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Indien U behoefte heeft aan meer posters of folders kunt U die bestellen
bij de Milieuklachtentelef oon. Telefoonnummer 023-310200.
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Programma

Zondag 24 febr.

Ochtend-wandelexcursie Amsterdamse Waterleidingplassen
o.l.v. Jan van Bergeyk.
We verzamelen om 8.00 uur op het Oosterspoorplein in
HIlversum en om 8.30 uur begint de excursie in Loenen.

Donderdag 28 febr

Vanavond houdt de heer Hugh Gallacher de lezing.
Het begint om 20.00 uur en wordt zoals gewoonlijk gehouden in
de Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg, hoek Lieven de
Keylaan te Hilversum.
De heer Gallacher heeft het volgende
geschreven als inleiding
op zijn lezing:
"Opent een foeragerende Spreeuw zijn snavel vlak boven de grond
of doet hij dat nadat zijn snavel in de bodem is gestoken?
Verkleurt aan het eind van de winter de kop van een Kokmeeuw
in hetzelfde tempo als zijn poten? Is er bij een Koolmees die
voedsel zoekt voor zijn nestjongen een verschil tussen af- en
aanvliegrichtingen? Hebben wandelaars met honden een negatieve
invloed op de vogelbevolking in een park? Zijn katers nadelig
voor de stand van kleine zangvogeltjes? Helpen nestbeschermers?
Dit soort vragen valt iedere vogelliefhebber wel eens te
binnen. Antwoord geven laten ze meestal aan anderen over.
Toch kan iedere vogelaar deze vragen gemakkelijk zelf beantwoorden, als je maar weet hoe je een eenvoudig onderzoek moet
opzetten.

Vogelonderzoek is net iets meer dan alleen maar vogels tellen.
Het vereist een plan de campagne. Hugh Gallacher (schrijver
van o.a. de Gids voor vogelonderzoek, doet uit de doeken
op welke manier vogelliefhebbers zelfstandig kleine, nuttige
onderzoeksprojecten kunnen doen en aldus maximaal renement
en maximaal plezier uit hun hobby kunnen halen.
Bij deze lezing ligt de nadruk op de informatie die de heer
Gallacher komt vertellen en niet op de mooie dia's.
Vrijdag 1 mrt

Zaterdag 9 mrt

Avond-wandel-Uilenexcursie in het Corversbos en omgeving
o.l.v. J.Harder, F.v.Klaveren en A.Vermeule.
We verzamelen op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum
Corversbos in Hilversum óm 20.00 uur.
Ochtend-wandelexcursie Spanderswoud
o.l.v. Jacob Verhey en Paul van der Poel.
We verzamelen bij Bistro Robert aan de Bussumraergrintweg in Hilversum om 7.30 uur.

Dinsdag 12 mrt

Werk-kontaktavond in de Godelindeschool aan de Pater
Wijnterlaan in Naarden. g r
Q p deze avond weer volop aan
Aanvang 20.00 uur.
de lijsten gewerkt worden!

Woensdag 20 mrt

Lezing over Eendenkooien, georganiseerd door de
districtscommissie Noord-Holland van Natuurmonumenten.
Deze lezing wordt gehouden in Bussum.Wilhelminaplantsoen
Aanvang 20.00 uur.
Na de lezing kan men zich opgeven voor een excursie naar
de eendenkooi in het Naardermeer.

14.
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Donderdag 21 mrt

Algemene ledenvergadering in de Goede Herderkerk aan
de Simon Stevinweg hoek Lieven de Keylaan in Hilversum.
De agenda voor deze vergadering vindt U elders in deze

Korhaan.
Na afloop van de vergadering zal Yves Vogel een aantal
dia's vertonen. Het onderwerp is en blijft echter nog
een verrassing.
Zondag 24 mrt

Fietsexcursie rond het Gooimeer
U dient voor deze excursie goed te kunnen fietsen.
We verzamelen om 7.30 uur bij 't Roefje op de Huizerpier
in Huizen.
De excursie staat onder leiding van Adri Vermeule en
Mark van Houten.
Eten en drinken meenemen en zo nodig ook regenkleding.

Zaterdag 6 april

Auto-dag-wandelexcursie in de Vijfheerenlanden, een grienden
populierengebied, onder leiding van Dick Jonkers.
Er wordt tussendoor koffie gedronken in de schaapskooi
van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Ook wordt
een bezoek gebracht aan de eendekooi.
Voor het bezoek aan de eendekooi is een bijdrage van
ƒ 2,50 verschuldigd. Voor begunstigers van een van de
provinciale landschappen is dit bezoek gratis.
We verzamelen om 6.30 op het Oosterspoorplein in

Hilversum.
Eten en drinken meenemen, eventueel ook regenkleding en

laarzen.
Dinsdag 9 april

19-20-21 April

Werk-kontaktavond in de Godelindeschool aan de Pater
Wijnterlaan in Naarden. Aanvang 20.00 uur.
Voorjaarsweekend Vlieland.
Op dit bijna autovrije prachtige waddeneiland gaan we in
1991 de voorjaars- en de najaarstrek bekijken.
Wilt U mee, geef U dan schriftelijk op bij Joke van Velsen,
Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn.
Telefonisch aanmelden is niet meer mogelijk!
Als U zich aanmeldt, wilt U dan ook opgeven of U in het
bezit bent van een auto en eventueel bereid bent om te
rijden.
Vanzelfsprekend duidelijk Uw naam, adres en telefoonnummer
vemelden.
Tegelijk met Uw aanmelding dient U ook de beraamde kosten
ad ƒ 85,- per persoon over te maken op girorekening nr.
2529179 t.n.v. Penningmeester V.W.G. 't Gooi e.o.,
Slauerhoffstraat 6, Weesp, met vermelding: "Voorjaarsweekend Vlieland".
Opgave (schriftelijk dus) en betaling dienen uiterlijk op
1 februari 1991 binnen te zijn, resp. bij Joke en bij de
penningmeester, anders is deelname uitgesloten!

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt het bedrag verhoogd met
ƒ 15,- per persoon.
Indien U zich hebt opgegeven maar achteraf onverhoopt niet
kunt deelnemen, dan moeten wij in verband met de dan reeds
gemaakte reserveringen, de overnachtings- en de administratiekosten in mindering brengen op het bedrag dat wij aan U
terugbetalen.
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We kamperen in de kampeerboerdery "'t Westend".
Tijdige aanmelding is dringend gewenst want er is een beperkt aantal plaatsen.
Meenemen: Verrekijker, slaapzak, sloop, handdoek, washand,
thermoskannetje (voorzien van Uw naam op de kan
en op de deksel), warme kleding (muts, wanten),
regenkleding, laarzen en brood voor vrijdagavond
en zaterdagochtend.
We gaan met de laatste boot heen op vrijdag 19 april,
vertrektijd 19.45 uur, en de laatste boot terug op zondag
21 april, vertrektijd 17.30 uur. Men dient ruim drie
kwartier van te voren aanwezig te zijn bij de haven van
Harlingen. Meld je bij aankomst, dit in verband met de
aankoop van de kaartjes met de kortingskaart. Bent U te
laat, dan zijn de extra kosten voor het bootkaartje voor
Uw eigen rekening.
U dient zelf voor vervoer naar Harlingen Haven te zorgen.
Elke deelnemer ontvangt een lijst met deelnemers en hun
telefoonnummer, zodat U onderling Uw vervoer kunt regelen.
Het najaarsweekend Vlieland wordt gehouden in het weekend van
4
5 en 6 oktober 1991.
-

Donderdag 25 apr.

27 en 28 april

DE laatste lezing van het seizoen wordt gehouden door Dick
Jonkers en gaat over de Pyreneeen. Hij is daar in de laatste
jaren geregeld in de trektijd geweest. Onder andere de Col
d'Orgambideska werd dan altijd bezocht. Dit is een pas die
door natuurbescherming wordt gehuurd en vooral voor de Houtduif een jachtvrije doortrek door de Pyreneeen mogelijk maakt.
Dick zal u iets vertellen over de jacht en de telpost die
daar gevestigd is. Daarna gaat u naar Spanje en krijgt u
vogels, planten en dergelijke te zien. Enkele vogels die de
revue passeren zijn Vale Gier, Rode Wouw en Sperwer.
Zoals altijd wordt de lezing gehouden in de Goede Herkerk aan
de Simon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan in Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.

Propaganda-weekend in Kasteel Groeneveld te Baarn.
Zaterdag 27 april vanaf 12.00 uur is het Kasteel open
en heeft de Vogelwerkgroep een tentoonstelling met
video- en eventueel een dia-presentatie in de Orangerie,
dat is in de rechtervleugel van het Kasteel.
Er zijn ook subgroepen aanwezig om zich te presenteren.
Zondag 28 april om 6.00 uur een vroege vogelwandeling,
verzamelen voor het kasteel. Deze excursie staat onder
leiding van enkele van onze excursieleiders en André
Wiersma, de boswachter van Groeneveld, is ook aanwezig.
Na de wandeling kunt U deelnemen aan een gezamenlijk
7
ontbijt. Voor dit ontbijt dient U zich telefonisch,
dagen van te voren, op te geven bij het restaurant van
kasteel Groeneveld, tel.nr. 02154-21192 (van dinsdag tot
zondag). Er komt hierover ook een berichtje in de pers
onder de titel "Vroege Vogelwandeling met de Boswachter".
Die zondag om 10.00 uur is de Orangerie en het kasteel
weer open voor de tentoonstelling en de video's en de
+

subgroepen presenteren zich ook weer.
Bij voldoende aanmelding aldaar zijn er nog enkele excursies
in het park.

4

Zaterdag 11 mei

Ochtend-wandelexcursie Oppad/Kromme Rade, onder leiding
van Ron v.d. Brink en Adri Vermeule.
We verzamelen om 6.00 uur aan het begin van het Oppad.
U kunt dit bereiken door vanaf de Vreelandseweg de brug
over te gaan, richting 's-Graveland, daarna direct weer de
eerste brug links over en in de bocht van de Emmaweg
begint het Oppad.
Eten en drinken meeneraen, maar ook laarzen en eventueel
regenkleding.

Dinsdag 21 mei

Avondwandeling langs het Gooimeer onder leiding van
Paul van der Poel.
Verzamelen om 19.00 uur bij 't Roefje op de Huizerpier
in Huizen.

DEELNEMERS
DE EXCURSIES WORDT DRINGEND VERZOCHT OM BIJ ALLE
EXCURSIES VOOR DE AANGEGEVEN TIJD AANWEZIG TE ZIJN, ZODAT OP TIJD
VERTROKKEN KAN WORDEN!!
Voor de goede orde wijzen wij er op dat de in het programma aangekondigde
excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in principe uitsluitend bedoeld
zijn voor leden en huisgenoot-leden van de vogelwerkgroep.
Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.

