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Jaargang

4. no. 2 februari 1970

Begeleiding
Het artikel, dat ik enkele maanden geleden wijdde aan de turkse tortel,
heeft nogal wat reacties gewekt, zowel pro’ als contra ’
Niet zozeer vanuit eigen kring maar meer van de zijde van gewone vogelliefhebbers en....
de dierenhaters. Want ook die mensen bestaan nog. Enkele briefschrijvers
(sters) bleken de turkse tortels letterlijk dodelijk te haten. Zij verafschuwden het geroep op eigen dak of schoorsteen van buurman. “Komt U hier
maar
wonen”, zo inviteerde
briefschrijfster. Ik behoef het niet
te doen, want ik “bezit” zelf turkse tortels. Ik voer ze trouw. Als ik
morgens te laat ben gaan ze roepen. Luidkeels. Ik ben blij met deze gezellige dieren en hoop ze in lengte van dagen op de voedertafel te mogen
begroeten.
Een brief, welke zomaar werd gezonden naar aanleiding van het tortelrelaas
met instemming
trof mij bijzonder. De schrijver vertelde liever tortels
te horen dan brommers en sprak de
uit, dat deze vogels in aantal zouden mogen toenemen. Maar hij vreesde, dat dit een vrome wens zou zijn gelet
op de achteruitgang van de vogelstand. “Toen wij hier kwamen wonen (omgeving Kolhornseweg, Hilversum) in 1962, was het
’ morgens een ouverture werd gefloten door een groot orkest. Tientallen lijsters en merels
vlogen of hipten hier rond. Nu zijn er nog enkele en een solo—fluitconcert
wordt een zeldzaamheid”.
Schrijver veronderstelt, dat kraaien, eksters en vlaamso gaaien hieraan
debet zijn» Ik vrees echter van niet» In dit blad is hot verslag opgonómon
van oen inleiding verzorgd door prof.dr. M.F. Mttrzjor Srujtos. Hot behandelt
do milieuverontreiniging. Voel eerder moot daar do grote achteruitgang van
do vogelstand worden gezocht» Er is echter nóg een geheel ander facet waarvaan zelden aandacht wordt bostoods hot drukke beloop van do natuur. Anders
gezegd, do misdadig onverantwoordelijke wijze waaróp do mensen roofbouw
plegen op hot natuurbozit. Er worden maar links én roobts bossen openge—steld on dat is goed. Maar er wordt vergoten do mensen to ontvangen en to
begeleiden. Zo worden er maar op losgelaten. Ik zal nooit vergoten dat
ik
twee jaar geleden bij Winterswijk grote on kleine mensen glijbaantje zag
spelen op do zandoover van xLo Slihgohook in*66n van do mooiste on óén van"
do laatste bookbosson van ons land. Zij gleden over de ingang van hot ijs—vogelnest.... Je staat machteloos. Je kunt hot die mensen niet kwalijk nomen
want wat weten zij van ijsvogels? Ho gedragsregels haddon hun bijgobraoht
moeten worden.
Haarom zijn organisaties als natuurmonumenten on IW van grote importantie.
Ik wens echter bij voortduring, dat zij ón hot Staatsbosbeheer, moor gaan
doen aan die begeleiding. Het is broodnodig. Hot is oen levensbelang.
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Asiel beschikbaar voor vogels
De afdeling Gooiland van de Dierenbescherming, heeft mevrouw C. Holzenspies
van het vogelhospitaal te Huizen, het dierenasiel aan de Meerweg te Bussum
aangeboden voor het onderbrengen van winterslachtoffers. Het asiel staat
leeg. Een ideaal gebouw met vele mogelijkheden voor de verzorging van vogels.
Wij hebben de voorzitter van de vereniging verzocht een en ander met het
Comité Wintervoedering op te nemen als de geijkte organisatie met een tienjarige ervaring. Wel hebben wij er de wens aan gekoppeld de technische
supervisie in handen te stellen van mevrouw Holzenspies, gelet op haar
jarenlange praktijk (met internationale contacten) en het legaliseren van
de onderneming in verband met de benodigde vergunning F voor het houden van
beschermde vogels in het belang van de vogelstand. Wij hopen, dat het initiatief van de dierenbescherming positieve gevolgen zal hebben en het tot
een vruchtbare samenwerking zal kemen met het Comité.
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Programma

Grote avonden

26 februari
26 maart
23 april

s

Uilenlezing met dia ’ en geluid. Zie toelichting elders
in dit blad.
Jaarvergadering, daarna dia’ te verzorgen door leden.
Noteert u het vast, want dit is een belangrijke avond.
De slotavond.
Het programma is nog niet definitief vastgesteld, dus
suggesties en wensen zijn welkoml

s

,

...

Werkavonden

12 maart

16 maart
april

Avond voor de Controleurs-Vogelwet
Nestkastenavond (gebouw de "Echo"),
Commissie Zuidelijk-Flevoland.

1936.

De grote avonden worden gehouden in de bovenzaal van de Openbare Leeszaal, *s-Gravelandseweg 55 te Hilversum (tegenover de Avro-studio).
Alle avonden beginnen om 8 uur. U wordt dringend verzocht op tijd aan-

wezig te zijn.

Excursie-programma (voorlopig)
on 13 naart

2 maart

7

en

8 maart

en 12 april

mei

W«ok»ond cp Texel
Czie ook elders in dit blad)
üllenexcursie op Groeneveld (20.00 uur),
Zangvogelexcursie voor cursisten en leden op Groeneveld (8.30 uur),
Zo mogelijk een weekend naar Lelystad, speciaal ten
gerieve van de niet autobezitters,
Enkele avondexcursies naar het Naardermeer.

Alle opgaven voor deelname aan excursies moeten gericht worden aan de
(na 18.00
heer C.' de Rooy, Rading 80 te Nw. Loosdrecht tel, 02158
r),
uu
-

Cursusavonden

23
9
23
19
5
19

februari

cursusavond voor de A-groep (maandag).

maart

idem
idem

februari

cursusavond voor de B-groep
idem

maart

maart
maart

(donderdag).

idem

Al deze bijeenkomsten zijn in de Maria Immaculataschool, Kam, Onnnesweg ingang Dantonstraat te Hilversum,
Elders
2Ö februari

Amsterdam,
gadering "Vogelbescherming"

Kon.Inst,

voor de Tropen,

u.:

jaarver-
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Bestuursmededelingen

Contributie
Het nieuwe jaar is al weer wat gevorderd en onze
penningmeesteresse kijkt nog steeds met belangstelling uit naar de
betalingen of overschrijvingen.
Leden ƒ 12 , 50, huisgenoot-leden, militairen, jeugdbonders en studerenden half geld.

Royement

Helaas verschijnt ook in dit blad het ons onsympatieke woord royement. Het is helaas echter wel noodzakelijk, daar
er nog steeds enkele leden zijn, die hun contributie van 1969 nog niet
voldaan hebben.
Wij zien ons hierdoor verplicht pér 1 maart 1970 deze leden voor royement voor te dragen. Behoort u tot de "slachtoffers" en stelt u er prijs
op lid te blijven van de V.W.ö., Wilt u'dan voor die datum de achterstallige ‘contributie overmaken?
■
•

-

Nieuwe leden
Door ziekte van onze secretaresse Mevr. De ïïijskunnen
de
Tabois
namen van de nieuwe leden deze maand niet gepubliseerd
komen
dus in het volgende nummer.
worden. Zij

Toelichting

op de

Uilenlezing

van 26februari

Uilen staan bij veel Nederlanders (en andere volken) te boek als geheimzinnige dieren. Bij de oude Grieken waren zij het symbool van de Wijsheid en de Wetenschap, waarvan de stad Athene het middelpunt was. Vandaar “Uilen naar Athene dragen”, wat wij Nederlanders een beetje anders
plegen te zeggen. Zoiets van; geld sch.... op de grote hoop. Bij de
Grieken was de uil dan ook een beschermd dier.
Ook in de meer westelijke landen werd de uil beschermd, zij het dan om
andere redenen. Hier was hij meer verbonden met het lot, het noodlot
zo u wilt, en gold dus meer als de brenger van droevige gebeurtenissen.
Dit is nu wel overleefd, hoewel er in Duitsland streken zijn, waar men
er nog huiverig tegenover staat.
Toch heeft de uil het aureool van geheimzinnigheid behouden. Dank zij
da ons allen bekende "Fabeltjeskrant” keert hij weer terug tot het symbool van de wijsheid. Onder de vogelliefhebbers bestaat er een zekere
voorliefde voor uilen. Waardoor? misschien omdat het nachtvogels zijn
(met enkele uitzonderingen), waardoor zij overdag j^iet zo vaak te zién
zijn, of door hun geluiden, die in de donkere nacht zo'n speciale sfeer
oproeper!. Feit is dat zij zi,ch in een speciale belangstelling mogen verheugen.

Wilt u er eens meer over horen en zien, komt u dan naar ie Uilenlezing
op donderdag 26 februari in de Openbare Leeszaal.
Tot ziens zal ik maar zeggen en alvast een genoeglijke avond.
Ch.M. Steen
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Avond

van de nestkastencommissie

De nestkastencommissie heeft een belangrijke avond in voorbereiding als
“een soort start voor het komende seizoen. Een van Nederlands bekendste
deskundigen op het gebied van nestkasten en de hierin broedende vogels,
de heer J. van Balen, wetenschappelijk medewerker van het Oecologisch
Instituut te Arnhem, zal deze avond op maandag 16 maart in het gebouw
“de Echo”, Melkpad 23 te Hilversum-C- verzorgen.
De heer Van Balen zal in een praatje bij te vertonen dia’s ingaan op de wat meer technische kant van het onderzoek. Het
is uiteraard van het hrootste belang, dat de nestkastencommissie op een
welgevulde zaal kan rekenen! Daarom wie deze avond vrij heeft of vrij
kan maken wordt verwacht (aanvang 8 uur.)
Overigens....... wie non het nestkastenonderzoek
wil deelnemen, moet zich maar eens met de voorzitter de heer A. Bode,
Berlagelaan 303 te Hilversum (tel. 02150
13950 ) in verbinding stellen i
-

Enqueteformulier

Het enqueteformulier, samengesteld en verzonden door onze nieuwe
excursie-commissie, heeft tot vruchtbare resultaten geleid. Er komt nog
een uitvoeriger toelichting op de door ongeveer veertig leden geuite
wensen. Er kunnen nog altijd formulieren worden ingezonden en degene,
die alsnog een exemplaar wenst. kan hiervoor terecht bij de secretaris
van de commissie de heer Y.S. Vogel, Hilversumsestraatweg 24 te Baarn.

