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Redactioneel
Vanwaar zo snel opnieuw een vrij lijvig nummer zult u zich
afvragen; welnu, velen onder u zullen het verschijnsel
“jaarverslag” inmiddels wel kennen.
U weet dan ook dat u, in het nummer van “De Korhaan” dat
verschijnt voor de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen van secretaris, penningmeester en de subgroepen
voorgeschoteld krijgt.
Bij het lezen van de jaarverslagen zullen ongetwijfeld de
fijne gebeurtenissen in uw herinnering terugkeren: het plezier dat u had tijdens de excursies, de emotie, die u
voelde, toen u voor het eerst dat bepaalde vogeltje zag.
Om het geheel toch niet al te "jaarverslagerig" te maken,
hebben wij in dit nummer ook enkele broedvogelinventarisaties opgenomen.
Ongetwijfeld zult u bij het doorlezen van het verslag verbaasd staan van de enorme hoeveelheid vogels en vogelsoorten die een dergelijk gebied kan herbergen en misschien
zult u zeggen; "dat zou ik best zelf eens •willen zien".
Wij kunnen u alleen maar aanraden: DOEN!
Niet twijfelen naar gewoon op de fiets stappen en erheen
gaan.
Verder heeft Paul van der Poel zich erg veel moeite gegeven de gegevens van een jaar Eempoldertellingen uit te
werken* Mocht u bij het doorlezen van het hieruit ontstane
verslag zin krijgen cm ook (eens) mee te doen, schroomt u
dan niet Paul even te bellen.
Tenslotte: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
red.
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Bestuursmededelingen
Konden wij u in het voorgaande nummer met bonzend hart onze nieuwe penningmeesteresse aan u voorstellen, het hart heeft toch iets te veel gebonsd, want door alle opwinding hebben wij gewoon vergeten u te melden
waarop u de kontributies kon overmaken.
Welnu, met het schaamrood op de kaken gaan we proberen dit goed te maken
geven hieronder het postgironummer waarop u uw bijdrage aan de vogelwerkgroep en eventueel uw abonnement op het Vogeljaar kunt voldoen.

u

en

Door mevr, Disselkoen worden de bedragen tegemoet gezien op
POSTGIRO

ten name

2529179

van; Penn<,m o Vngelwerkgroep het Gooi e.o, te Hilversum.

En om te voorkomen dat wij de volgende keer opnieuw met een rood hoofd
achter de schrijfmachine moeten kruipen geven wij ook nog even de bedragen;
Lid van de Vogelwerkgroep:
ƒ 15,
per jaar;
Huisgenootlid;
ƒ 7,50 per jaar;
Abonnement op het Vogeljaar:
per jaar.
ƒ 9,
—

—

Wij hopen hiermee ons mea culpa te hebben uitgesproken en hopen dat u
ure ook oen klein beetje wilt helpen door nu de kontributie etc. aan
haar over te maken,,

red.

Ledenmutaties
Nieuwe leden:

52 hs, Amsterdam;
t Zelfde. Zuidsingel 55, Kortenhoef,

hr o T,A c GJb’.jnsaardt, Mamixkade
hr, W, Th* van

!

Adreswijzigingen
hr, J,Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum;
hr, HoS«Verlaat, Heemskerklaan 74., Naarden,
Bedankt

als

lid

16, Nederhorst den Berg;
hr, C-JLC.EoDiehl,
Onnesweg 3, Bussum;
hr. H.WoFischer, Mecklenburglaan 38, Bussum;
me j* M*Melck, Eikbosserweg 214> Hilversum;
mevr. H o F,Poilema-Gebbink, Curiestraat 20, Hilversum;
hr, G.Saallenburg, Van
6, Hilversum.
hr„ JeH.Burger, Vincent van Goghstraat

-

Afgevoerd als lid
hr, F,Keilmanj,van Lieflandlaan 116, Utrecht;
hr a K 3 J,Pluis, van Ostadelaan 24, Naarden;
hr, GoPoßeij, Saturnusstraat 37, Hilversum;

hr» R,Sondy, Dlepenfarnckpark 41, Weesp;
idem
mej-*-
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Programma

ledenavonden

Donderdag 28 februari 1974
De heer Jan

L.Bos, mede oprichter, oud-voorzitter

en erelid van onze Vogel-

werkgroep, bereisd vogelkenner en publicist, heeft zijn medewerking toegezegd voor de verzorging van deze avond.
Hij zal aan de hand van door hem vervaardigde dia’s een causerie houden
over het DIERENLEVEN IN AFRIKA met uiteraard een speciaal accent op de
vogels.
Verdere aanbeveling lijkt cns overbodig, want nu staa' reeds vast dat ook
deze avond een succes zal worden.
Donderdag 28 maart 1974
Algemene ledenvergadering, (zie agenda elders in dit blad.)
Na afloop van deze vergadering zal door een van de leden dia’s worden
vertoond,

.

.

Aan de ex-cursisten
Nu U de cursus achter de rug hebt, naar ik hoop verlangend om meer te leren
kennen, heeft het bestuur mij verzocht, uw aandacht te vestigen op de ledenavonden, welke op de vierde donderdag van elke maand worden gehouden.

Denkt u nu niet, dat is toch niets voor mij, want zo zijn vele leden begonnen, met het zich telkens iets meer verdiepen in de zo interessante vogelwereld.
Op deze avonden worden films en dia's vertoond en op die manier wordt uw
kennis van de vogels steeds meer verrijkt, U leert iets over de wondere
wijze waarop de vogels zich hebben aangepast aan het milieu, de wijze waarop u straks in staat zult zijn zelfstandig waarnemingen en tellingen te
verrichten.

De ledenavonden worden gehouden in de zaal van de Goede Herderkerk, Simon
Stevinweg 146 (hoek Lieven de Keylaan) in Hilversum en beginnen cm 8 uur.
De eerstvolgende ledenavond is 28 februari. Op deze avond wordt uw aandacht gevraagd voor het DIERENLEVEN VAN AFRIKA, een lezing met dia’s door
de heer Jan Bos,
Mogen 'wij op 28 februari op u rekenen ?

D. Ras
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Excursies
Zaterdag 23 februari;

Ganzenexcursie naar Zeeland oi Friesland, afhankelijk van het weer en de verblijfplaats van de ganzen.
Opgave; véór 20 febr, a,s.
Vertrek: 6,00 uur, kosten: ca, ƒ 12,
—

Woensdag

6 maart:

Zaterdag 16 maart;

Uilenexnursie op Groeneveld.
Vertrek: 21.00 uur vanaf de parkeerplaats (zie ook
De Korhaan, jaarg, 8 no„ 1, pag, U)•
Dagexcursle

Texel.
Op deze dag kunt u genieten van het rijke vogelleven op dit eiland.
Vertrek; 5.15 uur
Kosten; ca, ƒ 17,
Opgave: vóór 12 maart a.s.
,

Zaterdag 30 maart:

Weekend 19

t/m

—.

