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HET GOOI EN OMSTREKEN
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februari 1977

Redactioneel

Donderdagavond

24 maart vindt wederom onze jaarlijkse Algemene

Ledenvergadering plaats.In dit nummer vindt u het jaarverslag van de

secretaris, het financieel overzicht 1976, begroting voor 1977
jaarverslagen van de diverse subgroepen.

en de

Wanneer u deze leest zult

u begrijpen dat er door de bestuursleden veel werk is

verricht.

In het nieuwe verenigingsjaar moeten er enige bestuursleden bijkomen
wil onze vereniging zijn werk even goed of beter kunnen doen.
Dit jaar bestaan wij tien .iaar;

wij hebben meer dan 200 leden

-

er zijn toch wel enkele leden die zich voor een functie beschikbaar

willen stellen?

Graag zo spoedig nogelijk een telefoontje naar onze

voorzitter of anders opgave voor aanvang van de vergadering.
Wij begrijpen best dat de meeste leden liever actief zijn "in 't veld",
maar de andere werkzaamheden moeten toch ook worden verricht.
U moet het maar eens proberen, het geeft ook veel voldoening.

In dit nummer wekt êên onzer leden u op actief deel te nemen in onze
workvroep

-

een inventarisatie van een terreintje naakt dit nog eens

duidelijk.
Verder in deze Korhaan twee excursieverslagen, de waarneming van een
Zeearend en de vaste rubrieken ontvangen litteratuur en veldwaarnemingen.
Tot slot het volgende s

'

KOMT ALLEN OP ONZE LEDENVERGADERING!

2

Programma

Zondag 20 maart

Donderdag

Zaterdag

24

maart

26 maart

:

ï

Ochtendexcursie langs de GOOIMEEERKUST.
Vertrek om 7.00 uur vanaf de pier te Huizen. Onder
leiding van de heer R. v. Maanen gaat u kijken en
luisteren naar de reeds gearriveerde broedvogels
en alle andere in die tijd aanwezige soorten.
ALGEMENE LEDENVERGADERING (dus voor alle leden).
Na- het officiële gedeelte zal ons lid de heer
E. Boeve twee' van zijn zeer bekende films vertonen
namelijk over het "nestleven" van de Koolmees en
de Si irtmees.
Het bestuur heeft juist nu de heer Boeve gevraagd
omdat hij precies 10 jaar geleden dezelfde films
voor ons vertoonde en toen onze eerste lezinghouder was.

s Dagtocht naar TEXEL.

Vertrek om 3*15 uur vanaf het Oosterspoorplein te
Hilversum, Bent u al eens meegeweest ? Dan weet u
het al: "Pijn zo’n lange voorjaarsdag op dit

vogelrijke waddeneiland".
Lees nog eens een verslag in de reeds verschenen
U geeft zich
Korhanen ! De kosten zijn ca. ƒ25,
dan op voor 20 maart.
De leiding berust dit keer weer bij de heer IJ.Vogel.
—.

Zondag

22

-

24

5

april

april

:

:

Vroege ochtendexcuxsie MKEVEEN.
Vertrek om 6,00 uur vanaf de parkeerplaats naa§t
de kerk. Wandelexcursie via het Bergse Pad en dq
Dammerkade door dit plassengebied onder leiding van
de heer R.G. Moolenbeek.
Weekend SCHIERMONNIKOOG.
We vertrekken vrijdagmiddag vanuit Lauwersoog met de
boot van 16,45 uur (evt. 19.00 uur). Zondag terug
met de boot van 18.00 uur vanaf Schier. Op dit eiland huren we fietsen, We verblijven in een kampeerboerderij, waar we zelf onze maaltijden verzorgen.
Met behulp van de heer IJ. Vogel stippelen we onze
dagtochten uit, daarbij spelen weer en waterstand e.d.
een rol.
Bij enkele VWG' ers is het reeds Bekend dat als u niet
te veel eisen stelt aan accomodatie en geen uitgebreide
diners verlangt (dan blijven de kosten ook zeer laag
ca. ƒ6O, —) dan heeft u een prettig vogelweekend, op
dit mooie en rustige eiland.
dekens
U dient zelf te zorgen voor een slaapzak
Warme kleding, laarzen en waterdichte kleding kan
helaas ook noodzakelijk zyn. Ook brood meenemen voor
vrijdag en zaterdagmorgen, thermosfles, bestek, beker,
bord en een theedoek.
Opgave zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor 15 april
vooruit moet worden
bij de heer O.de Rooy, waarbij ƒlO,
betaald.
-

en/of

—
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Donderdag 28 april

s Deze avond willen we beschouwen als de JUBILEUMAVOND.
Dit ter ere van het 10-jarig bestaan van onze
Vogelwerkgropp ’t Gooi e.o,
De bekende cineast Jo van Dyk uit Oostzaan zal een
tweetal films laten zien en toelichten, De eerste
film gaat over Neerlands eerste natuurreservaat
het Naardermeer.
In de film varen we door vele sloten en plassen,

ontmoeten Lepelaar, Purperreiger en Baardmees,
In de uitgestrekte rietvelden broedt nog ieder jaar
de Bruine Kiekendief,
De tv ede film laat ons kennis maken met de
Vogels van het Duin,
Het afwisselend landschap van duin, strand, bos en
akkerland heeft een zeer gevarieerde vogelbevolking.
Wulp en Uil maar ook Merel, Heggemus, Nachtegaal,
Pitis, Scholekster, Kievit tot Wilde Eend toe, kunnen
wij hier ontmoeten.
Wij zien u graag allemaal op deze fantastische ledenavond !

7 mei

Zaterdag

16

mei

24

mei

Maandag

•

:

en

Dinsdag

Gezamenlijke excursie met de Vogel- en Natuurwacht van
I s-Hertogenbosch en Omstreken,
Vertrek uit Hilversum Oosterspoorplein 5 uur, station
*s-Hertogenbosch 6 uur. De excursie duurt tot ca 14.00
uur. Vorig jaar maakten we onder hun leiding een wandeling door de gebieden van de Nemelaar en de Kampinahe-jle. Ook nu laten ze u weer kennis maken met gebieden
en het vogelleven in Noord-Brabant. Opgave i.v.m. autoindeling is noodzakelijk voor 1 mei.
Avondexcursie per roeiboot op het NAAEÜEEMEER.'
Vertrek om 19.00 uur-vanaf het huis van de fam.Hoetmer.
Dit is te bereiken door vanaf de Torenflat in Naarden
de Overscheenseweg te volgen en bij het bord
linksaf te slaan. De tocht duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Opgave voor 10 mei (er kunnen maar een beperkt aantal
mensen mee). De kosten ad ƒ8,
pp vooruit te voldoen
aan C. de Rooy,
—

Voorlopig te verwachten excursies:
Juni

i

Avondexcursie Oppad 's-Graveland
Jaarlijkse nachtexcursie langs de grote rivieren.

Opgaven

(maar ook verhinderingen) bij C.deßooy,

telj

02158-1641 (na

18.00 uur.)

met vermelding wel/niet autobezitter en het aantal beschikbare plaatsen.
Let u op de juiste vertrektijd ! Denkt u aan proviand bij de dagexcursies.
Thermosfles met inhoud is ook prettig, zo ook laarzen en regenkleding.
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Bestuursmededelingen

Ledenmutaties
Nieuwe leden;

P.N. Boerwinkel
J. Hartog

Rijksstraatweg
B. Ingellaan

20,

Nieuwersluis

12,

Ankeveen

B. Ingellaan

12,

Laarderweg

95»

Ankeveen
Bussum

Neuhuysweg

7,

Laren

Tulpstraat

9»

Hilversum

«

Nieuwe huisgenootleden:

Mevr. L, Hartog-Van Berkel
J.J. v.d. Sluis
Bedankt:
ter Kuike-Schaars

Mevr, A.