Geakunde Wûnseradiel
Enkele leden van onze VWG zijn Fries van geboorte. Als ze de Friese taal
beheersen of in elk geval nog kunnen lezen, dan zullen zij ongetwijfeld
geinteresseerd zijn in “Geakunde Wûnseradiel”. Het is een overdruk van
een inventarisatie samengesteld en geschreven door de bekende Friese
vogelkenner G. Bosch.
Het is een uitermate goed verzorgd werkje. Overigens
zijn in het
ook niet Friezen kunnen het boekje “lezen”. De vogelnamen
Nederlands weergeven. De Friese gemeente Wonseradeel waartoe de Makkumerwaard behoort, “haalt” 164 vrij algemeen voorkomende soorten en nog eens
45 “dwaalgasten” waaronder de nachtegaal.
"Voor hot toegozondon rapport inzake hot bohoud van de Zanddijk als natuurmonument zoggen wij U hartolijk dank. Mot belangstelling hobbon wij van do
inhoud konnis gohbmon.
Wij zijn van mening dat U mot Uw ondorzook belangrijk werk hebt verricht."
Burgomoostor on wothoudors van Bussum.

Eén van de brieven, welke wij mochten ontvangen n.a.v, de toezending
van het rapport "Zanddijk". Ook elders, treft U enkele afschriften aan.
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Op

l*f

en

15 maart

:

Weekend op Texel
De excursie naar Texel op 15 maart wordt omgezet in een weekend op Texel
op 14 en 15 maart. Dat betekent niet, dat het weekend in Lelystad in het
programma vermeld op 11 en 12 april zal komen te vervallen. Er wordt nog
een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden de tweedaagse in deze- omgeving te houden. De excursie-commissie bleek echter unaniem voorstander
zijn van het voortzetten van de Texeltraditie in maart, zodat alsnog
werd besloten de leden in de gelegenheid te stellen aan dit uitstapje

te

deel te laten nemen.
De liefhebbers naar Texel worden dringend verzocht
zich zo snel mogelijk bij de voorzitter van de excursie-commissie de heer
C. de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht (telefoon 02158 - 1641) op te
geven. Uiterlijk 1 maart! Bij opgave gebruikelijk vermelden wel/geen autobezitter en het aantal vrije plaatsen. Zo mogelijk zal opneiuw worden
overnacht in de KJC-jeugdherberg. Uiteraard kan men ook een hotel bep.p. bedragen. De deelnemers
spreken. De kosten zullen plm. ƒ 25,
krijgen nog exact bericht over vertrektijden, overnachtingen en wat zij
moeten meenemen.
—

Op 2 maart

J

Luisteren naar

“Uilen”

In aansluiting van de “uilenlezing” worden de leden en de cursisten in
de curcisten in de gelegenheid gesteld een avondwandeling
te maken.
Op maandagavond 2 maart gaan zo mogelijk kleine groepjes wandelen op
Groeneveld waar als het geluk met ons is -en het weer ons niet in de steek
laat- bos- en ransuilen roepen en misschien wel een steenuiltje zich laat
horen. Vertrek acht uur vanaf de parkeerplaats aan de achterzijde van
Groeneveld te bereiken via de weg langs Anna ’ Hoeve.
Vanaf Hilversum komt men achtereenvolgens langs
’
Hoeve, vervolgens door een bocht en langs een kruising en rechts
Anna
voorbij de kwekerij Drakenburgh van het Staatsbosbeheer. Het weggetje naar
het parkeerterrein, vanaf Hilversum dus rechts, loopt langs de achterzijde
van deze kwekerij, daar waar de weilanden beginnen.

mee

s

s

Excursieleidersj de heren L,'Oudejans,

J» Harder en

D, Jonkers,

Dat do Korhaan ook op do redactietafels van do dagbladen wordt opengoslagen
mag blijken uit hot artikel in Do Gooi— on Sonlandor van vrijdag 23 januari.
In hot kader is do kwintessens van het verslag over do verkeersslachtoffers
van do hand van ons lid do hoer D.A. Jonkers weergegeven alsmede do opnej>*
kingon van do hoor J.L.M. Bos in hot "hoofdartikol" over do "moerkootenmoord".
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Voor wie nee wil

:

Excursies naar het Harz-gebergte
en Britse vogeleilanden
Onze nieuwe excursie-commissie heeft een bespreking bijgewoond van dezelfde groep van de VWG Amsterdam. Op beperkte schaal zal op het gebied
van excursies aan een vorm van samenwerking worden gedaan. Wij zijn bijzonder blij, dat “Amsterdam” leden van onze Gooise werkgroep in de gelegenheid stelt deel te nemen aan buitenlandse reizen. De vogelreizen
gaan naar het Harzgebergte en een befaamd vogeleiland aan de Britse kust:

“Skomer”.
De voorzitter van onze excursiecommissie, de heer
Nieuw Loosdrecht (tel. 02158
1641) is bereid
de eventuele gegadigden te noteren. Wij geven hier voor geïnteresseerden
de schema ’
van de twee excursies weer
zoals opgegeven door de VWG
Amsterdam. De organisatoren van de excursies verzorgen tevens voor onze
vogelwerkgroep de lezing over uilen op donderdagavond 26 februari. Opgaven moeten daarom uiterlijk die datum bij de heer Van Rooy binnen zijn.

80 te

-

C.

de Rooy, Rading

s

Eventuele vragen kunnen dus deze avond worden beantwoord.

a.

Vrijdag

15 t/m

woensdag 20 mei: Harz-gebergte.

De tocht rond Pinksteren gepland, zodat u net drie verlofdagen zes dagen
weg kunt.
Vertrek op vrijdag en woensdagavond terug. In ieder geval zult u 4 dagen
in de fantastische Harz zijn.
Overnachting is ook nu weer nogelijk in het verwarmde Jugendwaldheim ta
vervoer all-in ƒ 150
Zorgo, c.q, in een hotel aldaar. Kosten; hotel
vervoer ƒ 75
Jugendwaldheim
+

;

+

Waarnemingen van het vorige jaar o.a. rode-wouw, visarend, waterspreeuw,
ijsvogel, korstsnavelboomkruipor en grijskopspecht.
b. Vrijdagavond 26 juni

t/m zondagmorgen 5 juli,

Met de trein van ca. 21 uur

15

Engeland.

van Centraal Station naar Hoek van

Holland;

van Harwich naar Londen. Liverpool Station; taxi door Londen naar Paddingtonn Station»
Vanuit dit station met de trein via Reading, Bath, Newport, Cardiff,
Swansea naar Camarthen; vandaar vervolgens, na een overstap, naar Haverfordwest (aankomst ca. 17 uur). Einde van alle railvervoer#
Met een speciaal gehuurde bus verder via Milford Haven»
Zaterdagmorgen, 4 juli, on ca. 7 uur 's morgens, terug van Haverfordwest,
en net de nachtboot terug naar Nederland; aankomst Amsterdam zondagmorgen,
5 juli, on ca. 8 uur 50.
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Het reisdoel ligt in South West Pembrokeshire, het uiterste Zuidwest puntje van Wales» Dit puntje wordt gevormd door de Dole PeninsUlo, een schiereiland van ongeveer 2 x 3 t 5 km, met in het uiterst zuidelijke puntje op
een vooruitspringende rotspunt het Dale Fort Field Centré, een to-t biologisch station omgobouwd Victoriaans fort, beheerd door J,H, Barrett,

kust liggen 2,eilandjes: Skokholm en Skomer, Alleen
Skomer is toegankelijk voor -toeristen.
Op 12 km uit de kust ligt Grasholm met een Jon van Genten-kolonie van
Ongeveer 1 km uit de

12,000 paar.

Skomer moet ongeveer 1,5’ bij 2 km en is een broedplaats voor o,a,: noorse
pijlstcrmvogel, papegaoiduiker, stormvogeltje, noordse stormvogel, alk,
zeekoet, kuifaalscholver, aalscholver, raaf, alpenkraai, velduil, buizerd,
torenvalk, slechtvalk. Ook flbristisch en marienbiologisch is Skomer zeer
de- moeite waard. Kosten plm, ƒ 250
, —,

Brieven “De

Zanddijk”

Met veel belangstelling en instemming nam ik kennis van uw verslag, dat
ik voor het gemak maar het “Rapport Zanddijk” zou willen noemen.
Het is een prachtige stimulans hier eens iets aan te doen.
Met hartelijke groeten en u veel succes wensend met uw inventariserend
en conserverend werk,

Hoogachtend,
Prof, Dr, K.H. Voous

Zoölogich Museum
Amsterdam
Gaarne zeg ik u dank voor de toezending van het rapport over de natuurwetenschappelijk rijkdonnen van het gebied langs do voormalige Zuiderzeekust,

■

:

Ik heb bijzondere belangstelling kennis van genonen en ik betuig u mijn
waardering voor dit rapport dat u in uw vrije tijd hebt weten te realiseren.
Prof, Dr,

H.A. van Duin

Adjunct-Directeur
van de Rijksdienst voor de
IJetln e er p o 1 d er s
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Laarder-Wasmeer 1969
Een verslag van de Vogelwaarnemingen gedaan op 11-1, 1-2, 3-3,

8-3, 14—3,
23-3, 25-3, 30-3, 4-4, 5-4, 12-4, 20-4, 3-5, 24-5, 27-5, 7-6, 2-9, 14-9,
28-9, 13-10, 1-11, 17-11, 13-12 en 28-12.
In dit verslag zijn de waterwildtellingen niet verwerkt. Deze staan in een

apart overzicht.

,.Bo lettors of cijfors achter sommigo waarnomingon hebben botrokking op do

kaart van hot Laardor Wasmoor van februari 1965 (komploks B vak 5, Laron
Soktio A. Hilversum Soktio C. Schaal 1
2500).
Fuut; E6n waarneming van 2 ox. op
;

7-6 (plas N).

Gooordo Fuut; Twoo waarnomingon. Op
2-9 2 ox. (1 ex. plasjos B) on
op 14-9 ovoneons 2 ox.
Bedaars; Vorscheidono waarnomingon;
12- 1 ox,, 20-4 2 ox., 27-5.
1 ox,, 2-9 4 ox,. 14—9 -8 ox.

(1 ox. plasjos B), 28-9 2 ox.,
ox. (1 ox.plasjos D),
131-11 3 ox., on op 17-11 5 ox.
(broodvogol?).
a

Blauwe Reiger; Enkele malon laag zien
ovorvliogon, ochtor nooit op
do grond waargenomen.
Boordomp; Bón waarneming van 1 ox. op*>U1-1 (vloog van plasjo C naar D).
Wildo pond; zie waterwildvorslag (broodvogol).
Wintertaling: idom
(broodvogol;.
Sloboond:
idom
Op 20—4 nog 7 paar aanwezig, vermoodolijk
broodvogols (broodvogol).
v
Topporoond; Bón waarneming van 19 op 23-3.
Kuifoond: zio waterwildvorslag (broodvogol?).
Tafoloonds idom.
Borgoond: Op 4-4 roods 26 ox., 20-4
30 ox. on op 27-5 50 h 60 ox. (bij
■plasjes B), Zio ook waterwildvorslag (broodvogol).
Buizerd:
VorschOidono waarnomingon van Januari tot begin april n.1. op:
11-1 1 ox., 1-2 2 ox., 3-3 1 ox., 14-3 1 ox., 23-3 1 ex., 30-3
1 oic. en 5—4 3 ox. Baarha niot moor waargenomen tot 13-12 1 ox.
Sperwer:
B6n waamoming van 1 ox. op 3—5*
Boomvalk; Op 3—5 1 ox.
Torenvalk;Slechts drie waarnomingon, tolkons 1 ox, n.1, op 11-1, 14-3 bij
toronvalkkast on 3-5 ovoneons bij do kast.
Patrijs:
Vier waarnomingon :' Op'14-3 1 ox., 23-3 2 ox., 30-3 2 ox. on 20-4
2 ox. (broodvogol).
Watorral; Alloon buiton broodsoizoon waargenomen. Op 14-9 2 ox. (plasjos B),
“

+

28—9 1

on 1-11 1 ex. (bij gemaal) (broodvogol?).
vast te stollen hoeveel ox. or aanwezig zijn. Op 28-9
bij plasjes B. Op 1—11
20 ox. waargenomen (broodvogol).
ox.

