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Met de bedoeling de Milieuklachtentelefoon van de provincie Noord-Holland
zoveel mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen is een poster
ontwikkeld. Verzocht wordt om indien mogelijk de poster op te hangen op een
zichtbare plek voor het publiek.
Indien U behoefte heeft aan meer posters of folders kunt U die bestellen
bij de Milieuklachtentelefoon. Telefoonnummer 023-310200.
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Jaargang 24 nr 5, december 1990

Van de redactie
In deze laatste Korhaan van 1990 willen wij graag een plaatsje inruimen om
onze dank over te brengen aan allen die ons dit jaar weer geholpen hebben
om vijf edities vol te schrijven, van illustraties te voorzien en bij U thuis
bezorgd te krijgen.
Ook willen we graag een klein misverstandje uit de weg ruimen.
Aan de binnenzijde van het voorblad van iedere Korhaan vindt u namelijk de
en dan volgt er een datum.
tekst: INLEVEREN KOPY UITERLIJK:
Dat betekent echt niet dat u met het inzenden van uw bijdrage(n) moet wachten
tot één of twee dagen vóór die datum en het dan pas aan ons mag opsturen.
Integendeel, hoe eerder hoe liever. In deze Korhaan staat bijvoorbeeld:
uiterlijk 1 februari, maar u kunt daar gerust deze week al mee beginnen en niet
alleen hoe eerder hoe liever, maar ook: hoe meer hoe liever! Want ook daar
hebben we met de laatste paar edities erg veel problemen mee gehad.
U voorkomt daarmee ook dat u vergeet het op te sturen, wat schijnbaar ook wel
eens gebeurd is!
Bij voorbaat onze dank dus.
Dan wensen wij U nu van harte Prettige Kerstdagen toe en een
Gelukkig en Gezond Nieuw Jaar met veel vogelplezier.
(Waarover U in de Korhaan kunt schrijven!)
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Programma

Saterdag

3 jan.

Dagexcursie Flevopolder o.l.v. Ron v.d. Brink, Rick v.d.
Akker en Fred van Klaveren.
We verzamelen om 8.00 uur op het Oosterspoorplein in
Hilversum.

Zondag 20 jan.'91. Ochtend-wandelexcursie Laarder Wasmeer
o.Lv.Jelle Harder.
We verzamelen om 9.00 uur aan het eind van de Meerweg
in Hilversum. De Meerweg is de weg die voor het gebouwencomplex van Philips aan de Kam.Onnesweg langs loopt.
Bij slecht weer laarzen aan.
Donderdag 24 jan.

Vanavond neemt de heer Loek Ketelaars uit Eindhoven u mee
naar het stroomgebied van de Dommel. Hij zal het beeld laten
zien van een laaglandbeek door het hele jaar heen. De heer
Ketelaars heeft zich gespecialiseerd in het zo dichtbij
mogelijk fotograferen van vogels. Naast dia's van heide,
cultuurlandschap en de beek zelf, laat hij Ijsvogels, Koekoeken,
Kerk- Rans- en Steenuilen zien. De lezing begint om 20.00 uur
en wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan teHilversum.

Zaterdag 9 febr.

Ochtendwandeling langs de Vestinggrachten van Naarden
o.l.v. Willem Kraak.
We verzamelen om 8.30 uur op het Oosterspoorplein in
Hilversum, of om 9.00 uur bij het V.V.V.-kantoor op het
marktpleintje in Naarden.

Zondag 24 febr.

Ochtend-wandelexcursie Amsterdamse Waterleidingplassen
o.l.v. Jan van Bergeyk.
We verzamelen om 8.00 uur op het Oosterspoorplein in
Hilversum en om 8.30 uur begint de excursie in Loenen.

Donderdag 28 febr. Vanavond houdt de heer Hugh Gallacher de lezing.
Het begint om 20.00 uur en wordt zoals gewoonlijk gehouden in
de Goede Herderkerk aan de Siraon Stevinweg, hoek Lieven de
Keylaan te Hilversum.
De heer Gallacher heeft het volgende geschreven als inleiding
op zijn lezing:
"Ópent een foeragerende Spreeuw zijn snavel .vlak boven de grond
of doet hij dat nadat zijn snavel in de bodem is gestoken?
Verkleurt aan het eind van de winter de kop van een Kokmeeuw
in hetzelfde tempo als zijn poten? Is er bij een Koolmees die
voedsel zoekt voor zijn nestjongen een verschil tussen af- en
aanvliegrichtingen? Hebben wandelaars met honden een negatieve
invloed op de vogelbevolking in een park? Zijn katers nadelig
voor de stand van kleine zangvogeltjes? Helpen nestbeschermers?
Dit.soort vragen valt iedere vogelliefhebber wel eens te
binnen. Antwoord geven laten ze meestal aan anderen over.
Toch kan iedere vogelaar deze vragen gemakkelijk zelf beantwoorden, als je maar weet hoe je een eenvoudig onderzoek moet
opzetten.
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Vogelonderzoek is net iets meer dan alleen maar vogels tellen
Het vereist een plan de campagne. Hugh Gallacher (schrijver
van o.a. de Gids voor vogelonderzoek, doet uit de doeken
op welke manier vogelliefhebbers zelfstandig kleine, nuttige
onderzoeksprojecten kunnen doen en aldus maximaal renement
en maximaal plezier uit hun hobby kunnen halen..
Bij deze lezing ligt de nadruk op de informatie die de heer
Gallacher komt vertellen en niet op de mooie dia's.

Donderdag 21 mrt

Algemene ledenvergadering

Na afloop van de vergadering zal Yves Vogel een aantal
dia's vertonen. Het onderwerp is en blijft echter nog een
verrassing..

In de Goede Herderkerk

19-20-21 April

te

Hilversum.

