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Avifaunavergadering
op 9 januari 2001
Zoals gebruikelijk zal op de
tweede dinsdag van januari de
voorjaars avifaunavergadering
gehouden worden. De Sub-

groep Avifauna coördineert alle
onderzoeksactiviteiten van de
VWG. Alle Avifauna subgroepcoördinatoren worden verwacht
hierbij aanwezig te zijn, maar
anderen met belangstelling voor
tel-, inventarisatie- en ringactiviteiten zijn meer dan welkom. De vergadering zal worden gehouden in Eemeroord.
Deze vergadering zal ook worden gebruikt ter voorbereiding
van de broedvogelinventarisaties. Gepland is een
broedvogelinventarisatie van de

Huizereng, in verband met plannen om door dit gebied een
weg aan te leggen. Allen die
hieraan mee willen doen worden op deze vergadering verwacht. Indien iemand daarnaast
nog een ander gebied zou willen inventariseren, kan dat wellicht nog geregeld worden. Voor
degenen die aan een broedvogelinventarisatie mee willen
doen, maar hiermee nog geen
ervaring hebben, wordt een cursus georganiseerd. Informatie
kan worden verkregen bij Guus
Proost (tel. 035-5251661). Onderstaand meer over deze cur-

sus.
Hugo

Weenen

Cursus inventariseren
In het voorjaar van 2001 willen
wij als Avifaunagroep weer een
cursus inventariseren organiseren. We willen de cursus op de
volgende manier aanbieden:
Eén hooguit twee avonden
samenkomen om de theorie
van het inventariseren door te
•

nemen.
•

•

Één ochtend om samen een
“proefinventarisatie” te doen.
We doen dan een broedvogelinventarisatie in Einde
Gooi.
Één of twee 2 keer meelopen

met een ervaren
inventarisator, die meedoet
aan een van de broedvogel-

•

inventarisaties, die in 2001
uitgevoerd worden.
Één avond om te helpen bij
het uitwerken van de gegevens, die verzameld zijn tij-
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dens de broedvogelinventarisaties van 2001.
De cursus is voor iedereen bedoeld, die belangstelling heeft
voor inventariseren of kennis wil
maken met inventariseren.
Geef jezelf op bij Guus Proost
(035-5251661 ), want we zijn
niet voor niets een vogel-werkgroep. We dragen allemaal de
vogels een warm hart toe. Als
het leefgebied waarin de vogels
leven op de een of andere wijze
bedreigd wordt, moeten we
over recent cijfermateriaal beschikken aangaande de in het
gebied voorkomende vogels en
hun aantallen om een poging te
doen het tij voor de vogels ten
goede te keren.
Guus Proost

Purperreiger

Tekening: SjefKerkhofs

Vogelfestival
in Lelystad
Het Vogelfestival 1999, bij het
Lauwersmeergebied, is zo succesvol geweest dat inmiddels is
begonnen met de voorbereidingen voor een nationaal Vogelfestival in 2001. De natuurschool Groningen, SOVON en
Vogelbescherming Nederland
hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie van dit
evenement. Gastheer van het
festival wordt de Stichting
Flevolandschap.
Het evenement staat gepland
voor het laatste weekend van
augustus, in het natuurpark
Lelystad. Het Natuurpark is vanuit heel Nederland goed te bereiken en is uitermate geschikt
voor dit soort activiteiten; een
natuurlijke omgeving, zonder
dat er gevaar bestaat voor verstoring van vogels.
Op het vogelfestival vindt u vele
stands, kramen en activiteiten
die allemaal met vogels en natuur te maken hebben: kijkers
en telescopen, boeken, vogelreizen in binnen- en buitenland,
buitenkleding, fotografen, schilders en beeldhouwers, vogel-

en natuurbeschermingsorganisaties, Kortom: iedereen
die meer van vogels wil genieten, ver weg of dichtbij, mag dit
evenement niet missen.
U wordt op de hoogte gehouden.
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Krassen van een Gooise kijker
Jaren geleden is een schrijflijster (Turdus scripsi) op de zandbult die wij het Gooi noemen actief geweest. Dit familielid van mij heeft indertijd helaas het steeds vruchtbaarder wordende biotoop verlaten. Ik
heb zijn plaats ingenomen. Penlijster (Turdus penna) is mijn naam.
Missers
Waar gehakt wordt vallen
spaanders en daarmee doel ik
niet op een specht die een
boom aan het bewerken is. Missers zijn ook eigenlijk spaanders en die houden bij vogelaars de sjeu er in. De nieuwsgieren die dagelijks hun zwartwit gedrukte eieren bij ons door
de brievenbus laten deponeren,
staan bekend om hun missers.
In hun ijver het voorjaar zo
vroeg mogelijk aan de lezers te
presenteren, annonceerden zij
een keer de mare dat er begin
januari al jonge futen tussen het
ijs zwommen. Wisten zij veel dat
het overwinterende dodaarzen
waren. De ransuil in de uiterwaarden bij Deventer die als oehoe werd gebracht was ook een
hele goede.
Missers komen veel voor bij
waarnemingen die gedaan worden door niet-vogelkenners. Pogingen om hen van jouw gelijk
te overtuigen worden gelijk in
de kiem gesmoord en zijn dus
tot falen gedoemd. Zij weten het
altijd beter. Een grote lijster of
huiszwaluw in een schuur of garage waarvan alleen maar een
raam openstaat, is een van de
vele voorbeelden. Zo ook de
mevrouw die een nestkast voor
bosuilen wilde, leder jaar zat er
volgens haar een spannetje
bosuilen in een hoge spar in de
villatuin. Het voorzichtige verweer dat het wel eens ransuilen
konden zijn viel niet in goede
aarde. Eén bezoek ter plekke
was voldoende, het gazon zag
bijna grijs van de braakballen.
Geen nestkast dus.
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Vogellijn. Uit het hele land toegesnelde ornithomaantjes kwamen er bekaaid af. Het was een
witte kaketoe en dat was wel
even slikken en met beschaamde kaken terugtrekken in de
schaduw van de melder. Gehoon was zijn deel.

Een excursieleider kon er ook
wat van. Hij vroeg een groep
een vogel te determineren die in
zee vlak achter de branding
zwom. Suggesties volgden van
Een nieuw fenomeen in dit
misserjournaal zijn de uilen in
antennes en zendmasten. Bep
werd gebeld over een uil die
zich in de vroege ochtend ophield op een antenne in Hilversum. Nico toog op pad om
poolshoogte te nemen en trof
een grote plastic uil aan die het
midden hield tussen een oehoe
en een ransuil. Zelfs goede vogelaars gaan de mist in. Op het
werk ging de telefoon en een
enthousiaste Ernesto meldde
via zijn mobieltje dat op een
zendmast een steenuiltje heerlijk zat te zonnen. “Hij zit in de
buurt waar je woont”, klonk het.
Helaas moest het antwoord luiden dat hij nog maar eens goed
moest kijken. Nepuilen worden
door zendamateurs en anderen
in masten gemonteerd om duiven en andere vogels af te
schrikken.
Te voorbarig was ook de waarnemer die op Schiermonnikoog
een sneeuwuil in het duin
meende te ontwaren. Hij sprak
dit volgens hem opzienbarende
nieuws maar gelijk in op de

krakeend en smient. Hij gaf het
op; een grote zee-eend was het,
dat konden zij toch wel zien.
Jammer, hij meende te zien wat
hij wilde zien. Een van de deelnemers gaf hem even later het
advies toch nog maar eens
goed achterom te kijken. Het
was een brilduiker!
Naar goed Nederlands gebruik
is er ook een commissie ingesteld. Deze CDNA. Commissie
Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna beoordeelt waarnemingen van zeer zeldzame vogels
en moet hierdoor voorkomen
dat 'missers' ten onrechte op
de lijst van in ons land waargenomen vogels belanden.
PENLIJSTER
Een misser van Penlijster zelf
is in ‘ Betrapt’( Korhaan
34(4):83) te vinden. Door een
'slip of the pen' is Bialowieza in
Hongarije gesitueerd. Daar had
natuurlijk Polen moeten staan!
*
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Ook dit jaar mochten wij ons weer gelukkig prijzen met de aanwezigheid van vele
honderden broedparen van de oeverzwaluw in ons onderzoeksgebied. Op een na
waren alle traditionele broedplaatsen weer bezet en inventief als zij zijn, zagen ze
opnieuw kans op nieuwe plekken hun holen te graven

Dick+A. Jonkers

Gooise oeverzwaluwen
pakken in 2000 draad weer op
Met de resultaten van het
broedseizoen 1999 in het achterhoofd werd met spanning dat
van 2000 afgewacht. Hoe zou
de stand er dit jaar uit zien? Een
nog verdere terugloop nadat het
vorige seizoen nog maar 60%
resteerde van het jaar daarvoor? De eerste berichten na
een controle in juni waren niet
ongunstig en na een tweede
controle was alle vrees verdwenen, De oeverzwaluwen hadden
zich hersteld en de opgaande
lijn weer te pakken die na een
dieptepunt met 66 paren in
1993 omhoog kroop. Na het
verwerken van de gegevens
ging een zucht van verlichting
op. Het was weer goed gegaan,
heel goed zelfs, met een aantal
van maar liefst 542 broedparen.
Een aantal van zoveel honderden broedparen was sinds 1970
niet meer gehaald. Onze bovenburen, de Flevolanders, verkeerden ook al in een juichstemming. Uit hun telserie, die
vanaf 1988 loopt, blijkt dat ook
zij een recordaantal hadden geteld met in totaal 1800 broedparen (Anonymus 2000). Ook
uit andere delen van Nederland
komen meldingen dat het goed

is gegaan met onze kleine
holenbroeder.
Nestelplekken

Terug naar het Gooi en omstreken. Voorbij het nog steeds
De Korhaan, Jrg,34, Nr,s

