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Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie.
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januari-februari 1981

Jaargang 15

Redactioneel

In het laatste nummer van de Korhaan van 1980 heeft Ronald Sinoo al
een wisseling van de redactie aangekondigd.
Hij wist toen echter nog niet, wie de nieuwe redactie zouden vormen
en wanneer de overdracht zou plaats vinden.
De nieuwe redactie, zoals die op de algemene ledenvergadering voorgesteld zal worden, bestaat uit de volgende personen;
Kees van Lambalgen (copijadres)
Andries Stoker
Henk Hardon
Allereerst willen wij Ronald Sinoo en Karei Mauer bedanken voor het
werk en de vele tijd die zij in de verzorging van de Korhaan hebben
gestoken,
We zijn blij, dat Ronald toegezegd heeft, dat hij het tekenwerk
wil blijven verzorgen,
In ieder geval wensen we hun veel succes met de studie.
Aan deze Korhaan zijn A bijlagen toegevoegd.
Het kaartje hoort bij het artikel over het Naarderbos van R,G, Moolenbeek en A, Vermeule in Korhaan no. 6 van jaargang IA, 1980, waarin het

ontbrak.

De overige bijlagen zijn:
Balans per 31 december 1980
1
2
Huishoudelijk regelement-koncept
3
Waarnemingenlijst fenologie (artikel N. Klippel)
-

-

-

Wij hopen dat u dit, ondanks de geringe tijd die we ter beschikking
voor de algemene ledenvergadering kunt lezen.

hadden, ruimschoots

de redactie
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Programma
Vrijdag 6 maart
UILENEXCURSIE in de avond.
Deze excursie zal worden gehouden op het landgoed
rondom Kasteel Groeneveld te Baarn. Vertrek om 21.00 uur
vanaf de parkeerplaats aldaar, die bereikbaar is vanaf
de Zandheuvelweg, komend vanaf Hilversum de eerste
zijweg rechts na de boomkwekerij.
Dinsdag 10 maart
in de Godelindescholengemeenschap te
Naarden, De.ur open vanaf 20,00 uur.

Werk/ kontaktavond
Zaterdag 21 maart

Texel-dagtocht o.l.v, Y Vogel#
Zoals ieder jaar ook nu weer een dagje naar Texel,
Vertrek 's morgens 6,00 uur vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum.
Wilt u mee, geeft u zich dan op voor 19 maart, by de Fam, Mardon
telefoon 02154-18804.
Donderdag

26 maart

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Voor agenda e.d. zie deze korhaan. Na deze
vergadering zal ons erelid en medeoprichter de
heer Jan L, Bos u meenemen op een van zijn verre
reizen naar Azië of Afrika. U proeft de sfeer
van deze landen, bevolking en natuurlijk vogels.
Deze avond wordt gehouden in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden, Ingang aan de oude
Rijksweg 1 juist naast de voetgangersbrug tegenover Motel Naarden, Aanvang 20,00 uur.
Zaterdag 11 april
Eempolders, ochtendexcursie, deze keer gezellig op de fiets
o.l.v, Peter Vos.
Neemt u evt, laarsen en regenkleding mee.
We vertrekken 's morgens om 8 uur vanaf het gemeentehuis in Eemnes.
Graag even van te voren opgeven by de Fam, Mardon tel# 02154-18804
Dinsdag 14 april

Werk/ kontaktavond

(zie hierboven)
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24-25-26

april
Hoy, weer een weekend naar één van de eilanden en wel Terschelling,
We verblyven in een kampeerboerdey en wel de Jonge Jan,
in Formerum tel. 05620-84-61,
Fam, GA Trip, Hoofdweg nr

79/81

washand, thermoskan, regenkleding,
Meenemen: slaapzak, handdoek
laarzen, wanten, muts, das, en dikke kleding, want het kan knap
koud zyn. En brood voor ’s avonds en zaterdag morgen.
+

U kunt zich opgeven door alvast een aanbetaling van ƒ
2529179 ten name van de VWG gooi en omstreken.
En telefonisch by de Fam, Hardon tel 02I5A-I8804
We vertrekken vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum
de boot vertrekt vanuit Harlingen om 19,15 uur.

20,- te doen op giro
tyd 15,30 uur

Dinsdag 28 april

Eén van debekendste leden van het Natuurfotografengilde is de heer P. Munsterman uit Haarlem. U
kent ongetwijfeld zijn prachtige foto's van de
Vogelkalender. Deze avond vertoont hij ons zijn
dia's over de Vogels van Kennemerland met o.a.

sterns, Paapje en Roodborsttapuit.
Na de pauze volgt een serie dia's welke een beeld
geven van een bootreis met trawler vanuit IJmuiden
naar de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland.
De Zeevogels die we zullen aanschouwen zijn o.a.
Jan van Genten, Stormvogels, Jagers en Alken.

Zaterdag 9 mei
Ochtendexcursie Oppad en Kromme Rade 's Graveland o.l.v. Jelle
Vertrek vanaf het oppad 's morgens
Harder en Adri Vermeule
om 6,00 uur, Hoe komt u bij 't Oppad, komende van de Vreelandseweg
gaan we over de brug van het Hilversumse kanaal richting 's Graveland, over de brug direkt linksaf (u komt dan op de Eiimaweg),
Hier begint het Oppad en de start van de excursie.
Graag opgeven voor vrydag 8 mei by de Fam, Hardon tel 02I54--I8804
Laarzen en evt, regenkleding meenemen.
,

Maandagavond 18 mei
Dinsdagavond 26 mei.
Avondexcursie's per roeiboot op het Naardermeer.Vertrek vanaf
het vissershuis om 19.00 tot ca 20.00 uur. Kosten ƒ 10,vooruit te betalen by opgave (voor 10 mei) giro 2529179 VWG 't
Gooi en omstreken en Gaarne telefonisch by de Fam, Harden
tel 02I5A-I880A.
Er kunnen maar een beperkt aantal personen mee» Heem daarom
eerst telefonisch kontakt op. Wilt u op de giro de datum noteren
welke avond u mee wilt.
Denkt u aan warme kleding, laarzen, en niet te vergeten muggenolie.
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22-23-24

mei

Weekend Maria Peel in Helenaveen Limburg (dit weekend is onder
voorbehoud). Hier zal ook enig
moeten gebeuren
maar er kan ook rustig gevogeld worden (dit gebied is normaal
niet toegankelijk).
Belangstellenden hiervoor kunnen zich zo snel mogelyk in verbinding stellen met de Fam, Hardon tel 02154—18804 (voor eind maart).
Tevens alvast enkele bekende data voor te houden excursies in de loop van het
jaar.
I2/I3 juni Grote rivieren nachtexcursie,
12 tot en met 20 september Falsterbö (Zweden),

Bestuursmededelingen

-

-

-

Op

25 februari start

de kursus Vogelherkenning. Inlichtingen

035-62099

mw. L. Last

We hebben kontakt opgenomen met Vogelbescherming en een werkgroep in
Lelijstad i.v.m, eventuele aktie voor de Oostvaardersplassen.
We ontvingen antwoord op de brief aan CRM over het rapen van kievitseieren
(Bijlage Korhaan 13/6), Hierin staat, dat het ontwerp van de nieuwe vogelwet
rond de jaarwisseling aan de kamer zou worden aangeboden, We hebben om een

kopie van het wetsontwerp gevraagd,
-

Markermeer/waard

:

De VWG is lid geworden van de vereniging

tot Behoud

van het I'Jsselmeer,

-

-

-

-

St, Mondiaal Alternatief ontving van ons een adhesiebetuiging i,v,m, hun
aktie "onvrywilige trek" voor planten en dieren te bestrijden.

