De

Korhaan

Jaargang 39, Nummer 1

IN

-

Maart 2005

DIT NUMMER:

Sperwer: Vogel van het Jaar 2005
Jaarverslag 2004
De Kiekendieven van het Oldambt

VOGELWERKGROEP

HET

GOOI

EN

OMSTREKEN

Dm

SMmFh

Verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Redactie

:

Redactieadres

:

Ledenadministratie

:

Verzending Korhaan

:

Foto omslag

:

Verschijnt 5x per jaar,

Josée van Beek
Willem-Jan Hoeffnagel
Joost van Ramshorst
Rietje Veltkamp
Rietje Veltkamp
rietjeveltkamp@wxs.nl
1223 EW Hilversum
035-6834193
Castorstraat21
F. Wilms-Schopman
J.C. Ritsemalaan 1
1241 AP Kortenhoef
035-6563020
BepDwars-Van Achterbergt!
06-46352060
Flamingohofl
1221 LK Hilversum
Jos Korenromp / Het Vogeljaar

Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na overleg met de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren.
De auteurs zijn zelf voor de inhoud van hun artikelen verantwoordelijk.

Inleveren kopij: uiterlijk 1 februari

1 april
1 september

15 juni
15november

ISSN:0929-8762

Het werkgebied van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Inhoud
2
3
4
5
6
13
13
16

Van de voorzitter
Het piepen der ringen
Krassen van een Gooise kijker
Hoe werkt Westerheem?
Jaarverslag Vogeiwerkgroep Het Gooi en Omstreken 2004

Cursus vogelherkenning voor volwassenen
Nieuws van ecoteller
Algemene ledenvergadering
Uit de veren
Sperwer: Vogel van het Jaar 2005

17

Veldwaarnemingen

20
21
22
22
24
26
29
30
31

Kor Haan

32

Meldpunt verkeersslachtoffers onder Steenuilen
Excursie rond Waterieidingplas
Boekbespreking: De Kiekendieven van het Oldambt
Het aanbieden van nestgelegenheid voor Boerenzwaluwen
Programma
Ontvangen Literatuur
Mutaties ledenbestand

De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

1

Van de voorzitter
Allereerst wil ik u allen een voorspoedig en vogelrijk 2005 toewensen en André bedanken
voor het “waarnemen” van deze
rubriek. Ik ben inmiddels van
mijn ongeluk voldoende hersteld
om al mijn taken weer op mij te
nemen. Ook wil ik een ieder bedanken die met mij en mijn
vrouw Nelly meegeleefd heeft,
zowel wat betreft mijn ongeluk,
als rond de geboorte van onze
dochter Nathalie op 18 december 2004. Ja, u leest het goed,
een succesvol broedgeval hartje
winter!
Maar nu genoeg over mijzelf, u
wilt natuurlijk weten of er binnen
onze vereniging nog iets belangrijks is gebeurd. Dat is er
zeker en wel in het bijzonder op
het gebied van de huisvesting.
Hetgeen André in het decembernummer van de Korhaan al

aankondigde is inmiddels helemaal rond gekomen en dat betekent dat wij met ingang van 1
januari 2005 onderdak hebben
gevonden in de serviceflat Westerheem, hoek Birkenheuvelweg/Fred. Van Eedenlaan te
Hilversum. Dit is op loopafstand

van de Bethlehemkerk. We huren de door André beschreven
ruimten voorlopig voor een jaar,
met mogelijkheid tot verlenging.
Ook ons archief zal hier onder
gebracht gaan worden zodat het
weer veel gemakkelijker toegankelijk wordt en meer gebruikt zal
worden.
Het is de bedoeling dat door alle
sub-/werkgroepen voor vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten zoveel mogelijk van
de gehuurde ruimtes gebruik
wordt gemaakt. Hierdoor besparen we zaalhuur elders en kunnen we de investering in deze
vaste accommodatie zoveel mo-
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gelijk terugverdienen. Zo zullen
hier in ieder geval voortaan de
vergaderingen van het bestuur
gehouden worden, alsmede de
halfjaarlijkse vergaderingen van
Avifauna en de excursieleiders.
Vanwege een aantal praktische
zaken zal van de accommodatie
in de Bethlehemkerk voorlopig
nog gewoon gebruik worden gemaakt voor de lezingen en grote
bijeenkomsten als ledenvergaderingen. Ook willen we de accommodatie graag gebruiken
voor het nieuw leven inblazen
van de oude werkcontactavonden. Op dit moment zijn leden
van het bestuur, samen met enkele andere actieve leden bezig
met het inrichten en gebruiksklaar maken van de door ons te
gebruiken ruimtes, maar het is
de bedoeling dat dit werk tijdig

klaar is dat op dinsdag 12 april
as. de eerste werkcontactavond
gehouden kan worden. Omdat
het bestuur hoopt op een grote
belangstelling zal deze eerste
avond in de grote zaal van
Westerheem gehouden worden.
Uiteraard zal er voor deze avond
een programma geregeld worden, maar het is ook de bedoeling dat u er met elkaar kennis
kunt maken en dat er gesproken
wordt over de verdere invulling
van de komende werkcontactavonden. Het bestuur hoopt zo
het verenigingsgevoel een impuls te geven waarbij hopelijk
ook nieuwe initiatieven tot stand
komen.
Voor verdere informatie verwijs
ik u naar de berichtgeving hierover elders in de Korhaan.

hemkerkte Hilversum. Ik wil u
allen oproepen om daar aanwezig te zijn want als bestuur vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder onze leden. Op zo'n avond is er zowel
binnen als buiten de officiële
vergadering gelegenheid om
zaken die u bezig houden aan
de orde te stellen. Uiteraard
hoeft u hiervoor niet tot deze
ledenvergadering te wachten en
mag u ook eerder contact zoeken met iemand van het bestuur.
Op onze beurt moeten wij helaas wederom de nog steeds
bestaande vacature van Bestuurslid Avifauna aan de orde
stellen en natuurlijk de op korte
termijn te verwachten vacature
van secretaris. Het bestuur doet
een dringend beroep op u om
geschikte en geïnteresseerde
kandidaten aan ons door te geven. Een andere oproep die ik
wil doen is ten behoeve van de
redactie van De Korhaan. Omdat
de redactie toch veel moeite
moet doen om aan kopij te komen, wil ik u allen oproepen om
mee te werken aan het insturen
van interessante kopij. Voorts
hebben de excursieleiders moeten constateren dat het steeds
moeilijker wordt om deelnemers
aan een excursie bereid te vinden om een verslag voor De

Elders in de Korhaan vindt u ook
het jaarverslag over 2004 en de

Korhaan te schrijven. Bestuur
en excursieleiders vinden dat
een treurige zaak. Zoveel excursies zijn er immers niet per jaar
en als alle deelnemers deze taak
bij toerbeurt op zich nemen,
bent u hooguit eens in de zoveel
jaren aan de beurt. Dat lijkt ons
een aanvaardbare tegenprestatie voor de tijd die de excursie-

uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering op donderdag 31 maart as. in de Bethle-

leiders investeren om u te laten
genieten. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat zij dan ook
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nog telkens zelf een verslag
moeten schrijven. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!
Tot slot wil ik nog even stilstaan
bij het verruimde beleid voor excursies en lezingen. Alhoewel dit
hier en daar al informeel gebeurde wil het bestuur graag onder uw aandacht brengen dat
wij wat soepeler willen omgaan
met de deelname van niet-leden
aan bepaalde activiteiten van
onze vereniging. Hierbij moet
met name gedacht worden aan
het incidenteel bijwonen van

lezingen en het deelnemen aan
excursies. Indien u eens een
keer een familielid of kennis, die
nog geen lid is, wilt meenemen
dan is deze persoon van harte

welkom, zodat men op informele
wijze eens kan zien of het lidmaatschap van onze vereniging
iets voor hem/haar is. Om niet
overvallen te worden door een
onverwacht grote belangstelling
geldt bij excursies echter wel de
spelregel dat men zich tijdig
vooraf moet aanmelden bij ons
bestuurslid Joke van Velsen, immers er moeten wel voldoende

excursieleiders zijn. Indien u onverhoopt teleurgesteld moet
worden wegens te grote belangstelling, kan in goed overleg afgesproken worden aan welke
latere excursie hiervoor in de
plaats kan worden deelgeno-

men.
Het bestuur hoopt met dit beleid
zowel nieuwe leden binnen te
halen als bestaande leden een
plezier te doen doordat zij gemakkelijker eens iemand mee
kunnen nemen.
Erik+Hans van Stigt+Thans

Maar wat ik daar ook nog tegenkwam middels mijn detector was een piepklein
ringetje met het nummer ARNHEM V..23014. En welke poot bleek drager hiervan
geweest te zijn?

Gérard Buhr

Het piepen der ringen
Wat is het toch leuk als je twee

horende bij een Boomklever, die

geheel verschillende hobbies
met elkaar kunt combineren! Zoals inmiddels ruim bekend is,
loop ik behalve met molentjes
ook rond met de metaaldetector.
En ik ben ook geen onbekende

als één van de zeven nestjongen
op 9 mei 1999 ergens op de
Hoomeboeg geringd was door
mijn goede oude kennis Dick

op het vogelkijkgebied. Deze
twee bezigheden gaan prima
samen, want al “piepende” ben
ik natuurlijk urenlang in het veld
en als je je kijker bij je hebt sla
je twee vliegen in één klap!
Zo had ik een paar weken terug
dagenlang op de Hoomeboeg
gezelschap van de Klapekster,
die door menigeen eveneens
werd waargenomen.
Maar wat ik daar ook nog tegenkwam middels mijn detector
was een piepklein ringetje met
het nummer ARNHEM V..23014.
En welke poot bleek drager hiervan geweest te zijn? De poot be-
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...

Jonkers! Toch wel heel leuk,
vond ik!

Voorts kreeg ik nog drie andere
terugmeldformulieren retour.
Eén betrof een ring van een
Spreeuw, gevonden ergens bij
Bikbergen op 15 juni 2004. Deze
was geringd op 11 juli 1996 bij
De Blocq van Kuffeler door mevrouw Liebregts uit Kortenhoef.
Nog een ring zat ooit vast aan
een Kokmeeuw en werd daar op
16 augustus 1964 (!) aan bevestigd door ringer Engelen uit Den
Haag in het Westduinpark te
Kijkduin. Door mij teruggevonden in het baggerslijk uit de
grachten van Naarden op 15
maart 2004.

En dan is daar ook nog de
Meerkoet die werd geringd op 3
december 1969 (!) door ringer
Visser uit Heteren in de Molenpolder te Maarssen. Deze ring
kwam eveneens uit de modder
in de buurt van Naarden. Gevonden op 15 juni 2003.
Waar ik met spanning op zit te
wachten, zijn de gegevens rond
een forse ring die ik naar boven
haalde op een grote akker bij
Bikbergen. Deze ring dateert
waarschijnlijk van voor de
Tweede Wereldoorlog want hij is

nog van het Natuurhistorisch
Museum te Leiden en draagt
een vrij laag nummer. Dit wordt
momenteel uitgezocht, zodat ik
over enige tijd (als het lukt om
zulke oude data tevoorschijn te
toveren) weer iets heb om over
te berichten!
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Krassen van een
Excursie

Hilariteit alom! Zadelpijn manifesteert zich na verloop van tijd
en zeker op de tweede dag slaat
de vermoeidheid toe bij degenen die geen diehard zijn. Er
zijn deelnemers die zich dan

Twee van de meest succesvolle
fenomenen binnen de vogelwerkgroep zijn de vogelweekeinden en de buitenlandse reisjes. Elke keer weer zien hele
volksstammen kans om daar
een aantal dagen voor vrij te maken, terwijl het binnen de vogelwerkgroep vrijwel onmogelijk is
om leden voor inventarisaties,
andere werkzaamheden of functies te strikken. Het is vrijwel

steeds dezelfde groep leden die
op de weekeinden afkomt, waarbij er natuurlijk door de jaren
heen afvallers en nieuwkomers
zijn. Een merkwaardige verschijnsel trouwens: een aparte
subgroep excursies en ook één
voor buitenlandse reizen. Fuseren die handel tot een nieuwe
subgroep consumenten. Deze
groep recidivisten geniet met
volle teugen, zonder daarvoor
behalve financieel- te hoeven
investeren. Alles loopt op rolletjes door de inzet van de organisatoren, trouw geassisteerd
door een klein clubje excursieleiders. Een deel daarvan nadert
inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd of heeft deze reeds
-

discreet terugtrekken als de
groep de fietsen heeft neergezet
om te gaan wandelen. Zeker ais
er een zonnetje schijnt is dit een
favoriete bezigheid. Een uiltje
knappen of op je rug liggend de
hoge trek bestuderen (beide

met de ogen dicht) is toch ook
vogelen! De excursieleider moet
dan wel goed op zijn schaapjes
letten, want anders raakt hij ze
kwijt. Zo dreigde ooit Lies in een
duinpan achter te blijven, waar
zij luid ronkend bijdroeg aan
boerderij bijvoorbeeld staan bol
van de activiteiten. Aan je rust
toekomen, vergeet het maar! In
de nanacht zijn de broodsmeerders en koffiezetters al volop bezig voorbereidingen te treffen
voor de nooddruft van het gepeupel. Ook dit volk staat vroeg
op, want als de vogels nog maar
net uit hun slaap ontwaakt zijn,

mers moeten dan hun toevlucht
zoeken in een naburig aanwezig
hotel. Op de weekeinden is het
voor sommigen afzien. Je gaat
voor je lol mee, maar bij enkelingen zullen ongetwijfeld herinneringen opduiken aan hun mili-

vangen de excursies aan. Dat
valt niet mee, zeker als de avond
ervoor de plaatselijke economie
is gestimuleerd door een bezoek aan de horeca. Terwijl de
excursieleider als een sergeantmajoor voor de troepen aangeeft wat de plannen voor die
dag zijn, zie je sommigen op de
rand van instortingsgevaar duf
voor zich uit kijkend of de slaap
nog uit hun ogen wrijvend. Al
vogelend verplaatsen de groepen zich -meestal per fiets- door
de terreinen. Er zijn excursiegangers, zoals Willem, die dan
na een stop niet eens in de ga-

taire diensttijd. De weekeinden
op de Waddeneilanden met
overnachting in een kampeer-

ten hebben dat zij op een fiets
van een ander met bijbehorende
tassen er nog op rondcrossen.

overschreden.

