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Van de redactie

De eerste Korhaan van 1993 is goed gevuld met actueel verenigingsnieuws.
Veel aandacht dit keer voor de komende algemene ledenvergadering. We hebben
het daar over wijzigingen in de statuten en natuurlijk over het jaarverslag
over 1992. Dat jaarverslag verschijnt in deze Korhaan in een nieuwe vorm,
waarbij de redactie er naar gestreefd heeft zoveel mogelijk uniformiteit aan
te brengen.
Verder beginnen we in deze Korhaan met een nieuwe rubriek: Haant jes.
Deze rubriek biedt de mogelijkheid om korte, niet-commerciele mededelingen
te doen. Zoekt u een bepaald boek, een vaste vogelvriend of -vriendin, of
wilt u juist het een en ander kwijt? Meldt het op het redactieadres.
Tenslotte wijzen we nog graag op de allerlaatste pagina van deze editie.
Daar vind je de traditionele index op auteur over 1992. Haal deze pagina
voorzichtig uit deze Korhaan en bewaar 'm bij de vorige jaargang. Zo vind
je nog eens iets terug.

Programma

Zondag 21 febr.

Ochtend-wandelexcursie Huizerpier en omgeving
o.l.v. Ilco van Woersem en Rob v.Maanen.
De excursie vertrekt om 8.00 uur vanaf ’t Roefje aan
de Oude Haven in Huizen.

Donderdag 25 febr. Het leven van de Gierzwaluw.
Deze avond wordt verzorgd door de projectgroep Gierzwaluwen van de VWG. Met een film wordt een tipje van de
sluier van deze geheimzinnige bewoners van steden en
dorpen opgelicht. Aan de hand van een dia-serie worden
mogelijkheden aangegeven om de Gierzwaluw, die o.a. door
renovatie en nieuwbouw verdwijnt, te helpen.
Een kleine tentoonstelling met speciale gierzwaluwpannen,
nestblokken en andere wetenswaardigheden omlijst het geheel.
Voor deze avond zijn ook geïnteresseerden van overheidsdiensten en uit de bouwwereld uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de
Simon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan te Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.
Avond-wandel-uilenexcursie in Oud Valkeveen,
Vrijdag 5 maart
o.l.v, Adri Vermeule, Dick Jonkers e.a.
De excursie vertrekt om 20.30 uur vanaf de begraaf(t.o. St.Michael).
plaats Oud Valkeveen

Dinsdag 9 maart

Werk/contactavond in Kasteel Groeneveld in Baarn.
We gaan verder met de reorganisatie van het archief.
Aanvang 20.00 uur.
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Zaterdag 20 maart

Ochtend-wandelexcursie Cronebos en Hilversums Wasmser
o.l.v. Frank v.d.Weijer en Adri Vermeule.
De excursie vertrekt om 6.45 uur vanaf het hek van het
Cronsbos. U gaat vanaf de Soestdijkerstraatweg in Hilversum,
schuin tegenover het Astma-centrum Heideheuvel, de Huydecooperweg op (een onverharde weg). Na een paar honderd
meter linksaf een verharde weg op, onder hst viaduct over
de A27 door, de bocht naarrechts volgen en als u niet
al te vroeg bent dan vind u daar iets verderop wel een
of meer excursieleiders.

Donderdag 25 maart

Algemene ledenvergadering

Zondag 4 april

in de Goede Herderkerk aan de
Simon Stevinweg te Hilversum
Aanvang 8 uur
Na de pauze zal Yves Vogel dia's vertonen. Het onderwerp
is nog steeds een verrassing.

Een openbare excursie, d.w.z. ook voor niet-leden van de
VWG.
Een ochtend-wandelexcursie over de Zuiderheice en eventueel
het Laarder Wasraeer, o.l.v. Adri Vermeule, Frank v.d.Weger
en Mare v.d.Pol.
De excursie vertrekt om 7.GU uur vanaf het St.Janskerkhof
te

Dinsdag

13 april

Laren.

Werk/contactavond

in de Orangerie van Kasteel Groeneveld

te Baarn.

Vanaf 19.43 uur bent u van harte welkom.

Donderdag 22 apr.

Vanavond zal de heer Kortenoever uit 's-Graveland een
Dit is
lezing houden mei de titel "Buiten in de biezen
over
de
Het
gaat
naar aanleiding van een oud liedje.
een
de
heer
Kortenoever
Gooise natuur. Hot is volgens
af
en
zich
speelt
droomverhaal met een diepere bedoeling
dan
lezing
is
een
ander
soort
in grootmoeder s tijd. Het
U gewend bent.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg, hoek Lieven de
Keylaan te Hilversum.
.

'

Zaterdag 17 apr.

Dinsdag

11 mei

Ochtend-fietsexcursie Kortenhoef, Moleneind, Lambrechtskade, Vreeland, Nederhorst den Berg, Bergse Pad en weer
terug naar Kortenhoef, o.l.v. Rob van Veen, Mare v.d.Pol e.a
De excursie vertrekt om 7.ÜC uur vanaf de bushalte voor
De Dobber in Kortenhoef aan de Kerklaan.
Eten en drinken meenamen en een reparatie-setje is misschien
ook wel handig.

Werk/contactavond in Kasteel Groeneveld te
Baarn. We gaan verder met de reorganisatie
van het archief. Aanvang 20:00 uur.
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Weekend

14-15-16 mei

Voorjaarsweekend Texel.
We kamperen in een eenvoudige kampeerboerderij "De Ruyterplaats" in Den Burg.
Het is de bedoeling dat de auto's in Den Helder achterblijven en dat we gezamenlijk rnet de bus naar de kampeerboerderij gaan, waar dan de fietsen klaar staan.
Schriftelijke opgave vóór 14 april a.s. bij Joke van Velsen,
Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, met opgave van naam,
adres en telefoonnummer en of u eventueel in het bezit
bent van een auto.
De kosten bedragen j 90,
p.p., vóór 14 april over te
maken op postrekening nr. 2529179 tnv de penningmeester
van de Vogelwerkgroep Hat Gooi e.o. te V'eesp, met vermelding
van "Voorjaarsweekend Texel". Het bedrag dient voor
april
op de rekening van de penningmeester te staan.
—

Meenemen: Slaapzak, sloop, verrekijker en evt.telescoop,
handdoek, washand, theedoek, vaatdoek, thermoskan(netje)
(voorzien van uw naam, ook op de deksel), warme kleding,
regenkleding, laarzen, goede wandelschoenen en brood voor
vrijdagavond en zaterdagochtend, en een strippenkaart voor
de busrit.
Elke deelnemer ontvangt een lijst met deelnemers en hun
telefoonnummer, zodat u onderling uw vervoer naar Den
Helder kunt regelen.
Bij afmeldingen worden administratiekosten en de reeds door
ons gemaakte overnachtingskosten in rekening gebracht.

Dinsdag 8 juni

Werk/contactavond in Kasteel Groeneveld te
We gaan verder roet de reorganisatie
van het archief. Aanvang 20:00 uur.

Baarn.

17-10-19 sept.'93: Najaarsweekend op Texel. Dit gaat alleen door bij
voldoende, d.1. ca. 30 aanmeldingen.

DEELNEMERS AAN DE EXCURSIES WORDT DRINGEND VERZOCHT OM BIJ ALLE
EXCURSIES VÓÓR 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.

Nonnetjes
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:

Tel.:
2402 SN Alphen a/d Rijn 01720-42271
huisgenoot
1213 XM Hilversum
035-212616
02152-66453
1274 CE Huizen
02942-63520
1399 GB Muiderberg
1243 KB 's-Graveland
035-(5)61820
GL
Naarden
1412
3643 AJ Mijdrecht
02979-85562
1231 BG Loosdrecht
02158-21002
1218 CN Hilversum
02159-38686
1411 JW Naarden
02159-45257
-

Mw.D.v.Berkel
S.Strik
H.Bouman
B.Brusche

Kraaienhorst 31
idem

Sophialaan 12
Vrouwenzand 53
S.Hoexter (dierenarts) Nic.Maeslaan 9
K,Kortenoever
Leeuwenlaan 48
D.Nijdam
P.Wijnterlaan 37 K18
A,v.Uchelen
Turkoois 38
W.Vergouw
Eikenlaan 27
Wandelraeent 33
Mw.J.Weitjes
Mw.Mr.I.Winkel
Bollelaan 10

,

Weer lid:
J.de Jonge
J.Ram
Mw. Ram-Lieverst

P.Wijnterlaan 37 K10
B.Bletzstraat 32

1412 GL Naarden
1109 AL Amsterdam

idem

huisgenoot

Versteegstraat 53
K.Singel 16
Monnichsk. 5
Markiezenhofstr.18

1403
1402
1273
1333

Adreswijzigingen:
A.Elbertsen
R.Kloosterman
Openb.Bibl. 3 in 1
F.Verschuren

RT Bussum
SJ Bussum
JP Huizen
TP Almere Buiten

Overleden:
D.J.van Wingerden

Bussum

Bedankt:
Mw.R.Krause
P.Olde Dubbelink
Mw.E.Postma
Mw. Z.Zwikker
W.Meiners

Muiderberg
Hilversum
Bussum
Blaricum

Soest

De cursus Vogelherkenning begint weer
De voorjaarscursus ‘Vogelherkenning’ start dit jaar op de “oude”
dinsdagavond, en wel op 2 maart a.s.
In zes lesavonden en vier excursies laten we u kennis maken met de vogels
uit onze omgeving.
In het voorjaar geven we extra aandacht aan nestbouw, eieren, zang en balts.
Dus als u meer wilt weten van onze gevederde vrienden:

2 maart is de eerste van zes achtereenvolgende dinsdagse cursusavonden.
We beginnen om 20.00 uur in de Zuiderkerk te Bussum.
Kosten:

ƒ 25,- voor leden van de VWG
ƒ 35,- voor niet-leden.

Opgeven bij: A.C.L. van Klaveren-van+Oord
Berkenhof 3

1241 VP Kortenhoef
tel. 035-61426
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Bestuursmededelingen
Handleiding
Eind januari verscheen de eerste gedrukte oplage van de 'Handleiding voor
het invullen van de Waarnemingskaartjes', (VWG uitgave nr. 81). De inhoud
van deze uitgave is gelijk aan die van de voorlopige kopieen die al enige tijd
waren verspreid. Deze handleiding bevat veel aanwijzingen voor het invullen
van de kaartjes. Er is ook een lijst van vogelnamen opgenomen met de Nederlandse en de wetenschappelijke namen. De lijst omvat alle soorten die in ons
werkgebied zijn aangetroffen. Verder bevat de handleiding een lijst van de telgebieden en een overzichtskaartje van die gebieden. De nieuwe handleiding
zal binnenkort verkrijgbaar zijn op de afhaaladressen voor de waarnemings-

kaartjes.
Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Tijdens de laatste algemene vergadering, op 26 maart 1992, is gesproken over
een voorstel voor het aanpassen van onze statuten. Omdat het voorstel echter
niet op tijd in 'De Korhaan' gepubliceerd kon worden, moest de invoering
worden uitgesteld. Op de komende algemene vergadering zal dit punt weer op

de agenda staan.
Een aantal van de voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk, omdat ongeveer
een jaar geleden een nieuw Burgerlijk Wetboek van kracht is geworden. Een
aantal artikelen in de huidige statuten, die voor het laatst werden gewijzigd
op 21 december 1979, voldoen momenteel niet meer geheel aan de wettelijke

bepalingen.
De statuten bevatten ook enkele artikelen die we misschien in de toekomst
willen aanpassen. Door deze bepalingen over te brengen naar het Huishoudelijk
Reglement of daarin een meer gedetailleerde definitie op te nemen, kunnen
deze punten desgewenst gewijzigd worden zonder dat er opnieuw de tussenkomst
van een notaris nodig is.
Verder zijn er enkele artikelen die niet voldoende duidelijk geformuleerd waren.
Deze zijn opnieuw beschreven in een voorstel voor de aanpassing van de statuten of in een voorstel voor een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement

.

Artkel 3 lid 1 van de statuten is aangepast omdat daarin de grens van het
werkgebied niet duidelijk was vastgelegd. Daarom is de tekst wat gewijzigd
en bovendien is een verwijzing opgenomen naar het Huishoudelijk Reglement.
Hierdoor hebben we de mogelijkheid de exacte begrenzing beter aan te geven
en zo nodig aan te passen, als de omstandigheden dat nodig maken. Een
overzichtskaartje van het werkgebied zal als bijlage worden toegevoegd aan
het Huishoudelijk Reglement. Overigens blijkt in de praktijk dat de grens van
het werkgebied niet een absolute beperking van alle activiteiten kan zijn.
In bepaalde gevallen moet er de mogelijkheid zijn ook buiten dat gebied bepaalde activiteiten te ondernemen. Zo zijn bijvoorbeeld al eens kasten voor
Kerkuilen opgehangen buiten ons werkgebied. Vanzelfsprekend zullen we in
dergelijke gevallen zonodig overleg voeren met andere organisaties.

In Artikel 4 lid 2 is de minimum leeftijdsgrens voor het lidmaatschap gesteld
op vijftien jaar. Wij verwachten dat deze wijziging in de praktijk geen grote
veranderingen met zich mee zal brengen. Ook deze leeftijdsgrens kan zonodig
in het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Op dit moment zijn daarvoor
geen concrete plannen.

De overige wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de bevoegdheden van
het bestuur en van de kascommissie. De betreffende artikelen zijn nu in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
voorgestelde gewijzigde artikelen van de statuten en een volledige aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement treft u aan in deze Korhaan.
Leden die een kopie van de bestaande statuten willen hebben kunnen een
exemplaar aanvragen bij de secretaris.
De
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Algemene

ledenvergadering

1993

Te houden op donderdag 25 maart 1993,
in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg
Aanvang 20.00

146, Hilversum.