Waterhoen:Mooilijk

Meerkoet:
0pm

7

ox.

+

zio waterwildvorslag (broodvogol).

Do hiorondor volgondo stoltlopcrs wordon bijna allemaal waargonoraon
bij do plasjos B on soms bij plas A of B.
Scholekster: Op.25-3 5 Oï., .5-4 2 ox. cn 3-5 1 ox. (broodvogol?).
Lr'.ovit;
Waargenomen op'23-3 22 ox., 27-5 6 ad.
4 Juv. (plasjos D),
14-9
75 ox. (plasjos D) on op 13-10 2 ox. (broodvogol).
Watersnip; Buiton broedsoizOQti- aanwezig bij plasjos D on in do moouwonkolonio
bij hot gemaal. Op 2-9 22 ox., 14-9 23 ox., 28-9 7 ex. on 13-12
’

»

'

+

+

5

ox.

9
Grutto: Op-25+-3 oorsto ox. gehoord, daarna waargonomon op 4-4 1 ox., 5-4
on 20—4 1 ox.
WitgatJer-Eenmaal waargenomen-op 14-9 3 ox.
Oeverloper: Twee waarnemingen op 3-5 1 ox. en 14-9 2 ox. (plasjes D).
Groonpootruitor: Eén waarneming van 2 ex. op 27-5 (plasjes D).
Kemphaan: Op 3-5 15 ox. waargonomon.
Stormmoouw; Enkele malon waargonomon o.a. op 3—3 4 ox.
Kokmeeuw; Op 14-3 de oorsto meeuwen weer in do kolonie aanwezig _+ 250 ox.

4 ox.

(broodvogel).

Zwarte stern; Op 3—5 sterke doortrok van enkele troepjes in westelijke richting, totaal 49 ox. Geen andere waarnomingon.
Visdiof; Op 3—5 2 ox., waargenomen, trok naar hot westen. Geen andero waarnemingen.
Houtduif; Meestal in groot aantal aanwezig, vooral buiten broodsoizoon. Op
11-1
ox. ln broodsoizoon
150 ox., 14-9 i 200 ox. on 13-12

+.150

+

meestal 40-50 ox. (broodvogel).
Koekoek; Tweemaal waargonomon. Op 3-5 1 ox. on 27-5 1 ox. (broodvogel?).
Groene specht; Op 14-3 1 ox., 13-10 1 ox. on 28-12 1 ox.
Grote bonte specht; Slechts 66n waarneming van 2 ox. op 28—12.
Boerenzwaluw; Do oorsto vogols waargenomen op 12-4 5 ox. (trok). Op 14-9
on 28—9 nog +15 ox. aanwezig.
Oovcrzwaluw; Eén waarneming. Op 20-4 5 ox.
Witte«kwikstaart; Soms aanwezig o.a. op 28-9 1 ox. on 13—10 3 ox.
Klapekster; Slechts eenmaal waargonomon n.1. 11-1 1 ox. (Xl).
Winterkoning; In gering aantal aanwezig* Op 14-3 3 ox., 23-3 1 ox., 13-10
5 cx. en 13—12 3 ex. (broodvogel).
Grote lijster; Bón waarnoming van 2 ox. (plasjes D) op 28-9 (broodvogel?).
Kramsvogel; In do trektijd soms in kleine groepjes. Op 12-4 5 ox., 13-10
3 ox. en 1-11 7 ox.
Koperwiek; idem als Kramsvogel. Op 13-10 ochtor
56 ox.
Morel;
Altijd aanwezig, op 13-10
30 ox. (broodvogel).
Kleine karokiot; Op 27—5 1 ox. zingend in riotstrookjo bij plasjes D.
Deze soort vorder niet getold. Wol do indruk dat hot aantal afnoomt
+

+

(broodvogel).

on Snor wol aanwezig, maar niet gotcld (broodvogols).
Grasmus; Eorsto waarneming op 3—5» Daarna regelmatig (broodvogel).
Pitis;
Eorsto waarneming op 12—4 5 ox. Op 20—4 +15 ox.
Tjiftjaf; Eorsto waarnoming op 12-4 1 cx. Op 20-4 8 ox. Op 28-9 nog
Riotzangor;

zingend (broodvogol).
Goudhaantje; Alleen in trektijd waargenomen, max.
Koolmoos; Buiten broedtijd soms in groepjes samen

6 ox.

op

1 ox.

13—12.

mot Pimpelmees max. 20

ox.

op 3—3 (broodvogol).
Pimpelmees; Idem als Koolmoos. Op 1-11 _+ 25 cx. (broodvogol).
Zwarte moes; Op 12-4 2 cx. on 28-12 2 ox.
Glanskopmcos; In troepje mezen op 13-10 1 ox»
Matkopmoos; In trektijd aanwezig in gering aantal. Op 13-10
10 ox., 13-12
4 ox. on 28-12 3 ox.
Staartmoos; Buiten broodsoizoon waar te nomen, vooral in najaar in troepjes.
Op 14-3 1 cx., 13-10 10 cx., 1—11 7 ox., 17-11 8 ox. on 13-12
20
ox. (broodvogel?).
Kneu;
Op 1-11 oen troepje van 8 ox.
Vink;
Buiten broodsoizoon soms-in troepjes. Op 3-3
50 ox,, 28-9 9 ox.,
18 cx., 1—11 7 ox., 17—11 +. 10 ox., 13—12 4 ox. (broodvogol).
13Putter;
Op 8—3 7 ox. on 14-3 +15 ox.
Sijs;
Drie waarnomingon 3-3
15 ox., 13-12 9 ox. on 28-12 19 ox.
Zwarte kraai; Verscheidene waarnemingen o.a. 3-3 4 ox., 20-4 2 cx., 14-9 2
ex., 1-11 6 cx.
Bonte kraai; Verscheidene waarnemingen o.a.; 3-3 +20 cx., 30-3
15 ox.
14- 7 ox., 28-9 10 ox., 13-12 6 ox.
+

+

+

+

+
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Ekster: .Op 3-3 15 a 20 ex. Van september tot december max.

(broedvogel).

Nooit moor dan 8 ex. waargenomen, n.1, op

Gaai;
.

aanwezig

(broedvogel).

28—9«

28-9

10 ex. op

Meestal

4-6

ex,

Opm.: Bovenstaand verslag moot niet als een inventarisatie beschouwd worden.
Het is oen aanvulling op do roods bekende on gepubliceerde gegevens,..
J. Harder

Tellingen van Stootvogels in de Flevopolders

23 januari hebben wij in een betrekkelijk klein gebied van de Flevôlanden
een telling gehouden van stootvogels. Wij zijn hierbij zeer nauwkeurig te
werk gegaan
de telling valt oerder naar een te lage dan naar een te hoge
kant uit. Het was zwaar bewolkt bij een temperatuur van plm. 2°C. en er
Op

en

stond een matige Z.O.-wind.
In Zuidelijk-Flevoland werd geteld langs de Zuiddijk tot paal 21 en langs
het gehele Oostvaardersdiep en in Oostelijk-Flevoland langs de volgende
route: Knardijk tot Torenvalkweg (vanaf Lelystad-haven), Torenvalkweg,
Larserweg, Strandgaperweg, Bremerbergweg, bosjes Spijkweg, Lanseringweg tot
Lelystad, vervolgens de wegen naar Lelystad—haven en de Flevocentrale.
Een grote concentratie stootvogels verbleef rondom het vliegveldje. Voorts
stonden op deze stoppelakkers een twintigduizend ganzen.
Het resultaat van de stootvogoltelling wass
Torenvalk

s

Z,-Flevoland

Buizerd
Ruigpootbuizord

:

;

14
88
(Zuidd-U.

Oostvaardorsdiopdijk
0,—Flevoland

omgeving Lansoringweg

Oostvaardorsdiopdi jk

:

1

_26

0, Flevoland

Blauwe kiekendief

totaal 1Q5
10

Oostvaardprsdicpdijk
Oostelijk—Flevoland

2

8j

Zuid,-Flevoland

(Zuidd.)
'

'

3

f
92 (8Q raann.ox,)

\

Smollokon

:

Oost,-Flevoland

1

1

Volduil

s

Oost.—Flevoland

2

2

Dozo cijfors geven aan, dat het'interessant zou zijn cens oen volledige
telling te houden in de Flevolanden. Hot zou oen goed beeld kunnen geven
van hot schadelijk ongedierte (muizen), dat door deze massa stootvogols
wordt verdelgd. Vooral in de omgeving van het vliegveldje van waar do
vlv. :hten worde n'gehouden voor b< spuiting van d© akkers met verdelgingsmid—delen.
J.L.M. Bos en F. Rijnja
Naar het schijnt zal de Werkgroep
waarover
de heer Jonkers elders schrijft, een volMidden—Nederland,
houden
van
de
ledige telling
Vogels van Oostelijk-Flevoland, Zoals
zo vaak bij deze spontane acties, bereikte ons het eericht te laat
om alsnog leden in te schakelen bij het tel-werk, We hopen de resulten in cijfers, van Midden-Nederland te ontvangen en te kunnen publi-

Wij worden op onze wenken bediend.

ceren.
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Nest-kastenverslag
Kalkterreintje over 1969

1. Torroin

:

Gebied om het Kalktorreintjo.

Eigenaar

:

Grootte

1

Ligging

:

Toogang

:

Stichting hot ÏToordhollands
Landschap.
+

6 ha.

Langs do spoorlijn tussen
Hilversum on Bussum.
Alloon voor lodon on donateurs van do Stichting»

Beschrijving! Hot gobiodjo bestaat uit twoo open weitjes, omzoomd door
berken, olzon on moerasbosjes, on con godcolto mot vliogdonnon.
2, Aantal kasten

j

Soorten kasten:

er in do loop van het broodseizoon 6 zijn
vernield of weggesloopt door mensen»

32, waarvan

1 roodstaartkast
1 vliogonvangorskast

4 berkonkastjes
5 selectieve kasten

21 mozonkaston

3» Controles! Mot controleren word begonnen op 12 april, daarna word mot

tussenpozen van oen week gecontroleerd. Do laatsto controle
was op 28 juni.

