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Van de redaktie

De redactie van “De Korhaan” heeft versterking gekregen van Wim Duurland.
Ook voor de illustraties is een nieuwe medewerker gevonden, namelijk Han
Schaap. Zijn eerste bijdrage stond reeds in devorige Korhaan.
Binnenkort zal in de onder auspiciën van het Rijksinstituuut voor Natuurbeheer
uit te geven serie "Natuurbeheer in Nederland" verschijnen het "Handboek voor
Vogelinventarisatie". Dit boek is een "must" voor iedereen die zich bezig
houdt met het tellen en inventariseren van vogels. Alle facetten die bij de
opzet, uitvoering en verwerking van inventarisaties van belang zijn, komen in
het boek uitgebreid aan bod.
Voor leden van Vogelbescherming en Vogelwerkgroep is dit boek verkrijgbaar
voor de speciale ledenprijs van ƒ 37,50 (niet-leden:ƒ 55,-).
U kunt voor dit boek intekenen bij Henk Mardon, Dotterbloemlaan 39, Baarn,
tel.: 02154
18804.
-

Met de telling van mceuwenslaapplaatsen is op zaterdag 1 december j.1. een
aanvang gemaakt. Bij deze eerste telling bleek duidelijk dat er op verschillende
telpunten nog heel goed versterking gebruikt kan worden!
Er volgen nog 2 telllingen, namelijk op 26 januari en 8 maart a.s.

Gegadigden kunnen zich melden bij Adri Vermeule, tel: 035

-

857492.

Ook voor de bosuilen-inventarisatie is nog dringend medewerking nodig (zie
vorige Korhaan). Voor deze telling kunt U zich opgeven bij Dick Jonkers,
Jufferland 16, 3956 TT Leersum, tel.: 03434
51109.
-

Op de maandelijkse werkavonden moet nog veel werk verzet worden voor de door
ons uit te geven "Avifauna van het Gooi". Komt U ook eens meehelpen?

De jaarlijkse landelijke roofvogeltelling komt met ingang van 1985 te vervallen.
Ook in ons werkgebied stoppen we met deze telling, die thans zo'n 10 jaar is
uitgevoerd. De gegevens zullen worden verwerkt in de "Avifauna".
Om U een idee te geven van hetgeen er zoal omgaat in de subgroep Avifauna
hebben we in deze Korhaan de notulen van de laatste vergadering van deze
subgroep opgenomen.
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Programma

Zondag

30 dec.

en evt.nog het
Ochtendexcursie langs de Gooimeerkust,
meenemen)
kaart
landgoed Oud Naarden (nat.monumenten
uur.
9.00
om
We verzamelen bij de Huizerpier in Huizen
le
Vermeu
Adri
van
De excursie zal onder leiding staan
Joke Hardon.

en

Zondag

Dinsdag

Zondag

6 jan

Ochtend wandeling door Einde-Gooi.
We verzamelen op het parkeerterrein tegenover het vliegHilversum, om 9.00 uur.
veld
De excursie zal onder leiding staan van Paul van de Poel

8 jan.

Werk-kontaktavond.
Op deze eerste werk-kontaktavond in het nieuwe jaar bent u
weer van harte welkom om 20.00 uur in de Godelinde-scholengemeenschap te Naarden.

20 jan.

Donderdag 24

jan.

Ochtendexcursie naar de Arkemheensepolder.
We verzamelen op het Oosterspoorplein in Hilversum om
8.30 uur. De excursie zal onder leiding staan van Henk Hardon,
en Maarten Klomps.

"Voedselcoacurrentie onder de roofvogels in de Amsterdamse
Waterleidingduinen" is de titel van de dialezing van deze

avond. De heer Fred. J. Koning uit Burgervlotbrug onderzocht gedurende 20 jaar welke verbanden er bestaan tussen
het voedsel van uilen, de hoeveelheid veldmuizen en het
aantal eieren en jongen. Al snel kwam de vraag op, welke
concurrentie er is tussen enerzijds de Bosuil en anderzijds
de Steenuil, Velduil, Ransuil en recentelijk de vos.
De lezing wordt gehouden in de Goede Hederkerk, Simon
Stevinweg 146 te Hilversum. De aanvang is om 20.00 uur.
Zondag

4 febr.Ochtendexcursie Egelshoek-Tienhovens-kanaal..

Dinsdag

12 febr.Werk-kontaktavond.

Zondag

25 febr .Ochtendexcursie naar -de Amsterdamse waterleidingplas. ■.
We verzamelen om 6.45 uur op het Oosterspoorplein in Hilversum, de excursie zal onder leiding staan van Dhr. van Bergeik.

We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats tegenover
het vliegveld van Hilversum.
De excursie staat onder leiding van Adri Vermeule.
U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Godelinde-scholen gemeenschap te Naarden.

Donderdag 28 febr. Deze avond is drs. Mennobart van Eerden, bioloog bij de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, onze inleider.
De titel van zijn dialezing is; "De betekenis van het
IJsselmeergebied voor duikeenden. Futen en Aalscholvers."
Zowel de situaties in het zomer- als winterhalfjaar
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zullen worden toegelicht. Aspecten die hierin ter sprake
komen zijn het voedsel, de rui, de verspreiding op het
IJsselmeer en de relatie met de Oostvaardersplassen.
De lezing wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon
Stevinweg 146 te Hilversum.
De aanvang is om 20.00 uur.

Vrijdag

1

mrt.

Ullenexcursie in de avond.
Deze excursie zal worden gehouden op het landgoed rondom Kasteel Groeneveld te Baarn.
We vertrekken vanaf de parkeerplaats voor het Kasteel.
Excursie leiders zullen zijn; Jelle Harder,Adri Vermeule
Yves Vogel.

Zondag

10 mrt.

Ochtendexcursio in het Laarderwasmeer.
We verzamelen om 8.00 uur aan het eind van de Meerweg in
Hilversum. Dit is een zijstraat van de Kamerlingh-Onnesweg
ter hoogte van de Philips gebouwen.
De excursie zal onder leiding staan van Jelle Harder.

Dinsdag

12

Werk-kontaktavond.
We verwachten weer zoveel mogelijk mensen te zien om 20.00
in de Godelinde-scholengemeenschap te Naarden.

mrt.

Donderdag 28 mrt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING in de Goede Herderkerk Simonstevinweg te Hilversum,
Aanvang 20.00 uur.

EXCURSIE OM VAST TE NOTEREN

19-20-21 april

Weekend Terschelling.
Dit weekend brengen we door in de kampeerboerderij
"De Jonge Jan" in Formerum.
Wilt u mee, neem dan eerst kontakt op met Joke Hardon
tel. 02154-18804, maak dan de beraamde kosten van f70,over op gironummer 2529179 t.n.v. de penningmeester VWG
Weesp.

Meenemen; slaapzak, verrekijker, laarzen,regenkleding,
warme kleding, wanten, muts enz.washand+handoek,
brood voor 's avonds en zaterdag morgen.
We verzamelen om 15.30 uur op het Oosterspoorplein in
Hilversum.
De boot vertrekt vrijdags 1 s-avonds om 19.15 uur, u wordt
als u niet vanuit Hilversum vertrekt om 18.30 uur in Harlingen-haven verwacht dit i.v.m. het kopen van de groepskaart, geef dit we l even door aan Joke als u niet naar Hilversum komt.
We gaan zondagmiddag weer met de boot
Opgeven en betalen voor 1 april.

terug

van 17.00 uur.
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Bestuursmededelingen
Nieuw lid

Opgezegd
per 1-1-1985

Vervallen
Adreswijziging

:

:

:

:

Mw. P. Boomsma-Snoeck, Sweelincklaan 6, 3723 JE Bilthoven
E. Bor, Haarstedelaan 88, 1271 NN Huizen, 02152-51047
Mw. G. Heijn, Meentweg 26, 1261 XV Blaricum, o2153-82207

S. Handgraaf, Oude Engweg 10, 1217 JC Hilversum
Mw. W. van Pesch-Voet, Kroonlaan 26, 1217 CW Hilversum,
035-44147
A. Noorman, Hilversum
Mw. C. Wesselius, Amsterdam
J. Noorbeek, Hilversum
C, Oosterhuis, Kortenhoef
Mw. N. Jurgens-Kornman, Hilversum
Mw. M. Grimmon, Hilversum
telefoonnummer G, Frantzen, Bussum
J. van Oord, Munnikplaat 23, 1274 EV Huizen, 02152-67647
Mw. M. Beugelaar, J.P. Thyssepark 131, 1411 XM Naarden,
02159-49289
A. Aben, Vlietlaan 42A Bussum
C. Mous, Lange Heul 430, 1403 NZ Bussum
A. du Mosch, J.P. Thijssepark 11, Naarden, 02159-46141
M. Stevens, 0.Engweg 36, 1217 JD Hilversum, 035-14538