AGENDA

1. Opening en ingekomen stukken
2.

Verslag Algemene Ledenvergadering
(Korhaan 26/3, pp. 55-57)

3. Jaarverslag over

1992

a. Secretaris
c. Avifauna
d. Excursies
e. Vogelcursus
f. Eempolders
4. Financieel

van 26 maart 1992

g.
h.
i.
j.

De Korhaan

Propaganda
Nestkasten
Natuurbescherming

beleid

(Verantwoording penningmeester in

jaarverslag onder b.)

Verslag kascommissie
Vaststelling rekening 1992
Vaststelling begroting 1993
Decharge penningmeester
Benoeming kascommissie
5. Bestuursverkiezingen

Aftredend zijn:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vogelcursus

Rob Kole

herkiesbaar

Willem-Jan Hoeffnagel

niet herkiesbaar

Laura Mudde
Paul van der PoeJ

herkiesbaar

Excursies
Joke van Velsen
Natuurbescherming Rob Kloosterman

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

Pon Ruiter, nu al secretaris a.i., heeft zich bereid
verklaard Willem-Jan Hoeffnagel op te volgen.
Tegenkandidaten en kandidaten kunnen tot het begin
van de vergadering worden voorgedragen.

6. Wijziging statuten
De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen
is in deze Korhaan afgedrukt. Exemplaren van de

oude statuten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.
7. Rondvraag
8.

Sluiting

(Na de pauze volgt een lezing,
Korhaan).

zie programma elders in deze
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Jaarverslag

van

de vogelwerkgroep Gooi

en

Omstreken 1992

'Die vogelroep die teder lokt van ver'
(Van Nijlen)

INLEIDING

1992 was een goed jaar voor de werkgroep. We bestonden 25
jaar. Om dat te vieren werd in september een zeer geslaagd
symposium georganiseerd. Gelukkig konden we daar twee nieuwe
ereleden benoemen: Adri Vermeule en Jelle Harder.
In dit jaarverslag vindt u de verantwoording van het bestuur:
de secretaris, de penningmeester en de afzonderlijke
subgroepen. Achter de paar nuchtere regels van zo'n verslag
gaat vaak heel veel werk schuil. Om Excursies maar eens te
nemen: behalve de twee coördinatoren die bellen, schrijven,
afspraken maken en regelen zijn daarin zo'n twintig
excursieleiders actief, die daarvoor veel vrije zaterdagen en
zondagen over hebben.
Dit verhaal gaat voor elke subgroep op. Heel veel mensen
hebben dus tijd en moeite over voor hun werkgroep, en daarmee
in bredere zin voor de natuur, en dat stemt elk jaar weer tot

dankbaarheid.

VERANTWOORDING
a)

Secretaris

jaar zijn er zeven lezingen georganiseerd. Het
niveau van die lezingen was opnieuw hoog en de zaal van de
Goede Herderkerk was met gemiddeld tussen de vijftig en
zeventig bezoekers steeds prima gevuld.
Een aantal andere activiteiten van de vogelwerkgroep is wat
minder zichtbaar voor de leden. Zo werkt de werkgroep samen
met alle vogelwerkgroepen in Noord-Holland. Daarnaast zijn er
contacten met Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Sovon, de
Noordhollandse en de Stichtse Milieufederaties, Vereniging
Leefmilieu, de Provinciale Landschappen, Gooisch
Natuurreservaat en nog een aantal organisaties.
Zo ontstaat een netwerk van mensen. Mensen die elkaar op de
hoogte brengen en houden van allerlei ontwikkelingen en samen
een grotere vuist kunnen maken dan ieder apart. Dat is althans
het doel waarnaar we streven.
Verder is er overleg met allerlei overheden.
Op vogelwerkgroepen (en allerlei natuurbeschermingsorganisaties) wordt steeds vaker een beroep gedaan voor het
leveren van gegevens en adviezen bij bestemmingsplannen,
milieu-effectrapportages en natuurbescherming. We ontplooien
ook zelf initiatieven om de landelijke of lokale politiek te
beïnvloeden.
Dat betekent nogal eens dat er gegevens nodig zijn die we niet
hebben, of in de verkeerde vorm, of die op een gebied liggen
waarmee we ons nooit hebben beziggehouden. Willen we als
vogelwerkgroep een rol gaan/blijven spelen bij de
besluitvorming over de natuur, dan zal niet te ontkomen zijn
aan een geleidelijke verschuiving binnen de organisatie. Niet
Het afgelopen
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alleen maar vrijblijvend vogels bekijken, al blijft die liefde
de basis van ons werk, maar ook steeds meer gericht gegevens
verzamelen en die verwerken in bruikbare initiatieven en
reacties.
Vooral voor dit werk kunnen we veel mensen gebruiken. Niet
alleen mensen met kennis van vogels, nee, iedereen die de
natuur een warm hart toedraagt, en daarnaast (we noemen maar
wat) een middagje de tijd heeft om iets uit te zoeken, of een
rapport door te spitten, of zijn of haar juridische,
technische, journalistieke, automatiserings- of andere
vaardigheden aan ons ter beschikking wil stellen.
Ten slotte heeft de werkgroep nog vele incidentele contacten,
variërend van Bergeenden in Ankeveen en reigernesten in Baarn
tot Huiszwaluwen in Blaricum, jachthutten voor Muiden en hoe
je een klein groengebied in een stad vogelvriendelijk inricht.
Wat we daarbij ondernemen, is vaak een reactie op brieven van
waakzame leden. We zijn zeer van die leden afhankelijk, dus
hou uw ogen open en schrijf of bel ons als u iets opvalt.
Binnen het bestuur wordt overlegd over een nog grotere
openheid. Moeten we meer activiteiten openstellen voor nietleden?
Het vergt meer van de organisatie, maar je doet ook meer aan
je opvoedende taak. En: Hoe betrekken we nog meer leden bij
onze activiteiten? Misschien gaan we er wel te veel van uit
dat onze leden vogelkundig onderlegd zijn. Misschien moeten we
iets minder kennis bekend veronderstellen.
Een levende vereniging kan niet zonder dit soort discussies.
We nodigen iedereen uit om daaraan tijdens de Algemene
Ledenvergadering een bijdrage te leveren.
b)

Penningmeester

over 1992 van f. 3.703,93 is toe te schrijven aan
jubileum. Onze jubileum-commissie heeft mede door
bijdragen en ontvangen subsidies het grootste deel van de
kosten op zich genomen. De jubileum-Korhaan en de receptie in
De Dobber waren voor onze rekening. Dankzij uw bijdragen via
de acceptgiro is het allemaal erg meegevallen.
De penningmeester wil de giften van in totaal f. 3.500,
van
het Gewest Gooi en Vechtstreek en van Natuurmonumenten
reserveren voor de nieuwe uitgave "Waar vind ik welke vogel in
het Gooi", die in 1993 moet verschijnen.
Onze liquide middelen zien er nog prima uit, zodat wij vol
vertrouwen 1993 zijn ingegaan.
Het verlies

ons

—
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FINANCIEEL BELEID
BALANS

per

31 december 1992

Inventaris

Kas
Giro r/c nr.2529179
Giro plus 2529179
Nog te ontvangen posten

1.590,05
110,65
6.280,95
10.525,63
2.628,25

Afschr.Inventaris
Reservering inventaris
Reservering sg Propaganda
Vooruit ontv.contr.'93
Nog te betalen kosten
Eigen vermogen
Saldo verlies

24.839,46
3.703,93

Uitgave

'Waar

vind

ik..'

21.135.53
21.135.53
Verlies- en Winstrekening
Subgroep Avifauna
Subgroep Eempolders
Subgroep Propaganda
Subgroep Nestkasten

Consulent Vogelbescherming
Ledenadrn.Natuurmonumenten

Ledenavonden/Lezingen
Lidmaatschappen
Bibliotheek

Kosten Bestuur
Kosten secretariaat
Ver.blad 'De Korhaan'
Kosten jubileum '92

per

67»85

2.632,15
1.500,00
3.500,00
3.744,50
1.729,64
11.665,32

-

21.135,53

31 december 1992

465,75
159,80
79,05
150,40
436,00
701,04
1.338,76
632,34
237,50
577,11
146,00
5.754,64
5.174,99

610,85
10.852,00
500,00
1.415,80
Diversen/Intrest
Verk.Boekje 'Vogels zien..'
7,50
Saldo Verlies
3.703,93
Subgroep Excursies
Contributie 1992
Ontv.bijdragen '92

15.853,38

15.853,38

Begroting 1993

Ver.blad 'De Korhaan'

5.000,00
500,00
200,00
1.700,00
Ledenavonden
Lidmaatschappen
650,00
Ledenadrn. Natuurmonumenten
750,00
500,00
Cons.Vogelbescherming
250,00
Bibliotheek
600,00
Subgr.Avifauna
200,00
Eempolders
200,00
Propaganda
Nestkasten/Huiszwaluwen 250,00
Excursies
200,00
Kosten Bestuur
Kosten secretariaat

Contributie
Bijdragen/rente

10.000,00
1.000,00

"

"

"

"

11.000,00

11.000,00

Het gaat om de Snippen....

-

-
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Avifauna
de subgroep Avifauna werden in 1992 twee bijeenkomsten
gehouden. De opkomst was bevredigend.
De werk/contactavonden in de eerste helft van het jaar werden
voornamelijk gebruikt om onze rapporten op formulieren vast te
leggen. Dit is nu klaar, evenals de invoer van de gegevens in
de pc. Het systeem dat nu ontwikkeld is zal uiteraard steeds
verder worden uitgebreid.
Zodra er nieuwe rapporten zijn zullen deze worden ingevoerd.
Het vervolg is nu het reorganiseren van het archief, zodanig
dat rapporten snel terug te vinden zijn. Hiermee is in de
tweede helft van 1992 een begin gemaakt en hopelijk kan dat
ook afgerond worden gedurende de winterperiode.
c)

Door

1992 werden opnieuw vele waarnemingen verwerkt tot
overzichten. Deze overzichten worden gepubliceerd in De
Korhaan. Die overzichten worden sinds kort gemaakt door Laura
In

Mudde.
Een greep uit de verdere activiteiten van de subgroep
Avifauna:

1)
2)

3)
4)

Watervogeltellingen (Willem Weitjens)
Zie Korhaan 26 (3).
Midwintertellingen (Wim Duurland)
Zie Korhaan 26 (2).
Trektellingen (Fred van Klaveren)
Huiszwaluwen (Dick Jonkers)
De resultaten van 1992 laten een lichte toename van het
aantal broedparen zien. De kunstnesten, die enkele jaren
geleden ter vervanging van voor het schilderen verwijderde
nesten waren opgehangen, bevatten weer meer broedparen dan
in 1991. De vestiging van een broedpaar in een van de
kunstnesten van het proefproject van Vogelbescherming, was
een bescheiden begin. Het is te hopen dat er in de komende
jaren meer broedparen bijkomen.
Het onderzoekverslag is in de Korhaan [26 (5)]
verschenen. Ten behoeve van de brochure "Vogels zien en
beschermen" werd een beschermingsplan voor de Huiszwaluw
opgesteld. Als uitvloeisel daarvan gaat Vrijwillig Natuuren Landschapsbeheer kunstnesten voor Huiszwaluwen vervaardigen
Oeverzwaluwen (Dick Jonkers)
Voor de Oeverzwaluwen was het Gooi dit jaar aantrekkelijk.
Er werden drie nieuwe kolonies gesignaleerd, namelijk
langs het Amsterdam-Rijnkanaal boven Weesp, langs de AlA6 tussen Muiderberg en Naarden en in de groeve Oostermeent in Blaricum. Het onderzoeksverslag verscheen in de
.

5)

Korhaan [26

6)

7)

(5)].

Rijkswaterstaat bouwde een permanente kunstwand bij de
Oostdijk langs de Al in Naarden. Het is een plek waar in
het verleden Oeverzwaluwen hebben genesteld.
In de brochure "Vogels zien en beschermen" zijn voorstellen gedaan voor de bouw van nog enkele kunstwanden in het
onderzoekgebied.
Ganzentellingen (Hans Gouw)
Zie Korhaan 26 (5).
Steltlopertellingen (Jelle Harder/WiHem Jan Hoeffnagel)
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(Frank v.d. Weijer)
Bijzondere soorten-project (Niet-broedvogels) (Wi]lem-Jan
Hoeffnagel).
10) Broedvogelinventarisatie Zuiderheide en Omgeving van
Heidebloem (Dick Jonkers) (Zie artikel elders in deze

8)
9)

11)

Knobbelzwanen

Korhaan of VWG-rapport 77)
Kerkuilen (Rick van den Akker)

(Zie artikel elders in deze

Korhaan)
12)

Inventarisatie SBB-gebieden Gooimeerkust (Dick

Jonkers)

(VWG-rapport 76)
13) Broedvogelinventarisatie SBB-eiland Dode Hond (Dick
Jonkers) (Zie VWG-rapport 80. Een verslag komt in de volgende Korhaan)

14) Gierzwaluwprojekt (Dick Jonkers)
De coördinatoren kwamen tweemaal bijeen. Een speciale
avond over Gierzwaluwen kon niet doorgaan. Deze is nu
verplaatst naar 1993.
De contacten met woningbouwverenigingen beginnen gestalte
te krijgen en resulteerden in het leggen van pannen en een
publikatie in het blad van een woningbouwvereniging in
Huizen. Ook zijn er plannen om op een hoog en ogenschijnlijk geschikt gebouw van dezelfde woningbouwvereniging
kunstnesten aan te brengen.
Op het jubileumsymposium van de vogelwerkgroep was de projektgroep met een stand vertegenwoordigd. Zowel het
folder- als tentoonstellingsmateriaal werd uitgebreid.
Het door Jan van Dijk gebouwde tentoonstellingskastje, met
daarin een Gierzwaluw die zich tegen een muurtje klemt,
verdient aparte vermelding.
Vrij geregeld kwamen verzoeken binnen voor informatie. Het
sterkt ons in de gedachte dat de Gierzwaluwen niet

vergeten worden.