Oeverzwaluw

aanwezige zandwandje tussen
de Al en A 6
kennelijk
geen plekken meer waar oeverzwaluwen konden nestelen.
Zoekacties leverden niets op. In
het wandje van de Al/A6 begon
al op 3 april een paar met het
graven van de nestpijp (mededeling Jo Gorgels). Op 18 mei
was er een kolonie van 33
(1999: 13) bewoonde nestholten
aanwezig (Smeets 2000). Op 16
juli waren er nog maar 19 van
bewoond, De gunstige ontwikkeling op de stortplaats in het
Naarderbos is het gevolg van
maatregelen die daar speciaal
voor de oeverzwaluw getroffen
zijn. Op initiatief van Wim van
der Linden zijn daar op enkele
plaatsen met een shovel wanden afgestoken, een vrij grote
en drie kleinere. Die drie zijn op

waren

het westen gericht en werden
door weinig paren bezet. Bij
twee ervan werkte de opgeschoten begroeiing belemmerend. Met een aantal van 86
nesten is de grootte van de kolonie ten opzichte van 1999 (36
nesten) meer dan verdubbeld.
De kunstwand van Rijkswaterstaat bij de Oostdijk bevatte dit
jaar met 26 paren minder dan
de helft van het aantal nesten
van 1999 (79). Of de explosieve
toename van de hemelsbreed
op een kilometer afstand liggende zandwand van Staatsbosbeheer daarvoor verantwoordelijk is, is nog maar de
vraag. Deze afgestoken wand
die zich op de Naardermeent
bevindt was dit jaar met 171 bewoonde holen koploper in het
werkgebied. De wand leek wel
een Emmenthaler gatenkaas, zo
dicht zaten de nestpijpen bij elkaar. Het succes was mede te
danken aan de objectbeheerder
Jan Kuijer. Nadat hij had waargenomen dat vossen opnieuw
nesten uit deze lage wand probeerden te roven, plaatste hij
een ongeveer een meter hoog
hekwerk met gaas op enige meters afstand van de wand. Voor
de vos vormde deze bescherming geen beletsel, want hij
sprong erover heen. Een krassere maatregel was noodzakelijk en deze bestond uit het aanbrengen van schrikdraad aan
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de bovenzijde. Sindsdien was er
geen predatie meer!
Nog steeds huisden er oeverzwaluwen in het Vierde
Kwadrant in Huizen, Deze keer
hadden ze lage zandhopen uitgezócht en kwamen er nog 18
paren tot broeden. Het zijn
stuiptrekkingen. De huizenbouw
is bijna afgerond en dan rest er
een woonwijk zonder broedmogelijkheden. De zandwand in
de voormalige zandgroeve
Oostermeent was dit jaar goed
voor 111 paren (1999: 43). De
toename was te danken aan
ons lid Frans Leurs die dit jaar
zorgde dat er een grotere lengte
aan steilwand beschikbaar was
om nestgangen te kunnen graven. Een nieuwe kleine kolonie
bevond zich in een klein steilwandje van een gronddepot
aan de Noordsingel op de rand
van de Noordpolder te Veen in
Eemnes. Kennelijk bieden de
polders rond dit dorp veel voedsel, want in voorgaande jaren
raakten gronddepots die aan de
zuidrand lagen onmiddellijk be-

zet.
In de in 1999 aangelegde wand
in het natuurontwikkelingsgebied Zanderij van het Goois Natuurreservaat was het dit jaar
goed raak. Adrie Vermeule had
nog wat extra graafwerk verricht
en stimuleringsgaten geboord.
Of dit van invloed is geweest zal
altijd de vraag blijven, maar een
feit is wel dat er nu 69 paren tot
broeden kwamen.
De meest zuidelijke kolonie zat
weer in de Egelshoek, Deze
keer waren de nestholen in de
Tabel

,

hoge rand van de brede sloot
gemaakt, die in 1999 was gegraven, De gegevens van de
hierboven genoemde kolonies
staan in onderstaande tabel,
Kolonies in omgeving
Uit ringonderzoek blijkt geregeld dat broedparen uit ons
werkgebied zich in de omgeving
vestigen. De kolonie aan de andere zijde van de Stichtse Brug
langs de A27 t.h.v, de
Tureluurweg was dit jaar veel
groter dan in andere jaren. Er
hebben daar 150 paren genesteld (mededeling Frans Leurs).
De kolonie op de zandstorten
van het industrieterrein in
Bunschoten groeide nog verder
uit. In mei waren 754 nestgangen bezet, waarvan er veel
nesten later verloren gingen. Er
worden plannen uitgewerkt voor
een kunstwand op een andere
plaats in de gemeente, omdat
het niet meer zo lang zal duren
voordat ook dit deel van het industrieterrein bebouwd zal worden (mededeling Wim Smeets).
Dit jaar waren er in een grote
zandhoop bij een boerderij aan
de A.P. Hilhorstweg boven
Soest 86 paren die een nestholte hadden gegraven. Helaas
kon hier niet voor ringonderzoek
gevangen worden, waardoor
niet bekend is of hier vestigers
uit het Gooi genesteld hebben.
Onbewoond
Soms zijn er plekken waar in
het verleden genesteld werd,
maar die om een of andere reden onbewoond zijn, De kunst-

Oeverzwaluwkolonies tussen Vecht en Eem in 2000.

Naam kolonie

A1/A6
Naarderbos
Oostdijk
Naardermeent

Vierde Kwadrant
Oostermeent
Noordpolder te Veen
Zanderij
Egelshoek
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Gemeente
Muiderberg

Naarden
Naarden
Naarden
Huizen

Blaricum
Eemnes
Hilversum

Hilversum

Aantal nesten
33
86
26

Veatigingsplaats
zandwand
stortplaats

kunstwand
zandwand

171
18 grondhopen
111 voormalige zandgroeve
20
69
18

gronddepot
zandwand
slootrand

wand in de Ooievaarsplassen,
waar ook tijdens ringonderzoek
Gooise oeverzwaluwen gevangen zijn, was een van die plek-

ken. Een andere was de wand
bij het Raboes aan het
Eemmeer. In mei vlogen daar
wel oeverzwaluwen rond, maar
deze hebben er geen holen gegraven. De wand was begroeid
met diverse planten, mogelijk
was dit de oorzaak van het ontbreken van nesten op die
plaats. Er zal met Natuurmonumenten overlegd worden
wat hier aan gedaan kan worden. Een door de gemeente
Eemnes in de Zuidbuurt aangelegde wand op een eilandje
bleef onbewoond.
Uitbreidingsplannen
Het plan om in het Vierde
Kwadrant in Huizen een wand af
te steken of een kunstwand te
realiseren is nog niet uitgevoerd. Het succes in de Zanderij
bij Hilversum heeft ertoe geleid
dat de wand in 2001 door het
Goois Natuurreservaat verlengd
zal worden. De NV Afvalzorg
gaat de vuilstort in Muiderberg
sluiten. Samen met het Naarderbos wordt het gebied omgetoverd tot een grote golfbaan.
Wim van der Linden uit Naarden
heeft actie ondernomen om in
de nieuwe situatie weer mogelijkheden te creëren voor oeverzwaluwen.
In de pers
In de Gooi en Eemlander van 17
mei is uitgebreid aandacht besteed aan de oeverzwaluwen in
de Zanderij. Dezelfde krant
meldde op 23 augustus het succes van de kolonie langs de Al/
A6. In Het Vogeljaar tenslotte
schreef Wim Smeets een stukje
over deze kolonie.

Ringonderzoek
Voor het eerst in jaren was het
ringen van oeverzwaluwen in de
De Korhaan, Jrg.34, Nr.s

Groeve Oostermeent succesvol.
Op twee avonden zijn daar totaal 125 exemplaren geringd. Er
zijn vijftien reeds eerder geringde exemplaren, waarvan
veel uit voorgaande jaren, teruggevangen, Ook de Zanderij leverde met 107 exemplaren behoorlijk wat vangsten op, daarnaast is nog een geringd exemplaar uit een andere kolonie in
het Gooi gevangen. Op de vuilstort in Muiderberg konden 110
exemplaren worden bemachtigd, waartussen zich twee
terugvangsten bevonden. Het
geringe aantal broedvogels bij
de Oostdijk leidde tot een klein
aantal vangsten. Er belandden
negen oeverzwaluwen in de netten, waaronder vier reeds in eerdere jaren geringde exemplaren. De grote klappers waren de
vangsten in Bunschoten met
378 nog ongeringde en tien
reeds in andere jaren geringde
oeverzwaluwen. In totaal dus
729 exemplaren die van een
ring konden worden voorzien.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de
gegevens die door de terugvangsten beschikbaar kwamen.
Dankwoord
Het is altijd een hele toer om de
oeverzwaluwen die op totaal onverwachte plaatsen kunnen
gaan nestelen goed in de gaten
te houden. Dank zij de hulp van
de reeds eerder vermelde personen en Jelle Harder, Paul van
der Poel, Peter Vos en de helpers en ringers van het Vogelringstation Het Gooi zijn we dit
jaar weer heel wat te weten gekomen over de oeverzwaluw.
Literatuur:

Oeverzwaluwen

Met de Vogelwerkgroep
naar Ebrodelta in Spanje
De voorbereidingen voor de volgende trip zijn alweer in volle
gang, we zijn voornemens om
van 12 tot en met 19 mei 2001
een vogelvliegreis te organiseren naar de spectaculaire EbroDelta in Spanje. We verwachten
o.a, de volgende vogelsoorten
te kunnen zien: koereigers,
ralreigers, woudaapjes, kroonen marmereenden, lach- en
Bengaalse sterns, flamingo's,
bijeneters, scharrelaars, graszanger en de hop.

stof en tolgelden), annuleringsverzekering, eindschoonmaak
bungalows, linnenpakket en
kosten organisatie, exclusief
eventuele nog niet bekende
tariefaanpassingen van luchthavenbelasting, brandstoftoeslag, transfer naar en van
Schiphol en kosten levensonderhoud e.d. Voor informatie en
boekingen kunt u terecht bij:

We verblijven in 4- en 6-persoons bungalows in Riomar,
een klein plaatsje aan de monding van de Ebro, ongeveer 100
meter van het strand. Met de
gehuurde auto’s gaan we zowel
het delta gebied, de omgeving
rond de rijstvelden en de Serra
de Caro, het bergland achter
Tortosa bezoeken.

André Kerkhof

Anonymus 2000. Oeverzwaluwen breken
broedrecord. Landschapsbeheer

Deze wederom spectaculaire
vogelreis kost ƒ 875,00, Dit is

Flevoland. Nieuwsbrief 6: 3.

inclusief vliegreis Schiphol
Barcelona v.v., luchthavenbelasting, huur bungalows, huur
auto’s / busjes (exclusief brand-

Smeets, W. 2000. Oeverzwaluwenwand
langs de Al. Het Vogeljaar 48(3): 133134.
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Engbert van Oort
0294 23 43 30
-

035 582 41 97 of
06 20 44 30 12
-

-

Wim Ie Clerq
035 683 44 56
-

Echter vol is vol, dus wees er
snel bij.