Vogelkalender

J.Harder

1985

De Stichting hot Vogeljaar komt ook nu weer met do veertiendaagse
vogelkalender 1985 in kleur en deze is zonder twijfel de meest gewilde
vogelkalender. Dezelfde kalender is reeds jarenlang een enorm groot succes.
Aan de vijfentwintig kleurenplaten voor 1985 is weer bijzonder veel zorg besteed
en reeds bij vele vogelliefhebbers in Nederland en België is het traditie
geworden via deze vogelkalender op de hoogte te blijven van de beste prestaties
van onze vogelfotografen. Deze veertiendaagse vogelkalender heeft in
Nederland zelfs de vierde plaats veroverd bij de verkiezing van de beste
kalenders in Nederland. De bruikbaarheid is dan ook optimaal. Een handig
formaat (22 x 30 cm), een goed leesbaar kalendarium, een prachtige lay-out
en interessante teksten van Henk J. Lichtenbeld en. J. Taapken.
De 25 vogelsoorten die dit jaar aan bod komen zijn o.a.: Bonte Vliegenvanger,
Kerkuil, Dodaars, Vuurgoudhaantje, Appelvink, Zwarte Ruiter, Ringmus, Lepelaar,
Grote Jager, Kraanvogel, Pestvogel.
Zoals bekend behoeft u aan het einde van het jaar de kalender niet weg te
gooien maar houdt u er een vogelboekje aan over. U kunt de Vogelkalender 1985
verkrijgen a ƒ 13,50 op de bijeenkomsten van de Vogelwerkgroep of af halen bij
J. Harder, Meteorenstraat 45, Hilversum, tel.: 035
852842. Bestellen per
giro op postrekening 4325 t.n.v. de penningmeester van het Kalenderfonds,
Bellaertstraat te Bcnnckcm, is ook mogelijk. Indien u de kalender via de
Vogelwerkgroep koopt komt een klein geldbedrag ervan ten goede aan onze
werkgroep. Zoals gebruikelijk nullen we dit geld weer besteden voor eer. bepaalde
actie of goed doel.
-
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De Punt Transect Telling

Adri Vermeule

Bij deze willen wij de gelegenheid te baat nemen U het PTT-project van de
Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) onder Uw aandacht
te brengen. Mogelijk bent U reeds op de hoogte van het bestaan en de inhoud
van dit project; dan kunt U liet navolgende epistel als bekend
veronderstellen.
Het PTT-project is een B-project van het SOVON, dat ten doel heeft de
vogelstand in de wintermaanden over een reeks van jaren te volgen. In de
winters van 1978/79 en 1979/80 zijn proef tellingen uitgevoerd om de
formulieren, handleiding en telmethode te testen. In de winter van 1980/81
is het project officiëel van start gegaan.
Wat is dat nu, een PTT-telling? De afkorting PTT staat voor Punt Transect
Telling. Langs een door de waarnemer zelf vast te stellen route worden 20
telpunten uitgezet. Bij het uitzetten van deze route met telpunten moet men
een aantal zaken in het oog houden:
probeer de punten zo te kiezen, dat \%’einig dubbeltellingen kunnen
—

optreden

de punten dienen bij voorkeur representatief te zijn voor de streek waarin
de telroute ligt
de route moet onder "alle" omstandigheden begaanbaar zijn (na slecht
weer met sneeuw of regen, bij hoge waterstanden e.d.)
leg de route en de punten goed vast op een kaart, zodat in
"noodgevallen" een ander Uw route kan tellen
Op elk telpunt worden gedurende precies 5 minuten alle vogels van alle soorten
geteld; wat men tussen de punten ziet doet niet mee: jammer, maar helaas! Deze
telling wordt dreraaal per jaar herhaald (dezelfde route en dezelfde punten):
half november, eind december en half februari. Er wordt niet geteld op één
vaste dag, maar binnen een bepaalde periode, die steeds tenminste
2 weekends en de tussenliggende week omvat. Zo zijn de telperiodes voor 1983/
84: 12 t/m 20 november, 17 december t/ra 1 januari en 18 t/m 26 februari.
Eventueel kan men volstaan met alleen aan de decembertelling deel te nemen.
Zoals reeds gezegd is het project in de eerste plaats bedoeld om een idee
te krijgen van de wisselingen en veranderingen in het vogelbestand
gedurende de wontermaanden. Daarbij betekent een groter aantal telroutes
automatisch, dat van meer soorten voldoende betrouwbare informatie wordt
verzameld.
Daarnaast is het project ook zeer geschikt om meer te weten te komen over de
winterverspreiding van veel vogelsoorten- Dit aspect is in Nederland tot nog
toe slechts voor een beperkt aantal soorten uitgediept.
Indien U geïnteresseerd bent om aan dit project deel te nemen, dan kunt U
contact opnemen met Adri Vermeule, Gr. Wichmanstraat 40, 1222 BR Hilversum,
tel: 035
857492.

—

—

—

-
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Vogelen in lunchtijd, ja natuurlijk

Freek Beffers
Een aantal jaren heb ik in Amsterdam-zuid gewerkt, omgeving Berlagebrug. Hoewel
bekend is dat in Amsterdam de Spreeuwen het brutaalste zijn maar ook het mooiste
fluiten, vooral op een vroege
jaarsdag, wil ik iets meer vertellen omtrent
vogelwaarnemingen hier.
In de Amsterdamse Amstel bijvoorbeeld is de Fuut nu een bekende verschijning. Maar
Doodaars heb ik hier ook gezien. Hoewel door de afstand moeilijk te herkennen weet
je als het “bolletje” wegduikt in het woelige water dat het een Dodaars is.
Verder naar de rand van de stad ter hoogte van Zorgvliet hoor je in het voorjaar de
luide heldere roep van de Boomklever.
Lang voor het blad aan dc boom komt, is deze druktemaker zeer aktief. Net als de
specht begint hij/zij al aan gezinssamenstelling te denken. De Grote Bonte Specht
zag ik hier broeden in een holte van een boom op ooghoogte! Deze grapjas houdt van
verstoppertje spelen, voorzichtig om een boom kijkend als je jezelf verdekt opstelt. Vooral ais er jongen zijn, begeven ze zich omzichtig naar het nest. Bij
het voeren zie je dat de jongen een rood petje dragen als ze eigenwijs hun kop uit
de boomholte steken.
In deze omgeving zie je ook zomergasten als Zwartkop, Tuinfluiter, Bonte Vliegenvanger
en Koekoek.
We gaan nog even naar Amsterdam Zuid-Oost, de Bijlmermeer.
Begin dit jaar ben ik namelijk van werkadres verhuisd naar de Bullewijk. Als je
uitstapt halte metro-sation Bullewijk bevindt zich aan de zuidzijde een aantal braakliggende terreinen. Open stukken land tussen bedrijfscomplexen, met hier en daar
wat struiken en ruigte vegetatie, riet, veel oneffenheden en opgeworpen heuvels
begroeid met kruiden en wilde planten. "Wat een rotzooi hier" zegt men dikwijls.
Maar een interessant gebied voor vogelwaarneming.
Twee paar Torenvalken zijn hier vaste bewoners. Ze hebben een uitkijkpost op een
groot gebouw. Andere jaarvogels als Watersnip, Patrijs, Leeuwerik en Holenduif zijn
regelmatig present.

voor
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Deze week zag ik zes Watersnippen in snelle zig-zag vlucht overvliegen. Tegen een
zeldzaam blauwe lucht zag je duidelijk de lange snavel en de lichtgekleurde buik.
Patrijzen kun je hier dagelijks zien in groepen van ca. 10 vogels. Éénmaal telde ik
er ca. 40! Je kunt ze benaderen tot 20 meter, indien je weet waar ze zitten, maar
als regel vliegen ze plotseling luidruchtig op. Volgens tijdschrift "Vogels" is
de Patrijs in
Europa aan het verdwijnen (staat op de rode lijst).
Als zomergasten vind je hier Rietgors, Kleine Karekiet, Rietzanger en Koekoek.
In september kwamen 3 Tapuiten op visite
Zaten gewoon op een gebouwtje aan de weg.
Een andere dag zie ik een paar Kneuen op een zanderige plek scharrelen. 15 Oktober,
een regenachtige dag, is een enorme troep vogels aan het fourageren op wilde planten
dicht langs een fabrieksmuur. Voorzichtig naderend zie ik mét blote oog duidelijk
gele vleugelbanden: Putter! Op één moment vliegt de troep omhoog, ik schat zo'n
60 exemplaren. De volgende dag heb ik een kijker bij mij (onmisbaar). Nu is er zowaar een straaltje zon. Een fascinerend gezicht als je een groep Putters in beeld
hebt. Als ze opvliegen zie je een fel flitsende beweging. Ze fourageren hier op de
gewone teunisbloem, een helder geel bloeiende plant waarmee de velden vol staan.
De Putters eten de zaden die nog groen zijn. Bij nadere beschouwing zie ik vogels
zonder rood aan het voorhoofd, dit zijn de "pubers". Sommige vogels in de troep
lijken op een vrouwtjesmus. Ik denk dat het jonge Groenlingen zijn.
Opnieuw vliegt de troep op, bij nadering van een laagvliegende Sperwer.
De lunchtijd is v/eer voorbij. In de verte zie ik een groep vogels in dansende vlucht
een heenkomen zoeken. Ik weet nu dat het Putters zijn. Een Kluut trekt over, de
zwart/wit tekening op de rug is duidelijk te zien. Morgen maar weer verder kijken.
.