Nieuw adres:

C.J. Steemaan

Cursus Vogelherkenning
De voorjaarscursus Vogelherkenning is op 15 februari weer gestart in de
Zuiderkerk, Abraham Kuyperlaan te Bussum, Deze cursus wordt elke woensdagavond, 20,00 uur gehouden tot en met 6 april.
Toont u ook eens uw belangstelling voor het voortreffelijke werk dat een
aantal van onze leden hiermee verricht !

Contributie 1977
Helaas is er in ons vorig nummer per ongeluk vermeld dat huisgenootüdmaatschap ƒlO bedroeg (i,p,v, ƒ 7,50), Gelukkig hebben de meeste leden
begrepen dat dit een misverstand was, zodat er maar enkelen teveel hebben
betaald. Dit zal natuurlijk aan hun worden gerestitueerd,

(penningmeesteresse)

P.S.:

Nu we het toch over contributie hebben, mag ik die leden die dit jaar
hyn Contributie,.nog- niet hebben betaald, hierbij aansporon om dit
alsnog zo-gauw nogclijk tc doen? Alvast hartelijk bedankt!

ATTENTIE

-

voor de tweede Nestkasten Timnerdag op 2 april 1977

Wij hopen dat vele leden van onze Vogel "Werk"groep ons zullen komen helpen met
het maken van nestkasten. Onze vereniging heeft dringend behoefte aan een paar
honderd kasten en met voldoende hulp kunnen wij er zeker honderd naken.
Wij mogen gebruik naken van de werkplaats van de kliniek "Do Liniten",
Naarderstraat 282, Huizen. De werkplaats ligt aan het einde van de lange
oprijlaan. De hole dag vanaf 8 uur kunnen wij er terecht, dus evt, lunchpakket
meenemen en natuurlijk een hamer! Voor koffie wordt gezorgd.
Subgroep Nestkasten
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Algemene Ledenvergadering

Van de Vogelwerkgroep s "Het Gooi en Omstreken"
Datum: donderdag

24

maart

1977 Aanvang

In de zaal van de GOEDE HERDERKERK, Simon Stevinweg

20, 00 uur

146

te Hilversum.

AGENDA:

1.

Opening

2,

Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van
25 maart 1976. (opgenonen in de Kórhaah van 1976, no, 2)

5.

Bespreking
a. Verslag
b. Verslag
c. Verslag
d. Verslag
e. Verslag
Deze

van de onderstaande jaarstukken;
van de secretaris
van de subgroep 'Avifauna'
van de subgroep 'Nestkasten'
van de subgroep 'Excursies'
van de subgroep 'Zuidelyk-Flevoland'

jaarstukken zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen,

f. Redactie-beleid

4.

Bespreking van het financieel beleid:
a. Verslag van de Kascommissie
b. Vaststellen van de rekening over 1976
c. Goedkeuring van de begroting voor 1977

5.

Bestuursverkiezing:

.

.

a. Voorzitter;
De heer Harder treedt af als voorzitter en stelt zich niet meer
herkiesbaar. Tot op heden is het bestuur er nog niet in geslaagd
een nieuwe voorzitter aan te trekken,
b. In de in 1976 ontstane vacature van penningmeesteresse kon door
het bestuur tussentijds worden benoemd Mej, A. van Leyden.
Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor deze benoeming te bekrachtigen.
c. Voorzieningen in de overige vacatures;
Aan de beurt van aftreden zijn;
de heer R. van Poelgeest (Avifauna), die zich weer herkiesbaar
zal stellen. Het bestuur stelt voor de heer Van Poelgeest opnieuw in zijn functie te benoemen,
Mevr. A.C. Hartlief (Zuidelijk-Flevoland), zij stelt zich niet
meer herkiesbaar. I.v.m, de opheffing van de subgroep Z,Flevoland
stelt het bestuur voor geen nieuw lid in deze functie te benoemen,
-

-

d. Overige bestuursleden;
Mevr, R. de Wijs-Tabois (lid van het bestuur), stelt zich niet meer
herkiesbaar. Aangezien Mevr. de Wijs-Tabois een deel van haar werkzaamheden blijft voortzetten, stelt het bestuur voor geen nieuw lid
meer in deze functie te beneemen,
De heer P. v.d. Poel (lid van het bestuur en als vice-voorzitter
optredend) r stelt.zich niet meer herkiesbaar. In deze vacature kan
het bestuur tot op heden nog niet voorzien.
Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering
schriftelijk bij het botótuur worden aangemeld. (i)

N,B,

6
6,

Verkiezing lid Kascommissie;
Aan de beurt van aftreden is de heer S.H, Poelstra; deze stelt zich
herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen,

7,

Rondvraag,

8,

Sluiting,

(1)

Volgens artikel IQ.yan de .statuten moet een eventuele

•tuur voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf leden
schriftelyk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Jaarverslag

van

de secretaris

over

1976

Ledenbestand
aantal leden op 31 december 1975
afgevoerd wegens bedanken,
royement, overlijden e,d.

31

28

Ï97
31

aantal nieuwe leden
aantal leden op

225

december

1976

228

Bestuur

Het bestuur werd gevormd doors
de heer J, Harder, voorzitter;
de heer H.J, ten Brinke, secretaris;
mevr, H.E, Disselkoen, per 1 mei opgevolgd door mej. A. van Leyden in
de functie van penningmeesteresse;
de heer R. van Poelgeest, voor de subgroep Avifauna;
mevr, L.J. Dwars-van Achterbergh, voor de subgroep Excursies;
de heer H,W, de Soete, voor de subgroep Nestkasten;
mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois, beheer Noodschool;
de heer P. v.d. Poel, lid van het bestuur en als vice-voorzitter
optredend;
Van de redactie van de Korhaan werden de bestuursvergaderingen bygewcond
door de heer W.E, Cohen
de heer R. van Maanen (tot 1 augustus'.

en/of

Het bestuur vergaderde op 8 jan,, 11 mrt,, 6 mei,
en 9 dec, 1976.

26 aug,, 14

Ledenavonden

In 1976 werden de ledenavonden gehouden op:
22 jan.
Lezing met dia's door de heer Blok over de Blauwe Reigers in
-

26

febr,

25

mrt,

-

Nederland.
Lezing met dia's over de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningsleiding bij het Naardermeer, door de heer Greven uit
Voorschoten,

22 apr,

23 sept.
28 okt,

25

nov,

-

-

-

-

-

Algemene Ledenvergadering, met na afloop de film van Jan van
de Kan over het verdronken land van Saeftinge.
Lezing met dia's over het eiland Texel door de heer Steenhart
uit Berkhout*
Lezing met dia's en film over "Vogeltrek langs de kust" door
de heer Buurma.
Een 2-tal films. "Vogels in eigen land" en "Operatie Frankrijk"
door de heer Van Spanje uit Zwanenburg.
Inleiding met vertoon van dia's over de Vogelwet van 195& door
de heer Binsbergen, inspecteur vogelbescherming ministerie CRM,
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Bezwaar- en beroepsschriften

.-avHet
.
.

bestuur van de VWG heeft bij Ged, Staten van Noord-Holland
een bezwaarschrift ingediend tegen een aanvraag om concessieverlenging aan de Amsterdamse Ballast.Bagger en Grond BV voor
zandwinning in de Spiegel- en Blijkpolder bij Nederhorst den Berg,
Ondanks de vele ingediende bezwaarschriften is de concessie
inmiddels verlengd tot uiterlijk 31 december 1979.

b. In 1975 heeft het bestuur van de VWG bij Ged.Staten van NoordHolland een bezwaarschrift ingediend tegen een ontwerp-bestemmingsplan "De Omloop" van de gemeente Laren.
Omdat aan de ingediende bezwaren slechts gedeeltelijk en naar
het oordeel van het bestuur in onvoldoende mate is tegemoet
gekomen heeft het bestuur van de VWG beroep ingesteld bij de
Kroon,

Hondenaarilijngebod Gooisch Natuurreservaat
Over de uitbreiding van het hondenaanlijngebod is in goed overleg tussen
de voor- en tegenstanders een gezamenlijke aanbeveling aan de Stichting
het Gooisch Natuurreservaat gedaan. Het GNR-bestuur zal onderzoeken
in hoeverre zij dit als basisvoorstel kan gaan hanteren.