Nadat de statuten vorig jaar gewijzigd werden, moet ook het huishoudelijk
regelement worden bij gesteld. Het konsept-regelement vindt u in deze Korhaan
en wordt behandeld op de Algemene Ledenvergadering,

24

maart organiseert de distriktskommissie van Natuurmonumenten een forumdiskussie over Eemland, in de Vaart, Vaartweg te Hilversum, In het forum
zullen o,a, WF| Alleen (namens natuurbescherming) en T. Roodhart (namens de
landbouw ) zitting hebben,
De Stichting samenwerkende vogelwerkgroepen in Noordholland, van een aantal
Noordhollandse VWG's (wy niet) zal een tijdschrift uitgeven, dat 4* per
jaar verschijnt en ƒ15,- kost.

Inlichtingen Trynie Stoker 02945-4.343,
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Nieuwe leden:

dhr. Th. Miltenburg,
dhr. A. Noorman,
mw. M. Zwart,
dhr. L. Verberne,

Utrechtseweg 118,
1381 GT Weesp
Prof. Poelsstraat 53» 1221 HR Hilversum
Brink 19,
1399 GW Muiderberg, 02942-4409
Vrijmarkt 224,
Almere-Haven,
03240-14116

opgezegd:
A. Bode, Hilversum

dhr. en mevr. v.d. Hoeven, Hilversum
mevr. Gunst, Hilversum

overleden:
mevr. A. Brtihl-Koster, Hilversum

adreswijziging:

J.J.M. de Koning-Lavaleye, Roerdomp 26, 3755 GH Eemnes, 02155-82000

Gevraagd oude Korhanen:

Jaargang I, 2, 3, 4, II nr. 2
Trynie Stoker 02945-4343
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Algemene ledenvergadering

vogel werkgroep ”Het Gooi”

e.o

Donderdag 26 maart 1981. Aanvang 20,00 uur in de Godelindescholengemeenschap
te Naarden.
AGENDA
1, Opening

/

Ingekomen stukken,

2, Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart

(Korhaan 2:4.2-44.)

3, Goedkeuring van de jaarverslagen van
a, sekretaris
e, subgroep
b, subgroep Avifauna
f,
c,
Nestlasten
g,
d,
h,
Excursies
"

"

"

"

"

sekretaris en subgroepen
Vogelkursus
Eempolders

Uitgave Korhaan
Propaganda

De jaarverslagen zyn in dit nummer van de Korhaan opgenomen,

4.» Bespreking van het financieel beleid:
a, verslag van de kaskommissie

b. vaststelling van de rekening over 1980
c« vaststelling van de begroting over 1981
d, decharge van de penningmeester
e, verkiezing van de kaskommissie

5» Bestuursverkiezing,
a. Voorzitter R,G, Moolenbeek en vice-voorzitter K, Visser stellen zich
beiden herkiesbaar.
b. Overige bestuursleden. Aan de beurt van aftreden zyn:
mw. A.v. Leyden (sg. Eempolders)
herkiesbaar
mw, T. Stoker (sekretaris)
herkiesbaar
A.P, Vermeule (sg. Avifauna)
;herkiesbaar
R. P. Sinoo (sg. Korhaan)
niet herkiesbaar
Voor de vakature van de sg. Korhaan stelt het bestuur voor
C. A.v, Lambalgen,
Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering schriftel(]k by
het bestuur worden aangemeld (zie statuten Art, 10:4.).
6, Huishoudelyk Regelement,
:
:

;

:

7, Voorstel tot

(her)oprichting

subgroep Z,Flevoland,

8, Rondvraag,

9» Sluiting,

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal ons erelid de heer
Jan Bos ons vertellen over zijn reis naar Nepal» De dia's die u
gaat zien geven een indruk van het onmetelijke landschap en de
fantastische bergen. Tijdens deze reis werden niet minder dan
4.00 vogelsoorten gezien, waaronder Gieren en Waterspreeuwen.
Ook de Junglefowl (Wilde Krielhoender) is gezien.
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Financieel overzicht

over

Kontributies
Vrijwillige bydragen
Subsidies
Rente
Vogeljaar
Excursies Naardermeer
Resitaat

het

verenigingsjaar 1980 (in guldens)

7.023,
466,50

—

3.260,
461,23

—

12,20
38,—
1.137,22

12.398.15

4,617,43
166,89

Korhaan
Secretaris
Penningmeester
Div, Bestuurskosten

-■

r

332,90

866,57

sg.Nestkasten

352,17
220,68

sg,Avifauna
sg. Excursies
Eempolders (sg)
Propaganda (sg)
Ledenavonden
Bibliotheek
Excursie Vlieland
Overige kosten

103,05

2,120,25
715,20
881,79

831,54
40,
I.149.68

—

12^98x1$

Décharge-verklaring

Ondergetekenden, Mw, H.E, Disselkoen:*Piepers, benoemi als lid van de kas—controlecommissie en de Heer P.Vos ter vervanging van de Heer W, van der Zwaan,

eveneens benoemd als lid van de kascontrolecommissie, hebben op 15 januari
1981 de boeken en bescheiden van de penningmeesteresse gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Begroting 1981 (in guldens)

Kontributies
Subsidies
Nadelig Saldo

6.300,—
p.m,

4.750,—

11.050.—

Korhaan
Sekretariaat
Penningmeester
Div, Bestuurskosten
Ledenavonden
sg. Nestkasten
sg, Avifauna
sg. Eempolders
sg. Propaganda
Bibliotheek
Onvoorzien

4..500,—
300,
150,
550,
1,200,
550,
550,
2,000,
150,
500,
—

—

—

—

—

—

—

600.—

11.050.—
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1980

Jaarverslag van de sekretaris over

Ledenbestand
Aantal leden op I januari 1980
34-0
Aantal leden op 31 december 1980
377
;

;

Bestuur:
Het bestuur werd gevormd door;
R.G, Moolenbeek
Voorzitter
K, Visser
Vice-voorzitter
mw, T. Stoker
Sekretaris
Penningmeester
mw. J.E.E. Lodenstein-Krynen
L.J, Dwars-v, Acherbergh
A,P, Vermeule
sg.Avifauna
mw A.v, Leyden
sg.Eempolder
H.W, de Soete
sg. Nestkasten
R.P, Sinoo
sg.Korhaan
mw J.E.E, Loienstein-Krynen
sg. Excursie
K, Visser
sg.Kursus
:

:

;

;

:

;

;

;

:

;

Ledenavonden

In de Goede Herderkerk te Hilversum en in de Godelinde scholengemeenschap
te Naarden werden 7 lezingen/filnavonden en 8 werk/kontaktavonden gehouden.
Kontakten met andere organisaties:
a,

