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januari-februari 1978

Redaktioneel

Met dit eerste nummer van het nieuwe jaar

wenst het bestuur

en de redaktie

u een heel voorspoedig vogeljaar.

In deze Korhaan vindt u, naast de gebruikelijke kopie, ook de jaarverslagen
van de sekretaris en de subgroepen, alsmede het financieel overzicht van
Wij hopen dat al onze leden de Algemene Leden-

onze penningmeesteresse.

vergadering op 15 maart, waar deze jaarstukken worden besproken, zullen
bijwonen. Met uw inspraak en opbouwende kritiek kan onze vereniging ook
dit jaar nuttig werk doen.
Wat zal het nieuwe jaar ons gaan brengen?

Laten we allereerst hopen dat

het bestuur de nodige versterking, in een voorzitter, zal gaan krijgen.
Ook de diverse subgroepen hebben broodnodig hulp nodig!

In het binnenkort

te verschijnen Jubileum nummer kunt u Jezen dat de vogelbevolking het in

ons werkgebied zwaar te verduren heeft.

Meer nog dan in het verleden is

gebeurd, zullen we moeten proberen deze aanslagen op de vogelbevolking af
te remmen, We zullen ekstra waakzaam moeten zijn.
Laten we ook hopen dat de diverse natuurbeschermlngsverenigingen zich eens
wat eerlijker en duidelijker durven opstellen en niet alleen maar eigen
belangen willen verdedigen.

Tot slot villen wij u nog wijzen op de werkzaamheden van de subgroep
Avifauna, Allereerst het Huiszwaluwbroedvogel onderzoek en het traditionele
inventarisatie weekend,
zoekjes zullen meewerken.
wel eens lijkt!!

We hopen dat vooral

NIEUWE leden aan deze onder-

Het is beslist niet zo moeilijk als het allemaal
W.E.C.

&

R.G.M.
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Programma

DONDERDAG 23 FEBRUARI

erelid, de heer D.A. Jonkers, werkzaam bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum, houdt een lezing over:
Ons

DE OOIEVAAR IN NEDERLAND
Deze algemene inleiding geeft u enig overzicht in de stand van
vroeger en thans. De resultaten van onderzoekingen en de pogingen die worden ondernomen om de Ooievaar in ons land te handhaven en uit te breiden zullen met behulp van dia’s worden toegelicht. In Het Vogeljaar van december 1977 vindt u een samenvatting over de Ooievaarstand van het afgelopen jaar in ons land.
Men leze deze vooraf.
Te houden in de Goede Herderkerk, S, Stevinweg 146 te Hilversum,
aanvang 20,00 uur.

ZATERDAG 25 FEBRUARI
Op deze dag houdt de Vogelwerkgroep Grote Rivieren haar jaarlijkse
GANZENEXCURSIE naar de Bijland en de Uiterwaarden-gebieden langs
de Rijn, tussen Emmerich en Rees.Een beperkt aantal van onze VWG
leden kunnen hieraan deelnemen.

VRIJDAGAVOND 3 MAART
UILENEXCURSIE LANDGOED GROENEVELD en omgeving

Bos-, Rans- of Steenuil behoren tot de kansen

van waar te nemen
Vertrek om 21,00 uur vanaf de parkeerplaats die te bereiken is vanuit de richting Hilversum: via de Zandheuvelweg
langs Anna’s Hoeve richting Baarn, direkt rechts na de Rijkskwekerij Drakenburg. Komende van de Rijksweg, de eerste weg
links vóór de kwekerij.

uilen.

DINSDAG

14 MAART

Werk/kontaktavond

in de Godelinde Scholengemeenschap,
Oude
Naarden,
Rijksweg bij de voetgangersbrug, schuin tegenover
King Car, bereikbaar via de ventweg. Iedereen is welkom!
Aanvang 20,00 uur.
-

WOENSDAG 15 MAART
Algemene Ledenvergadering in de aula van de Godelinde
Scholengemeenschap te Naarden, aanvang 20,00 uur.
Na het officiële gedeelte volgen een kleurenfilm over het baltsgedrag van Korhoenders en een film over de Veluwe,
-

ZATERDAG 18 MAART
Ochtendexcursie LANDGOED EINDEG00I onder leiding van de heer
die hoopt u dan de reeds gearriveerde zangers te
laten zien en beluisteren. Vertrek om 07.00 uur vanaf het
vliegveld Hilversum, Noodweg Nw. Loosdrecht,
E, Klomp,

ZATERDAG 8 APRIL
Excursie ANKEVEEN
Dammerkade, Googh en Bergse Pad.
De leden van de Vogelwacht Utrecht zijn bij ons te gast.
Wij hopen dat u kennis komt maken en samen met hen zult genieten van de
ochtendwandeling door dit vogelgebied, De leiding berust bij de
heren R. Moolenbeek en E. de Haan. Vertrokken wordt om ca. 06.45
uur vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Ankeveen
—
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DINSDAG 11 APRIL

-

Werk-kontaktavond

in de Godelinde Scholengemeenschap, Naarden, aanvang 20.00 uur.
WEEKEND

21

-

23 APRIL

Weekend excursie naar een WADDENEILAND
?
?
Snel opgeven!
Bij voldoende belangstelling
??
Laat ons het weten (tel.
Welk eiland heeft uw voorkeur
02158-1641 of 02153-86091), Wij denken dit keer aan Texel
U ook? Bel zo spoedig mogelijk, na 18,00 uur en vóór 28 februari
of zeg het tijdens de lezing van 23 februari.
,

,

,

...

DONDERDAG 27 APRIL
De heer A,A, Blok uit Amsterdam vertelt ons aan de hand van
prachtige dia's over zijn in 1977 gemaakte reis naar Noord Noorwegen, De onder zijn leiding staande expeditie had tot taak het
opsporen van de nesten van de Zeearend, Een 15-tal nesten konden hierdoor nauwkeurig worden bestudeerd.
Behalve van de majestueuze Zeearenden kunt u ook genieten van de dia's van andere in
hetzelfde biotoop voorkomende vogelsoorten.
Aanvang 20,00 uur in de Goede Herderkerk.

ZATERDAG 20 MEI
Excursie HET ZWIN in België
bij voldoende belangstelling,
In de eerste plaats voor deelnemers aan de voorjaarscursus Vogelherkenning. Zoals ook bij vorige gelegenheden het geval was,
kunnen ook leden van de VWG zich aanmelden voor deze busexcursie,
die de hele dag in beslag neemt. Het aantal beschikbare plaatsen
is afhankelijk van het aantal deelnemers van de kursus. Vooraf
is niet definitief te zeggen of iedere aanmelding gehonoreerd kan
worden. Willen belangstellenden zich vóór 20 april opgeven bij
de heer C, de Rooy, tel, 02158-164-1,
Tegen die datum is dan ook
bekend wat de kosten zijn, wat u bij zich moet hebben en wat de
aankomst- en vertrektijden zijn.
-

DINSDAG 23 MEI
Avondexcursie per roeiboot op het NAARDERMEER
Vertrek vanaf het vissershuis, duur van 1900 tot ca, 2200 uur.
Kosten ƒ 8,50, vooruit te betalen bij opgave (vóór 10 mei).
Er kunnen maar een beperkt aantal personen mee.
Wapent u zich tegen de frisse wind en insekten met warme kleding
en muggenolie!

ZATERDAG/ZONDAG 27-28

MEI

Voorjaarsinventarisatie polder D0RSSEWAARD.
Voor details zie elders in dit nummer.

ZATERDAG 3 JUNI
DAGTOCHT LANGS DE LEK, onder leiding van de heer Y, Vogel,
Een bezoek aan het Ooievaarsdorp "Het Liesveld" en aan de eendenkooi "Bakkerswaal" te Lekkerkerk, Vertrek om 07.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum, Opgave vóór 18 mei bij
hr, C, de Rooy, tel, 02158-164-1, na 18.00 uur.

Te verwachten excursies in juni

:

Nachtexcursie langs een rivier
De Ooypolder
Avondexcursie in de omgeving

13

Bestuursmededelingen

Mutaties in het ledenbestand
Nieuw

;

Verhuisd

;

Bedankt

:

per

1 januari

1978

E. Crebas, Ruiterueg 30, Laren N,H.
mej, W,C,M, v.d.Hyden, A, Voetlaan 14, Ankeveen (hulsgen.lid)
mevr, K, Meyer-Mulder, Karei Doornmanlaan 8, Hilversum
hr, C.J. Nebbeling, Vaartweg 190, Flat 21, Hilversum
hr, N, Openneer, Irisstr, 9, Bussum
hr, en mevr. M, Stevens-Huyzer, Reigerl, 12, Ned, den Berg
hr, A, Stoker, Gabrielgaarde 4.2, Kortenhoef
mevr, S, Swart, Noordereinde 197, 's-Graveland (huisgen.lid)
hr,

hr, W.A, Stroo, Meikevermeent 31, H’sumse Meent
hr, A. Schaap, Piersonlaan 10, Hulzen
hr, D, Visser, Weezenhof 32-67, Nijmegen
hr, P.A, Bakker

hr. R. Bolier
mevr, M.C.J, Both-Bosman
mej, J, Enserink
hr, F, de Roder
hr, B, v,Scherpenzeel
mej. C.F, Schnepper

Algemene Ledenvergadering

In verband met het feit dat de vierde donderdag in maart dit jaar op de
dag vóór Goede Vrijdag valt, is besloten de Algemene Ledenvergadering te
vervroegen tot Woensdag, 15 maart. De vergadering wordt deze keer niet
in de Goede Herderkerk in Hilversum gehouden, maar in de oude Aula van
de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden, waar onze maandelijkse kontaktavond wordt gehouden en ons archief een plaatsje heeft gekregen.
Voor de exakte ligging van de school verwijzen wij naar het kaartje elders
in dit blad. U bereikt de aula vanaf de ventweg die loopt langs de
Amersfoortseweg, ingang via het parkeerterrein net vóór de bocht bij de
voetgangersbrug. Dus niet de hoofdingang van de school nemen!
Denkt u er dus aan, deze keer niet op donderdag maar op WOENSDAG

DINSDAG 21 MAART

-

Korhoender vergadering, Aula Godel, Schol.