Voorjaarsweekend Vlieland.
Op dit bijna autovrije prachtige waddeneiland gaan we in
1991 de voorjaars- en de najaarstrek bekijken.
Wilt U mee, geef U dan schriftelijk op bij Joke van Velsen,
Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn.
Telefonisch aanmelden is niet meer raogelijk!
Als U zich aanmeldt, wilt U dan ook opgeven of U in het
bezit bent van een auto en eventueel bereid bent om te
rijden.
Vanzelfsprekend duidelijk Uw naam, adres en telefoonnummer
vemelden.
Tegelijk met Uw aanmelding dient U ook de beraamde kosten
ad ƒ 85,- per persoon over te maken op girorekening nr.
2529179 t.n.v. Penningmeester V.W.G. 't Gooi e.o.,
Slauerhoffstraat 6, Weesp, met vermelding: "Voorjaarsweekend Vlieland".
Opgave (schriftelijk dus) en betaling dienen uiterlijk op
1 februari 1991 binnen te zijn, resp. bij Joke en bij de
penningmeester, anders is deelname uitgesloten!
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt het bedrag verhoogd met
ƒ 15,- per persoon.
Indien U zich hebt opgegeven maar achteraf onverhoopt niet
kunt deelnemen, dan moeten wij in verband met de dan reeds
gemaakte reserveringen, de overnachtings- en de administratiekosten in mindering brengen op het bedrag dat wij aan U
terugbetalen.
We kamperen in de kampeerboerderij "'t Westend".
Tijdige aanmelding is dringend gewenst want er is een beperkt aantal plaatsen.
Meenemen; Verrekijker, slaapzak, sloop, handdoek, washand,
thermoskannetje (voorzien van Uw naam op de kan
en op de deksel), warme kleding (muts, wanten),
regenkleding, laarzen en brood voor vrijdagavond
en zaterdagochtend.
We gaan met de laatste boot hen op vrijdag 19 april en de
laatste boot terug op zondag 21 april. Men dient ruim drie
kwartier van te voren aanwezig te zijn bij de haven van
Harlingen. Meld je bij aankomst, dit in verband met de aankoop van de kaartjes met de kortingskaart. Bent U te iaat,
dan zijn de extra kosten voor het bootkaartje voor Uw eigen
rekening.
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U dient zelf voor vervoer naar Harlingen Haven te zorgen.
Elke deelnemer ontvangt een lijst met deelnemers en hun
telefoonnummer, zodat U onderling Uw vervoer kunt regelen
Het najaarsweekend Vlieland wordt gehouden in het weekend van
5 en 6 oktober 1991.
A
-

Donderdag 25 apr.

DE laatste lezing van het seizoen wordt gehouden door Dick
Jonkers en gaat over de Pyreneeën. Hij is daar in de laatste
jaren geregeld in de trektijd geweest. Onder andere de Col
d'Orgambideska werd dan altijd bezocht. Dit is een pas die
door natuurbescherming wordt gehuurd en vooral voor de Houtduif een jachtvrije doortrek door de Pyreneeen raogelijk maakt.
Dick zal u iets vertellen over de jacht en de telpost die
daar gevestigd is. Daarna gaat u naar Spanje en krijgt u
vogels, planten en dergelijke te zien. Enkele vogels die de
revue passeren zijn Vale Gier, Rode Wouw en Sperwer.
Zoals altijd wordt de lezing gehouden in de Goede Herkerk aan
de Siraon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan in Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.

DEELNEMERS ££N DE EXCURSIES WORDT DRINGEND VERZOCHT OM BIJ ALLE
EXCURSIES VOOR DE AANGEGEVEN TIJD AANWEZIG 'TE ZIJN, ZODAT OP TIJD
VERTROKKEN KAN WORDEN!!

Bestuursmededelingen
Natuurbeschermers hebben de afgelopen periode weer enkele “ups and downs”
te verwerken gehad. In het Gooi zijn de akties van het GNR voor de bescherming
van de heidegebieden een aardig succes geweest. De opbrengst van deze akties,
1,8 miljoen gulden, zal behalve voor de begrazingsprojecten, gedeeltelijk ook
besteed worden aan het uitvoeren van achterstallig onderhoud in een aantal
natuurgebiedjes in het Gooi. Hopelijk zullen daar ook vogels van gaan profiteren. Inmiddels lopen er al sinds het
jaar een aantal runderen op de
en
sinds
is
er
ook
een
Zuiderheide
kort
kudde schapen aanwezig op de Blaricummerheide. Deze projecten zullen zeker een bijdrage leveren voor het behoud
en het herstel van de open ruimte in onze Gooise natuurgebieden. Er is met
name in de heidegebieden al veel verloren gegaan. Grote delen van de heide
zijn sterk vergrast of dichtgegroeid met bomen en struiken. Deze ontwikkelingen
gingen ten koste van soorten als het Korhoen en soorten van open gebieden zoals
de Roodborsttapuit. Herstel van de open heide is niet alleen van belang voor
het behoud van de landschappelijke waarde, maar ook van belang voor het behoud
van specifieke vogelsoorten zoals de Kuifleeuwerik (waarvan de bekende broedplaatsen al jaren geleden zijn dichtgegroeid) of de Boomleeuwerik.
Ook voor de watervogels die gebruik maken van het IJmeer en het Markermeer
zijn er gelukkig voorlopig nog redelijke kansen, nu de regering heeft besloten
de plannen voor inpoldering van de Markerwaard voorlopig niet te laten doorgaan. Dit gebied is van belang voor tienduizenden Futen, Aalscholvers, Kuifeenden,
Tafeleenden, Brilduikers, Zaagbekken en vele andere soorten watervogels. Het

voor

verdwijnen van dit omvangrijke rust- en foerageergebied zou zeker verstrekkende
gevolgen hebben gekregen voor een aantal van deze soorten en het zou mogelijk
zelfs buiten onze landsgrenzen merkbaar zijn geworden. Een goed beheersplan
voor dit gebied moet er zo snel mogelijk komen.
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Nadat er in de Eempolders de afgelopen maanden op vele plaatsen is gewerkt
aan aanpassingen van wegen en diverse weteringen, lijkt het er momenteel even
wat rustiger aan toe te gaan. Toch moeten er nog veel werkzaamheden op gang
komen en zullen we nog aan erg veel veranderingen in deze polders moeten
wennen. Zo is er in het westelijke deel kortgeleden een oplossing gevonden voor
de belemmeringen voor het bouwen van nieuwe boerderijen. De gemeente Eemnes
was aanvankelijk tegen de bouwplannen, omdat er geen mogelijkheid was riolering
aan te leggen. Nu hier een oplossing voor is, kunnen er in dit gebied zo’n
veertien nieuwe bedrijven worden geplaatst.
Ongetwijfeld zullen we de veranderingen in de vogelstand en de soorten vogels
in dit gebied in de komende jaren gaan zien in de resultaten van onze tweewekelijkse Eempoldertellingen.

Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden;

Tel.:
,

Beerensteinerlaan 2C
Joh.Huslaan 198
Eikenlaan 34

1406 NS
1216 RH
1399 HD

Bussum

Laapersweg 4
Eemnesserweg 205
Pluiraenmeent 37
Mw.J.M.Schreuder(huisgen.lid) idem
Sweelincklaan 21
H. Koopman
Mw.W.Ouwerkerk
Vlindermeent 50
Röntgenstraat
Renzenbrink
69
I.
S.L.Visser
Koningsvaren 87
Mw.A.Visser-Stoelman (huisgen.lid) idem
Mw.R.Schipper
Hyacinthenlaan 1
H.Weenen
Waterhoen 2
Mw.S.Chrispijn
Bijlstraat IA

1213 VA
1223 GE
1218 BL
idem
1217 CK
1218 CV
1223 LV
1391 AG
idem
1215 BA
1261 RV
1402 PH

Hilversum
Hilversum
Hilversum

035-41409

Hilversum
Hilversum
Hilversum
Abcoude

035-45879
02159-33587
035-858260

B.
Elfrink
Mw.Y.Fonville
Th.Hensbergen
Mw.M.A.Hoogendoornv.Batenburg
J.v.d.Kamp
S.Ketelaar

02159-34476

035-232426
Muiderberg 02942-3214
Hilversum

Hilversum
Blaricum
Bussum

035-853264

02159-13915

02946-3545
02152-41123
02159-37438

Wijziging:
P.Olden Dubbelink Tel.nr. 035-237053 (i.p.v. 44573)
Adreswijzigingen;
A.G.M.v.d.Hanenberg Karl Grogensingel 13
N.J.N.-VWG Aythya p/a Molenstraat 1
Dorotheagaarde 96
Mw.C.Rosier

1069 NX
4061 AA
1403 JX

Amsterdam
Opheraert
Bussum

020-6670158

Bedankt:
fam.C.Abbenes
Huizen
Eemnes
Mw.B.Brouwer
E.Grebas
Laren
Amsterdam
H.
Mw.M.Gruyter-Sanders Huizen
Mw.M.Gruter
Bussum
Mw.M.Heise-Schipper Hilversum
C.
Ned'.den Berg(Amersfoort)
Hilversum
I.
Langen
Mw.B.Leenen
Hilversum
/

M.H.Malta
Mw. H.v.d.Mey

Diemen
Soest

J.Mekel
Hilversum
Laren
B.Quispel
fam.J.Ram
Amsterdam
Mw.U.Saar
Hilversum
W.J.Scholten
Hoogland
Bussum
S.Seegers
Hilversum
Mw.L.Trip
Soest
Mw.M.Verhey
fam.E.Vossepoel Hilversum
J.H.Wiers
Ermelo
Bussum (Mali)
I.v.Woersum
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Vergadering

van

de subgroep Avifauna

Willem-Jan Hoeffnagel
Op 8 januari 1991 houdt de Subgroep Avifauna weer haar halfjaarlijkse vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Godelindeschool, Pater
Wijnter laan 16 te Naarden. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Stand van zaken van de tellingen die in het winterhalfjaar
-

gehouden worden;
-

Plannen voor het komende zomerseizoen.

Gezien het bovenstaande wil ik de huidige coördinatoren vragen om:
Mij op de hoogte te brengen van de stand van zaken indien zij
zelf verhinderd zijn;
-

-

-

Mij eventuele rapporten te doen toekomen;
Aan mij door te geven of zij van plan zijn om met bepaalde activiteiten te stoppen, zodat voor deze activiteiten mogelijk een
ander gevonden kan worden.

Verder wil ik aan iedereen, die met plannen rondloopt om een bepaalde activiteit op te starten, vragen om deze plannen zo vroeg mogelijk aan mij door te
geven. Mijn adres en telefoonnummer staan achterin de Korhaan.
Tot slot rest mij dan nog om iedereen uit te nodigen om naar deze avond te komen
Mocht u niet op de hoogte zijn van de activiteiten die door de Subgroep Avifauna
worden ondernomen, dan vindt u hier elders in deze Korhaan een overzicht van.

De subgroep Avifauna
Willem-Jan Hoeffnagel
Om iedereen nog eens op de hoogte te brengen dat er een Subgroep Avifauna
bestaat en wat de activiteiten zijn die door deze subgroep worden ondernomen,
volgt hier een overzicht.
De doelen van de Subgroep Avifauna kunnen als volgt
-

-

-

omschreven worden:

het beschermen van vogelbiotopen;
het signaleren van de veranderingen in de vogelstand;
het op peil brengen en onderhouden van de vogelkennis van de
leden.

Voor het bereiken van deze doelen worden de volgende mogelijkheden benut:
-

-

-

-

de jaarlijkse inventarisatie van enkele terreinen;
de organisatie van tellingen van bepaalde vogelsoorten een of
meerdere malen per jaar;
de verzameling en verwerking van leden en niet-leden in een

ornithologisch archief;
de samenstelling (al of niet op verzoek) van rapporten over
bedreigde terreinen of vogelsoorten in het werkgebied van de
Vogelwerkgroep en het adviseren over het nemen van bepaalde
maatregelen die daarop van invloed
zijn.

Om deze activiteiten te kunnen ondernemen zijn leden nodig die meehelpen bij
de organisatie en uitvoering. Het gaat dan om:
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1. Mensen die de coördinatie van een bepaalde telling of inventarisatie willen

verzorgen. Deze coördinators zoeken mensen die mede het veldwerk willen
doen, verzorgen de distributie en het weer terugkrijgen van de telformulieren
Wanneer het een landelijke activiteit betreft waaraan wij meedoen, moeten deze
formulieren naar bijvoorbeeld een provinciale coördinator opgestuurd worden.
Wanneer het een activiteit van de Vogelwerkgroep zelf betreft, neemt de
coördinator de leiding van de uitwerking van de gegevens en voert de samenstelling van het rapport uit. Bij de uitwerking van de gegevens wordt vaak
assistentie verleend op de maandelijkse werk/contact-avonden.

2. Mensen die actief willen zijn bij het veldwerk voor een bepaalde telling

of inventarisatie. Dit betreft dan het, samen met anderen, tellen van een
bepaalde soort (of soorten) of tellen van alle soorten in een bepaald
gebied. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen bijvoorbeeld broedvogelinventarisaties, watervogeltellingen, trektellingen etc.

3. Mensen die actief willen worden bij het opzetten van tellingen en inventarisaties voor de vier grote projecten die het S0V0N in Nederland organiseert. Deze projecten zijn:
-

-

-

-

PTT-project. Voor het Punt-Transect-Tellingen project wordt
vier keer per jaar (tussen augustus en maart) een route van
twintig punten afgegaan. Op elk van deze punten wordt van alle
vogelsoorten die waargenomen worden de aantallen genoteerd.
BMP-project. Voor het Broedvogel-Monitoring project wordt een
bepaald gebied geinventariseerd op de algemene broedvogels.
BSP-Broedvogels. Het Bijzondere Soorten project voor de broedvogels richt zich op kolonievogels en de zeldzame soorten.
Deze soorten komen onvoldoende aan bod in het BMP-project.

BSP-Niet Broedvogels. Voor het Byzondere Soorten project nietbroedvogels worden van bepaalde soorten alle waarnemingen verzameld en doorgegeven aan het S0V0N. Het doorgeven van deze
soorten wordt gedaan aan de hand van de binnengekomen waarnemingskaarten. Voor dit project is het dus zaak om frequent en
nauwkeurig de waarnemingskaarten in te vullen en in te leveren.