-
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Op 5 november heeft bij de vestiging van de Rabobank te Hilversum de jaarlijkse
uitreiking plaatsgevonden van “Het Lokale Compliment 2000”. De jeugdcursus van
de VWG was hiervoor één van de genomineerden.

Ricardo van Dijk

Jeugdcursus VWG genomineerd
voor lokale vrijwilligersprijs
Doel van het Lokale Compliment is opvallende projecten
of vrijwilligersorganisaties met
voorbeeldwerking in het zonnetje te zetten en tevens daarmee de betrokkenheid van het
bedrijfsleven te vergroten. Het
Lokale Compliment bestaat
uit een geldprijs van ƒ2500,--.
Voor dit jaar waren in totaal
125 vrijwilligersorganisaties
aangemeld. Na een kritische
selectie zijn daar uiteindelijk 5
genomineerden uit geselec-

teerd:
•

•

•

•

•

Stichting coördinatie patiëntenvervoer van het Ziekenhuis
Hilversum
Stichting Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten
Humanitas, afd. het Gooi
Jongerenopbouwwerk
Hilversum
VWG Het Gooi, jeugdcursus.

ledere organisatie kreeg 10
minuten de gelegenheid om
een toelichting te geven op

het vrijwilligerswerk. Onze
cursusleider Derek Laoüt
hield voor een publiek van ongeveer 60 personen een korte
toespraak over de activiteiten
die bij de jeugdcursus “Vogels
kijken en vogels herkennen”
plaatsvinden. Om deze activiteit goed in beeld te kunnen
brengen werd een video ver-

toond over de jeugdcursus.
Deze video is gemaakt door
Martijn Landman, één van de
(jonge) vrijwilligers van de
jeugdcursus. De video bracht
106

Cursusleider Derek Laóut geeft een toelichting
goed in beeld hoe er les wordt
gegeven in de Hooischuur,
een educatieruimte bij het

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s-Graveland. Deze ruimte wordt belangeloos ter beschikking gesteld. Na de activiteit in de
Hooischuur werd in beeld gebracht hoe de kinderen van de
jeugdcursus hielpen bij opruimwerkzaamheden op het
landgoed Bantam. Tijdens deze werkzaamheden werd een
vijver flink opgeruimd, zodat
er in de toekomst een geschikte broedgelegenheid voor de
ijsvogel zal ontstaan.
Na afloop van de presentaties

Foto: Ricardo van Dijk

kale Compliment 2000 bekend gemaakt: Humanitas, afdeling het Gooi. Zij ontvingen
de prijs voor het Drempelpro-

ject. Een groep vrijwilligers
draagt zorg voor een goede
overgang van het zelfstandig
wonen naar het wonen in een
verzorgingshuis.
Ondanks het feit dat de jeugdcursus dus naast de prijs
greep, waren de begeleiders
niet ontevreden. Naast een
goede naamsbekendheid en
de eer om genomineerd te
worden, heeft deze prijsuitreiking geleid tot het reali-

trok de jury zich terug en lieten de genomineerden in

seren van een voorlichtingsvideo die nog voor allerlei
doeleinden gebruikt kan gaan
worden. Wellicht ziet u deze

spanning achter. Na enige tijd
werd de winnaar van het Lo-

video binnenkort tijdens een
ledenavond.
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De cursus voor de jeugd is weer begonnen, alweer voor het vierde jaar.

Vierde jeugdcursus begonnen
Groep 1, de jongsten, 22 jongens en meisjes kregen de eerste dag les in vogels kijken. Wat
moet je doen, hoe houd je je
kijker vast, hoe gebruik je je
vogelboek, hoe gedraag je je in
de natuur? De ouders mochten
deze eerste ochtend ook meedoen, dus ook op excursie naar
het bos. De volgende cursusdag heeft Bertus van den Brink
hen alles verteld over de vogeltrek en, op een bijzondere manier, hoe je grote groepen overvliegende vogels kunt tellen.
Een zak met spliterwten werd
op de grond uitgestort en daar
begon het tellen. Deze manier
van leren trekt kinderen aan, je
hebt zó hun aandacht als het
anders is dan anders. En plezier beleven aan de cursus is
wel de bedoeling, ook voor de
leiders.
De eerste verre excursie hebben ze ook al gehad, ’t zijn al
echte vogelaartjes. Een verslag hierover heeft een van de
vaders geschreven.

de meegenomen scheppen
werd een slootkant afgestoken
voor een echte nestwand. Het
was een prachtige ochtend,
veel te vlug voorbij vonden ze,
ze namen het liefst geen
pauze om iets te eten of te
drinken, het werk moest af. Er
waren er een paar bij die tot
hun middel nat waren, laarzen
liepen vol, handen en gezicht
onder de modder, maar dolle
pret en dat alles voor de ijsvogel.

We hebben voor beide groepen weer een gevarieerd programma gemaakt. De onderwerpen zijn 0.a.; ganzen, roofvogels, wintergasten, weidevogels. Excursies naar de
Bovenmeent, de
Oostvaardersplassen en Zee-

land, nestkastenonderzoek,
veren, vogelgeluiden en vliegkunst. Je zou als volwassene
best op zo’n cursus willen zijn.
U hoort nog van ons:
Bertus

In groep 2 begonnen we op 7
oktober met 19 kinderen.
Daar zijn al een paar oude rotten in het vak bij. Die week
was het ‘Natuur in de maak”
(vrije vogel club) en dat onderwerp hebben we in daden omgezet voor Natuurmonumenten. De boswachter
had een mooie plek gevonden
voor de ijsvogel, het ontbrak
alleen aan stromend water
want er lag allemaal rommel
in de sloot. De kinderen heb-

ben enthousiast met blote
handen de bladerentroep eruit
gevist, takken afgezaagd en
op de kant gegooid. En trots
dat ze waren toen het water
echt weer ging stromen. Met
De Korhaan, Jrg.34, Nr.s

teren goed wat Bertus en Paul
vertellen, we kijken door de
telescoop van Marten naar wel
30 verschillende soorten eenden, ganzen en andere vogels.
Een fitis had Bertus gehoord
en daar was hij zeer verbaasd
over omdat deze vogel allang

Gerry

Paul
Jack

Derek
Marten

Martijn
Atie

Johan Ronald

Ricardo Frans
Blauwborst

Excursie met de
jeugdgroep
4 november, 10 uur Stichtse
Brug

Schitterend weer, lekker zonnetje, niet te koud, veel kinderen.
Voor het eerst op vogelexcursie
met de jongste kinderen van de
vogelcursus.
Verrekijker mee, koekje en wat
drinken en veel goede zin.
Bertus, Paul en Marten lezen de
namen op, we zijn er bijna allemaal. We gaan op pad, luis-

Tekening: Helen Vermeren

uit ons land vertrokken zou
moeten zijn.
Na afloop kregen de kinderen
allemaal een pluim omdat ze zo
goed opgelet hadden en stil waren geweest.
Al met al een zeer geslaagde
excursie, leerzaam voor de kinderen en ook voor de ouders

die mee waren.
Paul, Bertus en Marten, bedankt
voor deze leerzame ochtend.

De Vader van Casper
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In 1999 werd er weer traditiegetrouw in de Noordpoider, de Zuidpolder en de
Oostermeent door leden van de vogelwerkgroep geteld op de aanwezigheid van
vogels. Dit onderzoek loopt nu al 27 jaar. In 1999 werden er in de Eempolders
meer dan 130.000vogels genoteerd.

Nico Klippel

Eempoldertellingen in 1999
Waar in andere winters de polder direct westelijk van het reservaat altijd het favoriete
fourageergebied voor de ganzen was, werd dit gebied gedurende deze winter vanwege de
verstoring gemeden. Uit de top
10 verdween de houtduif. De
teruggang bij deze soort is opmerkelijk en nog onduidelijk is
wat hier de oorzaak van kan
zijn.

Algemeen
Ook dit jaar lukte het niet om
deze tellingen geheel dekkend

te krijgen. Op drie data werd er
een van de gebieden niet of niet
volledig geteld. De afsplitsing
van het reservaatgebied in de
Noordpolder werd bijna volledig
doorgevoerd, zodat hierdoor
een beter inzicht verkregen kan
worden. Doordat er nog wat
nieuwe reservaatjes zijn ingericht, wordt helaas het onderscheid weer wat bemoeilijkt.

Grutto
Deelnemers/Tellingen
De telploeg bestond in het begin van het jaar uit 28 deelnemers. Door vertrek van 3en
instroom van 1 persoon bestond de telploeg eind 1999 uit
26 personen.
Telresultaten
Het aantal waargenomen soorten gaf in 1999 een daling te
zien van 114 naar 109. Dit aantal is het saldo van 19 niet meer
en 14 (op)nieuw waargenomen

soorten.
Het totale aantal getelde exemplaren van circa 130.000 betekende to.v. 1998 (154.000) een
sterke achteruitgang. Deze
sterke daling werd grotendeels
veroorzaakt door een minder
massaal voorkomen van de
spreeuw en de diverse ganzen.
De top tien daalde mede hier-

door van 132.000 naar 107.000
stuks en nam tevens qua aandeel af van 85% tot 83%.
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Overige soorten
De ontwikkeling bij een aantal
specifieke soorten voor dit gebied was (tussen

Dit is het tweede jaar in succes-

[ ]

de cijfers

over 1998);

sie waarin het aandeel van de

top 10 daalde na jaren van stijging. Op zich is dit niet zo ongunstig.
Binnen de top 10 gaf de kievit
een verdere stijging te zien,
evenals de meerkoet, knobbelzwaan, grutto, goudplevier en
wilde eend. Opgemerkt moet
worden dat het hier grotendeels
om waarnemingen buiten het
broedseizoen handelde. Opvallend is met name de sterke stijging bij de knobbelzwaan, die
hiermede weer terug kwam in
de top 10.
Zoals reeds opgemerkt gaven
de ganzen een teruggang te
zien. Deze teruggang schrijf ik
mede toe aan de verstoring veroorzaakt door de “ganzenflap-

•

•

•

verwachten dat er regelmatiger waarnemingen plaats vinden.
Grutto met 3043 [2658]; opnieuw herstel na jaren van

teruggang.
•

•

•

pers“ die er gedurende de winter 1999/2000 tijdens de teldagen actief waren.