De verschillen tussen de weekeinden en de reisjes zijn groot.
Daarover in een volgende bijdrage meer. Voor een kampeerweekeind is niet ieder (meer) in
het bezit van een tent of sleurhut
en sommige overjarige deelne-
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Gooise kijker

geluidsoverlast in een terrein dat
gemarkeerd was door borden
met de aanduiding stiltegebied.

Koffie en lunchstops verzachten
af en toe het “leed” al wordt het
in open terrein voor de dames in
een groep moeilijk om een bijdrage aan de verzuring te leveren. Gelukkig houden de meeste excursieleiders hier rekening
mee. Zij zorgen ervoor dat een
uitspanning wordt aangedaan
waar behalve voor het nuttigen
van de plaatselijke specialiteit
en het nemen van een drankje
rustig aan de sanitaire behoeften
kan worden voldaan. Wie na al
deze geneugten denkt na de excursie en de catering van de
eilandchinees of het stevige
door moeder-overste Joke en
assistenten (es) bereide avond-

maal achterover te kunnen leunen heeft het mis. In een schema is vastgelegd welke excursiegroep verantwoordelijk is
voor afwassen en het schoonhouden van het sanitair. Ook de
grote streeplijst op behangpapier moet worden bijgewerkt.
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Pas daarna is er tijd voor ontspanning, al wordt de kroeg bij
lange na niet door een ieder gehaald. Rozig, glazig voor zich uit
starend en knikkebollend zijn er
deelnemers die al aan tafel een
dip krijgen. Zj raken zo van de

wereld dat zij later zelfs niet merken dat zij in een zaagkamer liggen, waar hun kamergenoten
boom voor boom omhalen. De
laatste dag zakt de belangstelling, de chips zijn vol. Soms
bijna gesloopt wordt de terug-

weg aanvaard, maar iedere keer
weer komen de vaste deelnemers terug om te genieten van
de vogels, het landschap en de
sfeer.
Penlijster

Eindelijk een nieuwe VWG-verenigingsruimte!

Rien Rense

Hoe werkt Westerheem?
1. Reserveren van de ruimte voor
besprekingen, bijeenkomsten,
e.d. tijdig bij André Kerkhof: T:
035-6286330, M: 0651933045, F: 0847-107038, E:
a.kerkhof@taxatie-og.nl. Wanneer André Kerkhof echt niet
bereikbaar is, kan contact wor-

Het bestuur prijst zich gelukkig
dat we eindelijk weer een “eigen’ onderkomen hebben. De
komende tijd zal blijken hoe het
gebruik van onze nieuwe ruimte
in de praktijk gaat functioneren.
Het adres van ons onderkomen
is in het gebouw van Serviceflat

den opgenomen met Rien
Rense, tel. 035-6248716.
2. Na afspraak kan de sleutel
worden gehaald bij André
Kerkhof en dient een sleutelverklaring te worden ondertekend.

3.

sleutel dient direct na gebruik teruggebracht te worden.

4. De gebruikte ruimte dient opgeruimd achtergelaten te wor-

den.
5. Raadplegen van het archief
uitsluitend via Bep Dwars, tel.

06-46352060.
De komende tijd is een leerproces. De praktijk zal uitwijzen hoe
het gebruik kan worden verbeterd en daartoe zal het gebruik
nauwkeurig worden geadministreerd.

Westerheem, bezoekadres;
Fred. van Eedenlaan 73, 1215
EM Hilversum. Op bijgaand
kaartje staat de locatie aangegeven. Let op: het postadres van
de VWG blijft gewoon; Postbus
1028, 1200 BA Hilversum. Er is
een vaste vergaderruimte in het
souterrain bij de hoofdingang
voor maximaal 12 personen.
Eén maal per maand kan in
overleg een grotere recreatieruimte worden gebruikt. Om het
geheel in goede banen te geleiden gelden voorlopig de volgende spelregels:
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Jaarverslag Vogelwerkgroep Het
Gooi en Omstreken 2004
1. Secretaris
Het Algemeen Bestuur (AB) van
de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken heeft het afgelopen
jaar zes keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit
voorzitter, secretaris en penningmeester, is ook zes keer bij elkaar geweest.
Het bestuur was in 2004 als
volgt samengesteld:
Voorzitter Erik Hans van Stigt Thans
Secretaris: Marc van Houten
Penningmeester André Kerkhof
SG Algemene Zaken: Bep Dwars

SG Avifauna: Vacant
SG Natuurbesch.: Frank Kempeneers
SG Vogelcursus: Atie van Klaveren
SG Excursies: Joke van Velsen
SG Communicatie: Rien Rense

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2004, is
afscheid genomen van bestuurslid Avifauna Guus Proost. Na
een meer dan terechte dankbetuiging ontving Guus een ingelijste oorkonde gemaakt door
Rietje Veltkamp. Guus blijft gelukkig, samen met Cor de Kruif
en Jelle Harder, wel deel uitmaken van het belangrijke Coördinatieteam van de Subgroep
Avifauna. De Subgroep Avifauna
is vermoedelijk de meest omvangrijke Subgroep waarbinnen
het overgrote deel van de actieve werkgroepen van onze Vogelwerkgroep is verenigd.

Buiten de ontstane vacature van
bestuurslid van de Subgroep
Avifauna zal per eind maart 2005
ook de functie van Secretaris
vacant zijn. Onze huidige secretaris Mare van Houten stopt er
dan namelijk mee. Het bestuur
heeft reeds persoonlijk contact
gezocht met diverse leden die
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mogelijk interesse zouden kunnen hebben voor één van beide
vacatures. Helaas heeft het bestuur tot op heden geen opvolgers kunnen vinden..
Tot begin juli was ook de vacature van de Subgroep Natuurbe-

scherming vacant. Gelukkig is
Frank Kempeneers bereid gevonden deze belangrijke bestuursfunctie te gaan vervullen.
Hij draait sindsdien gewoon
mee binnen het bestuur. Het bestuur zal de algemene ledenvergadering eind maart verzoeken om Frank definitief te benoemen tot bestuurslid van de
Subgroep Natuurbescherming.
Ook het afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest met
het vinden van een onderkomen
voor onze Vogelwerkgroep. Er
werden vele ideeën besproken
en mensen gepolst, terwijl ook
de haalbaarheid van een aantal
opties is onderzocht. Een complicatie bij dit alles werd gevormd door het feit dat onze leden nogal verspreid zijn over di-

verse gemeenten.
Eind 2004 is overeenstemming
bereikt over het huren van vergader- en opslagruimte in de
Serviceflat Westerheem welke
gelegen is op loopafstand van
de Bethlehemkerk in Hilversum.
De Vogelwerkgroep zal kastruimte voor het archief, alsmede
een kamer in het souterrain
gaan huren. Hierdoor kan ons
archief eindelijk samengevoegd
worden op één locatie. In de gehuurde kamer kunnen vergaderingen met zo’n vijftien mensen
gehouden worden en kan een
computer in een afsluitbare kast
geplaatst worden. Onze Vogelwerkgroep kan tevens gebruik
maken van de recreatiezaal op

de eerste verdieping. Hier kunnen onder meer grotere vergaderingen georganiseerd worden. Nu één en ander een feit is,
is het tevens de bedoeling om
de in het verleden gebruikelijke
werkcontactavonden weer te laten plaatsvinden. Over de verdere, meer praktische, invulling
van één en ander hoopt het bestuur de leden via De Korhaan

en/of de komende Algemene
Ledenvergadering eind maart
verder op de hoogte te kunnen
brengen.
Zoals toegezegd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering
heeft het bestuur zich nader gebogen over de vraag naar de
behoeften van onze Vogelwerkgroep op het gebied van automatisering, Dit heeft geleid tot
de oprichting van een Commissie Automatisering. Deze Commissie gaat zich in eerste instantie richten op de problematiek
van de gegevensverwerking binnen de Vogelwerkgroep. De
Commissie zal zich in het bijzonder verdiepen in de mogelijkheden voor digitale verwerking van
waarnemingen.
De Vogelwerkgroep neemt op
verzoek van het Goois Natuurreservaat (GNR) nog steeds deel
aan de door het GNR ingestelde
klankbordgroep van gebruikers

van de terreinen van het GNR.
Doel hiervan is het adviseren
van de directie van het GNR
over de hoofdlijnen van het beheer van haar natuurterreinen.

Vanwege de overvolle agenda
tijdens de gewone vergaderingen, heeft het bestuur besloten
extra vergaderingen in te plannen waar gefilosofeerd en gedisDe Korhaan, Jrg.39, Nr.l

werkgroep Weidevogelbescherming, met respectievelijk 80 en
40 leden. Zo is voor elke Werkgroep een avond vrijgemaakt,
met als gemeenschappelijk doel
om “bij te praten” over onder
meer werkwijze, leden, toekomst

en financiën. Beide avonden waren voor alle partijen bijzonder
nuttig. Het Dagelijks Bestuur is
voornemens het komende jaar
enkele andere werkgroepen uit
te nodigen voor een gesprek.
Al met al is het een goed en
vooral nuttig bestuurlijk jaar geweest. Door een gezonde men-

Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart
cussieerd zal worden over toekomstig beleid. Dit heeft reeds
geleid tot een extra vergadering
in november 2004. Hierbij is onder meer nagedacht over onderwerpen als het behoud van bestaande en het werven van nieuwe leden, de profilering van
onze Vogelwerkgroep naar “buiten” toe en de vraag hoe we
onze leden meer actief kunnen
krijgen. Eén en ander zal in
2005 een vervolg krijgen.

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 22 januari is

ons actieve lid Paul van der Poel
2004 reeds in het zonnetje is gezet voor het feit dat hij al meer
dan 30 jaar verbonden is aan
onze vogelherkenningscursussen. Tijdens de cursusavond
van 26 oktober 2004 is hem
door penningmeester André
Kerkhof de reeds beloofde oorDe Korhaan, Jrg.39, Nr.l

Illustratie: Erik van Ommen

konde uitgereikt, welke gemaakt
was door Rietje Veltkamp.
Het Vogelasiel Het Gooi, Almere

en Omgeving aan de Burgemeester Visserlaan te Naarden
heeft een grote vernieuwing ondergaan. Zo zijn alle oude kooien verdwenen en daarvoor in de
plaats zijn nieuwe aluminium
kooien geplaatst. Het bestuur
heeft gemeend om het Vogelasiel, en dan met name de vrijwilligers, een cadeau te moeten
geven in de vorm van een koffiezetapparaat. Het bestuur hoopt
dat de vrijwilligers daar nog lang
van mogen genieten.

geling van bestuursleden: ervaren en minder ervaren, oudere
en jongere, denkers en doeners,
is elke vergadering interessant
en functioneel te noemen en is
er sprake van een grote betrokkenheid van alle bestuursleden
bij de diverse onderwerpen die
leven binnen onze Vogelwerkgroep en bij de vogels in het algemeen. Gemeenschappelijke
zorgen zijn er echter ook. Met
name het zeer moeizame en
langdurige proces van het invullen van ontstane vacatures is
zorgelijk te noemen. Hoewel het
bestuur beseft dat potentiële
kandidaten het best persoonlijk
benaderd kunnen worden, herhaalt het hier nogmaals de oproep om u te melden wanneer u
interesse heeft op bestuurlijk
vlaR iéts te doen voor onze
Vogelwerkgroep.
2. Subgroep Avifauna

te praten met twee van onze
grootste Werkgroepen, te weten

Het Coördinatieteam (CT) bestaat momenteel uit Jelle Harder, Guus Proost en Cor de
Kruit. Begin 2004 is Mare van
Houten wegens zijn drukke
werkzaamheden als secretaris
van het Algemeen bestuur en
Dagelijks bestuur van de VWG
uit het CT gestapt. Mare hartelijk
dank voor je inzet voor het CT;
het gat dat je achter gelaten
hebt, hebben wij tot op heden

de Roofvogelwerkgroep en de

nog niet kunnen opvullen.