Eindegool.

Vandaag gaan we weer eens kijken en luisteren of
onze zomergasten inmiddels weer zijn teruggekeerd.
Vertrek: 6,00 uur vanaf het vliegveld Hilversum
aan de Noodweg (gem, Loosdrecht).

21 apr»2 Bij voldoende belangstelling gaan we dit voorjaar
eens een kijkje nemen op het eiland Schiermonnikoog. in deze tijd getooid met een geweldig mooie
flora en voorzien van een enorme fauna.
Vanaf Hilversum rijden we met eigen auto's tot
Lauwersoog, steken daar over en huren fietsen op
het eiland,
We verblijven in een kampeerboerderij, U dient
zelf zorg te dragen voor een slaapzak
deken.
Brood meeneraen voor vrijdag en zaterdagmorgen.
Vertrek: vrijdagmorgen of vrijdagmiddag, met de
boot van 9,00 uur of 19,00 uur vanuit Lauwersoog,
p,p,, waarvan u ƒ 10,
Kosten: ca, ƒ 50,
dient

en/of

—

—

te voldoen bij aanmelding, (zie ook onder).

Opgave; tót uiterlijk 12 april.

Voor de excursies dient u zich op te geven bij C.de Rooy, Rading 80, Nieuw-

Loosdrecht, tel. 02158

-

1641 (na

18.00 uur).

Voor alle excursies is het vertrekpunt: Oosterspoorplein, Hilversum, tenzij
anders vermeld.
Let u ook op de juiste vertrektijden en denkt u ook aan juiste kleding en
schoeisel en eventueel aan mondvoorraad-,

Wij hopen dat ook u, die nog niet eerder een excursie meemaakte, van de
partij zult zijn.
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Algemene Ledenvergadering

van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken op DONDERDAG, 28 maart 1973,
in de zaal van de GOEDE HERDERKERK, Simon Stevinweg 146 te Hilversum,
Aanvang 20

uur.

Agenda
1, Opening,
2, Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 29
maart 1973 (opgenoraen in "De Korhaan" van 1973, nc, 3).

3. Bespreking van de onderstaande

jaarstukken;

a. verslag van de secretaris;
b„ verslag van de subgroep avifauna;
c. verslag van de subgroep nestkasten;
d„ verslag van de subgroep excursies;
e, verslag van de subgroep Z.Flevoland.
Deze stukken zijn elders in dit nummer van "De Korhaan" opgenomen.

4. Bespreking van het redactiebeleid

van "De Korhaan"
De subgroep De Korhaan heeft geen afzenderlijk verslag opgemaakt;
enkele gegevens zijn opgenomen in het verslag van de secretaris.

5. Bespreking van het financieel beleid.
a, verslag van de kascommissie;
b, vaststelling van de rekening over
c, goedkeuring van de begroting over

1973;

1974.»

6, Bestuursverkiezing.
a. verkiezing van een voorzitter;
Het bestuur heeft de heer J,Harder bereid gevonden met ingang van
1 juni 1974- het voorzitterschap op zich te nemen en draagt hem ter
benoeming voor„
b. voorziening in overige vacatures;
aan de beurt van aftreden zijn:
mevr. L,J.Dwars-van Achterbergt;
mevr, M.A.F.H.de Wijs-Tabcis;
de heer R.G.Mrolenbeek,
Deze bestuursleden stellen zich herkiesbaar en worden door het bestuur voor een nieuwe termijn voorgedragen,
c. in de in 1973 ontstane vacatures B.Hartkamp en J.Kcel zijn door het
bestuur tussentijds benoemd resp. mevr. H.E.Disselkoen-Piepers en
mevr, A.C.Hartllef;
het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor, deze benoemingen te bekrachtigen,
d„ na het bedanken als bestuurslid van de heer E.P,Klomp heeft de heer
D.M,J.Ras namens de subgroep De Korhaan de bestuursvergaderingen bij—gewoond; hij wil dit zo lang mogelijk voortzetten, maar kan in verband met persoonlijke omstandigheden nog niet toezeggen een benoeming
als bestuurslid te aanvaarden; het bestuur stelt voor in deze situatie op dit moment nog geen verandering te brengen.
Volgens artikel 10 van de statuten moet een eventuele tegenkandldatuur voor de algemene ledenvergadering door tenminste vijf leden
schriftelijk bij het bestuur Ingediend worden, vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

7. Rondvraag*
8, Sluiting,
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Vogelwaarnemingen

Eempolders
eenjaar

In Nederland is vrijwel geen natuurgebied meer aan te wijzen dat niet op
de een of andere manier gevaar loopt veranderd te worden in een stad, industrieterrein of snelweg. Zo dreigt ook voor de Eempolders een toekomst,
waarin het vertrouwde gezicht van dit open polderland wel eens totaal veranderd zou kunnen worden. Zo zijn er al plannen voor meer bebouwing in de
polder, waterpeilverlaging, etc. Het zou mij te ver voeren om hier nader
op in te gaan. Ik wil er echter op wijzen dat er een vereniging ‘Vrienden
van Eemland’ (voorheen Werkgroep Ontwikkeling Eemland) bestaat, die zich
actief met deze problemen bezig houdt.
Eind vorig jaar is door de VWG aan deze vereniging toegezegd regelmatig
tellingen in de Eempolders ten westen van de Eem te houden, om een indruk
te krijgen van het belang van dit gebied voor de vogels. Hiertoe worden
éénmaal in de veertien dagen door twee ploegen in dit gebied alle vogelsoorten geteld. Eén ploeg neemt het deel ten noorden van de Eemnesservaart voor zijn rekening, de tweede ploeg het zuidelijk deel.
Omstreeks half november werd met de tellingen begonnen, zodat u hier het
verslag aantreft van de resultaten van het eerste volle jaar.
Voor diegenen onder u die de Eempolders niet kennen: De Eempolders bestaan voornamelijk uit weilanden en enkele stukken akkerland. Langs de
oude zomerdijk zijn enkele interessante plasjes
de zgn, waaien of wiemet veelal een begroeïng van riet. De zomerdijk is bovendien vrijlen
wel de enige plaats waar wat bomen voorkomen, De totale oppervlakte van
het deel ten westen van de Eem bedraagt 2100 ha.
-

-

In totaal zijn er het afgelopen jaar tijdens de tellingen 99 soorten
waargenomen. Voor enkele soorten is in de grafieken I t/m VI het voortschrijdend gemiddelde (gemiddelde van drie opeenvolgende tellingen, opschuivend met de tijd) weergegeven.
Nadere toelichting bij deze grafieken!