Scholekster 493 [647]; de
soort blijft teruglopen,
Watersnip 7 [277]; het blijft
met deze soort een treffer.
Met het reservaat erbij zou je

Tureluur 268 [293]; helaas
het derde jaar dat de soort
afneemt.
Kemphaan 277 [73]; bijna
altijd wel buiten het broedseizoen in het reservaat met
enkele exemplaren aanwezig.
Wulp 524 [392]; begint ook
een regelmatige gast te wor-

den van de verschillende re•

servaat-gebieden.
Veldleeuwerik 265 [297]; de
teruggang bij deze soort blijft
De Korhaan, Jrg.34, Nr.s

zich doorzetten en bovendien
waren de meeste waarnemingen van groepjes buiten het
•

•

broedseizoen.
Graspieper 810 [6Bs]; verder herstel.
Gele kwikstaart 21 [B]; de
soort heeft vrijwel zeker weer
gebroed in de Oostermeent.

Kievit
Spreeuw
Kolgans
Kokmeeuw
Grauwe Gans
Meerkoet
Knobbelzwaan

Grutto
Goudplevier
Wilde Eend

•

•

1998

Eempolderteltingen
1998/ 1999

•

Totaal
Aantal

Witte kwikstaart 610 [s9l];
deze kwikstaart is altijd wel
aanwezig.
Blauwe reiger 961 [7o7]; verdere toename met name door
de relatief zachte winter.
Slobeend 123 [sl]; voornamelijk in het reservaat.

Opmerkelijk is de waarneming
in een van de reservaten van de
kluut, die daar vermoedelijk ook
tot broeden is gekomen.
Geheel nieuwe soorten die werden waargenomen waren de
strandplevier ( 2 ex.), grote
zilverreiger (lex.) en de grauwe
klauwier (lex.).

1999
Rang

Totaal
Aantal

Rang

Noord
Aantal

Rang

Oost
Aantal

29461
50838
16327
14292
8088
2039
1848
2658
2234
2058

2
1
3
4
5
10
12
7
8
9

31229
30941
12261
12211
5937
3343
3213
3043
2752
2356

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18235
10425
7430
4986
4641
1900
1712
2677
2136
677

1
2
3
4
5
8
7
9
6
10

4155
6555
4828
239
1266
356
261
195
489
355

756
4011
1821
1786
1286
837
1869
1190
1773
707

19
6
13
14
16
18
11
17
15
20

2207
1744
1499
1369
1356
1315
1067
1046
1014
961

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

219
262
295
547
436
439
391
713
813
364

29
21
18
14
15
13
16
17
11
19

136
723
65
200
125
122
2
19
145
240

Smient
Houtduif
Kauw
Boerenzwaluw
Zwarte Kraai
Huismus
Kleine Zwaan
Storm meeuw
Brandgans
Blauwe Reiger

Rang
3
1
2
13

Zuid
Aantal

Rang

8
11
15
6
9

8839
13961
3
6986
30
1087
1240
171
127
1324

2
1
62
3
40
8
6
24
26
5

20
5
28
14
21
22
60
40
18
12

1852
759
1139
622
795
754
674
314
56
357

4
10
7
13
9
11
12
17
34
15

4

Totaal
Top 10

132006

107286

54819

19404

37982

Totaal

154656

129812

62859

22688

44265

Aantal

soorten
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109

81

73

81
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Het lijkt er op dat maatregelen die de grauwe kiekendief moeten beschermen
dermate succesvol zijn dat het aantal waarnemingen van deze bijzondere soort
weer toeneemt.

Guus van Duin

De wonderbaarlijke herrijzenis
van de grauwe kiekendief
Eind jaren tachtig was hij eigenlijk opgegeven: de grauwe
kiekendief een sierlijke roofvogel zou het als broedvogel niet
lang meer maken in Nederland.
In minder dan tien jaar was het
aantal broedpaartjes teruggelopen van 50 (1979) tot 4
(1987). Ooit kwam ‘het vliegende potlood’ op veel plaatsen
tot broeden. Heidevelden, ruigtes en duingebieden boden
daartoe ruimschoots gelegenheid. Maar veel natuurlijk biotoop werd ontgonnen en gladgestreken. De soort zocht een
laatste toevlucht in uitgestrekte
landbouwgebieden, met name
in Groningen. In de rest van Europa is de stand ook vrijwel
overal teruggelopen.

der de loep genomen ten behoeve van een nieuwe broedvogelatlas. Buiten de genoemde
gebieden zijn door Sovon
Vogelonderzoek Nederland
geen grauwe kieken aangetrof-

-

-

Een menselijke maatregel,
braaklegging van overtollige
landbouwgrond, bleek in Groningen een positief effect op de
stand te hebben, evenals op die
van andere ‘landbouwvogels’,
als kwartelkoning, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Ook akkerrandbeheer (of eigenlijk het
achterwege laten van beheer),
waar veel agrariërs aan meedoen, lijkt zijn vruchten af te
werpen, hoewel harde bewijzen
omtrent de oorzaak van de toename nog niet geleverd zijn.
Vooral nestbescherming vogelaars zoeken de nesten op,
landbouwers maaien er keurig
-
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fen.
Predatie
Slecht weer heeft extra sterfte
onder de nestjongen tot gevolg.

Grauwe kiek

Tekening: Ruud van Beusekom

lijkt een belangrijke
succesfactor. Op dit moment

omheen

-

wordt gewerkt aan een Soortbeschermingsplan, waarin op
het welzijn van de grauwe
kiekendief toegespitste maatregelen worden vastgelegd.

leder jaar is het weer spannend
hoeveel grauwe kiekendieven
uit de winterkwartieren in Afrika
en het Middellandse Zeegebied
terugkeren. In 2000 telden professionele vogelaars alsmede
vrijwilligers in drie kerngebieden; Noordoost-Groningen (31
paar), Flevoland (6 paar), en
Lauwersmeer (de enige min of
meer natuurlijke biotoop: 7
paar). In Groningen lagen de

meeste nesten in wintertarwe
(15) en luzerne (12). De afgelo-

Het gebeurt dan ook zelden dat
die allemaal (maximaal bevat
een Nederlands nest 6 eieren,
gemiddeld 3,5) uitvliegen. Sommige nesten worden niet op tijd
gevonden, en dus uitgemaaid.
Ook vindt predatie door andere
roofvogels en vossen plaats, terwijl ook nog steeds menselijke
stropers nesten uithalen. Zelf
eten grauwe kiekendieven
vooral veldmuizen, die ook al
floreren door de beheersmaatregelen.

In Nederland komen nog twee
andere soorten kiekendieven
voor. In 2000 was er slechts één
plaats waar alle drie de soorten
voorkwamen: in de Lauwersmeer broedden ook bruine -en
blauwe kiekendieven, met
respectievelijk 25 en 3 paar.
Overgenomen uit dagblad

Trouw, 10 november 2000.

pen drie jaar is heel Nederland
door duizenden vrijwilligers onDe Korhaan, Jrg.34, Nr.s

Voor de echte vogelaar kunnen ook observaties van gewone vogels rond het huis
uitgroeien tot interessante belevenissen, zo blijkt uit dit verhaal van Carla
Holzenspies

Carla Holzenspies

Uit het leven van een vogelaar
Op zomerse dagen in het voorjaar in de tuin zittend, valt er
nog wel eens wat te beleven in
de vogelwereld. Tegen de oostmuur van mijn huis hangen drie
kauwennestkasten. Een links en
twee rechts van het bovenraam.
De linkerkast is door kauwen in
beslag genomen, de holenduiven zitten rechts. Toen de kauwen even afwezig waren, nam
één van de holenduiven een
kijkje in de kauwenkast. Op heterdaad werd holenmans betrapt, zodat hij met bekwame
spoed op de vlucht sloeg en in
z’n eigen nestkast wegdook.
Voor de kauwen was de zaak
echter niet af. Hier moest opgetreden worden. Op de rand van
het vlieggat gezeten greep een
van de kauwen de staart van de
holenduif beet. Na een flinke
krachtsinspanning lukte het de
kauw om de holenduif uit zijn
hol te trekken. Die sloeg meteen
op de vlucht en ging voorlopig
niet meer op onderzoek uit. Zo
regel je dat in de kauwenwereld!

Appelvink
Voor het eerst sinds 46 jaar liep
er een appelvink op het gazon
voedsel te zoeken. Met een volle snavel verdween hij even later
tussen de bomen en struiken.
Twee weken later hoorde ik een
klap. Op het dak van de kleine
volière vond ik een versufte
jonge appelvink, die tegen de
ruit was gevlogen, ondanks de
vogelfiguren die er op aangebracht waren. Na twee uur wilde
appelvink, die weer opgeknapt
De Korhaan, Jrg.34, Nr.s

was, uit het kooitje. Toen ik hem
beetpakte liet hij een schelle
kreet horen om vervolgens in
mijn duim te bijten. Loslaten
was er niet bij. Nu begrijp ik
waarom appelvinken kersenpitten kunnen doorbijten.
Koolmees
Dat de koolmezen aan het nestelen waren heb ik aan den lijve
ondervonden. Af en toe landde
vrouwe koolmees op mijn hoofd
en probeerde haren uit mijn
hoofd te rukken. Toen dat niet
lukte gaf ze me een flinke hak.
Dit werd te gek, Eén keer bengelde ze zomaar aan een piek
haar vlak voor mijn ogen.
Toch kwam ze aan nestmateriaal. Ze ging over tot het
ontpluimen van mijn wollen trui
Zo had ze toch nog haar zin!
Havik en de kauw
De ochtendstilte werd plotseling
verstoord door de angstkreten
van een kauw die in levensgevaar verkeerde. Het geluid
kwam uit de tuin van de buren.
Ik zette het op een holletje. Midden op het gazon trof ik mevrouw havik aan met een kauw
in haar klauwen. Vlak achter
haar hadden zich een ekster en
haar wijfje opgesteld. Een eind
verderop zaten kauwen, daar
achter een paar gaaien. Nog
verder verwijderd de kleine