4. Overzicht r.roodvogols!
koolmees

:

pimpelmees

:

ringmus

:

onbezet

!

broedpoging

i

broodsol t

6

broedsel 2

5

paar

1 paar

paar
—

4 paar
7 kasten
9 kasten

2 paar

Onder oen broedpoging wordt hier verstaan oen compleet nest waarin geen
eieren gelogd zijn, of oen nestbcginsol, waaraan niet vorder gebouwd is.

5a. KOOLMEES
Dit jaar is hot aantal broedsels van do koolmees gelijk gebleven mot
vorig jaar. Wol waren er voel moor twoodo broedsels dan in 1968.
De tweede broodsols waren voel kleiner dan do eerste. Drio paartjes
hebben hot twoodo op hot oude nest van het eerste gelogd.
Eerste Broedsel
Dit

waren!

6

paar.

Totaal aantal gelegde eieren
Totaal aantal uitgevl,'jongen
Gemiddeld aantal g-logde eieren
Gemiddeld aantal uitgevl. jongen
Vroegste datum eerste ei
Gemiddelde datum eerste ei

:
:

64

:

43

:

10

!

s
:

:

7
15

april

20 april

12
'

[Tweede

v

Broodsol

„' '

Dit warens 5 paar
V

.

*■

Totaal aantal gelegde eieren
Totaal aantal uitgovl. jongon

:

Gomiddöld aantal gelogde oioron

40

•

s

onbekend

t

8

5b. PIMPELMEES
Evenals vorig jaar brooddo or 1 pimpelmees.
Er was goon twoodo broodsol.
Aantal gologdo oioron
Aantal uitgovl. jongon

:

Datum oorste oi

5o.

11

8

:

:

14

april

HINGMÜS

Do ringmus was dit jaar mot 1 paar moor vertegenwoordigd dan vorig jaar
n.1, met 4 paar. Opvallend was dat drie paar vlak bij olkaar nostoldon,
mot ongeveer 6 motor tussenruimte. Er waron 2 twoodo broodsols, alloboi in oon niouwo kast,
Eorsto Broodsol
Dit warons

4

paar.

Totaal aantal gologdo oioron
Totaal aantal uitgovl, jongon
Gemiddeld aantal gologdo oioron
Gemiddeld aantal uitgovl, jongon
Vroegste datum oersta oi
Gemiddelde datum eorsto oi

:

s
s
:

;

s

24
4
6
1
28 april
5 mei

Twoodo Broodsol
Dit waron: 2 paar.
Totaal aantal gologdo oieron
Totaal aantal uitgovl. jongon
Gemiddeld aantal gologdo eieren

:
:

:

11
onbekend,

6
P. Slot

Landelijke broedvogelinventarisatie

De landelijke broedvogelinventarisatie door het Contactorgaan voor Vogelstudio van de KNNV zal worden voortgezet.
Aan de lijst van soorten is toegevoegd de dodaars met als bewerkers de
heren H. Dokker en M. van Herp, Meeuwstraat 1, Jisp (N.H.).
Dg comploto lijst ziot or als volgt uit: fuut,
dodaars, boomvalk, torenvalk,
grutto, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, oovorzwaluw, paapjo, zwarto
roodstaart, braamsluipor, golo kwikstaart, goolgors, rook on wiolowaal.
Do braamsluipor wordt boworkt door ons lid do hoer J. Taapkon, Utrochtsowog 43, Hilversum on de wiolowaal ovenoons door oon lid van onzo VWG, do
hoor M, Bouman, Naardorstraat 256, Huizon.
Indion mon aan hot onderzoek wil moodoon wordt men verzocht hiervan molding
to doen. Do adressen van do boworkors kan mon vorkrijgon bij onzo secretaresse.

HOUD KATTEN UIT UW TUIN

cl-tuióman

!

NEEM TAXIS OF THUYAHAGEN.

VOOR BETERE INTERIEURVERZORGING
BUSSUM-SPIEGELSTRAAT 38-TEL. 15614
HILVERSUM

-

GROEST 110

-

-

HUIZERWEG 24

-

Jac. Jurrissen

en Zn.

TEL. 51741

Gort v. d. Lindenlaan 1

VOOR BETERE NACHTRUST
BUSSUM

Fa.

TEL. 1 2379

voor natuurlijke

vitaalstoffen naar

Naarden

HOOFDZAKEN
DIE MODE MAKEN:
Elegante dameshoeden,
couture-mutsen, cravates,

pomona

pruiken en haarstukjes,
bruidskapjes,
sjaals en handschoenen.

op de

brinklaan' 93

Amsterdam

bussum

Kalverstraat 23 telefoon 020-234677

t/o de spaarbank

Voor VWG

-

g

MAISON VAN DEN

leden

Gebr. Wories
Kerkstraat 220, Amsterdam C.

drukkerij

„Erica

39

Telefoon 22 4853

H. van Wagtendonk
Enige Min. erkende preparateurs
in omgeving van het Gooi.

*

Siemensstraat 11a
Telefoon 4 89 01
Hilversum

Uitsluitend voor vogels en
kleine zoogdieren

&

Zn.

T. O. HEMA

JJARIËOTE,
Langestraat 132

VERF

Hilversum

VOOR
»

ELK
DOEL

VOGEL

'Ta

SCHILDERIJEN

Import uit Mexico.

Maasland
I

Handwerk in kleuren.
In diverse maten

Hv/h BRAM w. d. VELDEN
VEERSTRRRT 31
BUSSUM
TEL; I40Z8
•

vanaf ƒ 5,95

•

met exotische geschenken uit India, Marokko,
Egypte, Mexico, China, Taiwan, Haiti enz. enz.

Dè zaak

Geneesmiddelen
Parfumerieën

SPEELKAMER

Borstelwerk
Ziekenverplegingsartikelen

Nassaulaan 17
Bussum
Telefoon 1 40 06

T)e

Eenhoorn
uw drogist

VOOR GOED SPEELGOED

EN
Nassaulaan 10

-

HOBBY ARTIKELEN

Bussum

Telefoon 1 51 87

„ATLAS”
AUTOVERHUUR

KWALITEIT GEVRAAGD!

BIJ GROENTEHANDEL

VAN LOON
GESLAAGD.

RIJLESSEN

OOK VOOR DE MOOISTE MAND

MET FRUIT.

IN V.W. 1600 TL

Poststraat 17

Telefoon 1 64 92
Waldecklaan 24, Bussum, Tel. 1 72 01

Bussum
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Broedvogel inventarisatie

Einde Gooi

n o;

aantal

1969

soort

no;

aantal
paren

soort

paren

1
2

2

Wilde eend

35

Fitis

Sporwer

36

25

1

5
4
5
6

1
1

Boomvalk
Torenvalk
Patrijs

37

1

Fluiter
Goudhaantje-

7

8

9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
50
31
32
33

34

35

2
'

,22

5
4
3

;

•

•

38

39
40
41
42

Fazant
Waterhoen

Ileerkoet
Kievit

1

-Houtsnip (in ’59)

5
40

Ilolenduif
Houtduif
Tortelduif
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Groene Specht
Gr. Bonte Specht

12

1

1
1

3
15,

1

X
1

7

1

6
5
3
3

36

82

56
1

3
7

KI, Bonte Specht
Zwarte Specht

Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Eoompieper

43

44

45

46
47
48

49

50
51
52
33

47
15

Tjiftjaf

1

Vuurgoudhaontje

3

Gr, Vliegenv,
B, Vliegenv,
Koolmees

1

51
27

11

10

6
5
6
3
13
1

Pimpelmees
Zw. Kees
Kuifmees
Glanskopmees
liatkopmees

Staortmees
Boomklever
Boomkruiper

55

27
25

Appelvink
Groenling
Goudvink
Vink
Huismus

57

53

Ringmus
Spreeuw

54

56

Witte Kwikstaart
58
Winterkoning
59
60
Ueggemus
61
Idjster
Grote
62
Zanglijster
Herel
Roodborst
KI. Karekiet (in ’59)
Spotvogel

2

1
22
1

3
9
6
19

Wielewaal
Zw. Kraai
Kauw
Ekster

VI. Gaai

Zwartkop

20

Tuinfluiters

3

Grasmus

Ten zuiden van Hilversum, tegen de provinciegrens aan ligt het landgoed
Eindegooi. Het maakt deel uit van de bezittingen van de familie Jasinger
en is vrij toegankelijk. Doordat de massa der recreanten hier de bossen
nog niet veroverd hebben is het er nog vrij rustig.
Ten behoeve van de Avifauna voor Midden-Nederland werd door mij in 1969
een onderzoek ingesteld naar de hier voorkomende vogelsoorten.
De oppervlakte van het geïnventariseerde dool is ongeveer 145 ha.; het
grootste dool wordt in beslag genomen door loof- on naaldcomploxen. Lier
en daar liggen akkers on weilanden terwijl op enkele plaatsen sloten het

landgoed binnenkomen.

-

-
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Om de holenbroeders tegemoet te komen zijn 107 nestkasten in verschillende typen opgohongen.
•

%

Door alle terreintypes werd oon route genomen.
Alle zingende on op andere wijze waargenomen vogels werden genoteerd. Do
aldus verkregen cijfers wordon voor hot betreffende torrointypo geëxtrapoleerd. Do tellingen worden vanaf februari tot oind juni gohoudon op
verschillende tijdstippen. Omdat mot deze methoden hot gevaar bestaat dat
minder algemene of verborgen lovende vogels aan do aandacht ontsnappen
word hot hole terrein enkele koren doorkruist Do op deze wijze verkregen
ros> taton treft u aan in de broedvogcllijst.

Inventarisatie methode

-

:

Voor do gegevens over holonbroedors in nestkasten
voorgaande
jaren breng ik dank aan do K.J.II, afd,
in
Hilversum en"de hoor J.v, Ingon die deze welwillend ter beschikking
on broodvogols

stolden.

D.A. Jonkers

De vogelwet in de praktijk

19 december 1968 werd door de controleurs-vogelwet uit het Gooi een
contactbespreking gehouden om te komen tot een vorm van samenwerking bij

Op

voorkomende gevallen.
Tevens werd een te volgen gedragslijn bepaalt voor de komende jaren. In
1969 werden verschillende vogelhandelaren op volières gecontroleerd op
de aanwezigheid van vogels die er krachtens de vogelwet 1936 niet in
thuishoren. Dit resulteerde in twee proces-verbalen, waarbij 1 roodborst,
7 notenkrakers, 7 pimpelmezen en 27 kepen in beslag werden genomen.
Indion 66n van onze lodon noont dat or ergens clandostion vogels wordon
gevangen, vorhandold, goproparoord of in oon volibre wordon gehouden, dan
verzoek ik dit ton spoedigste te molden aan 66n van onzo bestuursleden,
die ervoor zal zorgdragen dat hot bericht terecht komt bij do C.
Vogel—wet in hot betreffende rayon#
D.A. Jonkers
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“Mens:

Leefbaarheidsweek:

erger

je”

Verslag Van de lezing van Prof, dr, M.F, Mörzer Bruyns (instituut
voor natuurbeheer) op maandagavond 26 januari 1970 te Utrecht,
Inleiding:

Prof M. B. stelde allereerst dat de verantwoordelijkheid voor ons
milieu niet alleen bij de biologen ligt, maar evengoed bij chemici,
fysici, medici, geografen, economen, planologen enz.
Hierbij maakt hij onderscheid in drie groepen:

1. Directe beheer

2. Onderzoek en controle
3. Opleiding van de
jongere generatie

Ministeries, Staatsbosbeheer
Volksgezondheidsdienst
Onderwijs e.d.