I. HOUTDUIF; Opvallend is het grote aantal Houtduiven gedurende de maanca, viermaal zoveel als in de maanden juni
den december t/m februari
november.
t/m
;

11. VELDLEEUWERIK? In januari was er gedurende de vorstperiode even een
dal, terwijl het aantal in februari fors Steeg onder invloed van de
voorjaarstrek. Eind juli en augustus liep het aantal sterk terug, mogelijk doordat de vogels die hier broeden dan reeds wegtrekken, terwijl de
doortrekkers uit noordelijker streken pas half september komen.
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111, SPREEUW; Gedurende de wintermaanden was het aantal vrij gering, afhankelijk van het weer, De voorjaarstrek, die vroeg in februari aanvangt,
komt duidelijk tot uiting in de aantallen, In het broedseizoen zijn er
minder Spreeuwen, doordat er alleen voedselzoekende ouders aanwezig
zijn. Erg duidelijk is dit in de grafiek niet; dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat de voorjaarstrek tot in mei kan doorgaan,terwijl in juni en juli reeds voortrek voor de herfst plaats vindt. Deze voortrek, die half augustus begint en kan duren tot ver in de winter, kont in
de grafiek wel duidelijk tot uiting.
IV, KOKMEEUW: Gedurende heb gehele jaar waargenomen, Vooral in de herfsten wintermaanden grote aantallen. Gedurende het broedseizoen een kleine
piek, mogelijk doordat voedselzoekende ouders hier een goede fourageerplaats vonden.
V, BLAUWE REIGER: Waarschijnlijk ten gevolge van de zachte winter waren
er steeds vrij veel Reigers in de polder. Gedurende het broedseizoen
(februari
juni) kwamen er kennelijk ook nog trekkers door, te oordelen
naar de piek in deze periode. Na juni steeg het aantal weer aanzienlijk.
-

VI, KIEVIT? Door het zachte winterweer in.1972/1973 waren er grote aantallen wintergasten, die gedurende de vorstperiode van januari/februari
verder naar het zuiden trokken, De trek kwam, zoals normaal bij Kieviten,
nog gedurende het broedseizoen, dat tot half juni loopt, op gang.
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In de volgende tabel is voorts een samenvatting gegeven van alle waargenomen soorten. Vermeld is het aantal malen dat de soort is waargenomen
(maximaal 28x) en het grootste waargenomen aantal.
,

AANT.

SOORTTTAAM

X

WAMGEN.

Dodaars
Aalscholver
Blauve relger
Purperreiger
Roerdcmp
Wilde eend
lintertaling
Zomcrtallng
Sirient
Slobeend

10

3

28

9
4-

GR00TSTE
AANTAL

2
2

47

28

8
2
81

1
2
10

2
28
17

6

1

Tafeleend

3
3

6
30
3

5

68

.

1
11
1

1
20
2

13

2
1
5
2
28

3
6
22
27

13
25

29
5

18
1
1
2
1
30
17

5462

437

14

53

10

93

otormmeeuw

24

Zilvermeeuw

Kokmeeuw
Zwarte stern

Visdief
Holenduif
Houtduif
Tortelc,:: :f
’

1
1

2

3

4

28
2

6
3

28

3

Vogelreservaat nabij zomerdijk

3
25
541
73

13

2

Vooral in bet N,0,-deel van de
polder

55
20

24

18

Meerdere broedparen

10

Pulp
Regcnwulp
Grutto
Oeverloper
Tureluur
ruiter
Kemphaan
Gr, manbelneeuw
Kl« mantelmeeuw

/

ie grafi cV V

2

9
243
34
242

1

ri

'7

6

Kulfeend
Grote zaagbek
Hornetje
Bergeend
Grauwe gans
Kolgans
Rietgans
Knobbelzvaan
Kleine avaan
Bulzerd
Ruigpootbuizerd
Br-uine kiekendief
Plauwe kiekendief
Smelleken
Torenvalk
Patrije
Fa?ant
Paterhoen
Meerkoet
Scholekster
Klevit
Zilverplevier
Goudplevier
Patersnip

EvTENTUELE 0PMERKINGEN

Zie grafiek VI
Vooral omgeving zomerdijk

1
1

1

2
1
5
95
1571

Zie grafiek XV

8

9

2

786
4

Zie grafiek I

II

I

HOUTDUIF

III
SPREEUW

VELDLEEUWERIK

IV

KOKMEEUW

V
BLAUWE

REIGER

VI
KIEVIT
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SOORTNAAM
Turkse tortel
Koekoek
Ransuil
Velduil
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Gelo kwikstaart
Winterkonlng
Heggemus
Grote lijster
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Beflijster
Merel

Tapult
Gekr, roodstaart

Roodborst
Kleine karekiet
'zanger
Spot vogel
Tjiftjaf
Goudhaantj e
Gr, vllegenvanger
Koolnees
Pimpelnees
Zwarte nees
Boomkruiper
Rietgors
Groenling
Sljs
Kneu
Vink
Keep
Huismus
Ringmus
Spreeuw
Zwarte kraai
Bonte kraai
Roek
Kauw
Ekster

Vlaamse gaai

AANT, X
WAARGEN.

K

2
10
1
7
28
13
10
21

16
3
K
U
2

u

3

8
1
18

GR00TSTE
AANTAL

7
i

5

1

56

228

671

8
2
1
1
2

187
2
22
1
8

5
3
U

2

1

1

3

1
1
21
2
1
12
12
1

19
3

28
28

U

1
21
20
1

Zie grafiek II

167

16

2
1
1
17

Boerderij bij gemaal
Heeft in de polder gebroed

154-

5

2

EVENTUELE 0PMERKINGEN

2

3
3

Heeft bij boerderij gebroed

1
2

1
7
7
1
2

129
3
5
33
11
1

135
U
3000

Zie grafiek III

81
117
1

55

7
1

Aan deze tellingen hebben meegewerkt: Fan, Jonkers, hr, J,Klein,
hr, P.v.d.Poel, hr, S,H,Poelstra, Fan, Reddingius, nej, C.Rosier,
hr, L,stomp, hr, Y.S.Vogel, hr, P,Vos, Fan. v.d.Werf, hr, I.v.Woersem,
Het ligt in de bedoeling de tellingen in de toekomst voort te

zetten.
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Jaarverslag

van

de secretaris

over

1973

Statuten enz.