zangvogels. Allen verkeerden in
grote opwinding. Intussen boog
de havik zich over de kauw
heen. Meteen trok eksterman
aan haar linkervleugel. De havik
keek om. Opnieuw benaderde

ze de kauw. Toen gaf het eksterwijfje aan de rechterkant
een flinke ruk aan de vleugel.
Dat ging zo een paar keer door.
Het werd tijd om in te grijpen,
omdat de kauw nog heel was.
Ik klapte in mijn handen en uitte
een wilde kreet. Van schrik liet
de havik haar prooi los en ging
op de wieken. In tegenovergestelde richting vlogen alle andere vogels weg met de krijsende kauw voorop.
‘sMiddags dook de havik opeens weer in mijn tuin op. De
kauwen die op het voer zaten
verdwenen met plankgas met
een luid schreeuwende kauw
voorop. Die sprak uit ervaring!
Een soortgelijk gedrag van eksters maakte ik vele jaren geleden mee. Een van mijn teckels
lag languit te zonnen op het gazon. Naast haar kop lag een

koekje, dat ze bewaarde voor
‘later’. Mijn losvliegend tam
eksterpaar kreeg de lekkernij in
de gaten. Daar hadden zij ook
best trek in. Dreigend begon de
hond te grommen toen de vogels te dicht bij haar kwamen.
Het koekje zo wegpakken was
te riskant. Wat nu? De oplossing
was snel gevonden. Vrouw ekster liep naar de staart van de
hond, waar ze een flinke hak in
gaf. Met een pijnkreet wendde

de hond zich naar haar kwelgeest, terwijl eksterman zich
snel van het koekje meester
maakte..
In de beuk gezeten peuzelden
de eksters met smaak hun buit
op. De hond had het nakijken.
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Fazant in
Hilversum-Oost
Door ons werd in het afgelopen
jaar, het jaar van de fazant, binnen ons werkgebied maar één
exemplaar waargenomen en
daarbuiten ook maar enkele
eenlingen. Groot was onze verbazing toen wij zaterdag 18 november rond het middaguur het
hekje van de kleine patio bij ons
huis wilden openen en er met
veel lawaai bijna een fazantenvrouwtje tegen Nico zijn hoofd
opvloog. Zij kon met veel moeite
de dakrand, slechts 12 meter
hoog, van de tegenover gelegen woning bereiken. Daar was
later het spoor van haar aanvliegen te zien, gelukkig dus niet
tegen de ruit die zich daar pal
onder bevindt.

Enigszins versuft bleef ze op de
rand van het platte dak staan en
verdween daarna uit het zicht.
Ons achterlatend met een
vreemde waarneming en met de
vraag: waar kwam zij vandaan,
uit gevangenschap of uit de natuur? Wij wonen namelijk binnen de bebouwde kom van
Hilversum Oost, dus nu niet direct grenzend aan de buitenrand.
NicoDwars en Bep Dwars

Fazant: Vogel van het jaar 2000
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Vogel van het jaar: de fazant
Het zit er bijna op voor de vogel van het jaar. Het wordt spannend,
want misschien zijn er nog steeds leden die nog geen gegevens
hebben opgestuurd en dit op de valreep alsnog doen. Begin januari wordt met de uitwerking van de gegevens begonnen. Ais afsluiting een toepasselijk gedicht van de bekende dichteres Ida
Gerhardt.
Waar onverwacht het pad zich buigt
stond op een klein vak open land
tussen de bossen en het ruigt
in’t klare herfstlicht de fazant.
Geruisloos knielde ik op de grond
mijn hand zocht waar de kijker hing,en nader schoof de hetd’re ring
tot scherp het beeld getekend stond.

Goudbruin, waarlangs in ademing
verdofte’ en gloeien rustloos vloog’de staart die vleugen purper ving
de kop met het juwelen oog.
En toen ik fel en feller zocht
wist ik dat in dit klein stuk glas
de afgebeden lusthof was,
die voortaan ik betreden mocht.

Nogmaals over de Chinese appelvink
Een correctie en een aanvulling
op het artikel ‘Broedgeval van
een Chinese appelvink bij het
Naardermeer’ in Korhaan 34
(4):84-86.
In de tekst van genoemd artikel
is een foutje geslopen. Rombout de Wijs determineerde de
appelvink op 20 juni 2000 als
Chinese grosbeak, Eophona
migratoria. Met excuses aan
W.J.R. de Wijs!

Als aanvulling op de door Dick
A. Jonkers beschikbaar gestelde gegevens van Euro Bird
Net Netherlands 1 (EBNNL) kan
nog worden vermeld dat deze
gegevens worden verzameld en
gearchiveerd door Erno Ebels,
Adjunct hoofdredacteur van het
tijdschrift “Dutch Birding”.

H.

Nuijen

Tekening: Bertus van den Brink
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Programma
Zondag 7 januari: Ochtend-wandelexcursie in het Corversbos o.l.v. Fred van Klaveren en Yolande Bosman. Vertrek om 8.30u. vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats van ’s Graveland (Beresteinseweg)
Zondag 21 januari: Dag-autoexcursie rondje Schouwen-Duiveland o.l.v. Dick Jonkers, Wim le Clerq en
anderen, Vertrek om 8.00u. vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Donderdag 25 januari: Lezing door de heer W. Smeets over Vogels van de Noord Atlantische Eilanden.
Wim Smeets, vogelfotograaf en redactielid van ‘Het Vogeljaar’, heeft over deze reizen gepubliceerd in
Het Vogeljaar (1998 en 2000). De reis per zeilschip voerde langs de Faeroer, Jan Mayen en Bereneiland
naar het hoge noorden, Spitsbergen, Veel van de gefotografeerde vogels zijn bij ons zeldzaam te zien
of alleen in winterkleed. Jan van Genten, Grote Burgemeester, Kleine jager en Rosse franjepoot zijn
slechts enkele voorbeelden. De indrukwekkende natuur geeft een extra dimensie aan deze reis.
De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 3 februari: Ochtend wandelexcursie Naardermeer en Keverdijkse polder 0.1.v. Piet Spoorenberg. Vertrek om 8.30u. vanaf De Verlengde Fortlaan in Naarden. In verband met drassig terrein en
modder zijn laarzen vrijwel zeker noodzakelijk.

Zondag 18 februari: Ochtend-wandelexcursie door Oud-Naarden 0.1.v. Bertus van de Brink. Vertrek
om 9.00u. vanaf de parkeerplaats bij Oud Valkeveen.
Donderdag 22 februari: Lezing door de heer Ph. Friskorn met als onderwerp; De Noordwesthoek in
focus.
Philip Friskorn is lid van het natuurfotografengilde. De kop van Overijssel is het land van stuwwallen en
grote moerassen, de Wieden en de Weerribben. Een gebied voor vogels, zoogdieren en insecten.
Blauwborst, snor en rietzanger voelen zich hier thuis. De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk.
Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 10 maart: Ochtend wandelexcursie bij Stichtse Brug en Eemmeer 0.1.v. Guus Proost. Vertrek
om B.oou. vanaf parkeerplaats bij surfstrand Huizen naast de A27,

Donderdag 22 maart: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Na de pauze houdt ons lid Paul van der Poel een lezing over Vogels van Australië.
Paul van der Poel heeft een reis gemaakt naar zuidoost Australië (New South Wales). De rijkdom aan
vogels is zo groot dat in korte tijd makkelijk veel voor ons onbekende vogels goed te observeren zijn.
Veel kaketoes en met name ook de grote loopvogel, de emoe. De avond wordt gehouden in de
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 25 maart: Ochtend wandelexcursie in de Loenderveensche plassen 0.1.v. Jan van Bergeijk, en
Adri Vermeule. Vertrek om 7.00 u. vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Zaterdag 7 april: Dag-autowandelexcursie naar de Hondsbosse Zeewering en De Petten. Vertrek om
6.00u. vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Tijdens deze excursie zal veel zittend
gekeken worden, dus wordt goede warme kleding en eventueel een klein stoeltje aangeraden.
Zondag 8 april: Openbare vroege vogelexcursie in park van Kasteel Groeneveld, Vertrek om 6.00
vanaf het Kasteel Groeneveld.
Vrijdag 20 tot zondag 22 april: Voorjaarsweekeinde Lauwersmeer
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Donderdag 26 April: Lezing door de heer C.LMulder over Gierzwaluwen
Chris Mulder is lid van de Stichting Apus, voor gierzwaluwonderzoek in Nederland. Hij heeft een presentatie verzorgd in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven. Hij zal verslag doen over zijn observaties van gierzwaluwen en een ‘amateur’film tonen die hij gemaakt heeft van nestelende gierzwaluwen
De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 6 mei: Dagexcursie naar Maasvlakte en Voornse Duin 0.1.v. Eric-Hans Stigt-Thans, Bertus van
de Brink en Wim Ie Clercq. Vertrek om 5.30 u. vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Zaterdag 19 mei; Ochtend wandelexcursie naar Tienhovens Kanaal 0.1.v. Mare van de Pol en Jan Terlouw. Vertrek om 5.30 u. vanaf de parkeerplaats tegenover de ingang van Vliegveld Hilversum.
Zondag 10 juni; Ochtend wandelexcursie in de Hornpolder (rondje Vecht en Spiegelplas) Vertrek om
5.00 u. vanaf de parkeerplaats bij de RK Willibrorduskerk in Nederhorst den Berg,
Zaterdag 23 juni: Fiets ochtend excursie rond het Gooimeer (ongeveer 40 km) 0.1.v. Mare van de Pol
Vertrek om 6.00u. vanaf de haven van Huizen
Vrijdag 7 tot zondag 9 september: Najaarsweekeinde Lauwersmeer
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij excursies buiten ons werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf het parkeerterrein bij station Bussum Zuid (bij het stationsgebouw). Leden die niet over een
auto beschikken kunnen vanaf dit verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een bepaalde excursie binnen ons werkgebied, maar ondervindt u problemen met het bereiken van de plaats van samenkomst omdat u b.v. niet over eigen vervoer beschikt, schrijf dan een briefje aan Joke van Velsen (adres achter in de Korhaan), Geprobeerd zal dan worden een passende oplossing voor u te vinden,
Deelnemers aan de excursies wordt dringend verzocht om bij alle excursies voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd
vertrokken kan worden. Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends en excursies waarvoor betaald moet worden, worden
administratiekosten in rekening gebracht. Als u later afmeldt wordt maximaal 50% terugbetaald.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de in het programma aangekondigde excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vernield, in principe uitsluitend bedoeld zijn voor leden en huisgenootleden van de VWG. U wordt dringend verzocht naar deze excursies geen
kleine kinderen en geen honden mee te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.

