een uitvoerige toelichting, geïllustreerd
met dia’s. Hij vertelde ondermeer dat deze plassen waren ontstaan tijdens
de Sint-Elizabethsvloed, een enorme overstroming op 18 november 1421, waardoor o.a. ook de Biesbosch ontstond. Op bevel van Napoleon moesten de
ners later zelf het gat dichten.
Op zaterdag

Na deze inleiding maakten wij een wandeling door een elzenbroekbos, dat aan
de plas lag,
We waanden ons in een hollandse rimboe, zo dicht stonden de
en
bomen
struiken en planten om ons heen, voornamelijk wilgen, zwarte elzen,
wilgenroosjes, nagelkruid, kleefkruid en enorme massa’s brandnetels.
Tijdens de wandeling kwamen we langs een vangplaats waar eenden gevangen en
geringd worden. Het is een door gaas overdekte pijp, die in een kleine
ruimte uitmondt. Het einde lijkt een beetje op een visnet, maar dan eveneens van gaas. Er wordt gewerkt met lokeenden en ook het kooikerhondje
helpt flink mee om de wilde eenden luid blaffend op te Jagen in de gewenste
richting, zodat ze in de vangkooi terechtkomen, waar ze dan geringd kunnen
worden. Verder wandelend kwamen we langs een houten gebouwtje, waar we door
kijkgaten naar de eenden en andere watervogels konken kijken. Helaas waren
er op dat moment niet veel vogels te zien, maar desondanks was het een leerzame en gezellige wandeling.
Omdat het zulk heerlijk weer was, konden we onze boterhammen buiten in het
gras opeten, om daarna verder te gaan naar Het Liesveld, Gelukkig ontdekten
we onderweg ergens een zonnig terrasje, waar een opgewekte bediening ervoor
zorgde dat we onze dorstige kelen konden smeren.
Bij het Ooievaarsdorp werden we verwelkomd door een van de verzorgers van de
Ooievaars, Al direkt bij aankomst zagen we een nest met drie Jongen en een
volwassen Ooievaar, Het hele terrein is 6 ha groot en herbergt heel wat
nesten met Ooievaars, Het is dan ook een prachtig gezicht, zoveel Ooievaars
bij elkaar, De verzorger vertelde ons het een en ander van zijn werk.
Zo worden bijvoorbeeld de slagpennen bij de vogels verwijderd om hun het
wegvliegen te beletten. Een Ooievaar kan heel goed de kou verdragen en gaat
dan ook niet naar het zuiden om deze te ontvluchten, maar wegens gebrek aan
voedsel. Zo komen er ’s winters wel Ooievaars naar het "Dorp" toe, waar ze
mede profiteren van de voedering en de lange reis naar het zuiden dan niet
hoeven te maken.

Er is alles bij elkaar werk genoeg in het Ooievaarsdorp, en assistentie is
altijd welkom, al levert het niet veel verdiensten op. Het Ooievaarsdorp
kan ook worden gesteund door het overmaken van een donatie van ƒ 10 per Jaar,
of een adoptie voor ƒ 100 per Jaar, Verdere inlichtingen hierover bij de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Driebergseweg 16b, Zeist,
J. Schoenmaker
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van

Verslag

de algemene ledenvergadering
omstreken

van

de vogelverkgroep het Gooi

en

gehouden op woensdag 15 maart 1978 in de aula van de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden
Aanwezig

;

de bestuursleden

H,J, ten Brinke (sekretaris)
mej, A, van Leyden (pennlngmeesteresse)
mevr, L.J, Dwars-v,Achterbergt! (subgroep Exkurs.)
W,E, Cohen (redaktiegroep De Korhaan)
R,G, Moolenbeek (subgroep Avifauna)
A,P, Vermeule (algemeen bestuurslid)
K, Visser (subgroep Vogelkursussen)
en

Bericht van verhindering van
1,
2,

leden

H,W, de Soete (subgroep Nestkasten)

De sekretaris opent de vergadering (zie de openingstoespraak elders in
deze Korhaan),
De notulen van de sekretaris van de Algemene Ledenvergadering van
de Korhaan van maart-april 1977, jaargang

24. maart 1977 (gepubliceerd in
11,

3,

4-6

nr,

2) worden goedgekeurd.

De Algemene Ledenvergadering stelt in, op grond van artikel 18 van de
statuten, een subgroep voor de Eempolders en een subgroep voor de Vogelkursussen,
Als gevolg hiervan luidt artikel 10 van het Huishoudelijk

Reglement als volgt

:

"Er bestaan de hieronder genoemde subgroepen, als bedoeld in artikel
18 der statuten
;

a,
b,
c,
d,
e,

f,

4,

Bespreking van de jaarstukken 1976 (gepubliceerd in De Korhaan van
januarl-februari 1978, jaargang 12, no. l).

a.
b.
c.

d.
e.