In de algemene ledenvergadering van 29 maart 1973 werden nieuwe statuten
en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.
De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 juli 1973,
nr. 50, waardoor onze vereniging is erkend in de zin van de wet van 22
april 1855 (Stbl. 32) en dus rechtspersoonlijkheid bezit.
Aantal leden
Op

216

overlijden, bedanken, vertrek e.d,:

31
185

31 december 1972 bedroeg hot aantal leden:
Aantal leden, dat in 1973 werd afgeschreven wegens
Aantal in 1973 ingeschreven nieuwe leden:

LI

Zodat het aatal leden op 31 december 1973 bedroeg:
232
in welk totaal zijn inbegrepen 2 ereleden en 15 huisgenoot-leden.
Bestuur
Tot aan de op 29 maart 1973 gehouden algemene ledenvergadering bestond
het bestuur uit:
De heer D.A.Jonkers, voorzitter; mevr, M.A.F.H.de Wijs-Tabois,secretaresse; die in deze functie werd bijgestaan door de heer J,Klein; de
heer B,Hartkamp, penningmeester; de dames L,J,Dwars-van Achterbergh en
C.Holzenspies en de heren J.Koel, R.G,Molenbeek, P.van der Poel, dr, J.A,
Smits en C.M,Steen, terwijl do heer E.P,Klomp als redacteur van de Korhaan
eveneens de bestuursvergaderingen bijwoonde.
Na bovenbedoelde ledenvergadering was net bestuur samen gesteld als volgt:

vacant;

voorzitter;
secretaris;

de heer J,Klein;
penningmeester; de heer B,Hartkamp, die op 1 november 1973 zijn functie
neerlegde en werd opgevolgd door mevr, H.E.DisselkoenPiepers;
overige leden; mevr, L,J.Dwors-van Achte'ibergh (subgroep excursies)
de heer E.P.Klomp (subgroep de Korhaan), die op 1 november 1973 werd opgevolgd door de heer D.J.M.Ras;
de heer J.Koel (subgroep Z,Flevoland);
de heer R.G.Moolenbeek (subgroep nestkasten);
de hoer P.van de Poel (subgroep avifauna);
mevr, M.A.F.H.de Wijs-Tabois,
Eet bestuur vergaderde opll.januari, 15 februari, 22 maart, 17 mei, U+ juni
21 september, 30 oktober en 27 november 1973.
Ledenavonden

In 1973 werden de ledenavonden gehouden op;
lezing door de heer J.Phillippona over zijn onderzoek
25 januari
naar de verschillende soorten Ganzen;
causerie door de heer J,L,L,Steenhart, gewijd aan het
22 februari
onderwerp; Het zomerverblijf van onze wintergasten;
algemene ledenvergadering, na afloop waarvan nej,
29 maart
H,S,Harmsen een lezing hield over het onderzoek naar de
-

-

-

26 april

27 september

-

-

Kleine zwanen in Engeland;
causerie door de heer F.Koning over onze duin- en weide-

vogels;
lezing door de heer W,J, A, Schippor over een door hem
verricht vergelijkend onderzoek naar de drie soorten
Kiekendieven,
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18 oktober

22 november

-

-

causerie door de heer S.T.Tjallingii over de bedreiging
van de Dollard speciaal i.v.m. de Kluut;'
dia-avond, verzorgd door de heer A.Hartog en gevrijd aan
de vogels en de flora van Schotland,

De ledenavonden werden tijdens het winterseizoen 1972/1973 gehouden in
Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55 te Hilversum,
Met ingang van 27 september 1973 waren de bijeenkomsten in de zaal van
de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum.
de Openbare

Uitgaven

In het verslagjaar kwamen de volgende uitgaven tot stand:
a. een rapport Inzake het Laegieskamp;
b. een rapport betreffende de broedvogelinventarisaties op de Gooisè
heidevelden;
c. een bijdrage van de heer D.A.Jonkers over de Korhoenders van het Gooi.
-

Contacten met verschillende verenigingen en instanties
a. Stichting Gooisch Natuurreservaat:
Ten aanzien van tal van onderwerpen bestond in het verslagjaar een
goed en vruchtbaar contact, dat niet geleden heeft onder het feit dat
omtrent beheersaspecten verschil van inzicht bestaat.
b. Contactraad Natuurbescherming in het Gooi:
Hoewel deze raad zich niet ontwikkeld heeft tot een ontmoetingspunt
van waaruit gezamenlijk door de Gooise natuurbeschermingsverenigingen
acties worden ondernomen, blijft hij van belang voor de uitwisseling
van

informatie.

c. Werkgroep Ontwikkeling Eemland:
Deze groep, waarin de VWG het Gooi e,o, is vertegenwoordigd, bleef
zich ook in 1973 actief bezig houden met de ontwikkelingen in dit gebied, Tegen het door de gemeenteraad van Eemnes vastgestelde bestem:-'

mingsplan werden bezwaren ingébracht bij gedeputeerde staten van
Utrecht,
d. Commissie natuurschoon en recratie van het Gewest Gooiland:
Op 5 januari 1973 waren wij in de gelegenheid tijdens een hoorzitting,
die gewijd was aan het ontwerp-basisplan, onze opvattingen ter zake te
uiten.
Met de nieuwe voorzitster van de commissie is uitvoerig van gedachten
gewisseld over het beheer van de Gooise natuurgebieden.

e. Ned. Vereniging tot Bescherming van Vogels:
Deze vereniging heeft ons in het verslagjaar verschillende malen benaderd met het verzoek over bepaalde zaken met betrekking tot vogelbescherming van advies te dienen. Hieraan werd steeds gaarne voldaan.

f. Contactorgaan voor vogelstudie K.N.N.V.
Opgave van onze activiteiten voor het verslag 1973 werd gevraagd en
verstrekt,
De medewerking aan de broedvogelinventarisaties werd zoveel mogelijk
verleend.
g. SOVON:
Onze medewerking aan de uitvoering van het Atlasproject werd toegezegd.
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h. Belgische regering:
Tegen de in 1973 opnieuw toegelaten vogelvangst werd een protest ingediend, De minister van landbouw reageerde hierop door het toezenden

van nadere informatie.

i. Gemeentebestuur van Bussum:
Burgemeester en wethouders van Bussum deelden ons mede dat t.a.v, het
Laegieskamp een aantal beheersmaatregelen • zal . worden genomen ter
bescherming van dit gebied.
j. Staatsbosbeheer;

Rijksinstituut voor Natuurbeheer;
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
Gooise jeugdbonden voor natuurstudie:
Met deze organisaties bestond in enkele incidentele gevallen

contact.

Interne organisatie

In het kader van een verbeterde opvang van nieuwe leden werd in 1973 een
begin gemaakt met de toezending van een mapje informatiemateriaal aan de
nieuwe leden, vergezeld van het verzoek zich na lezing daarvan aan te
sluiten bij êên van de subgroepen.
De Korhaan
Deze is in de loop van

1973 vijfmaal verschenen.