Vogelcursus
Ook in het afgelopen jaar konden weer twee vogelcursussen worden ge>
organiseerd.
Opnieuw was de belangstelling zeer groot en werden beide cursussen
volgeboekt. De organisatoren, de dames Last en Reddingius en de heren
van de Poel, Visser en Vogel, blijven enthousiast doorgaan.
De Korhaan

In 1976 verscheen ons blad vijf naai. Hoewel de redactie wel voldoende
copij ontving, kwaa deze vaak nog laat binnen. Hierdoor was het sons erg
moeilijk de Korhaan op tijd te laten verschijnen.
Contacten met andere organisaties

Gedurende het verslagjaar werden goede contacten onderhouden of-gelegd
□ets a. Stichting het Gooisch Natuurreservaat-;"
b. Contactraad-Natuurbéscherming in het Gooi 5
"

c. Leefmilieu het Goois
d. Werkgroep Ontwikkeling Eedland;
e. Commissie Natuurschoon en Recreatie van het Gewest Gooi- en
Vechtstreek;
f. Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV;
.

.

g. Stichting "Het Vogeljaar";
h. Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland;
i. Staatsbosbeheer in Noord-Holland en Utrecht;
j. Rijksinstituut voor Natuurbeheer;
k. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
l. Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie;
m. Vogel- en Natuurbéschermingswacht voor 's-Hertogenbosch e.0.;
n. Stichting Culturele Gemeenschap Bussum.
Activiteiten van de subgroepen
Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke

jaarverslagen,
:„I)e

secretaris,
H.J. ten Brinke
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Financieel overzicht 1976
4410,—

Kontributies
Vrywillige bijdragen
Subsidies
Renten

/

fl

Rapporten/verslagen

124,61

tl

17,—

II
II

55,50
900,—

De Korhaan

Secretariaat
Penningrneesteresse
Div. Bestuurskosten
Ledenavonden

1!
II
It

"Vogeljaar"

f

fIt

II

Sg. Nestkasten
Sg. Avifauna
Sg. Eempolders
Kosten Noodschool

II

Diverse Kosten
Afschrjjving Invent.

II

Re serveringen

II

Resultaat.15.76_

II

1622,18
82,70
28,15
118,19
771,50
5,28
44,05
58,70
20, 59
250,—
58,98
406,20
250,—

II
If
If

5487,11

II

-.1792^79

f 5487,11

Toelichting op enkele posten:
Subsidies;

hetgeen beIn dit bedrag is opgenomen een bedrag van ƒ 50,
trekking heeft op subsidie 1974 van de gemeente Larenj dit
—

.

bedrag was in eerste instantie in 1974 overgemaakt op de
rekening van de eerste penningmeester van de VWG, die dit
bedrag eerst in 1976 aan ons heeft gerestitueerd.

"Vogeljaar"! Dit betreft het tekort tussen de gemaakte werkelijke kosten
en de van leden ontvangen ƒ 10,
abonnement.
—

Décharge-verklaring:
de heren S.H. Poelstra en L.k, Rynja, leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, benoemd tot leden van de Kascontrolecommissie, hebben op 12 januari 1977 de boeken en bescheiden van de
penningmeesteresse gekontroleerd en akkord bevonden,

—-

..

...

Begroting
Kontributies

f 4200,—
EM

Subsidies
Nadelig Saldo

1500,—

1976

Be Korhaan

Seiretariaat

2000,—
X50,
100,—
—

"

Sg, Nestkasten
Sg, Avifauna
Sg. Eenpolders
Onvoorzien

5700,—

f

Penningraeesteresse
Diverse Bestuurskosten"

Ledenavonden
Kosten Noodschool
Sg, Zuid.Flevoland

f

..

"

"

"

"

"

"

"

/

200,—

1500,—
250,—
100,—
1000,—
200,—
100,—
300,—
5700,—

Toelichting op enkele posten:
Ledenavonden: In verband met het 10-jarig bestaan van de VWG is het bedrag
uitgetrokken voor ledenavonden extra verhoogd om enkele
"kostbare" sprekers te kunnen uitnodigen.
Nestkasten:
Dit bedrag representeert de verwachte kosten voor vervanSg.
ging van niet laeer bruikbaar zijnde kasten.
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Jaarverslag

1976 van de subgroep Avifauna

In januari werd de jaarlijkse (regionale) waterhoentelling gehouden,
tegelijk met de internationale midwintertelling voor waterwild. In februari werden in Flevoland en aangrenzende polders op het oude land de
roofvogels geteld, hiervan is in de Korhaan een verslag verschenen.
In maart (weer internationaal) en november (alleen regionaal) werd er
weer waterwild geteld in de belangrijkste gebieden daarvoor in het

Gooi.
Het atlasproject werd in het Gooi voortgezet 5 hierbij kwam in de reeds
bewerkte blokken weinig nieuws naar voren en werd met twee nieuwe blokken een begin gemaakt. In het voorjaar werd een tiental gebieden op
broedvogels geïnventariseerd, waarvan het Hol door middel van de reeds
bekende inventarisatie-weekenden en ongeveer 8 andere door vrijwel
wekelijkse tellingen (dit met het doel het verloop van de
broedvogelstand in de diverse jaren te volgen).
De vele personen die zich voor de organisatie van het weekend en voor
het daadwerkelijke telwerk hebben ingezet, ben ik hiervoor zeer
erkentelijk.
Dit wordt des te meer gewaardeerd omdat ik nauwelijks in staat ben
geweest van al deze tellingen iets uit te werken, waardoor het nut van
de tellingen wat meer naar de achtergrond verschuift.

Gezien de toenemende hoeveelheid administratief werk dat aan deze
tellingen vastzit, zou uitbreiding van de subgroep voor het
torische werk een uitkomst zijns zoals het nu is kan het niet lang door
gaans de ideëen om te tellen zijn er, de tellers zijn er en tellen,
en het verslag blijft uit, wat na langere tijd teleurgestelde tellers
oplevert, die dan niet meer opnieuw te motiveren zijn.
Namens de subgroep avifauna
Bob van Poelgeest

Jaarverslag

1976

van

de

subgroep

Nestkasten

De nestkastenverslagen 1974-1975 staan op stapel, naar zijn dit jaar nog
niet tot een afronding gekomen door de nog te veel ontbrekende for-

mulieren.
Door een persoonlijke benadering van de controleurs hopen we dit euvel
op te lossen. Lukt dit niet, dan zullen de verslagen 1974-1975 van de
reeds ontvangen formulieren worden gemaakt.