Van

subgroep

naar stichting

Ger Blok
Vier jaar heeft onze subgroep in de Flevo gefunctioneerd als onderdeel van de
Vogelwerkgroep Het Gooi e.o..
Wij zijn blij mede te kunnen delen dat wij vanaf 1 januari 1985 de stichting
Vogel-en Natuurwacht “Zuid-Flevoland” zijn en het kwartaalblad “De GrauweGans” uitgeven.
In de vier jaar dat wij als subgroep opereerde hebben we veel van de Vogelwerkgroep "Het Gooi e.o." geleerd.
Gedurende deze samenwerking hebben wij een leuk contact opgebouwd met verschillende gooise vogelaars die ons o.a. met de acties rond de Oostvaardersplassen
flink hebben geholpen.
Wat ons betreft blijft er ook in de toekomst een goed contact bestaan tussen
het Gooi en de Flevo.
Wij hopen af en toe bij jullie op de wcrkavonden binnen te v/ippen en bij ons

zijn jullie ook van harte welkom.
Langs deze weg iedereen hartelijk bedankt voor de enthousiaste hulp die we
altijd kregen en tot spoedig.
Waarnemingen van de Flevo kunnen Bij Jos de Jonge worden ingelcverd die stuurt
ze dan door naar ons.
Mensen die meer willen weten over onze activiteiten kunnen contact opnemen met
Ton Walraven (tel.03240-32961) of met Ger Blok (tel.03240-16101).
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Notulen

van de vergadering van de subgroep
op

Avifauna
11 september

1984

Aanwezig waren:
Rob Moolenbeek
Adri Vermeule
Rick van den Akker
Inge Karsemeijer

Yolande Bosman
Jelle Harder
mevr. v.d. Linden
dhr. v.d. Linden
Nico Dwars

Joke Hardon-van Velzen
Peter Dieperink
Peter Vos
Franco Hoes
Han de Soete
Wim Duurland
E. Schild-Schofaerts
Andries Stoker
Fred van Klaveren

Bep Dwars
Willem Boerhout
Willem Kraak
Coby Westeneng
Marianne Doornveld
Erik Lam

dhr. Grootes
Nico Klippel

dhr. v.d. Zwaan
J.M. Boshuizen
Ger Blok
Willie Leurs
Maarten Haverkamp
Jos de Jonge
Mark v.d. Pol
Rob Leurs

Jacques Meijer
Henk Mardon
Dick Jonkers
Loes Hartog
A. van Leijden

Rob Moolenbeek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

1. Notulen van 10-1-1984.

De stootvogeltcllingen worden verzorgd door Andries Stoker, Jacob Verhey en
Willie Leurs. Ger BLok doet de Flevopolder.
2.Tellingen.

PTT—tel 1 ing. Nieuwe

tellers kunnen zich opgeven bij Adri

.

Trekbewegingen. Er zijn zeer weinig gegevens binnen gekomen. Provinciale
Waterstaat maakt een concept en aan do hand daarvan zal bekeken worden of
er aanvullende tellingen moeten komen. Concept zal dit jaar rond moeten
komen.
Huiszwaluwcn. Rob Kole is afwezig. De tendens is, dat er veel minder nesten
zijn gevonden.

Oeverzwaluwen. Ook hiermee gaat hot volgens Peter Dicperink voel slechter.
SAHEL-landen. Er komt een verslag.

Önder andere door droogte in de

Gierzwaluwen. Dit jaar is er niet getold, er is wel een verslag van de
telling van vorig jaar gemaakt. Hans Fuchs vertelt over het komende grote
project. Alle gemeentes in het werkgebied worden geteld. Tellers zijn van
harte welkom. Leuk werk en het kost ca. l-\ uur op een avond.

Watervogels. De tellingen zjju geed gegaan en de gegevens zijn verstuurd. De
nieuwe data zijn nog niet bekend, maar Andries Stoker blijft het organiseren.
Stootvogels. Dick heeft de gegevens van Arthur gekregen; het verslag stond
in de Körhaan van april j.1. De gegevens van 19SA zijn door Andries en
Willie verstuurd. Deze telling wordt niet voortgezet.

Kleine Zwanen. Het project is afgesloten. Enkele leden gaan zelf door met
o.a. hot arïezen van ringen, In september zal hierover vergaderd worden. Er
komt een veslag van alle gegevens.

Herfktuvckcelling.19S3 wordt uitgewerkt door Ger Blok. 198A wordt
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georganiseerd door Ton Walraven ;an de Flevo-groep. Tellers zijn welkom op
elke zaterdag en zondag, één uur vóór zonsopkomst.
Bosuil. Bob van Poelgeest heeft Je gegevens verwerkt, maar het blijkt dat
Het niet geheel compleet is. Hij komt op plm. 20 broedparen en het zouden
er ongeveer 80-100 moeten zijn. Dick Jonkers wil met Bob gaan proberen om
nieuwe tellingen (aanvullende) te organiseren.
Penologie.Nico Klippel heeft 25-30 formulieren terug gekregen. Er komt een
verslag van. Ook in 1985 wil hij het organiseren en het dan eventueel
combineren met de najaarsfenologie.
3.Inventarisaties.
Van de volgende gebieden zyn verslagen verschenen.
Erik Lam: Zonnestraal e.o. (1984)
Egelshoek e.o. (1984)
Hoogt van 't
Kruisbuurt (1984)
Kerkelanden
Raadhuisbuurt
Kamrad
Oude Haven/
gemeentelijke begraafplaats
Kannesheuvel/Trompenberg
Nirarodpark
Diergaardepark
Raaweg (deze allemaal in 1983).
Telling van Echo-Koggerbos is ook af en is verschenen in dc Korhaan,
Bij de agenda staat dat hét verslag van Eemnesserpolder-West af is, dit moet
zijn Eemnesserpolder-Zuid.
Er is ook geteld in de Noordpolder te Veen en de Valse Bosjes (bij Eemnes),
dit moet nog worden uitgewerkt.
In 1983 zijn ook geteld: Zanddijk, Naardense Meent en Wolfskamer (Huizen).
Verslagen zijn gepubliceerd in de Korhaan.
De H.ilversumse Meent is geteld door Peter Vos en enkele leden van de
biologische werkgroep. Het moet nog worden uitgewerkt, maar de indruk is,
dat het behoorlijk volledig zal zijn.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Nieuwe plannen.
Blauwe Reiger en Bonte Kraai.Rick van den Akker gaat dit regelen. Nieuwe
tellers zijn altijd wolkom. Als er voldoende tellers zijn, dan meer dan 1 keer
tellen. Eén datum combineren met de watervogeltelling.
Slaapplaatsen van meeuwen. De plaatsen zijn bekend, maar do wisselingen die
optreden nog niet, Adri' Vermeule, Dick Jonkers, Henk Hardon en Erik Lam
(Stichtse Brug) gaan het coördineren. Gegevens over/de Stille Plas zullen
worden opgevraagd bij de Vogelwacht Utrecht.

Bosuilen. Dick Jonkers zal de tellingen aanvullen.
Woudaapje. Maarten Haverkamp gaat dit doen. Er komt bericht in de Korhaan.
Woudaapje wordt bedreigd door o.a. droogte en insectide in Afrika
biotoopverandcring
watervervuiling.
-

-

6.Rondvraag.
Adri zoekt mensen om Gooiraeerkustü Flevoland te tellen. Rick en Inge gaan
dit doen.
Het verslag van Ruud v. Beusekom over Loosdrecht is weg. Adri wil het graag
terug hebben, dus wie heeft het?
Het traject tussen de Pier van Huizen en de Remmend zullen iets anders
worden ingodeeld, dit i.v.m. gegevens voor de Stichtse Brug.
N.a.v. een vraag van Poter Vós zal er gekeken worden of er in de Korhaan
een duidelijk en ovezichtelijk lijstje kan komen van alle tellingen. Hij vraagt
ook hoe hot staat met eventuele automatisering. Het heeft de aandacht van
het bestuur en een groep deskundigen van da Vógolv/erkgroep bekijkt de

mogelijkheden o. d.
Willie Leurs vertelt over het tellen van de Steenuil, do resultaten zijn
bemoedigend.
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N.a.v. een vraag van Hans Fuchs vertelt Erik Lam dat er geen reactie is
gekomen op zijn verzoek over in\entarisaties van landschapselementen.
Misschien volgend jaar weer proberen.
Er wordt verteld wat fonologie is en wat het werkgebied van onze groep is.
Willem Boerhout vraagt"öT Fiët'’handig is om bij verslagen van tellingen een
grafiek te maken van het verloop van de soorten over jaren. Dit gebeurt
al~wëlëens, maar er zal getracht worden om dit uit te breiden.
Willem Kraak vertelt over vliegende mieren en het foeragcren van
Kokmeeuwen. Hij zal er iets over schrijven in de Korhaan.
De heideveldtellingen moeten af voor eind 1984. Adri, Rob en Jelle
-

regelen 3ït.~'

Braakballenonderzoelc kan worden afgehaald.
Tellers voor het: Woudaap je kunnen zich alvast opgeven bij Maarten Haverkamp.
Rick van den Akker

Notulen medewerkersavond

over

“Avifauna

in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden,

van het
11

Gooi”

september

1984

Aanwezig: 22 medewerkers. Er waren geen afmeldingen.
Opening. Bij de opening heet de algemeen coördinator iedereen welkom. Hij
roept de aanwezigen op om zich, voor zover ze dat nog niet deden, bij een
groep of onderzoek aan te sluiten.
Stand van zaken. De conclusie in het 2c jaar van uitvoering is; er is al
veel gedaan, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren. Het boek komt uit
eind 1987 in plaats van 1983. Redenen zijn hiervoor: het 20-jarig bestaan
van de Vogelwerkgroep en do betere verkoopbaarheid van hot boek aan het
eind van het jaar. Voor de grote hoofdstukken zijn al auteurs benaderd. Het
hoofdstuk over de ontwikkeling van liet landschap wordt geschreven door
H. Cup. Landschap en vogels door Bob van Poelgeest en W. Colaris. Jaap
Hekel schrijft het hoofdstuk nestkastoaderzock
Voor de soortbeschrijvingen
zijn een aantal mensen benaderd en een aantal mensen hebben zich
opgegeven. Hicuwo soortbewerkers zijn nog steeds wolkom. Een concept van
de Ooievaar is klaar. Dit kan als leidraad dienen cn wordt tevens gebruikt
bij subsidieaanvragen en benadering van sponsors.
.