St. Gooisch Natuurreservaat:

Diverse malen hebben we kontakt gehad met
het G.N.R, vooral over het beheer van de Gooise heidevelden. Mede op verzoek van het G.N.R, is dit jaar een deel van deze terreinen geïnventariseerd op broedvogels,
het Gooi, de Vechtstreek e.o regelmatig de vergaderingen bygewoond, Goede kontakten en samenwerking.

b, Vereniging Leefmilieu

KNNV/SOVON

c, Kontaktorgaan voor Vogelstudie

bijgewoond,

:

De jaarlijkse vergadering

Er is een VB. konsulent (K. Visser) aangesteld in de
VWG; verder hebben we kontakt gehad i,v,m, de aktie "Redt de Weidevogels
in Eemland" en i.v.ra, de ingestelde ledenraad. Voor deze ledenraad heeft
de VWG 2 leden voorgedragen (E.Boeve
Rp, Moolenbeek), die beiden gekozen
zijn.

d, Vogelbescherming

:

+

e,

Natuurmonumenten.

Ons verzoek om een vergunning om Kokmeeuwen te ringen
in de Ankeveense kolonie werd afgewezen, Kontakt i.v.m.Natuurmarkt te

Naarden,

f» Het Vogeljaar. I.v.m, Aktie "Redt de weidevogels in Eemland",
g» Rijksinstltuut voor Natuurbeheer, Inlichtingen gevraagd over watervogelgegevens en jacht; Kontakt i.v.m. het heidebeheer G.N.R,

Vogelwacht Utrecht: Veel kontakt i.v.m, Eempolderaktie.
i, SOVON

:

we werken mee aan het Atlasproject voor Winter— en Trekvogels,

j» Vereniging trle-.ien van h :
Toniakten by Eempolderaktie.
'

:

1_: We woonden het Gooikongres by

;

Goede

k» Verder nog kon tak ter, met diverse Gooise gemeenten, Gewest Gooi en Vechtstreek, Stichtse Milieufederatie, St. Kritisch Faunabeheer, IVN Eemland,
IVN het Gooi, Gooise Natuurwacht, Comité wintervoedering, NJN Hilversum,
St M. ndiaal .Alternatief, 'World Wildlife Hangers, St. Tussen Vecht en Eem,
Het Utrechts Landschep.
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gestuurd met het
Begin maart werd weer aan een aantal winkeliers een brief
verzoek niet te handelen in kievitseieren.
Bibliotheek:
De bibliotheek werd uitgebreid met diverse boeken en overdrukken,
van de ontvangen
Mw. L, Reddingius maakte in iedere Korhaan een verslag
literatuur.
We zijn van plan binnenkort een lijst in de Korhaan te puoliceren,
waarop alle boeken en ruilabonnementen vermeld staan.

Het bestuur kwam 7 maal byeen {lU/l

Jaarverslag subgroep Avifauna

,

10/3

,

9/4-

,

22/5

,

2l/8

,

2/10

,

I8/II)

1980

Evenals voorgaande jaren kon dit jaar weer een druk programma afgewerkt
worden. Het aantal aktieve vogelaars bleef op peil.
Het SOVON projekt verloopt boven verwachting goed en het ziet er naar uit
dat we ons werkgebied op “onze slofjes” zullen klaarkrijgen. Luuk Lodenstein
koördineert alles en verwerkte de waarnemingskaartjes op de tellijsten.
De werkavonden werden matig tot redelyk bezocht. Een nieuwe aktiviteit op
deze avonden werd gestart (uilenballen pluizen, korte dia-series), en gezien
het sukses wordt dit voortgezet. Het waarnemingensysteem per gebied is nu
(eindelyk)- afgerond en het komend seizoen zal hieraan met man en macht gewerkt
worden. Met Provinciale Waterstaat (C, Scharringa) vond op 28,11,1980 een
gesprek plaats over uitwisseling van gegevens en samenwerking bij broedvogelinventarisaties in 1981,
Jos de Jonge publiceerde met regelmaat de overzichten van de waarnemingen
gedaan door de leden en heeft geen klagen over de toevoer van kaarten.
Op verzoek van RIN en GNR werden de Westen-, Bussumer*- en Zuiderheide op
broedvogels geïnventariseerd, De resultaten zullen in de Korhaan verschynen.
Door individuele leden werden de volgende terreinen op broedvogels geïnventariseerd: Oostermeent (P.Dieperink), Hoorneboegse hei(J.Taapken), Heide
sportpark R,v,Poelgeest), Einde Gooi (D.Jonkers met diverse leden VWG),
Hllversumse Meent (R.Moolenbeek e,a,) en een 4-*tal vakken in de Eempolder
(J.v.Leyden, A.Vermeule, A&H van ’t Hof, J.Postma, R.Moolenbeek en T,Stoker),
N.Klippel organiseerde een najaarstelling van Knobbelzwanen voor de kursisten
en Kees van Lambalgen nam de Huiszwaluwtelling op zich. Voor zover mogelyk
zullen de verslagen in de Korhaan gepubliceerd worden,
De steltlopertelling werd in het voorjaar van 1980 voor het laatst uitgevoerd
o.l.v, A.du Mosch, Evenals voorgaande jaren telden N.Dwars en R.van Poelgeest
de randmeren van Hollandse brug tot Nykerk op watervogels en op I4.-I5 maart
en I3-IZ januari werd door diverse leden waterwild geteld voor de Internationale telling, De jaarlykse stootvogeltellingen (o.l.v, D,Jonkers) werden
gehouden op 6-7 december en 7-8 februari,
J,Harder en R.Moolenbeek bezochten op 30-8 een Korhoender en Patryzensymposium wat georganiseerd werd door de KNJV.
A.Vermeule stelde een lijst met waarnemingen samen voor het GNR,
De medewerkers van de subgroep kwamen tweemaal (5 febr, en 30 sept.) in de
Godelindeschool byeen, Nieuwe plannen voor het komende seizoen zyn gemaakt
maar daarover leest u in de loop van het jaar in de Korhaan.meer.
Als we iets of iemand vergeten zyn dan horen ve het wel op de algemene vergadering, In ieder geval dank aan tellers, verslaggevers en alle andere aktieve
leden voor hun inzet.
R.G. Moolenbeek

&

A. Vermeule
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Verslag Eempolder groep

1980

Over het afgelopen jaar is weer trouw om de 14 dagen geteld door de Eempolderhebben wij aan het eind van het jaar afscheid moeten nemen van
tellers.
Luud Persijn, die wegens aanvaarding van een baan in Middelburg nu definitief
vaarwel heeft gezegd aan de Vogelwerkgroep.
Helaas ook is ons verslag van 6 jaar Eempolder tellingen niet klaar gekomen
in 1980. Het was echter eind van het Jaar bijkans klaar en zal in januari

Helaas

gedrukt worden.