Er is dit jaar een klein verloop geweest van de controleurs. Enkele
terreinen zijn nog niet bezet.
Het eerder gedane verzoek on meer controleurs blijft dus van kracht !
Namens de subgroep nestkasten

H.W. de Soete
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Jaarverslag
In

1976

1976

werden

van

17

de

subgroep Excursies

excursies gehouden,

te wetens

3 avond-excursies:

4 art. Uilenexcursie Landgoed Groenevelt e.0.; 15 deelnemers,
18 mrt. Roeiexcursie,
Naardermeer; 20 deelnemers maakten van deze
gelegenheid gebruik en zagen o.a. Boomvalk, Bruine Kiekendief,
Koekoek, een Witoogeend, Zwarte Sterns en hoorden de Wielewaal
en een Roerdomp (zie verslag Korhaan 10e jrg. no, 3)«
10 liefhebbers waren aanwezig hoewel kletsnat na een
.1 juni Ankeveen
onverwachte onweersbui, vlak voor de excursie,
2 juni Acht personen waren weer present by Ankeveen,
-

-

-

1 nachtexcursies:
11-12
juni

6

Vanuit Waardenburg vertrokken 5 auto’ s met 18 personen, in oostelijke richting langs de Waal. Zij genoten van een bijna windstil
en een met maan overgoten landschap van o.a. Bos-, Rans- en Kerkuil, Bontbekplevieren, zeer actieve Bosrietzangers en helaas het
bescheiden geluid van de Kwartelkoning, In de ochtendschemering aan
de zuidkant van de Waal, barstte een vogelconcert los van o.a.
Wielewaal, Nachtegaal en Spotvogel. Ook Gele Kwikstaart, Grauwe
Gorzen, Roodborsttapuit en Boomvalk kwamen voor de lens. Totaal
81 soorten. Een indicatie voor de avifaunistische rijkdom van
het rivierengebied (zie verslag Korhaan jrg. 10 no, 5).

ochtendexcursies:

10 jan. Landgoed Hilverbeek en Spanderswoud. Negen personen namen deel
en zagen o,a. van de mezensoortens Kool-, Pimpel-, Zwarte- en
Staartmees alsmede Glanskop, Koperwieken, Buizerd en een vrouwtje
Carolinaeend.
Het was zacht weer, vrijwel windstil, droog maar somber. Vooral

25

apr.

2 okt.

31 okt.

28 nov.
11 dec.

5

Boomklever en Boomkruiper waren al in voorjaarsstemming (zie
verslag Korhaan jrg, 10, no, 2).
Oppad.- Kortenhoef sedijk
Moleneind en Kromme Rade; 9 deelnemers
Een straffe wind, maar een uitbundig stralende zon en zeer veel
jubelende vogels w.o. Snor, Sprinkhaanrietzanger, Braamsluiper en
als hoogtepunt een Beflijsterj totaal 60 soorten genoteerd (zie
verslag Korhaan 10e jrg. no, 3)
Gooimeerkust vanuit Huizen tot Valkeveens 11 deelnemers.
Aanvankelijk mistig, al gauw een zonnetje en we zagen hoog-overmoeiende Vinkachtigen, Mezen, Leeuweriken, Koperwieken, Grote
Lijsters en Boerenzwaluwen, Alsook hoorden we herfstzang van Tjiftjaf on verder zagen we Zwarte Roodstaart, Rietgors, Heggemus,
Baardmannteje en een overvliegende Roerdomp (verslag in de Korhaan
10e jrg. no. 5).
Landgoederen Schaep en Burgh en Boekesteyns ca, 15 personen,
Landgoed Einde Gooi e,o,s 9 deelnemers.
Eeapolders, ca, 6 deelnemers., zeer slecht weer.
-

dagexcursies:

7 feb.

Plevopolders. IJs op vaarten en plassen. Ook het Oostvaardersdiep
was langs de wegkant, op enkele wakken na, dichtgevroren. Benden
niet in grote aantallen waargenomen! ze verbleven by open water.
Circa 6000 Kol- en Rietganzen langs de Gooise weg, ca. 5700 Kolganzen en
365 Brandganzen langs de Meerkoetenweg. Naast de roofvogels
zijn een groep van ca, 1500 (!) Prater* waargenomen (verslag in de
Korhaan 10e jrg. no. 2).
+

_

1
20 art, Texels 12 deelnemers. Mistflarden bemoeilijkten de waarnemingen
in de vroege morgenuren. Later liet de zon zich zien. Veel
Eidereenden, Smienten en Rotganzen. In totaal 48 soorten (in de
Korhaan jrg, 10 no, 2 kunt u dit verslag aantreffen)
mei
De Nemelaar en de Kanpinaheides 8 VWG'ers uit het Gooi waren te
1
gast bij de Vogel- en Natuurwacht voor s-Hertogenbosch e,o, ( 15
•

•

man).

Bij de poort van Kasteel de Nemelaar wachtte ons een nest jong
van de Bosuil. Verder een albino Tortelduif, een Nachtegaal en
op de heide een Boompieper, Geelgors en Paapje,
De zeer warme excursiedag werd besloten met een bezoek aan de
Reigerkolonie bij kasteel Maurik (zie verslag Korhaan 10e jrg,
no,

25

6

3).

sept,Texel: 9 liefhebbers voor een lange voge'lrijke dag met b,v.
drie Beflijsters, een Kleine en een Grote Jager,' Grote Sterns en
Rosse Grutto’s, In het totaal 77 soorten, (zie Korhaan 10e jrg,

no. 5).

19 deelnemers, In het verslag (Korhaan 10e jrg,
no. 5) kunt u lezen dat, vergeleken bij vorige ganzen- en waterwildexcursies in dit gebied, er een troosteloze leegheid’ wat
ganzen betrof was. Er zijn 45 vogelsoorten waargenomen.

nov, Flevopolderss

2 veekendexcursies:

9-11
apr,

8-10
okt,

Terschelling; 5 leden genoten tijdens dit weekend van goed vogelweer maar vooral van de 77 soorten die zij in het vizier kregen
(zie verslag 10e jrg, no. 3).
Schiermonnikoog; 10 personen hadden zeer geslaagde excursies
tijdens dit weekend. Negentig vogelsoorten waaronder Parelduiker, Jan van Genten, Smelleken en Beflijster (verslag in de
Korhaan, jrg, 10, no, s)*

Ik wil besluiten net alle deelnemers te bedanken voor hun belangstelling, Maar in het bijzonder de excursieleiding, die zich steeds weer
belangeloos inspant om een excursie te doen slagen.
Al moet het mij van 'thart dat wij nog steeds een groot deel
van onze leden bij deze excursies missen.
Toon ook eens uw belangstelling, het verrijkt beslist uw kennis!
Namens de subgroep Excursies

L.J. Dwars-van+Achterbergh
Jaarverslag

1976

van

de

subgroep Zuidelijk-Flevoland

Vergaderingen

De bijeenkomsten op 17-2, 24-4, 14-9 en 9-11
op ll-1-1977, werden zeer wisselend bezocht.

1976

en de slotbijeenkomst

Gespreksthema' s
het doel van de- subgroep
het verwerken van de telgegevens
het bemannen van de teltrajecten
Door het bebouwen en in cultuur brengen van Zuidelijk-Plevoland, en het
toenemen van de waterrecreatie heeft de tnndens tot stabiliseren van
de vogelbevolking op het Gooimeer en langs haar kusten, zich bevestigd.
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Ilco van Woersem

De Gooise Vogelwerkgroep

Toen ik zo'n vijf jaar geleden op de Gooise
Vogelwerkgroep kwam, verwachtte ik een erg aktieve groep waarin ècht gewerkt
werd. Na al die jaren ben ik in dat "werken" toch wat teleurgesteld.
Het zit me al een tijd dwars.

We kunnen onze aktiviteiten in vijven splitsen: de excursies, de dia-avonden,
De excursies en dia-avonden
tellingen, inventarisaties en nestkastkontroles.
en
ze
leerzaam
en gezellig. Aan hun
zijn
terecht;
trekken veel liefhebbers
nut hoeven we niet te twijfelen.
Anders ligt het met de tellingen en inventarisaties. Vooral van de tellingen
zie ik het nut niet zo zitten. Ik heb het idee dat we met de hierdoor verzamelde gegevens erg weinig doen, terwijl er zo veel mee te doen is. Een paar
keer per jaar verschijnt een broedvcgellijstje in de Korhaan, soms vergezeld
van adviezen voor het opvoeren van het aantal brcedpaartjes.
Verder hoor je er niets meer van.
We hebben in het verleden wel wat bereikt met die adviezen.
Het Laegleskamp
weer
is
interessanter; de Zanddijk
wordt
afgesloten, behalve voor de vogelaars
Misschien hebben de adviezen
blijkbaar, die de bordjes niet willen lezen
ook wel een gunstige invloed op de mentaliteit van de hele bevolking gehad;
waarschijnlijk zijn de tellingen en inventarisaties ook nog leerzaam voor de
......

vogelaars.
Toch vind ik dat de concrete verbeteringen, die door ons bereikt zijn, tegenvallen.
We kunnen veel meer positiefs voor de vogels en de natuur in het algemeen doen.
Tot nu toe laten we het teveel bij kritiek op de gemeenten, waterschappen, boeren,
paardrijders en hondenliefhebbers, We moeten eens wat meer zelf gaan doen.
Wat valt er dan voor positiefs te doen?