Ontvangen Literatuur
Samenstelling: Ruud Willemstein
Genoemde artikelen zijn slechts een selectie en vormen niet de complete inhoudsopgave.
Flcodula Tijdschrift van Twentse VWG,
De Klefl, Vogelbeschermingswacht
jrg 29 no 2, juli 2000: Korhaan even terug
Zaanstreek, jrg 24, no 3, september
2000: Dramatische achteruitgang aantal
in de gemeente Rijssen.
Idem, jrg 29 no 3, september 2000: De
grutto 's Kerkuilenwerkgroep Noordnachtzwaluw op de Sallandse Heuvelrug
Holland 10 jaar actief Minder weidevogels in 2000? - Kuifleeuwerik bijna
Boomblad, jrg 12 no 4, augustus 2000:
in 2000.
Vissers concurreren met vogels.
verdwenen.
Idam, jrg 12 no 5, oktober 2000.
Fltle, VWG Zuid-Kennemerland, jrg 36 no
Knipselkrant, Stichting Kritisch Fauna3, 2000: Herkenning en voorkomen van
vaaltjes {vaal stormvogeltje) & stovjes
Da Domphoorn Natuur- en Vogelwacht
beheer, jrg 24, no 3, september 2000.
De Vijfheerenlanden, jrg 34 no 3, septem(stormvogeltje).
ber 2000: Kraanvogels Kerkuilen in de
De Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, jrg 43
Da Graspieper, Samenwerkende VogelVijfherenlanden,
no 4, september 2000: Over de gierwerkgroepen Noord-Holland (SVN), jrg
zwaluw Apus a. Apus (L.) Gierzwaluwen
Dutch Blrdlng, Dutch Birding
20 no 3, september 2000: Vogels van
boven Amersfoort.
Association, jrg 22 no 4, 2000:
Pampus - Gierzwaluwen in Noord-HolIdentification and ageing of Yellowland.
Meerkoet, Natuur en Milieufederatie
breasted Bunting and separation from
Wierhaven, no 3, 2000: Breskens, het
IJsselmeerbartchten, Ver. tot beh. van
Chestnutßunting.
Nederlandse Falsterbo.
het IJsselmeer, no 2, september 2000.

Apus, uitgave van de stichting Gierzwaluwenwerkgroep Nederland, jrg 7
no 1, oktober 2000: Territoriumgedrag
van gierzwaluwen in de lucht.
-

-

-

-

-
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2000: Scholeksters en elders In de knel
Grutto alarm,.

De Mourlk, Vogelwerkgroeprijk-vanNijmegen e.0., jrg 26 no 2, 2000.

De Steenloper, Vogelwerkgroep Den
Helder, jrg 18 no 08, oktober 2000:

-

Vogelnleuws, Vogelbescherming Nederland, jrg 13, no 4, september 2000; Bedreigde vogels en vlinders kampen met
dezelfde problemen Beschermingsplan
moerasvogels getuigt van nieuwe manier
-

van denken Weidevogelbeschermers
-

slaan handen ineen.

Natuurbehoud, Vereniging Natuurmonumenten, jrg 31, november 2000:
Nederland wacht op spectaculaire visarend.

NatuurNablj, IVN Eemland, jrg 28, no 4,
sept/okt. 2000: Jaarverslag weidevogelbescherming.

Natuur en Milieu, Stichting Natuur en
Milieu, jrg 24, no 7, september 2000.
Idem, jrg 24, no 8, oktober 2000.
Idem, jrg 24, no 9, november 2000.
Noordhollands Landschep, Stichting
Het Noordhollands Landschep, no 3,
september2ooo.

Onze Waard, Natuur- en Vogelwacht De
Alblasserwaard, jrg 31, no 3, najaar 2000:
Kolonievogels in de Alblasserwaard

Politie Dier en Milieu, Vereniging Politie
dieren en milieubescherming, jrg 75, no
3, september 2000: Illegale eendenkooien.

Stichting vogelaslel “Het Gooi”,
nieuwsbrief no 12, september 2000.
De Takkellng, Werkgroep Roofvogels
Nederland, jrg 8, no 3,2ooo:Grauwe
kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2000.

Vogels, Tijdschrift over vogels en vogelbescherming, no 4, juli/augustus 2000:
De grote trap mag niet verdwijnen.
Idem, no 5, september/oktober 2000.
Idem, no6, november/december2ooo:
Het roodborstje als dynamo voor natuurbesef.

De Trlnglaan, Vogelwerkgroep Schagen
e.0., jrg 23, no 4, september 2000.

Vanellus, Bond van Friese Vogelbeschermingswaohten, jrg 53, no 4, augustus2000.
Idem, jrg 53, no 5, oktober 2000.

Het Vogeljaar, Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming, Jrg 48 no 4,
2000: Pleidooi voorplaatsen van kunstnesten voor visarenden in Nederland,
speciaal op Ventjagersplaat en Tiengemeten in Haringvliet.

Van Nature, Nieuws van Vereniging
Natuurmonumenten, jrg 10 no 8, augustus 2000.
Idem, jrg 10 no 9, september 2000.
Idem, jrg 10 no 10, oktober 2000.

Vrienden van het Gooi, Jaargang 2000,
no 3: Begrazing in het Goois Natuurreservaat De weg over de
Bussumerheide Komt het Gooi klem te
zitten?

Veld- en Vitrine, Mededelingen van het
Fries Natuurmuseum, no 145, oktober
2000.

De Wijde Blik, Tijdschrift voor natuur en
milieu in Gooi, Vechtstreek e.0,, jrg 16 no
2000/1, september2ooo,

-

-

Veldwaarnemingen
Samenstelling: Peter Vos
DODAARS
06.08.00 1

04.11.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.

ex. In zomerkleed, Hilversums

Wasmeer. P.vd.POEL
27.10.00 21 exx. Ymeerkust, Vijfhoek,
Muiden. R.v.DIJK.

D.JONKERS.
15.11.00 2 exx. Bij elkaar tounagerend in
Plas/Dras. Nieuwe Keverdijkse
Polder, ten W. van het Naardermeer.

AALSCHOLVER
19.10.00 1 ex. Met witte dijvlekken, rustend met 4 andere exx. op paaltjes. Dammerkade, Ankeveen.

R.SINOO.
11.11.00 47 exx. Trek in Z.O. ri. Boven
Loenen. E.v.OORT.
GROTE ZILVERREIGER

28.10.00 1 ex. Landgoed BANTAM,
Hilversum. J.DOMHOF
29.10.00 1 ex. Langs Leeuwenlaan, ‘sGraveland. M.SCHLOTZ.

31.10.00 1 ex. Fouragerend tussen
blauwe reigers. Weiland langs
De Kwakel, Kortenhoef. N.

REINACKER.
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WILDE ZWAAN
18.11.00 16 exx. Maatpolder, Eemnes.

P.HILHORST.

BLAUWE REIGER

KNOBBELZWAAN

04.11.00 10 exx. Bij elkaar staand in weiland, plas/dras, eendenkooi,

05.08.00 400 exx. Gooimeer, voor Oud
Naarden. R.HUIZENQA.

Tienhoven. J.DOMHOF.
PURPERREIGER
05.10.00 1 ex. Verlengde Bergsepad,
Ankeveen. B. DWARS.

15.10.00 1 ex. Eempolder, Eemnes.
F.LEURS.
22.10.00 1 ex, Noordpolderte Veld,
Eemnes. D, JONKERS.

06.09.00 1 ex. Overvliegend in ZWri.
Loenen. G.v.OORT.

CANADESE GANS
30.08.00 21 exx. Zuidpolderte Veld,
Eemnes. G.BIESHAAR.
PIJLSTAART
12.10.00 34 exx. Gooimeer, Oud Naarden, R.SINOO.

ZWARTE OOIVAAR.
13.08.00 2 ex. Overvliegend in ZW ri.
Koggewagen, Bijvanck,
Blaricum. D.JONKERS.

SLOBEEND

OOIEVAAR

03.12.00 lOexx. Plas/dras. Eendenkooi,
Tienhoven. J.DOMHOF.

02.09.00 1 ex. In weiland, langs De
Kwakel, Kortenhoef. betrof een
geringd ex. N.DWARS.
04.00.00 2 exx. Polder Achteraf,

Loosdrecht. B.DWARS.

BRILDUIKHR
19.10.00 1 ex. (m) zwemmend en duikend N. Dammerkade, Ankeveen. R.SINOO.
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06.12.00 3 exx.. (m) De Wijde Blik,
Kortenhoef. P.VOS/

H.LANGEMAAT.

ander ex. in een boomtop.
P.VOS.
29.09.00 1 ex. Weesp, Centrum. M.de
GRAAF.

RANSUIL

13.06.00 3 exx. Rustend in berkenboom,
verbleven daar 5 dagen. Schietspoel 31, Laren. A.BORRA.

WESPENDIEF

05.10.00 2 exx. Overvliegend in Zw ri.
Bergsepad, Ankeveen-

B. DWARS.
BRUINE KIEKENDIEF
exx. Bovenmeent, Hilversum.
N.DWARS.

31.08.00 2

SLECHTVALK
16.09.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.
F.DERRIKS.
01.10.00 1 ex. laag over boerderijen vliegend.Laegieskamp, Naarden.
F.DERRIKS,
21.10.00 1 ex, Vogeltrektelpost,

Corversbos, Hilversum.
BLAUWE KIEKENDIEF
04.11.00 1 ex. adult (m). Bosrand, Z.
Naardermeer. F.DERRIKS.

zen. C.HOLZENSPIES.

PORSELEINHOEN

07.09.00 1 ex. (juv). Vloog op langs fietspad uit oevervegetatie. Bovenmeent, Hilversum. E.VASSEUR/

SPERWER

F.DERRIKS.