A. van Leyden

Jaarverslag subgroep

Excursies

Dit jaar werden er in totaal 20 excursies gehouden,
waaronder:
8 ochtendexcursies, voornamelijk in de omgeving,
5 dagexcursies,
3 avondexcursies en 1 nachtexcursie, 3 weekenden en een excursie
van 8 dagen, waarbij we hebben kunnen constateren, dat vooral voor
de meerdaagse excursies de belangstelling enorm toenam.
Zowel bij het weekend naar Winterswijk als bij de tocht naar
Zweden
werd gebruik gemaakt van tenten voor de overnachtingen.
Slechts 2 excursies konden, by gebrek aan belangstelling, geen

doorgang vinden.

Al met al een zeer geslaagd excursiejaar, mede dank
zij de
fantastische medewerking van alle excursieleiders, die dan ook mede
uit naam van alle leden, vanaf deze plaats hartelijk
dank worden
gezegd.

Hanneke Lodenstein

Jaarverslag

subgroep

“Nestkasten” 1980

De jaarverslagen van 1976,
en 1978 zijn gereed en worden in één
uitgave gebundeld.
Doordat van enkele terreinen de gegevens ontbreken is het verslag

1977

helaás niet volledig.
In de volgende Korhaan zal een uittreksel van de genoemde verslagen
geplaatst worden.
De jaarverslagen van 1979 en 1980 zullen in 1 98 1 eveneens in een uitgave

verschijnen.

Met een goede medewerking van de kontroleurs zal de achterstand dan
hopelijk definitief tot het verleden behoren.

H.W. de Soete
J.P. Seyffert

1

Jaarverslag subgroep “Propaganda”

1980

In het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroep, meer dan in vorige
jaren, met een goed verzorgde stand deelgenomen aan veel manifestatie,
tentoonstellingen e.d. om haar doelstellingen en werk meer bekendheid te geven.
In 1980 werd de Eempolderaktie in samenwerking met de Provinciale
Vogelwacht Utrecht gevoerd, met als doel het behoud van dit belangrijke weidevogelgebied.
Voor de aktie werden enkele honderden folders verstrekt, vele
stickers verkocht en ruim 3000 handtekeningen geplaatst.
Een groot aantal,reeds gedeeltelijk verlopen,kalenders 1980 van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten hebben wij voor dit
doel mogen verkopen.
Er werden ook vele V.W.G. en Vogelcursus folders uitgegeven en verder
nog enkele artikelen van de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels verkocht
Na aftrek van de kosten van de niet tot de aktie behorende artikelen,
zoals Vogelkalenders en brochures, hebben wij voor de Eempolderaktie
een bedrag overgemaakt van ƒ 799» 15.

De presentaties

1980

Braderie
Loenen
Bussum
Koninginnedag
-

-

Kunstmarkt
Bussum
Jaardag van de Stichting tussen
Singer Laren
Vecht en Eem
Vreeland
Braderie
Braderie
Weesp
Bijenmarkt
Bussum
75-jarig bestaan Natuurmonumenten
Natuurmarkt
Naarden
Singer-Laren
Herfstflora
Gooiland Show
Expohal -Hilversum
-

-

-

-

-

-

-

-

29 april
30 april
5 mei
10 en 11 mei
22 augustus

30 augustus
13 september
20 september
2 t/m 12 oktober
2k t/m 2 6 oktober

Hartelijk dank aan de vele medewerkers, die dit alles mogelijk gemaakt
hekken.

H.W. de Soete
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Cursussen

Vogelherkenning

De subgroep cursussen heeft in 1980 weer twee cursussen gehouden op het
bekende adres aan de Abraham Cuyperlaan in Bussum. De voorjaarscursus
telde 70 deelnemers en de najaarscursus iets meer dan 60.
De aanmeldingen voor beide cursussen kwamen traag binnen en we waren
verrast uiteindelijk op de eerste avond toch nog met een redelijk aantal
te kunnen beginnen.
Wij hebben geprobeerd door veel publiciteit meer algemene aandacht op onze
cursussen te vestigen, maar het gevoel bekruipt ons, dat de
belangstelling toch wel tanende is. We wachten maar af hoe die zich
verder ontwikkelt.
Voor 1981 zijn de plannen voor de voorjaarscursus al weer helemaal rond.
Op 25 februari gaan we weer van start en de cursus duurt, zoals
gebruikelijk, zes weken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij;
mevr. Lia Last
tel. 059
62099.
De kosten voor deelname bedragen voor V.W.G.leden ƒ 20,-.
-

subgroep cursussen

Verslag

subgroep “De Korhaan”

1980

1980 verschenen van “De Korhaan” 6 nummers met een totaaloplage van
ca. 2800 stuks (gemiddeld 450 stuks per nummer). Het totaal aantal
pagina’s van de jaargang 1980 was 159, met een gemiddeld aantal van
In

26,5 pagina’s per

nummer.

Naast vaste rubrieken als “Programma”, “Bestuursmededelingen”, “Ontvangen
Literatuur” en “Veldwaarnemingen” verschenen in jaargang 1980 van “De
Korhaan” verslagen van 9 excursies (2 weekend-excursies, 1 nachtexcursie,
Zweden - 3 ochtendexcursies, 1 dagexcursie
1 excursie van een week
en 1 avondexcursie), verder verslagen van 5 broedvogelinventarisaties
van terreinen in ons werkgebied, verslagen van 5 tellingen en aanvullend
9 artikelen, die alle betrekking hadden op één bepaalde vogelsoort.
-

Marianne Harder en Yvonne van Klaveren zorgden voor het netjes uittypen
van de kopij, ondergetekenden voor de lay-out en Bep Dwars regelde de
snelle verzending van het blad.

Nu ondergetekenden uit de redactie stappen, wensen wij hierbij alvast de
nieuwe redactie veel succes toe!
Ronald Sinoo
Karel Mauer

13

Het Vierde Kwadrant bebouwen?
Een broedvogellnventarisatie van de Oostermeent, in 1980

P.W. Dieperink
Inleiding: Er zullen ongetwijfeld Vogelwerkgroep-leden zijn die de Oostermeent,
nog nooit bezocht hebben. Zo vreemd is dit niet want de aangrenzende Eempolders zijn altijd het bekendste weidevogelgebied in onze regionen geweest,
en nu nog steeds. Bovendien is in de laatste tien jaar een groot deel van