Hiervoor wil ik onze vijfde aktiviteit als voorbeeld stellen: het nastkastenwerk.
is erg nuttig, De legsels zijn gemiddeld groter en de holenbroeders broeden
liever in nestkastjes. Een terrein kan enorm aan vogels winnen als er op de
juiste plekken de juiste nestkastjes bpgehangen worden, In Brabant bereikt de
Roofvogelwerkgroep Meierij goede resultaten met Kerkuilen- en Steenuilenkasten
beide uilensoorten nemen weer toe dankzij het op grote schaal ophangen van
-

nestkasten.
In het Gooi broeden Bosuilen, Holenduiven, Torenvalken, Roodstaartjes en Vliegenvangers graag in nestkasten, die zo gemakkelijk te maken zijn. Ook voor nie+holenbroeders is er veel te proberen. Nestgelegenheden voor andere roofvogels,
Ransuilen, Zwarte sterns, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen zijn eenvoudig te maken
en voldoen op sommige plekken goed. Speciale vleermuizenkasten kunnen voor deze
bedreigde zoogdiertjes uitkomst brengen. Want moeten we ons alleen met vogels
bezighouden?
.

Andere werkjes kunnen goede resultaten geven:- het maken van stijle wandjes voor
Ijsvogels zcals Staatsbosbeheer dat doet. En zo valt er nog wel meer te bedenken.
Baat het niet, het schaadt zeker niet! Ook indirect helpen fre de vogels;
knotwilgen knotten, hei kaalhouden, 'Amerikaanse vogelkers verwijderen, meidoornhebben en hakhoutwallen onderhouden. Jammer genoeg doet de Vcgelwerkgroep als
werkgroep nooit mee aan deze uiterst nuttige werkjes. Valt dit niet te', organiseren?
De afdeling Nestkasten bestaat uit misschien tien echt actieve leden. Voor heel
veel mensen zijn er nog terreintjes om te controleren of om er een nieuw "nestkastenbestand" op te bouwen. ledereen kan wel een hamer, zaag of kwast vasthouden
en iedereen kan wel één ochtend, middag of avond in het jaar missen om te helpen
met nestkastjes maken, Nestkastjes maken
het geeft zoA voldoening!
Vandaar ook dat,ik u uitnodig om eens op de komende nestkasttimmerdag te helpen.
-

Financieel en. organisatorisch kent de Vogelwerkgroep geen problemen. Hout kunnen
we bij slopers goedkoop krijgen, er is werkruimte en er moet veel werk verzet
worden. Het óntbreekt dus alleen aan U, Uw arbeid! Dames en heren, tot ziens
op de komende nestkasttimmerdag!
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Excursie Einde Gooi
Op zondagmorgen, 28 november jl. woei het nogal flink. Toch waren er toch een
tiental mensen bij het Hilversumse vliegveld verzameld om een wandeling door het
landgoed Einde Gooi te maken. In verband net de wind werd besloten on naar zo
veel mogelijk in het beschutte bos te blijven. Via de Noodweg liepen we naar het
landgoed en sloegen we daar rechtsaf de Huydecopersweg in, die tussen het landgoed
en het Tienhovenskanaal loopt.
We troffen hier enkele troepjes Sijzen aan.
In de oeverbegroeiing van het kanaal
scharrelden wat Merels en Koolmezen, terwijl af en toe een Winterkoninkje zich
liet horen. Onder de beuken langs het pad fourageerden enige Vinken. Een Valkje
vloog pijlsnel over, zo snel dat de soort niet exact kon worden vastgesteld.
In de weilanden zagen we Zwarte Kraaien en vooral veel Eksters,
Na enige tijd gingen we het landgoed zelf in en werden daar al meteen verrast
door een paar Boomkruipertjes op de stam van een dikke zonereik,
O

W.E. Cohen
Ook hoorden we Staartnezen en Goudhaantjes, Het echtpaar Helse wist ons veel te
vertellen over de hier vrij talrijk aanwezige paddestoelen. Vlakbij de grote
boerderij op het landgoed observeerden we o.a. Koolmezen, Pimpelmezen, Vinken,
Boomklevers en Kauwtjes, Op de akkers bloeiden nog enige gele Lupinen en nog wat
knoopkruld.
Vlakbij de Noodweg zagen we nog juist een Reegeit afspringen (aan de
spiegel herkenbaar door de zgn, schort, een klein wit "staartje"). Na het landgoed te hebben verlaten, staken we de noodweg over en wandelden we nog een stukje
over het zuidelijk gedeelte van de Hoorneboegsehelde.
Ook hier hoorden we Goudhaantjes en Staartmezen. Kuifmezen waren er ook, evenals Vlaamse Gaaien en
vooral weer veel Eksters, Via de Bosdrift bereikten we weer ons uitgangspunt,
met de herinnering aan een fijne en leerzame wandeling.
E.P. Klomp
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Waarnemingen

van een

Zeearend

was ik naar het Laarder Wasmeer gegaan om waterwild te
tellen. Terwijl ik rondkoek bij de grote plas (tijd 12.25 uur) vlogen
plotseling velen van de op het ijs zittende Kokmeeuwen schreeuwend op.
Op zo'n moment kijk je dan altijd naar de lucht in de hoop dat deze verstoring mogelijk door een roofvogel is veroorzaakt. Direct boven de Meeuwen
was echter niets te zien en ik veronderstelde dat het "loos alarm" was.

Op

28 december 1976

Op dat moment kwam er op enige afstand een grote vogel aanvliegen.
Mijn eerste reactie was: een Blauwe Reiger, Toen de vogel in de kijker
(8 x 56) kwam zag ik echter dat het een zeer grote roofvogel moest zijn.
Dadelijk viel hot op dat de vleugeltoppen diep gevingerd waren, De vleugels
De vogel maakte van opzij
waren lang, erg breed en de vlucht zeer rustig.
een wat "platte" indruk.
Even later was hij schuin boven mij, afstand ca,
200 ra,| de kop stak opvallend ver naar voren en de staart leek vrij smal.

Wat de kleur van het verenpak betreft is te vermelden dat de roofvogel van
boven en onder donkerbruin gekleurd was. Aan de bovenzijde waren ook nog
wat lichtere (geelachtige) vlekken te zien. Helaas was de roofvogel maar
korte tijd waar te nemen aangezien een groep beuken mij verder het uitzicht
ontnam. Do vogel verdween in zuidwestelijke richting.
Gezien de grotte, vleugelslag, vliegbeeld en kleur van deze roofvogel ben ik
de mening toegedaan een jonge Zeearend te hebben waargenomen.

In de litteratuur wordt de Zeearend opgegovon als een vrij zeldzame wintergast
die hier in een zeer klein aantal kan voorkomen (bv, Knardijk, Hoge Veluwe,
duinstreken en Waddeneilanden), De hierboven beschreven waarneming is niet de
eerste van deze soort voor het Laarder Wasmeer, Ons lid de heer J, Taapken
nam daar ook een zeearend waar.
Gedurende tenminste twee dagen is dat exemplaar daar gesignaleerd. Die waarnemingen werden waarschijnlijk in mei 1943
gedaan, het juiste jaartal is niet zeker.
J. Harder
Inventarisatie de Limiten 1976
Nostkastjes ophangen is

erg nuttig!