Andere activiteiten

a. Mevr, C.Holzenspies en de heer K.Visser hebben in samenwerking met
een aantal andere leden van de VWG weer een tweetal vogelcursussen
gegeven en wel één van negen avonden van 6 februari t/m 10 april en
één van vijf avonden van 24 oktober t/m 21 november;

b. Een kleine groep leden heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door op
de Herfstflora in het Singermuseum te Laren een stand van de VWG te
verzorgen met de bedoeling aan onze vereniging meer bekendheid te geven.
Activiteiten van de subgroepen
Hiervoor wordt verwezen naar de door deze subgroepen afzonderlijk opgemaakte jaarverslagen.

J.Klein
secretaris.
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Financieel overzicht 1973
Kontributies

/

Ledena vender.

II

3305,—
f

105,—
138,—

Korhaan

li

841.93

Penningmeester

II

51,35

Diverse bestuurskesten

II
II

48,02
449,80

II

Vrijwillige bijdragen

11

Subsidie

II

850,—

Ledenavonden

Het Vogeljaar

II

107,—

Subgroepen

Rente

1!

12,55

II

541,40

1457,89

Secretaris

Advertenties

Nadelig resultaat

/

Zuid. Flovoland

II

33,10

Nestkasten

II

56,94

Avifauna

II

275,30

Tentoonstelling Singer

II

134,98

Het Vogeljaar

II

98,60

s tencilmachine

II

800,—

idem elektr. hechtmach

II

350,04

idem elektr. schrijfm.

II

895,—

Kruisposten

II

Diverse kosten

II

10,—
109,50

Aankoop elektr.

f 5092,45
BEGROTING

Kontributies
Subsidie
Nadelig saldo

/
"

"

3000,—
PM

1000,—

/

5092,45

/

1650,—

1974
Kcrhaan
Seeretaris
Pennlngmeester
Ledenavunden

"

n
"

4-50,—
150,—
700,—

Subgroepen:
Zuld, Flevoland

Nestkasten
Avifauna
Tentoonstellingen
Diversen

/

4-000,—

"

"

"

"

"

/

100,—
100,—
400,—
150,—
300,—
4000,—

Dechargeverklaring
Ondergetekenden, S.H.Poelstra en L,F,Rijnja, leden van de Vogelwerkgroep
het Gooi e,*. y benoemd tot leden der kascontrole-commissie, hebben op
22 januari 131 U de bceken en bescheiden van de penningmeester gekontroleerd en akkoord bevonden
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Jaarverslag

1973

van

de subgroep Avifauna

Op 15 en 16 januari werd voor de tweede maal een Waterhoentelling gehouden om gegevens te verkrijgen emtrent het voorkomen van het Waterhoen in
de wintermaanden in het Gooi en omstreken. Het verslag van deze telling
verscheen in “De Korhaan” van maart 1973. Besloten werd in 1974 de Waterhoentelling te continueren.
Op 18 februari werd, evenals in 1972, een roofvogeltelling gehouden in de
Oostelijk
polders langs de randmeren tussen Muiden en Kampen, in
Zuidelijk Flevoland en in de Noord Oost Polder. Het verslag van deze telling
werd geplaatst in “De Korhaan” van mei/juni 1973.
Beslrten werd deze telling eveneens voort te zetten in 1974-» Gezien de
distributie van benzine, zal naar alle waarschijnlijkheid deze telling
geen doorgang kunnen vinden.

en

In het voorjaar werden opnieuw diverse gebieden geïnventariseerd.
Het ligt in de bedoeling de resultaten successievelijk in "De Kcrhaan"
te publiceren.
Gedurende september en oktober werden weer trektellingen gehouden, dit
jaar op zes telposten langs de IJselmeerkust,
Helaas was het nog niet mcgelijk de resultaten van de trektellingen van
1972 te publiceren, doch het ligt in de verwachting dat dit in de loop
van 1974- zal gebeuren.
De veertiendaagse Eenrpcldertellingen, welke begonnen zijn op 11 noveni'
ber 1972, zijn in 1973 vocrtgezet en het ligt in de bedoeling hiermee
ook in 1974- verder te gaan.
Een verslag van de resultaten van een jaar Eempoldertellingen zult u in
"De Korhaan" tegemoet kunnen zien.
Tenslotte werd besloten met ingang van 1974- deel te nemen aan het z.g.
"Atlas-prcjeet".

P.v.d. Poel
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Jaarverslag

1973

subgroep

Nestkasten

Het verkrijgen var. de jaarverslagen was ook nu weer het grootste probleem. Er moeten nog enkele verslagen van 1972 ingeleverd worden.
Het verslag van 1971 verscheen en werd aan alle belangstellende instanties en particulieren toegezonden (ruil met eigen verslag).
Het adviseren van leden er de verkoop van enkele nestkastjes werd gedaan
door de heer H.de Groot.
Met behulp van de heer E.R.Osieck werd een nieuw systeem voor het vastleggen en verwerken van de nestkastgegevens ontworpen. Alle oude gegevens (vanaf 1968) werden op deze nieuwe kaarten verwerkt.
Veel dank komt toe aan de heer Aalderink die de nieuwe systeemkaarten
tegen sterk gereduceerde prijs voor ons liet drukken.
Van de controleurs zal afhangen of het nieuwe systeem een succes gaat

worden.

Het contact met het G.N.R, via de heer Burgers, verliep gelijk andere
weer bijzonder prettig,
t

R.G. Moolenbeek
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Jaarverslag

1973

van

de subgroep Excursies

In 1973 werden IA excursies gehouden, te weten;

4 avondexcursies:
7 maart: uilenexcursie naar het landgoed Groeneveld en omgeving, ca. 30
deelnemers.

22, 24

en

29 mei:

excursies Naardermeer, VWG-leden en 20 cursisten,

samen 42

pers.