15 MAART!

19.45 uur.

14

Algemene Ledenvergadering

van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
op

Woensdag

15 maart 1978

-

Aanvang

20.00 uur

in de Aula van de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden
AGENDA

1,

Opening

2,

Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van
24- maart 1977 (opgenomen in de Korhaan van maart april 1977, jaarno, 2),
gang 1
-

,

3.
U*

Wijziging Huishoudelijk Reglement, artikel 10 (zie bijlage l).
Bespreking van de onderstaande jaarstukken:

a)
b)
c)
d)

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag

van
van
van
van

de sekretaris
de subgroep voor Avifauna
de subgroep voor Nestkasten
de subgroep voor Excursies

Deze jaarstukken zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen.

e)

5.

Bespreking van het financieel beleid.

a)
b)
c)
6,

Redaktie-beleid van de Korhaan,
Verslag van de Kaskommissie
Vaststellen van de rekening over 1977
Goedkeuring van de begroting voor 1978

Bestuursverkiezing
a.

Voorzitter
Het bestuur is er tot dusver niet in geslaagd een geschikte
voorzitter aan te trekken.

b.

Herbenoemingen

Aan de beurt van aftreden zijn mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh
(subgroep Excursies), de heer H.W, de Soete (subgroep Nestkasten), de heer W.E, Cohen (redaktie de Korhaan) en de heer
H.J. ten Brinke (sekretaris),
Deze bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar en worden door
het bestuur voor een nieuwe termijn van 2 jaar voorgesteld.
c.

Tussentijdse vakaturevervulling

In de in 1977 ontstane vakatures zijn door het bestuur tussentijds benoemd:
de heer R.G, Moolenbeek

(vertegenwoordiging voor de

subgroep

Avifauna)
de heer A.P, Vermeule (als algemeen bestuurslid)
en
de heer K, Visser (vertegenwoordiging voor de in te stellen
subgroep Vogelkursus),

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor deze benoemingen te bekrachtigen.

15

N,B.;

Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. Volgens
artikel 10 van de statuten moet een eventuele tegenkandidatuur voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste
vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend,
vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de
kandidaat.

7,

Rondvraag

8,

Sluiting

Bijlage

1

-

Vervolg agendapunt 3

De Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld op grond van artikel 18
van de statuten in te stellen een subgroep voor de Eempolders (in het
bestuur vertegenwoordigd door mej. A. van Leyden) en een subgroep voor
de Vogelkursussen (in het bestuur vertegenwoordigd door de heer K. Visser).
Als gevolg hiervan wordt voorgesteld artikel 10 van het Huishoudelijk

Reglement als volgt te redigeren

:

"Er bestaan de hieronder genoemde subgroepen, als bedoeld in artikel 18

der statuten
a,
b,
c,
d,
e,

f,

;

subgroep voor de avifauna;
subgroep voor de nestkasten;
subgroep
subgroep
subgroep
subgroep

voor de excursies;
voor de uitgave van De Korhaan;
voor de Eempolders;
voor de Vogelkursusaen,

Godelinde Scholengemeenschap
is tot onze spijt gebleken dat het nieuw onderkomen van de VWG
bij de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden nogal moeilijk te
vinden is. Wij vertrouwen dat het kaartje verdere tevergeefse reizen
zal voorkomen. Denkt u eraan dat ude ingang vanaf het parkeerterrein
aan de ventweg neemt en niet de hoofdingang!
Het

NAARDEN

16

Jaarverslag

van

de sekretaris

over

1977

Ledenbestand
aantal leden op 31 december 1976
afgevoerd wegens bedanken, overlijden e,d,

228
lö

218
aantal nieuwe leden
aantal leden op

31

44262

december 1977

Bestuur

Het bestuur werd gevormd door

:

hr, H,J. ten Brinke, sekretaris
mej. A, van Leyden, penningmeesteresse en per 1 juni 1977 tevens voor
de in te stellen subgroep Eempolders
mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh, voor de subgroep Exkursies
hr, R,G, Moolenbeek, per 31 maart 1977 ais algemeen bestuurslid en
per 1 september 1977 voor de subgroep Avifauna
hr, R, van Poelgeest voor de subgroep Avifauna tot 1 september 1977
hr, H.W, de Soete, voor de subgroep Nestkasten
hr. A,P, Vermeule per 1 juni 1977 als algemeen bestuurslid
hr, K, Visser, per 1 juni 1977 voor de in te stellen subgroep Vogelkursussen.
Van de redaktie van de Korhaan werden de bestuursvergaderingen bijgewoond
door de heer W,E, Cohen,
Het bestuur vergaderde op 13 januari,
3 oktober, 3 november en 15 december.

31 maart,

2 juni, 18 augustus,

Ledenavonden
In

1977

werden de ledenavonden gehouden op

27 januari

24 februari
24

maart

28 april

22 september
27 oktober

24-

november

-

-

met een diaserie over Ijsland van onze leden Martin Bouman
en Paul van der Poel
met lezing en dia's over uilen, door de heer S. Braaksma

van
-

—

-

—

-

:

Staatsbosbeheer

algemene ledenvergadering met films over het "nestleven"
van Kool- en Gtaarbmees, van ons lid de heer E, Boeve
jubileumavond ter gelegenheid van het 10—jarige bestaan
van de VWG, met tweetal films over het Naardermeer en over
,r
7ogels van het Duin", vertoond en toegelicht door de heer
Jo van Dijk te Oostzaan,
met vogelvakantle dia's van een aantal van onze leden
in plaats van een ledenavond werd een dialezing over roofvogels door dr. J. Wattel uit Amsterdam bijgewoond in de
Volksuniversiteit te Bussum
met lezing on dia's over zeevogels langs de nederlandse
kust
door de heer J. van Dijk te Noordwljk,
,
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Bezwaar- en
a.

beroepschriften

Het bestuur van de VWO heeft in

1975 tegen

een ontwerpbestemmingsplan

"De Omloop" van de Gemeente I.aren een bezwaarschrift ingediend.

Daar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in onvoldoende mate is tegemoetgekomen aan de ingediende bezwaren, heeft het bestuur beroep ingesteld bij de Kroon, Het wachten is nog op behandeling van deze zaak
door de Raad van State,

b.

Op 28 november

1977 heeft het bestuur van de VWG een bezwaarschrift
ingediend bij de Provinciale- Staten van Utrecht tegen het ontwerpstreekplan "Utrecht-West", waarbij het gaat om bedreiging van de Mijndense Polder, de polder Gersten en de Locnerveenseolas,

Vogelkursus
In het voor- en najaar van 1977 zijn weer vogelkursussen georganiseerd,
De belangstelling blijft groot. Het bestuur heeft veel waardering voor de
wijze van presentatie en het enthousiasme van de organisatoren, de dames
Last en Reddingius, en de heren van de Poel, Visser, Vogel en Rynja,
O.a. voor een goede kommunikatie met het bestuur, wordt voorgesteld een
aparte subgroep Vogelkursus in te stellen, met een vertegenwoordiging in

het bestuur.

De Korhaan

1977 verscheen de Korhaan vijf maal. Inmiddels is bij wijze van proef
overgegaan op uitvoering in offset. Het tijdstip van verschijning komt af
en toe in het gedrang, wegens het niet tijdig ontvangen van voldoende kopy.
De redaktie kommissie blijft echter enthousiast doorgaan.
In

Kontakten met andere organisaties
Gedurende het verslagjaar werden goede kontakten onderhouden of gelegd met:

a.
b,
c.

d.
e.
f.
g.

h.

i,
j.
k,

l,

m.