Als voorbeeld volgt hier een overzicht van de broedvogels van De Limiten.
Johannes Schürmann heeft hier 115 (!) nestkastjes hangen voor Vliegenvangers,
Roodstaarten, Mezen on Draaihalzen. De goode resultaten zijn in elk bos in
het Gooi te bereiken.
CO

O

O

-p

(bi.ina

mi

seen nestkasten)

Wilde eend

1^76

(veel nestkasten)

1

2

Bergeend

1

Boonvalk

1

2-3 (nelkearners in
steile wand ingograven)
1 (vlak naast kunsthorst.
werd er wel door aangetrokken)

Waterhoen
Meerkoet
Fazant
Holenduif
Houtdulf

1

2

1

3
7

Tortolduif
Turkse Tortel

near dan

3 <56

2 (in nestkasten)

meer dan

30
O

2

<56

A (in nestkasten)
niet te tellcn
A
3
A
-
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1973

S o o r t
Bosuil
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Kleinc Bonte Specht
Boerenzwaluw
Winterkonlnkje
Heggemts
Grote Lijster
.

Zanglijster
Merel .
Gokraagde Roodstaart
Zwartkop
Tuinfluiter

Koolraees
Picipelnees
Kulfnees
Zwarte Mees
Glanskopneos
Staartnees
Boomklever
Boomkruiper
Grauue Vllegenvanger
Bonte Vliegenv aiger
Tjiftjaf
Vink
Hulsiaus
Ringmus
Groending
Spreeuw
Ekster
Vlaamse- Gaal
Kauw
Zwarte Kraai
Roodborst
Fitis
•

(bijna geen nestkasten)
1 (in nestkast)

1976

(vcel nestkasten)
1 (in nestkast)

2

1

6

6

(uisschien 1 broedgeval)

-

1

1
12

18
17

(veel)meer dan 8
1

1

door

6-7

4

34

niet goteld

.

13 (meeste in

7

nestkasten)

5

4

2
20
12
2
2

(jongen

kra.ai geroofd)

2

23 (20 in kastjes)
18 (12 in kastjes)
2-3
3-4 (l in nestkast)

?

3

1

4

1
1
6
1

2

10

11(!)
(9 op specials plankjes
of in nestkasten)
6 (alien in nestkastjes)

-

6

j

12
meer dan 15

4

1
meer dan

3-4
4

ni:t geteld
meer dan 9

30

4

niet geteld

4

2
1 (in schoorsteen)
2
meer dan

17
3 (door creeeren

—

Grote vooruitgang d.m.v, nestkastjes

van open plek in bos

1 (door sparon
van braamstruikon en roEuael)

In do tussenliggende jaren hebben ook Boomklever, Torenvalk en
Boerenzwaluwen op kunstmatige nestgelegenheden gebroed.

4A

6

14

(alien in nestkastjes)

1' (in schoorsteen)
1
12

Nachtegaal

-

1+ paar
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Excursie
wat

naar Zeeland (22

januari 1977)

O

tezamen op
We kwamen om 7 uur
nog in het donker
het Oosterspoorplein in Hilversum en de elf leden van de werkgroep werden verdeeld over drie auto’s, waarna we al spoedig op weg waren in de richting van
Rotterdam. De opkomende zon voorspelde veel goeds toen we begonnen aan een
vrij gecompliceerde rit in de Hoekse Waard, langs Piershill (berucht door de
Tenslotte waren we
barbier die Johan de Witt vermoordde!) en Beijerland.
aan de oostkant van de autoweg over het Hollands Diep, met hier en daar een
op ons gemak de Scholeksters, Wulpen etc. bezig te zien.
"plaats rust"
een prachtige dag!

-

-

om

De zon deed werkelijk zijn best om ons de vogelwereld en het prachtige landschap van Overflakkee met zijn water- en weidevogels op zijn mooist te laten
zien, wat dan ook zeer wel lukte. Om fouragerende, rustende en op wacht
staande Grauwe Ganzen zó waar te nemen, tegen een achtergrond van door de zon
beschenen groene weiden en het blauwe Haringvliet, is een zeldzame belevenis.
Langs kleine dljkweggetjes, die ons telkens weer de gelegenheid gaven onze
kijkers op vele vogelsoorten te richten, over Den Bommel en Stad aan het
Haringvliet naar Stellendam, waar we bij de Haringvlletdam even een koffiepauze inlasten. Daarna langs Goedereede, het Havenhoofd en het Springersdiep
over de Brouwerdam naar Renesse,
En vrat hadden we toen al een massa vogels
gezien! Patrijzen die als "kluiten aarde" op het omgeploegde land bijna niet
te ontdekken waren
Goudplevieren, parmantig bij het havenhoofd stappend,
enorm veel Smienten, zich verpozend onder aan de dijk, waar op de helling een
grote groep Rotganzen zich neergevleid had
kortom teveel om op te noemen.
-

-

Na een blik op de Noordzee te Haamstede verder langs de Oosterschelde, waar
Brand- en Rletganzen elkaar vluchtig ontmoetten, Eidereenden, Middelste en
Grote Zaagbokken te bewonderen waren. Hoewel het al aardig begon te schemeren,
wees Yvos Vogel ons plotseling op twee rosé vlekken op een strekdam
hoe bestaat het! Zelfs de Wilde en Kleine Zwanen gaven nog acte de
presence en toen had de zon er genoeg van en moesten wij in het donker de weg
-

naar huis zoeken,
We konden allen zeer voldaan afscheid nemen, nadat we in herinnering zo*n
verschillende vogelsoorten nog eens de revue lieten passeren.

50

W. van der Zwaan
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Ontvangen

literatuur

De Fitis, Mededelingenblad VWG Haarlem, jrg. 12 no. 6
Botulisme, ook in de A.W. duinen (1976). Uitvoerig artikel over de weerslijst
omstandigheden, bestrijdingsmogelijkheid en getroffen maatregelen
werden
slachtofer.
vogels
soorten,
1454
30
Voorlopig verslag Herfsttrek
Activiteiten van de Natuurbeschernlngscocuiiissie
1976 Veldwaarnemingen in Z, Xennemerland.
-

van

_

-

De Pieper. Maandblad VWG NoordyHollands Noorderkwartier,""'jrg, 15 no. 12
De Zonerschouw,
Ruilverkaveling "Het Grootslag"
Gegevens Atlas project
een problematisch gebeuren.
-

-

De Wulp. Periodieke informatie Vogelbescherming

jrg. 7 no.

*s-Gravenhage en Omstreken,

4.

Ver» voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk,
jrg. 8 no. 3.
Aankoms'tdata zomergasten
"Drenthe"
beschrijving van heidevelden, bossen,
vloeiveldeh en cultuurgronden met vermelding van de meest interessante vogels
in deze gebieden in de periode 12 -17 juli. ledereen die zijn zomervakantie
in deze mooie rustige provincie wil doorbrengen lezp dit stukje!
Over zaden 'en verspreiding van zaden
Indrukken van het dieren en planten
Veldwaarnemingen,
leven in Zwitserland
Idem, jrg, 8 no. K
Bramen plukken op de Kaap
Polder Hogeweg, najaar 1976
Verslag van de trek
over zee- in de periode 1 augustus tot 15 november
Veldwaarnemingen,
De Strandloper, Orgaan van de
-

-

-

-

-

-

-

-

KNNV Mededelingenblad VWG Amsterdam, .jrg, IA- no, U
de Fuut
Jaarverslag 1976
Excursioverslag Arkenhoempolder en Flevoland
als broedvogel in Groot Amsterdam
Corsica
Vogels rond Istanboel, eind
augustus 1976
Veldwaarnemingen,
Waarnemingen Amsterdamse .Bos
-