Bestuursmededelingen
De wintermaanden zijn voor veel vogelaars niet de meest aantrekkelijke tijd om
er op uit te gaan. Hoewel we dit jaar tot nu toe weer een betrekkelijk zachte
periode achter de rug hebben, zullen veel van onze leden pas over een aantal
weken hun activiteiten in de natuur geleidelijk weer gaan opvoeren. Wij hopen
dan ook dat velen weer enthousiast mee zullen gaan doen aan het nieuwe programma van de subgroep Avifauna.
Helaas komt het werk van veel van de tellingen en de inventarisaties steeds
weer op een betrekkelijk kleine groep van min of meer vaste medewerkers neer.
Een van de redenen daarvoor is het gebrek aan ervaring. Een grote groep leden
zou eigenlijk wel eens met dit soort onderzoeken willen meedoen, maar men
durft zich niet goed op te geven omdat men het gevoel heeft daarvoor nog niet
genoeg ervaring te hebben. Dit hoeft natuurlijk helemaal geen belemmering te
zijn. In verreweg de meeste gevallen kunnen beginnende vogelaars gemakkelijk
worden toegevoegd aan een of meer ervaren tellers, die hen tijdens het veldwerk
ook nog het nodige kunnen leren.
Er zijn waarschijnlijk ook een groot aantal leden die best (weer) eens met een
onderzoek mee zouden willen doen, maar daar niet aan toe komen omdat ze niet
op de hoogte zijn van de betreffende programma's. Ook dit hoeft natuurlijk
niet een echte belemmering te zijn, want als U graag ergens aan mee zou willen
gaan doen kunt U altijd bij een van de subgroep-coordinatoren inlichtingen
krijgen over de lopende en komende activiteiten. Bovendien zal er naar gestreefd worden de betreffende programma's zoveel mogelijk in de Korhaan te
vermelden. U weet dan op welke data er tellingen zijn of in welke periode
er wordt geïnventariseerd. U kunt dan altijd met de betreffende coördinator
contact opnemen als U mee wilt doen. Dat geldt ook als U slechts incidenteel
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eens mee zou kunnen doen. Vooral bij de subgroep Avifauna en de subgroep Nestkasten is er behoefte aan nieuwe medewerkers. Ook is er op 28 april a.s. een
propagandaweekend op kasteel Groeneveld. Ook daarvoor is nog een groot aantal
medewerkers nodig.
De afgelopen tijd hebben wij weer een aantal opmerkingen doorgekregen van leden
die zich, terecht', gestoord hebben aan de activiteiten van jagers. Helaas is
de jacht nog altijd mogelijk op vele soorten vogels. Vooral in de wintermaanden
wordt men daar regelmatig mee geconfronteerd. Er zijn gelukkig wel een aantal
beperkende maatregelen aan de jacht-activiteiten opgelegd, maar daar trekken
lang niet alle jagers zich wat van aan.
Zo mag er bijvoorbeeld na tien uur ,'smorgens niet meer op ganzen worden geschoten. Ook is het gebruik van lokganzen niet meer toegestaan.
Als U dergelijke overtredingen ziet of andere verdachtejacht-activiteiten
constateert, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie of met een
controleur van de vogelwet. Zorg dat U dan zoveel mogelijk concrete gegevens
over de overtreding heeft, zoals de tijd en de datum, plaats, aantal personen
en het doel van de jachtpartij. Het zal dan misschien niet altijd mogelijk zijn
nog tegen de betreffende overtreders op te treden, maar het kan zeker geen
kwaad dat men goed op de hoogte is van de omvang van illegale jacht-activiteiten. Hopelijk zal dat er toch toe bijdragen dat de controle wordt opgevoerd.
Helaas is de jacht lang niet de enige bedreiging voor vogels. De afgelopen
dagen hebben we de rampzalige beelden van de olievervuiling in het gebied
van de Golf kunnen zien. Talloze vogels moeten daar al het slachtoffer van
geworden zijn en helaas zal er geen sprake van zijn dat er nog enige redding
voor de bedreigde vogels mogelijk is. Het is zeer waarschijnlijk dat deze ramp
nog lang een grote bedreiging voor de vogels zal blijven. En het ziet er zelfs
naar uit dat hierdoor vele trekvogels dit jaar niet zullen kunnen terugkeren
naar Europa.

Omdat we nog wel eens vragen (en klachten) krijgen over autokostenvergoeding willen we er nogmaals op wijzen, dat binnen de VWG is overeengekomen om, voor het autogebruik tijdens excursies, per auto niet meer
dan 30 ct. per kilometer te rekenen. (Minder mag natuurlijk ook!).

Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:

,p e^

1273 KD Huizen
Nw.Bussumerweg 141 1272 CG Huizen
1274 RE Huizen
Bovenmaatweg 109
Lis 42
1273 CE Huizen
Zwaluwlaan 12
1403 BJ Bussum
Elzenhof 5
J. van Tuin
1241 VX Kortenhoef
Huisgen.lid
Mw.A.v.Tuin-Revalk idem
J. Veenman
J.v.Campenlaan 215 1222 KG Hilversum

W.Bedum
Mw.A.L.Hampe
Mw.A.Huizenga
F.P. van Lier
Mw.E.Postma-Baars

Marter 29

02152-64721
02152-53542
02152-64153
02152-58188
02159-11478
035-60062

Adreswijzigingen:
Lopes Diaslaan 83a 1222
H.Hoefkens.
1401
R.Kloosterman
Huizerweg 21 J
Mw.C.A.W.v.Meteren Rietzanger 119
1111
3972
Princenhofpark 1
Staatsbosbeheer
R.Moolenbeek
Mr.J.C.Buhrmannlaan 42,

VB

Hilversum
Bussum

02159-10562
Diemen
NC Driebergen 03404-26111
1244 PH Ankeveen, 035-62641
GG
VK
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Bedankt:
J.Handelé
P.Hoogendoorn
Mw.H.Ivo
Mw. Kief t-v. Rijn
M.Kater

Huizen
B.Roor
Soete
Ruurlo
H.W.de
J.M.de Soete-v.d.Hart id.
Hilversum
Mw.M.Vonk

Naarden

Kortenhoef
Amstelveen
Bussum

Weesp

Overleden: J.Wilschut, Baarn

Met de Korhaan van december j.1. heeft U een acceptgirokaart ontvangen met daarop Uw lidmaatschapsnummer.
Mogen wij U dringend verzoeken deze kaart te gebruiken om Uw
contributie over 1991 te betalen. Liefst vóór de ledenvergadering
in maart a.s.
Bij voorbaat onze dank hiervoor!

Ergens bij een van onze leden moet nog een leesmap liggen met
tijdschriften van eind 1988/begin 1989. Heeft U het vermoeden
dat deze map bij U in een vergeten hoekje ligt, kijk dan even,
als het kan zo snel mogelijk, en laat het even weten of stuur hem
op naar:
Bep Dwars-van Achterbergh

Prinsenstraat 15, Hilversum
tel. 035-233973
CURSUS VOGELHERKENNING
De voorjaarscursus vogelherkenning start op woensdag 20 februari 1991.
In 6 lesavonden vertellen we U iets over de vogels in Uw omgeving.
Ook gaan we 4 keer met elkaar op excursie in Het Gooi.
Na het volgen van deze lessen en de buitentochten zult U vast met nog
meer plezier kijken en luisteren naar de vogels die U ziet en hoort.

De kosten voor VWG-leden bedragen ƒ 20,- per persoon.
De cursus wordt gegeven in de Zuiderkerk, hoek Ceintuurbaan
Abr.Kuyperlaan te Bussum.
Aanvang 20.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij: mevrouw A.C.L.van Klaveren-van Oord
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
-

tel. 035-61426
HELPERS GEVRAAGD VOOR HET VOGELASIEL
Bij het vogelasiel van de familie van Ingen in Naarden bestaat een grote
behoefte aan medewerkers.Vele handen maken licht werk en ze kunnen nog
ongeveer vijf mensen gebruiken.
Wat moet er zoal gedaan worden:
de waterbakken schoonmaken en vullen
de hokken schoonmaken
-

-

-

de vogels voederen.

13.00 uur, maar U kunt natuurlijk
De werktijden zijn dagelijks van 10.00
zelf aangeven welke dag(en) U wel of niet kunt komen helpen.
Als U wat wilt doen, neem dan contact op met mevrouw van Ingen,
-

tel. 02159-45658.
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Algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 1991
te houden in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg

146 te Hilversum

aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening en ingekomen stukken
2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering
d.d. 22 maart 1990 (De Korhaan 24 (2):36-37)
3. Goedkeuring jaarverslagen:
a. Secretaresse
b. Avifauna
c. Excursies
d. Cursus
e. Eempolders

f. Gierzwaluwenprojekt
g. Korhaan
h. Propaganda
i. Nestkasten
j. Natuurbeschermingsgroep

De bovengenoemde verslagen zijn elders in deze Korhaan af gedrukt.

4. Bespreking financieel beleid:
a. Verslag kascommissie

b. Vaststelling rekening 1990
c. Vaststelling begroting 1991

d. Decharge penningmeester
e. Benoeming kascommissie

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn:
voorzitter
secretaresse

penningmeester
sg. Cursus

sg. Excursies
sg. Eempolders
sg. Natuurbesch.
sg. Korhaan

Rob Kole
Marijke de Graaf
Laura Mudde

Yves Vogel
Joke van Velsen
Rob Kole
Ronald Hofmeester
Wim Huurland

wel herkiesbaar
niet herkiesbaar
wel herkiesbaar
wel herkiesbaar

wel herkiesbaar
wel herkiesbaar
niet herkiesbaar
wel herkiesbaar

Rob Kloosterman heeft zich voor de subgroep Natuurbescherming kandidaat
gesteld om Ronald Hofmeester op te volgen.

Tegenkandidaten en kandidaten kunnen tot het begin van de vergadering
worden voorgedragen (statuten art. 10:4)

6. Rondvraag

7. Sluiting
Na de pauze: zie programma.
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Jaarverslag van de secretaresse over 1990

Ledenbestand per 31-12-1990: leden
huisgenootleden
ereleden

417
70
4

Bestuur:
Het bestuur werd gevormd door:
voorzitter

:

secretaresse

:

penningmeester

:

subgroep Avifauna

:

subgroep Eempolders

:

subgroep Nestkasten
subgroep Excursies

:

:

subgroep Korhaan
subgroep Cursus
subgroep Propaganda
Algemeen lid

:

:

:

:

Rob Kole

Marijke de Graaf
Laura Mudde
Willem-Jan Hoeffnagel
Rob Kole

Dick Jonkers
Joke van Velsen
Wim Duurland
Yves Vogel
Rick van den Akker
Bep Dwars

Het bestuur vergaderde in 1990 vier maal en er werd een Algemene ledenver-

gadering gehouden.
Kontakten:
Er waren dit jaar weer een groot aantal kontakten met andere organisaties,
leden of vogelwerkgroepen. Hierbij treft U in het kort een overzicht aan
waar deze kontakten over gingen. Niet gespecificeerd zijn de kontakten met
individuele leden, gemeenten, e.d.
Goois Natuurreservaat:
-

-

Correspondentie betreffende logo. Het GNR heeft vroeger een logo gebruikt
met een Korhaan. Dit logo wordt allang niet meer gebruikt en was voor de
VWG zeer geschikt. Wij hebben toestemming van GNR gekregen om dit logo te
gebruiken. Er is inmiddels nieuw briefpapier en enveloppen. Ook op het
voorblad van de Korhaan prijkt dit nieuwe logo.
Inventarisatie Hilversums Wasmeer.

Rijkswaterstaat:
-

correspondentie betreffende de bescherming van een Oeverzwaluwenkolonie

bij de A1/A6 en de eventuele plaatsing van een definitieve kunstwand.
Leefmilieu:
Berichten van Leefmilieu en uitnodigingen voor vergaderingen.
-

Natuurmonumenten:
Open dagen Schaep
-

&

Burgh

Milieufederatie Noord-Holland:
De VWG is lid geworden van deze organisatie.
Noord-Hollands Landschap:
natuuragenda
-

-

-

aktiviteitenkalender
Staatsbosbeheer:
-

-

-

-

aanvraag vergunning tellingen Gooimeerkust
aanbieding verslag watervogeltellingen

broedvogelinventarisatie Gooimeerkust

Stichtse Milieufederatie:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

milieugids
uitnodiging vergadering over concept beleidsplan
uitnodiging jaarvergadering
balans 1989
perspectievenschets
afvalbijeenkomst
ruimtelijke ontwikkeling Utrecht
cursus milieubeleid
cursus onderhandelen
reaktie afvalstoffenplan
+
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Vogelbescherming:
aanvraag informatie kunstwanden oeverzwaluwen
aanvraag Gouden Lepelaar
-

-

-

-

-

berichten over het Liesveld

Vogelnieuws
Huiszwaluwenproject

Agrarische Stichting Blaricum:
aanbieding rapport Broedvogelinventarisatie Oostermeent
Vereniging Vrienden van het Gooi:
uitnodiging lezing
uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland:
notulen
uitnodiging vergadering
verslag AB vergadering
uitnodiging NH-Vogeldag
programma NH-Vogeldag
uitnodiging AB vergadering
stuk SVN en vogelbescherming in Noord-Holland
uitnodiging SOVON-dag
-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

VNLB:

aktie Kerkuil
Dierenbescherming:
aanvraag onderscheiding
Godelindeschool Naarden:
huisvesting
Gemeenten in het werkgebied:
doorgeven naam Natuurbeschermingsconsulent van de VWG
In de loop van 1991 kunnen wij niet meer terecht voor de werkavonden in de
Godelindeschool te Naarden. Er zijn pogingen gedaan om een andere lokatie
te vinden die tot nu toe helaas zijn mislukt. Ook is er getracht een meer
permanente oplossing te vinden in de vorm van een eigen ruimte. Er zijn
kontakten geweest met het waterleidingbedrijf betreffende het waterpompstation Westerveld en met de gemeente Laren over de Heideveldmavo. Ook zijn
alle gemeenten in het werkgebied aangeschreven met de vraag of er lokalen
in scholen beschikbaar zijn. Deze antwoorden waren ook negatief.
-

-

-

-

Ledenavonden
Er werden zes lezingen/dia-avonden gehouden. Rick van den Akker hield zich
bezig met de organisatie van deze avonden.
Bibliotheek
De ontvangen literatuur werd verwerkt door Bep Dwars en Leny Reddingius.
Laatstgenoemde stelde ook de inhoudsoverzichten voor de Korhaan samen. De
uitleen werd verzorgd door Bep Dwars.