wat eens de uitgestrekte Huizen- en Blaricummermeenten waren, volgebouwd.
Wat oppervlakte betreft is de Oostermeent dan ook veel kleiner dan de Eempolders, maar het karakter van het gebied is vrijwel hetzelfde. Van de vogelbevolking van Eempolders zijn regelmatig uitgebreide tellingen gedaan, maar
voor de Oostermeent moeten we teruggaan naar 1969. Deze inventarisatie werd
voor de bebouwing van de Huizermaat en de Bijvanck gedaan en toen ging het
dus om een veel groter gebied. Er kwamen toen ongeveer dezelfde vogels tot
broeden als in de Eempolders en vooral de dichtheden waren opvallend hoog.
Nog steeds is het resterende gebied erg waardevol, het is echter in twee
stukken gedeeld: een oostelyk deel en een westelijk deel dat beter bekend
staat als het Vierde Kwadrant, Die scheiding tussen deze twee gebieden wordt
gevormd door de in aanleg zynde Ryksweg 27, die, komende vanuit Utrecht,
dus dwars door dit gebied loopt en via de Stichtse brug naar Zuideiyk Flevoland loopt, By deze inventarisatie ging het vooral om het Vierde Kwadrant
waarover de laatste tyd nogal wat is geschreven omdat er plannen zyn om
dit gebied vol te bouwen. Dit ondanks het feit dat het geplande aantal huizen
in de gehele Oostermeent ook al gehaald wordt zonder bebouwing van dit
Vierde Kwadrant, en ondanks het feit dat Almère het Gooi eigenlyk zou moeten
ontlasten, wat de woningbouw betreft, Natuurlyk ligt de hele zaak niet zo
eenvoudig. Ook het feit dat er landelijk gezien een grote achterstand bestaat
in de bouwprogramma’s zou mogelyk invloed kunnen hebben op de uiteindelyke
beslissing. Bovendien vindt er ook nog de nodige politieke touwtrekkery
plaats tussen de betrokken gemeentes (Huizen, Blaricum en Laren), In ieder
geval valt de uiteindelyke beslissing by de minister van Volkshuisvesting,
De Staatssecretaris heeft echter een positief advies gegeven (dus voèr bebouwing), dus het wordt hoog tyd dat er van diverse kanten aandacht wordt
geschonken aan dit in vele opzichten waardevolle gebied. Door sommigen
wordt de beslissing als een soort toetssteen beschouwd voor het gevoerde
milieubeleid in het Gooi e,o.
Grootte, ligging en terreinbeschrliving: De Oostermeent is in twee stukken
gedeeld en hoort toe aan de gemeente Blaricum en Huizen, Het Vierde Kwadrant is globaal 150 ha, groot en wordt begrensd door het Gooimeer, de
Huizermaat, de Byvanck en Rijksweg 27, Het grootste deel van het gebied bestaat
uit weilanden met een enkel akkertje, Enkelin het noorden langs het Gooimeer ligt een oude boomgaard van + I ha, met daarnaast enkele volkstuintjes.
Langs de kust is op sommige plaatsen een kleine rietkraag aanwezig, met
wat kleine wilgen.Het oostelyk deel van de Oostermeent, ongeveer 24-0 ha,
groot, wordt begrensd door het Gooimeer, ryksweg 27 en de Gooiersgracht
met aangrenzend de Eempolders, Langs de kust zyn hier wat meer en wat bredere
rietkragen aanwezig, In het zuiden staat een boerdery ; de enige bebouwing
in dit gebied.
tlgthodg* De bedoeling van de inventarisatie was om een indruk te krygen van
het aantal broedparen van juist de minder algemene en "gevoelige" soorten.
Dit zyn de meeste weidevogels, diverse eendensoorten en byvoorbeeld de
Gele-Kwikstaart, Van soorten als Wilde Eend en Graspieper werden dus geen
tellingen gedaan, er werd enkel vastgelegd of ze tot de broedvogels behoorden.
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Op zea ochtenden, namelyk op 20-/+; 4.-5; 8-5; 15-5; 31-5 en I2-b werden de
gebieden uitgebreid onderzocht. Daarnaast werd het gebied tot in juli nog vele
malen kort bezocht, waarb\j meer op bepaalde soorten gelet werd, De waargenomen vogels werden op kaartjes ingetekend en deze werden vergeleken. Van
de soorten die zang- of baltsactiviteiten vertoonden kon het aantal broedparen
redelyk nauwkeurig worden vastgesteld (of ze werden broedend gezien of met
jongen), van de soorten die moeilyker te inventariseren waren werden de aantallen vergeleken en een schatting van het aantal paren gemaakt.

Soortenlijst broedvogels:

Oosteliik deel
Fuut
Wilde Eend
Zomertaling
Krakeend
Slobeend
Kuifeend
Bergeend
Patrgs

Vierde Kuadrant

Totaal
I

I
+

I
2-3

3

I
mog.
I

3-5

Waterhoen

Meerkoet
Scholekster
Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur

+

4

I
I
mog.

2
mog.

I

-

4-7

1-2

+

—

18-19

8

25-30

60-70

0-1

0-1

15-20

40-50
13
5-10

-

7
mog.
I

I

I

I

2

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

2-3

1-2

3-5

+

+

+

-

+

+

—

+

+

I

-

Merel

Zwarte Roodstaart
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel
Tuiufluiter
Fitls
Tjiftjaf
Grauwe Gors
Rietgors

5-10
3
5-10
I
—

5-7
I
1-2
2-3

+

I
10-17
4
6-12

2

+

-

+

+

+

+

+

—

+

31 (+2)

aantal soorten

-

26 (+2)

mog= mogelyk broedvogel, aantal onbekend.
broedvogel, aantal onbekend.
geen broedvogel.
+

-

=

=

2

+

3-5

Spreeuu

3-4

+

0-1

Kneu
Huismus

Gebruikte afkortingen:

2-3

-

35-4-0
25-30
6
5-10

Houtduif
Koekoek
Veldleeuwerik
Graspieper
Boerenzwaluw
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Winterkoning
Heggemus

I

-

10-11
-

Kemphaan

+

+

0-1
7—II
+
+

+

36

(+3)
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Opmerkingen bij

enkele soorten:

Fuut:
Zomertaling:
Kuifeend;

Bergeend:
Watersnip:
Kemphaan:

Gele Kwikstaart:

I broedpaar in de rietkraag langs de kust.
op 27-5 werden lp
5 pulli gezien.
op 31-5 werden !<?+• 6 pulli gezien langs de kust by het U kwadr.
Er werden erg veel Bergeenden gezien in deze omgeving, ook
met pulli, maar of de soort in het inventarisatiegebied
heeft gebroed was niet vast te stellen.
eind april en begin mei werd enkele malen een baltsend ex,
gezien, maar daarna niet meer.
Vlak onder de Gooimeerkust waren er twee tournooiveldjes
aanwezig, lln in het 4-e kwadrant, de ander in het oostelyk
deel. Deze lagen vlak by elkaar en werden gescheiden door
Ryksweg 27, Op het oostelyke veldje werden max 10 hanen en
15 hennen waargenomen, maar dit aantal wisselde sterk en
gemiddeld waren er 5cA3*en 7-89Q,, Op het veldje in het 4-e
kw, waren meestal 2 hanen en 1-2 hennen aanwezig, De vogels
vlogen voortdurend tussen de twee veldjes heen en weer,
Mogelyk hebben er in totaal meer dan het geschatte aantal
van 5-10 paren gebroed. Het is niet zeker of de soort in
het 4-e kw, gebroed heeft.
Gedurende de hele inventarisatieperiode was er doortrek
van deze soort tot een max van
25 stuks op 12-6, De
3-5 paren die in het gebied broedden werden tydens de
meeste bezoeken op dezelfde plaatsen aangetroffen, vaak
zingend.
Bij de enige boerdery in het gebied werd op 31-5 een zingend
O waargenomen, daarna regelmatig een paartje.
Op 26, 27 en 31-5 en 7-6 werd I ex waargenomen, waarvan
3 maal zingend. Hierna werd de vogel niet meer gezien.
+