Stichting het Gools Natuurreservaat
Contactraad Natuurbescherming in het Gooi
Leefmilieu Het Gooi
Commissie Natuurschoon en Recreatie ven het Gewest Gooi- en Vechtstreek
Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV
Stichting "Het Vogeljaar"
Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland
Staatsbosbeheer in Noord-Holland en Utrecht
Ryksinstituut voor Natuurbeheer
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie
Vogel- en Natuurbeschermingswacht voor ’s-Hertogenbosch e,o.
Stichting Culturele Gemeenschap Bussum

Aktiviteiten van de subgroepen
Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarverslagen.
de sekretaris
H.J. ten Brinke
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Jaarverslag

1977

van

de subgroep Avifauna

Ook dit jaar begon de aktiviteit van de subgroep weer met de traditionele
Waterhoentelling. Over hot verloop van deze telling valt nog weinig te
zeggen. Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan de verslagen van 1975,
1976 en 1977. De internationale waterwildtellingen vonden in januari en
maart plaats. Door het opheffen van de subgroep Zuidelijk Flevoland werden
de IJsselmeer tellingen (waterwild) vanaf september door de subgroep Avifauna georganiseerd. In februari werden de Flevopolders en enkele polders
rond de randmeren op roofvogels geteld. Een verslag hiervan verscheen in
de Korhaan.
Op 2 en 3 april werd meegewerkt aan de landelijke Goudpleviertellingen. Ook van deze tellingen zijn inmiddels verslagen verschenen.
Het SOVON broedvogelprojekt werd afgesloten en het wachten is nu op het
landelijk overzicht. Nieuwe SOVON projekten worden voorbereid.
Voor het Goois Natuurreservaat werd een lijst samengesteld van de belangrijkste waarnemingen uit hun terreinen. Er wordt naar gestreeft de waarnemingen van het GNR ook in het waarnemingenarchief van de VWG op te nemen.
De terreinen Dassenbos en een deel van de Westerheide werden weer op broedvogels geïnventariseerd ("Common Bird Census"), In het weekend van 13
15
mei werd het natuurgebied ’t Hol in Kortenhoef op broedvogels geïnventariseerd. Een verslag is nog niet verschenen, wel is het verslag van 1975 over
Ankeveen nagenoeg klaar voor publikatie.
-

Op 25 oktober werd met een tiental enthousiaste VWG leden een subgroep-vergadering gehouden, waarin o.a, gesproken werd over het waarnemingenarchief
(doornemen oude tijdschriften en dagboeken), het maken van achterstallige
verslagen en nieuwe plannen voor 1978,
Namens de Subgroep Avifauna
R.G. Moolenbeek

Jaarverslag

1977

van

de subgroep Nestkasten

Door het helaas moeizaam binnenkomen van de nestkastgegevens is de achterstand in de nestkastverslagen nog niet weggewerkt. Hoewel onvolledig,
wordt nu van de binnengekomen verslagen rapport uitgebracht. Het verslag
1973 verschijnt in febr./maart 1978, de verslagen 1974 en 1975 zullen in
één uitgave in mei/juni 1978 verschijnen.
Naar aanleiding van een tip van de heer D.A. Jonkers van het RIN betreffende
het opruimen van munitiekisten door het leger, hebben we een aanvraag voor
deze kisten ingediend.
Zij zijn vrij gemakkelijk om te bouwen tot nestkasten.
Er zal door de Ned, Ver, tot Besch, van Vogels een verdeling plaats vinden
onder Vogelwerkgroepen en -wachten.
In verband met transport- en
opslagmoeilijkheden werd ons toegezegd, dab bij een grote afname genoemde
kisten gratis zouden worden bezorgd per militaire truck, We hebben opslagruimte gekregen bij Natuurmonumenten in Fort Kijkuit te Kortenhoef.
Het resultaat is dat we daar nu samen met Natuurmonumenten de beschikking
hebben over 300 munitiekisten.

Onze dank aan

;

kolonel J.J, Blommaart te Culemborg
de heer F.W. Boerwinkel van Ned, Ver. tot Beh, v. Nat, Mon.
de heer F. Bergveld van Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels
Namens de Subgroep Nestkasten
H.W. de Soete
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Jaarverslag

1977

van

de subgroep excursies

Er verder 18 excursies genouden,

t.w.

4 Avondexcursies

4-

maart

16/24.

mei
17 juni

Uilenexcursie Landgoed Groeneveld

-

28 deelnemers

Roeiexcursie Naardermeer
14- resp. 18 personen
Oppad-Kortenhoefsedijk, Moleneind en Kromme Rade
Vele vogels werden waargenomen door de 26 deelnemers
-

Nachtexcursie

op

10/11

juni

Om 23.00 uur vertrokken 12 personen vanuit Waardenburg langs de noordkant
van de Waal, Zij hoorden Bosrietzangers, een Nachtegaal en vele andere
nachtelijke vogelgeluiden.
Tegen zonsopgang werden 3 Kwartelkoningen ontdekt in de Bommelerwaard, waarvan één zich op 15 m. afstand, luidkeels roepend, van alle kanten liet bekijkenl Steenuilen, Grauwe Gorzen en een paartje
Wielewalen behoorden tot de 71 waargenomen soorten, In totaal 6 kwartelkoningenl (zie Korhaan jrg, 11 no. 4-).

4 Ochtendexcursies
20 maart

Gooimeerkust vanuit Huizen. Een 9-tal deelnemers genoot van de
waarneming van Aalscholvers, Wulpen, Brilduikers, Bonte en Kleine
Strandlopers, Baardmannetjes en diverse zangvogels (jrg. 11 no, 2),
Ankeveen
3 april
Bergse Pad en Dammerkade, Door een vergissing met de
op die dag ingaande zomertijd, waren maar 8 vogelaars op het nog
donkere tijdstip aanwezig,
22 oktober Gooimeerkust vanuit Huizen met 13 deelnemers.
27 november Ankeveen en omgeving met 8 deelnemers.
—

7

dagexcursies

22 januari
27

26

Zeeland

tijdens een mooie zachte winterse dag genoten 11 deelnemers van de 50 waargenomen vogelsoorten. (Korhaan jrg. 11 no, l),
februari De Noordzeekust via het strand en de Pier van IJmuiden.
Er waren 22 belangstellenden.
maart
Texel, De 24- excursiegangers genoten van dit vogeleiland bij uitstek. Behalve de in het verslag vermelde vogels (Korhaan jrg, 11
no, 2) werden ook Brilduikers, Zwarte Zeeëenden, Eidereenden,
Grote Zaagbekken, Dodaarsjes, een mannetje Zw, Roodstaart en een
-

Rouwkwikstaart gezien.
Noord Brabant
Zeven VWG-ers uit het Gooi waren te gast bij de
Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. Zij bezochten de
Moerputten en luisterden daar in de vroege ochtendnevel naar o.a,
de zang van Grote en Kleine Karekiet en Tuinfluiter. Daarna de
Kampinaheide met Korhaan, Tapuit, Paapje, Boompieper en Roodborsttapuit. Bij de vennen konden een Roerdomp en Groenpootruiter
goed worden geobserveerd (verslag in Korhaan jrg. 10 no, 4.),
Texel
24- sept,
14. deelnemers maakten kennis met de vele aanwezige en
dóórtrekkende herfstgasten
duizenden Smienten, Wulpen, Ruiters,
Regenwulpen, Strandlopers, Grote en Dwergsterns, Goud- en Zilverplevieren, kleine zangers zoals Witte en Gele Kwikstaarten,
Zwartkop en Tjiftjaf. In totaal ca. 80 soorten (Korh. jrg.11 no,5)
6 november Hondsbossche zeewering, De Putten en het Zwanenwater,
De 13 deelnemers genoten van de langs de kust voorbij trekkende
Jan van Genten, Zw, Zeeëenden, Eidereenden, Roodkeelduiker en een
groepje van 18 Strandleeuwerikken,
10 december Flevopolders met 14. deelnemers.

7 mei

-

—

;
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2 Weekend excursies

22/24

7/9

april

oktober

De 11 excursiegangers beleefden vogelrijke
Schiermonnikoog
dagen ondanks storm en regen, met o.a. Rosse Grutto's, Rotganzen met daartussen een Flamingo en Blauwe en Grauwe Kiekendieven,
Een Sprinkhaanrietzanger liet zich langdurig
bekijken, evenals Barmsijsen, Kepen, Goudvinken en 8 beflijsters (verslag Korhaan 11 no, 3).
-

De 7 liefhebbers noteerden 86 soorten. Na een
Terschelling
regenachtige zaterdag, op zondag, met stralende zon, ca, 60
voorbij trekkende Jan van Genten en diverse eenden, meeuwen
en steltloper soorten. Verder trek van zangvogels, waaronder
Oeverpiepers, Kneutjes, Goudhaantjes, Paapjes en Roodborsttapuiten (Korhaan jrg. 11 no, 5),
-

Met dank aan de deelnemers en de leiders van de hier vermelde excursies.
Wij hopen dat de belangstelling voor alle, maar in het bijzonder de ochtendexcursies in de naaste omgeving, wat groter wordt. Laat u niet weerhouden
zo vroeg aktief te zijn
de vogels zijn dat ookl
-

Namens de subgroep Excursies
L.J. Dwars-v.+Achterbergh

Voorjaar

inventarisatie

-

mei 1978

Gezien het grote sukses in voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een
inventarisatie weekend houden. Ditmaal een heel ander soort gebied als we
de laatste jaren gewend waren. Verder zal de opzet iets anders zijn.
Ons oog is gevallen op de polder Dorssewaard.
Deze polder ligt even ten
noorden van het dorp Vreeland en bevat ca. 150 ha. Het grootste deel van
het gebied is weiland, maar langs de Vreelandseweg ligt een stuk elzenbroekbos en langs de Vecht een enkel klein landgoedje en enige boerderijen met
boomgaarden. Als er voldoende animo is kunnen we wellicht ook nog wat
“Vechtbossen” richting Loenen (b.v. Terra Nova) op vogels bekijken.
Vooral als u vogels aan het geluid wilt leren herkennen raden wij u aan
hieraan deel te nemen!!
Buiten het inventarisatie weekend op 27-28 mei willen we het gebied ook nog
wekelijk laten inventariseren. Voor de volgende weekenden zoeken wij een
ervaren teller(s)
15-16 april, 22-23 april, 29-30 april, 6-7 mei,
I4-I5 mei, 20-21 mei,
juni, 10-11 juni, 17-18 juni en 24-25 juni.
:

Voor nadere informatie en opgave kunt u zich wenden tot R.G. Moolenbeek

(tel. 035-62641)

Huiszwaluw-Broedvogelonderzoek

Dat er in het Gooi-, Vecht— en Eemgebied Huiszwaluwen broeden is een ieder
wel bekend. Maar precies waar en hoeveel weten we eigenlijk niet. Daarom
willen we dit onderzoek graag opzetten. In grote lijnen zal het er op neer
komen dat u één— of tweemaal in het broedseizoen (liefst in uw naaste om—geving!) kijkt hoeveel nesten er aan de huizen (boerderijen?) zitten.
Daar dit onderzoek niet aan een bepaalde dag of week gebonden is, kan
iedereen meedoen!
Nadere informatie volgt in de volgende Korhaan, U kunt zich
al opgeven bij P. Dieperink, Jagerspad 9, Laren (tel. 02153-83615). Ook de
plaatsen waar in voorgaande jaren nesten zaten, wil hij graag van u
weten!
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Financieel overzicht

1977 (in guldens)

het verenigingsjaar

4.549,50
72,850,299,17
2,2.712,79

Kontributies
Vrijwillige bijdragen
Subsidies
Renten
Vogeljaar
Resultaat

1.733,88
114,85
82,20

De Korhaan
Sekretariaat
Pennlngmeesteresse

261,32

Div, bestuurskosten
Subgroep Nestkasten

180,20

504,60

Avifauna
Eempolders
Ledenavonden
Kosten jubileumjaar
"

9,-

"

875,50
4.323,91
400,-

Afschrijving inventaris
/

±

8,^85,46

f 8.4-85,46

In dit bedrag is een post van ƒ 4-,100,- opgenomen bestemd voor druk- en
verzendkosten van het Jubileumnummer,

Décharge verklaring

Ondergetekenden, de heren A, Schaap en W, van der Zwaan, leden van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, benoemd tot leden van de Kaskontrolekommlssie, hebben op 13 februari 1978 de boeken en bescheiden van
de penningmeesteresse gekontroleerd en akkoord bevonden.

Begroting

1978 (in guldens)
4.750,-

Kontributies
Subsidies
Nadelig saldo

P.M.

900,-

1.750,150,150,400,1.000,1.000,500,400,300,-

De Korhaan

Sekretariaat
Pennlngmeesteresse
Diverse bestuurskosten
Ledenavonden
Subgroep Nestkasten
n
Avifauna
Eempolders
Onvoorzien
"

f 5.650,-

/

5.650,-

Toelichting op enkele posten
Subgroep Nestkasten

:

Subgroep Eempolders ï

Dit bedrag representeert de verwachte kosten voor vervanging van niet meer bruikbaar zijnde kasten.

In dit bedrag zijn inbegrepen de drukkosten van de te
verschijnen uitgave van deze subgroep na 5 jaar Eempolder tellingen.

122

Excursieverslag

ankeveen

zondag

27 november 1977

Het weer was schitterend
Om ca, 08.15 gingen 9 man richting Dammerkade.
(af en toe een heerlijk verwarmend zonnetje) maar wel wat frisjes.
Het had ’s nachts gevroren en de slootjes en zelfs delen van de plassen
lagen dicht. Af en toe vlogen er wat Sijsjes, Koperwieken, Kramsvogels
en vooral Vinken over.
Op de Hollands Ankeveense plassen zagen we o.a.
diverse eendensoorten (Wintertalingen, Kuif- en Tafeleenden, Smienten,
Slobeenden) Meerkoeten en een familie Knobbelzwaan.

Ook een Geoord Fuutje in winterkleed liet zich schitterend zien.
Op de Stichts Ankeveense plassen zaten hogere aantallen waterwild, waarvan
vooral Kuifeenden, Smienten en Meerkoeten het hoofdbestanddeel uitmaakten.
Hier kregen we zowaar een drietal Geoorde Futen (die later opvlogen) te
zien. Al met al een leuke waarneming daar de Avifauna Mldden-Nederland
slechts een tiental winterwaarnemlngen vermeldt.
Bij de afslag Googhkade vlogen 9 Wulpen en een Torenvalkje over. Ook een
Waterral bracht hier erbarmelijke geluiden voort. Op de Spiegelpolderplas
zat nog een groep Kuifeenden en Meerkoeten en opvallend was het hoge aantal
Futen daar.
Het spreekt vanzelf dat alle "gewone" soorten als Matkop, Staartmees,
Heggemus e.d, zich herhaaldelijk lieten horen.
Al met al een fijne excursie.
R.G. Moolenbeek

(Alle leuke waarnemingen zijn op waarnemingskaartjes gezet!I)
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Vogelwerkgroep

-

Het begin tussen Zwanen en Muizen

vraagt hoe de Vogelwerkgroep is opgericht moet ik toegeven
dat ik het niet meer zo precies weet. Ik herinner me vaag een aantal dingen en een gesprekje met Jan van Dijk uit Weesp bij de Kleine Zwanen aan
de Gooimeerkust, telefoongesprekjes met Emmy Blonet-Houiller en een verwijzing: “Ga maar eens met Rie de Wijs praten”.
Bij Rie thuis maakten we tussen de muizen een oprichtingsplan.
Ik geloof
dat iedereen die wij belangrijk vonden naar de bijeenkomst in Hilversum
kwam. Ik was wat nerveus en Rie zette, zoals ze al die jaren een toege
wijde en zorgzame secretaresse zou zijn, glaasjes water voor me neer.
En iedereen vond met ons dat de Gooise vogelaars (Eemland on Vechtstreek
mochten ook meedoen, vandaar "en omstreken") best eens in het belang van
de vogelstand gebundeld zouden kunnen worden.
Als iemand me

Onze eerste
klibbijeenkomst" hielden we in de voormalige Harmonie in
Bussum,
Daar vertelde Sollie uit Kampen over zijn belevenissen met de
polder Morinelplevier (eerste broedgevallen), We filosofeerden ook nog
wat over "hoe nu verder met de VWG" en introduceerden ons maandblad
"De Korhaan",
Onder de p«uze kwam er een man naar me toe die ik later
nooit meer heb teruggezien,
"De naam is fout;
"Korhaan" moet "Korhoen"
zijn", zei hij. Het is toch "haan" gebleven en die heeft in de loop der
jaren heel wat "afgebolderd", over het algemeen even kleurrijk als het
schouwspel op de Gooise hei. Er is ook wat afgesjouwd in de eerste jaren.
Kommissies (avifauna, nestkasten en Zuidelijk Flevoland) functioneerden
goed, De bedoeling de vogelwerkgroep bekendheid te geven lukte aardig.
"

Ik bewaar beste herinneringen aan de eerste weekends. Wat hebben we gelachen op de eilanden zoals op Ameland, waar de Bussumer Koomen in topvorm
was. Ik zal ook nooit meer het beteuterde gezicht van George Ording vergeten toen een enthousiast jeugdig lid uit Blaricum
hoe heet hij ook
alweer?
hem verschrikkelijk bij de neus had genomen.
-

-

George was een fanatieke ringenzoeker.
Elk vogelkadaver werd "uitgepeuterd".
En hij had daarbij nogal eens succes. Er prijkten diverse gevonden aluminium
ringetjes aan de riem van zijn kijker. Vooral Kokmeeuwen uit Oost-Buropa
bleken royaal door de vogeltrekstations van registratienummers te zijn voorzien. Maar op Ameland had George geen succes. De jonge onbekende Blaricummer besloot op zijn manier hier iets aan te doen. Hij deed een ring,
die ik bij me had, om de poot van een dode meeuw en maakte vervolgens met
de vogel hoog in de lucht gestoken, een vreugdedans, George was in alle
staten; een reeks niet te herhalen woorden die wij vertaalden met "hoe bestaat *t" rolden over zijn lippen. Ik voelde me toch wel wat schuldig en
nam George, nadat hij ook zeer sportief en zeer uitbundig de Blaricumse
vriend had geluk gewenst, even apart om hem te zeggen dat hij er in gelopen
was. En wat geschiedde? Laat nu de Blaricumse jongeman echt een dode vogel
met een ring vinden! Een ongelooflijke gebeurtenis en wie kan George 't
kwalijk nemen dat hij vermoedelijk nu nog denkt dat wij toen een in zijn
ogen mislukte, tweede grap hebben willen uithalen?
Ganzen kijken bij sneeuwstormen en op spiegelgladde wegen
in Friesland, een overmoedige Yves Vogel op een damesfiets op Vlieland,
de bewaking van nesten van Dwergsterns in de Flevopolder (tegenover Muiderberg) met bootslieden van een pleziervloot die het verzoek er niet aan land
te gaan negeerden en provocerend een partijtje voetbal gingen spelen tussen

Herinneringen?

de nesten

,,,,,,
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het schrijven voor de Korhaan biedt me de kans bij tien jaar VWG
toch nog iets in het midden te brengen.
ik kon er helaas niet bij zijn
Er is jaren veel gegeven om de Vogelwerkgroep van de grond te brengen en de
basis te leggen voor hetgeen zij nu is
een alom zeer gerespekteerde organisatie, die voor het natuurbehoud in het Gooi en omgeving van grote betekenis is gebleken.
Deze VWG MOET BLIJVEN, om een omroepkreet maar over
te nemen. Er zijn vele resultaten geboekt en er zal altijd
in het belang
van de vogels en dus de mens
veel werk blijven. Het feit, dat autoriteiten zo langzamerhand vinden, dat het Korhoen inderdaad op de hei thuishoort en er best iets gedaan mag worden de vogel voor de Gooise natuur te
behouden, is een gevolg van de aanhoudelijke VWG-klop op de deur.
Genoeg

-

-

-

:

-

-

Ik haal met vreugde de Korhaan uit de bus en hoop en wens de VWG dit Loe,
dat deze haan en het (kor)hoen nimmer voor het Gooi verloren zullen gaan!
Jan+L. Bos

Subgroep

Avifauna

-

Korhoentellers

Op de volgende vergadering zullen we de eerste telervaringen bespreken:

Datum

:

dinsdag 21 maart

Plaats

:

Godelindeschool te Naarden

1978 om 19.45

Iedere belangstellende is welkom

uur

!