Ondanks alle aandacht die er is voor de broedplaatsen,
blijken er nog steeds verloren te gaan. Er werden tijdens
werkzaamheden in het broedseizoen zelfs nesten verstoord.
Nogmaals willen wij alle leden van de vogelwerkgroep oproepen hun lauwe houding te laten varen en ons te melden
waar Gierzwaluwen nestelen, of ons op de hoogte te houden
van (voorgenomen) werkzaamheden in de omgeving van broedplaatsen
Voor de gemeenten Blaricum en Laren zoeken wij nog steeds
een coördinator.
15) Tuinvogelonderzoek (Dick Jonkers)
Het naar Engels voorbeeld opgezette tuinvogelonderzoek
voorziet kennelijk in een behoefte. Enkele tientallen
leden namen hieraan deel. Over de resultaten is nog weinig
te melden, omdat de gegevens pas na een jaar onderzoek
worden uitgewerkt. Een voorlopige conclusie die kan worden getrokken is, dat het voortdurend attent zijn op de
vogels die in de tuin komen, een goed beeld geeft van de
frekwentie van voorkomen en de aantallen.
Voorts zijn het eind en begin van trekperiodes te volgen
en geven de zomermaanden een daling van het aantal soorten
en vogels te zien.
Door de seizoensindeling, het daardoor geregeld versturen
van de formulieren en als gevolg hiervan hoge bedrag dat
aan porti moet worden besteed, is het een onderzoek dat
letterlijk en figuurlijk in de papieren loopt. Toch blijft
.
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het noodzakelijk om deze handelwijze te blijven volgen,
om te voorkomen dat de aandacht van de medewerkers
verslapt.
Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom.

Zwarte roodstaart

Excursies
Nee, Steppenvorkstaartplevier, Harlekijneend en Groene
bijeneter zijn op de excursies alweer niet gezien, om van
Petsjorapieper, Scharrelaar, Jufferkraan en Rosse
stekelstaarteend maar te zwijgen. (Echt, die bestaan.)
Maar vele, vele andere soorten vogels zijn wel gesignaleerd en
blij herkend (of niet), of werden het onderwerp van een
pittige discussie.
Vijf dagen, twee avonden, acht ochtenden en twee weekends
trokken opnieuw vele excursieleiders en leden vaak in alle
vroegte het veld in, gewapend met koffie, fruit, brood,
kijkers en vooral warme kleren. Een goed humeur meenemen bleek
zelden nodig: dat ontstond vanzelf.
Excursies zijn een prima manier om vogels te leren kennen en
herkennen. Je staat stil in een stuk natuur en al gauw hoor je
(al dan niet gesouffleerd door de excursieleiders) geluiden en
geluidjes die je anders waren ontgaan. Met een beetje geluk
zie je de vogels ook nog.
De spijt dat je je warme bed uit moest is al gauw vergeten als
je in de natuur het rijk alleen hebt. Zonsopgang bij het
Pluismeer, een Smelleken dat voor je ogen een Vink slaat, een
het zijn ervaringen
Velduil of Kemphanen in de Eempolders
die je bij blijven.
De interesse voor de excursies is niet altijd even groot.
Vooral de interesse voor de weekends is helaas sterk
teruggelopen. In het VWG-bestuur is hierover een discussie
begonnen, die mogelijk zal leiden tot een andere opzet van
deze activiteit.
Deelnemers aan excursies hoeven geen ervaren vogelaars te
zijn. Aandacht voor de natuur is wel meegenomen. En behalve
vogels zien we ook paddestoelen, insekten, planten en bonten,
ja, zelfs een vossekeutel is ons niet te min.
En als u nog een laatste zetje nodig hebt: het bestuur
overweegt niet alleen de excursieleiders die dit werk al 25
jaar doen het erelidmaatschap te verlenen, maar ook de leden
die 25 jaar met excursies meegaan. Hebt u vast iets om in uw
agenda voor 2018 te noteren.
Ook in 1992 was de organisatie van de excursies weer in de
vertrouwde handen van Joke van Velsen en Inge van den Akker.
Hen, maar ook en vooral de vele excursie leiders, zeggen we
heel hartelijk dank

d)

-
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e)

Vogelcursus

Terugkijkend op de vogelherkenningscursussen van het afgelopen
jaar, hebben we allemaal een fijne herinnering. De groepen
waren iets kleiner dan in voorgaande jaren, maar bestonden
toch nog altijd uit 53 en 42 personen. Nog altijd een
respectabel aantal dus.
Enkele jonge getrouwen kwamen al voor de derde keer en tien
mensen hebben zich na afloop aangemeld als nieuw lid van de
vogelwerkgroep.
f ) Eempolders
Ook in 1992 hebben de tellers

zich uitstekend ingezet om elke
veertien dagen in de Eempolders tellen. Hiervoor hartelijk

dank.
In 1992 is door een aantal medewerkers van de subgroep
Eempolders gewerkt aan het verslag over de jaren 1985-1990.
Het streven om dit verslag in 1992 klaar te krijgen is niet
gerealiseerd, omdat een aantal medewerkers in het jubileumjaar
andere zaken moest organiseren.
Zoals bekend zijn de Eempolders door ruilverkavelingen aan het
veranderen en zijn er zelfs gebieden onbereikbaar geworden.
Van een aantal boeren in het gebied hebben we toestemming
gekregen om over hun gebied te rijden als het tellen dit nodig
maakt.
Door Nico Klippel is een ander telformulier ontworpen, dat
inmiddels al een aantal maanden naar tevredenheid wordt

gebruikt.
g)

Korhaan

1992 verschenen naast de vijf gewone uitgaven

van De
speciaal
Korhaan, een
uitgevoerde Jubileurokorhaan en een extra
terugblik
editie als
op het jubileumjaar.
Een versterkte redactie realiseerde de uitgave "25 jaar vogels
in het Gooi e.o". Aan de hand van soortbeschrijvingen,
gebiedsbeschrijvingen en interviews gaf deze jubileumuitgave
een beeld van veranderingen in de Gooise vogelstand in de vijf
jaar die zijn verstreken sinds het verschijnen van "Vogels
tussen Vecht en Eem". Ook alle negen voorzitters die we tot nu
toe gehad hebben, kwamen aan het woord.
Aan het eind van het jaar verscheen nog een extra editie van
De Korhaan, met toespraken van het symposium "Vogels op weg
naar 2000", bedoeld als afsluiter van het jubileumjaar.
Daardoor werd 1992 al met al een uiterst produktief jaar. Met
192 pagina's overtrof de 26e jaargang die van 1991 (146
pagina's) ruimschoots.
Toch blijft er wel enige reden van zorg over de kopijvoorziening voor ons blad. Te weinig leden grijpen naar pen
(of pc), waardoor De Korhaan blijft drijven op enkele zeer
actieven. Zij verdienen opnieuw onze dank. Te vaak menen
anderen, geheel ten onrechte, dat hun ornithologische
ervaringen niet de moeite waard zijn. Hopelijk willen meer
leden in het komende jaar eens proberen met een bijzondere
waarneming meer te doen dan alleen een waarnemingskaartje
insturen.
In

De redactie bestond in 1992 uit Wim Duurland, Pieter Schut en
Ruud Willemstein• Pieter nam de coördinatie van Wim over. Voor
zijn vele werk in de afgelopen jaren werd Wirn Duurland tijdens
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de algemene ledenvergadering bescheiden gehuldigd. Overigens
blijft Wim actief als altijd in de Korhaanredactie.
Voor de illustraties mochten we opnieuw een aantal malen een
beroep doen op Corrie van der Baan, terwijl Fred van Klaveren
met mooie tekeningen een belangrijke bijdrage leverde aan de
Jubileumkorhaan. Nieuw tekentalent blijft ook in 1993 welkom.
Opnieuw zijn we ook dank verschuldigd aan Bep Dwars die als
stille kracht op de achtergrond weer zorgde voor de verzending
van De Korhaan.

Keep
h)

Propaganda
Het afgelopen

jaar heeft de subgroep Propaganda met een kraam
meegedaan aan de Vrijetijdsmarkt in Hilversum, de
Vogelbeschermingsdag in Loosdrecht en de eigen jubileumdag in
De Dobber in Kortenhoef.
Verder waren we aanwezig op de Noordhollandse Vogeldag op
Texel en op de landelijke SOVON-dag. Hier verkochten we de
Jubileumkorhaan en de brochure "Vogels zien en beschermen".
Vooral laatstgenoemde brochure stond in een behoorlijke
belangstelling.
Door middel van persberichten en bezoeken aan lokale omroepen
kon de nodige aandacht gevraagd worden voor de jubileumactiviteiten.

i ) Nestkasten
Het jaarverslag van het in 1991 uitgevoerde onderzoek kwam nog
net voor het broedseizoen 1992 gereed. Hoewel het merendeel
van de controleurs in de loop van de herfst de gegevens had
ingeleverd, was het wachten op een aantal controleurs dat tot
dan toe had verzaakt. Het gaat telkens weer om dezelfde
personen, waardoor de definitieve uitwerking pas na Nieuwjaar
kan beginnen.
Ook nu is dat weer het geval en daardoor zijn er nog maar
weinig uitspraken te doen over het seizoen 1992. Het aantal
gecontroleerde kasten lag weer hoger dan in voorgaande jaren.
Er kwamen enkele terreinen bij die vroeger al eens
gecontroleerd waren en waar de nestkasten nog hingen. Deze
terreinen waren het gebied van het Provinciale
Waterleidingbedrijf in Laren en het terrein van het
Theosofisch Centrum in Naarden.
Van het ringen van jonge holenbroeders kwam door desinteresse
van de controleurs vrijwel niets terecht. Jammer, want het zou
het controleren van nestkasten alleen maar interessanter
maken. Wel werden in twee terreinen in november en december
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zogenaamde winteravondcontroles gehouden. In vrijwel alle
gecontroleerde nestkasten bevonden zich overnachtende vogels.
Het merendeel van de geringde vogels bestond uit Koolmezen.
Verder werden Boomklevers en Grote bonte spechten
aangetroffen.
Iedere keer weer blijkt hoe belangrijk het jarenlang herhaalde
controleren is. Onze tijdreeks, die al vanaf 1964 loopt, werd
voor een landelijk onderzoek gebruikt. In dit onderzoek wordt
nagegaan of er voor de verontrustende berichten over verzuring
en de geconstateerde verdunning van eischalen soms al sprake
was van een dalend aantal eieren en jongen bij holenbroeders.
Particulieren blijken grote behoefte te hebben aan informatie
over nestkasten en de aankoop daarvan. Diverse keren werd
informatie verstrekt of ter plekke advies gegeven over het
ophangen van nestkasten. Hier ligt een terrein braak voor de
vogelwerkgroep en in het bijzonder voor de subgroep. Er zou
een eenvoudige folder kunnen worden vervaardigd, waarop de
meest gevraagde informatie voorkomt. Verder verdient het maken
van bouwpaketten voor de verkoop aanbeveling.
Bijzonder interessant was de door Rick van den Akker voor de
vogelwerkgroep georganiseerde lezing van dr. Joost Tinbergen
van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Heteren. Deze
onderzoeker bracht een zeer boeiend betoog over de
voortplanting en overleving van Koolmezen, waarbij de
voedselvoorziening voor en in het broedseizoen centraal stond.
j) Natuurbescherming

Teneinde een poging te ondernemen de Knobbelzwanenproblematiek (landbouwschade) op een ethisch verantwoorde
wijze op te lossen, in plaats van door middel van afschot,
werd op initiatief van de subgroep het landelijk Knobbel
zwanenplatforra opgericht. Deelnemers zijn Dierenbescherming,
Vogelbescherming, Kritisch Faunabeheer en de samenwerkende
vogelwerkgroepen in Noord-Holland (SVN).
De Wetenschapswinkel van de Universiteit van Amsterdam werd
opdracht gegeven een rapport over de problematiek te
vervaardigen. Dit rapport wordt voorjaar 1993 uitgegeven.
Met het ministerie van Landbouw en de Universiteit van
Groningen werd overeengekomen een proefveld in te richten waar
het gedrag van Knobbelzwanen, alsmede aard en omvang van de
schade kan worden onderzocht.
Als tweede natuurbeschermings-activiteit vermelden wij het tot
stand van brengen van een gegevens-bestand, waarmee het
verlopen van jachtvergunningen kan worden gevolgd. Dit gebeurt
in samenwerking met andere geïnteresseerde partijen. Door
middel van dit bestand kan tijdige inspraak omtrent verlenging
van de vergunningen worden gerealiseerd. Een en ander bevindt
zich momenteel in een orienterende fase.
Tevens werd regelmatig het periodiek overleg van de Vereniging
Leefmilieu het Gooi bijgewoond
-

KNOBBELZWAAN

Cygnus olor
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HET BESTUUR

Het bestuur van de Vogelwerkqroep bestond
volgende personen:
Voorzitter

:

Secretaris

:

Penningmeester
Avifauna

Excursies
Vogelcursus
Eempolders
Korhaan
Propaganda
Nestkasten

:

:

;

:

:
:

:

:

Natuurbescherming:
Algemeen

;

in

Rob Kole
Jan HoeffnaqeL/Pon
Laura Mudde
Willem Jan Hoeffnagel
Joke van Velsen

Willem

1992 uit de

Ruiter

Paul van der Poel
Rob van Veen
Pieter Schut
Rick van den Akker
Dick Jonkers
Rob Kloosterman
Bep Dwars

De combinatie secretaris/coordinator subgroep Avifauna/verwerker waarnemingskaartjes werd Willem Jan Hoeffnagel te
zwaar. Sinds 1 juli fungeert Pon Ruiter als secretaris a.i. De
verwerking van de waarnemingskaartjes is overgenomen door
Laura Mudde.
Het bestuur vergaderde in 1992 zeven keer. Daarnaast is er een
algemene ledenvergadering geweest. Halverwege het jaar werd
ons onderkomen in de Godelindeschool in Naarden verruild voor
de Oranjerie van Kasteel Groeneveld in Baarn. Hier bevinden
zich nu onze archieven en worden de werkcontactavonden en
bestuurs- en subgroepvergaderingen gehouden.
Het ledental bedroeg per 31 december 479. Dit waren 405 gewone
leden, 68 huisgenootleden en zes ereleden.