5.

subgroep voor de avifauna;
subgroep voor de nestkasten;
subgroep voor de exkursies;
subgroep voor de uitgave van De Korhaan;
subgroep voor de Eempolders;
subgroep voor de Vogelkursussen,"

Verslag van de sekretaris
goedgekeurd,
Verslag van de subgroep Avifauna
goedgekeurd,
Verslag van de subgroep Nestkasten
goedgekeurd,
Verslag van de subgroep Ebdcursies
goedgekeurd,
Het redaktiebeleid van De Korhaan geeft geen aanleiding tot op- of
aanmerkingen, De redaktiekommissie dringt aan op meer kopij en
tijdige inzending hiervan. Met het oog op het indexeren van de gepubliceerde artikelen in De Korhaan vraagt de heer De Zwaan om de
naam van de auteur voluit te vermelden in plaats van de initialen.
-

-

-

-

Het financiële beleid.
a,
b,

De rekening over 1977 wordt vastgesteld.
De begroting voor 1978 wordt goedgekeurd.
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6,

Bestuur,
a.

Voor een nieuwe termijn van twee jaar worden herbenoemd

:

mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh (subgroep Exkursies)
de heer H.W, de Soete (subgroep Nestkasten)
de heer W,E, Cohen (redaktiegroep De Korhaan)

de heer H.J. ten Brinke

b.

(sekretaris)

Tussentijdse benoemingen in

krachtigd van

ontstane vakatures in 1977 worden be-

:

de heer R,G, Moolenbeek (subgroep Avifauna)
de heer A,P. Vermeule (algemeen bestuurslid)
de heer K, Visser (subgroep Vogelkursussen)

7.

Rondvraag
-

-

-

-

-

-

-

mevr. Dwars roept de leden op tot grotere deelname aan de aktivitelten van de VWG,
de heer Boerwinkel stelt voor aan de leden een vrijwillige bijdrage
te vragen voor de jubileumuitgave. Er zal een oproep worden geplaatst in De Korhaan,
de heer Jonkers vraagt de vergadering een groepje te formeren om de
telgegevens van de subgroep Zuidelijk Flevoland uit te werken.
Het groepje zal worden gevormd door de heren Jonkers, Harder en van
Dijk, die ook de heer Guldemond zullen benaderen,
de heer Gorter stelt voor het jubileumboek ook via het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te koop aan te bieden,
de doorlopende nummering van De Korhaan zal worden gerektificeerd,
de heer Bouman doet een oproep om ulleballen te verzamelen in verband met een onderzoek naar kleine zoogdieren. Zo mogelijk wil hij
een pluisavond organiseren,
de heer Jonkers vraagt of iemand wil helpen met de veldmuiscensus.
Het gaat hier om de Eempolder,
De subgroep Eempolders zal zich
hierover beraden.
De

sekretaris.

H.J. ten Brinke
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Veldwaarnemingen

Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Dodaars

1
1

ex,
ex,

1 ex,

3

ex,
ex,
ex,

2
10
2 pr

1 ex,

1

Aalscholver
Woudaapje

ex,
1 ex,
2 ex,
6 ex,
3354 ex,

1 ex,

1

Kleine Zilverreiger
Purperreiger
Grauwe gans
Krakeend
Pijlstaart
Krooneend

ex,
1 ex,
2 ex,
1 ex,
1 ex,
7 ex,
13 ex,

15-5 Plas Naarderbos
16-5 Laarder Wasmeer R,P.

2-5

Korhoen

Poelstra/Buhr

Vermeule
"

"

"

"

"

6-5

13-5
15-5
L4-5

20—5

Laarder Wasmeer
"

Sinoo
v.d.Poel

"

Tussen 5,50 en 6,50 overvliegend van
Naardermeer naar Flevoland R.P./P,Sinoo
v.d.Poel
Bergsepad, Ankeveen

Logtmeyer/Buhr
Poelstra/Velthuysen
Logtmeyer/Buhr

Kortenhoef

27-5 Bergsepad

1-7 Zeilplas, Knardijk

Blauwe Kiekendief

Roodpootvalk

Sinoo/J,Harder

V ermeule/Vogel

"

"

1 ex,
1 vr,

Grauwe Kiekendief
Boomvalk

Poelstra/Buhr

Hilversums Wasmeer
"