Het thema van de leefbaarheidsweek is “Mens erger je”. Dat betekent
niet dat wij ons alleen maar moeten ergeren. Wij moeten tegelijker
tijd naar oplossingen zoeken voor de problemen. Eé
problemen is b.v. dat er iedere dag een groot aantal chemische
stoffen op de markt gebracht worden.
Het is voor de chemici echter onmogelijk om al deze stoffen te
controleren en bijvoorbeeld oen jaar lang te volgen. Men past
daarom selectie toe, door eerst dan een stof te gaan onderzoeken
als die stof schadelijke gevolgen heeft. Het is dus een kwestie
van achter de feiten aankopen.
Het probleem van de millie.üvervuiling omvat vele facetten. Zo zal
de veranderihS in
de flora en fauna een verarming van natuurlijke
rijkdom inhoudon, omdat de zeldzame soorten zullen verdwijnen.
Vele'planten en dieren blijken goede indicatoren, omdat ze uiterst
gevoelig zijn voor verontreiniging. Vooral de epiplyten (korstmossen) zijn zeer gevoelig voor luchtvervuiling*
De vervuiling
is'meestal moeilijk-te ontdekken, omdat het heel geleidelijk en
langzaam gaat. Soms echter treedt er plotseling een sterke vervuilling op, waardoor iedereen weer wakker geschud wordt.
Denk maar aan Endosulfart in de Rijn, of de vervuiling van de Ilierdense Leek, door de gierlozirig van een kalvermesteri j. liet bilologisch evenwicht wordt hoe langer hoe meer verstoord,.
De milieuvervuiling kon in .drie.aspekten verdeeld worden;

Lucht-, water-, bodemverontréiniging.
Luchtverontreinging:
A; De IIIDUSTRIE is hier wel de grootste boosdoener. Grote hoeveelheden zwaveldioxide, koolmonoxide, nitreuze dempen, roet en stof
worden in de lucht gebracht. Als voorbeeld noemde prof. 11*13• het
gebied rönd de liieuwe Waterweg, waar per janr 80000 ton zwaveldioxide
de lucht in wordt geblazen.

'(SOg)
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Hiervan is weliswaar éên vijfde deel
afkomstig van de woningen, maar de
industrie zorgt dan toch nog voor zo’n
64000 ton per jaar.
Eén van de vele gevaren, die deze tonnen
afval veroorzaken is de verzuring van
de bodem. SO2 lost op in regan en op
deze manier kan de zuurgraad van de
bodem sterk dalen.
■
,

-

B
.

C

Onze W00NKBRNEIT zorgen er ook voor dat de lucht vervuild. Vooral de
centrale verwarming door oliestook. Ook hierdoor komt SO2 in de atmosfeer.
Aan de verzuring van onze directe omgeving doen wij dus allen
mee.
Do derde belangrijke bron van lichtvervuiling is het VERKEER;
Gemiddeld produceert iedere auto por jaar ruim 2000
afvalstoffen,
zoals CO2 (kooldioxide), benzinedampen, olie, lood on teer.
WATERVERONTREINGING

De grote hoeveelheid afval, die nu reeds in het water komt, kan biologisch
niet meer afgebroken worden, De micro-organismen kunnen hot gewoon niet
moer bijhouden. Zij kunnen het evenwicht niet moer herstellen.
Do voornaamste vervuilingen zijn hier;

1s Het organische afval voornamelijk afkomstig van
riolen en industrie (b.v. strokarton en bietsuiker).
2t Landbouwmost en slachtafval; worden in hot open
water geloosd. In 1969 was hot daardoor zelfs
voor de mens gevaarlijk om in het Veluwemeer te
zwemmen.
3s Fabrieken die zouten lozen t Hot zout_gohalto van
het water noemt steeds meer toe. Dit was heel sterk waar te nemen in de
Rijn, waar tot voor kort grote hoeveelheden afvalzouten in werden gedumpt.
Deze zouten waren voor 42 /£ afkomstig uit de kalimijnen in Frankrijk.
Een andere oorzaak voor do zouttoenamo is verklaarbaar door hot gebruik
van kunstmest. Hot gebeurt meer dan eens dat een boer teveel kunstmest
gebruikt. Govolgs vool kunstmeststoffen komen in het water. Hot water
wordt daardoor bemost, voedsel rijker en in de meeste gevallen te voedselrijk. Hier worden dan al snol de waterplanten vergiftigd,
4: Wasmiddelen. Men realiseerde zich aanvankelijk niet
of hot wasmiddel, na eenmaal gebruikt te zijn, wol weer af' te breken was.
Voel landen mot weinig water verboden al spoedig diverse wasmiddelen.
Do Hod. industrie hoeft wasmiddelen moeten veranderen zodat zij nu afbreekbaar zijn.
5: KoeIwator: Omdat do energie behoefte steeds groter
wordt, bouwt do mens moor energiebedrijven (als in oen land do bevolking
verdubbeld is, is de energiebehoefte vertienvoudigd). Deze energiecentrales verbruiken grote hoeveelheden koolwater, dat weer op do rivieren
>

geloosd wordt. Do temperatuur is dan wol een paar graden hoger.
Theoretisch gezien zou in hot jaarf2000 do Rijn daardoor onze grens
bij Lobith kokond boreikon.
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BODEMVERONTREINIGING
In vele opzichten is de bodemvervuiling

te .vergelijken met dle' van de
lucht en het water. Het vuil is hier vooral van huisvuil, straatvuil,
zuiveringsslib, autowrakken, koelkasten, radio-actiofmatriaal.
Vo
Het huisvuil kan
een kwart tot kompost verwerkt worden. Er wordt
ook steeds meer verbrand, maar hot moeste wordt nog steeds gestort.
D it laatste gebeurt op 1100 gemeentel!jko stortplaatsen en op diverse
particuliere plaatsen langs do wogen on in do bossen.
In 1970 zal er 5 miljoen huisvuil'zijn, wat noorkomt op 400 kg, por
persoon. In hot' jaar 2000 zal dit toegonomon zijn tot 14 a 15 miljoen
ton .qfyal. Wil men dit kunnen storten,, dan is hier oen terrein van
700 ha. voor nodig (por jaar).
En dus is hot zaak zo min raogolijk vorpakkingsmatriaal te produceren.
Do moeilijkheid ligt hier by ‘plastic, blik on glas dat wij in grote
hoovoolhodon gebruiken ón weggooion. Om oen voorbeeld te noemen:
Op sommige plokken van enkele Amerikaanse moren is een laag bierblikjes te vindon van moor dan oen motor dik. Deze blikjes zijn afkomstig van vissers.
•

*

•

•

■

Do bioloog stelt, dat het geproduceerde afval in do biologische
kringloop moot kunnen worden opgenomen (loos recycling).
Gebeurt dit niet, dan is er te voel afval en treedt verontreiniging
op.

Als slot van zijn betoog stolde prof. dr. MOrzor Bruyns dat zijn
verhaal slechts do verstandelijke benadering van hot probleem geeft.
Do keerzijde van do medaille is nl. dat uitoindelijk do instelling on
de mentaliteit van ieder mens bepaalt wat er gebeurt»
Dit is oen kwestie van geweten.
J.

Harder

Commissie Zuidelijk Flevoland
Op de werkavond van 20-1-1970 is weer een nieuw telschema opgesteld,
dat er als volgt uitziet:

14-2 Ploeger, 21-2 Bos, 28-2 Wuster, 7-3 van Dijk, 14-3 Ploeger, 21-3
Bos, 28—3 Wuster.

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 24-3-1970 ten huize
van de heer Leclercq.
Zoals bekend kan iedereen zich tot de tollers-chauffeurs wondon als men
holangstelling heeft om mee', te gaan. (do adressen on telefoonnummers
vindt u in do lodonli jst)
Nogmaals doen wij vanaf deze plaats een beroep op u om hiervan gebruik
te maken, daar hot' voor Ub waarnemers erg moeilijk is dit werk alloon
te doen.
Tenslotte vermelden wij .dat do horen Blonot on Wdstor een verslag zullen
samonstollon over do trektolling van 2 novc<*toor 1969.
.«

#

'

*

‘

'

•

*.

J. Harder
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Waarneming van een dunbekwulp

Waarnemers;
Datum;
Plaats;
Weer;

Afstand:

(numenius tenuirostris)

Tabois, J.L.H. ~-os en G, Ording.
mevrouw II.A.F,II* do Wijs
16.00 uur.
donderdag A december 1969; tijd; 15*30
op
de
dijk uitmondt
de Oostvaardersde Enardijk, daar waar
diepdijk nabij Lelystad-haven,
zwaar bewolkt (na af en toe zonneschijn), matige noordoosteC,
lijke wind, temperatuur pin,
te
6
voet tot pin, 20 meter.
meter,
net de auto tot pin.
-

-

Bijzonderheden: de vogel viel bijna niet op door de grijsbruine kleur in
de net gras begroeide, naar van modderkluitjes voorziene bern. Kenmerkend
Bet ontbreken van de zwarte
was terstond het formaat: een kleine wulp
kopstreep (regenwulp), de donkere onderdelen'.on do afwijkende wulpensnavol
deden ons al snel vermoeden
lang en dun zonder de geleidelijke buiging
tenuirostrie).
Vrijwel alle
(nunenius
dat het dier hier een dunbekwulp
konden
vastvervolgens
wij
overige, voor deze soort typische kenmerken,
de
flanken
en
ondervlekken'pp
stellen: de grote, enigszins hartvornige
buik, de witte staart (vooral in vlucht) net de grijze dwarsbandjos, de
donker gekleurde oksels en" de grijswitte ondervleugels•
Do kleur van de poten was, zoals bij de andere twee ons bekende soorten
wulpen, blauwgrijs. Hoewel lichter (grijzer) op de bovendelen dan bij de
nunenius arquata en nunenius phaeopus, naakte de rug een toch genuanceerder indruk. De "dunbek" vloog na enige tijd uit de glooiende bern van
de weg (zijde Lelystad), naar het aangrenzende opgespoten en gedeeltelijk
afgegraven terrein, doorre'S en a©t plasjes (toendra*).
•

-

-

uitsluitend neer op wat
ook na een tweede vlucht
De vogel streek
zand) en kon daardoor
hoger gelogen nodderbankjes (dus niet op het witte
konden
tweemaal het
uit de verte bijna niet worden onderscheiden. Wij
onhoog
naar
geluid vaststellen, niet zoals bij een wulp van onlaag
hogere toon
net
een
"woe-li-èp"
"woe-liep", naar van onhoog naar onlaag:
"naslag*’•
dan bij de wulp gevolgd door een wat krassende
-

-
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De VWG

Midden-Nederland

Alweer een vogelwerkgroep erbij, zijn er dan nog niet voldoende?
Dit is de vraag die bij de meeste van u zal rijzen.
Integenstelling tot de meeste andere vogelwerkgroepen worden er niet
op gezette tijden excursies en lezingen gehouden en wordt geen contributie geheven. Het is zuiver een werkgroep;
de leden zijn vaak lid van andere vogelwerkgroepen en worden van tijd
tot tijd gevraagd voor inventarisaties, tellingen enz.
Het idee voor de werkgroep werd geboren, toen bij de voorbereidingen
bij de
avifauna van Midden-Nederland bleek, dat er ondanks de grote
aantallen vogelaars die er wonen, er bijzonder weinig onderzoekers
waren. Om dit hiaat op te vullen werden verschillende vogelaars
benaderd en gevraagd medewerker te worden van de werkgroep.