Jelle Harder wint

fotowedstrijd

Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat werd een foto- en schilderwedstrijd onder de titel 'Gooise
blikken' georganiseerd. Op 30 januari werd in het Singer Museum te Laren,
waar een selectie van de zwartwit- en kleurenfoto's, schilderijen, aquarellen,
tekeningen en grafiek tot en met zondag 28 februari wordt geëxposeerd
('s maandags gesloten), de uitslag van de wedstrijd bekendgemaakt.
Ons erelid, Jelle Harder, werd winnaar in de categorie 'Zwartwitfoto's'
en ontving de eerste prijs met een foto die als titel meekreeg 'Mensen ontmoeten grazers, een nieuwe natuurbeleving'.
De foto sprong er bij de beoordeling al direct uit. Het moment van de opname
is erg goed gekozen: Een Charolaisstier die uit de bosjes tevoorschijn komt
en een vrouw met kind wier houding angst uitdrukt bij het zien van de stier.
Aardig is hier de relatie tussen de mens als recreant en de stier als
'beheerder' vastgelegd. De foto werd genomen op de Zuiderheide.
Voor deze wedstrijd werden 272 inzendingen ontvangen van 124 deelnemers,
waarvan een selctie tot eind februari in het Singer Museum te Laren valt te

bezichtigen.
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Voorstel tot wijziging van de statuten

Artikel 3 lid 1 zal luiden:
De vereniging heeft ten doel de bestudering en
de bescherming van de in het wild levende

vogels, bijzonderlijk in het werkgebied van de
vereniging, dat globaal als noordgrens de oevers
van de provincie Flevoland langs het IJmeer,
Gooimeer en het Eemmeer heeft, als westgrens het
Amsterdam-Rijnkanaal, als oostgrens de rivier de
Eem en als zuidgrens de Rijksweg A1, de
Zandheuvelweg, de oostelijke- en zuidelijke
grens van de gemeente Hilversum en het
Tienhovens kanaal en de noordelijke grens van de
Nijenrode Polder, met dien verstande dat, indien
bepaalde omstandigheden dit gewenst maken, de
algemene vergadering kan bepalen, dat de
activiteiten van de vereniging zich ook over de
aangrenzende gebieden zullen uitstrekken.
Voorts kan het werkgebied (waaronder begrepen
het gebied van de activiteiten) van de
vereniging bij huishoudelijk reglement worden
gewijzigd.
artikel
toegevoegd;

Aan

lid

4

1,

tweede

zin, wordt

; bij huishoudelijk reglement kunnen de leden in
categorieën worden onderverdeeld, met aanduiding
van het onderscheid in rechten (waarbij niet van
de wettelijke rechten kan worden afgeweken) en
in verplichtingen ten opzichte van de vereniging.

Artikel 4 lid 2 zal luiden:
Natuurlijke personen kunnen als lid tot de
vereniging worden toegelaten, indien zij de
leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt; bij
kan
een
huishoudelijk reglement
andere
het
leeftijdsgrens
handhaving
(met
van
lidmaatschap van degenen die reeds lid zijn
ingeval van verhoging van de grens) worden
vastgesteld.
In bijzondere gevallen kan het bestuur deze
leeftijdsgrens verlagen.

Artikel

5

lid 1

zal

luiden:

In artikel 7 lid 1 letter a moet het tweede
woord zijn; dood.

Artikel 7 lid 1, letter b zal luiden:
opzegging door het lid;
Artikel 7 lid 2 zal luiden:
Opzegging
geschiedt
bij
schriftelijke
kennisgeving
tegen het einde van het
verenigingsjaar met inachtnemening van de
opzegtermijn en de verdere regels, vastgesteld
bij huishoudelijk reglement.

Artikel 7 lid 7 zal luiden:
te wiens aanzien een besluit tot
ontzetting is genomen heeft de mogelijkheid om
binnen één maand na verzenddatum van de
kennisgeving bezwaar aan te tekenen.
Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het
bestuur. De wijze van behandeling van dit
bezwaarschrift
wordt
vastgelegd
in het
huishoudelijk reglement. Indien het bestuur het
bezwaar ongegrond heeft verklaard dan heeft het
lid de mogelijkheid om binnen één maand na
verzenddatum van de beslissing op het
bezwaarschrift daarvan beroep in te stellen. Het
beroep wordt schriftelijk ingediend bij het
bestuur. Op het beroep wordt beslist in de
eerstvolgende algemene vergadering.
Degene,

Artikel 9 lid 4 zal luiden:
Ieder lid is gehouden een contributie te voldoen
waarvan het bedrag en het tijdstip van betaling
periodiek (al dan niet bij huishoudelijk
reglement) door de algemene vergadering worden
vastgesteld.
De contributie kan verschillen naar gelang de
categorie waartoe een lid behoort.
Aan artikel 9 lid 7 wordt een zin toegevoegd,
die zal luiden:
Daarnaast kan bij huishoudelijk reglenent een

regeling

gegeven
voor
in bepaalde gevallen
waarin het lidnaatschap aanvangt of eindigt in
de loop van enig verenigingsjaar.
worden

contributievernindering
Om als lid toegelaten te worden, dient men zich
schriftelijk bij het bestuur aan te melden. Voor

minderjarigen

dient schriftelijk van de
toestemming der wettelijke vertegenwoordigers te
blijken. Bij huishoudelijk reglement kunnen
bijzondere bepalingen vaststellen ten aanzien

Artikel 10 lid 1 wordt een zin toegevoegd, die
zal luiden:

van de toetreding.

Het

bestuur

kan

voorzitter kiezen.

uit

zijn midden

een

vice-
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Artikel 10 lid 5 zal luiden:

zich

sterk

maakt

voor

een

derde;

De bestuursleden hebben zitting voor een periode

van twee jaar. Aftredende bestuursleden
terstond herkiesbaar.

zich tot
zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander
verbindt;
zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt.

zijn

In artikel 10 lid 6 wordt de verwijzing naar
artikel 12 lid 2 gewijzigd in een verwijzing
naar artikel 10 lid 1.
Aan artikel 11 lid 1 wordt een zijn toegevoegd,
die zal luiden:
De taken van de onderscheiden bestuursleden
kunnen bij huishoudelijk reglement worden
omschreven.

Artikel 11 lid 5 zal luiden:
bestuurder is tegenover de vereniging
gehouden tot een behoorlijke vervulling van de
hem
opgedragen taak.
Indien het een
aangelegenheid betreft welke tot de werkkring
van twee of meer bestuurders behoort, is ieder
van hen voor het geheel aansprakelijk terzake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem
te wijten is, en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.
Elke

In artikel 12 lid 2 worden de woorden "een

Aan artikel 13 lid 3 wordt een zin toegevoegd,
die zal luiden:

welke kunnen
tevoren
in het
worden aangegaan
kan
huishoudelijk reglement worden vastgelegd.

De

aard van

Artikel
luiden:

de verplichtingen

16 lid

5, eerste zinsgedeelte,

zal

ter vergadering door de voorzitter
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend;
bovendien wordt in de laatste zin van datzelfde
lid vóór "dit verlangt" toegevoegd het woord
"aanwezige".
Een

In artikel 16 lid 7 wordt de verwijzing naar de
artikelen 11, 12 en 13 Boek 2 gewijzigd in een
naar de artikelen 14 en 15 Boek 2.
In

artikel

maanden

19 lid 2 wordt de termijn van drie
gewijzigd in een termijn van twee

maanden.

gewone meerderheid" gewijzigd in "tenminste de
helft".

Artikel 19 lid 6 zal luiden:

artikel 13 lid 1 wordt het gedeelte van de
eerste zin vóór het woord "bevoegd" vervangen

Een lid van deze commissie kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aan

door:

Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot
vertegenwoordiging van de vereniging, voorzover
uit de wet niet anders voortvloeit, geldt het
volgende.
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester
en de vice-voorzitter zijn, mits twee van hen
gezamenlijk optreden,
...

Artikel

23 lid 1 zal luiden:

Voor zover de rechter geen ander vereffenaars
heeft benoemd, treden ter vereffening van het
vermogen van de ontbonden vereniging de
bestuurders als zodanig op, op hen zijn de
bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing,
het ontslag van en het toezicht op de
bestuurders van toepassing.

Artikel 13 lid 2 zal luiden:
Hits krachtens een daartoe bijzonderlijk door
alle bestuursleden éénstemmig genomen besluit,
zijn de in het vorig lid bedoelde bestuursleden
bevoegd tot:
a.
het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen;
b.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij
de vereniging:

Artikel 23 lid 5 zal luiden
boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging moeten gedurende tien jaren na afloop
van de vereffening worden bewaard door de
persoon, daartoe aangewezen door de algemene
vergadering bij haar besluit tot ontbinding.

De

20

Vogelwerkgroep het

Gooi

en omstreken

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1
De voorzitter is belast met de volgende taken:

a.
b.
c.

d.

De leiding van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
Het vertegenwoordigen van de vereniging bij besprekingen en bijeenkomsten, tenzij het

bestuur hierover andere regelingen treft.
Het zich voortdurend op de hoogte stellen van de gang van zaken in de vereniging en in
de subgroepen, waarbij zoveel mogelijk stiaulerend en coördinerend opgetreden wordt.
Het tijdstip van de bestuursvergaderingen vaststellen in overleg aet het bestuur.

In beginsel worden er geen bestuursvergaderingen gehouden als niet tenminste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is.

Artikel 2.
De secretaris is belast met:
a.
b.

c.

Het voeren van de correspondentie.
De verzending van convocaties voor algemene- en bestuursvergaderingen. De convocaties
worden, met opgave van de te behandelen onderwerpen, minstens een week tevoren
verzonden. In spoedeisende gevallen kan de termijn worden bekort.
Het opmaken van een zakelijk verslag van de besluiten van de onder b. bedoelde

vergaderingen.
e.

Het opmaken van een jaarverslag.
Het tijdig informeren van de daarvoor in aanmerking komende bestuursleden

f.
g.

ontvangen mededelingen en berichten.
De verzorging van het secretariaat-archief.
Het bijhouden van het rooster van aftreden van de leden van het bestuur en de

d.

h.

kascontrolecommissie.
Is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie tenzij
daarvoor verantwoordelijk is gesteld.

een ander

van de

bestuurslid

Artikel 3.
De penningmeester is belast met:

a.
b.
c.
d.

e.
f.

Het voeren van het geldelijk beheer van de vereniging.
De winning van contributie, subsidies en donatie.
De betaling van hetgeen door de vereniging is verschuldigd.
Het bijhouden van een duidelijke, financieel inzichtelijke boekhouding.
Het opmaken van de rekening van het afgelopen verenigingsjaar.
Het opmaken van een begroting over het komende verenigingsjaar.

De penningmeester draagt zorg dat de jaarrekening over het afgelopen boekjaar uiterlijk vier weken voor
de datum van de te houden algemene vergadering gereed is. De penningmeester is verplicht de leden van de
kascommissie alle medewerking te verlenen zodat de kascommissie zich zelfstandig een oordeel kan vormen
omtrent de financiële positie van de vereniging.

Artikel 4.
Subgroepen als bedoeld in artikel 17 van de statuten zijn:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

Subgroep Avifauna.
Subgroep Eempolders.
Subgroep Excursies.
Subgroep Natuurbescherming.
Subgroep Nestkasten.
Subgroep Korhaan.
Subgroep Propaganda.
Subgroep Vogelherkenningscursus.

Artikel 5.
Nieuwe leden dienen zich, bij voorkeur, schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie van de
vereniging. Nieuw toegelaten leden ontvangen een welkomsmap, waarvan de inhoud tenminste bestaat uit de
geldende statuten en het huishoudelijk reglement. Verder bevat de map informatie over de vereniging.
vereniging kent naast de categorieën leden, begunstigers en ereleden tevens een categorie
huisgenootleden. Onder huisgenootleden worden natuurlijke personen verstaan die tezamen met één of meer
leden een gemeenschappelijke huishouding voeren. Huisgenootleden hebben geen recht op een exemplaar van
het verenigingsblad "De Korhaan". Voor het overige heeft deze categorie dezelfde rechten zoals die zijn
vastgesteld voor de categorieën leden en ereleden.

De

Artikel 6.
De contributie kan jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld. De huidige contributie
bedraagt voor de categorie leden minimaal f 20,— per jaar. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
De hoogte van de bijdrage van de begunstigers kan, zonodig, vastgesteld worden door het bestuur. De

contributie voor huisgenootleden bedraagt, minimaal, f 7,50 per jaar.
die zich op of na 1 juli van het verenigingsjaar opgeven zijn in dat jaar slechts de helft van de
jaarlijkse contributie verschuldigd.