+

Zwarte Roodstaart:
Grauwe Gors;
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Resultaten en bedreigingen:
Uit de broedvogellyst blykt wel in beide gebieden nog een groot aantal
soorten voorkomt. Verheugend is het dat juist die "gevoelige" soorten als
Zomertaling, Kemphaan en Gele Kwikstaart, maar eigenlyk alle weidevogelsoorten
er in behoorlyke aantallen tot broeden komen. Dit gebied is juist voor die
soorten erg belangryk, die zo in aantal achteruit gaan in geheel Nederland,
Ook in de Eempolders is diezelfde tendens er: steeds minder Zomertalingen,
Kemphanen, Watersnippen, etc.
De verspreiding van de broedvogels over het gebied is erg specifiek: hoe
dichter je by het Gooimeer komt, des te hoger worden de dichtheden van vooral de weidevogels. Vooral deze strook langs de kust is erg waardevol'(de
Gooische Zomerkade), In de rietkragen komen de meeste zangvogels voor. In
de inleiding is al uiteengezet da.t er plannen zyn om alsnog het Vierde
Kwadrant te bebouwen. Er zyn echter nog meer bedreigingen: Ryksweg 27, maar
daar valt niet aan te ontkomen, en een jachthaven die by de Stichtse Brug
gepland is. Ook al zyn er hier veel problemen by, van de baan zyn deze plannen niet, De onderhand overbekende geplande ruilverkaveling van de Eempolders
bedreigt het oostelyk deel van de Oostermeent ook nog cens. Ai met al blyft
de toekomst van de Oostermeent, en dus van de Kemphaatjes, Je Gele Kwikken
en al het andere waardevolle, bedreigd en is het onze taak om daar wat aan
te doen!
De volgende personen werkten aan deze inventarisatie mee:
J de Jonge; K van Maanen; A Fluister; G Rieken en F Dieperink,

Tentoonstelling van vogeltekeningen en aquarellen

Ons Vogelwerkgroeplid Karel Mauer biedt deze tentoonstelling in het

bezoekerscentrum Corversbos bij Hilversum in de periode van 19 april

t/m

24 mei.
Het centrum is vanaf 19 april op vrijdag, zaterdag en zondag weer open,
alsmede op beide Paasdagen 19 en 20 april. Vanaf 1 mei t/m eind
augustus is het centrum geopend van woensdag
zondag. Openingstijden
steeds van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.

t/m
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Eerste

voorjaarswaarneming

van

Nederlandse

broedvogels

(fenologie)

Door velen wordt de verschijning van bijvoorbeeld de Zwaluw
als de voorbode gezien van de naderende zomer (en vormt daarom vaak krantennieuws.)
Er zijn echter nog veel meer soorten te noemen, die omstreeks
dezelfde tijd of vroeger naar ons land terugkeren, als teken
dat de winter weer geheel of grotendeels voorbij is, om hier
te broeden en hun jongen groot te brengen en zodra de zomer
weer op haar eind loopt, of wat later, weer naar het warmere
zuiden te trekken.
Het leek de Subgroep Avifauna van onze VWG een goede gedachte
eens een onderzoek te doen naar de eerste waarnemingen in
het Gooi van deze terugkerende soorten (in ornithologische
kringen fenologie genoemd.)
In deze Korhaan vindt U derhalve een lijst waarop de in het
Gooi voorkomende broedvogels worden vermeld die géén standvogel zijn en dus vóór de winter naar zuidelijkere streken
vertrekken en pas hier terugkeren om te broeden.
Aan een dergelijk onderzoek kan een ieder gemakkelijk deelnemen aangezien hiervoor geen speciale gebieden hoeven te
worden bezocht op meestal onmogelijke tijdstippen.
Wat alleen wordt gevraagd is het zich meer bewust zijn van
het moment waarop een eerste voorjaarswaarneming plaats vindt.

Zo snel mogelijk na binnenkomst van deze lijsten zal in de
Korhaan een overzicht gegeven worden van de waarnemingen, zodat ieder voor zich zelf ook een vergelijk kan maken met het
vroegst en de meest voorkomende waarnemingstijdstip.
Aangezien er meerdere soorten op deze lijst voorkomen die voor
het Gooi en omstreken zeer zeldzaam zijn of helaas geworden
zijn, zoals bijv. de Nachtegaal maar ook de Gele Kwikstaart
en de Kemphaan en nog vele anderen, kunt U rustig deze lijst
opsturen indien U maar een klein aantal soorten heeft waargenomen.
Juist bij deze fenologische waarnemingen komt het erop aan
om juist die soorten die wat algemener voorkomen te registreren,
zodat een duidelijker beeld kan worden verkregen van het
patroon in de voorjaarsterugkeer.
Bij de zeldzame soorten zijn we'zo wie zo al blij als wij deze
dus waarnemen zonder dat hier duidelijke conclusies getrokken kunnen worden over het tijdstip waarop zij hier al
werkelijk waren.
Die soorten die zeker niet of zeer waarschijnlijk niet tot
de Gooise broedpopulaties behoren (zoals bijv. de Ooievaar)
zijn niet op deze lijst vermeld.
Mocht U toch een dergelijke soort waarnemen dan graag dit toch
vermelden met nog wat nadere bijzonderheden.
In geval van twijfel graag direct even contact opnemen met mij.
Succes!
Nico Klippel
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Dagexcursie Zeeland op

24-1-’81 o.l.v.

IJ. Vogel

Mist op het Oosterspoorplein; ook het weerbericht van
uur geeft een zicht van 50 tot 200 meter door het gehele land.
Toch staan er om 6.15 uur 7 vogelaars te discussiëren of ze het
risico zullen nemen om naar Zeeland te rijden. We besluiten toch om
te gaan via Rotterdam naar het Hellegatsplein. Hier is de mist zo
dicht dat we nauwelijks het Volkerak kunnen zien.

6.00

Op Goeree Overflakkee besluiten we eerst maar eens te pauzeren. Gelukkig
trekt dan ook de mist wat óp, we zien ook de eerste Kolganzen
overtrekken.

Via de Grevelingendam waar we o.a. Putters, Dodaarsen, Steenlopers,
Middelste Zaagbekken en diverse ganzen waarnemen, komen we op
Schouwen Duiveland, waar we het hele eiland rond rijden en diverse
leuke waarnemingen doen o.a. 23 Flamingo's. Bij het plaatsje Westerschouwen lopen we het strand op en zien in zee een Kuifduiker vanaf de
Brouwersdam die we via de ventwegen zowel aan de zeekant als aan de
Grevelingen kant bezoeken.
Aan de Grevelingen kant zien we wat Grote Sterns. Daarna via Goeree
en een stop bij de Haringvlietdam wordt tegen 16.30 uur de terugweg
ingezet. Tegen 18.00 uur staan we weer op het Oosterspoorplein en hebben
er een goede tocht van
350 km. opzitten en waar we ongeveer 60
soorten
waarnamen.
verschillende
+

Ook een compliment voor de deskundige leiding van Yves Vogel is zeker
op zijn plaats.