Mochten mensen interesse hebben voor bovengenoemde activiteiten dan kunnen
zij met mij contact opnemen. Het deelnemen aan de activiteiten van de Subgroep
Avifauna betekent niet alleen het in de natuur genieten van vogels en leren
over vogels, maar de gegevens die op deze manier verzameld worden dragen ook
bij aan de bescherming van deze vogels.

VOGELKALENDERS
De bekende vogelkalenders van de Stichting Het Vogeljaar zijn er weer en
natuurlijk zijn ze weer even mooi en goed verzorgd als in voorgaande jaren.
Wie hem nog niet heeft kan er alsnog een (of meer!) kopen bij;
Loes Hartog
B.ingellaan 12, Ankeveen
tel. 035-61905

of bij Joke van Velsen
Dotterbloemlaan 39, Baarn
tel. 02154-1880A
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Telpost

Nieuwsbrief 4, december 1990.

Corversbos

Beste vogelvrienden,

Noteer allereerst de volgende datum in de agenda;
Zaterdag 26 januari 1991: Landelijke dag LWVT (Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen)
In de kerk "De Blijde Boodschap", Marokkodreef, Utrecht.

Aanvang 10.00 uur, toegang

gratis.

Natuurlijk gaat iedere doorgewinterde trekteller en geïnteresseerde vogelaar
naar deze dag! Om iets op te steken over de trek van bepaalde soorten, over
vogeltrek in het algemeen en over locale vogeltrek (telposten elders in het
land). Leuk om te vergelijken met ónze resultaten (telpost Corversbos) en
nuttig om de gezamenlijke kennis omtrent vogeltrek en trekvogels te vergroten.
U bent nog nooit naar de telpost Corversbos geweest? Van half juli tot eind
november was dit jaar iedere woensdag en zaterdag bemand! De grootste moeite
hadden we de wortelgeschoten tellers te bewegen hun standplaats te verlaten!
Maar zij zijn'het en veel dank daarvoor (!), die gezorgd hebben voor een compleet
verzorgde telperiode. Zij zijn het ook ongetwijfeld die ervoor gezorgd hebben dat
steeds meer vogels hun route verleggen en via de telpost hun trek vervolgen.
Hierdoor konden we dit najaar een ongekend groot aantal trekvogels aanschouwen.
Om meer te weten te komen over de herkomst- en overwinteringsgebieden van
trekvogels zijn we dit jaar in nauw overleg met Natuurmonumenten en onder de
deskundige leiding van Dick Jonkers gestart met het vangen en ringen van
vogels. Een groot succes was de vangst van twee Waterpiepers bij de telpost.
Naast een groter aantal vogels zijn ook de paniekdagen in aantal toegenomn.
Dagen, waarop de tellers uit pure wanhoop de vogelmassa's ontvluchten en de
mais induiken of zich achter hun parapu's verschuilen.
We hebben deze herfst als telgroep naar schatting 90.000 individuen op naam
gebracht. Daaronder bevonden zich veel Spreeuwen, maar ook duizenden Vinken,
leeuweriken, ganzen, lijsters, zwaluwen en piepers. En Kruisbekken natuurlijk,
zo'n 2.500 deelnemers aan de gigantische invasie die dit najaar plaats vond.
En nog meer lekkers als Zwarte Wouw, Bontbekplevier, Roodpootvalk, Duinpieper,
Roodstuitzwaluw, Pestvogel, Wielewaal en Grote Kruisbek.
Wilt U meer weten over vogeltrek in het algemeen en over trekvogels in het
bijzonder dan wil ik U hierbij uitnodigen om komend najaar (1991) ons op de
telpost te komen vergezellen.
Tot ziens!
Fred van Klaveren
P.S.;

Stuurt U ook al Uw kruisbek-waarnemingen op naar de VWG?
Dan krijgen we een beter beeld van de omvang van deze invasie!
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Predatie op landslakken door vogels:
een oproep tot medewerking!!
Onder onze vogels bevinden zich veel soorten die zich min of meer regelmatig
voeden met landslakken. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld alle Kraaien,
inclusief Ekster en Vlaamse Gaai, lijsters en duiven. De predatie op landslakken door Zanglijsters is wel het best bekend. Een visitekaartje in de vorm
van een zogenaamde lijstersmidse, waarin de huisjes van de grotere slakken
op een hard voorwerp worden stukgeslagen, vormt vaak een belangrijke bron van
informatie.
In andere gevallen is het echter veel moeilijker om aan de weet te komen of
een bepaalde vogelsoort zich met slakken voedt. Soms treffen we resten van
slakkehuisjes aan in de braakballen van uilen (Steen-, Bos-, Rans- en Velduil), kraaien en meeuwen; in andere gevallen zijn het de uitwerpselen die
uitsluitsel kunnen geven. Heel dikwijls worden bijvoorbeeld resten van slakkehuisjes aangetroffen in de uitwerpselen van Spreeuwen onder hun zogenaamde
slaapboraen.
Krop- en maagonderzoek wordt tegenwoordig nog maar vrij weinig uitgevoerd,
dit vanwege ethische bezwaren. Verkeersslachtoffers zouden hier echter alsnog
voor gebruikt kunnen worden. Door dit onderzoek in het verleden weten we nu
dat bijvoorbeeld ook de volgende (groepen) vogels zich zo nu en dan tegoed
doen aan landslakken: eenden, patrijzen, kwartels, fazanten (zelfs dikwijls!),
rallen, waterhoentjes, meerkoeten, diverse, vooral terrestrische steltlopers,
koekoeken, leeuweriken, piepers, kwikstaarten, klapeksters en klauwieren,
tapuiten, roodstaarten, koolmezen, boomklevers, gorzen, mussen en zelfs
wielewalen!
Toevalswaarnemingen worden regelmatig gedaan maar blijven meestal verborgen
in veld- of notitieboekjes. Dat is heel jammer want zodoende gaat veel informatie, dat op het deelvlak ligt van twee takken van de zoölogie: ornithologie en malacologie (studie van weekdieren), verloren.
Hoe weinig informatie we uit de Nederlandse ornithologische en malacologische
literatuur kunnen halen, blijkt wel uit het feit dat bijvoorbeeld van een regelmatige slakkeneter als de Merel, slechts literatuurvermeldingen bestaan wat
betreft "predatie" op de Gewone Tuinslak: Gepaea nemoralis. en de Segrijnslak:
Helix aspersa. In beide gevallen gaat het waarschijnlijk zelfs niet over werkelyke predatie maar over een vorm van kleptoparasitisme waarbij reeds verbrijzelde
slakken van zanglijsters geroofd werden!
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Mijn vraag luidt nu: "Wie beschikt over informatie betreffende de predatie
op landslakken door onze Nederlandse vogels?" Reeds de meest summiere informatie is van harte welkom. Deze zal echter toch vergezeld moeten gaan van de
volgende gegevens: a. vogelsoort; b. localiteit; c. datum en d. prooi.
Wat het laatste gegeven betreft, is het begrijpelijk dat de prooi niet altijd
op soortniveau gedetermineerd kan worden. Huisjesslak of naaktslak geeft
echter reeds meer informatie dan slak. Wie een poging wil wagen om de prooi
op soort te determineren, wordt aangeraden gebruik te maken van een van de
volgende werken: Kerney & Cameron (Ned. bewerking Gittenberger), 1980:
Elsevier's slakkengids (hier en daar voor een spotprijs te verkrijgen) of
Gittenberger, Backhuys & Ripken, 1984: De landslakken van Nederland (Uitg.
KNNV Bibl. No. 37, 2de Ed.). Schelpresten kunnen echter ook rechtstreeks
naar mij gezonden worden.
Medewerkers kunnen een kleine verrassing verwachten.