Leden

contributie dient uiterlijk op 1 november van het lopende verenigingsjaar te zijn
voldaan door bijschrijving op rekening
van de Postbank N.V. ten gunste van de Penningmeester van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Weesp. Na afloop van het verenigingsjaar worden de leden die
niet tijdig de contributie hebben voldaan schriftelijk daarvan in kennis gesteld. De herinnering wordt
verzonden naar het bij de administratie bekende adres. Indien bijschrijving van de achterstallige
contributie niet binnen vier weken na verzending van de herinnering is voldaan is het bestuur bevoegd
het lidmaatschap van het lid te beëindigen. Indien het bestuur daartoe besluit wordt dit besluit bekend
gemaakt in het verenigingsblad "De Korhaan". Op verzoek kan het bestuur haar besluit tot beëindiging van
het lidmaatschap intrekken, doch zij heeft de bevoegdheid aan een hernieuwd lidmaatschap voorwaarden te
verbinden.

De verschuldigde

...

Beëindiging van het lidmaatschap door het lid dient voor 1 november van een verenigingsjaar schriftelijk
kenbaar te zijn gemaakt bij de ledenadministratie van de vereniging. Indien niet tijdig is opgezegd
eindigt het lidmaatschap op de eerstvolgende expiratiedatum. Het lid is contributie verschuldigd tot de
afloop van het lidmaatschap.

Indien het bestuur besluit tot beëindiging van het lidiaatschap zal zij het betreffende lid, net opgaaf
van redenen, van haar beslissing in kennis stellen. Tegen het besluit kan het lid, binnen een maand na
verzenddatui van de kennisgeving, bij het bestuur schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bestuur zal
binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaarschrift het betreffende lid schriftelijk de datum en
het tijdstip meedelen waarop het bezwaarschrift zal worden behandeld. Het lid heeft de bevoegdheid zijn
bezwaar op deze bestuursvergadering mondeling toe te lichten. Het bestuur maakt binnen acht dagen na dat
het bezwaarschrift is behandeld schriftelijk haar beslissing bekend aan het betrokken lid. Tegen deze
beslissing kan beroep worden ingesteld zoals omschreven in artikel 7 van de statuten.
Artikel 7.

2
Stemming

over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken bij handopsteking.

Artikel 8.

kascommissie wordt benoemd door de algemene vergadering en bestaat uit tenminste twee personen die
bij voorkeur financieel-administratief onderlegd zijn. Uitgesloten als lid van de kascommissie zijn
familieleden van de penningmeester en bestuursleden.
De kascommissie doet, mondeling dan wel schriftelijk, verslag op de jaarvergadering
De

Artikel 9.
De bibliotheek is gevestigd in de 'Oranjerie' van het kasteel 'Groeneveld' te Baarn. Ieder lid heeft het
recht gebruik te maken van de hier aanwezige literatuur. In overleg met de beheerder van de bibliotheek
kunnen boeken, tijdschriften en overdrukken worden geleend. De uitleentermijn is maximaal één maand. Per
lid mogen per maand drie boeken en tien overdrukken worden geleend. In bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken. Bij vermissing of beschadiging zal het betrokken lid aansprakeliik gesteld worden.

Artikel 10.
De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële- of immateriële
schade voortvloeiend uit ongelukken of andere gebeurtenissen, zoals verlies of diefstal, welke ontstaan

zijn tijdens activiteiten die door haar zijn georganiseerd.
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Broedvogels

van

de Zuiderheide

en

omgeving

Heidebloem in 1990

Onlangs is onder auspiciën van de subgroep Avifauna uitgave nummer 77 van
de vogelwerkgroep verschenen: Broedvogels van de Zuiderheide en de omgeving
Heidebloem in 1990. In dat jaar werd door leden van de vogelwerkgroep een
broedvogelinventarisatie uitgevoerd in dit gebied tussen Hilversum en Eemnes.
Het betreft de delen van deze terreinen die zijn ingerasterd ten behoeve van
runderbegrazing. Deze begrazing is in 1990 als beheersmaatregel ingezet.
Op de Zuiderheide werden dertig verschillende soorten broedvogels vastgesteld met daarbij typische heidevogelsoorten als Boomleeuwerik en Roodborsttapuit. Ook de Boompieper, een kenmerkende soort voor open terreinen met
enige boomgroei, was als broedvogel met redelijke aantallen vertegenwoordigd.
Een opmerkelijke broedvogel was de Fluiter, die een territorium bezette in
de ijle begroeiing van de voormalige zandafgraving. De omgeving van Heidebloem
werd bevolkt door eenendertig verschillende soorten broedvogels. Hier werden
geen bijzondere soorten gesignaleerd. Wel vrij hoge dichtheden van bossoorten
dis bij verschillende leeftijdsstadia van bossen horen, zoals Houtduif, Winterkoning, Merel, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees en Kuifmees.
Het aantal territoria van de Boomleeuwerik is opvallend. De nieuwe terreinsituatie met de meer open zandige delen na het verwijderen van de boom- en

struikbegroeiingen zal daaraan zeker hebben bijgedragen.
Ook de Veldleeuwerik lijkt van dit verschijnsel geprofiteerd te hebben.
Terwijl op veel plaatsen in Nederland melding wordt gemaakt van een afname
van deze soort, werd bij deze inventarisatie zelfs een lichte groei van de
populatie vastgesteld.
Roodborsttapuiten prefereren een gevarieerde heide met hier en daar opgroeiende
kleine elementen als struikjes en dergelijke. Het vrijstellen van de heide,
het maaien en plaggen en opnieuw ópschietende jongs opslag zorgden kennelijk
voor een gunstig biotoop.
De Fluiter voelt zich thuis in bossen met een ijle ondergroei. Veelal zijn dit
oude eiken-berkenbossen, eiken-haagbeukbossen en ook oude dennenbossen. Het
voorkomen van laaghangende takken is daarbij van wezenlijk belang. Het berkenbosje in de voormalige zanderij werd voor de vestiging van een territorium
uitverkoren.

Kuifmezen profiteren van oud naaldhout en dan met name van de plaatsen,
waar zacht hout aanwezig is. De delen van het terrein waar oude bebossing
aanwezig is, beginnen in een fase te komen waarin zij aantrekkelijk worden
voor deze holenbroeder.
De Grote bonte specht, andere soorten mezen en Goudhaantjes ondervinden
eveneens de voordelen van het ouder worden van het bos.
Patrijzen, vroeger broedvogel in het gebied, ontbraken. Voor deze soort is te
weinig dekking en voedsel beschikbaar. Wanneer de bosranden dichtgroeien en
bijvoorbeeld in het Laarder Wasmeergebied plekken met kruidachtige begroeiing
ontstaan, of akkertjes met diverse soorten gewassen worden aangelegd, zal
dit het gebied aantrekkelijker maken voor deze noenders.
De Ringmus is inmiddels een soort die volledig uit het gebied rond Heidebloem
is verdwenen. Vroeger kwam deze soort talrijker voor in de daar hangende
nestkasten dan de Koolmees. De afname heeft zich vrijwel overal in Nederland
voorgedaan en is ook in het buitenland vastgestald. De oorzaak van de achteruitgang van de Ringmus is onbekend.
Geïnteresseerden in het gehele rapport kunnen deze uitgave verkrijgen via
samensteller Dick Jonkers, telefoon C2152-60456.
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Telpost

Corversbos

VOGELTELLINGEN VOORJAAR 1993

Nieuwsbrief 1993-1

Voor de vierde achtereenvolgende lente zullen trekvogels geteld worden door
de telgroep van de telpost Corversbos.
Tellingen in 1990, 1991 en 1992 hebben aangetoond dat ook voorjaarstrek
de moeite van het tellen waard is. Het is leuk om het proces van wegtrekken
(in de herfst) ook in de omgekeerde richting (voorjaarstrek) te kunnen waarnemen. Zonder veel moeite kunnen tijdens elke telling binnenkomende zomervogels worden genoteerd.
Zoals gebruikelijk wordt de methode van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen
(LWVT) gehanteerd. Op de volgende data zal worden geteld: 13-2, 27-2, 13-3,
27-3, 10-4, 24-4, 8-5 en 22-5. In het hele land zal op deze data naar trekvogels gekeken worden.
Elke telling start precies een half uur vóór zonsopgang en eindigt 2 uur of
4-j uur later, afhankelijk van weer en trek.

ZIN IN TREK? De tellers zijn er ook voor u! Dus kom langs en tuur met ons mee.
Want naast het telwerk is het gezellig samen vogèls kijken het voornaamste!
TOT ZIENS!
Fred van Klaveren
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Het gaat goed met de Kerkuil in Gooi

en

Omstreken

Rick van den Akker

Sinds oktober 1990 is de Vogelwerkgroep 't Gooi en Omstreken bezig met de
Kerkuil (Latijnse naam Tyto alba). Ook in Utrecht en de Flevopolders zijn
vrijwilligers actief. Vooral in de Flevopolders heeft men hiermee succes.
De werkgroep Kerkuilen van de VWG houdt zich momenteel voornamelijk bezig
met het plaatsen van nestkasten op geschikte lokaties. Tevens wordt getracht
om alle waarnemingen van Kerkuilen in het gebied te verzamelen. In de toekomst
zou gedacht kunnen worden aan verdere bescherming. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de voedselvoorziening (zogenaamde "muizenhaarden") en het biotoop (houtwallen). Muizenhaarden zijn plekken die aantrekkelijk zijn gemaakt
voor muizen en daardoor geschikt zijn als onderdeel van het jachtgebied van
de Kerkuil.

De Kerkuil is een vogel van een kleinschalig, open gebied met houtwallen
en heggen. Het is de enige uil met een hartvormige sluier op zijn gezicht.
Een bijnaam van de Kerkuil is Katuil. Als de Kerkuil in het donker op een
paaltje langs de weg zit en beschenen wordt door de koplampen van een auto,
dan lijkt hij op een kat. Ook het geluid dat hij maakt lijkt op een kat. De
Kerkuil kan echter verschillende soorten geluiden voortbrengen. Af en toe
lijkt het op het gillen van een varken.
De Kerkuil komt helaas voor op de Rode Lijst (lijst van soorten vogels die
in Nederland met uitsterven worden bedreigd). In het Natuurbeleidsplan is
de Kerkuil genoemd als een van de soorten die beschermd moeten worden, omdat
hij een signaalfunctie vervult voor de kwaliteit van een ecosysteem.
In principe is de Kerkuil een standvogel, maar vooral jonge dieren kunnen
soms ver uitzwermen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit de Veld-, Bosspits- en Huisspitsmuis.
Andere kleine zoogdieren en vogels worden ook gegeten.

In 1988 broedde 81% van alle Kerkuilen in nestkasten. Van oudsher broedt de
Kerkuil in kerktorens, schuren, molens, kastelen en holle bomen. In de Flevopolder is vastgesteld dat de Kerkuil ook broedt in korenschoven.
Achteruitgang
In de zestiger en zeventiger jaren is de Kerkuil in Nederland zeldzaam geworden. Helaas éeldt dit ook voor ons werkgebied. Gelukkig neemt landelijk
de stand van de Kerkuil de laatste jaren weer toe.
Doordat de Kerkuil over geringe vetreserves beschikt, vallen er in strenge
winters met zware sneeuwval veel slachtoffers. Zo broedden er vóór de strenge
winter 1962/1963 in daljaren minstens 1800 paren en in topjaren ten minste
3500 paren. In 1963 waren er nog slechts enkele tientallen paren over.
Ook in de ons omringende landen is de Kerkuil sterk in aantal afgenomen.
Vermoedelijk als gevolg van moderne landbouwmethoden is herstel lange tijd
niet mogelijk geweest. Door intensivering van de graslandcultuur is het gebied
waar geregeld veldmuizenplagen voorkwamen veel kleiner geworden. Tevens
wordt er geen of weinig graan meer bewaard in schuren. Hierdoor komen knaagdieren daar amper meer voor. De Kerkuil kan dan overschakelen op spitsmuizen
in houtwallen. Deze werden echter in dezelfde periode steeds meer en meer
gerooid. De wegbermen resteren dan nog als jachtgebied, maar door de sterke
toename van het autoverkeer vallen hier veel slachtoffers. Andere oorzaken
van de achteruitgang zijn het gebruik van landbouwgif, verloren gaan van
broedgelegenheid door het afsluiten van kerktorens en van de uilegaten in
boerenschuren en soms door opzettelijke verstoring.
Uit ringgegevens van de Kerkuil blijkt dat 30% van de dood teruggemelde
Kerkuilen verkeersslachtoffer werd. De meeste slachtoffers vallen in de
maanden oktober en november, circa 50% van het totaal. Volgens Johan de
Jong uit Ureterp, de kerkuilenman in Friesland, zijn er in 1990 en 1991 meer
dan 4000 Kerkuilen om het leven gekomen door het verkeer. Hij stelt dat jaarlijks 70 tot 80% van de Kerkuilen sterft door het autoverkeer.
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In Flevoland werden in de periode van 26 juni 1990 tot 1 mei 1991 79 verkeersslachtoffers gevonden. Hiervan zijn er 66 in Zuidelijk Flevoland aangetroffen,
voornamelijk langs de A6 tussen de Praamweg en Almere-Stad.
Pas in de loop van de jaren tachtig is de vogel enigszins in aantal toegenomen.
Het ophangen van nestkasten heeft hier sterk aan bijgedragen. Dit blijkt wel
uit het feit dat veel Kerkuilen in nestkasten broeden in plaats van in natuurlijke holten.