Jaarverslag van de subgroep Avifauna
Door de subgroep Avifauna werden in 1990 twee bijeenkomsten gehouden. De
eerste bijeenkomst werd beter bezocht dan de tweede. Het aantal leden op de
maandelijkse werk/contactavonden wisselde nogal.
In het verslagjaar bleek dat we de lokatie voor de werk/contactavonden niet
meer konden gebruiken en we zijn dan ook verhuisd naar de MEAO aan de Pater
Wijnterlaan 16 in Naarden. Deze lokatie is slechts een jaar beschikbaar,
dus er zal op korte termijn een oplossing gevonden moeten worden.
Om van de vele gegevens, die wij als Vogelwerkgroep hebben verzameld in de
vorm van verslagen en rapporten, een overzicht te verkrijgen is begonnen met
deze gegevens te inventariseren. Op een werk/contactavond is een groot aantal
leden bezig geweest om de gegevens op formulieren te noteren, zodat ze in
bestanden kunnen worden opgenomen. Door deze bestanden te koppelen kan aan
de vele vragen die aan ons gesteld worden, worden voldaan.
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In 1990 werd door de auteur van dit verslag de coördinatie van de subgroep
overgenomen. Tevens werd het verzamelen van de waarnemingskaarten door hem
opgepakt, aangezien Jos de Jonge zich genoodzaakt zag daarmee te stoppen,
nadat hij dit werk vele jaren met veel enthousiasme had gedaan.
De volgende activiteiten werden ondernomen (voor de stand van zaken van deze
activiteiten kan ik verwijzen naar de elders in deze Korhaan opgenomen notulen van de voorjaarsvergadering van de subgroep Avifauna):
a. Watervogeltellingen (Willem Weitjens)
b. Midwintertelling, waterhoentjes en stootvogels (Wim Buurland)
c. Trektellingen (Fred van Klaveren)
d. Huiszwaluwen (Dick Jonkers)
e. Oeverzwaluwen (Dick Jonkers)
f. Ganzentellingen (Bep Dwars, daarna overgenomen door Hans Gouw)
g. Steltlopertellingen (Jelle Harder)
h. Voorjaarsfenologie (Jelle Harder)
i. Najaarsfenologie (Jelle Harder)
j. Knobbelzwanen (Frank v.d.Weijer)
k. Kemphanen (Mare van Houten)
l. Bijzondere-soorten-project (broedvogels) (Jelle Harder)
m. Lijst van soorten die speciale aandacht krijgen (Jelle Harder)

n. Bijzondere-soorten-project (niet-broedvogels) (Willem-Jan Hoeffnagel)
o. Broedvogelsinventarisaties (Hilversums Wasmeer en Zuiderheide (Jelle Harder)
p. Kerkuilen (Rick van den Akker)

Willem-Jan Hoeffnagel
Jaarverslag van de subgroep Excursies

Ook in het afgelopen jaar hebben we een paar voor ons nieuwe gebieden bezocht,
de belangstelling hiervoor was goed. Door het slechte weer zijn er ook een
paar excursies vrijwel niet bezocht.
We hebben in 1990 zestien excursies georganiseerd, te weten:
-

-

-

-

-

drie dag-excursies
acht ochtend-excursies
één fiets-excursie
drie weekenden, waaronder een kampeer-weekend in Winterswijk
één vaar-excursie

In het algemeen werden alle excursies goed bezocht. Zoals U in de Korhaan
hebt kunnen lezen zijn er wat nieuwe excursieleiders bij gekomen en excursieleiders die een paar jaar geen tijd hadden doen nu weer enthousiast mee.
Alle excursieleiders hartelijk bedankt voor julie geweldige inzet.

Inge van den Akker
Joke van Velsen
Jaarverslag

1990 van de subgroep Cursus

Zoals andere jaren hebben we ook deze keer weer een voorjaars- en een
najaarscursus Vogelherkenning gehouden in Bussum.
In het voorjaar 60 enthousiaste vogelaars, waarvan we een groot deel voor
de najaarscursus terug verwachtten. Tot onze verbazing konden we echter voor
deze cursus met gemak in de zaal, want het aantal kwam niet hoger dan 31
personen. We konden gelukkig echter toch weer 14 mensen inschrijven als lid
van de Vogelwerkgroep.
IJs en weder dienende verwachten we voor de eerstvolgende voorjaarscursus
weer een flink aantal vogelminnenden.

E. Disselkoen

L.

C. Holzenspies A.C.L.

Raddingius R. Sinoo en Y. Vogel

van

Klaveren-van+Oord P.v.d. Poel

1

Jaarverslag van de subgroep Eempoldertellingen
De subgroep Eempoldertellingen heeft het afgelopen jaar vrijwel doorlopend
de twee-wekelijkse tellingen in de westelijke Eempolders gehouden. De meeste
telgegevens zijn inmiddels in computerbestanden vastgelegd. Er zijn sinds het
laatst verschenen verslag, waarin de gegevens tot en met 1984 zijn verwerkt,
alweer gegevens over een periode van zes jaar verzameld. Het is dan ook de
bedoeling dit jaar zo spoedig mogelijk een begin te maken met de uitwerking
van die gegevens. Helaas zijn er nog een aantal formulieren van 1990 niet opgestuurd. Hopelijk komen deze spoedig binnen, zodat er alvast een samenvatting
kan worden gemaakt van de tellingen in het afgelopen jaar.
De leden van de subgroep Eempolders hebben het afgelopen jaarook meegewerkt
aan het kemphaan-onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Mare van Houten.
Ik wil graag alle medewerkers aan deze tellingen hartelijk bedanken voor hun
bijdragen.
Rob Kole
Verslag werkgroep Gierzwaluwonderzoek
De werkgroep heeft dit jaar geprobeerd de leden op te wekken in hun eigen
omgeving op broedende Gierzwaluwen te gaan letten. Het overgrote deel van
de leden blijkt weinig interesse voor deze aktiviteit te hebben.
In Hilversum is gelukkig wel het een en ander van de grond gekomen, dank zij
het enthousiasme van de coördinatoren voor die gemeente.
Helaas moest de coördinator voor het grootste deel van het Vechtplassengebied
met zijn werkzaamheden stoppen. Er wordt nu gedacht aan coórdinatoren/contactpersonen voor groepjes gemeenten, n.1. Vreeland/Nederhorst den Berg/Nigtevegt
en Ankeveen/Kortenhoef/'s-Graveland/Loosdrecht. Ook voor Blaricum/Laren en
Eemdijk/Eemnes zijn nog geen contactpersonen. Hoe we voor de Gierzwaluw de
hoogst noodzakelijke bescherming en hulp moeten realiseren is ons een raadsel.
We moeten er maar rekening mee houden dat de soort in de toekomst uit een
aantal gemeenten verdwenen zal zijn.
Ondanks deze sombere geluiden is het enthousiasme van de werkgroep nog steeds
groot. In Hilversum werden adviezen gegeven en daarna speciale pannen gelegd
aan de Geraniumstraat en in het Kamrad. Artikeltjes over de Gierzwaluw verschenen in de regionale en plaatselijke pers en wijkorganen. Echte inventarisaties zullen in verband met de hoge moeilijkheidsgraad voorlopig niet meer
gehouden worden. Een speciale set van alle modellen gierzwaluwdakpannen
werd aangeschaft. Voorlichtingsfolders werden geproduceerd. Er werden twee
bijeenkomsten gehouden en twee nieuwsbrieven geproduceerd.
Het komend jaar zal het voorlichtingspaneel worden aangepast en nog enkele
nieuwe panelen worden gemaakt. Eveneens in 1991 zal een speciale openbare
avond worden gehouden waarop de Gierzwaluw centraal staat.
Enthousiaste leden worden, al weten zij nog niets van de soort af, met open
armen ontvangen om op enigerlei wijze hulp te bieden.

Dick+A. Jonkers

Jaarverslag 1990 van de subgroep Korhaan
Evenals in de voorgaande jaren bestond de redactie uit Henk Hardon en
Wim Buurland.
De vijf edities van 1990 vulden in totaal 132 pagina's. Hoewel dit aantal
exact gelijk is aan het jaar daarvoor, is toch de aanvoer van de kopij dit
jaar erg onregelmatig verlopen, met als gevolg dat het laatste nummer slechts
16 pagina's bevatte.
De illustraties kwamen dit laar van de vaardige handen van Corrie van der
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Baan, Fred van Klaveren, Willem Kraak
pagina nog een tekeningetje van Laura
De verzending werd weer verzorgd door
Gaarne bedanken wij allen die aan deze
hebben voor de tijd en de goede zorgen
Verslag subgroep Propaganda over

en Ronald Sinoo,

met op de allerlaatste

Mudde.
Bep Dwars.
jaargang hun medewerking verleend
die zij hieraan besteed hebben.

1990

Het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroep een stand gehad op de Vrijetijdsmarkt in Hilversum, het Groen Weekeind van Natuurmonumenten in 's-Graveland
en op een avond voor nieuw-ingezetenen van de gemeente Nederhorst den Berg.
Op deze stands hebben drie mensen zich als lid opgegeven en hebben drie mensen
om informatiemateriaal voor de cursus gevraagd. Daarnaast is aan vele tientallen mensen informatiemateriaal verstrekt.
Aan de gemeenten 's-Graveland en Bussum is materiaal over de Vogelwerkgroep
en de cursus verstrekt voor hun avonden voor nieuw-ingezetenen.
Op de openbare lezing in oktober waren meer dan 100 mensen aanwezig. Ook
veel niet-leden hebben deze avond bezocht, waarbij Rob Moolenbeek dia's heeft
getoond van Paul Lodewijksz.
Tevens heeft de subgroep kontakten gehad met Groeneveld en Vogelbescherming
in verband met een open dag in mei 1991 in kasteel Groeneveld en in 1992
het 25-jarig jubileum van de VWG in samenwerking met Vogelbescherming.
Iedereen die dit jaar heeft meegeholpen wordt hartelijk bedankt.
Wij hopen dat er in de toekomst weer een beroep op U mag worden gedaan.
Namens de subgroep Propaganda
Rick van den Akker

Jaarverslag subgroep nestkasten

Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat er dit jaar door uitbreiding van
het aantal terreinen en nestkasten ruim 1100 kasten zouden worden gecontroleerd, was dat niet het geval. Het werden er ruim 1000. De uitbreiding was
het gevolg van de deelname aan twee in Nederland nieuwe onderzoeken. Dit
strookt met het beleid van de subgroep dat alleen in terreinen waar al nestkasten hangen onderzoek wordt gedaan en alleen nieuwe terreinen worden ingebracht als dit noodzakelijk is voor puur wetenschappelijk onderzoek. De vermindering kwam door het wegvallen van terreinen. Problemen met toezichthouders
van militaire terreinen leidden daar tot het stopzetten van het onderzoek.
Een ander terrein viel af doordat voortdurende ingrepen, waaronder het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen, de controles onmogelijk maakten. Verder waren
er controleurs, die ondanks toezeggingen hun terreinen niet controleeerden.
Jammer!
In totaal werden 29 verschillende terreinen gecontroleerd. Zoals gebruikelijk
werden alle verzamelde gegevens opgenomen in het jaarverslag 1Nestkastonderzoek in het Gooi in 1990' (uitgave; 70). Alle gegevens zijn doorgestuurd naar
de landelijke Werkgroep Nestkastonderzoek (WN) van S0V0N.
Vermeldenswaard is dat alle vanaf 1966 verzamelde gegevens nu via S0V0N worden
ingevoerd in het databestand van het Biografisch Informatie Centrum (BIC).
Samen met de elders vroeger in het land verzamelde gegevens vormen zij onder
andere een waardevolle bron voor het volgen van bijvoorbeeld populatietrends
van soorten als Ringmus en Gekraagde Roodstaart. Alle geïnvesteerde tijd is
dus niet voor niets geweest.
Nestkastgebieden uit het Gooi waren ook geselecteerd voor wetenschappelijk
onderzoek. Er werd meegewerkt aan het onderzoek naar de invloed van verzuring
op de kwaliteit van eischalen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het
Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Beteren (100).
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De tweede bijdrage werd geleverd aan het onderzoek naar de invloed van verkeer
op broedvogels van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). De jongen van
alle holenbroeders, met uitzondering van de Kool- en Pimpelmees, werden
zoveel als mogelijk geringd ten behoeve van het Vogeltrekstation (100) in
Beteren.
Er werden twee timmerdagen en twee bijeenkomsten gehouden.
De nieuwsbrief verscheen twee keer.
Plannen zijn er volop:
In samenwerking met de provinciale coördinator kerkuilonderzoek zal
gekeken worden waar nestkasten kunnen worden opgehangen;
Voor de landelijke museuradag waaraan Kasteel Groeneveld van Staatsbosbeheer
in Baarn raeewerkt, zal het thema Bos door de subgroep worden uitgewerkt;
Om inzicht in de broedresultaten van holenbroeders binnen de bebouwde kom
te krijgen zullen individuele leden gevraagd worden medewerking te verlenen;
Er zal een poging worden ondernomen om de tot voor enkele jaren gecontroleerde terreinen Nieuweroord en Drakenburg in Baarn weer te gaan opnemen.
-