Vogelcursus

Op dinsdag 21 februari om 20,00 uur start wederom onze cursus vogelherkenning in de Zuiderkerk, Abr. Kuyperlaan te Bussum.
Opgave bij mevr, C.C.M. Last tel, 035-62099,

Nestkasten
Nestkasten en voedertafels kunnen voor de prijs van f 10 besteld en
mevr, C,M« Liebregts, Kerklaan 73, Kortenhoef,
afgehaald worden bij
tel, 035-60736, of tijdens de maandelijkse ledenavond.
:
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Wintervogeltelling Boekesteyn

1977

Het telgebied ligt in ’s-Graveland en is eigendom van Philips. Het is ca,
60 ha. groot en bevat overwegend loofhout met een gedeelte zeer dicht naaldhout. Behoudens wat dicht struikgewas, is het loofhout vrij open. Verder
zijn er enkele weilanden, een paar kwekerijen, wat kassen, een moestuin en
enkele gebouwen. Langs de veelal brede paden staan lange rijen met oude beuken, afgewisseld met veel rhododendron-partijen. Daarnaast is er een vijvertje en een sloot, die uitmonden in een plas.
Inventarisatietijden en -data

:

39 december

20
21
22

”
”
”

12-15
13 - 15
15 - 17
11 - 13

uur
”
”
”

Op de soortenlijst zijn de maximum waargenomen aantallen vermeld.

Blauwe Reiger
Wilde

Eend'

Sperwer
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Houtduif
Gr, Bonte Specht
Merel
Roodborst

2
11
2

3
3
3
25
3

vele

6

Koolmees
Pimpelmees

Glans-matkopmees
Staartmees
Boomklever
Boomkruiper
Zwarte Kraai
Kauw

Ekster
Vlaamse Gaai

4-0
15

1

13
25

(!)

2

15
3

30
10

(!)

W.E.Cohen

Verder werden aan zoogdieren waargenomen
en reëen (5).

;

hazen, konijnen, eekhoorn (l)
R. Walrave en J. Handelé
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Steltlopertelling

november 1977

In aansluiting op de vorig jaar gehouden Goudplevierentelling werd het dit
keer een Steltlopertelling. Nu niet door het S.B.B. of R.I.N, georganiseerd
maar door enkele VWG-ers uit Noord Holland.
Zover ik weet werd er dan ook
uitsluitend in deze provincie geteld. Ook de VWG ’t Gooi deed mee en de resultaten vindt u hieronder vermeld.
N, &L, Dwars, E. de Haan, F, Griffioen, Y, Vogel, fam.
Tellers waren
Heise en A, Vermeule,
Er werd geteld op 19/20 en 22 november (alleen de Oostermeent), Het weer
was vrij slecht, veel regen, windkracht 47 NW en de temperatuur tussen
;

-

3

8° C.
Totaal aantallen per gebied
-

Kievit

Goudplevier

A

B

1113

116

128

Zilverplevier

2

Bontbekplevier

3

Tureluur

Wulp
Watersnlp
A
B
C
D
E
F
G
H
I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

—

-

37

D

C

-

1

—

56

:

—

-

—

E

74-00 (4.200)
94-

-

F

G

H

10

6

20

-

-

I

250 8920 (+4200?)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

—

4

—

-

—

Totaal

-

-

1

222

2

3

1

57
42

Oostermeent
Noordpolder beoosten Muiden
Nieuwe Keverdijkse Polder
Aetsveldse Polder Oost
Horn- en Kuijer Polder
Helntjesrak- en Broekerpolder
Hilversumse Meent
Keverdijkse en Overscheense Polder
Binnendijkse-, Berger Meentpolder

Verder werden de weilanden in Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en de
Horstermeer (Ned, den Berg) nog geteld. Hier bevonden zich echter geen
steltlopers, De 4-200 Kieviten in de Horn- en Kuyerpolder werden mogelijk
later vliegend waargenomen in de Aetsveldse Polder Oost, Het waarnemen van
Zilver- en Bontbekplevier komt waarschijnlijk doordat er vele plassen op de
weilanden stonden! Naar alle waarschijnlijkheid zal de telling in februari/

maart herhaald worden.

Subgroep Avifauna
R.G. Moolenbeek

Index Korhaan Jaargangen 1

tot

en met

10

Op het ogenblik is de heer Van der Zwaan bezig met het indexeren van de
Korhanen jaargangen 1
10. Het is de bedoeling dat dit als een extra
Korhaan gaat verschijnen.
Als u dit extra nummer wilt hebben, kunt u zich
opgeven wij W. Cohen (redaktie) of H.J. ten Brinke (sekretaris).
Liefst per briefkaart!
-
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Mezen in de tuin
Wie van ons kent niet de hier vrij algemeen voorkomende Kool- en Pimpelmezen? De kleine kleurige akrobaatjes die zo behendig aan een slinger
Het tafereeltje is bekend, maar toch altijd weer
pinda’s kunnen bengelen.
nieuw en daarom heb ik een voedertafel geplaatst op ongeveer 5 meter van
het raam.
Het menu bestond uit wat gemengd zaad en witte zonnepitten.
Een aantal Kool- en Pimpelmezen had spoedig de zonnepitten ontdekt. Vlijtig
Dit spelletje
werden ze gehaald on in de nabij staande bomen opengehakt.
ging door Lot de zonnepitten op waren, dan verdwenen de mezen.
Wanneer echter de voorraad weer werd aangevuld waren ze zo weer present.
Je begon je wel af te vragen of deze vogels nooit verzadigd raakten.
Tussen de bedrijven door werden natuurlijk ook nog wat pinda's geconsumeerd.
Om de proef op de som te nemen werden de mezen toen geringd en daaruit bleek
dat telkens andere vogels van het gebodene gebruik maakten, In de loop van
november bleken meer dan 50 Koolmezen van de pitten te snoepen. Begin december kwamen wat meer Pimpelmezen en verscheen er ook een enkele Groenling,
terwijl een Glanskopmees al regelmatig aanwezig was.
Op de grond werd wat gemengd zaad gestrooid om de mussen van de voedertafel
te houden; de Vinken profiteerden hiervan mee. Het is een boeiend gezicht
de mezen zo de gehele dag af en aan te zien vliegen en vele kwartiertjes
zijn dan ook besteed met het observeren van de vogels. Let eens op het verschil in karakter bij de Kool- en Pimpelmezen.

Blijft de vraag of het nodig is
vogels te voeren. Nu, nodig is
mate doen en dan zorgen dat het
voedertafel goed schoon houden,
zelf en de vogels veel plezier.

om bij het ontbreken van sneeuw en vorst de
het beslist niet, maar wanneer wij het met
voeder niet kan bederven, en bovendien de
kan het geen kwaad en verschaffen wij ons-

Het komt mij voor dat er deze winter veel mezen zijn, gezien ook het aantal
dat komt eten. Als we de mezen willen behouden zullen we moeten zorgen voor
Ze komen nu in onze tuinen en een enkel paartje zal er
broedgelegenheid.
ook wel willen broeden, mits wij er dan voor zorgdragen dat dit kan door het
ophangen van een nestkast.
Om resultaat te boeken zal de tuin echter aan
enkele voorwaarden moeten voldoen. Wanneer er jongen zyn moeten deze met
insekten worden gevoerd en daarvoor zullen enkele bomen in de nabye omgeving
moeten staan. Zijn deze er niet dan zullen de mezen waarschijnlijk van de
door ons geboden gelegenheid geen gebruik maken. De nestkast moet bij voorkeur in de schaduw hangen, want wanneer er jongen zijn mag de brandende zon
niet op de kast schynen.

Verder moet er voor worden gezorgd dat de vogels geen hinder van katten kunnen ondervinden.
Heeft u een goede plaats aan de muur, let wel dat deze niet
op het zuiden is of u moet de kast in de schaduw van een boom of dakgoot
hangen, U kunt de kast het beste nu al ophangen. De mezen en ook wel andere
vogels zullen er nu in gaan slapen en dan is tevens de kans groot, dat de
slaapkast straks als broedgelegenheid wordt gebruikt. De mezen slapen niet
elke nacht in de kast.
Dit is afhankelijk van het weer. Op deze manier kan
men niet alleen nu maar ook in het voorjaar plezier van de vogels in de tuin
beleven.
Wanneer we een kast gaan ophangen moeten we er vooral niet indoen.
Er zijn
mensen die menen dat men de vogels moet helpen door wat stro of iets dergelijks in de kast te doen. Nogmaals, niet doen, het sclirikt de vogels waarschijnlijk af, zodat ze geen gebruik van ons aanbod zullen maken.
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Wil kan

men in het voorjaar veel plezier beleven van kortgeknipte stukjes
wol of de losse wol van een nieuw tapijt. Bij het nestelen wordt eerst een
laag mos aangebracht. Hierop komt dan de wol. Wanneer u dit ophangt in
een netje wordt het er met snavels vol uitgetrokken en in de kast gesleept.