Nu, ongeveer drie jaar na de eerste contacten, is er een hechte kern
van ongeveer dertig leden ontstaan, die geregeld onderzoekingen doet.
Onderzoekingen en tellingen

_1_ Avifauna van Midden-Nederland.

In 1968 werd een aanvang gemaakt met de inventarisatie van MiddenNederland, die wanneer alles volgens plan verloopt in 1971 haar

beslag zal krijgen.
De provincie Utrecht, het Gooi en de omgeving van Wageningen, het
Lekgebied onder Utrecht ,De Alblasserwaard en de Vijfherenlanden zijn
dan volledig geïnventariseerd, dagboeken zijn uitgewerkt enz.

2_ Operatie Crexfcrex,
Hoewel de avifauna van Nederland aangeeft dat de kwartelkoning
(cres/crex) een vrij zeldzame broedvogel is, komen er, wanneer wij er
de topografische kaarten er op na slaan, in het rivierengebied veel 1
hooilanden voor, waar theoretisch gezien, veel kwartelkoningen zouden
kunnen broeden.
De gegevens die van de kwartoIkoning bekend zijn berusten veelal op
waarnemingen van overdag roepende mannetjes. 'slUachts is het aantal
roepende vrouwtjes optimaal. De theorie werd
aan de practijk
getoast. In de maanden mei en juni van de jaren 1968 en 1969 werden
nachtelijke expedities in het rivierengebied gemaakt.
De aantallen kwartelkoningen overtroffen onze stoutste verwachtingen.
Ruim 300 mannetjes werden gelokaliseerd.
Behalve kwartelkoningen werden veel nachtvogels die normaliter aan de
aandacht ontsnappen, gehoord, zoals waterrallen, porseleinhoenen,
hlauwhorsten en zelfs eenmaal een kleinst waterhoen.
De gegevens werden o.a. ter beschikking gesteld van het EIVON
(nu EITON), om deze instelling er op te attenderen, welke ongeloof*»
lijke vogelstand deze gebieden nog bezitten.
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3.

Operaties "Eiver Duck"

In hot winterseizoen werden en worden op één dag één of meerdere
rivieren geteld. 9ok hier worden opmerkelijke successen geboekt.
Aantallen van ruim honderdduizend eenden langs de Waal, in alle
mogolijke soorten kwamen in de vorstperiode voor.
Hoewel wij dit,voor het rivierengebied niet zouden verwachten
kwamen hier tijdens do ■•tldB ;*n soorten voor als: ijsduiker, parel-

duiker, grote en zwarte zeeënd en strandleeuwerik.
Dit zijn echter leuke bijkomstigheden
Dit zijn echter leuko bijkomstigheden, die niet het
hoofddoel waren maar
en passant worden meegopikt.
Plannen:
Wanneer da avifauna van MidderaNederland is voltooid,
hopen wij, gezien de resultaten
van onze tellingen, ertoe over te
gaan een inventarisatie van het
gehele riviergehied op poten
te zotten.
Medewerking blijft wolkom, ook uit het Gooi.

Nog eens: de

Takkenbossen

(brief van het Staatsbosbeheer)

rkwartelkoning.

D.A. Jonkers
Söntgonstr.
H’ sum.

161

“Uw brief heb ik met belangstelling gelezen. Het komt mij voor, dat zowel
het Hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken als U het gelijk aan hun kant
hebben. Dat zijn de moeilijkste gevallen; die waarin twee tegengestelde
langen met redelijke argumenten verdedigd kunnen worden.

Het feit, dat takkenbossen ongedierte aantrekken, is voor U (en in deze
sta ik graag achter U) een voordeel, voor de Dienst der Zuiderzeewerken
echter een reden tot opruiming ervan. Het bestrijden van ongedierte en
hinderlijke onkruiden door middel van toediening van biociden en opruimen
der “haarden” wordt in brede kring nu eenmaal als een effectiever methode
beschouwd dan het overlaten van deze taak aan de natuurlijke predatoren en
herstelprocessen. Een biologisch-harmonische bestrijding verdient natuurlijk
zonder meer de voorkeur, doch wij zullen met concrete perspectieven moeten
komen om anderen daarvan te overtuigen. Die zijn helaas niet altijd te
leveren.
Wel zou natuurlijk in de als natuurterreinen te beheren gronden met takkenbossen geëxperimenteerd kunnen worden. Het RIVON (onder het Staatsbosbe- i
heer ressorterend) zal hopenlijk gelegenheid hebben, het vraagstuk te be- \
zien van de zijde van het natuurbeheer.
Het Hoofd van de afd. Technische Zaken Natuurbehoud
drs. H. Hoogenbout
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De Contactcommissie

Vele leden weten misschien niet eens van het bestaan af van de contact-

commissie voor Vogelwerkgroepen in Nederland. Een initiatief van de KNNV
en een al jaren werkend apparaat, dat af en toe iets van zich laat horen.
Zoals in de maand december als afgevaardigden van de aangesloten organisaties bijeenkomen om te praten over de jaarverslagen van de technische
leden en wat gedachten uit te wisselen. Afgevaardigden van onze V.W.G.
bezochten jaarlijks de bijeenkomst.
Enkele jaren geleden kregen wij de indruk dat het geheel nodig eens afgestoft moest worden. Tijdens de laatste vergadering bleek gelukkig
vooral van de zijde van jongeren
meer behoefte te zijn aan dicussie.
Er werd nu met animo gesproken over allerlei zaken.
—

—

Coördinatie en stimulering moeten als de belangrijkste taken worden
beschouwd van deze (wel wat al te uitgebreide) commissie.
Eenieder, die iets wil opzetten
zo bleek ons de laatste keer in Utrecht
wordt geacht tot de technische commissie te behoren on dient plaats te
nomen aan de bestuurstafel.
Het gevolg was och merkwaardig debat waarbij dank zij de 'standvastigheid
van enkele jongeren (krachtig gesteund door V.W.G. 't Gooi) tenslotte
aooord werd gegaan mot hot accepteren van personen, die alleen maar onderzoals naar draadslachtoffors
zoekingen willen plegen
en daarbij slechts
optreden als contact persoon. Zonder dus toe te behoeven te treden tot
do technische leden van het bestuur. En het kostte nogal wat moeite het
bestuur "om" te krijgen. Was dat niet gebeurd, dan zou de contactcommissie zich opnieuw beperkt hebben tot do oude materie van nestkasten,
inventariseren en onderzoekingen naar achteruitgang van diverse vogelsoorten, zonder dat er ruimte was vrijgekomen voor thans moest actuele
problemen als water- on luchtverontreiniging, natuurbehoud en recreatie,
draadslachtoffors etc.
—

—

-

-

Hot zoor nuttiee contactorgaan moet organisatorisch dachten wij zo, toch
eens op do helling»
JL.B,

Nieuwe leden per

1-1-1970
Thorbockolaan 68

Naarden

mevr. C. Brilleden
hoer J.C. Biohl
hoer C.A. Diehl
heer W.G. Cohen
hoor J.G. Groen
mevr. J.G. Groen
hoor S. Koning
Br. J.B. van de Ley
mevr. D.M. Eas
hoer on mevr. H. Pollema

Kam. Onnosweg 3
K. Boormanlaan
Perd. Bollaan 11
Ford. Bollaan 11
Jan Stcenlaan 5
Schuttorswog 6
Jan Stoonlaan 4
Curiestraat 20

Bussum
Hilversum
Baarn
Baarn
Hilversum
Hilversum
Loosdrecht
Hilversum

hoer en mevr. A.J. Spoor

Stalpeartstraat 12

Hilversum

Imkerweg

7

Bussum
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een

In

stadstuin!
Eén van onze cursisten stuurde ons het volgende verslag van “vogels in
eigen tuin”. We kunnen hier verheugd om zijn, omdat het precies die kant
uit moet. Het is de bedoeling van de cursus, dat onze leden-cursisten niet
hun waarneming te noteren en aan ons door te zenden, waarbij
schromen
we er vanuit moeten gaan, dat alleen die vogel wordt opgeschreven waaraan niet wordt getwijfeld.

om

In mijn tuin achter mijn huis, Mauritslaan 37 in Hilversum zag ik in de
afgelopen sneeuwweek (dat was vóór 10 januari 1970) de volgende vogels

4

troepen huismussen

6 heggenmussen
6 en soms meerdere merels

kepen

?

(prachtige kleur)

1 vlaamse gaai

1 stel eksters

1 lijster (maar éénmaal)
6 roodborstjes

2 houtduiven
1 staartmees (maar éénmaal)
troepen spreeuwen
gedurende 10 dagen koperwieken

tientallen vinken
1 appelvink (maar éénmaal)

'Troepen spreeuwen kwamen zo nü en dan als een donkere wolk naar beneden;
aten snel alle voer op en verdwenen weer in
verjoegen elke andere vogel
een troep.
De vinken probeerden steeds op de vetbollen te
komen maar dat lukte niet, en trachtten dan al vliegend stukjes uit de rand
te pikken. De meeuwen vlogen boven de tuin, naar er waren maar vier exemdie de duik naar beneden aandurfden om met een stuk brood te verpla
dwijnen. De pinda's waren natuurlijk voor de mezen. De roodborstjes waren
erg mak; S£n zot 's morgens bij de keukendeur te wachten op voor, en
vloog ook niet weg als ik voorzichtig naar de voertafel liep.
De eksters en de vloanse gaai waren erg schuw. Het
grootste plezier hebben wij aan de koperwieken beleefd. Het wijfje zog er
slecht uit, haast geen stoort en vaal van kleur. Het nonnetje was zeer
fraai van kleur en veel beweeglijker. De merels probeerden steeds de koperwieken te verjagen, waar zij zijn gebleven tot ze alle bessen van de vuurdoorn hadden opgosnocpt, zodat do struik helemaal kaal was gevreten. Ze zijn
er nog 2 dagen teruggeweest en daarna verdwenen.
Zo kan uon ook in "de stad" veel vreugde beleven
aan onze gevleugelde vrienden.
,

J. Koster

Nieuwe leden per 1-1-1970
Hoer en mevr. Th.J. van Vugt
Heer en mevr. Heise
Bodankt als lid per

E. Alborts

1—1—1970s

Utrecht.