-

-

-

Tot slot

een oproep:
voor controle of assistentie van controleurs zijn
timmerdagen,
Voor de
van
alle leden van harte welkom.
bijdragen

Dick+A. Jonkers

Jaarverslag 1990 subgroep Natuurbescherming

Nadat
het
het
het
het
-

-

-

-

-

we vorig jaar zijn gestart met:
lezen en verzamelen van gegevens

maken van een "natuurgebieden"kaart
samenstellen van een "rode lijst" voor het Gooi
leggen van contacten
het vertegenwoordigen van de VWG bij verschillende vergaderingen,

hebben we dit jaar vooral aandacht besteed aan:
-

-

-

-

contacten met de Stichting Leefmilieu
overleg met de boerenbonden in onze regio
contacten met de Stichtse Milieufederatie
contacten met Vogelbescherming en houders van Vrije Vogelreservaten
contacten met de SVN, waaronder het initiëren van de vogelbescherming
binnen deze vereniging.

een

Natuurlijk hebben we onze literatuur bijgehouden. Zo verschenen er dit jaar
onder andere Het Natuurbeleidsplan en interessante rapporten zoals "De
internationale betekenis van de Nederlandse Natuur".
Tenslotte zijn we bezig met het formuleren van de gedachten omtrent de
vogel- en natuurbescherming in het Gooi. Hierover kunt U in 1991 een artikel
verwachten in De Korhaan.
Namens de subgroep
Ronald Hofmeester
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Balans per 31 december 1990
93,25
8.539,43
11.010,73
0,00
320,00

Kas
Giro r/c 252179
Giro plus
Giro r/c 5178253
Vooruit bet.kosten

Reservering inventaris
Reservering jubileum
Reservering s.g.Propaganda
Vooruitontv.contr.1991
Vooruitontv.exe.1991
Nog te betalen kosten
Eigen Vermogen

19.963,41

2.700,00
1.000,00
1,500,00
1.862,50
255,00
1.299,24
11.346,67
19.963,41

REKENING VAN VERLIES EN WINST
Per 31 december 1990
OPBRENGSTEN

KOSTEN
subgr.avifauna
subgr.eempolders
subgr.nestkasten
subgr.consulenten
Ledenadm.Nat.mon.
Ledenavonden
Lidmaatschappen
Bibliotheek
Kosten bestuur
Kosten secr.
(incl.nw.briefpap.)
Ver.bl.De Korhaan
Projekt Gierzwaluw
Reservering jub.
Reservering propaganda
Batig saldo

164,47
139,75
222,41
460,50
705,17
1.555,17
589,54
138,50
279,14
904,49

contributie 1990

Avifauna v/h Gooi
ontv.subsidie
subgr.propaganda
diversen (waaronder rente
en kalenderverkoop)

4.875,56
123,50
1.000,00
1.500,00
1.137,55
13.795,75

BEGROTING

13.795,55

1991
10.000,00
500,00
500,00

Contributie
Subsidie
Diversen, waaronder rente
Ver.blad De Korhaan
Secretariaat
Bestuur

Ledenavonden
Lidmaatschappen
Bibliotheek
Ledenadm.Natuurmonumenten
Subgr.Avifauna
Subgr.Eempolders
Subgr.Excursies
Subgr.Propaganda
Subgr.Nestkasten
Subgr.Consulenten
Vervolgcursus

10.257,25
2.126,40
514,05
141,57
756,28

5.000,00
350,00
400,00
1.750,00
600,00
200,00
750,00
250,00
200,00
150,00
300,00
400,00
500,00

150,00
11.000,00

11.000,00
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Gevraagd:

secretaresse/secretaris

In verband met het zich niet herkiesbaar
stellen als secretaresse van de Vogelwerkgroep van Marijke de Graaf komt deze funktie

vakant.
Wat houdt het werk zoal in;
bijwonen en notuleren van bestuursvergaderingen
het verzorgen van de post
het bijhouden van een uitgavenummers lijst
het verrichten van algemeen voorkomende werk-

-

-

-

zaamheden
Mensen (m/v) die interesse hebben voor deze
funktie kunnen zich tot het begin van de Algemene
Ledenvergadering melden. Wil je eerst wat meer
informatie over deze funktie dan kun je kontakt
opnemen met Marijke, telefoonnr. 02152-60456.

Verslag van de vergadering van de Subgroep Avifauna op 9 oktober 1990
Naarden, Pater Wijnterlaan 16
Aanwezig: Rick v.d. Akker, Willem Weitjens, Jan Terlouw, Adri Vermeule, Frank
v.d. Weijer, Willem-Jan Hoeffnagel, Rob Kole, Gejo de Graauw, Dick
Jonkers, Joke van Velsen, Rob van Veen, Wil Bindt, Jelle Harder.
Bericht van verhindering ontvangen van Fred van KLaveren, Bep en Nico Dwars,
Mare van Houten.

1.

2.
3.

Om 20.10 uur opent Willera-Jan Hoeffnagel, de nieuwe Coördinator van
de Subgroep Avifauna, de vergadering en stelt zich kort voor, (Zie verder
"Mag ik mij even voorstellen" in Korhaan nr. 2 van april 1990).
zie punt 7a.
Ingekomen stukken: brief over Kerkuilen
zie Korhaan nr. 2, april 1990, blz. 38-41
Verslag vorige vergadering
Jelle vraagt hoe het staat met de Beleidsnota. Die is besproken en aangeno-

-

.

men.

Willem Weitjens: Heeft al een reactie gegeven op zijn "afwezigheid" (punt
VII A). Dringt erop aan, dat goede publiciteit gegeven wordt aan tijdstip
Avifauna-vergaderingen. Rick v.d. Akker heeft een lijst van leden die de
laatste jaren de vergaderingen hebben bijgewoond. Die zal nu als
mailing list voor de agenda's voor de vergaderingen dienen. Willem-Jan
zal een adressenbestand maken.
Gejo de Graauw weet eigenlijk niet wat de Avifauna Subgroep eigenlijk is.
Willem-Jan zal hierover een stukje voor de Korhaan schrijven.
Oeverzwaluwen
zie punt 6e.
VII E
Moet nog gebeuren.
I
Trekteldag-uitdraaien
VII
40,
Jelle
deelt
mee
VIII
H:
dat het uitbaggeren van het Hilversumse
Blz.
Wasmeer op de lange baan geschoven is.
VIII G: Rick vraagt hoe het staat met de Gooise Trekteldag. Joke deelt
mee dat een landelijke Trekteldag waarschijnlijk eens in de 3 jaar
georganiseerd zal worden en dat een "eigen" trekteldag niet doorgaat.
-

-

-

Notulen goedgekeurd.

:
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4.

Stand van zakenT Willem-Jan is bezig overzicht te maken van alle tellingen, inventarisaties, etc., teneinde vast te stellen waar de VWG lange tijd
niet geweest is.
Willem-Jan heeft het ontvangen van de waarnemingskaartjes van Jos de Jonge
200 stuks voor de sluiovergenomen. De kaartjes komen geregeld binnen
stuurt hij naar S0V0N.
dingen
Korhaan.
Bijzondere
tingsdatum kopij laatste
(zie Peterson!),
van
vogels
benamingen
juiste
Dringt aan op vermelding
ons
Willem
(staan
Boek!).
Weitgéas
dringtuzieer
in
en
codes
"vindplaatsen"
is beschikhandleiding
een
Een
beknopte
van
handleiding.
aan op publikatie
De uitgebreide handleiding
baar bij de afhaaladressen van de kaartjes.
is nog in de maak (Rob Kole).
Willem-Jan wil graag een exemplaar van alle verslagen hebben. Lijst bij
Marijke de Graaf.
—

5.

Er zijn geen verdere mededelingen.

6a.

Willem Beitjens wil doorgaan met de watervogeltellingen, als er tenminste
geen belangrijker tellingen moeten worden ondernomen. Willem-Jan vindt dat
VWG inderdaad moet doorgaan zolang hij nog geen overzicht heeft van
gebieden waar lange tijd niet geteld is. Ook Dick Jonkers vindt dat we
door moeten gaan, vooral nu er al een reeks (10 jaar!) is. De gegevens
worden ook landelijk gebruikt. Frank v.d. Weijer vindt het gebied "moeilijk";
door de begroeiing bij de Stichtse Brug kan er niet meer overheen gekeken worden. "Schattingen" vindt hij ook moeilijk. Adri Vermeule en Dick
Jonkers zullen als ervaren "schatters" eens met hem meegaan. Rob Kole
wijst erop dat ondanks verschillen in schattingen er in de praktijk toch
steeds weer dezelfde patro nen tevoorschijn komen.
Midwintertellingen
Wim Duurland is niet aanwezig, maar Frank v.d. Weijer
meent te weten dat hij doorgaat met de tellingen, ook waterhoentjes.
Trektellingen. Adri deelt mee dat de tellersgroep zich uitbreidt, vaste
kern 7 a 8 mensen, ook veel "kijkers", volgend jaar zal het vijfde jaar
zijn. Er komt extra aandacht voor deze activiteit in het Bezoekerscentrum
Corversbos. Dick vertelt dat men nu tijdens de tellingen ook vangnetten heeft staan. Natuurmonumenten heeft mais laten staan.
Dick
739 huiszwaluwnesten. Toename langs de randmeren. Van 24 door
F. van KLaveren geplaatste kunstnesten waren er 4 bewoond. We gaan door
met dit project, alleen wat nauwkeuriger: niet alleen oude kolonies
observeren, maar zien waar andere zwaluwen vandaan komen.

6b.

6c.

6d.

6e.

:

:

Coby Westeneng is ziek. Dick Jonkers neemt Oeverzwaluwen over. Bij de
afrit van de A6 is Rijkswaterstaat gestopt na een brief van VWG met betrekking tot de daar nestelende oeverzwaluwen. Er waren 24 nesten, door
verstuiving waren er nog 11 over. Aan Rijkswaterstaat is gevraagd er een
p; erraanente kunstwand te maken.
Jelle maakt een verslag.
Surfstrand Hollandse Brug is van de baan. Er zijn plannen voor een wand tegen
het schuine talud van de weg. Almere heeft ook plannen. Er kunnen zodoende

"schakels"

tussen de koloniën gaan ontstaan.

6f.

Ganzentellingen; Bep Dwars wil graag dat iemand de coördinatie overneemt.
Het hele gegevens-pakket is bij Willem-Jan. Aangezien zich niemand uit
de vergadering als zodanig meldt, zal Willem-Jan proberen iemand van
de tellerslijst hiervoor enthousiast te maken.

6g.

Steltlopers: Jelle: Het is moeilijk om de gegevens van de tellers te krijgen. Er is een regionaal verslag onderweg. Eind oktober wordt de nieuwe
18 november, eenmalig.
"mailing" uitgestuurd
Jelle: Vergeleken met het najaar (2 meldingen) nu
Voorjaarsfenologie
veel beter (25). Verslag komt.
-

6h.