Volgens de "Atlas van de Nederlandse Broedvogels" kwamen in het daljaar 1973
200-350 paren tot broeden. In het topjaar 1974 waren dat er 450-700. In de
jaren 1975,1976 en 1977 schommelde het aantal broedparen tussen de 300 en 600.
In Eemnes broeden al tientallen jaren een of twee paren. Op een plek broeden
al meer dan honderd jaar Kerkuilen.
Tot 1940 werd de soort aangetroffen in: Naardermeer, Eemnes, Hilversum,
Laren en Bussura. Over de periode 1940-1970 zijn broedgevallen bekend in:
Naardermeer, Huizen, Eemnes, Nederhorst den Berg, 1 s-Graveland, Kortenhoef,
Ankeveen, Laren, Naarden en Blaricum.
Sinds 1970 zijn alleen broedgevallen bekend uit Eemnes en de Horstermeer (1971).

Nestkasten
Sinds oktober 1990 zijn er door de werkgroep 26 kasten opgehangen. Samen met
de reeds bestaande twee kasten in Eemnes betekent dit dat er 28 nestkasten voor
Kerkuilen in het werkgebied hangen. De kasten worden opgehangen op geschikte
plekken. Dit zijn vooral plaatsen waar Kerkuilen worden waargenomen. Het
beste is een kast plaatsen als er een uil zit. Maar ook als er in het verleden
een uil heeft gezeten en de situatie is niet (te veel) gewijzigd. Ook een
dode Kerkuil kan een aanwijzing zijn van een geschikte broedplaats. Daarom
ben ik ook zeer geïnteresseerd in alle waarnemingen van Kerkuilen.

Er wordt getracht om kerktorens weer geschikt te maken voor de Kerkuil.
In het verleden zijn veel torens met gaas afgesloten, omdat duiven en Kauwen in
de torens broedden en daar voor overlast zorgden. Hierdoor kon de Kerkuil
echter ook niet meer in de torens komen. Er is echter wel een oplossing voor
ontwikkeld. Aan de kerkuilenkast wordt een pijp in een knik bevestigd. In het
gaas wordt een gat gemaakt. Door nu de pijp in het gat te laten uitkomen is
de kast alleen door de pijp te bereiken. Alle vogels hebben een hekel om door
de donkere pijp te gaan, alleen de Kerkuil heeft hier geen probleem mee.

Met de aanwezige Kerkuilen in de Flevopolder is er een goede kans dat er door
het uitzwermen van deze vogels Kerkuilen in kasten komen. Ook in de Haarlemmermeer en het aangrenzende gebied in Utrecht worden Kerkuilen waargenomen.
Broedsucces en waarnemingen
Landelijk is de Kerkuil de laatste jaren in aantal toegenoraen. In Friesland
en Drenthe is de verwachting dat het "vol" is. In 1990 broedden er in heel
Nederland ongeveer 100 paren Kerkuilen. In 1991 was er een toename tot 1200
paren, waarvan echter slechts de helft daadwerkelijk tot broeden kwam. Dat
kwam doordat de stand van de Veldmuis, hoofdvoedsel van de Kerkuil, een
dieptepunt kende. Per broedpaar kwamen er in 1990 gemiddeld 3,5 a 4 jongen
groot en in 1991 slechts 2 jongen.

Broedparen in Nederland sinds 1976:
Jaar
Jaar
Broedparen
Broedparen

Jaar

Broedparen

1975
1976

100
194

1981
1982

182
189

1987
1988

258
388

1977
1978
1979
1980

222
216
104
136

1983
1984
1985

225
254
213
221

1989
1990
1991

700
1100
1200

1986

27

In de Flevopolder is de toename explosief geweest.
1988:
9 paar
34 paar
1989:
33 paar (inclusief broedsels in najaar: 54 paar)
1990:

1991:

27 paar

Er waren in 1990 meer dan 200 jongen. Door de goede veldmuizenstand was er
sprake van een topjaar.
In Noord-Holland heeft in 1990 in de Wieringermeerpolder voor het eerst
sinds vele Jaren een Kerkuil gebroed,
In 1991 waren er in Noord-Holland
de
vijf broedgevallen (o.a. in
gemeente Zijpe). Helaas zijn er in totaal slechts
Dat
het
steeds beter gaat met de Kerkuil in Noord12 jongen uitgevlogen.
Holland blijkt wel uit de negen broedparen en 31 uitgevlogen jongen in 1992.

Afgezien van de broedgevallen in Eemnes zijn uit het werkgebied van de VWG
de volgende waarnemingen bekend vanaf 1970:
11 januari 1970 in Kortenhoef
28 december 1976 bij Muiderberg
26 september 1987 bij de Hollandse Brug
In 1991 zijn er 18 waarnemingen bekend in het werkgebied. Helaas betrof het
in zes gevallen een dood exemplaar, waarvan er drie verkeersslachtoffer
waren. Bij het plaatsen van de kasten wordt getracht om zoveel mogelijk de drukke
wegen te mijden. Dit is echter in het Gooi en omstreken zeer moeilijk door de
vele wegen. De meeste Kerkuilen zijn gezien in de omgeving van Weesp, Huiden en
Muiderberg.
In 1992 zijn tot nu toe op vier verschillende plekken uilen gezien
Naast de bekende broedgevallen in Eemnes heeft de Kerkuil in 1991 mogelijk
gebroed op een nieuwe plek in Eemnes en in Huizen. De nieuwe plek in Eemnes
is moeilijk bereikbaar (zit in een spouwmuur). In Huizen zouden Kerkuilen
gebroed hebben in een kast die buiten hangt in een bosachtig gebied, dat wel
geschikt lijkt voor Bosuilen maar niet voor Kerkuilen. In de kast zijn echter
wel braakballen van de Kerkuil gevonden. Tevens hebben de bewoners van het
huis waar de kast hangt, geregeld een Kerkuil zien wegvliegen. Eén keer hebben
zij twee uilen uit de kast zien vliegen.

In 1992 is er een broedgeval in Weesp geweest. Helaas is de exacte plaats
niet bekend. De ouders met drie jongen zijn wel gezien bij een boerderij waar
een kast is opgehangen. De vogels hebben hier echter niet gebroed.
In Eemnes vliegen op één der lokaties gemiddeld vier jongen per jaar uit.
Op de andere lokatie vlogen in 1990 vijf jongen uit.

De sterke toename van waarnemingen vanaf 1991 kan twee oorzaken hebben:
1, Er zijn meer Kerkuilen, dus is de kans op waarneming groter;
2. Vanaf oktober 1990 is de kerkuilenwerkgroep actief.
Door de diverse contacten zijn van verschillende mensen waarnemingen ontvangen, die anders wellicht niet gemeld waren.
Toekomst
Momenteel zijn er plannen en atspraken om nestkasten te plaatsen. In verband
met privacy van de eigenaars en de bescherming van de Kerkuilen worden de
lokaties niet exact aangeduid. Het betreft de volgende loknties:
een kast in het Muiderslot
een kast in een kapel in Muiderberg
twee kasten in kerktorens in Eemnes
een kast elders in Eemnes
een kast in gemaal in Eemmeer (polder Oostermeent)
-

-

-

-

-

-

-

twee a drie kasten in Eer.ipolder (bij nieuwe boerderijen)
één a twee kasten omgeving Kasteel Groenaveld
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-

-

-

-

-

circa tien kasten in de Vechtstreek (bijvoorbeeld de Klompweg
langs de Vecht, Vreeland, Nigtevecht, Nederhorst den Berg,
Horstermeerpolder)
een kast in Fort Uitermeer
circa vijf kasten in Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen
één a twee kasten in Huizen (omgeving Limiten)
een kast in de bebouwde kom van Blaricum

Tot slot
Gezien de vele waarnemingen vermoeden we dat binnen enkele jaren de kerkuilenstand in het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders zal vermeerderen. De reeds
aanwezige Kerkuilen in Eemnes en de ons omringende gebieden (o.a. de Flevopolders) zullen als bakermat een belangrijke rol hierin spelen. De jongen van
de Eemnesser vogels zullen tijdens hun omzwervingen de opgehangen nestkasten
toch ooit eens moeten ontdekken.
Zoals uit het voorgaande blijkt ben ik zeer geinteresseerd in alle waarnemingen
(ook oude) van de Kerkuil. Hiervoor kunt U contact opnemen met Rick van den
Akker, telefoon nr. 02153-33071.
Ook als U denkt een goede lokatie te weten om een kast op te hangen kunt U
mij bellen.
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VWG adviseert

voor

vernieuwingsplan

Hilversumse Oude Haven

Pon Ruiter
Net ten zuiden van het centrum van Hilversum, tussen Couperuslaan, Havenstraat
en Taludweg in, ligt een geheimzinnig gebied. Onderaan soms 12 meter hoge
hellingen, begroeid met bomen en wat struiken, glinstert ondiep water. In
het riet maken Waterhoentjes zich uit de voeten. Halverwege de helling klinkt
het eentonige roepen van een Matkop. Langs de oever schrijdt een reiger. En
als je geluk hebt zie je van de overhangende tak van een scheve boom een
blauwe flits over het water scheren. Een IJsvogeltje. Honderden meters lang
is het 'ravijn', tot het tenslotte min of meer doodloopt tegen de Hondenbrug.
De Oude Haven is het definitieve eindpunt geworden van een waterweg die in
de 17e eeuw begon bij 's-Graveland, en rond 1800 gevorderd was tot de Oude
Loswal bij de Vaartweg. Het uitgraven van het laatste deel, de eigenlijke
Oude Haven, werd in 1860 gestaakt. Het oorspronkelijke plan, tot Soest doorgaan, was toch te hoog gegrepen.
De haven werd intensief gebruikt (in 1917 alleen al 3522 schepen) en bleek
al gauw te klein. In 1936 was het Hilversums Kanaal klaar en werden de activiteiten verplaatst naar de huidige haven.
ÏNa de oorlog is de Gooische Vaart, dus het deel tussen Gijsbrecht van Aemstelstraat en Hondenorug, gedempt. Tot eind jaren '20 had hier in de buurt een
stoomspinnerij gestaan, met huizen voor de arbeiders, het zgn Rode Dorp.
Op bijna dezelfde plek is eind jaren '80 een nieuwbouwwijk je neergezet.

Toen de Oude Haven nog haven was, begin deze eeuw.
De Gooische Vaart tussen de Taludweg en de Mauritslaan. Rechts van
de vaart een plantsoen. De Vogelwerkgroep Het Fooi e.o. werkt mee
aan een plan om dit natuurgebied in het hart van Hilversum (ook voor
de vogels) te verbeteren.
(Foto: Archief Gooisch Museum).
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Voor de Oude Haven zijn de afgelopen vijftig jaar wel veel plannen bedacht,
maar daarvan is nooit iets terechtgekomen. Het laatste plan (bebouwen) is na
massaal verzet uit de buurt door de gemeenteraad afgewezen.

Wat wil Hilversum?
Hilversum wil nu eindelijk spijkers met koppen sdlaan en het gebied aanpakken.
De eerste fase bestaat uit het saneren van de waterbodem. Net als andere
Hilversumse vijvers heeft de Oude Haven gediend als overstort voor de hemelwaterriolen. Met dat water zijn ook veel metalen meegespoeld die door de
industrie op dat riool waren geloosd. Die zijn ook nu nog in het slib aanwezig. Daarom moeten alle vijvers worden gesaneerd. Nieuwe vervuiling is niet
waarschijnlijk: de bedrijven zijn weg en de riolering is sterk verbeterd.
Verder wil de gemeente de waterkwaliteit verbeteren door de Gooische Vaart
opnieuw uit te graven. Ook moeten de ecologische en de recreatieve functie
worden versterkt. Er zijn nog geen concrete plannen voor de herinrichting.
De gemeente heeft alle belangstellenden uitgenodigd om met suggesties te

komen.
De Oude Haven is nu al heel belangrijk voor vogels en kan met een goede
aanpak een prachtig natuurgebied worden met veel vogels, kleine zoogdieren,
vlinders en andere insekten en zeer gevarieerde flora. Daarom heeft de VWG
besloten een vrij uitgewerkte opzet voor herinrichting te maken.De natuur
moest daarbij op de eerste plaats komen.