bric Lam geeft op de Boomklcver te willen bewerken en nu al een concept
te willen maken.
Het deel met de oxcursio-informatio is ook bedoeld voor leken. Er komen
ca. 20 wandelingen in. Hiervan is hot concept van het Ankeveense pad al
gereed. Dit gaat dezelfde weg als liet Ooievaarsconccpt. Ccby Westeneng,
Rick van den Akker en Inge Korsemeijer geven zich op voor het maken van een
concept van een wandeling.
Presentatie;

van uitoewerkte zaken. Een kaart m.et herko:;:st van k:Ct
van uilen uit hot werkgebied wordt getoond. Gegevens uit
de westrand van het gebied (Vechtplassengebied o.o.) zijn schaars.
Aanvulling is welken.
Verder worden kaarten getoond over de verspreiding van do Ooievaar van
1905-1984 en een van oen excursieroute. De gegevens uit liet RIN-archief zijn
allemaal verwerkt.

braakhalir.ateriaal
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Broedvogeltellingen. Jelle vertelt dat ce kaart met het overzicht van wat
er ooit is geïnventariseerd nog niet klear is. Dit jaar zijn speciaal voor de

Avifaunagroep Laren, Eemnes en de Hoekerpolder e.o. geïnventariseerd evenals
de Valse Bosjes. Laren is behoorlijk goed onderzocht. De Merel blijkt de
talrijkste broedvogel te zijn. Op een vraag van Hans Fuchs antwoordt Dick dat
hij de indruk heeft dat de telmethode goed voldoet. Voor 1985 staan de
bebouwde kommen van 's Graveland, Kortenhoef, Ankeveen en het bebouwde deel
van de Hilversumse Meent op het programma (geadviseerd wordt ook de
Bloemendalerpolder te doen).
Een aantal kaarten laat zien wat er door de VWG en anderen ooit is
geïnventariseerd. Peter Dieperink blijkt een broedvogelverslag van vroeger
over Blaricum te hebben. Er moet in de komende twee jaar nog veel
geïnventariseerd worden.
Werkgroep tellingen. Eén derde van het Gooi is nagelopen op nesten van
roofvogels. Hier zijn betere resultaten uitgekomen dan de tellingen van
Provinciale Waterstaat. De Houtsnip is geteld en daar is veel over bekend

geworden.
Tellen van de Waterral is niet zo best gelukt, want het weer was te slecht.
Volgend jaar opnieuw proberen.
Aan de Patrijs wordt gewerkt. Peter Vos vertelt hierover. Bij de KNJV wordt
geïnformeerd en in de Korhaan komt een oproep.
De tellingen van de Kramsvogel, Koperwiek, Bonte Kraai en Roek worden
uitgewerkt.

Ger Blok werkt de gestuwde trek uit.
Hans van Oosterhout doet Gele— en Grote Gele Kwikstaart.
Van de Bosuil ontbreken nog steeds gegevens; Dick zal dit najaar een nieuw
onderzoek voorbereiden.
Van de Waterpiépecizijn 2 slaapplaatsen gevonden.
Slaapplaatsen van Kauw en
Meeuwen zijn voor een deel bekend. Adrie en Dick zullen tellingen
organiseren. Dick heeft in het juiste biotoop geen Nachtzwaluw gehoord.
Volgend jaar probeert hij het weer.
De Blauwe Kiekendief tellingen zijn niet uitgevoerd.
De watervogeltellingen zijn allen in de computer opgcslagen.
In 1985 zullen m.b.v. een raamwerk conceptverhalen worden gemaakt.
Andries en Dick zullen de verdere voortgang van de groep bepraten.

Gierzwaluwen: er komt een handleiding voor hot tellen door Hans Fuchs die
het ook coördineert. In 1985 worden alle gemeenten
in het werkgebied
geinventaiiseerd. Het verslag wordt dan aangeboden aan de
gemeenten met de
overhandiging van speciale dakpannen.
Dagboek. Erik vertelt dat er ongeveer evenveel gedaan is als in de vorige
periode. Er zijn 7000 kaartjes ingevuld. Plannen: archieven, kranten,
jachtboeken e.d. nazoeken. Kerk- en overheidsarchieven hebben, omdat ze te
weinig opleveren, een lage prioriteit. Erik pleit voor een computer voor
waarnemingen. Jagers zijn gevraagd voor waarnemingen.
Historie. Willem kraak vertelt over ene Van Leeuwen en zijn waarnemingen. Hij
vertelt over het wapen van 1 sGravaland, is het een 'trapgans' of een
Grote

Trap.
Technische zaken. Ze zijn druk bezig met diverse zaken. Vooral de typegroep
veel werk. Financiën: Jacquos Meijer vertelt over
het verkrijgen van
subsidie bij fondsen en stichtingen. Aan bedrijven, de omroepen en gemeenten
wordt eveneens om subsidies verzocht. In plaats van subsidie kunnen zij
zich
ooiv garant stellen door een aantal
boeken af te nemen (voor gemeenten
vastgesteld), De verwachting is dat de financiën geregeld zullen kunnen
worden. Er is ƒ 71.000,- nodig. Er komt een oplage van 3000 stuks, het
prijsverschil tussen 1500 en 3000 stuks is erg gering.
Rondvraag. Is het mogelijk om excursies los bij te leveren? Dit blijkt niet zo
te zijn. Niet-vocplaars kopen dan alleen de excursies. Bovendien werkt
een
aparte uitgave kostenverzw r arend.
Notulist: Rick van den Akker
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Het Woudaapje in het Ankeveense Plassengebied
Maarten Haverkamp
Algemeen
Het Woudaapje is in Nederland een schaarse broedvogel met in totaal 100 tot
120 paar (Texeira 1979).
Het belangrijkste verspreidingsgebied in Nederland wordt gevormd door
begroeide oevers van zoetwatermoerasgebieden, in het midden van ons land
(o.a. Vechtplassengebied). Rijk begroeide rivierstrangen vormen ook een
biotoop voor het Woudaapje. In enkele kreekrestanten van Zeeuw-Vlaanderen
wordt nog door enkele paren gebroed. In het voorjaar en de zomer van 1984
heb ik in het Ankeveense plassengebied vrij intensief waarnemingen aan het
Woudaapje verricht. Hierbij kwamen een aantal belangrijke zaken aan het licht
met betrekking tot het voorkomen en gedrag.

Methodiek en resultaat
Vanaf een plek met een goed overzicht over een bepaalde moeraspias in
Ankeveen werden regelmatig waarnemingen verricht. Tussen 13 mei en 28 juli
werd gemiddeld 12 uur per week waargenomen verspreid over de gehele
daglichtperiode, In totaal werd 78 maal een Woudaapje waargenomen, 68% van deze waargenomen Woudaapjes waren van het mannelijk geslacht. Uit deze
waarnemingen blijkt dat de soort zich de gehele dag laaf zien, hoewel er sprake
was van bepaalde pieken in de aktiviteit. Zo nu en dan was de soort gedurende
langere tijd niet zichtbaar, waarna het Woudaap je zich in betrekkelijk korte
tijd (20 a 30 minuten) meerdere keren liet zien. Hoewel het mannetje zich wat
meer laat zien dan het vrouwtje, is het wel duidelijk dat het vrouwtje een
behoorlijke bijdrage levert in de voedselvoorziening. Wellicht wordt de man/
vrouw verhouding in de waarnemingen scheef getrokken omdat het mannetje zijn
gebied vurig verdedigt tegen sexe genoten. Meerdere malen (7x) werd het
mannetje vliegend achter een ander mannetje waargenomen. Vijf maal werd een
paartje Woudaapje in een soort baltsvlucht waargenomen, dit gebeurde alleen
in de periode 27-6 tot 9-7.
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Discussie
In tegenstelling tot datgene wat algemeen verondersteld wordt; dat het
Woudaapje primair een schemeringsvogel is, wijzen de Ankeveense gegevens in
een geheel andere richting. In de latere avonduren vond zelfs een opmerkelijke
daling van het aantal waarnemingen plaats. Waarschijnlijk verandert de soort
in het broedseizoen de gewoonte om 's avonds te foerageren naar meer overdag.
De soort is dit jaar waarschijnlijk zeer laat tot broeden gekomen vanwege de
slechte weersomstandigheden. Opvallend is dat in een zeer klein gebied
vier van de vijf paren werden aangetrofffen, misschien dat een enkel paartje
over het hoofd is gezien.
Eindconclusie
Ondanks een zeer sterke achteruitgang van het Woudaapje in Nederland,
kwamen in het onderzochte gebied 5 paar tot broeden. Dit terwijl 1984
waarschijnlijk een rampjaar voor de soort is. In de Rijnstrangen kwamen vrijwel
geen exemplaren tot broeden terwijl uit aangrenzende gebieden eveneens zeer
sombere geluiden kwamen.
Toch lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat ondanks de schrikbarende
achteruitgang van het Woudaapje, in het werkgebied van de VWG nog meer paren
broeden dan wordt gedacht. Hierbij denk ik aan de natuurgebieden het Hol en
Vuntus waarin 1 paar door mij werd aangetroffen. Verder onderzoek naar het
Woudaapje lijkt mij noodzakelijk omdat de V echtplassen voor het behoud van de
soort een zeer grote rol kan spelen. Hieraan zal snel moeten worden
begonnen omdat de landelijke prognose zo slecht is, dat verdwijnen van de soort
uit Nederland moet worden gevreesd. Laten we proberen er voor te zorgen dat
we over een aantal jaren niet lezen: "Woudaapje voormalige broedvogel". Te
laat is het niet, getuige daarvan de waarneming van vliegvlugge jonge
exemplaren op 28-7.