Stuur Uw opgaven naar:
Henk+K. Mienis
Zoological Museum, Hebrew University,
91904 Jerusalem, Israël.
of naar: p/a Scholeksterhof 36, 1444 AS

Purmerend.

In het laatste geval kan bevestiging van Uw schrijven enige tijd in beslag nemen

Aquatische

dieren als voedsel

van

merels

Henk+K. Mienis
Onlangs rapporteerde Jonkers (1988) over een mannetjes Merel, Turdus merla,
die zich regelmatig tegoed deed aan Gewone Poelslakken, Lymnaea stagnalis,
die hij opviste uit een vijver in Hollandse Rading. Deze waarneming is uiterst
interessant daar merels gewoonlijk hun voedsel in een terrestrisch biotoop
zoeken (Török & Ludvig, 1988).
Slechts een keer heb ik eerder een vermelding gezien van een waterslak als
prooi van merels: de Hongaarse ornitholoog András Keve (1955) vond in de
maag van een merel eens een exemplaar van de Spiraalschijfhoren, Anisus
spirorbis.

Bij het doornemen van de literatuur kwam ik echter wel enkele andere interessante gevallen van predatie op aquatische dieren door merels tegen, die
vergelijkbaar zijn met de waarneming van Jonkers.
Thomas (1972) beschreef de methode waarvan een vrouwtjes merel zich regelmatig bediende om aan Zwarte Platwormen, Polycelis nigra, te komen die aan
de onderkant zaten van de bladeren van waterlelies in een vijvertje in een
tuin in Compton, Surrey, Engeland.
Kohler (1990) rapporteerde over de vangst van levende Guppen, Poecilia
reticulata, door een mannetjes merel. Deze tropische vissoort had hij uitgezet in een stroompje dat door zijn tuin liep ergens in Duitsland. Volgens
dezelfde schrijver vermelden Glutz von Blotzheim & Bauer (1988) in hun
"Handbuch der Vogel Mitteleuropas" ook kleine vissen als prooi van merels.
Deze verwijzing heb ik echter niet kunnen verifiëren daar dit deel van deze
belangrijke monografie nog steeds niet in Israël is aangekomen.
Een andere interessante vermelding vond ik nog in Tucker (1949) die in de
literatuur een geval van predatie op kikkervisjes vond. Deze prooi werd ook
aan jonge merels gevoerd.
Het verband tussen deze afzonderlijke, op het oog nogal uiteenlopende waarnemingen is duidelijk. In alle gevallen gaat het om één prooidier: poelslak,
platworm, vis of kikkervisje, dat door één enkele merel als voedsel herkend
werd. Deze nieuwe voedselbron weid daarna door de ontdekker heel intensief
benut. Een goed voorbeeld van opportunistisch gedrag.
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Hieruit blijkt dat nog heel interessante waarnemingen betreffende het gedrag
van vogels in onze eigen achtertuin gedaan kunnen worden. Ik hoop dan ook
dat dit in de toekomst mag leiden tot een vloed van andere interessante observaties.

Literatuur:
Jonkers, D.A., 1988. Merel vangt slakken uit vijver. De Korhaan, 22 (3):78
en De Graspieper, 8 (4):170.
Glutz von Blotzheim, U.N., & Bauer, K.M., 1988. Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Vol.II. Akad.Verlagsges., Wiesbaden.(niet gezien)
Keve, A., 1955. (Die Conchylien-Aufnahme der Vogel, IV). Aquila, 59-62:
69-81. (in het Hongaars)
Kohier, K.-H., 1990. Amsel (Turdus merula) erbeutet Fische. Ornith.Mitt.,
42 (5):130.
Thomas, A., 1972. Blackbird taking flatworms from the undersides of waterlily leaves. British Birds, 65 (2):85.

Török, J.,
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Ludwig, E., 1988. Seasonal changes in foraging strategies of

nesting blackbirds (Turdus merula L.). Behav.Ecol.Sociobiol.,
22; 329-333-

Tucker, B.W., 1949. Turdus merula merula Linnaeus European Blackbird.
In Bent, A.C.: Life histories of North American Thrushes, Kinglets,
and their allies. U.S.Nat.Mus., Buil., 196: 70-84.

Gelezen in "Knooppunt", personeelsblad van de luchtmacht verbindingsmeteorologische groep, maart 1990:
PRAATJE GEZOND
Als men maïsolie (wat toch wel bekend staat als één van de betere oliesoorten)
gedurende 48 uur hoog verhit en dit zes dagen lang aan ratten te eten geeft,
zullen de meeste de zevende dag geen trek meer hebben omdat ze met de pootjes
omhoog liggen.
Nou heb ik altijd geleerd dat de zevende dag toch al een rustdag was, maar dit
terzijde.
Had men do ratten zelf de eerste dag hoog verhit, dan hadden ze waarschijnlijk
minder geleden.
Kent U de vetballen, die men buiten hangt voor de vogels die we zo lief
hebben? Wedden dat ze voor het overgrote deel uit afgewerkt frituurvet worden
gemaakt en voor menige vogel een wisse dood betekenen!
A.C.L.van Klaveren-van Oord.
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De

oeverzwaluwenstand in 1989 en 1990 in het
werkgebied

van

de vogelwerkgroep

Dick+A. Jonkers
Hoe slecht het met de stand van de Oeverzwaluwen in het Gooi en omstreken
is gesteld blijkt uit de inventarisaties die in 1989 en 1990 zijn gehouden.
In de jaren vijftig waren er nog veel kolonies met meer dan 100 paren.
Van 1966-1968 totaal nog 800 paren in een tiental kolonies en in 1981 in
de groeve Oostermeent zelfs 260 paren. In die kolonie, waarvan de wand
voor het broedseizoen opnieuw was afgestoken, waren in 1989 slechts zes
paren aanwezig. De enige andere kolonie die de laatste jaren bezet was,
die van de Naardermeent, in een oud zanddepot tegen de Al liggend, was dat
jaar onbezet. Een indertijd ten noorden van het Valse Bosje bij Eemnes langs
de A27 door Rijkswaterstaat aangelegde wand heeft nooit bewoners gehad.
Totaal voor het hele werkgebied dus slechts zes paren.