Pator Wijnterlaan 3

Haarden

Bikbosserweg

Hilversum
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Waarnemingen

Patrijs

‘10- 1

Gr. Gans

19-12
8-12
5-1
7-1
17- 1

Buizerd
Buizerd

Buizerd
Buizerd

Buizerd
Ruigpoot Buizerd
Sperwer
Sperwer

Smellèken
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Zwarte Specht
Zwartk,Tuinfluiter

Appelvihk
Appelvink'''

10-12
1
1

2525-

11-1

7-1
24- 1

11-1

ex,
1 ex,
.12 ex,

ex»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

?

2

ex,

ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,

ex.
ex.

3 ex.

1-2

Goudvink

*+0

5

1-2

26-12
25- 1
4-1

Waarnemingen buiten

+

8-12
8-12
18- 1
3-2

Putter
Goudvink

Putter

ca,40 ex.

2 ex.

6

ex,

2 ex,
?
ra-1
2

Aardjesberg,H'sum
H« Wasmeer op ijs

H.Marinus
—SvKeunlng
Holl, Rading
D.Jonkers
Nekkerveld Eempolder
J.Bos
H'sum Meent
J.Bos
Eembrug
H.Marinus
S.B.B, "de Vuursche"
H.Marinus
Z.W, Holl. Rading
D.Jonkers
Holl, Rading
D.Jonkers
Anna's Hoeve sportveld H.Marinus
jagend boven Soest
H.Marinus
*:

J.v.d.Heydenstr.H'sum

D,Jonkers

vuilnisbelt, M'berg

H.Marinus
kooigebied, NaardermeerH.Marinus
H.Marinus
Monnikenberg, H'sum
Torenlaan, H'sum
J.Frencken
Bikbergerweg, Huizen
Gipon
F.Rijnja
Meentweg, Bussum
L, Wasmeer
D.Jonkers
Anna's Hoeve, H'sum
H.Marinus
Anna's Hoeve, H'sum
H.Marinus
Trompenberg, H'sum
A.Bode

het Gooi

20- 1
Blauwe Kiekendief
20- 1
Kuifduiker
20- 1
Ruigpoot Buizerd
20- 1
Zwarte Ruiter
Deze zijn waargenomen door;

42
1

21
1

ex,
ex,
ex,
ex,

0.Flevoland
Markerwaarddijk

0.Flevoland
Knardijk

J. Bos en

F. Ri jnja

Wilt U s.v.p, uw waarnemingen iedere
maand opzenden. Helaas zijn er maar
weinig personen die dit doen, vandaar
deze korte rubriek.
Algemene sco-rten zijn óók welkom, b.v,
groepjes staartmezen, slaapplaatsen
van kauwtjes, kapmeeuwen, spreeuwen
enz. Nu kan een soort algemeen zijn,
maar over enige jaren niet meer, vandaar deze gegevens.

Waarnemingen opzenden voor 1 maart
1970 aan de heer H.Marinus, Graaf

Wichraanstraat 68 te Hilversum,

4, no, 1 januari 1970 stond bij waarnemingen uit Zuidelijk-Flevoland Siberische Breedbekstrandloper. Dit
moet zijn Siberisch Gestreeptestrandloper»

Rectificatie, Korhaan jaargang

‘
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Uit andere bladen
Ornis Brabant, dec,'69 (Contactblad Belgische VWG); Nestkastenonderzoek
In’*Mêchêïên-Halle (met tabellen); Terugmeldingen.
Bond van Friese Vogelbesch.wachten (Sneek e,o,); Verslag broedseizoen
5r569~Vërsïag”tSrënvaïkënSnderzoek (nestkasten)
en Nestkastenverslag
Sneek e,o,
Vanellus (Bond v, Friese Vogelbesch,wachten), jan.'70; Jagende sperwers;
Waarnemingen; Van de wachten; De voedertafel in deze winter; Futen zien
asfalt voor water aan.
De Pieper (VWG Noordh. Noorderkwartier), jan,'70; Het voorkomen van de
torenvalk in Nederland; De’ vogels van "Etersheim"; Terugmeldingen.
De Fitis, (VWG Haarlem), dec,'69_; Broedvogelinventarisatie van "De
Wlêrlngên" in de Kennemerduinen; Ontmoeting met nijlganzen; Grendelende
tureluurs; Trekoverzicht 1_969; Broedvogelinventarisatie Leyduin '67
'68 en '69; Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland; Raar broedgeval van
een groeling -jongen op 7 oktober-; Brutale zilvermeeuw; Casarca's in
de Kennemerduinen; Waarnemingen in Elswout.
De Legelaar, Nieuwsbrief van Vogelbescherming, jan, '70; Jaaroverzicht;
CÖntactên~met buitenlandse verenigingen; Vrije vogelreservaten; De
Koudekerkse Inlagen; Italië en zijn vogels; Vogelvrienden....,
Mededelingenblad VWG Amsterdam, dec.'69; Excursieverslagen; Excursienïëüws7”’frëictScht door noordelijke landen (Finland); Nestkastenverslag
Vogeleiland A'damse Bos; Waarnemingen A'damse Bos; Jaarverslag.
-

Inhoud van dit nummer
pag,

1-

b egeleiding
Asiel beschikbaar voor vogels
;
Programma
Bestuursmededelingen ; Toelichting op uólenlezing
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Excursie

I

zaterdag

-

programma

12 september: gehele dag naar

TEXEL
verzamelen 5.15 uur, vertrek 5.30 uur, vertrek
boot: 7.30 uur. Kosten ca. f. 15.- per persoon.
II

weekend zaterdag 10 en zondag 11 oktober
op VLIELAND
met auto’ naar Harlingen. Op Vlieland fietsen
en wandelen, Vertrek 5.30 uur. Kosten ca. f.25.per persoon.

s

III

zondag 8 november

:

gehele dag naar

de PEEL

vertrek 6.30 uur
Voor alle excursies en weekenden geldt:
zij worden gehouden met eigen auto's.

Zij, die niet

•ver vervoer beschikken kunnen met anderen meerijden

voor zover plaatsen aanwezig zijn. Uitsluitend opgeven bij de heer 0. de Rooy, Hadlng 80, Nieuw-Loosdrecht.
Telefoon 02158
1641, uitsluitend 's-avonds en minstens een week van tevoren, liefhebbers voor Texel worden verzocht zich per omgaande op te geven.
-

is steeds
(achterzijde station)•
Het verzamelpunt

Voorlopig

J

Hilversum, Oosterpoortplein

13 december naar de ganzen
(Zeeland of Friesland).
:

zaterdag

Ledenlijst

de

van
vogelwerkgroep

’t

gooi

en omstreken

Hr. J. van Altena

Asterstraat 16

Hr. P.A. Bakker
Mw, W.A. Bakker-Pitt
Hr. J.J.Barreveld
Hr. D.E. van Bennekom
Hr. H. v.d. Berg
f.d. Berg
Mw.
Mw, W. Bindt-Bonnes
Hr. J.H. Bloemer
Mw. H,E. Blom
Roden
J.L.A
Blonet
Hr.
Mw. E. Blonet-Houillier
Hr. A. Bode
Mw. J.Boer-van Onlangs
Hr. E. Boeve
Hr. J.L.M. Bos
Mw. 0. Bos-Dijkstra
Hr. M. Bouman
Dr. D.P.R.A. Bouvy
Mw. G. Brilleman
Mw. A. Brühl-Koster

Moleneind

-

33

G.van Doornikstraat 119
Dalweg 23
Eikenlaan 19
Adelheidstraat 10
Adelheidstraat 10
Oude *s Gravelandseweg 9
Koningslaan 34a
Meyerkamplaan

33

Graaf Florislaan 62
Graaf Florislaan 62
Berlagelaan 303
Uoh. Geradtsweg 31
Bergsepad 6
Parallelweg 9
Parallelweg 9
Naarderstraat 236
Singel

41864

Korth.
Breuk.
Zeist
Hvs.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Hvs.
Hvs.

60067

Ankev,

Bsm.
Bsm.
Huiz,

6

Thorbeckelaan 68
Mendes da Gostalaan

Hvs.

1

Bsm.
Nrd.
Lar.

Bezaan 8
Hr. W.G. Gohen
Mw. A.M. Gornelissen-Bernhard Liebergerweg 130

Huiz.
Hvs.

Drs. G.S.P. van Dam
Hr. E.H. Delachaux
Mej. N. van Deutekom
Hr. C.A.C.Ë. Diehl
Hr. J.C. Diehl
Mw. H.E.Disselkoen-Piepers
Mej, P.H.van-Don&aragoed
Hr. H.N.C.L. Donleben
Hr. H.P. Dooremans
Mw. M. Dowdeswell-Pos
Hr, A. Duyf
Hr. N.J, Dwars
Mw. L.J. Dwars

Eemnes
Nrd.
Hvs.
Bsm.
Bsm.
Hvs.
Hvs.
Hvs.

Meentweg 115 a
Nagtglaslaan 1
Geuzenweg 96
Kam. Onnesweg 3
Imkerweg 7
Beethovenlaan 43
Larenseweg 38b
Neuweg

328

Koningsstraat 8»»
Fred.van Eedenweg 11
Adra.de Ruyterlaan 119
Prinsenstraat
Prinsenstraat

13
13

Asd-C

Bsm.
Hvs.
Hvs,
Hvs.

13238
13983
13981
13981
12640
14313

16243

17470
17470
13930
12023

61319

11020
11020

4482
14339

16731
4836

6497

M8Ö$7

.17494

32808
46283
10304

916191
12323

Hr.

J. van Dijk

-2-

Wartenalaan 14

Weesp

Hr. A. Eimerins jr.

Burg. Schooklaan 2

Hvs.

Hr.
Mr.
Hr.
Hr.
Hr.

Röntgenstraal

R. Farjon
K.J. Farwerck
J. Feller
H.W. Fischer
J. Frencken
Mw, E. Frenkel-Goldschmidt
Hr. P.H. Fuchs

Elzenlaan 39
Speghelstraat 36
Mecklenburglaan 38
Joh. Geradtsweg 71
Verloren Engh 13
Naarderstraat 284

Hr.
Mw.
Hr.
Mr.
Hr.

J.P.G. v.d. Geld
H.J.van Genderen-Prins
F. Gipon
H.P, Gorter
J.G. Groen
Mw, M.T. Groen-van Hameien

Lange Heul 39
Vaartweg 83
Bikbergerweg 30
Meerkade 8
Ferd.Bollaan 11
Ferd. Bollaan 11

Bsm.
Hvs

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

K. ten Haken
J. Harder
J.M. Heidenreich
W. Heilig
Hr. H. Heins
Hr. A.G. Heise
Mv. M.W. Heise-Schipper
Mej. Dr. N.H, Hessel
Mw. C. Holzenspies
Hr. H.L. Hoogveld
Hr. P. den Houter
Hr. R. Hovingh

Laarderweg 84
Reigerstraat 12
Westwalstraat 1
Schuttersweg 103
Albardastraat 9
Eikbosserweg 228
Eikbosserweg 228

Naarderstraat 170
Hoge Naarderweg 24
Rigelstraat 64
Comes Oolenstraat 19

Bsm.
Hvs.
Nrd.
Hvs.
Huiz.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Huiz.
Hvs.
Hvs.
Hvs.