Men moet echter de stoffering geheel aan de vogels overlaten. Dit zelfde
geldt voor het voedsel, In het voorjaar de vogels geheel voor zichzelf
laten zorgen.
Zijn er Jongen in de kast gekomen dan verwacht je, dat deze na het uitvliegen wel in de tuin zullen blijven. Dat doen ze wél, maar zeer kort.
Na een of twee dagen zijn ze vertrokken en zie je ze waarschijnlijk nooit
weer.
Nu het voorjaar nadert ie het ook interessant op de mezengeluiden te letten.
De Koolmeesman begint in februari al met zijn gezang, het zg. "zagen”.
Koolmezen hebben een zeer uitgebreide vokabulalre en het is boeiend deze
De bomen zijn nog kaal en wanneer vogelgeluid
geluiden te leren kennen.
wordt gehoord, kan gemakkelijk worden nagegaan wie het geluid produceert.
Degenen die zich voor vogelgeluiden interesseren raad ik aan daar dan goed
op te letten. Wanneer er straks blad aan de bomen zit is het moeilijk de
zanger in de kijker te krijgen. En zo kunnen wij het gehele jaar door van
de mezen genieten.
K. Visser

Aanvullende gegevens

over

de ortolaan in het Gooien Omstreken

Bij het doornemen van de Jaargangen van Limosa (l t/m 49), het orgaan van
de Nederlandse Ornithologische Unie, kwam ik nog 2 waarnemingen tegen van
de Ortolaan. Van het Gooi zijn nu de volgende gegevens bekend:
Laren N.H.
Laarder Waaneer
Eemmond
Kwekerij G. & Eemland
Naarden
Naarden (Oud Valkeveen)

ex
1 ex
1 ex
2 ex

3

2 ex
1 ex

30-9-1950
14-4-1954
9-5-1959
11-5-1974

7/8-5-1963
25-8-1976

Sluiters (zie Limosa 24:100)
Wurster

(Korhaan 5(4):24.)

Nuljen (Limosa 34:217)

Woersem (Korhaan 8(6):12)
(Avifauna Mid. Nederland)
v.d.Geld & Moolenbeek (Korhaan
11(2):38)

Lips

&

Beek

R.G. Moolenbeek
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Vogelvlucht

in Flevoland

er

Die 10e december 1977 stond
een gure wind, die er niet in slaagde de klamme
een viertal auto’s, waarin 14 vogelliefbebbers,
nevels geheel te
begaf zich op weg naar Zuidelijk Fleveland.
Even wordt er halt gehouden ter hoogte van het Naarderbos, waar naar een
kluchtje Patrijzen wordt gekeken in een weiland, waarin ook wat Kramsvogels
Een vlucht Kieviten komt over en ergens roept een onzichtbare
rondhippen.
Geudplevier. Via de Oostvaardesdijk bereiken we Pampushaven, waar groepen
Kuif- en Tafeleenden en Brilduikers liggen te dobberen. Het is neg kil en de
zon doet tevergeefs moeite door de nevels te breken.
Do plas voor de Blocq van Kuffoler is grotendeels bedekt met een laagje ijs,
waarop verschillende soorten meeuwen wat kleumerig kop-in-de-wind staan
in de schaarse wakken drijven enkele Bergeenden en boven het riet zweeft een
Bruine Kiekendief, Boven het Opstvaardersdiep is het interessanter, daar
komt een vlucht Nonnetjes voorbij. De vrouwtjes bijna fuutachtig, met hun
mooie bruine kapjes on de mannetjes, kleiner in getal, met hun leuke kopjes
en karakteristieke tekening.
Soms dwarrelen ze in de vlucht, zoals steltlopers dat wel doen.
Rondom het restaurant bij de Blocq, waar we een korte koffiestop houden,
ontdekken we allerlei "klein spul" in het kale geboomte: een viertal Groenlingen, een Roodborst, wat Koperwieken, Sijzen en een alarmerende Winterkoning boven in een struik.
-

Wanneer we de Knardijk zijn cpgedraaid en daar de auto's parkeren, komen enkele leden van ons groepje informeren of de anderen ook die Grote Zilverreiger tegen de rletrand hebben zien staan. Blijkbaar is dat niet het geval.
Wie beweert, bewijst! We gaan kijken en ontdekken nogal wat Blauwe Reigers,
maar geen Witte, wat opmerkingen ontlokt over sterk vertraagde aprilgrappen
en verrekijkers, die nodig eens in reparatie moeten
Op de Knardijk ter hoogte van de opbervatiehut heerst een soort verlate Sinterklaas drukte
uit 2 autobussen stromen menser met kijkers om, richting
hut
reden voor ons cc eerst Oostelijk Flevoland in te duiken, op zoek naar
een rustiger omgeving.
....

-

-

Dit gebied is evenwel &1 te rustig, slechts een klein aantal Blauwe kiekenmannen en -vrouwen en wat Buizerds en Bonte Kraaien verlevendigen de lege
een paar vogelaars bespeuren nog wat brandganzen. Tenslotte
stoppelvelden;
houden we stil bij een weiland aan de Knarweg, waar een grote groep Kolganzen loopt te fourageren. Soms ook vliegen ze in sterk wisselende aantallen
op, om spoedig opnieuw in te vallen. Midden in de meute, op een paaltje,
neerkijkend op het bedrijvige gedoe daar beneden, een majesteitelijke Ruigpootbuizerd!
Lunch in Lelystadhaven
warme erwtensoep, brood en een uitstekende stemming
in de groep! Het is erg prettig, dat alle deelnemers ook hierna van de party
blijven. Onze voortreffelijke chauffeurs en chauffeuses rijden ons via de
Houtribslulzen, waar we Krakeenden en Brildulkers van nabij kunnen observeren,
terug naar de Knardijk, want ja
die Zilverreiger, hè!
Op de Zeilplas drijven op vrij grote afstand een flink aantal Smienten en wat
Grote Zaagbokken en aan de voet van de dijk scharrelen in potsierlijke combinatie een Pijlstraatmannetje en een Wulp rond. Ook komen er enkele vluchten
Kolganzen al roepend over.
-

Dan opeens de mededeling:

een eind verderop, voorbij de

Grote Zilverreiger ophouden)

hut, moet zich

een
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Verbaasde Fazanten zullen zich wellicht hebben afgevraagd, wat die witte,
bruine, rode en groene flitsen hebben betekend, die 10e december op de
Knardijk, Ja, dat was nu ons eigen VWG racingteam, bezig aan een sprintje.
Ook zullen zij verbijsterd hebben toegehoord, toen doordringende pieptonen
in diverse variaties weerklouken.
Inderdaad, dat waren onze remmen, nadat
de inzittenden van de eerste auto de vogel hadden ontdekt.
Een schitterende vogel met zijn smetteloos witte verenkleed, de snavel, .in
broedkleed voornamelijk zwartachtig, was nu geel gekleurd, de poten waren

zwart.

Een ogenblik ie er een kleine schermutseling met wat Blauwe Reigers in de
even opvliegt,
De vrede is echter spoedig
weer getekend en de vreemdeling kan even later in alle rusL een zelf gevangen visje verschalken, terwijl vanuit de verte een groepje opgetogen
vogelaars toekijkt.
Niet lang daarna rijdt de kleine kolorme huiswaarts.
S.H. Poelstra

buurt., waarbij de witte vogel

W.E.Cohen

13

Ontvangen literatuur
Vanellus -2-maandelijks tijdschrift van Bond van Friese Vogelwachten,
jrg. 30 no, 5. Wilde duif en Rotsduif, De Mezeziekte, Het uitkomen
van jongen bij de Scholekster. Vertrekdatum van Gierzv/aluv/en,
Vlinders in Friesland (in het Fries!). Wettelijke maatregelen Ler
bescherming van het grondwater dringend noodzakelijk.
De Fitis
Mededelingenblad van de VWG Haarlem, jrg, 13 no. 5.
Verslag HeksJoot 1976, Politieke partijen over de jacht.
-

Maandblad V¥G N,-Hollands Noorderkwartier, jrg, 16 no, 10,
De achteruitgang van de Kemphaan als broedvogel in N- Holland Noord

De Pieper

-

(zeer uitvoerig artikel),

idem no. 11, Fourageergebicden van de in N, Holland broedende meeuwen
in de broedtijd (wederom ültgebreid artikel).