:
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Voor de najaarsfenologie komt een oproep in de Korhaan.
Knobbelzwanen; Frank heeft de meeste formulieren binnen. Totaal 888
(vorige keer 281) zwanen. Echter niet te vergelijken want er waren nu
meer deelgebieden en ruiende groepen op de randmeren zijn meegeteld.
Broedparen 64 (53). JOngen: 106 van 20 broedparen (99 van 20). Gemiddeld
5.3 (1.9.) Frank vindt het telsysteem niet zo goed functioneren en de
bereidwilligheid valt tegen. Hij wil liever niet meer werken met cursisten.
De tijd tussen werving van tellers en telling is te lang.
Natuurmonumenten is bereid volgend jaar de Naardermeer te tellen. Wim
Buurland heeft contact met Natuurmonumenten Ankeveen en gevraagd zal
worden of Nat.Mon. de Ankeveense knobbelzwanen wil tellen.
Wat betreft beperking van het aantal knobbelzwanen: Vogelbescherming
wil schudden of rapen. Dick zegt dat het VWG-bestuur zich wenst te conformeren aan het standpunt van Vogelbescherming.
Frank heeft kaarten gemaakt van het telgebied en wil die ook ter beschikook
king van andere tellers (steltlopers b.v.) stellen. Rob vraagt
hem exemplaren te sturen, want er is een kaart van ons werkgebied in
voorbereiding.
6k. Nestkasten: vervalt, want dit is een aparte werkgroep.
61. Mare van Houten heeft meegedeeld dat er een uitgebreide kemphanenpublikatie komt.
6m. Jelle deelt mee dat er geen interesse voor nestbescherming is. Afvoeren dus
6n. Bijzondere soorten broedvogels: Jelle: Vanuit het archief kunnen we de
gegevens doorsturen (Ronald Hofmeester).
Met de Natuurbescher6 o.Lijst van soorten die speciale aandacht krijgen: Rob
mingsconsulenten moet een taakverdeling gemaakt worden.
Willem-Jan: Gegevens die we aan S0V0N geven ook zelf bewaren!
6 p. Bijzondere soorten (niet-broedvogels). Rob van Beusekom, Paul v.d. Poel,
Nico Dwars en Adri Vermeule belasten zich hiermee.
6 q. Broedvogelinventarisatie Hilv. Wasmeer: Dick Jonkers deelt mee dat
rapport nr. 69 binnenkort uitkomt.
Inventarisatie Zuiderheide is goed verlopen. Het noorden is hei, het
zuiden bos. Er is llx geteld, totaal 81 uur. Noord gemiddeld 3 uur, zuid
3 1/2 uur, 40 a 45 soorten, o.a. boomleeuweriken. Er worden soortkaarten gemaakt. Volgend jaar niet, over 2 jaar nog eens herhalen.
Nieuwe aktiviteiten
kerkuilen. Er is een brief ontvangen van de
7.
Provinciale Coördinator. Er is behoefte aan een coördinator in ons werkgebied; nestkasten, bijvoedering, enz. Jelle zegt dat de soort vooruit
gaat door de zachte winters (Flevoland)
Er worden 150 nestkasten
gemaakt. Adri zegt dat geprobeerd moet worden er enige bij de nieuwe
boerderijen in de Eerapolder te plaatsen.
Rick v.d. Akker is in principe bereid de coördinatie op zich te nemen,
maar wil daartoe eerst overleg plegen met de Prov.Coördinator.
8.
Rondvraag: Dick Jonkers; Waar zijn de gegevens van de Flevopolder, waar
we jarenlang geteld hebben? Zal aan Bep Dwars gevraagd worden.
Frank vraagt wie er naar de SVN-dag in Hoorn gaan. Behalve hijzelf: Rick
en Dick. Jelle stelt voor op de eerstvolgende lezing gelegenheid te geven het SVN-boek te bestellen. Verder stelt hij voor Vogelbescherming
toestemming te vragen sommige artikelen uit hun tijdschrift over te neraenm.
Vergadering (matig bezocht!!) om 22.20 door Willem-Jan gesloten.
6i
6j.

:

-

.

Wil Bindt
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Verslag van de vergadering van de Subgroep Avifauna op 8 januari ’91,
Naarden, Pater Wijnterlaan
Aanwezig: Willem-Jan Hoeffnagel, Will Bindt, Bep Oosterbaan, Jan Terlouw,
Willem Weitjens, Nico Klippel, Dick Jonkers, Adri Vermeule, Jelle
Harder, Mare van Houten, Joke van Velsen, Homme v.d. Leen,
Marceline v.d. Water, Frank v.d. Weijer, Wim Duurland, Paul v.d. Poel,
Nico Dwars, Bep Dwars, Fred van Klaveren, Rob van Veen, Jos de Wilde,
Bob van Poelgeest, Gejo de Graauw, Karei Brink.
Bericht van verhindering ontvangen van: Jaap Taapken, Marijke de Graaf,
Connie Rosier, Yolande Bosman, Rick v.d. Akker, F.Hoes, Rob Kole,
Willem Kraak, M.v.d.Pol.

1.

2.

Willem-Jan Hoeffnagel opent de vergadering. Verheugend, dat zovelen
positief gereageerd hebben op de persoonlijke uitnodiging voor deze
vergadering! (53 uitnodigingen verzonden)
Ingekomen stukken: Rijkswaterstaat verzoekt om gegevens Aalscholvers
in ons gebied. Doorgegeven aan Rob Kole.
Verzoek Staatsbosbeheer om inventarisatie Naarderbos tot Haven van Huizen.
Zie punt 7.

3.

4.

5.

6.

Notulen vorige vergadering: Tengevolge van een misverstand zijn deze
notulen niet gepubliceerd in de Korhaan. Publikatie (samen met de
huidige notulen) in eerstvolgende Korhaan. Bij de publikatie in de Korhaan van de agenda voor de volgende Avifauna-vergadering komt een verwijzing naar deze notulen.
Stand van zaken: Willem-Jan is bezig met het computer-programma.
De info op de formulieren wordt ingevoerd. Minimaal is er nog één
werkavond nodig. Het is van essentieel belang dat wij een up to date
en gemakkelijk toegankelijk compleet overzicht hebben van wat er in
ons gebied aan inventarisaties, e.d. gedaan is.
In dit verband dringt Willem-Jan er nogmaals op aan, rapporten enz.
direct na publikatie aan hem op te sturen, opdat het systeem betrouwbaar blijft. De coördinatoren moeten hiervoor zorgen.
Plannen en lopende aktiviteiten:
a. Willem Weitjens deelt mee dat de watervogeltellingen uitstekend lopen
en gewoon doorgaan.
b. Midwintertellingen (Wim Duurland): tellingen het komend weekend,
21 telgebieden, allemaal bezet.
c. Trektellingen:(Fred van Klaveren): De voorjaars-trektelling
1990
was een proef. Wordt niet herhaald, er kwamen te weinig vogels over.
De najaarstelling was zeer goed. Verslag in het voorjaar in de Korhaan. Sinds 1987 komen er elk najaar 10.000 vogels méér over. Er is
op 40 dagen geteld, gemiddeld 5 uur per telling. Er wordt nu ook
gevangen en geringd (Dick Jonkers)
1991 zal het eerste lustrum van de telpost zijn. Er komen extra activiteiten, waarover later in het jaar nadere mededelingen zullen volgen.
d. Huiszwaluwen (Dick Jonkers) :Het plan is hiermee door te gaan. Afgelopen jaar is er een nieuwe vestiging bij gekomen. Reacties op
enquete kunstnesten waren goed. Er komt in maart een speciale actie
Huiszwaluwen, te starten in Hoge en Lage Zwaluwe, er wordt een folder
gepubliceerd. Het Gooi en de N.0.Polder zijn actiepunten.
e. Oeverzwaluwen (Dick Jonkers): Het gaat hiermee slecht in heel Nederland.
Er ligt een aanvraag voor kunstwanden bij Rijkswaterstaat, maar er is
dit jaar geen geld voor. Voor 1992 is er een begrotingspost voor.
Bij het maken van een keuze, zal Rijkswaterstaat waarschijnlijk voor
Naarden kiezen i.p.v. een kunstwand bij de Al en A6.
f. Hans Gouw, coördinator voor de Ganzentellingen, niet aanwezig. Wordt

gebeld door Willem-Jan.
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g. Steltlopertellingen (Jelle Harder): Verslag heeft iedereen gehad.
Korhaan zullen de resultaten van de november-telling
Bij het verslag
worden gevoegd, want de uitkomsten zijn "mondjesmaat". Van Meyer,
Verschure en Stoker moeten de resultaten nog komen. Of we ermee
doorgaan hangt samen met wat de Provincie gaat doen.
h. Voorjaarsfenologie (Jelle Harder): 25 stuks. In volgende Korhaan publikatie ter stimulering van het noteren van waarnemingen.
i. Na jaarsfenologie: Wordt gestopt. (2 a 3 meldingen).
j. Knobbelzwanen (Frank v.d. Weijer): Verslag bij de drukker. Dick Jonkers
zegt dat dit uiterlijk eind februari klaar zal zijn. Frank bereidt
nieuwe telling voor.
Tussenverslag onderweg.
k. Kemphanen (Mare van Houten)
l. Bijzondere soorten broedvogels (Jelle Harder). Daar zijn geen mensen
voor. Willem-Jam Hoeffnagel zal verslag maken van bijzondere soorten
op de waarneraingskaartjes, dan is er tenminste iets.
m. Lijst van soorten die speciale aandacht krijgen (Jelle Harder):
Vorig jaar is er een lijst t/m juli naar de Provincie gegaan.
Aktiviteit wordt niet voortgezet.
n. Bijzondere soorten (niet broedvogels) (Willem-Jan Hoeffnagel): Met
behulp van de waarnemingskaartjes zal voor S0V0N een uitdraai gemaakt
worden. Ook uitdraai voor Korhaan.
o. Broedvogelinventarisaties (Jelle Harder):
Verslag Wasraeer komt aan
het eind van de maand. Aan het Zuiderheide-verslag wordt nog gewerkt.
Er werkten veel nieuwe mensen aan dit projekt en het uitwerken
(soortkaarten) Neemt daarom nogal wat tijd. Dick Jonkers wijst er
in dit verband op, dat het drukken van rapporten tegenwoordig
maanden gaat duren. Willem-Jan verzoekt daarom fotocopie(en)
achter te hpodén.
p. Kerkuilen (Rick v.d. Akker) Bij afwezigheid van Rick deelt Jelle Harder mee, dat er al kasten zijn opgehangen en dat er exemplaren in de
maak zijn. Voornamelijk Vechtstreek en Eempolders. Er worden
nog mensen gevraagd om de kasten op te hangen en te controleren. Er
moeten nog 20 a 30 stuks worden', geplaatst.
fl. 5.
per jaar
4 x per jaar komt er een Kerkuilennieuws uit
plus verzendkosten (Noord Holland). Er is ook een Weidevogelnieuws
(zelfde prijs).
Nieuwe aktiviteiten. Willem-Jan deelt mee dat er een brief is binnengekomen
van Stadsbosbeheer met verzoek om.een broedvogelinventarisatie van
het gebied Naarderbos
Haven van Huizen. Dick Jonkers wil dit coördinein
ren
de
blijkt
vergadering
overweldigende belangstelling voor te
Er
bestaan
alle aanwezigen geven zich als medewerker op!
Adri wil persoonlijk de Vuntus (of althans een deel ervan) inventari:

-

7.

—

-

•

-

seren.

Jelle zegt dat er mensen nodig zijn om IJsvogel-broedplaatsen bij te
houden (omgetrokken bomen, wandjes, etc.) Natuurmonumenten gaat in
Kortenhoef nestgelegenheid creëren.
Nico Klippel biedt aan te coördineren.

8.

Dick Jonkers gaat de groeve Oosterraeent inventariseren i.v.ra. de daar
grazende geiten.
Dick Jonkers zegt dat Jaap Taapken gevraagd heeft om bosinventarisatie
Spanderswoud. Paul v.d.Poel zal proberen het rapport van de gemeente Hilversum te krijgen. Jelle wijst erop, dat dit een gebied is van 200 ha.,
waarvoor dus veel mensen nodig zijn. In verband met de plannen voor de
Gooimeerkust Naarderbos-Haven van Huizen wordt besloten deze aktiviteit
in de planning voor 1992 op te nemen.
Rondvraag: Willem Weitjes vraagt (wederom) om de Toelichting Waarnemingskaartjes (Rob Kole is echter niet aanwezig).
N.a.v. een opmerking van Dick Jonkers over de meldingen van Grote Barmsijzen en Goudvinken wordt erop gewezen dat het aanbeveling ver-

20

dient de

"onwaarschijnlijke meldingen" op de kaartjes nog

eens met

de waarnemers door te nemen, en ondersoorten er bij enige twijfel
uit te laten (dus "Barmsijs", etc.)
Willem-Jan sluit om 2150 uur de vergadering.
W.J. Bindt

Advertentie
Gemengde groep holenbroeders, samengesteld uit o.a.
Bosuilen, Holenduiven, Koolmezen, Pimpelmezen, Bonte
Vliegenvangers en Boomklevers zoekt

CONTROLEURS m/v
voor het controleren van de nestkasten in de vestigingen Nieuweroord (Baarn) en De Snip (Bussum).
Deze residenties beschikken over maximaal resp. 30
en 36 bewoners.
Kandidaten moeten in de periode begin april
half
inzetbaar
eens
10
uur
dagen
juni
per
zijn.
Funktie-eisen: enthousiasme en belangstelling voor
-

vogels.
Honorering geschiedt volgens de in de Nestkasten CAO

geldende regelingen.
Voor een goede opvang en begeleiding wordt in het
team gezorgd.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot de coördinator, Dick A.Jonkers, 03434-55232 (overdag) of
('s avonds) 02152-60456, 03434-51109.