1 nachtexcursie:

16/17

juni: gezamenlijke van de VWG Amsterdam en de VWG het Gooi e.o,
langs de uiterwaarden van de grote rivieren; 21 deelnemers;
gehoord werden o,a, Kwartelkoning, Steen-, Bos- en Ransuil en
Blauwborst; bij het licht worden lieten talrijke zangers zich
zien en horen, totaal 83 soorten;

3 ochtendexcursies:

7 jan*s

12 mei:

8 dec,:

4

landgoed Schaep en Burgh alsmede een deel van Bantam; 9 deelnemers; er werden 28 soorten waargenomen, waaronder Buizerd,
Sperwer, Groene- en Grote bonte specht, diverse groepjes Goudhaantjes, Kool-, Pimpel- en Staartmezen en Sijzen; ca, 250 vogels,
excursie vanuit Ankeveen naar de Dammerkade en omgeving; 12 pers,
waargenomen o,a. Purperreiger, Koekoek, Tapuit, Spinkhaanrietzanger, Snor, Grote- en Kleine karekiet, Tuinfluiter en Braamsluiper.
Flevcpolders; 8 deelnemers; waargenomen; 37 soorten, waarvan
18 soorten watervogels.

dagexcursies:

17 feb,: Ganzenexcursie naar de Flevopolders; 11 deelnemers,
18 mrt,; Texel; 12 personen; er werden 65 soorten genoteerd,
14. apr,; Het Zwin in Belgi’ê; door het uitvallen van een auto, slechts

met 4. personen,
10 nov,: naar de Peel; door verschuiving naar zaterdag (tengevolge van
de autoloze zondag) waren slechts 6 personen in staat deze excursie mee te maken; er werden 33 soorten gezien.
2 weekendexcursies:

6/8 apr«: Ameland in het voorjaar; 15 deelnemers; ondanks regen
vrind werden 89 soorten genoteerd,
okt,;
Ameland in het najaar; zie hiervoor het verslag van
26/28

en veel
D,A,Jon-

kers in de vorige Korhaan.

Verder bestonden er in september plannen tot deelname aan de Zeevogeltrekexcursie op de Noord- en Waddenzee, gehouden door de VWG Amsterdam,
alsmede het houden van een extra dagtocht naar Texel, Door het te laat
verschijnen van "Dc Korhaan en de daardoor niet aan alle leden bekend
zijnde mogelijkheid tot deelname, konden deze excursies gaen doorgang
vinden.
Veel dank aan allen, die meewerkten aan het slagen van de gehouden excursies en aan hen, die hiervan een verslag maakten.
mpvx-„

.J.

L

Dwars-van+Achterbergh
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Jaarverslag

1973

van

de

subgroep Zuidelijk

Flevoland

Vergaderingen: Er werd dit jaar 5 maal vergaderd, n.l. op 10-1, 27-3,
15-5, 9-10, en 11-12. Het geplande schema “een bijeenkomst om de 2 maanden” bleek in verband met de vacantiespreiding niet haalbaar.
Tellingen:

De tellingen langs de Zuiddijk van de polder worden dit
jaar éénmaal in de 14 du.gon uitgelee' d.
De publicatie van de telgegevens, die in een reeks van
jaren werden verzameld, en die in één of meerdere verslagen in Limosa zouden worden geplaatst, kon' . door technische en financiële moeilijkheden dit jaar nog niet
plaats vinden. Naar een oplossing voor dit probleem wordt
nog steeds gezocht.

Gooikust
tellingen:

Met het tellen langs de Gooimeerkust aan de Gooise kant
werd dit jaar een oegin gemaakt. Nadat deze gegevens met
die van de Zuiddijk zijn gecombineerd zal kunnen worden
vastgesteld of deze tellingen, zoals ze nu worden uitgevoerd, nuttig zijn geweest voor de inventarisatie van het

Gooimeer.
Almere:

Gebleken is dat er bij het opstellen van de bestemmingsplannen in de polder Zuidelijk Flevoland aanmerkelijk meer
aandacht wordt besteed aan het behoud van bestaande natuurgebieden in de polder en zal men zorgen voor een overgang
van de stadskernen van Almere naar dbze natuurgebieden,
In het algemeen kan worden vastgesteld dat mede door de
door onze groep uitgeoefende druk, de inzichten bij de beheersinstanties van de polder duidelijk aan het veranderen
zijn. Onze werkgroep zal bij het ondernemen van eventuele
verdere akties met deze gewijzigde inzichten dan ook rekening houden.

Zanddijk:

In verband met het tot 'natuurreservaat’ verklaren van de
Zanddijk zijn ter bevoegden plaatse vragen gesteld ever
doeltreffende afsluiting, kontrole bij overtredingen en
het verstrekken van vergunningen aan onze leden voor het
doen van waarnemingen»

Leden:

Het aantal leden van de subgroep (15) is door de Gooikusttellingen uitgebreid. Een lid is, door permanente afwezigheid. tijdens de vergaderingen, afgevoerd.

Bestuur:

Tijdens de laatste bijeenkomst werd door de heren Blonet
en Kok de wens te kennen gegeven hun funkties van resp.
voorzitter en "technisch" secretaris te willen neerleggen.
Voor hen in de plaats werden de heer Koel als voorzitter
en Mevr, ‘A,C, Hartlief
als secretaresse gekozen.

J. Koel
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Inventarisatie
Smithuyzer Bosch
Dassen Bos
Geïnventariseerd doors

Verslag opgemaakt
Ligging

door;

en

P. van de Poel
H.G. ten Veen
J.W. van der Ley
H.G. ten Veen

en Terreinbeschrijving.

Het geïnventariseerde terrein wordt begrensd door de provinciegrens
Noord-Holland/Utrecht, het Smithuyzerbos (Bouvy), Het Wasmeercomplex, de
rijksweg naar Utrecht en het rijwielpad vanaf de Zwaluwenberg,
Het terrein, dat ongeveer 150 ha. groot is, bestaat uit een afwisselende
begroeïng van loof- en naaldbomen net een aantrekkelijke onderbegroeïng
van struiken. Grote gaten zijn echter gevallen bij het deel aan de nieuwe
rijksweg, veroorzaakt door de stormen in 1972/1973.
Deze nieuwe rijksweg veroorzaakt overigens een aanmerkelijke verstoring
van de rust, terwijl ook de intensieve ruitersport afbreuk doet aan de
waarde van het gebied.
Dit geldt tevens voor de vele recreanten die het gebied in de weekends
bezoeken.
Het grootste deel van het gebied is in beheer van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat, De rest is privé bezit.
Inventarisatie methode:
Bij het Inventariseren werd te werk gegaan volgens de territoriumbepalings methode. Vanaf eind februari t/m begin juni werd het gebied wekelijks bezocht.
Het vertrekpunt werd elke week gewijzigd, terwijl het tijdstip van vertrek
meestal even vóór zonsopgang lag. Het gebied werd bovendien ook op andere dagen en uren bezocht.

19

Broedvogels

So*rt

Aantal brfedparen

Eventuele opmerkingen

Bergeend
Fazant
H»utduif
Tortelduif
Greene specht
Grote b*nte specht
Zwarte specht
Boompieper

1
8
11
3
2
9
1
2

minimaal

Winterkonlng
Heggemus
Grjte lijster
Zanglijster
Merel
Gekraagde roodstaart
Roodborst
Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis
Tjlftjaf
Goudhaantj e
Bonte vliegenvanger
K#olmees
Pimpelmees
Zwarte mees
Kulfmees
Matkop

11

max,
max,

13
6

max,
max,

4-

max.
max.