Hr. J. van Ingen

Klaaskampen 33

Lar.

Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.

)
C. Jacobs
)
Jacobs
P.I.J. de Jong
G. Jongerden
D.A. Jonkers

Mej. A. Kerkhof
Hr. J. Klein
Mw. S.G. Kleinenberg-Schone
Hr. E.P, Klomp
Hr. J. Koel
Mej, J.E. Koeslag
Hr. S. Koning
Hr. J. Koomen
Mw. A. Koomen
Hr. J. Koppen

Sophialaan

123

Huiz,

Nrd.
Brn.
Brn.

17

Klompweg t/o 46
Woonark ‘'Grutto**
Breedelaan 3
le Woningbouwstraat 21
Spoorlaan

23

De Mees 2

Zwaardemakerstraat 12
Prof. v. Reeslaan 1

Fuchsiastraat 10
Beatrixlaan 19
v, Linschotenlaan
Jan Steenlaan 3
Landstraat 33b
Landstraat 33b
Fazantenlaan 13

Hvs.
Hvs.
Bsm.
Bsm
Hvs.
Blar.
Huiz.

36

17092

16363
13189
42022

3039

43146

12331
14980
41293
3043
3043

10366
13863
4801
43793
43793
14821

3607

47279

44191

33780

Nigtev.
I836
Bussum
11582
Huiz.
2293
Holl.Rading

Lar.
Buss.
Blar.
Hvs.
Weesp
Hvs.
Hvs.
Bsm.

4189
3092
2233

49388

13136
I3IÓ3

Bsm.
13103
Ned.den Berg

37
Mauritslaan 37

47663
47663

Wielewaallaan 38
Lothariuslaan 34
Beresteinseweg 64
J.P. Coenstraat 99

Hr. G. Laban
Mw.C. Lamboo-Sauerwalt
Dr. J. de Lange
Hr. J.W, Leclerq
Dr, J.D. van der Ley
Hr. A.L. Longayroux
Hr. J.T.F.M. Lucassen

Driehovenlaan 30
Mozartlaan 13
Berlagclaan 68
Schuttersweg 6
Voormeulenweg 32
Parklaan 29

Mw.E.de Marez Oyens-van Es
Mej. M. Melck
Hr. S.H. van der Meulen
Mej. A.J.M. van Mill
Hr. R. Moolenbeek
Dr. R. van Moorselaar
Mw. E.M. Mulder-Eenjes

Lomanlaan 17
Eickbosserweg 214
Lange Heul 704
Veldheimweg 3
Ejfgooiersstraat 397
Laegieskampweg 8
Pr.Fred.Hendriklaan 6

Bsm.
Hvs.
Bsm
Brn.

Hr. A.H. Nap
Mw. A.D.T, Nap
Hr. M. Nauta
Drs. C.J. Nebbeling
NJN Hilversum
Hr. A. van Noordwijk

Drossaardlaan 3
Drossaardlaan 3
Hortensiastraat 8
Anna Paulownalaan 9
Verschuerestraat 118
Eikbosserweg 123

Huiz.02139-40173
Huiz.02139-40173

Hr. P. Oostendorp
Mej. M. Oosterwaal
Hr. G. Ording
Mej. G. Ottervanger
Hr. L, Oudejans

Singel 43

Ir,

van Tienhovenlaan

-

J.W.G, Pfeiffer

Mej. J. Piscaer
Dr. P.L.Ploeger
Hr. C. van der Poel
Hr, R. van Poelgeest
Hr. J. van Polen
Hr. H. Pollema
Mw, H.F. Pollema-Gebbink
Ir. J.Postma

Hvs.
Hvs.
Bsm.
Bsm.
Hvs.
Hvs.

-3-

Hr. J. Koster
Mevr.M. Koster
Dr. W.J. Kraak
Hr. A.A. Kruithof
Liket
Mw. M.v.d.Kuip
Kuip
G.
v.d.
Hr.

Mauritslaan

39

Raamvest

Meerweg

13723

31383

Haarlem
Loenen a/d Vecht
Bilth.
3992
Hvs.
Hvs.
Bsm,

Bsm.

23

Zwarteweg 23
H.A. Lorentzweg 13
Multatulilaan 48

23

Berkenweg 8a
van T t Hoffweg 23
Keizer Ottostraat 77
Oliv.v.Poortstraat 83
v.d.SandeBackhuyzenstr,34Curiestraat 20
Curiestraat 20
Potgieterlaan 13

13811

16103

13413

Hvs,

Nrd.
Nrd.

30323

13628

Hvs,

Nrd
Hvs.
Hvs.

Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Hvs.

Nrd.
Brn.
Bsm.
Bsm.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Hvs.

14774
43191

30486
13233
10773

48391
31637
2898
19179
30733

10723

-4-

Hr. R. RSdeker
Hr. D.J.M. Ras
Mw. J.P. Ras
Hr. F. Ras
Mw. H.W. Reddingius
Hr. H.F. Hoelofs
Mej. A.M. Roos
Hr. C. de Rooy
Mej, C.M. van Rossum
Hr. H. v.d. Rijd
Hr. F.G. Rijnja
Hr. L.F. Rijnja
Mej. M. Rijnsburger

Koloniepad

1

2904

Blar,

Jan Steenlaan 4
Jan Steenlaan 4
van Wassenaarlaan 1
Gr. Willem de Oudelaan 22

Willeraslaan 13
Bilderdijklaan 40
Rading 80
Lage Naarderweg 8
Badhuislaan 37
Plaggenweg 1
Plaggenweg 1
Verbindingslaan 32

Loosdr.
Loosdr.
Brn.

Hvs.
Bsm.
Bsm.
Bsm.
Bsm.

St. Annapad 22
Hr. A.F.J. Schaap
Mw, M. Th.A. Schaap
St. Annapad 22
Drs. P. Schneiders
Slochterenlaan 13
Zr. Ch.F. Schnepper
Roeitjesweg 13
Lange Muidorweg 338
Mw. V/. Schoolderman
Mw. K.J.K.Schoonderbeek-Meerman Jordaan 40
Oud Loosdr.weg 71
Hr. D. Seegers
Gentiaanstraat 10
Hr. F. Sikking
Mw. D.A. Simons
Rading 4
Loosdr.weg 7 ZONNESTRAAL
Zr. G.B. Slobbe
Wirixstraat 42
Hr. E.G. Sluyter
Smits
Burg.Larnbooylaan 13
Dr. J.A.
Burg.Larnbooylaan 13
Smits
Mw.
Gijsbr.v.Amstelstr. 410
Hr. H.W. de Soete
Ariaweg 236
Zr. H. Spans
Mej, S. Sondy
Diepenbrockpark 41
Diepenbrockpark 41
Hr. R. Sondy
Hr, A.L. Spoor
Stalpaertstraat 12
Mw. L.H. Spoor-Neervoort
Stalpaertstraat 12
Hr. C.H.M. Steen
Adm.de Ruyterlaan 139
Hr, J.W. Strijbis
Dorotheagaarde 43
Hr, R. Swankhuysen
Joh. Vermeerstraat 49

17308
16984

Mrd,
Bsm
Hvs.
Nw,Loosd.

1641
49772
(31393)

Nw.Loosdr
Nw. Loosd.
Bsm.
Hvs.
Woest
Lar.
Hvs.
Bsm.
Nw.Loosd.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Hvs.
Amf.
Weesp

3967
3967
3393

3933

1289
31893

14624
14624
3371
3371

Weesp
Hvs,

Hvs.
Hvs.
Bsm.
Asd,

Hr. J. Taapken
Utrechtseweg 43
Hvs.
46591
Hr, Th. J.E.Torsing
'Graaflandhof ‘P
Ankev.
6ll?6
Julianawcg 39
Hr. H.J.G. Torsing
Korth.
Cannenburgerweg 42 (post ’sGraveland) Ankev.
Hr. H. Th. Valcton
11
Mej. I. Veldhuysen van Zanten Cannenburgerweg 46 (
) Ankev,
Frans Halslaan 16
Mej. K. Vervoert
Nw.Loosdr. 1073
Hr. B. de Vette
Raadhuisstraat 27
Bsm.
van Ostadelaan 32
Hr. D. Visser
Hvs.
Hr. K. Visser
Naarderstraat 170
Huiz.
3607
"

*'

5
Hilversumsestraatweg 24
Brn.
Hr. Y.S.Vogel
Hilversumsestraatweg
24
Vogel
Brn.
Mw.Y.F.L.
Berliozstraat 31
Hr. J. Vos
Amf.
Chopinlaan 1
Dr. G.A. de Vries
Brn.
Mw.J.M. de Vries de Waal -Busing Prof.v.Reeslaan 17 Blar.
Nrd.
Mw. J.M.M. van Vugt-Geniets Pator Wijnterlaan 3

2029
3931
2030

18947

Hr. J. v.d. Werg
Zr. G.J, Werff

Eemnesserweg 39a
Ursulinenweg 9

Hr. H. de Wild
Hr, J.G, Wurster
Hr. J. Wijma
Hr. W.J.R. de Wijs

Mw.M.A.F.H.de Wijs-Tabois

Koekoeklaan 10
Radboudlaan 20
Korte Singel 13
Stalpaertstraat 10
Stalpaertstraat 10

Hr. H.J. IJzer

Hoflaan 2

Hvs.

10688

Hr. 0. van Zuylen
Mw. G. van Zuylen-Gabel

Bosb.Toussaintlaan 27
Bosb.Toussaintlaan 27

Hvs.
Hvs.

43914
43914

Lar.
Hamersveld
(Gem.Leusden)
Bsm.
Bsm.
Bsm.

Hvs.
Hvs.

730

16630
31082
12928
12928

Voor Uw vakantie-,

Iets nodig voor Uw dieren?

zaken-

en

vogelvliegreizen

VAN HOEK
naar

DE

het oudste reisbureau in het Gooi

ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM

PASSAGE- EN REISBUREAU
Landstraat 8
Tel. 310 92

DE JONG

Nassaulaan 6
Tel. 1 76 69

VOGELHUISJES. WINTERVOER,

VETBOLLEN enz.

Paulus Potterlaan, hoek Brediusweg 35

-

Bussum

Telefoon (02159) 1 72 00 1 96 56
-

BART POST
VERKOOP VAN ALLE MERKEN

Bus m

RIJWIELEN
EN

BROMFIETSEN

30,

Vietlan

„prtó»"5

KIOP&VERKAOE
AANGESLOTEN

BIJ HET ZIEKENFONDS

Verrekijkers Op uw nieuwe bril een
-

—

TEL 3 06 15

vol jaar garantie.

voor losse bloemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 4 29 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

MOBILIOFOON SERVICE
EIGEN

Herenstraat 46-50,
BUSSUM
Tel. 02159-1 45 54

FINANCIERINGSEN

VERZEKERINGSKANTOOR

Al uw natuurboeken
speciaal op het gebied van

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