Onder meer vanwege het ontbreken van het bestuurslid
Avifauna heeft het Dagelijks Bestuur gemeend om eens wat bij
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Bij de diverse werkgroepen hebben zich de volgende mutaties
voorgedaan;
Bij de Werkgroep Eempoldertellingen heeft Jan Mooij, Comé
Joziasse opgevolgd; deze laatste is boswachter geworden op
Vlieland. Corné mocht je dit nog
lezen: hartelijk dank voor het coördineren en veel succes in je
baan.
Bij de Werkgroep Nestkasten
heeft Anco Driessen aangegeven dat hij stopt als coördinator.
Dank voor de vele jaren dat jij
deze Werkgroep geleid hebt. Er

wordt momenteel naar opvolging binnen de Werkgroep Nestkasten gezocht.

De Werkgroepen ‘Steltlopers’ en
‘Ganzen en Zwanen’ zijn nog
steeds slapend. Vele zaken blijven hierdoor helaas liggen. Zo
komt bijvoorbeeld het in kaart
brengen van de problematiek
aangaande de Gedooggebie-

den voor overwinterende ganzen in de Eempolders daardoor
niet/nauwelijks van de grond!
Het CT zou graag zien dat deze
werkgroepen nieuw leven wordt
ingeblazen en doet hierbij nogmaals een oproep aan geïnteresseerden om zich te melden
voor één van deze werkgroe-

pen.
De succesvolle bijeenkomst
voor nieuwe leden op 8 januari
2004 is voor een aantal van hen
aanleiding geweest om actief
deel te nemen aan onze verschillende werkgroepen en inventarisaties. Als CT zullen wij
hen de komende jaren blijven
volgen. Afgesproken is om eens
in de twee jaar een soortgelijke
bijeenkomst voor nieuwe leden
te organiseren.
Onze participatie binnen het

SVN (Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland) heeft
geleid tot een brief aan het bestuur van het SVN welke tot een
belangrijke ontwikkeling heeft
geleid. In de vergadering van
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het SVN van 14 oktober 2004 is
besloten dat er meer uitwisseling zal plaatsvinden tussen de
aangesloten werkgroepen. Zo
zullen gemeenschappelijke problemen van de werkgroepen,
zoals digitale verwerking waarnemingen, huisvesting en het
activeren van leden centraal besproken worden om zo te leren
van eikaars successen.
Het aansturen van de werkgroepen inzake het indienen van
meerjarige begrotingen waarvoor subsidie aangevraagd kan
worden bij sponsoren, zoals
Postcodeloterij en Anjerfonds,
heeft in onze ogen te weinig opgeleverd. Dit valt voor ons niet te
rijmen met de geluiden die wij
informeel uit de werkgroepen

vernemen. De evaluatie van de
activiteiten van het CT in de
Avifaunavergadering van september 2004 liet zien, dat het CT
naar tevredenheid van de aangesloten werkgroepen functioneert. Alleen het ontbreken van
een aanspreekpunt voor het CT
binnen het Algemeen Bestuur in
de vorm van een nieuw Bestuurslid Avifauna blijft een punt
van zorg.

De belangrijkste activiteiten van
de Subgroep Avifauna in 2004
waren de volgende:
De eerste jaarlijkse inventarisatie
-van de geplande vijf- van de
Waterleidingplas Loenderveen,
is voortreffelijk gecoördineerd
door Piet Spoorenberg en geheel volgens plan verlopen.
Nieuwe leden hebben hierbij
een belangrijke bijdrage geleverd.
Het door Jelle Harder opgezette
Ransuilenproject is ook prima
uitgevoerd. Het resultaat kwam
overeen met de landelijke negatieve trend; slechts 79 Ransuilen
werden op de roestplaatsen binnen ons werkgebied aangetroffen.
De door Jelle vervaardigde I Jsvogelhandleiding is een prachtig

document geworden vol informatie over aanleg, controle en
onderhoud van ijsvogelwanden.
Monitoring van de Boerenzwaluw op de 40 aangebrachte
nestplankjes onder bruggen en
duikers leverde voor de Vechtstreek één broedgeval op, De 60
aangebrachte plankjes in de
Eempolder waren succesvoller:
zeven broedgevallen en negen
broedgevallen van de Witte
Kwikstaart.

De 'Vogel van het jaar’ komt na
een jaar weg geweest te zijn
weer terug, maar nu gekoppeld
aan en gecoördineerd door één
van de aangesloten werkgroepen. De Werkgroep Roofvogels
bijt het spits af en heeft de Sperwer, die steeds meer de bebouwing opzoekt, tot vogel van het
jaar 2005 gekozen.

De inventarisatiegegevens van
Cruysbergen zijn aan het GNR
verstrekt in verband met het verkrijgen van vergunningen door
GNR voor het uitvoeren van
nieuwe beheerswerkzaamheden

in Cruysbergen.
In de verdeling van het coördineren van de werkgroepen door
de leden van het CT heeft na het
vertrek van Mare van Houten

een herschikking plaats gevonden.

3. Subgroep Communicatie
Het verenigingsblad De Korhaan
is dit jaar weer vijfmaal verschenen. De redactie bestaat nu uit
Rietje Vettkamp, Willem-Jan
Hoeffnagel, Josée van Beek en
Joost van Ramshorst. Er is
meestal voldoende kopij, maar
het is soms wel nodig om auteurs te stimuleren tot schrijven.
Samen met het redactieteam
wordt meer structuur in de werkzaamheden aangebracht. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe,
modernere opmaak met meer
afbeeldingen in kleur. Een oproep in De Korhaan voor ideeën
en mogelijk een nieuwe naam
voor ons clubblad leverde uitge-

De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

sproken reacties op. Onze stripheld Kor Haan moest zelfs een
keer plaatsmaken voor Piet
Roodborsttapuit. Men blijkt gehecht aan de huidige naam en
opzet. Dit betekent dat veranderingen zorgvuldig zullen worden
voorbereid en doorgevoerd.

De lezingenavonden zijn weer
georganiseerd en geleid door
Wim Ie Clercq. De avonden worden door circa 50 belangstellenden bezocht. Het programma is
naar tevredenheid.
Tijdens de lezingenavonden verzorgde Bertus van den Brink de
informatie- en boekenkraam. Hij
is ook aanwezig met een promotiekraam bij verschillende externe evenementen. Verschillende
andere leden ondersteunen
deze activiteiten. De VWG heeft
met een vogelwaamemingspost
in de Eempolder meegewerkt
aan de sponsorfietstocht Rondje
Soestdijk van de Rotary Club
Soestdijk.
De website van de VWG is bijgewerkt. Verouderde teksten zijn
geschrapt. Het excursie- en

lezingenprogramma staat weer
op de website, en wie nu inlogt
hoort bolderende Korhanen.
Aan het eind van het jaar is nog
nieuwe informatie toegevoegd.

Het Goois Vogelnet blijft een
succes. Êr zijn meer dan 300
deelnemers, die bijna dagelijks
per e-mail interessante waarnemingen en berichten aan elkaar
doorgeven. Hoogtepunt waren
de berichten over de Grote geelpootruiter, die landelijk veel belangstelling kreeg. Andere krenten in de pap waren de "zeetrek” bij Muiden, Pestvogels en
Noordse goudvinken. Op het
vogelnet worden ook de resultaten van het ringstation en de
trektellingen in het Corversbos
bekend gemaakt. Enkele keren
zijn excursies en andere evenementen aangekondigd. De wekelijkse vogeltrekwaarnemingen
De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

Bruine kiekendief

in het Corversbos worden ook

op een aparte website bijgehouden.
De uitvoering van de communicatieactiviteiten is hiermee in
het afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen, maar verdere

verbeteringen zijn nog gewenst.
4. Subgroep Cursussen
De voorjaarscursus vogelherkenning voor volwassenen was
goed bezet met 63 cursisten,
waaronder veel oude gezichten
die door hadden dat herhaling
de beste methode is om nog
meer te weten te komen over de
vogels in ons land. Omdat men
ook massaal deelnam aan de
excursies waren we extra blij
met een aantal excursieleiders
dat onze vaste groep excursieleiders wilde versterken. Zij hebben allen met veel plezier hun
kennis over vogels met de cursisten gedeeld.
De najaarscursus was in vergelijking met andere jaren veel minder goed bezet. Na jaren van
ruim 60 deelnemers, nu een da-

Illustratie: Erik van Ommen

ling tot 44 cursisten. Een positief
punt was dat er wel veel nieuwe
gezichten bij waren, hetgeen

voor ons weer een stimulans opleverde. Ondanks het slechte
najaarsweer was de stemming
er niet minder om. Onze cursisten en wijzelf trokken ons daar
niets van aan, zodat we ook kunnen terugkijken op een fijne
najaarscursus met gelukkig ook
zon en veel vogels.
Ookdejeugdcursus, die loopt
van september t/m april, liep in
2004 prima. Het aantal kinderen
is zelfs gegroeid tot 49, verdeeld
over twee groepen.
De jongste kinderen zitten in
groep 1. Voor deze groep hebben we extra hulp in de vorm
van twee leiders in opleiding. Zij
zijn al enige jaren bij ons op de
cursus en zijn op weg goede vogelaars te worden, die hun kennis en enthousiasme ook over
kunnen brengen op de jongere
kinderen. Wij zijn dan ook heel
blij met hen.

9

Het jaar 2004 is actief begonnen
met een wandeling, knutselen,
spoorzoeken, en praten over/
luisteren naar roofvogels en
vogelkleuren. Bijzondere excursies waren een bezoek aan Fort
Uitermeer waar Comè Joziasse
ons o.a. vertelde over de muskusrat en de bestrijding daarvan. Natuurlijk hebben we in die
omgeving ook gevogeld.
Groep 2 heeft getekend, geknutseld, vogelgeluiden in spelvorm
geleerd en ook lekker buiten gespeurd en geluisterd naar vogels. Excursies vonden plaats
naar de Oostvaardersplassen,
en de Vijfhoek in Muiden. Daarnaast heeft groep 2 als paarden
gewerkt bij het schoonmaken
van het Visdiefjeseiland in Huizen. Daarmee hebben ze zelfs
de krant gehaald!
Groep 1 en 2 hebben samen de
cursus afgesloten met voor
groep 1 een hele dag en groep
2 een heel weekend in ‘t Laer.
Zo'n weekend bestaat uit excursies en spel-leer vormen, maar
ook voetballen, geluiden luisteren, snoepen, lachen en natuurlijk kort slapen. Een mooi besluit
van een leuke cursus.
In september zijn we weer gestart met 2 groepen. We hebben, buiten de twee hulpleiders,
versterking gekregen van
Anneke v. Dalen als leidster. Zij
draait mee of ze nooit anders
gedaan heeft. Hierdoor beschikken we nu over elf leid(st)ers.
Groep 1 telt veertien kinderen en
groep 2 achttien kinderen.
De eerste dag van de nieuwe
cursus was er weer de gebruikelijke kennismaking met een aantal onderwerpen die we tijdens
de cursus behandelen. Voor
deze bijeenkomst waren de
ouders ook uitgenodigd. De tijd
vloog om, maar gelukkig was er
tijdens de rest van de cursus
volop tijd om de onderwerpen
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2004 2003 2002 2001

Ochtend wandel-, vaar- of fietsexcursies
Dagexcursies
Avondexcursies
Openbare excursies
Weekendexcursies
Totaai

alsnog uitgebreid te bespreken.
Groep 1 heeft over uilen gesproken, een uilenexcursie bij Kasteel Groeneveld gehad, lekker
spannend, getekend, (vreemde
vogels) geknipt en geplakt en
zodoende van al die speciale
stukjes een mooie vogel ge-

maakt. Hierdoor hebben ze ondertussen tevens geleerd waar
en hoe ze moeten kijken! Binnenkort gaan ze ook nog braakballen uitpluizen en opplakken.

Groep 2 is begonnen met werken in het bos voor Natuurmonumenten. Dat doen ze
graag, lekker buiten, vies worden en ook iets voor vogels
doen. Daarnaast was er een

fietsexcursie naar de Bovenmeent en een uilenexcursie bij
Kasteel Groeneveld. Er is verteld
over de Ijsvogel en over uilen.
De kinderen genieten zeer. Met
elkaar kunnen ze werken en
giebelen en dat hoort op die
leeftijd. De oortjes staan ondertussen overigens wel wijd open!
Groep 2 sluit het jaar af met het
schoonmaken en repareren van
de nestkasten in de tuin van het
Bezoekerscentrum en het bespreken van de nestvondsten.

Al met al een goed jaar voor vogelaars en vogelaartjes!
5. Subgroep Natuurbescherming
In juni 2004 heeft ons lid Ricardo
van Dijk een uitgebreide en
goed gedocumenteerde rapportage van een vogelinventarisatie
van de Bloemendalerpolder en
de Gemeenschapspolder Oost
afgerond. In de polders komen
o.a. de Grutto en Tureluur voor,
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hetgeen Rode lijstsoorten zijn. In
de bovengenoemde polders
hebben de gemeenten Weesp
en Muiden grootschalige bouwplannen. Het inventarisatie-

rapport is aan de betrokken
overheden en natuurorganisa-

ties aangeboden. In 2005 zal de
subgroep de verdere ontwikkelingen rond dit gebied kritisch
blijven volgen en waar nodig bezwaren aantekenen.