14
14

maximaal

max. 11

2 exx. In struck
tussen sp#orlijn en
n#g

weg

Staartmees
Btomkruiper
Geelgors
Sijs
Gaudvink
Vink
Spreeuw
Zwarte kraai
Kauw
Vlaamse gaai

4-

5

1
3
17
10 ■
12'

3

21

1
8

6
6

max. 8
max, 8
in nestkasten

2

27

max,

5

11

max. 12
max, 10

9

1
1
1
3
1
2
7

4

1
1
10

31

?

max. 2
max,

2

hoo gstwaars chij nlijk

20

Verdere waarnemingen:
Groenllng
Kneu
Wespendi ef
Keep
Ringmus
Ekster

Zlngend

mannetje

waargenomen

broedde waarschijnlijk in de buurt van de
spoorlijn

Holenduif
Opmerkingen:
De aanwezigheid van de Geelgorzen werd uitsluitend vastgesteld
je droge zandgrond met enige heide,

Boomklevers werden in het geheel niet waargenomen.

*p

een stuk-
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Inventarisatie 1973 Zuiderheide
Geïnventariseerd

door; Fam,

Helse en Fam, Dwars.

Verslag; N.J,Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum.
Terreinbeschrijving:
a. Li ggin g
Het geïnventariseerde gebied is voor een klein deel gelegen in de gemeente Hilversum ei voor het overige deel in de gemeente Laren en komt
voor op de topogr, kaart 32 A; Soestdijk,
Het wordt begrensd;
in het noorden; door de Hilversumseweg;
door de (Jade Postweg;
in het oosten
het
zuiden
door de Eemnesserweg;
in
door de bebouwing van Hilversum
in het westen
:

:

:

:

b. Oppervlakte: ca 100 ha.
c. Eigendom en beheer:
Het gebied is voor een groot gedeelte in eigendom en beheer bij de
Stichting Gooisch Natuurreservaat. Een deel van het terrein, ter grootte van ca. 11 ha, is eigendom van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij.
d. Vegetatie:
Het U.W.M,-gebied heeft een begroeiing van dennen. Voorts ligt er in
de oostrand van het geïnventariseerde terrein een voormalige zandafgraving, de z,g, "Zanderij van Koppel", De afgeschuinde taluds hiervan zijn begroeid met'dennen.
Ten behoeve van de Oeverzwaluwen, die er broedden
toen de zanderij
neg in bedrijf was, heeft de Stichting Gooisch Natuurreservaat een
speciale wand afgegraven.
Aan de voet van de helling bij deze wand ligt een bijenschans.
Het noordelijk deel van het gebied heeft een dominerende opslag van
Vliegdennen, afgewisseld do#r Eikenhakhout, Larix-aanplant, Vogelkers,
Berk en Krentebccmpjes. Op enkele plaatsen staan dichte Bremstruiken.
Tussen St.Janskerkhof en de U.W.M, ligt een heideveldje met een open
karakter, Hierop staat voornamelijk Berk, Vliegden, en Vogelkers.

Inventarisatiemethode:
Het terrein is geïnventariseerd volgens de zg. territoriumbepalingsmethode. Hiertoe werd in de periode van J+ maart t/m 30 mei 1973 het gehele gebied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels,
De inventarisaties hadden plaats op;

4

maart

11 maart
18 maart

25 maart
1 april
12 april

:

:

;
:

:
:

.7,00

6,30

-

-

6,30

10.30
6,00
6,00

-

-

1§»00 -uur

21 april

:

10,00 uur
10,30 uur
14.30 uur
11,00 uur
lO,OO uur

29 april

:

6 mei
13 mei
30 mei

:

;

:

5.30

5.30

5.00
5.00
4.4-5

-

-

-

-

-

11,00 uur
9.30 uur

10,30 uur
10,00 uur
10,30 uur.
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Elke inventarisatiedag werd een ander vertrekpunt gekozen. Bovendien
werden er enkele korte middagbezoeken aan het gebied gebracht. Door intensieve betreding van bijna het gehele gebied en door het ontbreken van
toegangsbepalingen (zoals o.a,"wandeling alleen op wegen en paden toegestaan", "honden aan de lijn in dz broedtijd"), was een verstoord evenwicht in de natuur bv, het vegelgedrag, goed waar te nemen.

BROEDVOGELLIJST
Soort
—

Fazant
Klevit
Houtduif

Tortelduif
Groene specht
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boompieper
Winterkcning
Heggemus
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Gekraagde roodstaart
Zwarte roodstaart
Rocdborst
Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis

Tjiftjaf

Flutter
Goudhaantje

pmerkingen

Aantal
brcedparen
niet geteld

2

alg, broedvogel
le waarn. 12-4.
later regelmatig overvliegend

5

-

3

1

verm, nog

1 paar

1

3
3

3
5
A

bij elkaar op een klein heidet erreintj e
le waarn,: 21-4-

2
12
le waarn,:
le waarn,;

6-5
6-5

2
10

waarn,:
waarn,:
waarn,:
waarn,:

6-5

6

le
le
le
le

1

le

1

bulten dit broedgeval werden
steeds zwervende troepjes tot
max. 35 ex. waargenomen

waarn.: 6-5

A

1

6

1

6-5

12-425-3

;

Koolmees
Plmpelmees
Zwarte mees
Bocmklever
Geelgors
Groenllng
Goudvink
Vink
Spreeuw
Ekster

Vlaamse gaai

5

1
1

1

A

2

1

1
7-10
2

6

le waarn,: 1-4in naart; doortr. troepjes
)
)
)
)

buiten het broedgeval
zwervende ex.
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Gedurende de terreinbezoeken werdende volgende vogelsoorten waargenomen
die niet als broedvogel werden vastgesteld:
Blauwe reiger
Bergeend
Buizerd
Torenvalk
Wulp
Grutto
Kokmeeuw
Koekoek
Bosuil
Kulfleeuwerik
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Graspi.eper
Witte kwikstaart
Grote lijster
Kramsvogel
Koperwiek
Tapuit
Grasmus
Bonte vliegenvanger
Kuifmees
Matkop
Staartmees
Boomkruiper
Rietgors
Putter
Kneu
Keep
Ringmus
Zwarte kraai
Bonte kraai
Roek
Kauw

regelmatig avervliegend
II

ff
ft

ft

It

Yf

"

"

"

"

If

*1

II

It

regelmatig
regelmatig
regelmatig
regelmatig

1

h 2 ex,; 18-3: 7 ex.
1 h 2 ex ; l?-3* 12 ex.