Patrijzen

inventarisatie

Peter Vos

Door middel van deze oproep wil ik onze actieve leden vragen komende winter
EXTRA uit te kijken naar Patrijzen in ons gebied.
U kunt ze verwachten in heide en weide, meestal in kleine groepjes 2-10 ex.
Ze zijn héél makkelijk te zien als er een pak sneeuw ligt (let dus goed op
in januari en februari).
Omdat er zo weinig vastgelegde waarnemingen bij de V.W.G. zijn is het belangrijk
dat we wat meer informatie over deze soort binnenkrijgen dit in verband met
plannen om een avifauna van het Gooi uit te doen geven.
Bedankt voor uw moeite.
Uw gegevens kunt u opsturen naar Peter Vos, Hommelmeent 89, 1219 EP HILVERSUM,
tel: 02159-10745. of gebruik maken van de waarnemingskaartjes.
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naar

Excursie zaterdag 10 november 1984
Flevopolders
O.L.V. Rick V.D. Akker

de

Riena Verschuren
Maar 8 enthousiastelingen stonden om half 8 op het Oosterspoorplein in Hilversum.
Jammer voor degenen die er niet varen want niet alleen het weer was uitzonderlijk
mooi, maar zelfs de vogels waren er op “bestelling” 55 soorten zijn er gezien.
Nee niet door mij want ik ben nog zo'n beginneling. Maar een Kluut, onthouden van
het weekend Vlieland, die wist ik. En ook een Bergeend en de Kuifeend.
Toegevoegd aan de kennis werden ondermeer, de Tafeleend de Wintertaling, de
Doodaars, die voortdurend kiekeboe onder water speelt. Tijdens een wandeling door
een prachtig gebied trouwens ook nog wat Krakeenden gezien. En jammer, jammer langs
de weg een dode boommarter in gezelschap van een dodo haas.
De topper van de dag was inderddad oen "topper" eend dus en o, wonder, 2 Grote
Zaagbokken. Dat was even do adem inhouden bij zoiets moois. Op oen modderbankje
waren veel Watersnippen aan het boren. En do Brilduikcr liet zich tijdens deze dag
ook nog zien. We hebben ook nog Baardmannetjes in de vlucht gezien.
Rick had een kijker op een statief bij zich, wat héél fijn was, want zo konden we
allemaal do vogels wat dichterbij bekijken
Op de terugweg zagen v/e in een watertje
Jawel,
van
van
drie Bergeenden. Nu kon ik mooi de
een
modeshow
onderbroeken.
nog
gele vlek zien. Ook nog een bijna zonsverduistering gezien, door grote héél grote
vluchten Kievittcn.
Al met al een fantastische dag. En nis ik wat vergeten ben te vertellen komt dat
alleen maar, omdat ik zovéél gezien heb. Half vier waren we weer terug op het Oosterspoorploin. Moe, dat wel maar erg voldaan. Ik zou haast zeggen bedankt vogels
dat jullie je van je mooiste kant hebt laten zien.
.
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Inventarisatie

van

de Gierzwaluw

(

apus apus)

in 1983

in

de gemeente Bussum

Hans Fuchs

1.Inleiding

Steeds vaker valt te lezen over het verdwijnen van broedplaatsen van de Gierzwaluw door het slopen van woonkernen, renoveren van gebouwen of het afdichten
&
van muurnissen en kerkzolders (Alleyn et al. 1981, Keizer et al. 1980, Taapken
Waaversveld, 1982 Teixeira, 1971, van der Weijden, 1974).
Op het ogenblik, wordt in de gemeente Bussum het z.g. "Centrumplan uitgevoerd
waarbij veel oude gebouwen worden gesloopt. Het is zeker dat hierbij vele tientallen broedplaatsen verloren zijn gegaan terwijl de nieuwbouw geen enkele vervangende broedgelegenheid biedt.
Hiervoor heeft de Vogelwerkgroep in 1971 al gewaarschuwd (Bos et al. 1971).
Doel van deze inventarisatie is om een beeld te krijgen van de gierzwaluwstand
in de Gemeente Bussum. Aan de hand van deze en oude gegevens kan een beeld van
het verloop van de gierzwaluwenstand worden verkregen. In dit artikel wordt vooral
ingegaan op de methode en de resultaten. In een apart verslag van de Vogelwerkgroep
zal vooral aandacht aan de bescherming van de Gierzwaluw worden besteed.

2.1 Het onderzoeksgebied.
De gehele bebouwde kom van de gemeente Bussum is geinventariseerd,
gen het gebied binnen de gemeentegrenzen (fig. 1).
De gemeente Bussum ligt in Atlasblok 25-588 26-51.

2.2. De methode en

uitwerking van

dit wil dus zeg-

de gegevens.

Gedurende de periode van de tweede week van juni tot de tweede week van juli is
geïnventariseerd. Er is niet van tevoren geselecteerd op buurten "waar toch niets
zit"
alle buurten zijn even vaak en even intensief onderzocht. Alles is fietsend
gedaan, zonder gebruik van een verrekijker.
Tegen de avond uren is gezocht naar plaatsen waar Gierzwaluwen laag over de huizen vliegen. Daar wordt dan gewacht tot er in-of uitvliegende vogels worden waargenomen, pas dan wordt er van uitgegaan dat ze er ook broeden, liet aantal rondvliegende vogels wordt geteld. Dit aantal, gedeeld door twee (eventueel afgerond naar boven) is het aantal broedparen. Dit wordt op een plattegrond van de
gemeente aangetekend. Worden er bij verschillende bezoeken op dezelfde plaats
verschillende aantallen Gierzwaluwen geteld, dan is in de uitwerking het hoogste
aantal paren verwerkt.
Worden er na 5-10 min. nog geen in-of uitvliegende vogels waargenomen, dan wordt
het aantal rondvliegende vogels geteld en op de plattegrond aangetekend als mogelijke broedvogels. Worden er bij latere bezoeken weer geen in-of uitvliegende
vogels waargenomen, dan zijn ze bij de uitwerking als niet broedend beschouwd
en niet verder meegctcld. Werden er bij latere inventarisaties wel in-of uitvliegende vogels waargenomen, dan wordt bij de uitwerking het hoogste aantal
paar rondvliegende vogels dat op die plaats is waargenomen gebruikt.
Bij de uitwerking van de gegevens is de gemeente Bussum in zes gebieden ingedeeld.
Deze indeling komt vrijwel overeen metdie van de Avifauna van Bussum (Bos et al
1971). (zie fig. 1)
:
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1. Het Laegieskamp

gebied ten westen van de spoorlijn en

ten noorden

gebied

ten

Nieuwe

2. Het Spieghel
3. Nieuwe wijken

Ooster en
A. Wester
Engh

:

’s-Gravelandseweg.

ten

westen

van de

’s-Cravelandseweg.
:

:

spoorlijn en

van de

zuiden van de

gebied ten oosten van de spoorlijn en ten zuiden van de
Ceintaurbaan.
gebied tussen Huizerweg, de Prinsenstraat, Brinklaan en

Ceintuurbaan.

5. Brediuskwartaar gebied ten oosten van de landstraal en
Huizerweg.
6. Centrum
het resterende gebied.

ten noorden

van de

:

---------------

:

inventansatieroute

van Ploeger,

1979.

3. Resultaten (zie tabel 1)
Uiteindelijk is op 17 avonden geinventariseerd en zijn alle straten in de gemeente
Bussum tenminste twee maal, maar meestal drie maal bezocht. Er zijn 42 kolonies
met totaal 276 broedparen vastgesteld. Vooral in de Nieuwe Wijken (24%), Brediuskwartier (25%) en het Centrum (26%) broeden veel Gierzwaluwen.
In 1970 (Avifauna van Bussum, Bos et al, 1971) is de Gierzwaluw al eens geïnventariseerd (zie tabel 1). Toen is het aantal vliegende Gierzwaluwen vanaf de
Vituskerk geteld. Dr. Ploeger (1979) heeft langs een trajekt van 2 km lengte
(zie fig. 1) ongeveer 245 vliegende Gierzwaluwen geteld.
Het is bekend dat Gierzwaluwen die boven een bepaald gebied vliegen daar niet per
sé ook broeden (Lack 1973, Vogelwerkgroep Grote Rivieren, 1980). Wat betreft
de ligging van de broedplaatsen zijn de dit jaar verzamelde gegevens dan ook veel
betrouwbaarder dan die uit de Avifauna van Bussum. De grote verschillen in aantallen broedvogels in bijv. het Spieghel en het Laegieskamp zi jn volgens mij
eerder te verklaren door verschillen in inventarisatiemethodes dan in verandering
in broedgedrag (zie tabel 1). Het is dan ook niet zinvol om verschillen in verspreiding van de Gierzwaluw in 1970, 1976 en 1983 te vergelijken. Anders is dat

139

met de

totaalaantallen uit de Avifauna van Bussum (Bos et al. 1971). In 1983
zijn ongeveer 50 paar minder Gierzwaluwen waargenomen dan in 1970. Dit is een
afname van ruim 16% t.o.v. 1970. Er is dus wel sprake van een duidelijke afname
van het aantal broedparen. Dit zal vooral te wijten zijn aan het verdwijnen van
geschikte broedplaatsen. Met deze gegevens zal bij de gemeente Bussum worden gepleit voor het beschermen van bestaande en het scheppen van nieuwe broedplaatsen
tabel 1

Inventarisatie 1983

aantal

Wiik

kolonies

Laegieskamp
Spieghel
Nieuwe wijken

Ooster+Wester engh
Bredius kwartier
Centrum

TOTAAL

5
6
11

aantal
broedpaar

31
38
66
-

Avifauna (1970)
van het
totaal

%

11%

14%

24%
-

-

9

69

11
42

276

72

25%
26%

aantal
broedpaar

van het
totaal

&

—

_

130
34
21
67
78
330

40%
10%
6%
20%
24%

4. Samenvatting
In 1983 is de Gierzwaluw (Apus apus) in de gemeente Bussum (Atlasblok 25-588
26-51) geïnventariseerd. Er zijn 42 kolonies met totaal 276 broedparen gevonden.
Vegelijking met een inventarisatie uit 1970 wijst op een achteruitgang van de
Gierzwaluwstand van 50 paar (ruim 16%) t.o.v. 1970.
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Met dank aan Jelle Harder, Dick Jonkers en Lenie Redingius voor het verbeteren
van eerdere versies van dit verslag.
Nawoord

1985 wordt een inventarisatie van de Gierzwaluw in het gehele VWG-werkgebied
georganiseerd. Deze gegevens worden in do Avifauna van het Gooi verwerkt. Verder
zullen deze gegevens veel nuttige informatie geven voor de bescherming van deze
broedvogel.
Iedere hulp en geinterresseerde is welkom.