21.10.00 11 exx. Vogeltrekpost,
Corversbos, Hilversum.
BUIZERD
10.09.00 4 exx. Thermiekend, boven

Dotterbeemd, Blaricum. Ade

KLEINE STRANDLOPER
13.09.00 1 ex. In schemerdonker,
fouragerend langs slootkant bij
doorgaande weg, Bovenmeent,
Hilversum. F.DERRIKS/R.

GRAAF-KOK.

SINOO.

21.09.00 6 exx. Eempolders, Eemnes.
26.11.00

B, DWARS.
4 exx. Kwekerij

V. DIJK, Laren,

P.HILHORST.

R.SINOO.

01.10.00 1 ex. Dammerkade, Ankeveen.
M de GRAAF,
05.10.00 1 ex. Moest lOx duiken, voor 1
grote vis. Verlengde Bergsepad, Ankeveen. B.DWARS.
21.10.00 1 ex. Fouragerend (biddend),
later rustend in berk waar hij
werd verjaagd door een buizerd. Laarder Wasmeer. P.vd
POEL.

ROODPOOTVALK
30.05.00 1 ex. Oud Loosdrecht. “De
Kruisbek"43(4):ls.

HOUTSNIP

21.11.00 1 ex. Bosrand achter dagcamping, vloog weg door sparrenbos, Langerhuizenweg to
Vliegheide, Huizen. R. SINOO.
05.12.00 1 ex. Vloog op uit moerasbos
langs het Wijde Gat, Kortenhoefse plas, Kortenhoef.

P.VOS/H.LANGEMAAT.

Hilversum. Insecten vangend
tussen gierzwaluwen en kokmeeuwen. P.vd. POEL.
28.08.00 1 ex. Dassenbos, Hilversum, in
lange glijvlucht ri. Hollandsche

Rading. P.vd.POEL
05.09.00 2 exx. Westerheide, nabij
dlerenasyl Crailoo. 1 luid roepend ex, rondvliegend boven
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Lvd.POEL.

29.10.00 1 ex. Gooilust, ‘s-Graveland.
M.
01.11.00 1 ex. Muizenfort, Muiden.
D. JONKERS.
GROENESPECHT

05.08.00 1 ex. Oud Huizenweg, Oud
Naarden. R.HUIZENGA.
2906.00 1 ex, Nike-terrein, Huizen.
14.10.00 1 ex. Oud Naarden, Naarden.

VOGELRINGGROEP.

21.11.00 1 ex. Boven in eik, Tafelbergheide, Huizen. R.SINOO.
ZWARTE SPECHT
23.08.00 1 ex. Roepend, Bierweg/Witzandhei, Blaricum?
E.
12.09.00 1 ex. Gehoord, Westerheide
nabij schietbaan Bussum.
C.

28.09.00 1 ex. Nieuwenoord, Baarn.
P.HILHORST.

13.10.00 1 ex. Cronebos, Hilversum.
P.vd.POEL.

ZWARTE RUITER
31.08.00 2 exx. Bovenmeent, Hilversum.
B. DWARS,

GROENPOOTRUITER
12.09.00 1 ex. Fouragerend langs Zandstrandje in westhoek, vijver
Naarderbos. R.SINOO.

05.09.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum,

BOOMVALK
12.08.00 2 exx. Boven Siriusstraat,

F.DERRIKS.

26.09.00 3 exx. Waai, zomerdijk, maatpolder, Eemnes. P.HILHORST.
27.09.00 1 ex. Laarder Wasmeer,
Hilversum. N.DWARS.
05.10.00 1 ex. Anna's Hoeve, Hilversum.

R.SINOO/F.DERRIKS.

SMELLEKEN
langs Loodijk, F.DERRIKS.

IJSVOGEL

R.HUIZENGA.
TEMMINCK’S STRANDLOPER
11.09.00 1 ex. Fouragerend tussen
bonte en kleine strandloper.
Bovenmeent, Hilversum.

VISAREND
12.09.00 1 ex. Op paaltjes voor strandje,
Zilverstrand, Hollandsebrug.

Hilversum, Lvd.POEL.

16.08.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.
WATERRAL
30.09.00 2 exx. Oud Naarden, Naarden.

VOGELRINGGROEP.
HAVIK
23.10.00 1 ex. Slaat houtduif onder
beuk. Naarderstraat 170 Hui-

GIERZWALUW
08.08.00 2 exx. Koggewagen, Bijvanck,
Blaricum. D. JONKERS,
27.09.00 1 ex, vliegend tussen ca 25
boerenzwaluwen. Siriusstraat,

06.11.00 1 ex. Zuiderheide, Hilversum.
J.LE CLERQ.
KLEINE BONTE SPECHT,
16.09.00 1 ex. Omgeving Vliegveld
Hilversum. P.vd.POEL
22.09.00 1 ex. Bij kuil van Koppel,
Zuiderheide, Hilversum.
P.vd.POEL.

DWERGMEEUW

12.10.00 21 exx. Gooimeer, Oud Naarden. R.SINOO.
22.10.00 1 ex. Oud Naarden, Naarden.
VOGELRINGGROEP.
30.11.00 1 ex. Rustend, langs kant van
de weg. S.VISSER,

00,11.00 1

ex,

Heideheuvel, Hilversum.

N.

BOOMLEEUWERIK
21.10.00 5 exx. Laarder Wasmeer,
Hilversum. Lvd.POEL.
21.10.00 15 exx. Corversbos, Hilversum.

VOGELTREKTELPOST.

BOSUIL

04.09.00 2 exx. Roepend naar elkaar,
wijk Hoefijzer, Loenen.

E.v.OORT.

30.09.00 1 ex. Oud Naarden, Naarden.

D.
BOERENZWALUW
01.09.00 250 exx. Laarder Wasmeer,
Hilversum. P.vd.POEL
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1 ex. Noordpolder te Veld,
Eemnes. J.de.GRAAF.
18.11.00 Bexx. Gooimeer, Pier Huizen.

11.11.00

09.09.00 1 ex, Siberische ondersoort,
Fort Ronduit, Nederhorst den
Berg. P.VOS.

R.v.DIJK/E.de.BRUIN.
FITIS
ROODSTUITZWALUW

28.08.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.
Dutch Birding 23(4):244

04.11.00 1 ex, Meizang, Stichtse Brug,
Huizen. MARTEN / BERTUS

22.10.00 1 ex. Overvliegend Siriusstraat,
Hilversum. Lvd.POEL
25.10.00 6 exx. Verlengde Fortlaan,
Naarden. F.DERRIKS.
21.11.00 1 ex. Overvliegend in O.ri.
Koggewagen, Blaricum.
D.JONKERS.

+GROEP.
NASCHRIFT

WATERPIEPER
21.10.00 8 exx. Corversbos, Hilversum.
Vogeltrektelpost.
GELEKWIKSTAART

02.10.00 1 ex. NoordPolder te Veld,
Eemnes. B.DWARS.
02.12.00 2 exx. Overvliegend in ZO richting, Centrum Bussum. P.VOS.
GROTE GELE KWIKSTAART

24.09.00 1 ex. Volkstuinen naast vliegveld Hilversum. P.vd.POEL
21.10.00 2 exx. Corversbos, Hilversum,
Vogeltrektelpost.
04.11.00 1 ex. Stichtseweg, Bijvanck,

VUURGOUDHAANTJE
22.10.00 3exx. Oud Naarden, Naarden.

VOGELRINGGROEP.

06.11.00 1 ex. Tuin, Kickestein 57
Loenen. G.v.OORT.
18.11.00 1 ex. Hondenbrug, Vaartweg,
Hilversum. D. JONKERS.

285 waarnemingskaartjes zijn er ingestuurd. Wat minder dan anders.
Mogelijke oorzaak: Het regenachtige
weer van de laatste maanden.
Dank, ook dit keer voor het inzenden van
uw waarnemingskaartjes.
Peter Vos

BAARMANNET JE
22.10.00 13 exx. Oud Naarden, Naarden. VOGELRINGGROEP,
BUIDELMEES

14.10.00 1 ex. Oud Naarden, Naarden.

D.JONKERS.
ex. Pier Huizen. D.JONKERS.

03.11.00 1

Blaricum. Avd.BERG.

KLAPEKSTER

WITTE KWIKSTAART
21.09.00 83 exx. Op een stuk omgeploegd land. Zuldpolderte
Veld, Eemnes. B.DWARS.
ZWARTE ROODSTAART
25.09.00 1 ex. Waterzuivering Huizen.
R.HUIZEN GA
16.11.00 1 ex. Koggewagen, Bijvanck,
Blaricum. M.de GRAAF.

21.11.00 1 ex. Biddend en duikend als
torenvalk, Tafelbergheide, Huizen. R.SINOO.

PUTTER
16.09.00 2 exx. Jong werd gevoerd op
tak van boom, Naarderbos,
Naarden, langs Gooimeer.

M.SCHAAP.
28.09.00 48 exx. Buitenvaart, Eemnes.
P.HILHORST.

PAAPJE
07.09.00 1 ex. Zuidpolderte Veld,
Eemnes, P.vd.POEL
21.09.00 1 ex. Zuidpolderte Veld,

Eemnes. N.DWARS.
TAPUIT
30.08.00 3 exx, Vaartsteeg, Noorpolder
te Veld, Eemnes. G.BIESHAAR
07.09.00 3 exx. Noordpolder te Veld,
Eemnes. P.vd.POEL
29.09.00 2 exx. Lange Maatweg,

Eempolder, G.BIESHAAR.
02.10.00 1 ex. Zuidpolderte Veld.
Eemnes. B.DWARS.

BEFLIJSTER
22.10.00 2 exx. Laarder Wasmeer,
Hilversum. P.vd.POEL.
GROTE LIJSTER
20.10.00 1 ex. Randweg, Stichtsebrug,
Blaricum. D. JONKERS.
14.11.00 3 exx. Wijk Hoefijzer, Loenen.

E.v.OORT.

26.11.00 6 exx. Laren. P.HILHORST.

BARMSIJS

06.08.00 2 exx. Overvliegend in O. ri.
Siriusstraat, Hilversum.
P.vd.POEL.
GOUDVINK

02.08.00 2 exx. Fouragerend op paarse
wilde geraniums in tuin Oud
Huizerweg, Oud Naarden.
R.HUIZENGA

01.09.00 1 ex. Tuin Dorotheagaarde,
Bussum. C.ROSIER,
18.09.00 2 exx. Fouragerend op lijsterbessen, Bussumerheide, ten Z.
van schietbaan. R.SINOO.
APPELVINK
07.08.00 2 exx. Overvliegend O.ri. samen metSgroenlingen, Siriusstraat, Hilversum. P.vd.POEL.
19.09.00 1 ex. (juv) boven in spar,

Spanderswoud, Hilversum.