Op

te richten

vogelasiel

zoekt medewerkers

In het krantje van de Dierenambulance Hilversum las ik dat er plannen bestaan
voor de oprichting van een nieuw vogelasiel rondom Hilversum.
Nu het Vogelasiel Loosdrecht is opgeheven en ook de opvangplaats aan de
Nieuwe Wetering te Maartensdijk niet meer functioneert is men in de regio
geheel aangewezen op het Vogelasiel Naarden.
Nu wordt er gevraagd in de omgeving van Hilversum iemand die voorlopig de
nog gezonde vogels overdag kan en wil opvangen, zodat ze 's avonds door de
Dierenambulance Hilversum naar Naarden overgebracht kunnen worden.
Daarvoor moet men de beschikking hebben over een ruime volière en natuurlijk
voldoende kennis van vogels hebben.
Wil men zich daarna verder voor de vogels inzetten dan wil men een Vogelvergunning bij het ministerie aanvragen, zodat alle bij de wet beschermde
vogelsoorten ook opgevangen kunnen worden. De Dierenambulance Hilversum wil

deze plannen dan financieel begeleiden.
Overigens blijft het vrijwilligerswerk. Een redelijk grote tuin is zeker genoeg
en een volière zou kunnen worden aangepast.
Mocht er iemand onder onze leden zijn die in of om Hilversum woont en over
voldoende ruimte, zin en tijd beschikt, gelieve dan contactop te nemen met
de Heer J.N. van Weeren, Bosboom Toussaintlaan 30, 1215 CD Hilversum.

Tel. 035-43066.
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nieuwsbrief 1, januari 1991
Telpost

Corversbos

Simultaantellingen voorjaar

1991

Onlangs werden de data van de simultaantellingen van trekvogels door de
LWVT bekend gemaakt.
Hoewel we als telgroep min of meer besloten hadden komend voorjaar geen
trekvogels te tellen, wil ik U deze data toch niet onthouden. Want natuurlijk zijn de tegenvallende resultaten van voorjaar 1990 (zie Jaarverslag
telpost Corversbos 1990) geen bewijs voor immer zwakke voorjaarstrek boven
het Corversbos!
Krijgt U lentekriebels en wilt U op eigen houtje of met een groepje eens
gaan kijken, dan zijn hier de teldata:
16-02, 2-03, 16-03, 30-03, 13-04, 27-04, 11-05 en 25-05.
Start van de tellingen altijd precies een half uur vóór zonsopgang tot
twee uur erna (is het zitvlees gewillig dan tot
uur erna). De vogels per
kwartier noteren, zoals in de herfst.
Telresultaten weer bij mij inleveren graag.

Fred van Klaveren

2

Jaarverslag telpost Corversbos

1990

De tellers van de in 1987 opgerichte telpost zijn in 1990
wederom zeer aktief geweest. Het doel van de telgroep is:
het verzamelen van gegevens van aantallen en soorten
trekvogels vanaf de Telpost Corversbos.
Als proef is in het voorjaar gestart met het tellen van
trekvogels tijdens de landelijke (simultaan-)teldagen.
Tijdens zeven van de acht simultaandagen werden 636 vogels op naam gebracht, verdeeld over 42 soorten. De
tellers brachten bijna 28 uur op de telpost door. Genoeg
om te weten te komen dat de omvang van de voorjaarstrek
over de telpost niet te vergelijken is met die van de
herfsttrek. In het najaar van 1990 werden gedurende 155
uur (39 teldagen) naar schatting 90.000 vogels geregistreerd, verdeeld over bijna 125 soorten! De telpost was
tijdens alle (acht) simultaantellingen in de herfst bezet (bijna 38 uur, 38.514 exemplaren over 86 soorten).
Ongeveer 35 tellers hebben aan het trekvogelonderzoek
meegewerkt. Allemaal bedankt voor jullie geweldige inzet

!

Door middel van vier nieuwsbrieven, voornamelijk verspreid
via de Korhaan, werd contact gehouden met de tellers en
met belangstellenden en werden data van tellingen en
bijeenkomsten van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen

(LWVT) aangekondigd.
Met de LWVT is contact gehouden in verband met de verzending en het op peil
houden van de stapel invulformulieren en in verband met afspraken met betrekking tot regionale vergaderingen. Ook is er overleg geweest over en uitwisseling van software ten behoeve van de automatisering van de gegevensverwerking.
Tevens is er intensief contact geweest met de Opzichter en de afdeling onderzoek en beheer van Natuurmonumenten. Overleg heeft plaatsgevonden met betrekking tot de bezetting van de telpost (vergunningen) en het sparen van een
strook mais ten behoeve van de trekvogels in het algemeen en onze bijdrage
aan ringonderzoek in het bijzonder. Voorts zijn de voorlopige
telgegevens verstrekt ten behoeve van het Jaarverslag van Natuurmonumenten

.

Een verslag van de tellingen van 1988 is in 1990 verschenen en
aan het verslag van de tellingen van 1989 en 1990 wordt reeds
gewerkt.
Voorbereidingen voor de tellingen van 1991 zijn reeds getroffen.
Afsluitend kan gesteld worden dat de telpost Corversbos een uitstekend punt is om vogeltrek in het werkgebied waar te nemen.
Voor een aantal vogelsoorten (Aalscholver, Grauwe Gans, Vink,
Veldleeuwerik, enz.) ligt de telpost op een intensief gebruikte
route, zodat indrukwekkende aantallen kunnen worden geregistreerd.
Aantallen, die landelijk gezien een belangrijke aanvulling vormen
op het aantal aan getelde dag-trekvogels.
Fred van Klaveren
(Coördinator Telpost Corversbos, subgroep Avifauna)
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Een Oeverzwaluwkolonie langs de A1
Jelle Harder
Op 11 mei 1990 kreeg ik van Fons Bongers uit Amsterdam de tip dat hij Oeverzwaluwen zag vliegen bij een zandafgraving langs de Rijksweg A1 nabij Muiderberg.
Kort daarna hoorde ik dat Frans Parmentier op dezelfde plek reeds op 8 mei,
rijdend vanuit de auto 4 à 5 nestopeningen in de wand waarnam.
Op 15 mei ben ik zelf bij de zandafgraving gaan kijken om te zien wat er precies
aan de hand was. Wat ik aantrof was het volgende:

In de binnenbocht van de afrit van de A6 naar de Al richting Hilversum was
een begin gemaakt om een deel van het ter plekke zeer brede dijktalud af te
graven. Hiertoe was eerst de bovenste laag zwarte teelaarde opzij geschoven,
zodat het witte zand beschikbaar kwam.
Het afgegraven deel had een lengte van circa 50 meter en een hoogte van circa
6 meter. De bovenste 2 è 3 meterr van die wand was verticaal, daaronder liep
het schuin naar beneden.
In het verticale deel bevonden zich 21 nestopeningen en één opening die half
dicht zat. Alle openingen waren geconcentreerd in de bovenste meter van de
wand over een lengte van circa 10 meter. Rondom deze oeverzwaluwkolonie vlogen
negen adulte Oeverzwaluwen rond, er werd druk gebaltst en gegraven aan de
nestopeningen.

Aangezien Oeverzwaluwen in onze regio en ook daarbuiten bepaald niet meer
algemeen voorkomen was het dus belangrijk te onderzoeken of deze kolonie in
opbouw gedurende het broedseizoen met rust gelaten kon worden.
Telefonisch overleg op 16 mei met Frank Bles, milieu-beleidsmedewerker bij
Rijkswaterstaat, gaf informatie over de bedoelingen met de zandafgraving.
Aangezien ter plekke het talud erg breed is werd er een deel afgegraven en
elders benut. Door dit contact met Frank Bles werd de bal echter aan het
rollen gebracht. De Gooi- en Eemlander werd ingelicht en deze besteedde op
18 mei een opvallend artikel aan de broedkolonie.
Op 23 mei kon Frank Bles mij melden gesproken te hebben met de medewerkers
van Rijkswaterstaat die de afgraving uitvoerden. De conclusie was, dat ze
wel door moesten graven maar daarbij ruime afstand zouden houden van de kolonie.
Nieuwe afgegraven delen zouden direct afgevlakt worden, zodat nieuwe vogels
die zich nog wilden vestigen gedwongen zouden worden naar de reeds bestaande
plek te gaan.
De situatie bij de kolonie was op 23 mei als volgt:
17 nestopeningen bewoond, 2 openingen enigszins dicht en één openingen
grotendeels dicht. De laatste drie, naar ik aanneem, dus onbewoond. Er vlogen
6 a 7 Oeverzwaluwen rond de nestopeningen.
Op 6 juni ben ik er weer naar toe geweest. Resultaat:
21 nestopeningen, waarvan er één verlaten aandoet (kleine opening, los
zand ervoor, wat (nest)materiaal ligt vóór de opening).
Waarschijnlijk dus
20 bewoonde holen. Minimaal 10 adulte vogels rondvliegend en de holen invliegend.
De kolonie bleek op 10 juli nog wat te zijn toegenomen. Ik telde er nu 24
nestopeningen, zes adulte Oeverzwaluwen vlogen rond.
Mijn indruk was dat van de witte zandlaag boven de nesten een laagje afgestoven
was door de wind. De bovenste nesten zaten nu heel dicht onder het zandoppervlak. Mijn indruk bleek juist, want op 12 juli meldde Rijkswaterstaat dat de
nesten mogelijk last hadden van stuivend zand. Besloten werd op deze ontwikkeling niet actief in te grijpen, maar de natuur z'n gang te laten gaan.
Het laatste controlebezoek dat ik bracht was op 15 augustus.
De verticale wand, die op 15 mei nog een oppervlak had van 50 x 2 a 3 meter,
was inmiddels gereduceerd tot 6 x 0,4 a 1 meter. Er waren nog 11 nesten aanwezig. Boven de nesten bevond zich niet meer dan 20 cm zand.
,

De verticale wand was dus drastisch veranderd door de wind. Deze had goed
z'n best gedaan. Twee volwassen vogels vlogen wat verloren rond
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Ze steekt de kop half ih het water en drinkt een beetje, de borstveren
zwabberen druipend in het kringelende water. Boven een grote bos wit dons
hangt de staart er losjes bij alsof iemand die slordig nog even vlug in haar
achterwerk heeft gestoken. Klaar! Nu wordt het lijf gewassen en gaat de hele
vogel onder water, luid en wild spattend. De plas kan als spiegel gebruikt
worden, maar ziet ze die havikskop ook echt? Nee, niet nodig! Dieren bewonderen zichzelf vast niet.
Kleine vogeltjes kwetteren onrustig en heel zachtjes klinkt op ruime afstand
het nerveuze geroep van een Grote. Bonte Specht. Er hangt een ongemakkelijke
sfeer. Onder het baden blijft die korzelige onder-officierenblik uit haar
ogen stralen. De kleinere mannetjeshavik is moedig om zich met zoiets te wil
len voortplanten want veel genegenheid dulden is er niet bij. Onverwacht
kan hij zelf de prooi worden! Zonder ophouden blijft de kop schokken en steeds
in de omgeving speuren en reageren op alle veranderingen. Soms lijkt het
zelfs of er angst bij haar leeft. Maar dat kan helemaal niet met zo'n aanvals
uitrusting. Zelfs elke wereldagressor welke de Havik in zijn eentje tegenkomt
zal huilend om zijn moeder roepen. Of is ze toch beducht voor een vijand?
Voor mij, bevriendë vogelaar in de schuilhut een eindje verderop?
Misschien weet dit beest van het landbouwgif dat elke duif kort geleden
ongeschikt maakte voor dierlijke consumptie. Toch bleven haar voorouders er
op jagen, want weet je veel als roofvogel? Dat gif proefde je helemaal niet!
Vredelievende duiven waren er bijna in geslaagd de drieste Haviken uit te
moorden. Zou deze weten wie daar achter zat?

Lijst van Speciale Uitgaven van de VWG het Gooi e.o.
Aanvulling op de lijst welke gepubliceerd is in Korhaan
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66.
67.
68.
69.
70.