De T.iift.iaf
Periodiek van de Vogelwerkgroep der A.C.J.N. jrg, 22 no, 4-,
Nestkeuze van Huiszwaluwen (van belang i.v.m, ons broedvogelonderzoek!).
Verslag van stookolie-slachtoffers tellingen op Texel 1977, Dodaarsjes
met vleugelvelden. Slaapplaats van Putters, Aspekteh van de ekologie
van meeuwen op Vlieland, Tureluuronderzoek op Vlieland, Rul en verspreiding van de Scholeksters op Vlieland.
-

De Kruisbek
Orgaan van de Vogelwacht Utrecht, jrg, 20 no. 3,
Een dagje vogelen in het Elbholz (ZO van Hamburg), Fenologie voorjaar
1977, Rode wouw bij Euanik, Broedvogeltelling Griffenstein 1976.
Broedvogeltelling Amelisweerd 1976, Oproep aan leden in Vechtstreek.
-

•

Verkeersslachtoffers onder de fauna is een uitgave van de Ned, Ver. tot
Bescherming van Vogels en bevat in S4- pagina's de resultaten van een
onderzoek in de periode 1 sept, 1973 tot 1 januari 1976 door D.A,Jonkers
en G,N, de Vries,
In het voorwoord stelt prof, M,F, Mörzer Bruyns dat
er te weinig exakte gegevens bekend zijn over de omvang van de schade en
de wijze waarop de menselijke bedrijvigheid invloed uitoefent op flora
en fauna. Dit verslag is een waardevolle aanzet tot verder onderzoek
(door enkele van onze leden?).
Enige punten uit het verslag:
Verkeerswegen alsmede bermen, fietspaden, groenstroken zijn gekontroleerd door circa 150 personen; de trajekten lagen vrijwel niet binnen de
bebouwde kom, de verkeersfrekwentie lag vrij hoog en de lengte per trajekt was minstens drie kilometer.
De tien meest gevonden vogelsoorten zijn in volgorde: Merel, Huismus,
Spreeuw en Wilde Eend, Kokmeeuw, Fazant, Meerkoet, Waterhoen, Houtduif,
Koolmees en Zanglijster, .Deze soorten zijn zeer talrijke broedvogels,
waarvan de meest gevonden slachtoffers een zekere binding hebben met de
weg. Doorsnijding van het biotoop speelt daarnaast nog een belangrijke
rol,
De meeste vogels zijn gevonden in de open landschappen, maar omdat
soorten als Huismus, Spreeuw en Kokmeeuw hier veel worden gevonden,
halen zij het gemiddelde echter sterk omhoog.
Om de vraag te beantwoorden in welk landschapstype de meeste slachtoffers
vallen is het noodzakelijk gedurende een lange periode verder onderzoek
uit te voeren. Dat hoge snelheden veel slachtoffers eisen is duidelijk,
een konstante stroom snel rijdende auto's heeft echter minder doden tot
gevolg.
Voor geen enkele diersoort kon worden aangetoond dat het verkeer op zich
een rechtstreekse bedreiging voor de populatie

vormt.
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De automobilist die aandacht heeft voor de fauna op en langs de weg
zal weinig slachtoffers maken. Verder is het van belang geen voedsel
vanuit de auto op de weg te werpen. Door snelheid te verminderen
(indien mogelijk), klaxoneren of een lichtsignaal te geven kunnen weggebruikers aanrijdingen voorkomen. Daarnaast kan de overheid door ver-

antwoorde wegenaanleg veel doen.
Dit interessante verslag is in ons archief voor iedereen ter inzage.

Gelezen in Vanellus (tijdschrift van de Friese Vogelwacht)
Bij toeval ontdekte het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening
dat het grondwater bedenkelijk verontreinigd was. De kontrole op lozingen en stortingen op de bodem is onvoldoende. Op sommige plaatsen,
o.a. Hilversum, is de verontreiniging ernstiger dan van het oppervlakte
water. De verontreiniging wordt veroorzaakt door onder andere metaalverwerkende bedrijven. Bij het ontvetten van het metaal wordt trichloorethyleen gebruikt. Niet alleen afvallozingen op de bodem, maar ook
luchtverontreiniging via verontreinigde regen welke in de bodem tot het
grondwater doordringt, is een oorzaak, evenals lekke ondergrondse brandstoftanks.
Het is te hopen dat de regering prioriteit zal geven aan de nieuwe wet
op de bodemverontreiniging, die in voorbereiding is.

Goudplevierentelling

november 1976

In Noord Holland door het RIN gekoördineerd. Geteld werd op 19, 20, 21 nov.
Het totaal aantal Goudplevieren heeft de verwachting ruimschoots overtroffen,
ruim 400,000 exemplaren!
Groningen

66,74-7

16,5

Friesland

121.595
13.757

30,0
4,0

1,120

0,3
4,3

Waddeneilanden

Drente
Overijssel

IJsselmeerpolders
Gelderland
Uirecht

N. Holland
Z, Holland

Zeeland
N, Prabant

17.4-01
251
7.231
10.750
98.296
4-3.058

%

0,1
1,8
2,7
24,3

10,6

21.003

5,2

3.955

1.0

405.164.
In »t Gooi, t.w. Oostermeent, Huizen werden
Vergelijk dit aantal met 1977!

341

Goudplevieren

geteld.
5
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uit het Gooi

Terugmeldingen

Voor dit overzicht ontving ik terugmeldingen van de volgende ringers:
D. Buitenhuis (DB), B.J.v. Ingen (BI), E.R. Osieck (EO) en K. Visser (KV)
De term “gekontroleerd” betekent dat de vogel door een ringer werd teruggevangen en weer losgelaten.
Torenvalk

3,201,986

8 juni 1974
6 sept, 1977

3.173,84-6

18 juni

30 mei
20 juni

3.227,153

24

okt,

1976

1977

1976
1976

Baarn

als nestjong

EO

als nestjong

DB

Oudemolen, Vries(Dr.) treinslachtoffer
Breukelerveen
Kortenhoef

als (j> broedend op jongen
Kortenhoef
als nestjong
DB
BognyAallemay.Z.Fr, verkeersslachtoffer

De tweede terugmelding bewijst dat Torenvalken al in hun eerste levensjaar
kunnen broeden, hetgeen bij roofvogels uitzonderlijk is. Uit wetenschappelijk onderzoek is overigens gebleken, dat het vangen van het <j> op de jongen
mogelijk is zonder risiko voor het broedsel.
Kokmeeuw
3.207,74.0

6

juni

24.-11/5-12

3,227,4.59

13 juni

2 jan,

3,227,503

13 juni
13 febr,

1975
1975
1975
1977
1975
1977

H'sums Wasmeer
Los Palacios Y Villafranca,

EO
Span.ie

H'sums Wasmeer

Brussel,

EO

België

H'sums Wasmeer
Pleasington Fields, Lanc, Z. Engeland

EO

Onze Kokmeeuwen blijken in nogal verschillende gebieden te overwinteren.
3.l65,263

30
16

jan,
mei

1972
1977

Huizen

Lismarka, Oppland, Z.

KV
Noorwegen

Van de vele Kokmeeuwen die Visser 's winters in Huizen ringde is dit de
eerste uit Noorwegen,
Larson EC5,DW4-0

3.205.333

26/30-5 1973
1973
mid.okt, 1977
2 dec.

Lake Glan, Ostergötland, M. Zweden

Hulzen
Lake Hammarsjën, Z. Zweden

KV

Deze vogel werd in Zweden geringd en in hetzelfde jaar door Visser teruggevangen, waarbij de twee (!) zweedse ringen werden vervangen door een nederlandse ring. Alsof het niet genoeg was, werd de vogel nog eens teruggemeld:
hij werd geschoten in Zuid Zweden, De volgende werd ook tweemaal teruggemeld!

Helsinki ST000.611 25 juni '70
3,165,118
18 dec, 1971

Ahtialamjarri (Harne) Finland. als nestjong
gekontroleerd
Huizen
KV

20 febr,

1977

Bussum

1 juni
27 juli

1977
1977

Baarn

Ransuil

5.027.575

Zwolle/Roosendaal

als nestjong

(j. Buker)

Vastgeklemd gevonden aan lokomotief rijdende tussen Zwolle en Roosendaal, in
verre staat van ontbinding, Buizerd(l)
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Een ongewone terugmelding, maar voor een onderzoek bijna waardeloos,
De vindplaats is immers erg onnauwkeurig en de vogel was niet vers bij de
vondst, zodat de vinddatum ook niet een betrouwbare opgave is van de datum
waarop de vogel doodging.

Grote bonte specht
K 4-20,049
K

492.246

Hilversum
Santpoort

1975
1977
31 mei
1977
6 sept, 1977

Baarn
Austerlitz

22 jan,

Bikbergen, Huizen

7 juni

20 mei

K 292,573
K

16 maart 1975
29 mei
1976

585.395

17 mei

1977

1977

DB

9

door kat gedood
als nestjong

(Ut.)

Bikbergen, Huizen
Gooimeer, Naarden

Crailoseweg,

"

EO

verkeersslachtoffer
als nestjong
gekontroleerd

EO

BI
EO

verkeersslachtoffer

Van als nestjong geringde vogels is het bekend dat ze zwerftochten maken,
maar voor een volgroeide vogel (eerste terugmelding) is een verplaatsing
bijzonder.
Boerenzwaluw
A

134.008

2 juli

1977

17 sept, 1977

Wageningen

als nestjong

Gooimeer, Naarden

gekontroleerd

Gooimeer, Naarden
Haaften, Gelderland

dood gevonden

BI

Tuinfluiter

25 aug,
29 aug,

A 114-,082

Een vlotte terugmelding:

1976
1976
na

4 dagen

(j.v.d. Geld)

pal uit het Zuiden,

Zwartkop
A

25 sept, 1976
6 febr, 1977

129,674

Gooimeer, Naarden
Sidi Bousel ham, Marokko

BI

Eén

van de betere terugmeldingen!
Het merendeel van de terugmeldingen van
de Zwartkoppen die in de herfst in N,W, Europa worden geringd, komt uit
Spanje en Portugal en maar enkelen uit Marokko.