P.S. Mocht U lieslaarzen nodig hebben; Adri Vermeule heeft er sinds
zaterdag een paar maat 43 in verhuur.
Henk Hardon
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Veldwaarnemingen
Geoorde Fuut

2

Dodaars

7
1

"

2

"

"

Roerdomp

17-

1

15-12

28-1

14-12

1

16-12

5

6-12

12

7-12

ca 20

25-11

18

12-12

ca 110

11- 1

1

JO-ll

"

Lepelaar
Wilde Zwaan
Kleine Zwaan

"

"

1

1

Ooievaar

"

3-

1

(l+l)

2

"

"

de Jonge
foeragerend (Op 5-12 en 8-12 eveneens
2 in Wijde Blik langs Al amber tsakade,
al of niet dezelfde)
6-12 Spiegel-/Blijkpolder, N.den Berg,A.Stoker/
v.Klaveren
rustend/fouragrend
Lam
afslag
t.h.v.
24-12 Hilv.kanaal
den
N.
Berg
Seyffert
12- 1-'81 in Vecht te Nieuwersluis
(De Dodaarsen zijn zeer "Vechtlustig":
op 8-1 nog een te Loenen en 10-1 een

3

1

"

l-12-'80 Blijkpolder, N.den Berg,

Canadese Gans

en o.m. 21-12

140 27-12

Brandgans
Grauwe Gans
"

Krakeend
Pijlstaart

"

9-H

28

18- 1

"

Kolgans

Smient

100-200

+

2000

9-

1

19-10
l(mn) 25-12

ca 20

23

30-H

10

15-12

te Breukelen)
Mijndense sluis, Loenen, foura-

Schoe

gerend
Bergse Pad Ankeveen; kwam op 20
Fluister
m achter ons midden op 1 t pad
staan, half in paalhouding, vloog
daarna weg
t Z van Prov.weg tZO van
Langelaar
Vreeland
de Jonge
Waterleidingplas rietrand
K.Strijbis
Horstermeer-Z, overvliegend
koers Z
Hilv.Meent overvliegend
fam. P.de Boer
koers N
v.Oord
Anna's Hoeve H'sum overvl. koers
N. Vlogen onder een groep Kolganzen
v.Klaveren
Groenhoven, Kortenhoef, laag
overvl. koers Z
voor Oud-Naarden (nog steeds
Fluister
aanwezig hoewel andere jaren
meestal vertrokken n. weilanden bij
Spakenburg enz.)
Sinoo
Gooimeer t.O.v. Huizer pier
en
fouragerend
rustend
Eempolder rustend en fouragerend
Rung
Aetsveldse polder-0, beschadigde vdHijden/
linker poot, tussen Kleine
Moolenbeek
Zwanen ( 20-^0)
Groenhoven Kortenhoef overvl.
v.Klaveren
koers ZW
Spiegelpolder N.den Berg,med.a.v.Klaveren
rustend
v,Klaveren
Loenderveense plas, rustend
bij Waterleidingplas
Langelaar
Heintjesrak & Broekerpolder,
rustend/fouragerend
Weesp,
Blikveld Holl.Brug
0 ur. Fluister
Laarder Wasmeer rustend tussen
Sinoo
Wilde Eenden
v.Klaveren
Bergse Pad laag overvliegend
koers N
Dammerkade, Ankeveen
Rieken/
rustend/fouragerend
Fluister

Rieken/

Rieken/

rustend/f

20

Smient
"

5000

Wintertaling

a

1

16-12

4000

27-12

33

12-12

Laarder Wasmeer tussen Wilde
Sinoo
Eenden
Loenderveense plas langs de volle deJonge
lengte van de Waterl.plas, rustend
Sinoo
bij Huizer pier in luwte van
eilandje

laat binnen gekomen, maar deze serie waarnemingen met jonge Bergeendjes
moét vermeld worden omdat deze uniek zijn voor de Gooimeerkust!
En dat met dank aan de kinderen van de boerderij "Oud Naarden" die
enorm hun best gedaan hebben om achter zoveel mogelijk waarnemingen/
broedgevallen te komen. En het resultaat liegt er niet om;
8- 6- '80 Oud-Naarden,
Anton, Jannie, Sineke
Bergeend
9
Gera Zeldenryk
(1 vr+8 jongen)
liepen naar het
IJsselmeer toe
8 14- 6 Staken Oud Huizerweg over, Anton en Janny
(l mn+ 7 jongen)
by Oud'naarden (2e keer 1
Zeldenryk
paar
jongen vanaf Limiten
en weiland naar Gooimeer)
8 22- 6 Boerderij Oud-Naarden,
A.Zeldenryk-Smit
(l vr+ 7 jongen)
liepen tussen de gebouwen door
en naar Gooimeer toe, 3e keer
geslaagd broedsel
A.Zeldenryk
9 26- 6 Oud-Naarden, liepen naar
(l pr+ 7 jongen)
Gooimeer
Anton en Sineke
15 29- 6
(l pr+ 14 jongen)
10
Oud'Naarden, één oude voorop
Jannie,
(l pr+ 8 jongen)
één oude achterop, alle kleinen
Anton,
en ouders Zeldenryk
in het midden,
4e keer geslaagd broedsel
Je zal daar boswachter mogen wezen!
"

+

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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En nu weer terug naar deomber:
1
7-12 Aetsveldse Polder, opvl. van v.Klaveren/
Bergeend
Moolenbeek e.a.
besneeuwd grasland
1 mm-1 vr 25-11 Vijver Naarderbos rustend
Krooneend
120 19- 1 Waterleidingplas Loosdrecht
de Jonge
Tafeleend
v.Klaveren
1 (l kj)
1-11 Spiegelpolder-N, N.den Berg
Witoogeend
1 17- 1 1 s Gravelandse Vaart omgeving
Vlekbekeend
(Anas poecilorhyncha)
Smidsbrug (reeds enige weken aanwezig, tot op lm. te benaderen,
mogelijk ontsnapt)
1 vr 30-11 Hilv. Wasmeer
Brilduiker
v.d.Poel/L.E.v.'t Hoff
1 vr 7-12 langs Middenweg in vaart,
A.Stoker/
N.den Berg rustend/four.
/Moolenbeek
v.Klaveren
1 vr 19- 1 Gooise Vaart, tussen Beresteinse
weg en Loswal,
35 26- 1 Loosdrechtse plassen, 2e, le en de Jonge
later op 3e plas, rustend
Grote Zaagbek
G.Mijnhout/
1 14-12 Kortenhoefse Plassen West,
H.Hartman
"Kleien Wije", rustend, opvl.
en weer neerstrijkend
Sinoo
14 (vr) 16-12 Laarder Wasmeer, druk four.
20 19- 1 Waterleidingplas, rustend/four. de Jonge

Pluister/Rieken
"

"

"

"

rustend/zwemmend

"

"