1989:3 (73-74):

'Corversbos' in de herfst van 1988, A.J.van Klaveren
Broedvogelinventarisatie Oostermeent 1989, D.A.Jonkers
Broedvogels Einde-Gooi in 1989, D.A.Jonkers
Nestkastenverslag 1989, D.A.Jonkers
Hilversums Wasmeer, Broedvogels 1990, D.A.Jonkers
Nestkastonderzoek in het Gooi in 1990, D.A.Jonkers
71. Dit nr.is gereserveerd voor Knobbelzwanenonderzoek, F.v.d.Weijer
De telpost

1989
1989
1989
1989
1990
1990
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De Flevolandexcursie
Dick+A. Jonkers
Slechts elf leden trotseerden op 5 januari 1991 het weerbericht en gingen
onder leiding van Fred van KLaveren op pad naar Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. De toon van de excursie werd meteen bij het binnenrijden van de polder
gezet. In de ochtendschemer lag op het Gooimeer by het Naarderbos de slaapplaats van meeuwen die als een sneeuwdek het water bedekte.
Even later waren er grote witte vlekken van groepen Kleine- en Knobbelzwanen
en van de achterwerken (spiegels) van reeën. Het IJmeer bood een prachtig
gezicht op grote groepen Kuifeenden, Tafeleenden en Meerkoeten. Wat soorten
betreft begonnen wij ons in de arctis te wanen na het zien van Sneeuwgorzen,
Strandleeuweriken en Middelste Zaagbekken bij Pampus Haven, een Smelleken bij
de Blocq van Kuffeler en de vele Nonnetjes in het Markermeer.
Natuurlijk zaten er her en der ook andere watervogels, zoals Slob- en Krakeenden, Smienten en plaatselijk grote groepen Futen. Een Grote Bonte Specht
tornde tegen de wind in langs de Oostvaardersdijk. Roofvogels waren goed vertegenwoordigd met onder andere Sperwer, Havik, Ruigpootbuizerd en twee Kiekendief soorten.
Zoals ook alle andere watervogels zaten de Wilde Zwanen in de Oostvaardersplassen goed beschut. Bij de Torenvalkweg was het een kabaal van jewelste
van rondvliegende als keffende hondjes roepende Brandganzen. Een Witgatje
spatte langs de auto's omhoog uit een slootje langs de weg.
De route naar Oostelijk Flevoland door het landschap van de akkerbouwers
bood weinig vogels. Hoe anders was het bij de Kievitslanden. Grote groepen
ganzen, maar vooral veel Kieviten en Goudplevieren op de plas en dras staande
graslanden. Groot was de verrassing toen we langs de slikkige randjes hier
en daar wat foeragerende Bonte Strandlopers ontdekten.
Inmiddels was het weer steeds slechter geworden. Storm en regen beukten onze
rijdende schuilhutten. De thuisblijvers hadden uiteindelijk toch gelijk gekregen
wat het weer betreft. Wat de vogels aangaat was het een uitstekende dag.
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Ontvangen literatuur
Samenstelling: Leny Reddingius
ARGUS,

Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg 15 no 3, september 1990:
De jager als koppensneller;
Het effect van de rotganzen-zaak
Antropologische studie naar het Groene Gilde in Nederland
Feiten
Flitsende konijnenvanger van het duin; de hermelijn
Loslopend pluimvee heeft het meeste van
omtrent de brulkikker
roofdieren te duchten
Rasterjacht Middachten naar hoogste bieder
Verplichte alternatieven voor loodhagel
Ekstervangkooien.
-

-

-

-

-

-

-

DUTCH BIRDING, Dutch Birding Association, jrg 12 no 5, december 1990:
Identification and occurence of American and Pacific Golden
Plover in the Netherlands
Brilsterns in Nederland en België
in juli-augustus 1989.
-

FICEDULA, Twentse VWG, jrg 19 no 4, december 1990:
De broedvogels
Het Bokje: een pleidooi voor soortbescherming
van het Buurserzand (ten Oosten van Haaksbergen), LR).
-

FITIS,

VWG Zuid-Kennemerland, jrg 26 no 4, 1990:
De Zwarte Mezen-invasie van najaar 1989
Waterwildtelling
-

januari 1990

-

jaarverslag 1990.

DE GRASPIEPER, Samenw.VWG's NH, jrg 10 no 4, december 1990:
De Kerkuil in Noord-Holland
De najaarstrek van de Gekraagde
Roodstaart door het Noordhollandse duinreservaat
Broedende
Kruisbekken in het Gooi in 1988 met aantekeningen over invasies,
Ruiende Knobbelinventarisatie, voedsel, gedrag en broedbiologie
zwanen in IJmuiden
meetnet
Resultaten
weidevogels in NoordHolland 1990
als
voedsel van merels.
Aquatische dieren
-

-

-

-

-

DE GRUTTER, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, jrg 14 no 6, december 1990:
Als vogels geen nestholte kunnen vinden, dan moeten ze verdwijnen
(Over het verwijderen door Natuurmonumenten van nestkasten in hun
bossen en landgoederen, LR).
DE KLEINE RATELAAR, IVN Gooi e.o., jrg 12 no 5, december 1990.
KNIPSELKRANT, Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg 15 no 5, november 1990:
Actievoerders verstoren jachtpartijen Susteren
Dassen op de taalDiverse artikelen
grens slachtoffer van verkeer en rivaliteit
over de Country Fair (jachtkermis, LR) in Heerjansdam
Jagers
willen langer jagen
Jagers openen jacht op natuurbescherming
etc. etc....
-

-

-

-

-

DE KRUISBEK, Vogelwacht Utrecht, jrg 33 no 6, december 1990:
De Klapekster in winter en trektijd
Verslag nestkastencontrole
Determinatie van "bonte" spechten.
KNMI, 1989
Autovogelen
-

-

LIM0SA,

-

NOU, S0V0N en Watervogels, jaargang 63 no 3, 1990:
Geslachtsverhouding bij Kokmeeuwen in Noord-Nederland
Tellingen
van doortrekkende Watersnippen op vochtige graslanden in Friesland
Eidereenden
Verdwijnt de Grauwe Gors als broedvogel uit Nederland?
met een afwijkend verenkleed
Opmars van de Kleine Vliegenvanger.
-

-

-

DE MEERKOET, Natuur- en Milieufederatie Wierhaven, no 4, 1990:
Kuifzaagbek in Den Oever.

MENS EN NATUUR, IVN, jrg 41 no 5, winter 1990:
Het betreft een themanummer met als onderwerp natuurontwikkeling:
Hoe de provincie Noord-Holland natuurontwikkeling stimuleert
-

Van uiterwaard naar
Natuurlijk bosbeheer in het Staelduinse Bos
rivieroeverreservaat
Natuur
Kleinschalige Natuurontwikkeling
en landinrichting.
-

-

-

-
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NATUUR EN MILIEU, STichting Natuur en Milieu, jrg 14 no 12, december 1990:
Zo zit het met dat plastic
Van vuile bagger tot schoon slib
Verzuring treft dassen.
-

-

Idem,

jrg 15 no 1, januari 1991:
De relatieVuile industrie versus natuur in Eems-Dollardgebied
nota na vijftien jaar
EG-beleid bestrijdingsmiddelen kan gevaarlijk
worden.
-

-

NATUUR NABIJ, IVN Eemland,

jrg 18 no 5, december 1990.

N00RDH0LLANDS LANDSCHAP, Stichting Het Noordhollands Landschap, jrg 17 no 4,
december 1990:
Boommarter en Steenmarter ook in Noord-Holland? Theo Mulder, kunstenaar,
Eerherstel voor blonde reuzen (een artikel over
vogelaar en leraar
duinwaterwinning, LR)
Landinrichting hapt aan natuur in Amstelland
Polder de Rondehoep.
-

-

-

DE STEENLOPER, VWG Den Helder, jrg 8 no 47,

1990:
Broedvogelinventarisatie Grafelijkheidsduinen '88 t/m '90
Zeetrektellingen 1 januari tot 30 juni 1990
Ledenvergadering
-

1990.

-

DE TRINGIAAN, VWG Schagen, jrg 13 no 4, oktober 1990:
Blauwborst overwintert in het Zwanenwater
de Brilduiker.

-

Idem,

Alledaagse vogels:

jrg 13 no 5, december 1990:
Huiszwaluwonderzoek 1990
Alledaagse vogels: de Roodborst
Kunstmatige nestgelegenheid voor Huiszwaluwen in Oudesluis
De aanwezigheid van Blauwe Kiekendieven op twee slaapplaatsen in
Tringa's werkgebied in de winter 1989/1990.
-

-

-

VANELLUS, Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, jrg 42 no 6, nov-dec.1990
Kleine Goudplevier: terug van weggeweest
Tjeukemeer bedreigd
Nazorg 1990 (I).
-

-

VELD EN VITRINE, Fries Natuurmuseum, no 110, december 1990
Franklins Meeuw in Friesland in 1988.
HET VOGELJAAR, Stichting Het Vogeljaar, jrg 38 no 5, november 199o:
1992: Een puinhoop in wording?
Voedselonderzoek 1984-1988:
Haviken in Zuid-Twente I
Rijkswaterstaat beschermt de Oeverzwaluw
Bonte VliegenNaar winterkwartieren van ganzen in Noord-Amerika
vanger opgeofferd aan bosbeleid
Kunstmatige golfbreker moet
futenkolonie beschermen
Belgische vogelbeschermers evacueerden
huiszwaluwkolonie met succes!.
-

-

-

-

-

Idem,

jrg 38 no 6, december 1990:

Een tot dusver onbeRuimtelijke verdeling van weidevogelnesten
kende doortrekpiek van de Groenpootruiter
Broedende en trekkende
Ooievaars in 1990 in Nederland
Ooievaars ontspoord
Vogels en
recreatie: tegenstellingen of gemeenschappelijk belang?
De Zouweboezem.... cultuur versus natuur
Staatssecretaris wil méér
ruimte voor jacht op ganzen.
-

-

-

-

-

-

VOGELS,

Ned.Ver. tot Bescherming van Vogels, jrg lino 61, jan/febr.1991;
Ruimte voor ganzen, maar de jacht gaat door
Mosselbanken: waadTrouwen en scheiden in de vogelwereld
vogels op een kluitje
De overrompelende
Vogels als symbolen in de beeldende kunst
de
De
Slechtvalk
jacht van
Vink.
-

-

-

-

-

ONZE WAARD, Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard,

jrg 21no 4, nov.1990.

-
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DE WIJDE BLIK, Stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek e.o., jrg 7
no 2, september 1990:
Het is een themanummer gewijd aan kleine landschapselementen in
EcoGooi en Vechtstreek, met o.a.: de ontstaansgeschiedenis
Kleine landschapselementen voor kleine
logische infrastructuur
Een inventarisatie
Muren en muurplanten
dieren, Eendenkooien
Onderhoud en beheer.
-

-

-

-

ZICHT OP STICHT, Stichtse Milieufederatie en konsulent natuur- en milieueducatie, jrg 7 no 5, 1990.

Veldwaarnemingen
NAAMJIL
Dodaars
Dodaars

Dodaars
Kuifduiver
Geoorde Fuut
Roerdomp
Kleine Zwaan

Wilde Zwaan
Brandgans
Brandgans
Krakeend
Grote Zaagbe<
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief

Havik
Havik
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Sperwer

Visarend
Visarend
Slechtvalk
Waterral
Kraanvogel
Kleine Strandioper
Bokje
Watersnip
Watersnip
Houtsnip
Zwarte Ruiter
Witgatje

Ransuil
Ransuil
Ransuil
Ijsvogel
Ijsvogel
Ijsvogel
Ijsvogel

AANTAL DATUM
5EBIED
Gooyergracht bij Valse Bosje; Eeanes
1990-12-16
1
1 1990-12-21 Buitenvaart; jachthaven; Eenines
1 1990-12-21 Booiersgracht, Eemnes-Blancum
1 1991-01-23 Spiegelpolderplas, Nederhorst den Berg
1 1990-10-12 Pampushaven, Ainere
1 1991-01-06 Laarder Wasmeer, Larer
170 1991-01-17 NW- en NO-zijde van het Naardermeer
13 1990-12-06 riorstermeer
1 1990-09-16 Gooiteer, omgeving Dode Hond
50 1991-01-0! Westerneioe
4 1900-12-23 Oude Meentweg, Hilversum

2 1991-01-05 Hollands End, Ankeveen
1 1990-12-11 Waterzuivering, nuizernaven
18 1990-12-21 Maatpolcer-Noordpclder te Veld, Eemnes
1 1990-04-28 St.Janskerkhof
4 1990-11-22 Gooimeerkust. Oud Valkeveen
1 1990-04-28 Zuioerheide, Hilversum
1 1990-12-16 Eemmond, Eemnes
1 1990-12-16 0oste r meent, Biancum
1 1990-12-16 Kromme Rade, Kortenhoef
1
1
1
2
1

1990-12-21 Zuidpolder te Veld, Eemnes
Naardermeer, Naarden
Dammer kade, Ankeveen

1990-09-18
1990-09-23
1990-11-04
1990-12-11

Dammerkade, Ankeveen
Rietveld bij Huizer waterzuivering

35 1990-11-25 Rading, Loosdrecht
1 1990-09-16 Surf strand, Blaricu»
1 1990-12-21 Oeverlanden van ae tem, Eemnes
32 1990-12-07 Laarder Wasmeer, Hilversum
8 1991-01-17 Westzijde, Naardermeer
2 1990-01-30 Polder Antena
1 1990-04-28 Zuiderheide, Hilversum
1 1990-12-21 Zuidpolder te Veld, Eemnes
1 1990-04-30 A27 westbij afslag Eemnes
2 1990-12-06 Lage Naarderweg, Huizen
5 1990-12-30 Horneboeg, Huizer
1 1990-01-04 Oude Haven, Hilversum
1 1990-12-14 Haven, Huizen
1 1990-12-17 BoevesteYn, ’s-Graveland
1 1990-12-23 Oude Meentweg, Hilversum

WAARNEMER
D.A.Jonkers e.a.
fl.van Houten
M.van Houten

Joh.J. rieswijk
:

W.Weitjens

N.J.Dwars
W.Weitjens

A.Vermeule e.a.