-

-

-

-

-

Vanellus. tweemaandelijks tijdschrift
jrg, 29 no, 6

van de Bond van Friese Vogelwachten,

De Rotsduif
Futen-varia
Standpunten over Kievitseieren rapen
Onderzoek naar
Overzicht broedvogels in een
verdwljnsnelheid van draadslachtoffers te Rottum
gebied van totaal 26767 ha,
Vogelmoord in Nederland
Veldwaarnemingen,
-

-

-

-

-

Argus. Blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer no, 1
Verantwoord faunabeheer
Vijf jaar uit het leven van een jager
Bewoners van een Kraaiennest
Hand in eigen boezem
Dwergbever
-

-

-

-

IdoD no. L
Bestuur in het vizier
Kievltensymposiun
Een verfoeilijk
plezier (de ‘plezierjacht!)
Het intieme leven van de haakneus zeehond
Enquete kievitseieren rapen
Leve de Kerstmaaltijd
Geen jager meer als
president van het WNF
Waterwild tellen
Jacht in
Jagen in Frankrijk
De konijntjesmoord van den Haag
Natuurmonumenten
Merkwaardig natuurbeheer.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verslag van de Vogeltellingen in de broedseizoenen 1973-1974--1975*
de Weidevogels iri Eemland door de werkgroep Ontwikkeling Eeraland,
Jaarverslag 1975-76 Ver, voor Vogelbescherming I s-Gravenhage en Omstreken
Alle mededelingenbladen, verslagen en periodieken zijn voor onze leden ter
inzage in het archief, "Noodschqol", Graaf Wichmanftraat 3, Hilversum,
geopend iedere tweede dinsdag van de maand vanaf 19.30,

18
Veldwaarnemingen

1 ex,
1 ex.

Dod.aa.rs

Aalscholver

1 ex,
2 ex,

10-12
12-12

Wijde Blik
Gooilust
Naarder Trekvaart
Naarderbos
Frank de

3 ex,

26-12

Spiegelpolderplas

2-4

2

21-1Q

R. v.Poelgeest
idem

Roder/Kees

1 ex.

20-12
26-12

idem

Schouten
en R. v,Poelgeest
R, Moolenbeek +
E. de Haan
J, Valkenburg
R. Moolenbeek+
E, de Haan

ex, nov-jan. Jachthaven Kortenhoef
ex,
26-12 Spiegelpolderplas

1 ex,

Roerdomp

12-10

Samengesteld door Aart Bode

Korromof, Kortenhoef

E, de Haan

Stichts Ankeveen Westzijde

R, Moolenbeek

+

E, de Haan

Knobbelzwaan

Kleine zwaan
Grauwe gans
+
+
+

Kolgans
Sneeuwgans

+

Krakeend

1
1

ex,
ex,

07-01
18-12

53
4-0
250
50
90
60
3

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

18-12

22-11

ex,
ex,
1 ex,
1 ex,

31-10
14-11
25-12
31-12

9

17

8-10 ex,
86 ex.

Pijlstaart
Smient
+

Casarca
Krooneend

Nonnetje
Ruigpootbuizerd

13-10
19-11

20-0 i

03-12

04.-01

08-01
21-11

3 ex,
14 ex,

16-12
16—12
26-12

2 ex,
2 ex,

25-12

100 ex.

18-12

2
2

ex,
ex,

08-12
12-12

5

ex,

10 ex,
1 ex,

08-01
08-01
21-11

1 ex,

12-12

J, Valkenburg
R, Moolenbeek+
E. de Haan
Het vermoédelijk aangeschoten exemplaar naar
Hr, Kortenoever gebracht. Na ongeveer 1
week gestorven!
L,G, Persijn/A, Vermeule
Eempolder Zuid
R, v,Poelgeest
Muiderberg, Trek ZW
Trek
idem
Blijkpolder.
ZW_
Hilversum C, Trek W
idem
A, Bode
Spanderswoud, Trek NO
Hilversuras Wasraeer, Trek W R. v,Poelgeest
Zuidelijk Flevoland, Oostv, dijk bij paal
11-4-, Vlogen rond en voegden zich bij
Grauwe ganzen. Zowel onder- als bovenzijde
gezien. Onmiskenbare zwarte vleugelpunt!!
H, Gartner en R. Lipsius
Gezien door
Laarder Wasmeer
J. Harder
Laarder Wasmeer
idem
E, de Haan/l, Moolenbeek
Spiegelplas
Stichts Ankeveen Oostzijde
idem/idem
Zuidelijk Flevoland
E. de Haan
Achter vuilnisbeüt Naarden aan het
L, Reddingius
fourageren i~ wielen
R, v,Poelgeest
Loenerveense plas
idem
Wijde Blik
Hollands Ankeveen
R. Moolenbeek+
E. de Haan
L,G, Persyn/A, Vermeule
Eempolder
Eempolder,by Ocrietfab, Zéér mak! A, Bode
R, v.Poelgeest
Naarderbos
Frank de Roder/Kees Schouten
Naarderbos
en R. v,Poelgeest
J, Valkenburg
Horndijk,Loenerveense plas
idem
idem
R, v,Poelgeest
Kievitsbuurt, Loosdrecht
en F, de Roder
L,G, Persyn
Eempolder Noord
Jachthaven Kortenhoef
Stichts Ankeveen Oostzijde

.

-

...
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Sperwer

1

ex,

19-09

1

ex,

08-10

1 ex,

09-10

1 ex.
1 ex,

18-10

14.-11
19-11

1 ex,
1 ex.

21-11:

1 ex,

02-12

1

ex, dec-jan

1

ex, novijjan

B. Hennephof
Bij Station Soest Z,
Jagend in troep spreeuwen
E, de Haan
Korremof, Kortenhoef
Oost Indië, Kortenhoef
idem
J. Harder
Laarder Wasneer
idem
Laarder Wasmeer
R, v,Poelgeest
Blijkpolder
Oud-Loosdr, dijk
F, de Roder +
R, v,Poelgeest
R, v,Poelgeest
Gooilust
Bij Jachthaven Kortenhoef meerdere keren
per dag jagend op merels, vinken en
J, Valkenburg
spreeuwen
Oostelijk Stichts End, Ankeveen
R, Moolenbeekt
E, de Haan
...

'

R Sinoo

20

Torenvalk

1

6

)

1

$

)

1 juv,)

Waterral
Wulp

9 ex.

15-08

2 ex,
1 ex.

07-11
20-12

30 è, 35
23
27
9

op open koestal
in weiland bij *t Vissegat, een waai
D.Hennephof
nabij de Grote Meln, Soest
Zoldert
polder
één
moment
in
Op
B.Henncphof
"biddend" waargenomen
F, de Roder/R, v,Poelgeest
Kromme Rade
R, v,Poelgeest
Kortenhoef Westzijde
E, de Haan
Kortenhoef Herenweg
idem
Oostelijk St, Ankeveen
A.Bodo
Eempolder bij Eemmersluis
E, de Haan
Kortenhoef Herenweg St.kade
Laarder Wasneer
J. Harder
E,
de Haan
.
Korrenof, Kortenhoef
R, Moolenbeek
Wijde Blik op zandstrandje.
Ca, 1 uur aanwezig, daarna door wandelaar
hond verjaagd,
J. Valkenburg
Stichts Ankeveen R, Moolenbeek/E, de Haan
E, de Haan
Horsterneerdijk Kortenhoef
M, Grüter
De Beek
E, de Haan
Kortenhoefse plassen
Moolenbeek
Dammerkade, Ankeveen
R.
J, Valkenburg
Moleneind, Kortenhoef
M, Grüter
Bij r t Spant, Bussum
R, v,Poelgeest
Anna's Hoeve
idem
Nederh, den Berg, Reevaart
J, Harder
Laarder Wasmeer
Laarder Wasmeer
idem
A. Bode
Eempolder Zuid
L,G, Persijn
Eempolder Zuid
idem
Laren
1ó,1? en 2 juv, zaten in de polder
Krachtwijk te Soest (in buurt van Kleine
Helm) op afrastering van een welland
B, Hennephof
J, Valkenburg
Jachthaven Kortenhoef
Gedurende 10 min, in lijsterbes!
R, v,Poelgeest
Blljkpolder
E, de Haan+
Spiegel- Blljkpolder
R, Moolenbeek
R, v,Poelgeest
Kortenhoef Westzijde
idem
Vecht bij Vreeland
Klevitsbuurt, Loosdiecht
idem
J, Valkenburg
Jachthaven Kortenhoef
Zaten drinkend aan de waterkant!
Holl, Brug
F, de Roder/R, v,Poelgeest/
K, Schouten