Nonnetje

1 vr

16-12

9

28- 1

Laarder Wasmeer, four.
Sinoo
Niauwe Polderplas tZ van fort
de Jonge
(5 mn+ 4 vr)
Spion/Bloklaan, Loosdrecht (daar
zitten regelmatig Nonnetjes)
't Bluk-Heidebloem
Rijwielpad
Havik
1 29-11
v.d.Poel/
exc. vogelcursus /
L.C.v.'t Hoff
’t Hoff
1 30-11 Smithuyzerbos
van
B.J.
2 (vr) 1-11 Zanddijk, overvl.
Sperwer
Ingen
1
Seyffert
7-12 Landgoed Vechtlust, Loenen a/d
Vecht, fouragerend
Schoe
2 27-12 Nieuwerhoek, Loenen, onstuimig
overvliegend
Visarend
1 16-10 Rioolzuiv.inst. Huizen. Zat
Rieken
langdurig, af en toe poetsend,
uit
witte
de kust,
op paaltje 150m.
onderkant (ook van hals), duidelijk
waarneembaar
Bruine Kiekendief
8-12
1 mn
Waterl.Plas, Loosdrecht, rustend de Jonge
en op uitkijk op pad
en 19- 1 boven Bloklaan tZv fort Spion
1 vr 30-11 Dammerkade Ankeveen op merel
Blauwe Kiekendief
v.Klaveren
jagend
1 17-10 Hoocneboegse heide H'sum
Lam
Boomvalk
Fluister
Patrijs
3 19-10 weiland tO. Naarderplas in
Naarderbos
Waterral
v.Klaveren
1 18- 1 Waterleidingplas Loosdrecht
Kievit
Sinoo
Eempolder-N
fouragerend
op
23
7-1
sneeuwvrij weiland
1-11 Oostermeent bij slikveld
ca 250
Goudplevier
(20C8-50)
Stichtse Brug (2e groep enkele
v.Maanen
weilanden verder)
ca 60
Moolenbeek
2-11 Aetsveldse Polder-0, Weesp,
"

+

v.d.Poel/L.C.v.

"

"

"

Fluister/

"

Fluister/

"

fouragerend
Watersnip
"

ca

30

19-10

1

2-11

Slikveldje Holl. Brug
't Harde, Blaricum,
vloog op uit greppel

Fluister
E.Lam
4
andere N.J.N.-ers
+

2

Houtsnip

3

min.

nov.

6-12

1

"

Oud-Naarden

Verhey/

verlandingszone

v.Woersem

*80

Blijkpolder oever, langs-

vliegend

Wulp

2
ca

"

410

Steenuil

1

Vreeland, zat in omge-

"

Ijsvogel

6-12 Hilverbeek,

1

"

"

"

Groene Specht

1

8-12

2

15-12

1

21-11

Kleine Bonte Specht 1 vr 25-1

7-12

1

Zwarte Specht

Grote Gele Kwikstaart 1
"

"

"

Zwartkop

Tjiftjaf
"

Vuurgoudhaantje
Grote Lijstee

Kramsvogel
Baardmannetje
"

"

1

"

Witte Kwikstaart

-

Lam
"

Sinoo

Ronnie/

Maurice,Hennie/

vallen knotpopulier,
Robert-Jan, E.Lam
vloog op en streek neer in de
achterste knot van de rij
1 pr heel 1980 broedvogel Oud-Naarden
v.Woersem
braakbal met Groene Specht erin!
3 50-11 tNv. café Tafelberghoeve
Frater-Smid
jagend laag over Tafelbergheide
1
1-12 Leeuwelaan 1 sGravelandsevaart v.Klaveren
in de buurt van bevroren slootje
luid roepend

Bosuil

"

A.Stoker

15-12 Zuiderheide tussen Bluk en Heidebl.
7-11 Zuiderheide overvl. en roepend
7- 1 Eempolder-N, rustend en fouragerend
Erik,
25-10 Polder Holland tZWv.

1

"

v.Klaveren/

1

27-12
27-12
4-12

1
12-12
1 mn 20-12

2
1

23-11

2
1

1-11
11- 1

ca40

6-11

5

2

1-11
2-12

2

7-12

1-11

1

sGraveland

v.Klaveren/

boven slootje vliegend
A.Stoker
Loenderveense plas langs Blokln.
de Jonge
laag over het ijs vliegend
Landgoed Spanderswoud/Hilverbeek
één loerend op vis vanaf tak
Fluister
boven sloot
G.Mijnhout
Corversbos, korfbal velden, four.
Kasteel de Hooge Vuursche, in bomen
Rung
aan Soestd.str.weg samen met Kool-,
Pimpel-, Glanskop-, Staaxtmezen, Boomklever en Grote Bonte Specht (man)
Cronebos H'sum, fouragerend
mierennest uit sneeuw gegraven L.C.v.'t Hoff
Oud-Over, Loenen, four. op boerendak,de Jonge
Groenhoven Kortenhoef, reeds 2
v.Klaveren
weken in de buurt
Lage Klompweg Weesp, neerstrijkend Moolenbeek
op boerderij
Gooimeerkust tOv. Huizen, four.
Sinoo
Voortuin Loenen, at van callicarSeyffert
pen. De 3e achtereenvolgende winter
dat er een Zwartkop overwintert
B.J. van Ingen
Zanddijk. Geringd.
Landgoed Hilverbeek, In de
Bart-Jan
laatste 10 jr. de 2e die B. na
1 november heeft gevangen (5-12-70
Kroesen
de le, ook op Hilverbeek). En dat na
sneeuw en vorst (-7 G) begin nov.
Zanndijk. Geringd.
B.J. van Ingen
Heintjesrak & broekerpolder Weesp, v.Klaveren
f ouragerend
Vogelkersstraat Bussum, vgl. meded.
Lips
al 3 dg. genietend van lijsterbessen
Zanddijk. Geringd.
B.J. van Ingen
Veendijk (le plas), O.Loosdrecht,
Buwalda
zaten in het riet plukkend aan halmen
Lambertszkade Kortenhoef, luid
de Jonge
roepend opgeschrikt uit slaapplaats
vermoedelijk

Rieken/

v.d.Poel/

Buitenhuis/

23

Boomkruiper
Goudvink

1
.■

4

(2 mn+2 vr)
1 mn

"

"

27-10 in eigen tuin Haarden
23-12 Huizen, tuin in v llawijk

4-

1

11- 1
7
(4 mn+5 vr)
10
29-11
ca 50
30-10
1 mn 26-11

P.
rustend

en Th.Lips

Verhey

Baarn, in tuin van conservatrix

Rung

bijzonder felle kleuren
zelde plaats, fouragrend

"

Kerkelanden bij Vreelandseweg, foer. G.Mijnhout
de Jonge
Hoorneboegse heide H'sum, foer.
Kromme Rade tuinrand bij westelijk
einde, foer., eerder roepend
1
L.C.v.'t Hoff/v.d.Poel
30-11 Smithuyzerbos
En 2 meldingen uit het gebied van onze Noorderburen in de Flevopolders;
28-1
1
Roerdomp
langs Knardijk, probeerde, op het
ijs te landen maar verkoos tenF. v.Klaveren
slotte het riet
Sneeuwgors
2
5O-II Steenhopen Oostvaardersdijk, Ron ie,
foeragerend
Robert-Jan, Erik Lam

Groenling

Frater
Kruisbek
"

v.Klaveren/

Maurice/

tussen stenen enz.

Jos de Jonge

Inleveren Kopij

:

uit er lijk

28 maart