Visarend

mn,

P,

13-5 Laarder Wasmeer
v.d.Poel
Vermeule
1-4
15-4 Leeuwenin, bij Hilverbeek
Scheiwal
15-4
20-4 Sloot langs de Kwakel Kortenhoef

-

1

&

15-5 Zeilplas, Knardijk
1-4 Laarder Wasmeer

29-4
15-4
2-4
11-3
4 mn) 8-4
2
1 ex, 20—5
1 ex, 30-5
1 ex, 29-4

Zwarte Wouw

door Aart Bode

Samengesteld

Eempolder by waai
Exc.IVN/Rotermundt
Op weiland bij Kromme Rade
Vermeule
Haven Oostvaardersdiep
Kraak
Kust by Eempolder
R.P./P,Sinoo
Plas bij Naarderbos
Eempolder Noord
Stichtse Kade

Kust Oud Naarden

21-5 Naardermeer
11—4 Hilversums Wasmeer

6-5

Poelstra
_

,

_

Hoes/v.Leyden
Logtmeyer/Velthuysen
Klomp/Rynja/Buhr/
P,

&

Logtmeyer
W,Logtmeyer
Klomp

Walrave/Rynja/

Vloog over Groeneveld

Handelé
21-5 Knardijk
W.Logtmeyer
P.
1 ex, 1-5 Hengstenberg, Holl.Rading
Jonkers
de Graaff/Poelstra
2 ex,8/9-5 Westerheide
K,Brink
2 ex, mei/juni Bij Blindeninstituut B f sum
1 vr, 27-5 Roerdompweg Z, Flevopolder v.d.Laan/Buhr/
Steinhaus/Logtmeyer
Poelstra
4 ex, 6-3 Westerheide bij rustplaats
1 mn, 17—4
Vermeule
1 ex, 20-6
R, de Wys
oude baltspl,
1 ex, 21-5 Knardijk bij hut
P,
w, Logtmeyer
3 ex, 29—4 Eempolder by Eemdijk
Exc.IVN/Rotermundt
2 ex. 4-5
Kraak
1 ex, 17-5 Laarder Wasmeer
Sinoo
7 ex. 28-4 Ruige Hoek en Bergsepad
v,Klaveren
1 ex, 21-4 Zuiderheide
Sinoo
1 ex, 14-5 Ankeveen n, Korremof
v.d.Poel
1 ex, 14-5 Corversbos
1 ex, 7—5 Begin Dammerkade
1 ex, 8-4 Oostdijk Naarden
Poelstra
1 mn,

&

"

"

Porseleinhoen
Kemphaan

"

&

"

Zwarte Stern
Visdief
Ransuil
Bosuil

Kleine Bonte Specht
Oeverzwaluw

"

"

Noordse Gele Kwikstaart 1 mn,
Gele Kwikstaart
Klapekster
Wielewaal

6-5

30 ex, 21—5
1 ex, 29—3

4

mn,

14-5

Op akker by

Poelstra/
Graaff
Vermeule/de
Brink
Huizerpier

Raboes, Eemnes

Bij begin van
Westerheide
Bij Ankeveen

Logtmeyer/Poelstra
v.d.Poel
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1 ex,

Wielewaal

1
1

1
1
1

Cetti Zanger
Snor
Sprinkhaanrdetzanger
Bonte Vliegenvanger

mn,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
vr,

14-5 Kromme Rade, Kortenhoef
1-6 In tuin Raboes, Laren

4-6

Vermeule

v.Leyden
Brink

By Blindeninstituut Bussum
Oppad 's-Graveland

20-5
1-4 Fietspad Ankeveen
8-4 Bergesepad Ankeveen

1
1
1
2 pr,

6-5

1

6-5 In tuin dr,
6-5 Wisseloord,

Vermeule

Poelstra

Exc.VWG/Pluister

Sinoo/Vermeule

Laarder Wasmeer

v,Klaveren/j,
A.v.Oord
3-5 Langs Oppad
de Graaff
29--4 Bos by Larense watertoren
Poelstra
29-4 Landgoed Bantam
3 ex, 2-5 Landgoed Gooilust
v.Klaveren/v.Oord
v.d.Poel
7 mn. 6-5 Hllverbeek/Spanderswoud
ex,
1 ex,
1 ex,
1 ex,

Grauwe Vliegenvanger

&

20-5
27-5
1 pr, 1-5
1 mn, 4-3
1 pr, 1-4
1 vr, 15-4
2 ex. 2-5

Paapje
Roodborsttapuit

v.d.Ley, Schuttersw,

"

Hilversum

"