In

Hans Fuchs
Frans Halsstraat 39 III
1072 BL

AMSTERDAM
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Verslag

van

de excursie

naar

de Amsterdamse Waterleidingduinen

C. Westeneng

om

zes uur in de morgen vertrokken er
Zaterdagmorgen, 22 september 1984
acht vogelaars in twee auto’s richting Zandvoort om in de Amsterdamse
Waterleidingduinen te gaan vogelen. Je moest wel een beetje fanatiek zijn,
want het had’s nachts doorlopend geplensd van de regen en dat was volgens
mij dan ook de reden van het kleine aantal mensen dat meeging. Maar zij die
thuis bleven hadden ongelijk: het werd prima vogelweer met zowaar een
voorzichtig zonnetje. Op de parkeerplaats (Zandvoortseweg) werden we
begroet door de kauwenkolonie en een paar Roodborstjes. We liepen daarna
langs één van de grote “kanalen”, waarin zich vescheidene soorten eenden
bevonden: Wilde eenden, SLob,- Krak-, Kuif- en Tafeleenden, bovendien ook
nog Wintertaling, Dodaars, Waterhoentjes en Meerkoetjes.
Voor mijn gevoel is het een on-Nederlands landschap. Dat komt natuurlijk door
z’n min of meer kunstmatige karakter. Het hele gebied is van nature een
duingebied, doch nu doorsneden met kanalen en vaarten, met het oog op de
zuivering van het toegevoerde rivierwater. In z’n totaliteit is het een
boeiend terrein, temeer daar het een biotoop vormt voor zowel watervogels
als anders geaarde vogels.
Dat ervoeren we die zaterdag ook, want we zagen er o.a. Sijsjes, Kneuen,
Groenlingen en Zanglijsters.
Maar een 'echte' watervogel was toch wel de Grote Gele Kwikstaart, die in
ons gezichtsveld een hele poos bleef showen met zijn ongelooflijk
lange staart.
Ook de mooie grijze rug was goed te zien. We hebben er een hele poos gezocht
naar de Visarend, maar die konden we niet vinden.
Daarom zijn we in de Oranjekom maar naar de Ijsvogel gaan kijken, want die
was er wel. Prachtig zoals hij zich liet bekijken. Zowel zittend als vliegend
toonde hij z'n hcl-blauwe met rode verenkleed.
Omdat de Grote Gele Kwik en de Ijsvogel nieuwe soorten waren voor twee
excursiegangers werd er getrakteerd; een goede traditie in ere hersteld. Kortom
een geslaagde excursie onder de uitstekende leiding van Jelle Harder met in
totaal 43 soorten.
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Excursie

pier

van

IJmuiden, 25 november 1984

Joke van Lunteren en Ton te Nuyl
Na twee nachten van regen, hagel, storm (orkaankracht 12), gingen we toch
zondag 25 november om 8.00 uur op do wielen naar IJmuiden. Mensen van de
vogelwerkgroep en van de najaarscursus, op vogelexcursie.
Nog wel een stevige bries op de pier, maar prachtig weer, waarvoor Yves zich
persoonlijk verantwoordelijk stelde!
De eerste vogels, die ons verwelkomden, waren de grote Mantelmceuwen op het
dak van het strandpaviljoen. We zouden ze de hele tocht nog volop zien en ook
Zilver-, Storm- en Kokmeeuwen, in alle leeftijden. Enkele Drieteenmeeuwen en
zelfs een Dwergmeeuw, die omringd werd door ijverig heen en weer rennende
Drieteenstrandlopertjes. Het was leuk om te zien, hoe die telkens naar de
vloedlijn liepen, als op rolletjes en dan bij aanschuivende golven snel
pikkend weer terug.
Voor het eerst zagen wij de mooi zwart-wit getekende volwassen Eidereenden en
de veel donkerder vrouwtjes en juvenielen, goed herkenbaar aan de opvallende
vorm van de kop. De met wier bedekte stenen aan de voet van de pier werden
druk bevolkt door de Steenlopers, die zich niet lieten intimideren door de
vele "kijkers" en opvliegend hun prachtig getekend verenkleed lieten zien.
Enkele Paarse-Strandlopers er tussen.
Er werd een Zeekoet ontdekt, die kennelijk niet meer in staat was te vliegen:
een olieslachtoffer. Hans heeft hem gehaald en zo konden we deze mooie vogel
eens goed bekijken. Hopelijk kan hij gered worden.
Toen we op de pier teveel last van het stuifzand kregen, klauterden we zonder
veel moeite over de basaltglooiing naar het strand. We ontweken daardoor het
gesloten hek en hadden meteen een betere kijk op de vogels.
In de golven werden we ook nog een Zwarte-Zeeeend gewaar,(een vrouwtje, herkenbaar aan de witte wang) en een paar Futen. Op de betonblokken vlogen de
Oeverpiepers af en aan.
Bij de laatste bocht van de pier, waar het water met veel geweld tegen en over
de dam spatte, vond Yves het beter om terug te gaan. Stralend als zilver
scheen de zon op het water. Op naar de koffie in het Paviljoen Zuidpier.
Een zeer geslaagde excursie, daarover was iedereen het eens!
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Raadselvogel

Peter Vos

In een “verloren uurtje” vlak voor dat de schemering viel maakte ik een ommetje
in de polder van de Hilversumse Meent.

Ik hoorde wat geritsel in een rietkraag langs een sloot en besloot uit nieuwsgierigheid te kijken wat voor een beest het was.
Ik kon niet ontdekken wat het was en liep om de sloot heen om van de andere kant
te kijken. Ineens zag ik de vogel,maar wat voor een!
De vogel zat (als een Karekiet) op een rietstengel te fourageren, het leek bijna
alsof hij blad at. Maar dat kon ik niet meer zo goed zien in de vallende schemering
de vogel kon ik wel redelijk onderscheiden. Zo groot als een gors kop, rug, staart
en buik zo geel als een Wielewaal, vleugels bruin als een Huismus (zonder wit)
een grote zwarte keelvlek, en een snavel als een insekteneter, de vogel had
een korte staart als een Huiszwaluw maar dan breder.
Moeizame vlucht van rietstengel naar rietstengel, zonder geluid. Waarschijnlijk
een kooivogel? Wie het weet mag het zeggen.
Intussen was het al aardig schemerig geworden (het was een zonnige namiddag
geweest) toen ik op de terugweg een vogel zag die boven de weilanden vloog (laag)
waarvan ik direkt dacht dat het een Nachtzwaluw was heen en weer zwenkend,
vleugels boven het lichaam in een V-vorm houdend, dan weer de vleugels beneden
het lichaam houdend, af en toe even op de grond zittend, héél kort. Ik had een
vestzakkijkertje bij me (voor het geval ik toevallig iets zag) 10x20, dus ik zag
werkelijk bijna niets. Alleen tegen de heldere lucht zag ik het silhouet van de
vogel. Ik meende ook een "rode broek" te zien en tevens een witte keel met een
baardstreep. Toen ik daarna zag dat de vogel dingen uit zijn klauwen at moest ik
concluderen dat het niet om een Nachtzwaluw ging maar om een valk en dan meest
waarschijnlijk een Boomvalk, gezien datum, tijdstip en vangwijze van insekten.
De overeenkomst in vliegen van Nachtzwaluw en Boomvalk vond ik echter frappant zo
dat ik het maar op schreef.

Ontvangen literatuur
Samenstel Iing: Leny Reddingius

AKGMS.

jrp 9 no 15, mipusi u.s JW:
Si. Krjuwh hiuiuikliccr
Onr ust b«f i*n«1«* i«< hl ui l piiiip van di* Hos 11*
|lc. Ortolnmi vcrtlwi jut geruisloos
K«*c!c»r land
Wede I om Kol pnii/.«*ii pirhl op «Ie Wadden
Verslag s< b,t(i«*sviiip«i.si ii»i Ata tiert:,
Hel uanpassi npsvei mop.en van de Houtduif
Verkrachte eenden en de
11 me: 198&
mensel ijke ci*iat
,

«•»

-

-

-

-

-

.

2. juni IW.r
KJN.
k
luventele sl el t loper s en hun uiiiivi'Zikheid
20 nr. 4. april 198i:
ClIl.rni'Kkl.n-, KI.!!*,
AYTHYA,

VW(; v.d.

.|>

u|»

Ier

h< !»e!

IJ sik.