R.SINOO.
15.10.00 2 exx. Begraafplaats
Berensteinseweg, 's-Graveland.
P.vd.POEL

TJIFTJAF
02.00.00 1 ex. Siberische ondersoort,
met kenmerkende roep, tuin,
Lv.S.vd. Haare 15, Bussum.
P.VOS,

De Korhaan, Jrg.34, Nr.s

21.10.00 10 exx. (Oorversbos, Hilversum.
VOGELTREKTELPOST,
22.10.00 4 exx. RWZI Huizen. Vogelcursus-excursie. P.vd.POEL.

Staartmees

Tot onze grote spijt moeten
we na deze Korhaan afscheid nemen van Pieter
Schut als redactielid. Wegens drukke werkzaamheden is hij niet meer in de gelegenheid zijn werk voor ons

clubblad voort te zetten.
Pieter, vanaf deze plaats willen we je danken voor je inzet en voor de prettige samenwerking in de afgelopen
tien jaar. Onder jouw bekwame leiding heeft onze
Korhaan een ware metamorfose ondergaan.

Wij, als redactie moeten nu
verder en daarom doen we
een beroep op onze leden.
Mocht er onder u iemand

zijn die er wel wat voor voelt
om te helpen, stel je dan zo
gauw mogelijk in verbinding
met één van ons.
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Mutaties
Nieuwe Leden
MWMBREUKELAAR
MWI ROEST

MWETAMERIUS
H VAN VLIET
MW C J VLUG

LAANSTRAATIOB
VAARTWEG 69-I

3743 BJ

BAARN

1211JG

KLINKVELDI2
VAN KRETSCHMAR VAN
NIEUW LOOSDR.DIJK 35

3762 AX
1222 LZ
1231 KM
1216KG

HILVERSUM
SOEST
HILVERSUM

WJRDEWUS

ARMINIUSHOFSB

Adreswijzigingen
NA SCHOUTEN
F F VD WOORD

BERKENLAAN 37

Ovariedan
MWJDEDREU

Bedankt
TKBARTH
MWZBARTH
MW M BOUMA-HUYZENDVELD
WJVD BRINK

Ledenbestand

LOOSDRECHT
HILVERSUM

035
035
035
035
035
035

5412643
6264223
6025082
6854129
5822409
6218157

3851 PP
1411 EE

ERMELO

TURFPOORTSTRAAT 55

NAARDEN

0341
035

470142
6943817

VSPEYKSTRAATI6

1272 AN

HUIZEN

035

5255443

WATERLAND 31
WATERLAND 31

1274 KR
1274KR

HUIZEN
HUIZEN
DIEMEN
MUIDEN
MUIDEN
HILVERSUM
HILVERSUM
HILVERSUM
ANKEVEEN
HARDERWIJK
WILHELMINAOORD
AMSTERDAM
AMSTERDAM
KORTENHOEF
HILVERSUM
NAARDEN
LELYSTAD
HILVERSUM
AMSTERDAM Z-0
AMSTERDAM Z-0
HILVERSUM
HUIZEN
HILVERSUM
HILVERSUM
WEESP
WEESP
HUIZEN

035
035
020
0294
0294
035
035
035
035
0341
0521

52615Ö1

1113LK
1398XH
1398XH
MWCVDBRINK-BART
C HUYGENSLAAN 10
JBUSSE
1213EX
P POTTERLAANI6
MWBUSSE
1213EX
P POTTERLAAN 16
KASTANJELAAN 9
MW AM EDELMAN
1214LE
STICHTSE KADE 12
A B VAN ETTEN
1244 NW
BACHDREEF 309
3845 AL
MW J F HEINSIUS
AVAN HEUSDEN
KONINGIN WILHELMINALN 43 8384GG
1077 PV
RAFAELSTRAAT 24-II
F HONDIUS
MWAC M HONDIUS-SCHUTTENHELMRAFAELSTRAAT 24-11
1077 PV
M D LABOYRIE-POELSTRA
1241 HR
OOSTINDIE24
MWE LAHNEMANN
D. LOPES DIASLAANI9
1222 VA
MWJLAMERS
KATTEN 4
1411 WE
RLEURS
WOLDIO-25
8225 AA
MMARING
ROZENSTRAAT 18
1214 BT
J RAM
BURG BLETZSTRAAT 32
1109 AL
1109 AL
MW RAM-LIEVERT
BURG BLETZSTRAAT 32
GRASMEENT 44
1218AC
MW J SCHAAF
MWJTRAMPE
BRASEMPADI2
1275 AM
WJAVDVEEN
METEORENSTRAAT 109
1223 ES
METEORENSTRAAT 109
1223 ES
W L VD VEEN-OOSTERBROEK
BASTIONWEGIO9
1383JC
MW Y VOLKERSZ
1383JC
P VOLKERSZ
BASTIONWEG 109
1274GP
C VAN WIJK
EEK 104
ARGUSVLINDERS
C HUYGENSLAANIO

020

020
035
035
035

0320
035

5261591
6999647
263736
263736
6218764
6218764
6241078
6561714
434725
380400
6732127
6732127
6564134
6858348

6941767
220036
6237589

0294
0294
035
035

416001

035
035

6834386
6834386
414908
414908
5240558

0294

0294
035

416001
6911768
5277110
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Kor Haan

Ronald Sinoo

AdrassMillfC
Postadres VWG:

VWG Het Gooi e.o., Postbus 1028, 1200BA Hilversum
Postrekening 2529179t.n.v. Penningmeester VWG Het Gooi e.o.

Het Voaelwerkaroep Bestuur:
:
Voorzitter:
RA Kole
;
Sekretaris
M. van Houten
Penningmeester
: ACAM. Kerkhof
SG Algemene Zaken
; L.J. Dwars-Van Achterbergh
SG Avifauna
: G.M.L. Proost
SG Natuurbescherming
: DA Jonkers
: A van Klaveren
SG Vogelcursus
:
SG Excursies
J.J.M. van Velsen
: S.L. Visser
SG Communicatie

3752 SK
3742 EH
Burgemeester Reigerstraat 39 3581 KL
Flamingohof 1
1221 LK
1274 JS
Oostergo 15
1261 KA
Koggewagen 3
Berkenhof 3
1241 VP
Dotterbloemlaan 39
3742 ED
Nwe. 's-Gravelandseweg 53b 1406 NA
Torenvalk 22
Dovenetelhof 26

Bunschoten
Baarn
Utrecht
Hilversum
Huizen

Blaricum
Kortenhoef
Baarn
Bussum

033-2999408
035-5415603

030-2514410
035-6850627
035-5251661
035-5260456
035-6561426
035-6838604
035-6920600

Nuttiae Adressen:
Aanmelding Vogelcursus
Aanmelding Jeugdcursus

:

A van Klaveren
A van Klaveren
R, van Veen
F. Wilms-Schopman
S.L. Visser
B. v.d. Brink
H. Sevink
F.F. van de Woord

:

B,

;
;

Eempoldertellingen

:

Ledenadministratie

:

Lezingen

:

Promotie en Verkoop

:

Roofvogelstudiegroep
Vogelasiel Het Gooi

Vogelringstation Het Gooi

:

van Poelgeest

Waarnemingskaartjes inleveren

Weidevogelbescherming Eempolders
Wintervoedering Gooi en Vechtland
Voaelwerkaroep

;

;
:

H.P. Vos

G.W. Bieshaar
J.F. Kuijer

Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
Hoflaan 17
1241 XL Kortenhoef
J.C. Ritsemalaan 1
1241 AP Kortenhoef
Nwe. 's-Gravelandseweg 53b 1406 NA Bussum
Waver 1
1273 AJ Huizen
Binder 31
3742 ZG Baarn
1411 BR Naarden
Burg. J. Visserlaan 1
Binnenhof 517
1412 LA Naarden
Laan van S. van de Haare 15 1405 AR Bussum
Zevenenderdrift 16
1251 RC Laren
Krekelmeent 21
1218 EA Hilversum

035-6561426
035-6561426
035-6563642
035-6563020
035-6920600

035-5258142
035-5421019
035-6945658
035-6940996
035-6940793
035-5311002
035-6934871

On-Une:

Het Goals Vogelnet (Nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
Vogelwerkgroep op internet
Redacfie Korhaan

Aanvragen via: Piefer.Schut@wxs.nl

http://home.wxs.nl/~rkole/vwg.htm
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
Pieter.Schut@wxs.nl

Waarnemingskaartjes kunnen ook bij alls bestuursleden worden ingeleverd. Na overleg kunnen eveneens bij alle bestuursleden nieuwe kaartjes
worden verkregen.

Voor ongelukkenen/of problemen, welke ontstaan tljdens actlvitelten van de Vogelwerkgroep aanvaardt de vereniglng geen enkele
aaneprakelljkh eld. Deolnamegeschiedt op vrljwllllge basis.
Contributie:

Voor leden f. 35,- (minimaal), huisgenootleden f. 12,50 (minimaal).
Bij voorkeur betalen aan het begin van het kalenderjaar met de van ons ontvangen acceptgirokaart.

Schenkinaen:

Witt u de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken eenmalig of vaker steunen met een gift, dan zijn deze giften (boven een drempel van waarschijnlijk / 1103,- en tot een maximum van 10% van uw onzuiver inkomen) aftrekbaar op de aangifte voor de inkomstenbelasting.
Daarnaast kunt u in uw testament een zogenaamd legaat laten opnemen ten gunste van de vogelwerkgroep. Het is gewenst dit dan met uw notaris
te bespreken.

Opzegging van het lidmaatschap dientte geschieden voor 1 november van elkkalenderjaar.
In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester worden declaraties voor gemaakte kosten uitsluitend gehonoreerd indien deze
uiterlijk 31 december via de coordinator van de betreffende subgroep bij de penningmeester zijn ingediend.

"De Korhaan"
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
Postbus 1028, 1200 BA Hilversum

PIT Post
Port betaald
Port paye
Pays-Bas

RO4RO99 L2300RA