Wat stellen wij voor?
1, Het riet, dat nu voor onbedoelde verlanding zorgt, moet worden weggebaggerd.
2. Er komt dus meer open water. Verschillen in waterdiepte zijn gunstig voor
een rijk insektenleven, onder en boven water.
3. Aan de zuidkant van het water stellen we een rietkraag voor, met de planten
(en vogels) die daarbij horen.
4. Aan de noordkant, naast het pad, een haag van struiken en een enkele
boom (vlier, wilg, els, Spaanse aak, es).
5. Langs beide oevers een 'zachte' beschoeiing van wilgematten, met een
moerassige overgang tussen water en land. Dat is gunstig voor watervogels
en insekten. Je kunt ook een paar steilwandjes maken om de Ijsvogel tot
nestelen te bewegen.
6. Het saaie hondepoepgrasveld kun je veel interessanter maken door nog maar
twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, of desnoods de
zwaar bemeste toplaag af te graven. In beide gevallen ontstaat een soortenrijke plantenweide. Een rijtje krentebomen erlangs is mooi tn voor- en najaar,
en een belangrijke voedselbron.
7. De hellingen zijn het belangrijkst. Hier moet een gevarieerde begroeiing
komen, die voor het overgrote deel uit struiken bestaat. De struiklaag moet
behoorlijk ondoordringbaar zijn: alleen zo krijgen dieren voldoende gelegenheid tot foerageren, nestelen en schuilen. Veel stekelstruiken dus aan de
buitenkant•
Meidoorn is ideaal en, mits zo gesnoeid dat hij niet bloeit, niet vatbaar voor
bacterievuur. Veel bloeiende en bes- of vruchtdragende struiken voor insekten
en vogels, met her en der een boom als uitkijkpunt. Soorten: vuilboom, vlier,
els, eik, cotoneaster, vuurdoorn, aronia, taxus baccata, allerlei bottel- en
andere rozen, hazelaar, haagbeuk, braam, framboos, hulst, zoete kers, lijsterbes, gelderse roos.
Extensief beheer, dus geen afgevallen blad en takken weghalen. Vooral niets
doen aan bramen en brandnetels. Die zijn een natuurlijke fase, dus ze komen altijd
weer terug als je ze weghaalt. Verder zijn ze een voedselbron en ze zorgen
dat niet iedereen overal doorheen banjert. De rest van de onderbegroeiing
ontstaat min of meer vanzelf. Her en der zou je wat kunnen zaaien.
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8. De bomen zorgen nu voor zoveel schaduw dat de grond eronder kaal blijft.
Om struiken een kans te geven, zal het grootste deel van de bomen moeten
worden gekapt en geschild, of op grondniveau afgezaagd, zodat ze stuikvormig
uitlopen. Markante bomen mogen natuurlijk blijven.
9. Aan de zuidzijde bevindt zich halverwege een vlak stuk. Vroeger is hier
een plantsoen geweest, een paar jaar geleden is hier gestort vervuild slib
afgegraven. Als je er een brede sloot omheen graaft, kun je er een mooi
vogeleilandje van maken, met eromheen een haag meidoorn, meer naar het midden
struiken in groepen, een paar hogere bomen, en daartussen open plekken en
ondiepe plassen.
10. Voor intensieve recreatie is het gebied veel te kwetsbaar. Eigenlijk is
daarvoor alleen het hondenuitlaatveldje geschikt, met het pad langs het water
dat daar begint. Alleen kun je een aardige struikenlaag wel vergeten als de
helling vrij te betreden blijft voor de mens en vooral zijn/haar trouwe viervoeter. Langs het pad moet daarom een houtril komen. Een houtril is een wal
van dun hout (onderop), dik hout (bovenop), liefst versterkt met omgetrokken
bomen. Zo'n ril heeft veel voordelen. Hij maakt betreding onmogelijk, biedt
veel dieren voedsel en een schuilplaats (niet alleen vogels, ook muizen,
egels en dergelijke), zeker als hij ook nog begroeid raakt met bramen, klimop
en kamperfoelie, en verder is een ril ideaal voor insekten, spinnen, paddestoelen, zwammen, schimmels en mossen. Afwisseling van droog-vochtig, zon-schaduw, zuur-kalkrijk versterken die rijkdom nog.
De ril kan worden gemaakt van de te kappen bomen. Latere aanvulling kan uit
snoei worden verkregen. Desnoods haal je hele zware takken elders vandaan.
Het beheer van de ril (en van het hele gebied) is niet intensief en dus niet
kostbaar. Voor een groot deel kan met vrijwilligers worden gewerkt. De zand- en
zoutbunker op de hoek van de Havenstraat is een probleem. Het is een aardig
beeldbepalend element (een na-oorlogse Dudok), maar de bouwkundige staat is
zo slecht dat voor een nieuwe functie dure ingrepen nodig zouden zijn. Slopen
is zonde, en dan moet je weer een dure kering maken. Wij stellen voor de
constructie inwendig te versterken met een paar simpele betonnen pijlers, de
gevel te restaureren, en de hele zaak verder af te sluiten, op een paar gaten
na voor de vleermuizen die 's avonds door de buurt dwarrelen.
Waarom dit uitgebreide verslag,
Omdat het een voorbeeld is van een project waarmee de VWG zich vroeger misschien
niet zou hebben bezig gehouden, en nu wel. In dit geval alleen naar de belangen
van vogels kijken is kortzichtig. Er spelen zoveel andere dingen mee (waterbeheer, andere fauna, flora, onderhoud, recreatie) dat een geïntegreerd plan
noodzaak is. Daarvoor hebben we niet altijd zelf de deskundigheid in huis.
Gelukkig is die meestal bij anderen wel aanwezig. Daarnaast kunnen we niet
zonder onze leden. We vragen u te signaleren waar soortgelijke zaken spelen
en ons te waarschuwen als u denkt dat de VWG een zinnige bijdrage kan leveren.
Beter nog: Praat zelf mee, U bent vast veel beter op de hoogte dan wij.

Hoe nu verder?
De eerste reactie van het buurtcomité was heel positief. Maar de ecologische
waarde, nu en straks, van de Oude Haven is een belang waar niet iedereen evenveel oog voor heeft. Anderen denken veel meer in de richting van openbaar
groen, een park dus, met paden, trappen en bruggetjes.
Dat is een keuze. In ruil voor het veel meer 'openbaar' maken van het gebied
krijg je een ecologische waarde die vrijwel nihil is.
Ons voorstel richt zich vooral op bescherming en bevordering van flora en
fauna. De mens is slechts een zeer bescheiden rol toebedeeld.
In een Nederland waar die mens de wilde natuur heeft teruggedrongen tot in
de marges van het landschap, moet in het hart van Hilversum ruimte zijn voor
een Oude Haven waarvoor het omgekeerde geldt.
Met dank aan Ruud Rook,
Dick Jonkers.

Jaap Taapken/Het Vogeljaar, Jelle Harder en
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Weidevogelbescherming

Blaricumse Meent 1992

Ilco van Woersem en Marc van Houten
Veertien (14) nesten van Grutto's en zes (6) legsels van Kieviten hebben we
dit jaar op 15 hectaren grasland op de Blaricumse Meent gevonden.
Voordat we deze legsels konden beschermen hebben we heel wat werk moeten
verzetten: een enthousiaste boer vinden, kaarten tekenen, vergunningen
regelen, nestbeschermers bestellen en zoeken, zoeken, zoeken.
Toen het eierzoekseizoen sloot (5 april) konden we eindelijk aan de gang.
Systematisch liepen we de 15 hectare weiland van Hennie Borssen af en één
voor één, week na week, vonden we de legsels. Op 16 april vonden we het
eerste complete kievitsnestje met vier eitjes; op 18 april de eerste gruttolegsels. Op 16 mei waren alle eieren uitgekomen, alleen één Kievit had op
16 juni nog een (vervolg)legsel met drie eitjes!

Het is wel ontzettend leuk om jonge Grutto's uit het ei te zien kruipen,
zoals we op 5 mei zagen. En het geeft voldoening als je ziet dat begin juni
nergens meer Grutto's in de polders alarmeren (allemaal uitgemaaid), behalve
rond de percelen die wij met Borssen hebben kunnen beschermen.

Hieronder ziet U de resultaten van dit eerste jaar weidevogelbescherming,
dat gecoördineerd werd door Frans Parmentier van de Stichting Vrijwillig
Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (V.N.L.B.)
KIEVIT
Aantal 4-legsels

4

uitgekomen

verstoord

oorzaak verstoring

3

1

door pinken vertrapt

1

1

door koeien verstoord en door
predator(en) opgegeten.

Aantal 3-legsels

2

GRUTTO
1-legsels
("verloren ei")

uitgekomen
0

2

mislukt

2

oorzaak

legnood: geen
echte nesten

3-legsels
1

0

1

door pinken vertrapt,
ondanks nestbeschermer

9

1

vrouwtje door
Havik gedood

1

0

14

6

4-legsels

10
5-legsels
1

TOTAAL

70% geslaagd!

3

Als we de twee verloren eieren van Grutto's niet meerekenen, dan zijn er vier
nesten verstoord (= 22%). De mislukkingen komen op het geweten van een te
enthousiaste Havik, van te enthousiaste pinken (die een bestbeschermer aan
flarden trapten) en aan communicatie-stoornissen tussen de enthousiaste
vogelbeschermers en de eigenaar. Dit laatste moeten we volgend jaar dus
beter doen; voor de rest zijn we tevreden met het resultaat: jonge weidevogels
in diverse percelen op de Blaricumse Meent, terwijl overal elders geen pul
meer rondliep.
We mogen Hennie Borssen wel erg dankbaar zijn met z'n toestemming en medewerking: hij wees ons de interessante percelen, hij besloot in weiden met
nesten niet te maaien totdat de pullen uitgekomen waren.
Dat 1993 net zo'n mooi weidevogelseizoen moge worden!
Wilt U óók de kick om op moreel verantwoorde wijze weidevogelnesten te zoeken?
En te vinden!
Meld U aan bij Mare van Houten (02154-15603), of bij
Ilco van Woersem (02159-12227)

Wij, jong, vrolijk en dynamisch, lopen wekelijks zo'n 15 hectare weiland af
om nesten van Kieviten en Grutto's te zoeken en te beschermen.
U, jong of oud, sjagrijnig of vrolijk, statisch of dynamisch, kunt ook meedoen.
Wat heeft U hiervoor nodig?
Antwoord: laarzen, twee niet-helemaal versleten benen en vier uurtjes de
tijd elke veertien dagen. Da's alles!
Wij beloven U heerlijke uren: rooie konen, de al genoemde kick als U zelf die
nesten vindt en diepe tevredenheid na afloop.

Fietsexursie Eempolders
november 1992
Ilco van Woersem
Op die éne mooie zaterdag van november 1992 fietsten acht échte natuurliefhebbers de Eempolders door, op zoek naar leuke vogeltjes en andere aardige

dingen.
Niet alleen het weer zat mee, maar ook zagen we véél meer soorten vogels
dan we vooraf dachten.
De week ervoor zat er helemaal niks
niets, behalve wat Zwanen en wat
Spreeuwen. Nu troffen we toch zo’n veertig vogelsoorten aan en sommige heel
mooi dichtbij. Zoals de Krakeendjes in de Eemnesservaart, een vrouwtje Blauwe
Kiekendief bij HET zomerdijk je, Kleine Zwanen in de volle zon en een grote
groep Veldleeuweriken. Jammer, dat de actie 'Red de Eempolders' van de Vogelwerkgroep geen resultaat heeft gehad: overal verrijzen nieuwe boerderijen en
worden slootkanten nog steeds steil afgegraven. Sluisjes van echt tropisch
hardhout doen ons extra twijfelen aan de milieubewustheid van 's lands
:

plannenmakers.
Maar toch: een dertigtal strak naar het zuiden vliegende Kemphaantjes
herinnert ons aan de pogingen van Natuurmonumenten en SBB on weiden aan te
kopen en weer drassig te maken. Wie weet komen de nu verdwenen Watersnippen
en Kemphaantjes weer terug.
En dan fietsen we op een mooie zomeravond door diezelfde polders en genieten
we van de zingende Paapjes, de roepende Kwartels, de blatende Watersnippen.
Dan moeten we die auto maar eens een dagje laten staan
die kan best zonder
ons; voor het échte genieten van vogels en hun geluiden blijft die oerhollandse
fiets het beste vervoermiddel in die oerhollandse Eempolders!
Tot ziens op de fiets!
-
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Aandacht voor de Veldleeuwerik
'Hoog in de lucht zingen de leeuweriken, een half dozijn tegelijk. Telkens
daalt er een neer of stijgt er een op en wie goed kijkt langs het korte voorjaarsgras tusschen de gele bloemen, kan nog menig kuifkopje zien rondwandelen,
pikkend naar voedsel, zorgend voor het nest of vechtend met de buren.'
Dat schreef Jac.P.Thijsse in 'Lente' rond 1907.
Het geluid van de Veldleeuwerik is ook in onze tijd gelukkig nog steeds
regelmatig te beluisteren. Hoewel het niet zo erg luid is, is het toch een
opvallend geluid. Prof.Dr.A.Stolk schrijft in 'Vogels Natuurlijk' (1982) het
volgende over de Veldleeuwerik: 'Het beroemde gezang van de veldleeuwerik
heeft al menige dichter geïnspireerd. Van hoog in de lucht stuurt hij zijn
melodieuze lied naar de aarde, één der mooiste geluiden in het vrije veld.
Ga eens op een zomermorgen naar een korenveld, zie op korte afstand een bruine
vogel opstijgen en hoor hoe hij bij het omhoogschroeven de lucht in de hele
omtrek met zijn gejubel en trillers vervult! En hij kan dat zingen bijna vijf
minuten aan één stuk volhouden, een prestatie op zichzelf!'

In het Gooi valt het tegenwoordig niet mee nog een korenveld te vinden, maar
we kunnen de Veldleeuwerik in onze omgeving toch ook vrijwel het hele jaar
door aantreffen en zelfs 's winters kan men ze nog wel horen. Het horen van
de zang van de Veldleeuwerik, vaak begint dat al in februari, is voor mij
steeds weer een duidelijk signaal dat de lente weer echt in aantocht is.
Voor mij is de Veldleeuwerik een van de 'aardigste' vogels in het veld.
Een nieuw onderzoek

De vraag is echter of we ook in de toekomst nog kunnen blijven gernieten van
de aanwezigheid van deze 'lentebode'. De soort gaat namelijk de laatste jaren
vrij sterk achteruit. Dat is onder andere geconstateerd door het onderzoek
van de provincie Noord-Holland, dat wordt uitgevoerd door de Dienst Ruimte
&
Groen.Sinds 19b7 inventariseren medewerkers van deze dienst ruim vijftig
proefvlakken. De telgebieden van het zogenaamde 'mmetnet' liggen verspreid
over de hele provincie. De resultaten laten zien dat de Veldleeuwerik
jaarlijks in aantal achteruit is gegaan. In 1992 was het aantal al 'Z2% minder
dan in 1987. Figuur 1 geeft een indruk van deze ontwikkeling.