Kleine Karekiet
S 937,4.08
+

18 juli
27 mei

1976

1977

Z. Flevoland
Atlantische Oceaan bij Marokko

KV

Deze vogel werd gevangen op een Russisch schip, waarna de melding via de

Russische ringcentrale in Moskou bij het Vogeltrekstation terecht kwam!
Bosrietzanger

Hiddensee

11 aug.

90,663,983

25 juni

1976

1977

Erfurt, DDR
Valkeveen

gekontroleerd

Deze vogel werd vermoedelijk in de DDR als doortrekker geringd en is een
nederlandse broedvogel gezien de datum van terugvangst, Bosrietzangers
trekken weg in zuidoostelijke richting en overwinteren in Oost-Afrika.

KV
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Bonte Vliegenvanger
S

800,406

Baardmannet
S 716,418
S 716,422

27 mei

Baarn

25 mei

Beerschoten, Rijsenburg

als broedend £
EO
dood gevonden

30 sept, 1976
22 sept, 1977
30 sept. 1976
20 sept, 1977

Laaxum (Fr.)
Gooimeer, Naarden

gekontroleerd

BI

Laaxum (Fr.)
Gooimeer, Naarden

gekontroleerd

BI

31 dec.
24. mei

Laren

je

Groenling

B

316.511

1975

1976

Esens

(Aurich) Dultsl.

tegen

EO
raam dood

gevlogen

Kauw

3.225.728

22 sept. 1975
22 jan, 1977

Huizen
Southampton, Z. Engeland

KV
doodgevonden

Na een terugmelding uit Frankrijk is dit de tweede buitenlandse terugmelding van de Kauwen die Visser heeft geringd. Voor het gehele nederlandse
ringonderzoek is dit de vierde uit Engeland,

E.R. Osieck
(met medewerking van R, Moolenbeek)
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Veldwaarnemingen

Roodhalsfuut

-

1

Samengesteld door Aart Bode
ex,

08-10

Sloot by Vogellaantje vl' v bij

S.Poelstra

Oude Meentweg

1
1

09-10 Oostv.diep by paal 6 P.Logtmeyer/S.Poelstra
16-10 Sloot by Vogellaantje
S.Poelstra

Kuifduiker

ex,
ex,
1 ex,
1 ex,

Geoorde Fuut
Dodaars

1
2

30-10 Oostv.diep paal 5.2
ad,)27-08 Oude Meentweg/Leeuwenlaan

1
3

14-10 Laarderuasmeer
30-10 Eempolder by Sluis
29-08 Gooimeerkust
14-10 Knardijk by schuilhut

Roerdomp
Gr, Zilverreiger

06-11

P,Logtmeyer/A, du Mosch

Oostvaardersdyk

30-10 Oostv.diep paal 4.6

P,Logtmeyer/S. Poelstra

B,v,Poelgeest
idem

ex,

ex,
ex,
1 ex,
1 ex,

A, Vermeule

M

"

B, 'Hennephof

F.Griffioen/Hoekstra
R.Sinoo/E.Jongejans
7 anderen
B.Wessels
+

1 ex, 10-12

"

"

"

H,ten
+

Krakeend

2 ex, 23-09
i.33 mn *) 14-10
vr
1 vr, 05-11
3 ex, 15-08

Vyver Naarderbos
Laarderwasmeer

Brinke/A.Vermeule

11 andere vogelaars

0,P, de Graaff
A, Vermeule

•

Ijseend

Wespendief
Sperwer

1
1
1
1

Rode Wouw

1

ex,
ex,
ex,
ex,
ex,

P.Logtmeyer/A.Bxihr
Pampushaven
P.Logtmeijer/
Knardijk, vlogen Zuidwaarts

S.v.d.Water
25-08 H'sums Wasmeer
A.Vermeule
F.Grlffioen/A,Bode/G.Hoekstra
25-09 Naarderbos
A, Vermeule
16-10 Beerensteinseweg, H'sum
01-12

Hilversumse Meent

30-10 Soester

Eng

W,E, Cohen
B, Hennephof

Rsinoo

Visarend

1

ex,

19-08 Opspuiting Naarderbos (Bad en dook op vis)
P.Logtmeyer/T.M.Velthuys en
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Visarend

1
1

ex,
ex,
min, 3 ex,
Boomvalk
1 ex,
3 ex,
+ 8
ex,
Bosruiter
2 ex,
Groenpootruiter
1 ex,

28-08

S.Poelstra/P.Logtmeyer/A.Buhr
A. Vermeule/R, v.Maanen

Almerehaven

18-09 Magdaleen

5/20-8

Spanderswoud

17-09 Gooimeerkust
25-09 N, Crailoseln,
28-08

25-09
25-09

25-09

F,

T. Visser
Griffioen

Bussum
de Graaff/Poelstra
S, Poelstra/P,Logtme\3er/A,Buhr
Almerehaven
Berger- en Meentpolder
de Graaff/Poelstra

Naarderbos opspuiting

•*

Bode/Griffioen
Hoekstra

Graaff/S.Poelstra

1

ex,

Drieteenstr,loper 1
3

ex,
nx,

Logtmeyer/Poelstra
18-09 Opspuiting Naarderbos
25-09
0.P. de Graaff/S.Poelstra

43

ex,
ex,

25-09 Opspuiting Naarderbos

Kanoetstr,loper

KI, strandloper
Reuzenstem

1 vr.
Zwarte Specht min, 1 ex,

Strandleeuwerik

1 ex,
2 ex,

Pestvogel
Notenkraker

2
1

ex,
ex,
1 ex,

1 ex.

Roodborsttapuit

1

ex,

4 vr.j

PaaPje
Zw, Roodstaart
Frater

"

(2e waarneming)
"

0,P, de

Griffioen/Bode/Hoekstra

"

(2e waarneming)

28-08

11

"

Griffioen/Bode/Hoekstra

de Graaff/Poelstra
Blonet/Poelstra/Buhr
Logtmeyer

KI. Bonte Specht

Gr, Vliegenvanger

"

l J exl
1 pr,
4,0 ex,

17-12' Anna's Hoeve

1/15-8

Spanderswoud

16-12 Westerheide, H'sum

W.J.R, de Wtfs
T, Visser
R, de Wys-Tabois
P, Logtmeijer/A. Buhr

05-11 Pampushaven
10-12 »t Want, Huizen
Wim
Corrie Cohen
23-10 Camping Gooimeerkust R,v,Maanen/F,Griffioen
25-10 Camping De Steen, Crailose Bos
R.v.Maanen
H.J, ten Erinke
02-12 Groenelong, Bussum
A, Vermeule
10-09 Rietopslag, Eembrugge
By Eem Oostelijk van Baarn
B, Hennephof
+

10-09 Idem
09-10

18-09

30-10

B. Hennephof
Groeneweegje, Laren
0.P. de Graaff
A, Vermeule
Magdaleen, Huizen
Pampushaven
v.Poelgeest/Logtmeyer/Poelstra

Alle inzenders weer hartelijk dank. Het spreekt vanzelf dat ik voor de volgende Korhaan weer graag zoveel mogelijk waarnemingen van u tegemoet zie.
Aart Bode

138

Lijst

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

Het dagelijks bestuur
Voorzitter
Sekretaris
Penningmeesteresse

:

:
:

vakant
H,J, ten Brinke, Claudiagaarde 4» Bussum, tel, 14700
mej, A, van Leyden, Raboes 9, Laren, tel, 86091
postgiro VWG
2527179
:

Leden

-

Avifauna

:

Eempolders

:

Exkursies
Nestkasten

;
:

Deze leden zijn tevens kontaktpersoon voor de bij
hun naam genoemde subgroep
R,G,

Moolenbeek,

Arn, Voetlaan

14, Ankeveen,

tel,

62641

mej, A, van Leyden
mevr, L,J, Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr. 15, H'sum
H.W, de Soete, G, v.Amstelstr, 410, H’sum, tel, 10834

Verdere kontaktadressen
Ringonderzoek
Vogelkursus

:

:

Contr, Vogelwet
Opgeven exkursies

Inzenden kopij
Ankeveen

W,E,

Gohen, Bezaan 8, Huizen, tel. 52128

:

:

:
:

:

R,G, Moolenbeek, A, Voetlaan 14, tel, 62641
H,J, ten Brinke, Claudiagaarde 4, tel, 14700
A, Bode, Coehoornstraat 64, tel, 58401
F, Griffioen, Omroeplaan 16
0, de Graaff, Steffenshein 13, tel, 83143
mevr. H.W. Reddingius, Gr. W. de Oudelaan 22,

Inhoud
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Redaktioneel

111-112 Programma

113
Bestuursmededelingen
114-115 Agenda Alg, Ledenvergadering
116-121 Jaarverslagen
122

Exkursieverslag Ankeveen

123-124 Het begin tussen zwanen en muizen
Wintervogeltelling Boekesteyn 1977
125
Steltlopertelllng november 1977
126

127-128 Mezen in de tuin
129-130 Vogelvlucht in Flevoland
Ontvangen literatuur
131

Groudplevierentelling 1976
132
133-135 Terugmeldingen ringers

136-137
138

(na 18.00 uur)

Waarnemingskaartjes
:

Bussum
Hilversum
Laren
Naarden

:

:

Inzenden/afhalen

Huizen

:

E,R, Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel, 89720
mevr, C,C,M,.Last-Rendriks, Mr, J,C, Bührmannlaan 46,
Ankeveen, tel, 035-42579
D,G, de Witte, St, Annastr, 26, Naarden, tel, 42579
C, de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, tel, 02158-1641

Veldwaarnemingen
Adressen en inhoud
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