In 1990 ontstond een nieuwe situatie. Een kleine kolonie ontstond in een
zanddepot langs de Al, ter hoogte van Muiderberg, even ten westen van het
Naardermeer. Na het bekend worden van deze vestiging zette Rijkswaterstaat
op verzoek van de Vogelwerkgroep alle werkzaamheden stil. Op het verzoek
van de Vogelwerkgroep (met Jelle Harder als stimulator) zal worden nagegaan
of het mogelijk is de kolonie een meer permanent karakter te geven.
Voorts leven er hier en daar plannen om ook elders in of net buiten het
Gooi kunstmatige wanden te creëren. De kolonie, in 1990 de enige in het
Gooi, bestond aanvankelijk uit 20 paren. Door inzakken en erosie bleven er
slechts 8 nesten over. Wanneer er geen maatregelen worden genomen gaat de
Oeverzwaluw in het Gooi een onzekere toekomst tegemoet.
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Kerkuilen
Sinds enige tijd zijn Inge en Rick van den Akker de coördinatoren voor de
Kerkuil. Het is de bedoeling dat op geschikte plaatsen in ons werkgebied
nestkasten worden opgehangen. Deze kasten dienen van tijd tot tijd gecontroleerd en geregistreerd te worden. De verwachting is dat hier niet veel tijd
in zal gaan zitten. Hiervoor zoeken wij, verspreid over het werkgebied
mensen die hieraan willen meehelpen. Lijkt u dit iets of wilt u meer weten,
neemt u dan contact op met ons.
Inge en Rick van den Akker
Gooiergracht 15
1251 VA Karen NH
Tel.02153
83071
-

Ontvangen literatuur
Samenstelling; Leny Reddingius

DUTCH BIRDING, Dutch Birding Association, jrg 12 no 4, october 1990:
Migration of Aquatic Warbler in western Europe.
FICEDULA, Twentse VWG, jrg 19 no 3, 1990:
Penologie 1990
Waterwildtelling 1990.
-

FITIS

VWG Zuid-Kennemerland, jrg 26 no 3, 1990:
De Blauwe Reiger: bewoner van stadsparken en moerasbossen
Regionale
Het
simultaantellingen in 1989: een tipje van de sluier opgelicht
Scholeksters in Zuid-Kennemerland
plan Ooievaar in grote lijnen
De vinkenbaan C.van hennep in 1989.
handtrek najaar by Parnassia
-

-

-

-

-

DE GIERZWALUW, VWG Amsterdam, jrg 28 no 2, 1990:
Het "autovogelen".
DE GRASPIEPER, Samenw. VWG's NH, jrg 10 no 3:
Roodborsttapuitryk duinvogelgezelschap
KauwenslaapAutovogelen
Zilvermeeuwen op de vuilstortplaats
plaatsen in Zuid-Kennemerland
bij Mederablik: verjagen of gedogen?
-

-

-

DE GRAUWE GANS, Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland, jrg 6 no 1-2, 1990:
Ringverslag Kromslootpark 1989
Broedvogel Monitoring Projekt Kromslootpark 1988
Broedvogels van "Kruidig Almere" in 1989
Broedgevallen van Steltkluut in Oostvaardersplassen in 1989
Nieuwe schuilhutten in Oostvaarders- en Lepelaarsplassen.
GRUTTER,
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, jrg 14 no 4, aug.1990:
DE
Krenten in de pap. Indrukken van het broedseizoen 1990.
-

-

-

-

idem, jrg 14 no 5, oktober 1990:
De Markerpolder in gevaar.

DE KLEINE RATELAAR, IVN Gooi e.o., jrg 12 no 4, oktober 1990:
Jaarverslag 1989.
KNIPSELKRANT, Stichting Kritisch Faunabeheer,
idem.

jrg 15 no 4, september

jrg 15 no 3, juli 1990 en

1990.

DE KRUISBEK, Vogelwacht Utrecht, jrg 33 no 4, juli 1990:
Het Natuurbeleidsplan
Wordt de Buidelmees een nieuwe broedvogel voor
Utrecht?
-

idem, jrg 33 no 5, oktober 1990:
Wetenswaardigheden over uilen: de Steenuil.

130
DE MEERKOET, Natuur- en Milieufederatie Wierhaven, jrg 13 no 2, juni 1990:
1989: wegtrek, slaaptrek
Verslag broedseizoen
Zwarte Stern-onderzoek
Vogels op
1989, stootvogels en uilen in de Wieringermeer en Wieringen
ondergelopen bollenland, 1989.
-

-

MENS EN NATUUR, IVN, jrg 41 no. 4, herfst 1990.
MENS EN VOGEL, Kon.Belgisch Verbond voor Bescherming van de Vogels, jrg 28
no 3, september 1990:
Een sombere toekomst voor de Patrijs.
Jacht: overal rondvliegend lood
-

DE MOURIK, VWG Rijk van Nijmegen e.o., jrg 16 no 2, 1990:
Broedgeval van Grauwe Gans in het
Autovogelen is natuur verloochenen
land van Cuyk.
-

NATUURBEHOUD, Natuurmonumenten, jrg 21 no 3, augustus 1990:
De veren laten varen (een artikel
Zure regen; met de rug tegen de muur
Natuurmonumenten
over de W0V, de Westerschelde Oeververbinding, LR)
Zoogkoeien helpen bij natuurbeheer.
werkt aan de natte veenweiden
-

-

-

idem, jrg 21 no 4, november 1990;
Natuurbeleidsplan: de ecologische hoofdstructuur
Gevolgen voor de natuur.

-

Het wordt warmer.

NATUUR EN MILIEU, Stichting Natuur en Milieu, jrg 14 no 9, sept.1990:
Vissers verstrikt in eigen netten
Nederland en de handel in bedreigde
Zandwinning bedreigt zeldzame broedvogels.
uitheemse planten en dieren
-

-

idem, jrg 14 no 10, oktober 1990:
Poolse landbouw kan nog kiezen
verstoort broedvogels.

Treinen voor Schiphol

-

-

Autoverkeer

idem, jrg 14 no 11, november 1990:
Defensie nu uit natuurgebieden.
NATUUR NABIJ, IVN Eemland,

jrg 18 no 4, september

1990.

NIEUWSBRIEF, St.Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer N.H. (VNLB), no 13,
september 1990:
Beheer van Amerikaanse Vogelkers en Gewone
Ecologie van de Eekhoorn
Esdoorn.
-

DE STEENLOPER, jrg 8 no 46, 1990:
Huiszwaluwen en andere vogels rond Fort Erfprins.
DE TRINGIAAN, VWG Schagen, jrg 12 no 5, december 1989:
Alledaagse vogels: De KnobbelNederlandse plante- en dierenamen (I)
zwaan
-

.

idem,

jrg 13 no 3, juni 1990:
Alledaagse vogels: de Regenwulp.