Namens de vogelwerkgroep
heeft het bestuur verder een bezwaarschrift ingediend tegen het
ontwerpstreekplan van de Provincie Utrecht. Hierin was voorzien in plaatsing van een groot
aantal hoge windturbines, o.a.
langs de Al bij Eemnes/Baarn
en Bunschoten/Amersfoort. Bij
de besluitvorming rond het

ontwerpstreekplan bleek gelukkig dat er geen politieke meerderheid voor de plaatsing van
de windturbines was, dit vanwege de verwachte landschapsvervuiling en natuurschade. De
plaatsing van windturbines op
deze locaties wordt dus niet opgenomen in het definitieve
streekplan. Ons bezwaarschrift
heeft daar zeker aan bijgedragen!.
In de tweede helft van 2004 is
een nieuw bestuurslid gevonden
voor de Subgroep Natuurbescherming. De natuurbescherming in ons werkgebied zal in
2005 ook zeker weer veel aandacht vragen. Nieuwe plannen
voor bijvoorbeeld meer wegen,
woningen en recreatiegebieden
vragen om een kritische houding van zoveel mogelijk leden
van onze Vogelwerkgroep. Dus
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schroom niet om zaken te melden die u leest, ziet of hoort en
waarbij u denkt, hier klopt iets
niet! We kunnen dan samen kijken wat we daaraan kunnen
doen. Tot kan gemeld worden
dat ook dit jaar weer nieuwe afspraken zijn gemaakt voor
snoeiwerkzaamheden voor
Staatsbosbeheer.
6. Subgroep Excursies
In 2004 is weer een interessant
excursieprogramma gerealiseerd met in totaal zeventien uitstapjes (zie tabel). De ochtend
wandel- of fietsexcursies richtten
zich zoals gebruikelijk hoofdzakelijk op het bezoeken van het
voor ons werkgebied kenmerkend groot pallet aan biotopen.
De dagexcursies richtten zich
juist wat meer op gebieden buiten ons werkgebied. Samen met
de deskundigheid van de excursieleiders zorgt dit ervoor, dat
de leden veel soorten vogels in
een grote variatie aan biotopen
kunnen waarnemen en bewonderen.

Aloude succesnummers stonden weer op het programma,
zoals; de Eempolders, Hilver-

sumse Bovenmeent en Naardermeer, Amsterdamse waterleidingplas bij Loenen, de Stulp en
de Gooimeerkust. De excursie
(begin augustus) naar diverse
plekken in Noord-Holland is wegens het succes van 2003 in
2004 geprolongeerd. Nieuw in
2004 was de bijzonder geslaagde dagexcursie naar de Ooijpolders en de Millingerwaard. Ook
nieuw was de bolderkarexcursie
in oktober door de Oostvaardersplassen. De kar zat boordevol en we moesten nog diverse

gegadigden teleurstellen en

Grauwe kiekendief
voorjaarsweekeinde moest zondag helaas ingekort worden als
gevolg van de overvloedige regenval. Het najaarsweekeinde
kende iets minder deelnemers,
dan het voorjaar, maar het weer
was wel prachtig en de aantallen
vogels en vogelsoorten fantastisch. Het was een weekend
waar ook veel soortenjagers op
het eiland vertoefden, die zich
werkelijk het snot voor de ogen

fietsten van de ene exoot naar
de andere. Op zich ook vermakelijk om naar te kijken.
Het bestuur heeft besloten in
2005 de excursies in beperkte
mate ook open te stellen voor
niet-leden. We verwachten hiermee de belangstelling voor het
kijken en beschermen van vogels in ons werkgebied te vergroten en mogelijk ook nieuwe
leden te werven. Voor zover het
een openbare excursie betreft
zal daarvoor ook via de regionale pers aandacht gevraagd
worden.
Verheugend is tot slot dat onze
groep weer verder is aangevuld
met enkele enthousiaste (aspirant) excursieleiders. Tot slot
gaat de hartelijke dank en ons
applaus uit naar alle excursie-

De weekendexcursies begin
april en begin oktober waren
beide op het mooie Vlieland. Het
De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

zijn er 203 soorten gespot waaronder de Turkse Boomklever,
de Rotskruiper, enz. Teveel om
op te noemen, dus zij hierbij verwezen naar het verslag van deze
reis. Veel bijzondere vogels werden bovendien niet slechts één

keer waargenomen, maar zo ongeveer iedere dag. Onvergetelijk
was ook de slotavond met een
heerlijke barbecue en onvervalste Griekse muziek.
7. Subgroep Algemene Zaken
De verwerking van de ledenadministratie en de inning van de
contributiegelden is in 2004 verzorgd door Francien Wilms. Ook
het bijhouden van de ledenlijst
vormt een belangrijke taak, dit in
verband met de velen mutaties

(zie de Korhanen van het afgelopen jaar). Aldus konden bestuur
t
en subgroepen over de noodzakelijke actuele gegevens beschikken.
Het aantal leden bedroeg 637
per 30 november 2004. Hierbij
een nader overzicht waarin ook
de mutaties van 2004 zijn verwerkt.
Bep Dwars heeft er ook dit jaar

leiders voor hun geweldige inzet.

weer voor gezorgd dat ons blad
De Korhaan bij de leden in de
bus kwam. Dit ging soms met

In 2004 is door de Commissie
Buitenland één reis georganiseerd, maar wat voor één. Een
week naar Lesbos, het Mekka
voor vogelaars. Met 42 leden

veel hindernissen gepaard,

thuis laten. De tocht door de

“Serengeti” van Nederland was
indrukwekkend.

Illustratie: Erik van Ommen

waardoor de Korhaan later dan
de bedoeling was van de drukker kwam. Ook de vogel- en
natuurtijdschriften zijn weer door
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Aantal leden per 30-11-2004
Aantal gewone leden
Aantal huisgenootleden
Aantal ereleden
Aantal jeugdleden
Totaal aantal leden

1

les op één spaarrekening en nu
staat het grootste gedeelte op
een hoger renderende intemetspaarrekening. De eerste rekening leverde één keer per jaar
uitbetaling van de rente op, de
laatste rekening doet dat per
kwartaal. Het gevolg is dat de
renteopbrengst nu schijnbaar
hoger is, maar reken daar volgend jaar niet op, ook al omdat
het rentepercentage alleen maar

6

lager wordt.

549
78
8

2
637

Mutaties ledenbestand in periods:
16-12-2003 tot 30-11-2004
Aantal nieuwe leden

48

Aantal leden opgezeg
Aantal leden adnes onbekend
Aantal leden overleden
Aantal leden uitgeschreven
(diverse redenen)
Totaal uitgeschreven

42

4

S3

Bep ingeboekt en voor de samenstelling van de literatuurlijst
doorgegeven aan Paul Keuning.
Paul heeft deze activiteit van
Rob Kole overgenomen.
Door de nog steeds minder goede toegankelijkheid van ons archief (verdeeld over twee verschillende locaties) zijn de ar-

chiefwerkzaamheden alleen
door Bep verricht. De kasten bij
Sherpa in Baarn moesten daar
weg en zijn door enkele behulpzame (bestuurs)leden verhuisd.
Wegens een verbouwing is de
inhoud nu nog moeilijker te bereiken. Gelukkig is er een locatie
gevonden waar een deel van
onze activiteiten in het nieuwe
verenigingsjaar gaat plaatsvinden en waar we mogelijk ook
met meer leden aan ons daar
onder te brengen archief kunnen werken.
8. Penningmeester
bet verenigingsjaar 2004 wordt
ten opzichte van de begroting
toch nog wel behoorlijk afgesloten. Sommige kostenposten zijn
prima begroot, andere posten

niet. Een voorbeeld is de huur
van diverse ruimten: tot begin
2004 kosteloos, maar ineens
moest er betaald worden. Per
keer weliswaar niet veel, maar
enkele keren maal weinig loopt
ook op.
Een ander voorbeeld is de ontvangen rente: vroeger stond al-
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daarbij aan de Subgroep Cursussen, de Roofvogelwerkgroep, de Subgroep Excursies,
de Weidevogelwerkgroep, de
Commissie Buitenland, de promotiestand, het ringstation en
misschien ontdekken we in de
toekomst nog wel meer financiële zaken waarvan verantwoording gewenst is. leder nieuw onderdeel noopt evenwel tot een
aanpassing van de beginbalans
per 1 januari. Maar het voordeel
is wel dat onze vereniging
steeds doorzichtiger wordt en
dat is alleen maar goed voor
een gezond financieel beleid.
Voor de penningmeester wordt
het wel wat lastiger; bij elkaar
kennen we nu immers maar
liefst achttien kas-, bank- en

De contributieopbrengst is vrij
constant. Dank is wederom op
zijn plaats voor die leden die
meer betalen dan de minimale
contributie (de totale extra opbrengst is € 1.574,69. Dit is overigens wel bijna € 165,- minder
dan in 2003), Uw penningmeester is maar wat blij met zijn onvermoeibare steun en toeverlaat
Francien Wilms, Zij zorgt perfect
voor de inning van de contributie, voor het achter de broek
aanzitten van niet-prompte betalers en voor de ledenadministratie. Door haar is het voorts
mogelijk om op een deugdelijke
adressering van bijvoorbeeld De
Korhaan te kunnen blijven rekenen.
Groei van het ledental blijft gewenst omdat zonder groei de
rek er op den duur uitgaat en
een eventuele trendmatige aanpassing van de contributie maar
ten dele doorwerkt. Een opsteker was de wijze waarop de
Vogelwerkgroep is bedacht
in het kader van de nalatenschap van Yves Vogel. Dankzij
het hiermee gemoeide bedrag
van € 2.385,-- kunnen penningmeester en leden terugkijken op
een in financieel opzicht prima
jaar. Jammer dat nog elf leden
voor een bedrag van € 166,hun contributie nog niet hebben

de invloed van onze nieuwe
huisvesting op de begroting
zijn? Welke kosten die vroeger
buitenshuis werden gemaakt
vallen nu juist weg en welke
nieuwe kosten ontstaan? Een
ding is zeker: mede dank zij het
reeds jaren geleden ingezette
voorzichtige beleid om voortijdig
te reserveren voor nieuwe omstandigheden kunnen wij onvoorziene gebeurtenissen met
vertrouwen tegemoet zien.
Een andere belangrijke kostenpost is De Korhaan. Ons
verenigingsorgaan is hèt middel
bij uitstek om met de leden,
maar ook met de buitenwacht,
te communiceren. Daarom is het
bestuur er veel aan gelegen dat
De Korhaan regelmatig uitkomt,
er goed verzorgd uitziet en de
moeite van het lezen waard is.
Samen met andere promotiemiddelen zoals het Goois Vogelnet, persberichten, publicaties,

betaald.
Voorts wordt de trend die al eerder is ingezet, voortgezet: het
zoveel mogelijk opnemen van
alle financiële plaatjes die in
onze vereniging spelen. Denk

www.vwg-gooi-eo.nl, kunnen wij
van onze VWG een vereniging
met een meer gezaghebbende
stem maken.
Een probleem met financieel
min of meer zelfstandige onder-

giroboeken!

Het komende jaar wordt een jaar
van leren. Wat zal bijvoorbeeld
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delen van de VWG blijft de tijd:
de penningmeester moet zijn
stukken al snel in het nieuwe
jaar aanleveren en de meeste

financiële administraties over het
afgelopen jaar zijn dan nog niet
afgerond.
Hetzelfde geldt overigens ook
voor de begroting; een goede
begroting is de financiële vertaling van het voorgenomen beleid. En het valt niet mee om van
alle onderdelen van de Vogelwerkgroep tijdig de juiste informatie te krijgen.
Nu onze nieuwe huisvesting gerealiseerd is, is de medio 2004
geïnstalleerde Commissie Automatisering gevraagd om spoed

te zetten achter de ontwikkeling
van onze digitale wereld van
vogelwaamemingen. Het resultaat daarvan wordt in de loop
van 2005 bekend, zodat over de
financiële consequenties nu nog
weinig te zeggen valt. Omdat de
post Reservering Clubgebouw
mede bestemd is voor de
aanloopkosten van nieuwe activiteiten in die nieuwe huisvesting, zullen dergelijke kosten uit
die reservering kunnen worden
betaald en dat geeft een rustig
gevoel.

U kunt het vreemd vinden of
niet: ondanks het feit dat een
goede begroting 2005 moeilijk

te maken is, is uw penningmeester -en met hem het voltallige bestuur- vol vertrouwen in
de financiële toekomst van onze
vereniging. Voorgesteld wordt
dan ook om:
de contributie voor het jaar
2005 ongewijzigd te houden;
€
16,- voor gewone leden en
€ 6,- voor huisgenootleden;
het financiële resultaat over
2004 toe te voegen aan de algemene reserve, ofwel het
eigen vermogen;
te trachten om voor de bijzondere giften van het afgelopen
jaar een goede concrete bestemming te vinden.
•

•

•

Cursus Vogelherkenning voor volwassenen
Start: op dinsdagen, zes maal,
van 15 maart tot en met 19 april
2005.