C.H.T.I.Rosier
K.Brink e.a.

A.Vermeule
J.O.van Hagen e.a.

A.Vermeule
M.van Houten
D.A.Jonkers e.a.

P.Vos
D.A,Jonkers e.a.
D.A.Jonkers e.a.
D.A.Jonkers
A.Vermeule e.a.
M.van Houten
J.Brandjes
J.Brandjes

e.a.

J.Brandjes e.a.
A.Vermeule
C.de Rooy

C.H.T.l.Rosier e.a.
M.van Houten
A.Vermeule e.a.
W.Weitjers

D.A.Jonkers e.a.
D.A,Jonkers e.a.

M.van Houten

D.A.Jonkers
E.Fratersmid e.a.
B.Dwars e.a.
N.J.Dwars e.a.

R.Th.Huizinqa
H.koopman
A.Vermeule

-

30
Hop
Strandleeuwenk
Brote Pieper
Waterpieper
Waterpieper
Waterpieper
Waterpieper
Waterpieper
Oeverpieper
Oeverpieper
Brote Gele Kwikstaart
Brote Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Pestvogel
Pestvogel

Zwarte Roodstaart
Roodborsttapuit
Tapuit
Bef lijster
Koperwiek

Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Karekiet
Grote Karekiet
Tjiftjaf
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Bonte Vliegenvanger

Glanskop
Kuifmees
Klapekster

Roek
Putter
Putter
Sijs
Sijs

Frater
Barmsijs
Barmsijs
Barmsijs
Barmsijs

Barmsijs
Witbandkruisbek

Witbandkruisbek
Witbandkruisbek
Kruisbek
Kruisbek

Kruisbek
Kruisbek
Kruisbek
Kruisbek
Kruisbek
Kruisbek
Grote Kruisbek
Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink

1
3
1
30
1
1
1
I
1
1

2
1

1990-11-09 Zwembad, Bussum
1990-11-26 Pampushaven, Almere
1990-10-02 Aardjesberg Westerheioe, Hilversum
1990-11-04 Stichtse Kade. Ankeveen
1990-12-06 Kromme Rade. Kortenhoef
1990-12-16 Oostermeent. Blancum
1990-12-31 Oostermeent, Blaricum
1990-12-31 Recreatieterrein Stichtse Brug
1990-11-17 Gooiaeer/Rioolzuivering, huizen
1990-12-31 Gooyerqracht, Oostermeent
1990-10-11 Shkje Fred.van Eoenweg, Bussum
1990-11-20 Eigen tuin, Bussum
1990-12-11 Emmaweg, Kortenheef
1990-12-13 Kapelstraat, Bussum
1991-01-15 ’t houwtje, Bussum
1990-11-07 Gort v.d. Lindenlaan, Waarden
1990-12-05 Gort v.d. Lindenlaan, Naarden
1990-04-30 Nigtevegtseweg 41. Nigcevegt
1990-06-01 Bussumerhei, Bussum
1990-09-16 Surf strand. Blancum
1990-04-28 Zuiderhei, Hilversum
1990-12-14 Westkant naven, Huizen
1990-12-23 Oude Meentweg, Hilversum
1990-12-31 Tussen De Beek en Blindeninstituut
1990-06-03 Zuid-Qosten van Sciegeiaias, Armeen
1990-06-03 Noord-Westkant Wijoe Blik
1990-12-05 Oude Haven, Hi.versu*
1990-09-28 Aarcjesberg Westerheide. Hilversum
1990-09-2B Aardjesoerg Wester-eide, Hilversum
1990-04-29 Gooyerqracht, Laren
1991-01-04 Oude Haven, Hilversum
1990-12-23 Hoorneboeg, Hilversum
1990-11-16 Zuid Flevoland, Almere

1
1
1
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
15
1
1
l
6
2
1 1990-10-27 wisentstraat, Bussum
2 1990-04-30 Stichtse Kade bij dorp Ankeveen
2 1990-12-25 Bergse Pad
24 1990-12-01 Omgeving Elzenlaan, Hilversum
60 1990-12-31 Landgoed De Beek (zuidrand)
63 1990-12-19 Prinsenstraat, Hilversum
12 1990-12-05 Prinsenstraat 15, Hilversum

3 1990-12-16 Westhove, Huizen
10 1990-12-25 Wisentstraat, Bussum
12 1990-12-20 Wisentstraat-Sportterrem, Bussum

2 1991-01-01 Wisentstraat, Bussum
1 1990-11-05 Muiderberg-zuiri
1 1990-11-20 Camping 7 einden, Baarn
1 1990-12-31 Lage Vuurse

10 1990-06-03 Limtische Heide
250
30
2
7
12
18
2
9
1
1

1990-10-01 Spanderswoud, Hilversum
1990-11-03 Camping "De Zeven Linden", Baarn
1990-11-11 Oude huizerweg, Huizen/Naaroen
1990-11-22 Hoogt van ’t Kruis, Hilversum
1990-12-23 Soanoerswoud, Hilversum
1990-12-23 Hoogt van ’t Kruis. Hilversum
1991-01-12 Landgoed De Beek, Naarden
1990-12-24 Laarderwasmeer. Hilversum
1990-06-03 Blijkpolder. Nederhorst den Berg
1990-06-03 Craiiose Weg, Huizen
l 1990-11-10 Sdortfonosenbad. Bussum
2 1990-12-26 Sportterrein Lorentzweg, Bussum

J.Ketelaar
W.Weitjens
J.Brandjes
J.Brandjes e.a.

A.Vermeule e.a.
D.AJonkers e.a.
D.AJonkers

D.AJonkers
D.AJonkers

D.AJonkers
J.Brandjes

P.Vos
P.Vos
J.L.H.Bcs
W.Weitjens
J.Brandjes e.a.

J.Brandjes e.a.

D.AJonkers e.a.
G.H.T.I.Rosier
C.M.*. I.ftosier

D.AJonkers e.a.
R.Th.Huizenga

A.Vermeule
k.Brink e.a.

K.Brink
K.Brink
NJ.Dwars e.a.
j.Branojes
J.Brandjes

D.AJonkers
NJ.Dwars e.a.
N.3.Dwars e.a.
E.Vasseur e.a.
K.Brink
D.AJonkers e.a.
D.AJonkers e.a.
B.Dwars

K.Brink
NJ.Dwars e.a.
B.Dwars e.a,
D.AJonkers
K.Brink
K.Brink

K.Brink
J,Brandjes

A.Vermeule e.a.
J.Terlouw
K.Brink
J.Brandjes
W.weitjens

R.Th,Huizenga
B.Dwars
A.Vermeule
NJ.Dwars e.a.
W.Weitjens

A.Vermeule
K.Brink
K.Brink
W.Weitjens

K.Brink
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Appel vink

IJsgors
Seelgors

1 1990-11-09 Hertekanp, Bussun
0 1990-09-26 Dauaerkade, Ankeveen
1 1990-11-04 Stichtse Kade, ’s-Sraveland

J.Brandjes
J.Brandjes
J.Brandjes e.a.

Weidevogelnieuws

Vier maal per jaar vat de Stichting Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer
Noord-Holland (Stichting VNLB) het nieuws over weidevogelbescherming samen.
Dat nieuws haalt men onder andere uit:
-

-

-

persberichten, krante-artikelen, publicaties;
verslagen en gegevens die binnenkomen bij de Stichting VNLB;
activiteiten die in Noord-Holland ondernomen worden (onder andere
bijeenkomsten, lezingen, cursussen).

Toen de groep weidevogelbeschermers nog uit enkele tientallen bestond, kon
de Stichting VNLB de kosten voor copiëren en versturen nog wel op zich nemen
Nu het gaat om meer dan 300 geïnteresseerden, zien zij zich genoodzaakt ƒ 5,per jaar te vragen voor dit Weidevogelnieuws. Als U dit bedrag overmaakt
is dat meteen een bewijs dat U de informatie op prijs stelt.
Dus wilt U in 1991 het Weidevogelnieuws ontvangen, dan moet U ƒ 5,overmaken op gironummer 2635373 van de Stichting VNLB te Haarlem, onder
vermelding van 'Weidevogelnieuws 1991'.

Fenologie/onderzoek

1991

Op de laatste pagina van deze Korhaan vindt U weer de bekende lijst die U
kunt gebruiken voor deelname aan het fenologie-onderzoek.
Van het fenologie-onderzoek 1990 is door de coördinator, Jelle
Harder, een
uitvoerig en interessant verslag gemaakt, dat we echter wegens plaatsgebrek
nog niet in deze Korhaan konden opnemen. Jammer, want het zou de deelnemers
van vorig jaar (26 enthousiaste m/v vogelaars!) ongetwijfeld
aanmoedigen om
ook nu weer hun lijst in te vullen, maar wellicht zou het ook inspirerend
werken op degenen die nog niet eerder meegedaan hebben.
Ik zou haast zeggen U kunt meteen aan de slag, want de eerste Grutto's en
ook de eerste Tjiftjaf werden vorig jaar al op 18 februari waargenomen.
Opgelet dus!
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Voorjaarsfgenologie

Soort

1991

aantal, datum, plaats
le waarneming

2e waarneming

algemeen/opmerkingen

Purperreiger

Zomertaling
Grutto
Zwarte Stern

Visdief ie
Tortelduif
Koekoek
Gierzwaluw

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Boompieper
Gele Kwikstaart
Tapuit

Gekr.Roodstaart
Zw.Roodstaart
Nachtegaal

Snor
Gr.Karekiet
K1.Karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel

Zwartkop

Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis

Tlift1af
Fluiter
B,Vliegenvanger

Wielewaal
Waarnemer:

Adres:

De formulieren moeten uiterlijk 15 juni worden opgestuurd aan:
Jelle Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum

Lijst

Postadres VWG

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

VWG Het Gooi, Postbus 1028, 1200 BA

:

Hilversum

Het dagelijks bestuur
R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK bunschoten, tei.u3499-82303
Voorzitter
02152-60456
Sekretaris
M.de Graaf, Westhoven 48, 1275 DD Huizen
02940-11683
Penningmeester: L.Mudde, Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp
:

"

:

"

Kontaktpersonen-coordinatoren subgroepen

Avifauna
Eempolders
Nestkasten

W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum, 02159-19356
03499-82303
R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK Bunschoten
D.A.Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum 03434-51109
R.v.d.Akker, Gooiersgracht 15, 1251 VA Laren 02153-83071
A.v.Klaveren-v.Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, 035-61426
J.J.M.van Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn 02154-18804
W.Duurland, M.Simonszhof 84, 1216 LM Hilversum 035-217222

:

"

:

:

Propaganda

;

Vogelcursus
Excursies
Korhaan
Contr.Vogelwet
(A.I.D.): R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen 035-62641
Vogelasiel
Consulent Vogelbescherming en Vrije
02942-3203
Vogelreservaten:R.Hofmeester, De Lange Gangh 81, 1398 CW Muiden
Natuurbeschermings035-216846
S.N.Dwarshuis, Willibrorduslaan 88, 1216 PC H'sum
consulenten
R.Hofmeester, De Lange Gangh 81, 1398 CW Muiden
02942-3203
R.Kloosterman, Beeldhouwerpad 84, 1315 KD Almere-Stad *03240-43418
:

:

:

:

:

Inzenden waarnemingskaartjes
W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent /2, 1218 ED

Hilversum

Afhalen waarnemingskaartjes
Ankeveen

035-62641
R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen
Gr. W. den Oudelaan 22, 1412 AV Waarden 02159-42508
W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum 02159-19356
P.v.d.Poel, Siriusstraat 25, 1223 AL Hilversum, 035-831592
J.J.M.v.Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, 02154-18804

:

Bussum/Naarden: L.Reddingius,
Hilversum

:

Baarn

;

welke ontstaan tijdens aktiviteiten van de
Vogelwerkgroep, is de vereniging op geen enkele wijze verantwoordelijk te
Voor ongelukken

en/of problemen,

stellen.

In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester dienen
declaraties voor gemaakte onkosten vóór 1 december bij de coördinator van
de betreffende subgroep te worden ingediend.
Contributie;

Voor leden ƒ 20,
huisgenoot-leden ƒ 7,50 per jaar,
voorkeur
betalen
te
met de van ons ontvangen acceptbij
met
lidnummer, aan het begin van het kalenderjaar.
girokaart
—,

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden

elk kalenderiaar.

vóór 1 november

van

port betaald
Hilversum

De Korhaan
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
Postbus 1028 1200 BA Hilversum
"

"

,

XH
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