VANELLUS, Bond van Friese Vogelbeschermingswachten,
Het gehele nummer is gewijd aan de Kerkuil.

jrg 42 no 5,

sept.1990:

VELD EN VITRINE, Fries Natuurmuseum, no. 109, september 1990.
V0GELNIEUWS, S0V0N, no 3, 1990:
Rampzalig broedZijn nestkasten natuurlijk? Nestkasten in kerktorens
seizoen voor veel zeevogels op de Shetlands
SBB-projekt 1990
Huiszwaluwen in 1989
BSP-Nietbroedvogels.
-

-

-

-

VOGELS, Vogelbescherming, jrg 10 no 59, september/oktober 1990:
Een nieuwe toekomst voor de Groote Peel- Boomvalk, snelheidsduivel
Eksters in de val
Steltlopers in de herfst
en acrobaat
vogels en vogelrijke gebieden in Egypte voor het te laat is
Uw tuin als vogelparadys.
-

-

-

-

Bescherm
De Meerkoet

131
idem, jrg 10 no 60, november/december 1990:
De reislustige
Hoe zullen de vogels reageren op klimaatveranderingen?
een
en foklusten
wel
Herintroductie
besje!
nog
Vogels
Boerenzwaluw
Rotgans.
waar
grenzen?
programma's:
liggen de
-

-

-

-

ONZE WAARD, Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard, jrg 21 no 3, augustus 1990.

Veldwaarnemingen
naah.nl
Dodaars
Aalscholver
Knak

Ralreiger
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Purperreiger
Ooievaar

Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Lepelaar
Zomertaling
Toppereend

Eidereend
Grote Zaagbek
Wespendief
Rode Houw

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Grauwe Kiekendief

Goerwer
Ruigpootbuizerd
Slechtvalk
Kwartel
Kraanvogel
Kraanvogel

Kleine Plevier
Goudplevier
Kemphaan

Kemphaan
(watersnip
Watersnip
Regenwulp
Groenpootruiter
Mitcatje

Bosruiter
Steenloper
Dwergmeeuw
Dwergmeeuw

Reuzenstem
Grote Stern
Zwarte Stern
Zwarte Stern
Koekoek
Koekoek

AANTAL DATUM

waarnemer

gebied

3 1990-11-07 Spiegeiplas (Gsoghpad)
15 1990-04-14 Hi 1 versueis Naameer
l 1990-07-02 Ankeveen
1 1990-07-21 Oud Loosorecht
1 1990-05-15 Nieuwloosorechtsedijk Boomhoek
1 1990-05-15 Polderachtraf
1 1990-05-22 Keverdijkse Polder
2 1990-05-23 Copad, Kortenhoef
l 1990-06-07 Laarder Naameer
1 1990-09-09 Polder Acnteraf, W.Eenaekooi
1 1990-05-18 Naardermeer (weilanden ten westen)

0 1990-08-24 Eempolders
J 1990-10-24 Groeneveld, Baarn
2 1990-04-16 De CruvsSerg, Bussum
2 1990-06-03 Arkenheense Polder, Nijkerk
3 1990-05-25 Eetidolders-noord, Eemnes
1 1990-09-09 IJmeer t.h.v. Hollandse Brug
1 1990-09-09 IJmeer t.h.v. Mui der zand
32 1990-03-02 Dammerkade
1 1990-05-24 Oud-Naarden, Naarden
1 1990-10-23 Stichts Anueveense Polder
1 1990-05-25 Eemoolder-noorc, Eemnes
l 1990-06-11 Overscheense Polder, Naarden
1 1990-05-03 kortenhoefse Dijk
1 1990-03-14 Oostermeent, Huizen
1 1990-10-20 Monnikenberg, Hilversum
1 1990-03-30 Bussum
1 1990-05-20 Hilversums Naameer, Hilversum
2 1990-04-10 Muiderberg
7 1990-10-21 Hoek Vogelweg/Leeuwenkweg, Al «ere
1 1990-04-30 Ten zuidwesten van Naardermeent
600 1990-10-09 Aetsveldsepolder
1 1990-06-04 Vierde kwadrant, Blaricu»
1 1990-06-15 Kust Gooimeer bij Stichtse Brug
30 1990-10-19 IJmeer bij Hollandse Brug
1 1990-11-14 Hoorneooegse Heide, Hilversum
2 1990-05-04 Kortenhoef se Dijk, Kortenhoef
1 1990-05-01 Gooi meer Kust bij Stichtse Brug
1 1990-04-21 Maatoolder, Eemnes
10 1990-04-30 Ten zuid-westen van de Naardermeent
1 1990-06-15 Kust Gooimeer bij Stichtse Brug
120 1990-02-11 Gooimeer, Huizen
25-1990-04-18 Vijfde Loosdrechtse Plas

L.Hartog
D.A.Jonkers

Dutch Birti.12(41:211
Dutch Bird.12(41:211
N.J.Dwars e.a.
N.J.Dwars e.a.
W.Duurland
W.Duur 1 and
N.J.Dwars e.a,

J.Terlouw
H.Derkzen

Chr.Bakker
J.van Velzen e.a.
Hevr.Spliethoff
R.Th.Huizersga

D.A.Jonkers
H.Russer e.a.
H.Russer e.a.
L.Hartog

D.A.Jonkers

e.a,

Jon.J.Frieswijk

D.A.Jonkers e.a.
C.M.T.I.Rosier
N.J.Dwars
D.A.Jonkers
D.A.Jonkers
Graspieoer 10(21:76

D.A.Jonkers
Graspieper 10(21:76
N.Roor e.a.
M.Weitjens

J.W.van Galen Last
H.Hoefkens

H.Hoefkens
J.de Wilde

D.A.Jonkers
N.J.Dwars
M.Weit jens

D.A.Jonkers e.a.
H.Weitjens

H.Hoefkens
Graspieoer 10(21:76

3 1990-09-09 IJmeer t.h.v. Muicerzand

H.Russer
H.Russer e.a.