Tijd: 20.00-22.15 uur.
Plaats: Verlosserkerk, H.A.
Lorentzweg 59 hoek Ceintuurbaan, Bussum.
Kosten: € 25,- niet leden, € 20,leden VWG.
Opgeven bij: Atie van Klaveren,
Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef. Tel.035-6561426 .
Excursies; 4 maal in de tussenliggende weekends.

Wat kunt u verwachten?
Lezingen, dia’s en vogelgeluiden die verband houden met dit
jaargetijde: de vaste bewoners
en de vele zomergasten. Op een
rustige en plezierige manier
maakt u kennis met onze vogelwereld. Heeft u zin om mee te
doen? Reageer dan snel want er
is veel belangstelling voor.
Jeugdgroep

ren. In de jeugdgroep worden
beide gevonden. Om die reden
ontvingen wij van leden van de
VWG een groot cadeau; een telescoop met alles erop en eraan.
Een oudje, maar nog heel goed,
zeker om hiermee het gebruik
ervan te leren.
Wij, kinderen en leiders, zijn hier
heel blij mee. Hartelijk dank van
de jeugdgroep.

Sommige mensen hebben ‘n
hart voor vogels èn voor kinde-

Nieuws van Ecoteller
Sinds enige tijd is de Nieuwsbrief van Ecoteller niet alleen op
papier maar ook digitaal te ontvangen. Tot nu toe wordt de
nieuwsbrief naar de bij ons bekende contactpersoon van een
inventariserende groep gestuurd, waarna hij of zij de
nieuwsbrief kan doorsturen naar
de individuele deelnemers.
Om dit te vergemakkelijken kan
individuele informatie voor en
door flora & fauna inventariserende vrijwilligers nu ook op
website LNH worden ingezien.
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Op de website van Landschap
Noord-Holland is allerlei informatie te vinden speciaal voor
alle vrijwilligers die zich bezighouden met het inventariseren
van natuurgegevens in NoordHolland.
Zoals de Groene Kaart, waarop
39 natuurgegevens van verzamelende vrijwilligersgroepen uit
Noord-Holland te vinden zijn.
Maar ook de Nieuwsbrief
Ecoteller, voor en door inventariserende vrijwilligers.

Wie deze digitale nieuwsbrief wil
ontvangen, kan zich aanmelden

via het contactformulier op de
betreffende webpagina. Kijk
voor alle informatie op
www.landschapnoordholland.nl/

natuurgegevensverzamelen.php. Binnenkort is
alle informatie nog gemakkelijker te vinden, namelijk via de
website www.ecoteller.nl.

Arthur Schaafsma
medewerker projecten Landschep
Noord-Holland a.schaafsma@landschapnoordholland.nl Postbus 257,
1900 AG Castricum doorkiesnummer
0251-662 252 fax 0251-873 558
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Veritee- on Wlnstrokoning 2004 Totaal

Begrotlng
€

Omschrijving
SG Avifauna
Roofvogelwerkgroep
SG Excursies: excursles
SG Excursies algemeen

-600,00
0,00
0,00
-300,00
-300,00
0,00

SG Communicatie
Commissie Buiteniand

SG Cursussen
-100,00
-1,500,00
-200,00
-750,00
-6.800,00

Ledenadministratie
Ledenavonden
Lidmaatschappen

Bestuurskosten
De Korhaan

0,00

Promoshop

-650,00
-300,00

Publieksavond
Diverse kosten
Contributies en giften

Rente
Aan Werkkapitaal SG Excursies
Aan werkkapitaal Commissie Buiteniand

Verschll
€

Ultgavan
1.606,07
1.930,50
4.662,95
103,04
179,60
20.821,37
3.446,92
440,34
1.251,91
312,25
796,56
6.420,61
4.349,49
0,00
135,48

5.109,83

500,00

1.274,47

774,47

386,55
1.480,88
205,71
478,33

Aan werkkapitaal SG Cursussen
Aan werkkapitaal Promoshop
Reservering Clubhuis
Resuttaat (aan Eigen Vermogen)

0,00
0,00

271,28
760,34
0,00
3.783,01

Totalon

0,00

53.139,15

par 01-01-2004
€

53.139,15

per 31 -12-2004

Resultant ‘04
€

€

€

10.149,34
39.044,56

1.186,76

1.946,63

70,34

70,34
113,44

Depot PTT-Post
Depot Postbus

113,44

Te ontvangen/vooruitbetaald

Werkkapitaal SG Excursies
Werkkapitaal Cursussen
Werkkapitaal Commissie Buitenland
Werkkapitaal Promoshop
Werkkapitaal Roofvogelwerkgroep
.

Reservering Clubhuis

Werkkapitaal Weidevogelbescherming
Eigen vermogen
50.481,75

-386,55
-1.480,88
205,71
478,33
-271,28
-760,34
0,00
-3.783,01
0,00

14.337,62
34.773,59

Voorraad Promoshop

Segroting 2005

22.302,25
3.718,20

-1.006,07
-478,33
386,55
196,96
120,40
1.480,88
271,28
-340,34
248,09
-112,25
-46,56
379,39
760,34
650,00
164,52
2.548,69

Werkkapitaal Weidevogels

Tot ale n

1.452,17
5.049,50

13.548,69

0,00

Batons

€

Inkomsten

11.000,00

Werkkapitaal Roofvogelwerkgroep.

Liquids middelen
Spaarrekeningen

€

€

5.640,01

428,38

867,98
4.008,30
2,161,39
1.229,68
745,15
27.526,20
149,54

1.254,53
4.279,58
3.642,27
1.990,02
266,82
27.526,20
0,00

8.153,50

3.783,01

50X81,75

3.783,01

uitgavan

Inkomstan

€

€

11.936,51
51.324,31

51.324,31

ultgavan+lnkomatan gasaldeard
€

€

Inkomstan

Contributie

+

giften

11.000,00
600,00

Rente
Totaal

11,600,00

SG Excurales;
Bijdragen voorjaarsexcursie
Kosten voorjaarsexcursie
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2.500,00
2.500,00
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Bijdragen najaarsexcursie
Kosten najaarsexcursie
Algemene kosten

2.600,00
2.600,00
150,00

Totaal

150,00

Commissie bultenland

Bijdragen excursie Lac du Der
Kosten excursie Lac du Der
Onttrekking werkkaprtaal
Bijdragen excursie Bilbao
Kosten excursie Bilbao
Totaal

3.000,00
4.200,00
1.200,00
15.360,00
15.360,00
0,00

SG Avifauna:

Weidevogelbescherming
Legselbeloning
Roofvogelwerkgroep
T uinvogebnderzoek
Ringvogelstation
Algemene kosten

505,00
600,00
300,00
300,00
135,00
400,00

Totaal
SG Curauasan:
Jeugdcursus: contributie
Kosten cursus
Bijdragen weekend
Kosten weekend

Cursusbenodigdheden
Volwassenencursus: contributie
Kosten cursus
Presentatieapparatuur
Totaal
SG Communlcatia:
Ledenavonden

De Korhaan

Promotiestand
Algemene kosten

Totaal

1.040,00
850,00
550,00
300,00
350,00
250,00
2.500,00
2.000,00
500,00
0,00
1.550,00
8,100,00
500,00
150,00
9.300,00

Huisvastingakoaten
Huur

Inrichting
Aanpassingen
Onttrekking reservering

1.200,00
500,00
300,00
2.000,00

Totaal

Automatisaring
Site 120,00
Investeringen hard- en software
Onttrekking reservering

0,00

3.000,00
3.000,00

Totaal

120,00

Bastuurskosten:

Lidmaatschappen
Ledenadministratie
Bestuuiskosten
Diversen
Totaal

250,00
150,00
1.000,00
150,00
1.550,00

Onttrekking Eigen Vermogen
Total an

NB: totaal onttrekking reservering
clubhuls
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560,00
46.570,00

46.570,00

560,00
12.160,00

12.160,00

5.000,00
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Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart 2005 in de
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, Hilversum.
Aanvang 20:00 uur.
Agenda:
1.
Opening
Verslag van de Algemene Ledenvergadering over 2003, gehouden op 25 maart 2004, Zie De Kor2.
haan, jaargang 38, nummer 2, pagina 48-51
3.
Jaarverslag 2004

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.
5.

Secretaris
Avifauna
Communicatie
Vogelcursussen
Natuurbescherming

Excursies
Algemene Zaken

Financieel Beleid
Jaarverslag penningmeester over 2004

Verslag Kascommissie
Vaststelling rekening 2004 en begroting 2005

Décharge bestuur
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing
Het bestuur van de vogelwerkgroep bestond in 2004 uit:
Voorzitter
Erik Hans van Stigt Thans
Secretaris
Mare van Houten (niet herkiesbaar)
André Kerkhof #
Penningmeester
Bep Dwars
SG Algemene Zaken
SG Avifauna
(is vacant)
Frank Kempeneers
SG Natuurbescherming
SG Vogelcursussen
Atie van Klaveren #
Joke van Velsen
SG Excursies
Rien Rense #
SG Communicatie
*

*

*

De personen waarvan de namen zijn gemarkeerd met (#) zijn in 2004 gekozen voor een periode
van twee jaar. De personen waarvan de namen zijn gemarkeerd met zijn aftredend en herkies*

baar.
Frank Kempeneers stelt zich verkiesbaar voor de functie bestuurslid Natuurbescherming.
Mare van Houten stelt zich niet meer verkiesbaar als secretaris. Er is nog geen kandidaat voor
deze vacature.
Kandidaten voor de vacante functies kunnen zich melden of worden voorgedragen. Het bestuur
verzoekt kandidaten of tegenkandidaten, voor de vacatures en de herkiesbare functies, zich zo
snel mogelijk op te geven bij de voorzitter of de secretaris.

6.
7.
8.
9.

Rondvraag
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
Pauze
Lezing van onze voorzitter Erik Hans over de vogels en andere wilde dieren van Zambia.
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Uit de veren
Subgroep Avifauna
Dit is de vaste rubriek van het coördinatieteam van de Subgroep Avifauna. Hier
vindt u onder andere nieuws en feiten over de diverse werkgroepen, oproepen,
onderzoeksvragen en voortgang van de projecten.
Dinsdag 11 januari 2005 vond
de vergadering plaats van de
Subgroep Avifauna. Waarschijnlijk was dit de laatste keer dat
onze vergadering plaatsvond in
het hoofdgebouw van Sherpa.
Vanaf deze plaats willen wij
Sherpa hartelijk danken voor het
beschikbaar stellen van de vergaderruimte en Joke van Velsen
voor haar jarenlange ‘vanzelfsprekende en geruisloze’ inzet
bij de organisatie van het geheel.
Hieronder volgt een selectie van
een aantal punten uit de notulen; belangstellenden die alsnog
de volledige notulen willen inzien, moeten mij dat even
mailen.

ook de hoge notering van de
Vink, de Roodborst en de Houtduif in de Gooise toptien. Uit het
voorafgaande moge duidelijk
zijn, dat het afhaken van vele
kleine tuinen door de werkgroep
wordt betreurd, dus aanmelden

Werkgroepvoordracht: ‘Tuinvogels’ door Fernand Jager
Femand informeert ons over de
opzet van het tuinvogeionderzoek dat in het Gooi loopt sedert
1992. De deelnemers noteren
elk kwartaal op een formulier
wekelijks van elke vogelsoort het
hoogst waargenomen aantal.
Het aantal deelnemers bedraagt

Waterleidingplas te
Loenderveen (vervolg) toege-

maar zou ik zeggen, want ook
uw kleine tuintje heeft grote gevolgen.

De Spreeuw vertoont vanaf het
jaar 2000 een afname van ongeveer vipen procent. Bij de
Spreeuw werd er over de afgelopen twaalf jaren in de wintermaanden een positief verband
gevonden tussen het koudegetal
en het aantal tuinen met Spreeuwen (wintervoeding).
Inventarisatievoorstellen:

±

40.

In de vogeltoptien van het Gooi
zien we, dat soorten als de Merel, Kool- en Pimpelmees, Vink
en Roodborst hoog genoteerd
staan. De Huismus staat na afwezigheid van vele jaren weer in
de toptien en wel op plaats 10.
Landelijk is dit plaats 4! Dit opmerkelijke verschil komt deels
voort uit de vele deelnemende
grote villatuinen, waarin Huismussen meestal niet of nauwelijks voorkomen. Dit verklaart
De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

licht door Piet Spoorenberg
Mede op basis van onze gegevens zal er vanaf 2006 een herinrichting plaatsvinden. Op dit
moment gaan de gedachten al
uit naar: het tegengaan van verdergaande verruiging en vervilting van de rietvelden, het verbeteren van de waterkwaliteit,
het terugbrengen van meer
bodemprofiel, slenken en poelen. Deze winter worden de
Loenderveense plassen leeggevist.
Getwijfeld wordt aan de zinvolheid van het jaarlijks inventariseren van het gebied; de verwachting is dat het resultaat van
2005 veel overeenkomsten zal
vertonen met dat van 2004!