15..08 Vliegend om, en zittend

16-11

Regenwulp
Witgatje

1
3

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

Kluut

6

ex,

02-01

Bosuil
Ijsvogel

1 ex,
1 ex,

18-12

23-12
25-12
28-12

09-06

11-12

+

+

1 ex.
1

1
1

ex,
ex,
ex,
ex,
ex,

09-10

10-10

25-12
26-12
10-01

1
Kuifleeuwerik
1
Boonleeuwerik
Boerenzwaluw
1 ex.
Hulszwaluw
4-00-4.50 ex,
1 ex,
Bonte Kraal

23-11

ex,
1 ex,
1 ex,
4- ex,

12-12
27-11

16

Roek
Zwartkop
Roodborsttapuit

Beflijster
Baardmees

Frater

10-09

31-10
25-12
08-06

02-01

10 ex,
ex,

19-11
26-12

1 ex,
2 ex,

16-11
19-11

ex,

21-11

10 ex,

02-01

8 ex,

12-12

2
+

01-11

1 6

10-15
Putter

18-10

De vele inzenders van deze keer hartolijk dank!!!

Aart Bode
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Het meetellen in het kader van de IJsselmeertellingen totaal, waarbij
éénmaal per maand het waterwild van- de periode september tot april
daarop volgend, wordt geteld, heeft ertoe geleid.dat er een zomerrusttijd
is gehanteerd. Daar het ritme van de 14-daagse tellingen nu was doorbroken en er voor verdere registratie en verwerking van de gegevens
..van een nieuwe periode zou moeten worden uitgegaan, was de noodzaak tot

kontinuïteit vervallen.
Een ander probleem gaf het verwerken van de telgegeyens. Het boven tafel
krijgen van belangrijke verbanden en interessante konklusies bleek met de
tot nu toe. verworven gegevens niet goed mogelijk. Ook was er niet
voldoende mankracht aanwezig om alle gegevens te bewerken.
Wel zijn de heren Kok en Ploeger vol goede moed begonnen aan deze grote
de grote inspirator
in
kluif, maar helaas moest de heer Ploeger
verband met ziekte deze taak plotseling neerleggen,
De heer Guldemond heeft aangeboden, in samenwerking met de heren Harder
en Van Poelgeest, een voor de leden van de VWG bedoeld overzicht samen
-

-

te stellen.•
Het trof de subgroep zwaar toen zij moest vernemen dat de heer Ploeger
genoodzaakt was zijn functie als voorzitter neer'te leggen. De heer
Kok heeft hem de rest van het jaar vervangen onder uitdrukkelijke voorwaarde per 1 januari 1977 te stoppen.
Na de zomerrusttijd hebben zich 9 van de 15 tellers teruggetrokken als
medewerker, waarna.het tellen teveel op de overige,6 leden neerkwam,
Pon-p gebrek aan tellers en het weinige zinvolle tellen vanuit onze
aanvankelijke subgroep-doelstelling, is besloten de subgroep te
doen opgaan in de totale V¥G,
De hoop is daarbij uitgesproken dat de YVG ook het volgend jaar weer
haar hulp zal verlenen aan de IJsselmeertellingen, waarbij ze voor
tellers dan zal kunnen putten uit het totale ledenbestand.
Mevr, Hartlief zal tot het eind van het telseizoen (april) de
IJsselmeertellingen blijven coördineren.
De secretaresse van de

subgroep Zuidelyk-Plevoland,

A.C. Hartlief

Resultaten noodschool 1976
In het afgelopen jaar is het zaaltje ons van groot nut geweest.
Tijdens het inventarisatie-weekend in mei, ten einde van het Hol
te weten te komen, welke vogels er broeden, deed het dienst als
centrum voor mensen die terug kwamen en aan koffie of thee toe waren,
of gewoon wat te bespreken hadden.
Dan is er de vaste 2e Dinsdag elke maand, waarop men van gedachte kan
wisselen, archief inzien of bladen lezen die we regelmatig ontvangen
van andere werkgroepen in het land. Daarin is veel te lezen over hun
gebieden.
■
Op 1 februari jongstleden kwam de avifauna-groep bijeen om tellingen
en inventarisatie-gebieden te verdelen. Alle gebieden zijn weer bezet.
Ook wordt er incidenteel „door leden gewerkt uit inter se of in verband

met onderzoek.
ledereen is van harte welkom elke 2e Dinsdag in de maand om 20,00 uur.

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

van

adressen di

eu

nodig

kunt hebben

Het bestuur
Voorzitter
Secretaris
Ponningmoesteresse
Loden

:
:

;

-

Avifauna
Nestkasten
Excursies
Zuid Flevoland
Beheer Noodschool

:

;

;

:

;

J. Harder, Meteorcnstraat 45, Hilversum, tel. 5284-2
H.J, ten Brinko, Claudiagaarde 4> Bussum, tel. 14-700
me j. A, van Leyden, Raboes 9, Laren, tel, 86091
postgiro VWO; 2529179
Deze leden zijn tevens contactpersoon voor de bij hun
naam genoemde subgroep

v.Noortstraat 83, Hilversum, tel, 50753
H.W. de Soete, G. v.Amstclstr. 410, Hilversum, tel, 10834
mevr. L.J, Dwars-v.Achterbergh, Prinsenstr, 15, Hilversum

R, v,Poelgeest, 01,

mevr, A,C, Hartlief, Lange Heul 229, Bussum. tel.
mevr, R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstr, 10, H’sum.

31226
56928

Vordere kontaktadressen
Ringonderzoek
Controleur Vogelwct;
Vogelcursus

;

:

E,R. Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel, 89720
L.F, Rijnja, Kostaand 62, Huizen, tel, 50302
mevr, C.C.M, Last-Hendriks, Mr. J.C. BUhrnannlnan

Anlceveen, tel.

Opgeven excursies

Inzenden kopij

:

:

Inzenden waarnemingskaartjes
;

C, de Rooy, Radlng
\J, E,

80, Nw.

Loosdrecht,

035/62099

tel,

4-6,

02158/164-1

(na 18,00 uur)

Cohen, Bezaan 8, Huizen, tol. 52128

A. Bode, Coehoornstraat

64.

te Hilversum

Inhoud
1

22

Redactioneel
Programma
Bestuursmededelingén
Agenda Algemene Ledenvergadering
Jaarverslag van de secretaris
Financieel overzicht 1976
Begroting 1977
Jaarverslag subgroep Avifauna
Jaarverslag subgroep Nestkasten
Jaarverslag subgroep Excursies
Jaarverslag subgroep Z* Flevoland
De Gooise Vogelwerkgroep
Excursieverslag Einde Gooi
Waarneming Zeearend
Inventarisatie "De Limieten 1973 en 1976
Excursleverslag Zeeland
Ontvangen litteratuur
Veldwaarnemingen
Resultaten Noodschooltje
Vervolg Jaarverslag subgroep Z. Flevoland
Adressen en Inhoud

Attentie:

Inzenden kopij tot 3-L naart 1977 aan W.E. Cohon, Bezaan 8, Huizen

2-3
4
5

6-7
8

-

9
10

11
12

13
14
16
17
18

-

-

15
20

21

-

-