>

.d. out wi lekt* I i np van het Mar ker wriar (Ipcbi ed . Landhouwvar tarn
F.# on. aspecten
l'arasi et en als hes! rijdi npsmiddel .
verdient zich ruimschoots temp.
juli
19B*'»:
7,
no
Idem.
20
jrp
Matderwaard niet strijdig met Kuropese Vogel richt 1 ijn.
Idem.
jrg 20 mo 8. september 198A:
Groot?;le loofhouibos in Nederland: Hol sier bos biedt
Markerwaard dichterbij
wi 1 s.
Idem,
jrg 20 no 9, oktober 190a:
Uit de memorie van toelichting. Grenzen Oostvaardersplassen afgebakend.
jrg 20 no 10, november 1984.
Idem,
DE FANTASTISCHE DEHAKT.L, NJN district 6. CooiDee, jrg 10 no 5, 198-'*:
Loopkevers in de Flevopolders.
Loopkevers in meidoornhagen
\

-

-

-

elk wal

143

DUTCH BIRDING. Sl. Dutch Blrding Association, jrg 5 no 2-3, 1983:
Field Identification of sandplovers in East Africa
Voorkomen van Grauwe en Rosse
Franjepoot in Nederland in 1970-1981.
i
Idem.
jrg 6 no 1, 1984;
Rj ngvangst van Grote Grijze Snip
Üccurance of Soclablc Plover in western Europe
te llolwerd in mei 1983.
Idem,
jrg 6 no 2, 1984:
Harlekijneend tc IJmuiden in winter van 1932/83
Rare birds in the Nctherlands in
-

-

-

1982.
jrg 6 no 3, 1984:
Idem,
Juveniel Kleinst Waterhoen te Harderwijk in augustus 1983.
FICEDUlJt. Twentse VWG. jrg 13 no 2. juni 1984:

Steltlopers op de vloeivelden van de Krim
Albinisme bij steltlopers
Een
voorjaarswaarneraing van Roodkeelpieper in Twente.
DE FIT1S. VWG Haarlem e.o., jrg 20 no 3. 1984:
Windturbine Heemstede
Vogclinventarisatie van hei Vogelmoèr en Spartclmecr in de
Vogels van de Inlaagpolder
Fonologie 1934.
Kenneroerduincn 1983
DE GIERZWALUW. KNNV/VWG Amsterdam, jrg 22 no 2, 1984:
Waarneming van een juveniele Zeearend
De Grote Gele Kwikstaart in en om Amsterdam
in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
DE CRASPIEPER. Samcnw. VWG's N.H., jrg 3 no 4, 1983:
Bergeenden-onderzoek; eindverslag over 1981 en 1982 De Kluut als broedvogel in het
binnenland van M.H.
De Houtsnip deel II.
jrg 4 no 3. 1984:
Idem,
Gedrag en sociaal systeem van de Kluut
Het Rotganzenreservaat Zeeburg op Texel
De onstuitbare opmars van de Nijlgans
Over de nostplnntskcuzc van de Graspieper.
DE GRUTTER. Vogelbeschormingswacht "Zaanstreek", jrg 8 no 3, juni 1984:
Ganzen in do lucht en op de grond
De Graspicpor in de Noordhollandne graslandgebieden.
Idem,
jrg 8 no 4, augustus 1984:
Kluten inventarisaties 1983
Een waorneming van een Witoogcend
Een paartje
Vitoogeenden in de Rotboek.
Idem,
jrg 8 no 5, oktober 1984:
Over Oever- en Valcrpiepcrs
Eerste vondst van het Vaal Stormvogel!je in de
Zaanstreek
Hot voorkomen van de niet broedende duikeendsoorton van hel geslacht
Aythyn in de Zaanstreek sinds 1970.
KNll Sr.!.' ,.~‘.AKT. St. Kritisch faunabeheer, jrg 8 no 6, jnnuari 1984.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

2. 5 mei 1984.

Idem,

jrg

Idem,

jrg 9 rio 3, 3 juli 1984.
Jrg 9 no 4, 8 september 1984.
Vogelwacht Utrecht, jrg 27 no 2. april 1984;
Waarneming van een Bladkoning te Loosdrecht
De Dudnars in Zeist e.o.
fourageergedrag van een Hokje.

Idem,

OE

•>

no

KRUISBEK.

-

Idem,

-

0|hm-in.-lijk

jig 27 no 3, juni 1984:
Ken invasie van de Vlaamse Gaal in zuidoost Utrecht in hei najaar van 198'.
Futen en eenden in de winter 83/84 op Fort
Krakeenden vallen bruine Kiekndici aan
Klivnauuen en langs Kromme Rijn.
jrg 27 no 4, augustus 1984:
0;merkel in
Wal ervogel lel 1 ingen Nijkerker- en Kuldcrnauw in de winter van 1983/84
vogeltrektellingen in het najaar van 1983 op de
gedrag van een blauwe Reiger
-

-

Idem,

-

-

Jacobsteeg.

LI MOSA.

S0V0N/C0C en Watervogels, jrg 57 no 3, 1984:
Verspreiding, scizocnverloop en aantalsoncvikkcling van overwinterende Smienten in
Zeldzame en
Canzcntellingon in Nederland in hot seizoen 1981/82
Nederland
schaarse vogels in üederland in 1982.
NOU,

-

-

jrg 57 nu 2, 198*’.
Aantallen, verspreiding van de broedbiologie van de Kramsvogel in Zuld-Limburg
Overwintcringsgebicden. plaatstrouw en levensverwachting van Nederlandse Futen
Vogel gemeen schappen van beide en hoogveen; een typologische beschrijving.
jrg 57 no 3, 1984:
Idem,
Veranderingen in de
Bruine Kiekendief als broedvogel in het Deltagebied in 1979-82
Leef tijdssamenstcliing en
broedbiologie van de Zilvermeeuw door loegenomen aantallen
Geraeenschappe)ijkt* slaapplaats
rui van in kassen overnachtende Witte Kwikstaarten
Voedsel keuze en vocdselopnamc van
van Sperwers, Smellekcns en Blauwe Kiekendieven
Groei banden in de
Zilvorplevieren in de Waddenzee tijdens de voor- en najaarstrek
Kleurringen Aalscholvers.
vleugels van een Fuut
DF. MEERKOET. Natuur- en Milieufederatie Wierhavcn, jrg 8 no 1, 1984:
Jacht, oftewel liet vervolgen, vangen en doden van in hol wild levende dieren.
jrg 8 no 2. 1984:
Idem,
Vandalisme in de jagerswereld
Weidevogelbescherming
Nota "Kernenergie uitgeteld"
1984.
HENS EX N'ATU'JUR■ 1VK. jrg 35 no 3. zomer 1984:
Consuaers Association of Pcnang: een
’
Milieubeheer, gezien vanuit het slachtoffer
kritische groene beweging in de Derde Wereld.
Idem,
jrg 35 no 4, herfst 1934;

Idem,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'

-

Themanummer gehandicapten en natucroducatle.

144
DE M0UR1K. VUC Rijk van Nijmegen e.o.. jrg 10 no 2, 1984:
Voorjaarsfenelogie 1983
De pyreneoin rond Jaca 1983.
NATUURBEHOUD. Natuurmonumenten, jrg 15 no 2, mei 1984:
De W'etlands van Natuurmonumenten
Jaarverslag 19983.
NATUUR EN MILIEU. St. Natuur en Milieu, jrg 8 no 4, april 1984:
Boeren op gif
Ter bescherming aangeboden: de wellands
Plankzeiler» brengen vogels
in het nauw
Braks cn de ganzen van do Opypolder.
Iiiem,
jrg 6 no 5, mei 1984:
De Europese Monnlnksrob is vrijwel uitgestorven
Jaarverslag 1983
He milieubeweging
in de Europse Gemeenschappen.
Idem.
jrg 8 no 7/6, juli/auguslus 1984:
De achteruitgang van de Nederlandse flora sinds het begin van deze eeuw
Nieuwe
landschappen missen biologische kwaliteit
Na 160 jaar weer bevers in Nederland.
Idem.
jrg, 6 no 9, september 1984:
Het milieu als werkgever
Mens en watervogels gehaat bij handhaving Usselmecr
Zwarte Lijst van bestrijdingsmiddelen.
jrg 8 no 10. oktober 1984:
Idem.
Samenwerking boeren en natuurbeschermers in Waterland.
NATUUR NABIJ. IVN eemland, jrg 12. juli 1984.
idem,
jrg 12 no 4, september 1984.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N'd.1

AM)'

LANDSCHAP. Meelede) I ngenhilid ik» 34 KC[it raiicl 1984:
Archeologische monumenten nabij Weienbus en VreutiMMM
Eendenkooi Uitgeest
iif
vegetatie van de Zomerklokjesterreincn langs de Vecht.
l‘Eki:ninTKK. NJN, afd Hilversum, jrg 13 no 2, december 1983:
He broed vogel bevolking van de kanteel lui h Sypesiem
landschapsbeheer binnen de NJN
,

-

-

-

te

Nieuv-l.oosdrecht
Hniakli.il lesonderzoek je.
Idem,
jrg 13 no 5, 1984;
Nest kast taal rol e f ex( ui sies).
jig 1na 6, 1984:
Idem.
Verslag bioedvogel inventarisatie Hil verbeet 1984
baterwi IdtVI I ingea 1984; lij ;\ei miius
Kanaal, Amsterdamse Water I eitii ngpl assen, Wijde Blik, Cm ansavijvers, een deel Van de
Vecht, en Iz.enei veeiise pin- en Toevallig waargenomen v le ermul sgedi lig.
Idem.
)jg 13 no 7. 1984:
Zure tegen en korstmos.
KlLYGONUM. N IN afd Naarden-Hussum. jrg 1 no 3. augustus 1984:
Zweef vl i egeii.
Idem,
no 6, 1984:
Herfstnummer 1984, jrg
Waarom ondernemen trekvogels zulke lange reizen?
Kleinschalig landschapbeheei.
PRITSCHEPPER. NJN afd Laren-Iilaricum, jrg 21 no 5, 1984.
Idem,
jrg 21 no 6, 19S4:
Gooi kust.
UILSKUIKEN. Vogelwacht Helft e.o., no 13, september 1984.
-

-

,

-

)

-

V'ANELLUS.

Bond van Friese Vogelbeschcrniingswachten, jrg 37 no 3, nei-juni 1984;
He parolmoerv]inders van Terschelling
Hcidevcldjes
Monte Ciccia. een slachtplaats
voor trekvogels
He Ortolaan.
jrg 37 ao 4, ju)1-auguslus 1984:
Huiventilien in Eriesland: Een erf in Giekcrk: waargenomen soorten en aantal
waarnemingen per' seizoen.
-

-

-

Idem.