VELDLEEUWERIK
IN HET MEETNET WEIDEVOGELS 1987-1992
(51 GEBIEDEN, CIRCA 2500 HA)

Figuur 1.
Aantalsverloop van de
Veldleeuwerik in Noord-Holland
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De soort gaat niet alleen in Noord-Holland achteruit. Ook elders in het land
is dat namelijk vastgesteld. De achteruitgang is overigens ook niet overal
even sterk. In Noord-Holland is het verschijnsel vooral vastgesteld in de
graslanden van de kleigebieden (zie 'de Graspieper', 1992, nummer 4). Om
duidelijke conclusies te kunnen trekken over de waargenomen veranderingen
ontbreken echter nog te veel gegevens. Om daarin verandering te kunnen
brengen heeft de SVN (Samenwerkende Vogelwe-jrkgroepen Noordholland) besloten
dit jaar de Noord-Hollandse vogelaars op te roepen mee te werken aan een
onderzoek naar het voorkomen van deze soort. De provincie zal ook zijn medewerking verlenen aan dit project. Het project is bedoeld als aanvulling op
het provinciale meetnet, dat vanzelfsprekend ook dit jaar weer normaal onderzocht zal worden.

Er wordt aan alle vogelwerkgroepen gevraagd om een zo groot mogelijk aantal
gebieden te onderzoeken. Het is de bedoeling dat de tellers in de periode
van begin april tot eind juni een aantal malen hun telgebied bezoeken. Het
minimale aantal bezoeken is vijf maal. Waarschijnlijk zullen de meeste telgebieden binnen een uur onderzocht kunnen worden.
Voor het vastleggen van de gegevens zullen door de provincie kaartjes en telformulieren verstrekt worden. Behalve de gegevens van de Veldleeuwerik mogen
ook die van de Gele Kwikstaart en van de Graspieper genoteerd worden. Het
inventariseren van de laatste twee soorten is echter niet verplicht. De
gegevens van het onderzoek zullen centraal worden uitgewerkt.
Dringende oproep aan alle leden
Om dit project tot een succes te maken hebben wij vanzelfsprekend hulp nodig
van veel waarnemers. De selectie van telgebieden is nog niet helemaal rond,
maar het is wel duidelijk dat we voor dit onderzoek een beroep moeten doen
op alle leden. Er zijn veel leden die nog niet hebben meegewerkt aan een
inventarisatie, omdat ze denken dat ze daar nog niet voldoende kennis of
ervaring voor hebben. Ook zijn er leden die al wel meegewerkt hebben aan een
of meer inventarisaties, maar dat werk nog niet zelfstandig hebben durven
doen. Voor al deze leden is dit project een unieke kans om mee te doen! Het
onderzoek richt zich op een beperkt aantal soorten die voor iedereen gemakkelijk zijn te herkennen.
Wij hopen dan ook dat behalve de 'vaste kern' broedvogal-inventarisators uit
onze werkgroep ook veel andere leden mee zullen doen.
Ook willen wij een beroep doen op alle deelnemers aan de Eempoldertellingen,
Voor de Eempoldertellers is het misschien leuk om eens een extra bezoek aan
de Eempolders af te leggen of juist om eens in een van de andere (weide)gebieden te gaan kijken. Iedere deelnemer krijgt vooraf voldoende instructies.
Het geluid van de Veldleeuwerik is gemakkelijk te leren herkennen, dus aan dit
onderzoek kan iedereen meedoen!

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rob Kole, Torenvalk 22,
2752 SK Bunschoten, telefoon 03499-82303.

GELE KWIKSTAART

Motacilla

flava flava
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Jagers

verstoren

vogelrust

in IJmeer bij Muiden
Pon Ruiter

Een paar maanden geleden werden we door Rob van Zon, een opmerkzame inwoner
van Huiden (en niet eens lid van de VWG), geattendeerd op het bestaan van
een jachthut in het IJmeer, voor de kust van Muiderberg, Van daaruit werden
veel trekkende watervogels geschoten. Of we daar wat aan konden doen.
Net daarvoor hadden we een artikel binnengekregen over het bejagen van watervogels. Daaruit bleek heel duidelijk dat die jacht in de wijde omgeving grote
verstoring teweegbrengt. Vogels worden onrustig, foerageren niet meer, ver-

laten massaal het gebied.
We zijn begonnen met de gemeente Huiden te bellen. Een aardige ambtenaar
vertelde dat Huiden helemaal niet blij is met de hut. Het geknal is hoogst
hinderlijk, de honden van de jagers geven overlast en jacht op de 'elf soorten'
is in Huiden sowieso verboden. Alleen: Huiden kan niets doen. De hut staat
in het water, en water is gebied van het Rijk. Jagen is daar toegestaan, De
jachtvergunningen voor deze hut (en andere langs de kust) worden afgegeven
door de Dienst der Domeinen, een onderdeel van het Ministerie van Financiën.
Omdat jachtgrond in Nederland schaars is, gaat het ook nog om flinke bedragen.
We hebben de gemeente Huiden schriftelijk gevraagd om Domeinen te verzoeken
(meer is niet mogelijk) geen nieuwe jachtvergunningen af te geven. We hebben
Domeinen gewezen op de ernstige verstoring die de jacht veroorzaakt en verzocht jagen niet meer toe te staan. Afschriften van onze brieven hebben we
naar Vogelbescherming en Natuurmonumenten gestuurd. Van Domeinen hebben we
nog niets gehoord. Wel van Vogelbescherming, dat in het verleden al meer
dan eens heeft geprobeerd deze jacht te laten staken. De reactie van Domeinen
was steeds: Zo lang de wet deze jacht toestaat-* geven wij vergunningen af.
Strikt formeel hebben ze gelijk. Zeker nu eens te meer blijkt dat natuur en
natuurbeschermers van staatssecretaris Gabor weinig heil te verwachten hebben.
In zijn nota Jacht en Wildbeheer blijft de jacht op de meeste trekvogels toegestaan. Per jaar sneuvelen dus vele tienduizenden onschadelijke vogels, vaak
alleen omdat ze eetbaar zijn.
Natuurbescherming is een aantal jaren geleden overgeheveld van WVC naar Landbouw. De verhuizing deed een hoge ambtenaar toen verzuchten dat ze 'bij de
vijand werden ingekwartierd' Zijn woorden zijn bewaarheid geworden: de belangen
van de natuur zijn ondergeschikt geraakt aan vooral die van de landbouw, en
ook, merken we nu, aan die van de jacht.
Na Gabor's nota spraken natuurbeschermers van een zwarte dag voor de dieren
in het wild. 'De schiet- en moordpartijen gaan door', zei een woordvoerder.
Dat geldt jammer genoeg waarschijnlijk ook voor de jachthutten bij Muiderberg.
Het wachten is op een betere wetgeving, die wilde dieren werkelijk beschermt.
.

Er is wel een lichtpuntje: de hut is inmiddels voor een deel afgebroken of
vernield,

BLAUWE REIGER

Ardea cinerea
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Laura Mud e
Waamemingen Overzicht (1)

Soon
Dodaars

Dodaars
Kuifduiker
Aalscholver

Koereiger

Grote Zilverreiger
Purperreiger
Purperreiger

Zwarle Ooievaar
Ooievaar
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
Grauwe Cans
Grauwe Cans

Nijlgans
Bergeend
Bergeend
Mandarijneend

Aantal
3

2
1
12
1
1
1

1
12
7
500
565
44
260

2
10
12
1

Krakeend

5

Zomertaling

1

Slobeend

2

Slobeend
Kuifeend

Toppereend

Brilduiker
Brilduiker

1

51
12
21
34

Wespendief
Wespendief

1
1

Wespendief
Havik

2

Sperwer
Buizerd
Buizerd

Buizerd
Visarend
Visarend

Visarend
Visarend
Visarend
Smelleken
Boomvalk
Slechtvalk

Goudplevier

Kemphaan
Watersnip
Waiersnip
Regen wulp

Zwarte Ruiter
Groenpootruiter

1
1
1

3
1

2
2
1

1
1
1
1
1
1
47
2
100

2
3
2

Samengesteld door Laura Mudde
Plaats

Datum
1992-11-06
1992-11-08
1992-10-10
1992-11-08
1992-06-22
1992-11-06
1992-06-22
1992-10-03
1992-10-10
1992-10-09
1992-10-17
1992-11-06
1992-06-21
1992-10-18
1992-06-06
1992-06-04
1992-06-21
1992-10-03
1992-08-12
1992-06-27
1992-06-27
1992-11-19
1992-06-04
1992-11-08
1992-11-28
1992-11-28
1992-06-21
1992-06-21
1992-07-14
1992-10-17
1992-08-02
1992-10-24
1992-10-30
1992-11-29
1992-09-17
1992-09-25
1992-09-28
1992-10-17
1992-11-14
1992-09-19
1992-06-08
1992-09-28
1992-07-16
1992-07-16
1992-10-17
1992-10-25
1992-07-26
1992-11-22
1992-09-19

Buitenvaart, Eemnes
Achter Muiderslot, Noord Polder
Spiegelpolderplas
Zuidpolder te Veen, Eemnes
De Goog, Keverdijksepolder
Aetsveldsepolder, Weesp

D.Jonkers.M.de Graaf
vergeten in te vull.
J.W.van Galenlast

Hilversumse Meent
Dammerkade, Ankeveen

Corversbos
Hakkelaarsbrug, Muiderberg
Gooimeer tussen Pier en Naarderbos

Maatpolder Noord,Polder

le

Waamemer
M.van Houten
J.van Galenlast
J.Brandjes

V. Eemnes

Hilversumse Meent

Naardermeent
Eemmeer
Oostermeent, Blaricum
Naardermeent, Naarden
Singel langs Huizermaalweg, Huizen
Bergse pad, Ankeveen

Noord Eempolder
Noord Eempolder
Bijvanckweg, Huizen

Eemmeer
Muiderzand,Dijk langs Oostv.plas

Plas Wijde Blik
Gooimeer, Huizen
Spanderswoud
Laarder Wasmeer, Laren
Prinsenstraat, Hilversum

Gooimeer vanaf Huizer Pier
’t Harde, Warandebergen, Blaricum
4e Kwadrant, Huizen (lichte vortn)
Zuidpolder Zuid tegen Rijksweg A1
Afslag A27,Diependaalselaan Hilversum
Kromme Rade, Kortenhoef

A.Vermeule
J.Brandjes
Telpost
B.v.d.Brink
W.Weitjens
M.van Houten
D.Jonkers.M.de Graaf
D.A.Jonkers

D.A.Jonkers
D.A.Jonkers
D.A.Jonkers
J.van Gastel
J.van Gastel
D.A.Jonkers
D.A.Jonkers
J.van Gastel
D.A.Jonkers
C.Rosier,Bedum,Blom

A.Vermeule
J.van Gastel
N.Dingemanse

D.A.Jonkers
B.en N. Dwars
W.Weitjens

I.van Woersem
J.van Gastel
M.v.Houten
D.A.Jonkers

Ankeveense Plas sen,vanaf Dammerkade
Dammerkade, Ankeveen
Eempolder Noord, Gooimeerkust
Eempolder Noord, Gooimeerkust

Y.Bosman
J.van Gastel
S.van Dijk
v.d.Water.N.Klippel
H.Harden,W.Bindt e.a

Eempolder Noord

Kole,T aapken.Dorrenb

Bijvanck, Blaricum

D.A.Jonkers
S.van Dijk
D.A.Jonkers
D.A.Jonkers
W.Weitjens
J.van Gastel
D.A.Jonkers

Dammerkade, Ankeveen
Eempolders, Noord
Eempolders-Noord
Gooimeer.West vanaf Huizer Pier
4e Kwadranl,Huizen/Blaricum
Bijvanck, Blaricum
Knardijk Observatiehut "de Kluut"
Eempolder Noord

C,Rosier/W.v .d.Bed urn
R.Kole.Taapken e.a.
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Soort
Oeverloper

Visdief
Zwarte Stem
Zwarte Stem
Tortelduif
Steenuil
Bosuil
Usvogel

IJsvogel
Usvogel

Specht
Groene Specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Boomleeuwerik
Duinpieper
Groene

Roodkeelpieper
Walerpieper

Grote Gele Kwikstaart
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Tapuit
Grote Lijster
Spotvogel
Spotvogel
Braamsluiper

Aantal

8
1049
8

300
1
1
3
2
1
1

2
3
2
1

6
1
1

27
1
1
1

2
2
5
2
1

2
1

1
1
1

Braamsluiper
Zwartkop
Zwartkop

2

Tjiftjaf
Vuurgoudhaantje
Baardmannetje

1
1
1

Zwarte Mees

3

Buidelmees

3
1

Kleine Klapekster
Ekster
Notekraker
Ringmus
Ringmus
Putter
Putter
Putter
Kruisbek
Goudvink (Europese v.)
Geelgors
Rietgors

1

26
1

120
60
8
4

30
4
1

2
78

Waamemingen Overzicht (2)
Samengesteld door Laura Mudde
Datum
Plaats
1992-08-04 Slikveldje.West van Stichtse Brug
1992-06-04 Eiland de Hoef, Gooimeer (aantal=paar)
1992-08-30 4e Kwadrant, B lari cum
1992-09-06 Zanddijk, Naarden
1992-06-08 Bosje van Six, Blaricum
1992-11-15 Hoekerpolder, Nigtevecht
1992-07-04 Warandepark
1992-09-21 Laarder Wasmeer
1992-11-08 Noord polder, Zeedijk, Gooimeerkust
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