1

ex, waargenomen

waargenomen

cvervliegend
doortr, groepjes;

12-4.:

max,

80 ex.

in maart: dtortrekkend
ii

it

ti

ii

2M
2W regelmatig zwervend waargenomen
regelmatig doortr, groepjes
1M + 1W verschillende keren waargenomen
vermoedelijk tuinbewoners
zwervende groepjes
zwervend waargenomen
zweirvende groepjes
+

doortr, groepjes; 12-4-! max, 20 ex.
30-5 s 4- ex, dcortrekkend
6-5: 4 ex. dcortrekkend
doortrekkend

zwervende groepjes tot max, 18 ex, waargenomen
regelmatig waargenomen
18-3: 2 ex, samen met Zwarte kraaien
regelmatig waargenomen
ti

ii

24

Broedvogelonderzoek

Van het Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V, werd onderstaande
oproep ontvangen.
Graag wordt hieraan door plaatsing in “De Korhaan” verdere publiciteit
gegeven.
Willen zij, die gegevens inzenden aan genoemde adressen, ervoor zorgdragen, dat de gegevens uit het werkgebied ook bij het secretariaat van de
subgroep Avifauna terecht komen ?
Oproep tot medewerking aan het broedvogelonderzoek in

1974

Amsterdam-1010, Ta 1,020Blauwe reiger; A.A.Blok, Vrijheidslaan 60
Westzaan,
en
’ïno
Te 1,075-87214-,
Burg.Verstegenstraat
26,
k.
s,
7Ï174.
Medewerking wordt gevraagd voor landelijke telling van alle nesten gedurende de periode half april tot half mei 1974-, Nieuwe gegevens zijn van
belang i,v,m, beschermings- en beheersproblemen, pesticiden- en populatie-onderzoek en internationaal jachtbeheer. Verdere inlichtingen bij de
bewerkers. Ook gegevens uit voorgaande jaren zijn welkom.
,

A,de Vries, Jachtweg 9> Arnhem.
I3ê vdïgënHe gegevens worden gevraagd; gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente). Opgaven van boomsoorten (volgorde van talrijkheid),leeftijd bos. Aantal broedparen, Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten);

Boomklever;

in welke boomsoorten, Voedselzoeken; in welke boomsoorten in broedtijd
en in welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort
niet voorkomt, zijn welkom.
Fluiter: W.Loode, Kievitlaan 31, Maartensdijk (ü). Te 1,034-61-194-0,
Opgave gevraagd van zingende exemplaren vanaf eind mei, biotoop (soort
bos, boomhoogte, struiklaag, bodembegroeTng). Gegevens van vroegere jaren ook welkom.
Klapekster!

J.C.P.van Kessel, Evestraat 18, Veldhoven (NB), Te 1,04.0-

Gevraagd: Gegevens over broedgevallen. Ook waarnemingen uit de rest van
het jaar.

Grauwe klauwier: J.A.J.VInk, Julianalaan 72, Da Rijp (NH),
in duidelijk omschreven gebieden.
Omdat wordt aangenomen dat deze soort verdwijnt, zijn ook gegevens uit
voorafgaande jaren welkom.

bevraagd wordt" aantallen broedgevallen

Putter: B,v,d,Veen en D.A.Vleugel, Borniastraat 89, Leeuwarden, Tel,
-22930, Gevraagd wordt waarnemingen van zingende mannetjes, plaatsen, data, biotoop.
Oeverzwaluw: H,N,Leijs en J,J,F,E,de Wilde, Diedenweg 14-, Ede, Tel,
ÖSSSÖ-13538. Aanvullende gegevens worden gevraagd betreffende inventarisatie van kolonies, tellen bewoonde holen, slaapplaatsen in de nazomer
en trek.
Torenvalk; B.Loos Jr,, Minervapleln 4a, Utrecht, Tel, 030-514884.
Na 5 jaar,herhaling onderzoek voorkomen van de Torenvalk. Gelieve gegevens over nestplaatsen in 1974 te melden en, indien bekend, aantal uitgevltgen jongen. Ook gegevens uit de winterperiode 1973/’74 zijn welkom.
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Medewerkers wordt gevraagd zich voor verdere inlichtingen tot de vermelde
bewerkers te wenden. Dringend verzoek: Wilt u bij iedere waarneming vooral duidelijk plaats, gemeente en zonodig zelfs provincie vermelden. Dit
maakt het verwerken van de gegevens veel gemakkelijker.
De bewerkers van de Appelvink (A.Smit en N.v.d.Beek, Lugtenburgerweg 38,
Nunspeet, Te 1,034-12-3883.) houden zich aanbevolen voor nagekomen gegevens
over 1972 en daarna.

In dit nummer van de Korhaan vindt U, voor zover U nog niet
betaald had, een acceptgirokaart. Gebruikt U deze kaart s.v.p.
voor de betaling van de kontributie en het abonnementsgeld
op het Vogeljaar,

Uw kopij

wordt nog steeds ingewacht op het onderstaande adres:

SUMATR

33

HILVERSUM

Kopij voor het eerstvolgende nummer van De Korhaan dient
aanwezig
op 1 maart a.s, op het hierboven genoemde adres
te zijn.
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Lijst

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

Het bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

:

:
;

Leden

:

momenteel vacant;
J.Klein, Zvanriemakers trapt 12, Bussum, tel, 02159-13389;
Mw c H.E.Disselkoen-Piepers, Beethovenlaan 4-5, Hilversum,
tel. 02150-46285;
bij deze leden berust tevens het contactadres van de voor
hun naam genoemde subgroep;
Avifauna: PcV.d.Poel, Ten Katelaan 2, iï,suiu, 02150-13887;
Nestkasten: R.GrMoolenbeek, Erfgooierstraat 597, H.sum,

te 1.02150-51461;

Excursies; mevr, L,J.Dwars-van Achterbergh,

Prinsenstr.ls

Hilversum;
4, Nw.Loosdrecht,
te1.02158-3513;
mevr. A.C.Hartlief, Lange Heul 229, Bussum
te1.02159-31226;

De Kor haan; D.J.M.Ras,, Jan Steenlaan

■

Zd,Flevoland;

Verdere contactadressen:

6, Huizen, te1,02159-18661;
ConiroleursTögelwet 1936: L,F o Rijnja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussuin;

Ringonderzoek; E,R,Osieck, Noord-Crailoseweg

Tentoonstellingen en propaganda: mej„ X.Vervoort, Arubalaan 4, Hilversum,

te1.02150-53654-;

Vogelcursus: mevr„ M.ThnGroen-vanHarmelen, Ferd.Bollaan 11, Baarn,
’

tel. 02154--3043;

Inzenden vaarnemingskaarten: A.Bode, Bankertlaan 87, H.sum, 02150-13950;
Öpgëven excursies: C,le Rooy, Rading 80, Nw.Loosdrecht, 02158-1641 (na 6u.)
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