VEI.H EN VITRINE. Fries Natuurhistorisch Museum, september 1984. no 86:
He Zwarte Ooievaar.
HET VOGELJAAR, jrg 31 no 8, 1983:
Over hel voorkomen van de Watertal op Vlieland
Vogel jaar-Vogelparade 1983
He
verspreiding van de Ooievaar in 1983
Biotoopkeuze van Zwartkop cn Tuinfluiter in hei
Amsterdamse Bos
Over hot gebruik van hel woord "waterwild".
Idem.
jrg 32 no 3, 1984:
Ortolaan, "Vogel van het jaar" 1934. Het gehele blad is aan deze vogelsoort gewijd.
jrg 32 no 4, 1984:
Idem.
Invcniansalieir.eliiodiek van rictvogels
Snelle groei van bioedvo gelbevolking in
Floriadepark
Vogels van de duinen en kust van Voorne
He invloed van de
ruilverkavelingen "Rolde" en "Anloo" op de weidevogel stand
Ken weidevogel inventarisatie in een beckdal van de Drentsche Aa.
Vogelbescherming, jrg 4 no 22, juli/augustus 1984;
VOGELS.
Camera's en lenzen voor vogel fotografie
Hworgarend
Vlieland: Nationaal Park
Vijftien jaar reddingsactie Ooievaar
Vormen windmolens een bedreiging voor vogels?
Porselcinhoen en Kleinst Waterhoen in een polderreservaatje in oanlcg
Wulpen.
Tdum,
jrg 4 no 23, september/oktober 1984:
Grijze Wouw
Rotganzen vangen op de Boschplaat
Moerdijk: van lahdbbuwpolder lol
industriegebied
He Algerijnse Boomt;!ever een nieuwe soort
Zal de Patrijs hel redden?
I.' VOGELVLUCHT. Vogel studiegroep van hel Natuurhistorsch Genootschap in Limburg, jrg 7 no 2,
juni 1964:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Broedende roofvogels In oostelijk Zuid-Limburg
Over geelpotige Zilvermeeuwen en
Ct-elpootmeeuuen
Najaarstrektellingen in Limburg, 1983.
jrg 7 no 3, september 1964:
Bioedvogelinventarisatie Limbricbterbos. 1984
Waarnemingen van de Waterspreeuw in
Limburg
De vondst van een gror.dr.est van do Zwarte Kraai.
Haagse Vogelbescherming, jrg 15 no 3, augustus 1984.
-

-

Idem,

-

-

Hl- WUI.P.

145

Veldwaarnemingen
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Stichtsc Drug
Gooimeer Oud-Naardcn
Bergse Pad Ankcvcen
"

"

Dtl Hj

AI’/OR
JK
jgl,

AV
tij

JDh
)F
nj
‘

"

JBh
jj

DJ/AV

AV/ND
JUk
lip
AV/NI)

py
W|)

AV/M)
AP

AV/ND
RA/1K

AV
||R

PV
IIP
AV

CR

"

lluizcrpier Huizen
Stichtse Brug

Tlenhovenskanaal Egelshook H'suro

DJ

"

Zwaluwcnberg-Uitwijek

Leeuwenlaan Oostur Mcontweg Hilversum
Bergse Pad Ankcvcen
Spandcrswoud
LambcrtS' kade Kortenhoef
Kortenhoefsu Plussen West

Kampheidc Bussum
Kromme Rade 's-Graveland

AV/ND

JMk/NJNg

Slikveld Stichtse Brug
Stulpheide Lage Vuursche
Eendckooi Breukeleveen
Dood gevlogen tegen raam van GAK
gebouw Hilversum
Stichtsc Drug (OV)
Bergse Pad/Googh Ai keveen
Ankeveen
Oostermeent Eemncs
Uitermeer, Weesp
Dergsepad bij Ankeveen

Hilverbeck+lnndgoed Spunderswoud
Schaep&Durgh 's-Craveland
Bergse Pad Ankeveen

i

AV/A,j,

"

JJ/CN
AV/ND
,JJ

AV/ND
m,

AV/ND
DJ

"

AV
RA
JMk
DJ
AV
DJ
JBh

AV/ND
AV/ND

JK
JE
JE

V/Il

CR
Lnarder Wasmeer
AV e.a.
Spoorbomen Dr.A.Schweltzerweg Baarn
AV/ND
Plats bij surfstrand Huizen
AV/ND
Bij theehuis 't Bluk Zuiderhcide
CR
üeverzwaluwwund Bijvanck Blaricum
AP
Bussumer Hoi
CR
Huizen
DuBi
Bij Breukelevecnse Eendekooi
AV/ND
Stichtse Brug
DJ/AV
Dijk fussen Mui verhaven en Stichtse DRug AV''

Berensteinseweg Hilversum

AV

146

1
1

Wielewaal
Roek
Bonte Kraai

1

1
1
1
1
1

Waterriotzanger

VuurgoudhaantJe
Tapuit
"

Zwarte Roodstaart
"

Grote Lijster
Kramsvogel
"

Kuifnees

.

1
4

"

+10
+200
4
4

"

Staartmees
Baardmannetjes
"

"

"

Ringmus
Keep
Appelvink

Putter

+10
1
1
2
15
30
14

~

1

19

3-09
14-11
1-11
5-05
16-06
26-09
14-10
23-09
2-11
13-10
16-10
2-11
13-08
8-10
24-08
27-09
13-10
15-10
10-11
1-11
16-10
23-04
1-11

Blikveld Hol1.Brug/ (luid zingend!)
lloekerpoldcr (ZO) Vreeland
Polder Achteraf Breukeleveen

RA
WB

R. v.d. Akker
W.J, Bindt-Bonnes
JBh
J.W. Boerliou
DuBl- Dutch Birding
ND
N.J. Dwars
WD
W. Duurland
JF
J.J. Frieswijk
DJ
D.A. Jonkers
-

-

-

-

-

-

-

JJ
IK
JL
Rl,

JMk
RM
CN'

-

-

-

-

-

-

-

JJ

AV/N’D

Hulzen
DuBi
Crenebos Hilversum
JNk/NJNg
Oostermeent Hulzen
DJ/AV
Eempolder-Z
CR
RM
Boerderij Horstcrmcer-Z. N.den Berg
Tuintjes Pier vnn Hulzen
CR
lluizer Pier
AV/ND
Kampheide Bussum
WB
Hel langs Kokhornseweg Hilversum
JJ
Tuin Raboes 9 Laren
JL
WB
Kampheide Bussum
Erfgooiersweg Laren
RA
Stichtse Brug
DJ/AV

Huizcrpier

Rietkraag Stichtse Drug
Slikveld Stichtse Drug

Kanaaldijk/Tienhovens

Kanaal

Dussummer Hel

llilvcrbeek 's-Grnvcland

AV

JBh

2 Wezels (RA/IK)

J. do Jonge

1. Karscmcijcr
A. van Leyden
R. Lcurs

J. Mekcl
R.G. Moolenbeek
C. vnn Nigtevecht

NJNg6AP
CR
GR
IIR
-

-

-

-

AV
PV

-

-

waargenomen.

NJN district 6
A. Fluister
C. Rosler
G. Rieken
H. Rasser
A. Vermeule

P.Vos

AV/ND

Hilversum AV/ND
CR

Tlcnh.Knnaal/polder Achteraf Br.veen

0V= overvliegend
Op 7-9 werd een Bunzing (RA) on op 22-7 werden
De waarnemers die ingeoznden komt dank toe:

AP/GR

AV/ND

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

H.Hardon, Dotterbloemln. 39, Baarn, tel. 02154-18804
P.Dieperink, Wagenstr. 19, Utecht, tel. 030 -520491
Penningmeester
L.Mudde, Slauerhoffstr. 6, Weesp,
tel. 02940-11683
Ledenadministratie: F.v.Klaveren, Berkenhof 3,Kortenhoef,tel.035 -61426
Voorzitter

;

Sekretaris

:

:

Kontaktpersonen

Avifauna
Eempolders
Nestkasten

:
:

:

Propaganda
Vogelcursus
contr. Vogelwet
Korhaan
Vogelasyl
Z.Flevoland
Excursies

:

:

;

:

:

:

:

R.G.Moolenbeek, A.Voetln. 14, Ankeveen, tel. 035-62641
R.A.Kole, R.Jacobsstr. 28, Bunschoten,tel. 03499-2303
J.Hekel, Siriussstr. 23, Hilversum,
tel.
035-858955
H.de Soete, G.v.Arastelstr.410,Hilversum,tel 035-10834
H.de Soete (zie boven)
F.v.Klaveren, Berkenhof 3, Kortenhoef, tel. 035-61426
R.G.Moolenbeek, (zie boven)
A.Stoker, Gabrielgaarde 42, Kortenhoef, tel. 035-62478
B.v.Ingen, J.v.Schimmelstr. 6, Naarden tel.02159-45658
G.Blok, Schapenraeent 109, Almere-Haven,tel.03240-16101
J.Hardon-v.Velsen,Dotterbloemln.39,Baarn, 02154-18804

Inzenden waarnemingskaartjes
J.de Jonge, van Brakellaan 26, Hilversum, tel. 035-17672
l

Afhalen waarnemingskaart

Ankeveen

:

Naarden/Bussum

:

Hilversum

:

Contributie

:

Gironummer

:

jes

•

R.G.Moolenbeek
L.Reddingius, Gr.W. de Oudelaan 22, tel.02159-42508
J.de Jonge

f 20,- per jaar,
f 7.50 huisgenootlid
f 17,50 Vogeljaar

2529179 t.n.v. penn.Vogelwerkgrocp Het Gooi

en Omstreken
Slauerhoffstr. 6 1382 RR Weesp