Voorgesteld wordt om te inventariseren om het jaar; dit heeft

als positief gevolg, dat we gegevens verzamelen over een periode langer dan vijf jaar en dat
inventarisaties van andere gebieden in de inventarisatieloze
jaren van de Waterleidingplas
meer kans krijgen.

Bantam, Schaep en Burgh en
Boekesteijn toegelicht door
Fred van Klaveren
Johan van Galen Last, boswachter ’s-Gravelandse buitenplaatsen, zal deze inventarisatie coördineren, het uitwerken van de
gegevens gebeurt in principe
door Natuurmonumenten. Deze
inventarisatie zal binnen Natuurmonumenten leiden tot het evalueren van de invloeden van het
huidige beheer afgestemd op
oude bosgebieden.
Vandaar dat de inventarisatie
zich toespitst op soorten van het
oude bos: Groene specht, Zwarte specht, Kleine bonte specht,
Boomktever, Ruiter, Appelvink
en eventueel de Wielewaal.
Op dinsdagavond 18 januari
20.00 uur vond er een informatieavond plaats.
De eerste inventarisatieronde
begint in het laatste weekend
van februari en loopt door om
de twee weken tot begin juli.
Elke ronde duurt ongeveer vier
uur.
Vogel van het Jaar 2005: de
Sperwer toegelicht door Harry
de Rooij
We keren toch weer terug naar
‘de vogel van het jaar’. Alleen zal

vanaf nu de keuze bepaald worden door de vraag van één van
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onze Werkgroepen, dit jaar de
Werkgroep Roofvogels die gekozen heeft voor de Sperwer.
Elk jaar zal voor het kiezen van
‘de vogel van het jaar’ een andere Werkgroep benaderd worden, die dan tevens gevraagd
zal worden de coördinatie op
zich te nemen.
Hoewel het uitgangspunt is losgelaten, dat dit een vogel moet
zijn die bekend is bij een groot
publiek, kan iedereen de Sperwer toch vrij ‘gemakkelijk’ waarnemen. Zijn broedgebied ligt
tegenwoordig namelijk dicht tegen de bebouwing aan. Haviken
hebben vroegere, ver van de bebouwing gelegen broedplaatsen

van de Sperwer ingenomen.
De Werkgroep Roofvogels zal
de volgende ondersteunende

•

len.
•

•

activiteiten ondernemen:
•

•

•

een openbare lezing op 7 april
in de Bethlehemkerk te
Hilversum door Stef van Rijn
een openbare excursie eind
april in het teken van de Sperwer (aankondiging in de Korhaan)
PR via de Korhaan en de Gooi
en Eemlander.

•

Rondje Werkgroepen: mede-

delingen
Midwinterteilingen: in het
weekend van 15 en 16 januari
vonden de jaarlijkse midwinter-tellingen plaats; Rob
deelde ons telefonisch mede,
dat er voldoende tellers waren
en dat de telgegevens nog
aangeleverd worden zoals het
de afgelopen jaren gebruikelijk was.
•

•

Weidevogelnestbescherming: er hebben zich
weer vijf boeren aangemeld;
de Werkgroep bestrijkt nu een
gebied met een oppervlakte
van 950 ha Er zijn momenteel
39 vrijwilligers, maar de Werkgroep geeft aan, dat er met
name nog behoefte is aan ervaren beschermers.
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Telpost Corversbos: er is vorig jaar 108 uur geteld, dat leverde 103.000 vogels op behorende tot 121 soorten: een
record. Hieronder bevonden
zich bijzondere soorten als de
Raaf, Notenkraker en Noordse
goudvink! De Werkgroep is
van plan hun telgegevens in
de toekomst te gaan bunde-

•

•

•

nestplanken worden voortgezet. Het rapport van dit project
ligt bij de drukker. In 2004 (het
eerste jaar) was er in het
Vechtplassengebied slechts
één paar dat daar op nestelde

•

en in het Eempoldergebied
waren dat er vijf.
Eempoldertellingen: waarschijnlijk zijn er door de wisseling van de wacht tellers afgehaakt. Onze nieuwe coördinator Jan Mooij hoopt, dat deze
tellers zich weer zullen aanmelden en natuurlijk zijn ook
nieuwe tellers zeer welkom.

CES Oud Naarden: ondanks
het wegvallen van de subsidie
gaan de activiteiten gewoon
door. Publicatie van de vangsten gebeurt via het GVN
(Goois Vogel Net). Er zijn vorig
jaar meer vogels geringd dan
in vorige jaren.
Steenuilen: er zijn vorig jaar
zeven territoria vastgesteld. Er
is veel aandacht uitgegaan
naar Loosdrecht, helaas zonder resultaat. Ook de 31 gecontroleerde nestkasten leverden geen broedresultaten op.
De PR vindt o.a. plaats via de
Agrarische Natuurvereniging.
Kerkuilen: dit jaar zijn er 35
kerkuilen geringd. Ze waren
dit jaar laat met broeden en de
aangetroffen nesten waren
zeer 'kroostrijk’. Er zijn weer

Verslag bezoek najaarsvergadering SVN
De Werkgroep Vernieuwing SVN
(Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) is na
bestudering van de huidige situatie tot de slotsom gekomen
dat het SVN op een lager
ambitieniveau dient te gaan
functioneren. De band tussen
het Dagelijks Bestuur van de
SVN en de besturen van de
VWG (Vogelwerkgroepen) moet
verstevigd worden. Er is nog
geen vervanger gevonden voor
de interim voorzitter Wim Ruiten-

nieuwe kasten geplaatst.

beek.

Roofvogelwerkgroep: het
aantal Werkgroepleden blijft
constant.
Ijsvogels: op een aantal
nieuwe plaatsen worden ijsvogelwanden aangebracht;
het aantal broed paren lag in
2004 tussen de 25 en 32.

Ook is afgesproken dat de SVN
weer gaat functioneren als uitwisselingsplatform voor de aangesloten Vogelwerkgroepen: zo
zullen problemen als het opstarten van een digitaal archief hier
aan de orde komen en zullen
bevindingen van de diverse
VWG op dit gebied uitgewisseld

Nestkasten: Anco Driessen
wordt als coördinator opgevolgd door Ronald Beskers.
Hij wil het opsturen van de gegevens en de verwerking hiervan gaan digitaliseren; het is
de bedoeling dat de controleurs hun gegevens dan wekelijks inzenden. De ‘timmerdag’
zal plaatsvinden in september.
Boerenzwaluwen: ook in
2005 zal de monitoring van
nestelende boerenzwaluwen
op de in 2004 aangebrachte

worden.
Voorgesteld wordt om de bijeenkomsten in de toekomst te organiseren bij de VWG ‘thuis’: de
organiserende werkgroep bereidt dan het thema voor en zit
tevens de bijeenkomst voor.
De volgende vergadering is
donderdag 17 maart 2005 in de
‘de Kem' te Castricum.
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Voorstel vermelding Werkgroepen in de adressenlijst
van de Korhaan
in de Adressenlijst op de laatste
pagina van de Korhaan zullen
voortaan alle coördinatoren van
de Werkgroepen van de Subgroep Avifauna met telefoonnummer en e-mailadres komen
te staan. Het wordt hierdoor
voor (nieuwe) leden gemakkelijker met hen in contact te komen.
Behoeftepeiling gebruik nieuw
onderkomen (Westerheem
Hilversum) in 2005 door de Sg
Avifauna
In het nieuwe onderkomen is
een ruimte beschikbaar waar
tien tot twaalf personen kunnen
vergaderen of werken; voor dit
laatste doel zullen er ook computers geplaatst worden.
Daarnaast is er een grotere
recreatieruimte die voorlopig

twaalf keer per jaar gehuurd is.
De hoogte van de zaal is zodanig, dat er bijvoorbeeld geen
diapresentaties kunnen plaatsvinden. Zo zullen lezingen nog
steeds gehouden worden in de

Bethlehemkerk.
Afhankelijk van de ervaring zal
het bestuur bepalen, of dit aantal uitgebreid of juist verlaagd
moet worden. Het bespreken
van de beide ruimtes verloopt

via André Kerkhof. Daar deze
ruimtes voorlopig voor één jaar
gehuurd zijn, is het raadzaam
om als Werkgroep niet per direct alle gelegde contacten met
zaal eigenaren op te zeggen I
Voor ons betekent het, dat de
volgende Avifaunavergadering
waarschijnlijk in genoemde
recreatieruimte zal plaatsvinden.
Bij het huren is door het bestuur
van de VWG toegezegd, dat wij

jaarlijks één keer een presentatie verzorgen voor de bewoners!

ding Schiphol-Almere. Het betreft een studie (Milieu Effect
Rapportage) van Rijkswaterstaat
naar de mogelijkheden van de
weguitbreiding op dat traject en
de gevolgen daarvan op de omgeving. Hij zal dit melden aan
onze nieuwe man van de Subgroep Natuurbescherming:
Frank Kempeneers.
Op de website www.schioholalmere.nl staat vermeld, dat het
rapport ter inzage ligt vanaf 3 januari 2005 tot en met 30 januari
2005!

Diverse ter tafel komende zaken en rondvraag

Frank vindt, dat onze Subgroep
zich meer moet profileren op de
website van de VWG.
André geeft aan, dat de verslaglegging van gehouden inventarisaties nog steeds achter loopt.
Zo heeft Dick al aangegeven,
dat er dringend een inventarisatierapport Noord- en Zuidpolder
te Veen (2003, coördinator Rob)
moet komen in verband met
plannen voor uitbreiding van het
huidige, kleine bedrijventerrein.
Gert wijst erop, dat er in de
Eempolders op de aangebrachte plankjes acht Boerenzwaluwnesten zijn vastgesteld in plaats
van vijf.
Ricardo vraagt zich af wat er binnen de VWG gedaan wordt met
de startnotitie Hoofdwegverbin-

In verband met de late zomervakantie in onze regio vindt de volgende vergadering plaats op
dinsdag 27 september 2005.

Namens het Coördinatie Team
Subgroep Avifauna
Cor de Kruif, secretaris CT
De Dam 72, 1261 KV, Blaricum
tel. 035-5258299
e-mailadres;

cor.francisdekruif@wanadoo.nl

Overzicht Werkgroepen met gegevens vande Coördinatoren
(Opmerking van de redactie: aangezien ervoor dit overzicht geen plaats is op de achterpagina vind u dit hieronder)
Werkgroepen Sg Avifauna
1 Watarvogaltalllng
2 Midwintertelling
3 Eampoldertallingen
4 Waidevogelnestbescherming
5 Tulnvogelondarzoek
6 Gler- oaver an hulszwaluwen
7 Boaranzwaluwan
8 Talpoat Corvarsboa
9 Caa Vogairtngstatlon
10 Nestkasten
10 Staanullan
11 Karkullen
12 Roofvogeis
13 IJsvogals
/
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coordinate ran
Guus Proost
Rob Kole
Jan Mooij
Gert Bieshaar / Frits During
Fernand Jager
Dick Jonkers
Dick Jonkers / Jelle Harder
Fred van Klaveren
Dick Jonkers
Ronald Beskers
Frank van de Weijer
Harry de Rooy/ Gerard Mijnhout

HannekeSevink
Jelle Harder

tel. nrs.
035 52 51 661
033 29 99 408
035 54 29 725
035 5311 002
035 69 33 553
035 52 60 456
035 52 60 456
035 65 61 426
035 52 60 456
035 53 87 341
035 53 11 207
035 62 89 470
035 5421 019
035 69 37 858

a.oroost@tiscali.nl

rkole@wxs.nl
mooii. noorman®Dlanet. nl
g,bJeshaar@wapadoo.nl
f.c.iaaer@olanet.nl
dickionkers@tiscali. nl

dickjonhere@tjscali.nJ
f.vanklaveren@natuurmonumenten.nl
dickionkers@tiscali.nl
beskers@auicknet. nl

fh.vd.weiier® hccnet. nl

harrvderooii@olanet. nl
hannekesevink@freeler.nl
ielleharder@hetnetnl
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Sperwer: Vogel van het Jaar 2005
Een traditie van de Vogelwerkgroep is weer terug: de Vogel
van het Jaar. Voor 2005 is de
Sperwer (Accipiter Nisus) de vogel die in de speciale belangstelling staat. De bedoeling is
om dit jaar te gebruiken om de
Sperwer in ons werkgebied beter te leren kennen: hoeveel
Sperwers wonen er, waar zijn
hun territoria, waar broeden ze,
hoe gedragen ze zich en tot slot
wat eten ze. De Roofvogelwerkgroep coördineert allerlei
“Vogel van het Jaar” activiteiten
rond de Sperwer en nodigt iedereen uit om mee te doen. Men
hoeft nog geen kennis te hebben van de Sperwer. Men kan in
dit voorjaar Sperwers leren herkennen en opsporen.