1 1990-04-27 Huizen

Graspieoer 10(21:76

30 1990-05-01 Gooimeer

bij

Stichtse Brug
12 1990-05-15 Stille Plas
1 1990-05-03 Laarder Wasmeer, Laren
1 1990-05-20 Hilversums Wasmeer, Hilversum

N.Weit.iens
N.J.Dwars e.a.
N.J.Dwars
D.A.Jonkers
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Veldull

Ijsvogel
Ijsvogel
Ijsvogel
Ijsvogel
Oraaihals
Oraal hals
Oraaihals

Kleine Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Waterpieper
Noordse Gele Kwikstaart
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

c iet:anger

Bosnetzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel
Spotvogel
Braamsluiper
Braamsluiper

Grasmus
Zwartkop
Fluiter

Fluiter
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bui del mees
Europese Kanarie
Goudvink (Europese v.)
Goudvink (Europese v.)
Goudvink (Europese v.l
Appel vink
Appelvink
Ortolaan

Ortolaan

1 1990-04-24 Blaricum
1 1990-05-31 Schaep en Burgh, ’s-5raveland
1 1990-06-06 Schaep en Burgh, ’s-Graveland
l 1990-09-11 Oude Haven, Hilversum
1 1990-10-25 Spiegelglas Dij sluis, Ned. den Berg
1
1
I
1
l

199Ö-04-0B Stoplichten A27, Huizen
1990-05-03 Oud Cruysbergen, Bussum
1990-05-05 Noordoolder te Veld (Haatpolder)

1990-04-01 Gooilust
1990-04-01 Hilverbeek
3 1990-11-14 Hoorneboegse Heide, Hilversum
100 1990-05-15 Huizen
1 1990-05-15 Naarderbos, Naarden
5 1990-06-03 Laanstraat, Hilversum
2 1990-04-23 Laarder Nasmeer, waren
1 1990-06-01 Zuiderheide, Laren
1 1990-06-08 Bussumerheide, Bussum
3 1990-06-09 Hoorneboegse Hei (midden), Hilversum
2 1990-06-:! Hoorneboegse Hei (grafheuvels), H’sun
2 1990-05-15 Stille Pias aar Tiennovens Kanaal
1 1990-05-15 Kanaaldijk
1 1990-04-23 Laarder Wasmeer, Laren
4 1990-05-09 Dammerkade, Ankeveen
2 1990-05-15 Stille Plas aan Tiennovens Kanaal
1 1990-05-15 Kanaaldijk
1 1990-05-15 Stille Plas
1 1990-04-21 Noorderlicht, Esmnes
1 1990-05-15 Nieuw Kerkhof, Loosdrecht
4 1990-06-15 Vierde Kwadrant. Biaricum
1 1990-04-23 Laarder wasmeer, Laren
1 1990-05-07 Bikbergerbos
1 1990-06-01 Tegenover Groot Kievitsdal, Baarn
2 1990-05-05 Gooilust
2 1990-06-01 Zuiderheide, Laren
1 1990-05-03 Hui derberg
1 1990-05-03 Nederhorst den Berg
I 1990-05-08 Dammerkade, Ankeveen
2 1990-05-29 Kromme Rade
4 1990-11-14 Hoorneooegse Heice, Hilversum
1 1990-04-16 Oud Cruysbergen, Bussum
1 1990-05-03 Oud Cruysbergen, Bussum
3 1990-05-14 Bij Stichtse Brug, Huizen
4 1990-05-14 Huizen

Braspieper 10(21:76
Joh.J.Frieswijk

Joh.J.Frieswijk

Chr.Bakker e.a.
L.Hartog

J.Bos
W.v.d,Brink

J.Taapken e.a.
N.J.Dwars e.a.

N.J.Dwars e.a.
D.A.Jonkers
Braspieper
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C.H.T.I.Rosier
N.J.Dwars e.a.
N.J.Dwars
C.H.T.I.Rosier
C.H.T.I.Rosier
J.de Jonge
J.ce Jonge

N.J.Dwars e.a.
N.J.Dwars e.a.

N.J.Dwars
Joh.J.Frieswijk

N.J.Dwars e.a,
N.J.Dwars e.a.
N.J.Dwars
D.A.Jonkers e.a,
N.J.Dwars e.a.
H.Hoefkens

N.J.Dwars
H.Westendorp

C.H.T.I.Rosier
N.J.Dwars e.a.

C.H.T.I.Rosier
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Graspieper 10(21:76

Joh.J.Frieswiik
C.H.T.I.Rosier e.a.
D.A.Jonkers
D.A.Jonkers

W.v.d.Brink
W.Weitjens

Braspieper 10(21:76

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN
Postadres VWG

:

VWG Het Gooi, Postbus 1028, 1200 BA

Hilversum

Het dagelijks bestuur
R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK bunschoten, tel.u3499-82303
Voorzitter
02152-60456
Sekretaris
M.de Graaf, Westhoven 48, 1275 DD Huizen
6,
02940-11683
1382 RR Weesp
Penningmeester: L.Mudde, Slauerhoffstraat
:

"

:

"

Kontaktpersonen-coordinatoren subgroepen

Avifauna
Eempolders
Nestkasten
Propaganda
Vogelcursus
Excursies

:

W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum, 02159-19356
R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK Bunschoten
03499-82303
D.A.Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum 03434-51109
R.v.d.Akker, Gooiersgracht 15, 1251 VA Laren 02153-83071
A.v.Klaveren-v.Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, 035-61426
J.J.M.van Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn 02154-18804
W.Duurland, M.Simonszhof 84, 1216 LM Hilversum 035-217222
"

:

;

;

:

:

Korhaan
Contr.Vogelwet
(A.I.D.): R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen 035-62641
B.van Ingen, J.v.Schimmelstraat 6, 1411 VS Naarden 02159-45658
Vogelasiel
Consulent Vogelbescherming en Vrije
02942-3203
Vogelreservaten:R.Hofmeester, De Lange Gangh 81, 1398 CW Muiden
Natuurbeschermings035-216846
S.N.Dwarshuis, Willibrorduslaan 88, 1216 PC H'sum
consulenten
R.Hofmeester, De Lange Gangh 81, 1398 CW Muiden
02942-3203
R.Kloosterman, Beeldhouwerpad 84, 1315 KD Almere-Stad '03240-43418
:

:

:

Inzenden waarnemingskaartjes
W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED

Hilversum

Afhalen waarnemingskaartjes
Ankeveen

:

Bussum/Naarden:
Hilversum

:

Huizen

;

Baarn

:

035-62641
R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen
L.Reddingius, Gr.W.den Oudelaan 22, 1412 AV Waarden 02159-42508
W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum 02159-19356
Bert Roor, Eland 41, 1273 0K Huizen
02152-64623 (p)
030-913685 fw)
J.J.M.v.Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED

Baarn

02154-18804

Voor ongelukken en/of problemen, welke ontstaan tijdens aktiviteiten van
de V.W.G., is de vereniging op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen.

In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester dienen
declaraties voor gemaakte onkosten vóór 1 december bij de coördinator van
de betreffende subgroep te worden ingediend.
Contributie;

Voor leden ƒ 20,
huisgenoot-leden ƒ 7,50 per jaar,
bij voorkeur te betalen met de van ons ontvangen acceptgirokaart met lidnummer, aan het begin van het kalenderjaar.
—,

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van
elk kalenderjaar.

"

De Korhaan

port betaald

"

Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
Postbus 1028

,

1200 BA

Hilversum

Hilversum