Vermeule
Oppad, 's-Graveland
Poelstra/Velthuysen
Landgoed Bantam
By Holl, Brug
Walrave/Handelé
Zuiderheide
Sinoo/Dwars
Bussummerheide
Poelstra
Hilversum
Sinoo
Zuiderheide,
"

"

11
bij afgraving
2 ex, 6+12-5
Gonst, Huygensln, Bussum
Zwarte Roodstaart
1 pr, mei
Brink
v.d.Poel
1 mn, 10-5 By Langcat te Bussum
Steeds hetzelfde ex,( 1 mn, 23-5 By parkeergarage Noordsebosje H'sum
dat net als de win- ( 1 mn, 25-5 Op toren van C & A
Poelstra
kelende VWG-ers van ( 1 mn, 26-5 By C & A Kerkstr, H'sum
v.d.Poel
11
D
het éne naar het an-( 1 mn, 16-6 By V
R. de Wijs
"

"

&

dere bedryf ging!
Beflijster

(

Europese Kanarie
Kneu

2 nesten,

1
1
1
1

A
Bode
5+13-7 Op toren van C
Poelstra
27-4 Rustgebied Westerheide
pr. 28-4
Logtmeyer/Velthuysen
mn, 2-6 H'sumse Meent
mei/junl In tuin de Graaff, Steffenshein, Laren,
1 nest op 1,80 mtr, hoogte, 4 mtr, van keukendeur
mn,
mn,

&

"

"

RSinoo

Dit was dan weer een zeer kleine selektie uit hetgeen u mij de afgelopen
tijd deed toekomen. Helaas was er veel oud materiaal bij. Wilt u de kaarten
zo snel mogelijk na de waarneming invullen en aan mij opsturen of bij mij in
de bus deponeren? Bij voorbaat dank.
Aart Bode

123
Lijst

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

Het dagelijks bestuur
Voorzitter
le sekretaris
2e
Penningmeest,
"

vakant
R.G, Moolenbeek, Arnoud Voetlaan 14-, Ankeveen, tel.035-62641
A, van Leyden, Raboes 9, Laren N,H,, tel, 02153-86091
A, van Leyden (voorlopig), postgiro VWG
2529179

:

;

;

;

:

Kontaktpersonen

Avifauna
Eempolders

voor de bij hun naam genoemde subgroep
A,P. Vermeule, Graaf Wichmanstraat 4-0, H’sum, tel. 035-8 574-92
A, van Leyden
mevr, L,J. Dwars-v,Achterbengh, Prinsenstr, 15, Hilversum
H.W, de Soete, G, v.Amstelstr, 4-10, H’sum, tel,035-10834-

;
:

Excursies

:

Nestkasten

:

Verdere kontaktadressen
Ringonderzoek
Vogelkursus

E.R, Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel, 02153-89720
mevr, C.C.M, Last-Hendriks, Mr. J,C. Bührmanlaan 4-6,
Ankeveen, tel, 035-62099
D.G. de Witte, St, Annastr. 26, Naarden, tel, 02159-4-2579
C, de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, tel, 02158-164-1, of
A, van Leyden,
beiden na 1800 uur)
W,E, Cohen, Bezaan 8, Huizen, tel, 02152-52128

:
:

Contr.Vogelwet:
Opg, excursies:
Inzenden kopie;

Inzenden waarnemingskaartjes
A,

Bode, Coehoornstraat 64., 1222 RV Hilversum,

tel,

035-8584-01

A fhalen waarnemingskaartjes
Ankeveen

;

Bussum/toaarden
Hilversum
Huizen
Laren

:

;
:

:

R.G. Moolenbeek,
mevr, H.W, Reddingius, Gr, W, de Oudelaan 22, tel. 4-2508
A. Bode
F, Griffioen, Omroeplaan 16, tel, 52958
0, de Graaff, Steffenshein 13, tel, 8314-3

Inhoud

96

97-98
99

100-102

103-104105-106

107-108

109-113
114.
115
116
117—118

119-120

121-122

123

Problemen van deze tijd
Programma
Bestuursmededelingen
Van een vogeltje dat niet zo graag vliegt
Openingstoespraak van de sekretaris op de Alg. Ledenvergadering
De Rietgors
Vogelbescherming en de vogeljacht
Houtsnippen in het Gooi
Kroonberoep tegen zandwinning in het Gooi
Tuintoestanden
Excursie eendenkooi Bakkerswaal en Het Liesveld
Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Ontvangen literatuur
Veldwaarnemingen
Adressen en inhoud

INZENDEN KOPIE

;

vóór 1 september

!!!