Activiteiten dit voorjaar: op
zoek naar de Sperwer!
Dit voorjaar heeft u een speciale
kans om de sperwer van dichtbij
te leren kennen. De Roofvogelwerkgroep organiseert om te
beginnen twee activiteiten bij de
start van het seizoen. Op 7 april
houdt Stef van Rijn in de Bethlehemkerk te Hilversum een
lezing over de Sperwer. Stef
van Rijn is een ervaren roofvogelonderzoeker, werkzaam bij
Rijkswaterstaat te Lelystad. Al
vele jaren bestudeert hij de
Sperwer. Hij inventariseert ze,
zoekt hun nesten op, ringt, meet
en weegt de jongen. Daarnaast
brengt hij ook de sperwerpopulatie in beeld. Hiervoor vangt hij
jaarlijks alle broedende adulten
binnen een bepaald gebied. Zo
kan hij vaststellen wat er van jaar
op jaar gebeurt binnen deze populatie: hoe lang blijft een vogel
als broedvogel aanwezig, hoe
lang blijft een paartje bij elkaar,
welke wisselingen vinden er
plaats, hoe succesvol is ieder
individu, etc. Op de 7de april zal
Stef met name aandacht beste-
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den aan het leren herkennen
van Sperwers. Hij zal u uitgebreid introduceren in de wereld
van de Sperwer, hoe zien ze eruit, hoe leven zij en hoe gedragen ze zich.

Op zaterdag 23 april is er Sperwerexcursie in het Baarnse Bos.

In dit relatief kleine bos broedden het afgelopen jaar drie paartjes Sperwer met succes. Op
deze ochtend gaan we op zoek
naar oude nesten en leren we
herkennen aan wat voor habitat
de Sperwer de voorkeur geeft.
Mogelijk vinden we ai wat prooiresten of ruipennen en als we
een beetje geluk hebben zien of
horen we zo’n kleine rover. De
excursie begint om 11.00 uur bij
restaurant de Generaal aan de
Generaal van Heutslaan. Verzamelen vanaf 10.30 uur. Einde
ongeveer 13.00 uur.

merkt als de andere vogels op
zijn aanwezigheid reageren door
luidkeels alarm te slaan. Die
Kool- en Pimpelmezen en Musjes alarmeren niet voor niets. De
Sperwer is namelijk naar hen op
jacht. De Sperwer is een vogeljager en hij eet het liefst kleine

zangvogeltjes. Vroeger leefde
de Sperwer alleen in de bossen,
maar tegenwoordig is dat wel
anders. Vandaag de dag broeden veel Sperwers in de bebouwde kom. In de bossen hebben ze het door verschillende
oorzaken moeilijk. Om te beginnen hebben ze last van de Havik
die de Sperwer vooral als een
lekker hapje ziet. Met name in
de broedtijd sneuvelen veel
sperwernestjes met jonkies en
ouders door predatie van de Havik. Daarnaast is het voedsel-

Sperwer: dé roofvogel die vlak
bij u leeft
Op een bepaalde manier is de
Sperwer een hele speciale roof-

aanbod in de bossen drastisch
afgenomen. Voor kleine zangvogeltjes moet je tegenwoordig
vooral in de buurt van mensen
zijn. Op zoek naar een veiligere
leefomgeving en meer voedsel
is de Sperwer meer en meer de

vogel. Hij komt namelijk vaak
dicht bij u in de buurt. Hij doet
dit echter op zo’n heimelijke manier dat hij niet opvalt. Zijn be-

bebouwde gebieden ingetrokken. Dit betekent dat de Sperwer vlak bij ons leeft. Maar hoe
kunnen we hem herkennen?

zoek wordt vaak alleen opge-

Sperwer

Illustratie: A. Singer
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Het uiterlijk van de Sperwer
Sperwers zijn kleine roofvogels.
Het Sperwervrouwtje is een stuk
groter dan haar partner. Van kop
tot staart is een vrouw tussen de
35 en 41 cm lang, een man varieert van 29 tot 34 cm. De spanwijdte loopt van 68 tot 77 cm
voor de vrouw en van 59 tot 65
cm voor de man. De Sperwer is
te herkennen aan zijn korte
staart en zijn brede, afgeronde
vleugels. De staart is langer dan
de vleugels breed zijn en heeft 4
of 5 dwarsbanden. Deze vorm
van vleugels en staart heeft de
Sperwer nodig om goed wendbaar te zijn tijdens zijn jacht op
vogels. Ook kan hij hiermee gemakkelijk tussen bomen en
struiken door manoeuvreren. De
bovenzijde van beide seksen is
leigrijs, al is het bij de vrouwtjes
ietsje doffer. De bandering op
buik en borst is bij de man
roestrood, en bij de vrouw bruingrijs.
Vooral aan zijn manier van vlie-

gen is de sperwer goed te herkennen. Telkens worden een

paar snelle vleugelslagen afgewisseld met korte glijvluchten.

krijgen van de Sperwer in ons
werkgebied.

Om in te leven geeft de Sperwer
de voorkeur aan bosjes waarbij
de bomen niet te ver uit elkaar
staan. Een afstand van gemiddeld 3 meter van stam tot stam
vindt hij ideaal. Staan de bomen
te dicht op elkaar dan kan de
Sperwer er niet lekker meer tus-

Meedoen met De Sperwer van

sendoor vliegen. Heeft een dicht
bosje echter een paar meer

open gangetjes, dan wil de
Sperwer daar ook nog wel eens
genoegen mee nemen. Hij kan
dan toch nog in volle vaart door
zo’n bosje jakkeren. Wordt een
bos te oud en de bomen te
hoog, dan biedt het de Sperwer
onvoldoende beschutting tegen
bijvoorbeeld de Havik.
De Roofvogelwerkgroep zoekt al
jaren naar Sperwers. Deze inspanningen leveren elk jaar ongeveer 25 nesten op. Dit is op
zich een mooi resultaat, het is
echter bij lange na niet volledig.
Met uw hulp lukt het misschien
om dit jaar een goed beeld te

het Jaar
Iedereen die mee wil doen, is
ook welkom om een bijdrage te
leveren. Men kan op twee manieren een bijdrage leveren aan
de vogel van het Jaar:
1. Men kan losse waarnemingen
van Sperwers melden bij
Manneke Sevink, liefst via de

e-mail (hannekesevink(Sfreeler.nll of via de telefoon
(035-5421019),
2. Men kan gericht een bepaald
gebied op Sperwers inventari-

seren. Hierbij kan men ook
zoeken naar een eventueel
nest en dit nest in de loop van
het seizoen volgen (inclusief
het bijwonen van het ringen
van de jongen). Ook voor
meer informatie kan men altijd contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.

Hanneke Sevink

Meldpunt verkeersslachtoffers onder Steenuilen
Sinds 13 november is er een
landelijk Meldpunt voor verkeersslachtoffers onder Steenuilen beschikbaar. We vragen
eenieder .om de vondst van een
aangereden Steenuil (dood of
levend) hier te melden. Dit kan
heel eenvoudig door op de site
www.steenuilgroningen.nl (onder de menukeuze Meldpunt)
een formulier in te vullen met de
exacte gegevens over de vindplaats en van de vinder. De gegevens worden opgeslagen in
een database en direct zichtbaar
gemaakt op een waarnemingenkaart. Bij het Meldpunt kan men
alle waarnemingen vanaf 1994
kwijt.

Waarom dit Meldpunt?
Volgens Vogelbescherming Nederland vallen onder Steenuilen
in het verkeer relatief veel slacht-

Adres: Jan van ‘t Hoff Stadsweg
65, 9918 PL Garrelsweer, T:
0596 57 18 32, E:
j. vant.hoff@freeler. nl
-

offers. Uit recent onderzoek van
Peter & Wies Beersma onder
dood gevonden Steenuilen (zie

www.steenuilgroningen.nl/dode
Steenuilen) blijkt het verkeer
voor deze soort zelfs de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak te zijn. Om daadwerkelijk
iets aan dit probleem te gaan
doen, wil het Meldpunt aan de
hand van de ingestuurde meldingen en in overleg met de
plaatselijke wegbeheerders, gerichte maatregelen treffen op de
belangrijkste knelpunten in ons
wegennet. Vaak zijn dit plattelands- en provinciale wegen.
Steenuil
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Illustratie: A. Singer
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Op het laatste moment komt er nog een auto aangescheurd. Deze blijkt van de
bewakingsdienst. Kennelijk was er wat mis gegaan bij het aanmelden van onze
excursie!

Piet Spoorenberg

Excursie rond Waterleidingplas
Het beloofde een nogal grauwe
en kille ochtendwandeling te
worden. Om 9.00 uur verzamelen bij de ingang van het terrein
van de Amsterdamse Waterleidingplas bij Loenen.
Deze keer geen begeleiding
door de ons vertrouwde Jan van
Bergeijk. Die geniet inmiddels
van zijn pensioen ergens in een
Fries dorp. Ook geen vervanger
voor Jan. Nee, deze keer mochten we het helemaal zelf doen.
Adrie Vermeule en Piet Spoo-

renberg als excursieleiders in de
herkansing; want de geplande
wandeling in het voorjaar moest
vanwege zeer hevige regenval
afgelast worden.

De één na andere auto verschijnt voor het hek. Maar liefst
32 deelnemers nopen ons tot
het opdelen van de groep in
twee delen. Eén groep zal met
de klok mee en de andere tegen

over de herkenning van de vele
soorten watervogels op de plas.
Hier volgt de lijst met watervogels; Nijlgans, Grauwe gans,
Rietgans (overvliegend), Kuifeend, Tafeleend, Smient,
Wintertaling, Slobeend, Wilde
eend, Krakeend, Fuut,
Meerkoet, Waterhoen, Grote
zaagbek, Nonnetje en Brilduiker
en Aalscholver. Ook werden
meerdere Waterrallen en
Watersnippen waargenomen.
Eén en ander gelardeerd met
uitleg over de beheersplannen,
die de eigenaar heeft; namelijk
verbeteren van de waterkwaliteit
van de omringende plassen en
herstel van de natuurlijke riet- en
moerasbiotopen en bijbehorende broedvogels. Hiervoor is
onze vogelwerkgroep afgelopen

seizoen ook al actief geweest
met het inventariseren van de
broedvogels rond de
Waterleidingplas. Er kon dus
ook verteld worden over de
broedvogelsituatie in het gebied.
Precies volgens plan komen de

groepen van Adrie en Piet elkaar
op de afgesproken plek tegen.
De nodige uitwisseling van
waarnemingen en ervaringen
begeleidde het drinken van de

warme dranken uit de thermosflessen. Daarna ging de pas er
iets steviger in, want we begonnen over de vooraf ingeschatte
eindtijd uit te komen. Naast vogels kijken was er ook goede
gelegenheid om gezellig met
elkaar te praten. Kortom een
leerzame en gezellige excursie.

de klok in lopen. Halverwege is
de ontmoeting gepland en ook
de pauze met de zelf meegebrachte natjes en droogjes.

Op het laatste moment komt er
nog een auto aangescheurd.
Deze blijkt van de bewakingsdienst. Kennelijk was er wat mis
gegaan bij het aanmelden van
onze excursie. Gelukkig kon de
man ervan overtuigd worden,
dat hier sprake was van een
communicatiestoring. We konden onze wandeling starten.
Een lekkere frisse wandeling,
deze ochtend. Geen mooi licht,
geen spectaculaire waarnemingen, maar genoeg om van te
genieten. Voor velen een mooie
gelegenheid om meer te leren
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Waterleidbngplas

Foto: Joke van Velsen

De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

Boekbespreking
De Kiekendieven van het Oldambt
De Grauwe kiekendief is een karakteristieke vogelsoort voor
open akkerland. In Oost-Groningen is de soort als broedvogel
voor Nederland op het nippertje
behouden. De laatste paartjes
van deze ooit zo algemene roofvogel zochten in 1991 hun heil
in de uitgestrekte akkers van het
Oldambt. Grootschalige braaklegging in combinatie met nestbescherming luidden een bescheiden herstel in. Dankzij samenwerking tussen vogelbeschermers en akkerbouwers
broeden er ondertussen weer
zo’n dertig paar Grauwe kiekendieven. In hun kielzog doen ook
Patrijs, Kwartelkoning, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en andere
uit het moderne platteland wegkwijnende akkervogels het
goed.
De kiekendieven van het Oldambt zijn ‘s lands grootste, zoniet enige succesverhaal van
agrarisch natuurbeheer. Sinds
twee jaar volgen akkerbouwers
in Noord-Duitsland het voorbeeld van hun Nederlandse collega’s. Zij richtten een natuurvereniging op en boekten met
maatregelen als uitgekiend ingezaaide faunaranden een verrassend succes. Ook daar zitten
akkervogels nu in de lift. Akker-

natuur is daarmee Nederlands
nieuwste exportproduct.

De Grauwe kiekendieven overwinteren in West-Afrika. Ze eten
er maandenlang vrijwel uitsluitend sprinkhanen. Een sprinkhanenplaag is dan ook een feest
voor hen. De roofvogels broeden in Europa en vangen daar
vooral veldmuizen en zangvogels.
De Grauwe kiekendief is de behendigste en sierlijkste luchtDe Korhaan, Jrg.39, Nr.l

acrobaat van alle roofvogels.
Ondanks zijn lange vleugels en
staart weegt deze vogel nog
minder dan Nederlands kleinste
roofvogel de Torenvalk. Dankzij
die rankheid is de vogel wendbaar genoeg om in de vlucht
snelheidsduivels als zwaluwen
te grijpen. De Grauwe kiekendief
jaagt op zowel zicht als gehoor.
Met zijn scherpe oren kunnen
alleen uilen zich meten. Hij heeft
ook een uilachtig rond koppie,
veroorzaakt door een verenkrans. leder kopveertje is onafhankelijk te bewegen.

van deze soort bezighouden en
de vogels, dieren en landschappen die de kunstenaar op zijn
reis tegenkwam.
Van Ommen publiceerde al negentien vogelboeken. Hij beschouwt de wereld als zijn atelier. Veel aquarellen en tekeningen werkt hij ter plaatse uit. Ze
zijn dan ook zeer levendig en
expressief. Dijsterhuis toont
zich in de tekst zeer betrokken
met het onderwerp. Sinds 1997
werkt hij als zelfstandig journalist, redacteur en tekstschrijver.
Hij schrijft het liefst over natuur,
landbouw, milieu en de wetenschap.

Bijna alles wat bekend is over
de Grauwe kiekendief is te lezen

Beeldend kunstenaar Erik van
Ommen ging op zoek naar de
Grauwe Kiekendief en bezocht
de broed-, trek- en overwinteringsgebieden van deze zeldzame roofvogel. Tijdens deze
trektocht, die hem bracht tot in
het Afrikaanse Gambia, maakte
hij meer dan 300 olieverfschilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen. Samen met de sfeervolle tekst van Koos Dijksterhuis
illustreren ze het verhaal van de
Grauwe kiekendief, de mensen
die zich met de bescherming

en te zien in: “De Kiekendieven
van het Oldambt”. Gedrag, ecologie, de verhuizing van de vogel van natuur naar agrarisch
land en het kunst- en vliegwerk
van vogelonderzoekers en akkerbouwers om de soort te behouden. De uitgever heeft het
geheel in een kleurig jasje gestopt. Samen met de prachtige
beelden en de meeslepende
tekst is: “De kiekendieven van
het Oldambt’ een must op boekenplank of nachtkastje van elke
vogelaar.
Illustraties: Erik van Ommen.

Tekst; Koos

Dijksterhuis
112 pagina’s, full colour, gebonden met

harde kaft. 23 x 28 cm
ISBN 90 5011 190 4. KNNV Uitgeverij
Utrecht 2004
Prijs: € 27,95. KNNV-leden betalen
slechts € 23,95
-

Kijk voor meer informatie op:
www.knnv.nl
www.grauwekiekendief.nl
www. koosdijksterhuis.net
www.erik-van-ommen.nl
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De natuur in Nederland krijgt het de laatste decennia steeds meer voor de kiezen.
Tal van organismen komen in de gevarenzone of verdwijnen. De in 1985 door het
toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij (nu Landbouw, Visserij en
Voedselkwaliteit) uitgevaardigde Rode Lijst van bedreigde en karakteristieke
vogels in Nederland bevatte 48 soorten. Op de in 2004-lijst is te zien dat dit
aantal is gestegen tot 78 verschillende vogelsoorten. Op die nieuwe lijst is ook de
Boerenzwaluw verschenen, die als gevoelig te boek staat.

Dick+A. Jonkers

Het aanbieden van
nestgelegenheid voor
Boerenzwaluwen
Zorg voor zwaluwen
Van oudsher heeft de Vogelwerkgroep zich het lot van zwaluwen aangetrokken. Dat begon
decennia geleden al met tellingen en later met hulp aan Huiszwaluwen, gevolgd door Oeverzwaluwen en Gierzwaluwen.
Een en ander resulteerde in de
publicatie “Vogels zien en beschermen” (Harder 1992), waarin mogelijkheden voor nestelplaatsen voor Oeverzwaluwen
en Gierzwaluwen stonden aangegeven. Leden van de vogelwerkgroep waren trouwens ook
initiatiefnemer van de Stichting
Gierzwaluwenwerkgroep Nederland die in 1993 is opgericht.
Aan de Boerenzwaluw werd
aanvankelijk weinig aandacht
geschonken, maar dat veranderde aan het eind van de jaren
negentig van de vorige eeuw,
toen duidelijk werd dat deze
soort in de problemen begon te
komen.

derde er veel voor Boerenzwaluwen die graag nestelen op
melkveebedrijven. Ook in de
pluimveehouderij veranderde
veel. Tegelijkertijd nam het aantal boerenbedrijven sterk af en

-

Boerenzwaluwen in de knel
Sinds de Tweede Wereldoorlog
hebben zich tal van veranderingen voltrokken in de agrarische
sector, waaronder in de melkveehouderij. Daardoor veran-
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Boerenzwaluw
Illustratie: Erik van Ommen

bij de overblijvers werd sterk
geïntensiveerd. Overal maakte
het kleinschalige plaats voor
grootschaligheid. Op de nieuwe
gerenoveerde boerderijen met
moderne bedrijfsgebouwen en
een sterk verbeterde hygiëne en
mestopslag veranderde veel ten
nadele voor de boerenzwaluw.
Door bedrijfsbeëindiging of

functieverandering werd de situatie er ook niet beter op. (Jonkers 2001, Van den Brink 2002).
Als gevolg van de uitvoering van
nieuwe landinrichting (ruilverkaveling), waardoor bruggen en
duikers op een andere wijze
werden geconstrueerd, verslechterde de situatie in het
open akker- en weidelandschap.
De invoering van het certificaat
Keten Kwaliteit Melk (KKM) leidt
ertoe dat een belangrijk deel
van de broedparen zal verdwijnen. Dit certificaat schrijft regels
voor met betrekking tot de hygiëne in het melktanklokaal en
houdt onder andere in dat zo'n
plek tot verboden gebied voor
boerenzwaluwen wordt verklaard. Agrariërs die de regels

overtreden riskeren boetes en
uitsluiting bij het ophalen van
melk door de zuivelcoöperaties.
Afname van het aantal broed-

paren
Er wordt aangenomen dat van
1970-1990 de stand van de
Boerenzwaluw met 20-50% is
afgenomen in de meeste Westen Centraal-Europese landen
(Hagemeijer & Blair 1997). In de
De Korhaan, Jrg.39, Nr.l

Atlas van de Nederlandse vogels (SOVON 1987) komt men
voor ons land uit op minimaal
100.000 en maximaal 500.000
broedparen. De in het begin van
deze eeuw verschenen broedvogelatlas (Van den Brink 2002)
komt weer een nieuwe schatting
die inhoudt dat er maximaal
100.000-200.000 broedparen in
Nederland aanwezig zouden
zijn. Een forse achteruitgang!
Nog dichter bij huis, in het ge-

bied tussen Vecht en Eem lag
de stand aan het eind van de
jaren zestig rond de 500 paren
(Alleyn et al. 1971). In de jaren
tachtig wordt het aantal broedparen op 500-600 geschat (Jonkers et al. 1987). Recente gegevens ontbreken, maar aangenomen mag worden dat ook in ons
werkgebied het aanat broedparen drastisch is afgenomen.
Hoe slecht de situatie in het
buitengebied is geworden, is
merkbaar in Blaricum, waar
Boerenzwaluwen in woonwijken
in loggia’s en onder carports zijn
gaan broeden.
Hulpactie
Tot 2002 was er door de Vogelwerkgroep voor de Boerenzwaluw nog niets aan praktische
hulp in de vorm van het aanbieden van nestgelegenheid gedaan. Wel was er al vanaf 1998
actie ondernomen tegen de
dreigende invoering van het certificaat Keten Kwaliteit Melk.
De situatie veranderde in 2002
toen de Vogelwerkgroep begon
met een project om boeren-

den. Vooraf was een eisenpakket samengesteld waaraan
de locatie moest voldoen.
Daarna zijn zowel grote als
kleine nestplanken vervaardigd
en op de geselecteerde plekken
aangebracht. Dit gebeurde onder bruggen of duikers, waarbij
op elke locatie één of meer nestplanken zijn gemonteerd. Er zijn
zowel grote als kleine nestplanken -ai dan niet in combinatie- gemonteerd en in de meeste
gevallen meer dan één.
In het broedseizoen 2004 zijn
alle 65 locaties die samen 196

nestplanken bevatten op bezetting gecontroleerd. Helaas was
de bezetting in dit eerste jaar
nog minimaal. In het Vecht-

plassengebied was maar één
nestplank bezet en in de
Eempolders vijf. Ook de komende jaren zullen alle locaties
op bezetting worden gecontroleerd. Verder zullen aanpassingen worden uitgevoerd en ander
typen kunstmatige nestgelegenheid worden getest.
Een volledige rapportage van
het project is te vinden in de hier

over verschenen publicatie
“Boerenzwaluwen onder de
brug” (Jonkers 2004).
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zwaluwen in het Vechtplassengebied en de Eempolders nestgelegenheid aan te bieden (
Harder 2004, Jonkers 2004).
Niet in of bij de opstallen in het
agrarisch gebied, maar in open
graslandgebieden onder bruggen en duikers.
In dat jaar is eerst een selectie
gemaakt van locaties waar
kunstmatige nestgelegenheid
zou kunnen worden aangeboDe Korhaan, Jrg.39, Nr.l
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Programma
Zondag 6 maart: Ochtend wandelexcursie over de Tafelbergse en Blaricummer heide o.l.v. Piet
Spoorenberg en Hugo Weenen. Vertrek om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein naast restaurant “De
Goede Gooier” aan de Crailose weg. We gaan voor een mooie korte wandeling om te genieten van de
prachtige zang van Boom- en Veldleeuwerik. Daarnaast Roodborsttapuit, Piepers, Spechten en andere
vogels van deze typisch Gooise natuur.

Dinsdag 15 maart: Start Cursus Vogelherkenning voor volwassenen op zes dinsdagen tot en met 19
april 2005. Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 hoek Ceintuurbaan,
Bussum. Zie artikel elders in deze Korhaan!
-

Zaterdag 19 maart: Openbare ochtendwandelexcursie door Einde Gooi en langs het Tienhovens kanaal
o.l.v. Guus Proost, Wery Hegge, Nico Klippel, Adrie Vermeule, Bertus van den Brink en anderen. Deze
excursie is openbaar en dus zijn ook niet leden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Neem familieleden, vrienden, bekenden, collega’s een keer mee. Echter, kinderen jonger dan 12 jaar en ook honden
kunnen niet mee. De excursie zal ook bekend gemaakt worden in de regionale pers. Vertrek om 7.30 uur
vanaf de parkeerplaats tegenover de ingang van vliegveld Hilversum.

Donderdagavond 31 Maart 2005. Algemene ledenvergadering. Komt allen! Na de pauze zal onze
voorzitter Eric Hans dia’s vertonen van zijn reis naar Zambia Afrikaanse wilde dieren en natuurlijk ook
veel vogels. De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk in Hilversum, Loosdrechtseweg
hoek
Diependaalselaan. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.
-

Zondag 3 april: Ochtend wandelexcursie naar de Stulp o.l.v. Adri Vermeule en Frank van de Weijer. Vertrek om 7.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de midgetgolfbaan in Lage Vuursche. We gaan voor
de voorjaarszang van de diverse bos- en heidevogels waar de Stulp en omgeving rijk aan zijn, zoals
Raaf, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Groene en Zwarte specht en vele anderen.
Donderdag 7 april; Lezing over de 'Sperwer: Vogel van het Jaar’ door Stef van Rijn. Tijdens deze lezing
staat het leren herkennen en opsporen van in het wild levende Sperwers centraal. Stef zal u uitgebreid
introduceren in de wereld van de Sperwer; hoe zien ze eruit, waar leven ze, hoe gedragen ze zich, wat
eten ze etc. Voor beginnelingen en gevorderden! De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk in
Hilversum, Loosdrechtseweg hoek Diependaalselaan. Aanvang; 20.00 uur. De toegang is gratis.
-

Dinsdag 12 april: Werkcontact-avond. Nu we weer een vast clubgebouw hebben, is er gelegenheid om
elkaar wat vaker te ontmoeten. Daarom starten we weer met de oude bekende werkcontact-avonden.
Een mooie gelegenheid om ons onderkomen in te wijden. Dit gaan we doen met koffie, gebak, bruine
bonen en spijkers, onder de bezielende leiding van twee zeer eminente leden: Dick Jonkers en Joke van
Velsen. Naast het gezellig samen zijn en het uitwisselen van vogelervaringen gaan we ons serieus bezighouden met het tellen en schatten van vogels in grote groepen. We starten deze avond binnen met de
hulpmiddelen die door Dick zijn meegenomen. In het najaar gaan we het geleerde buiten toepassen. Iedereen is van harte welkom. We hopen je te zien op 12 april!
De avond wordt gehouden in Serviceflat Westerheem in Hilversum: Fred. van Eedenlaan 73. Aanvang:
20.00 uur. De toegang is gratis.
Vrijdag 15 tot zondag 17 april: Voorjaarsweekeinde op Schouwen-Duiveland.
Deelnemers krijgen 1 a 2 weken voor aanvang nadere informatie thuisgestuurd
Zaterdag 23 april: Sperwerexcursie onder leiding van Harry de Rooij en Hanneke Sevink in het Baarnse
Bos. Start 11.00 uur bij De Generaal in Baam.
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Zondag 24 april; Openbare vroege vogelwandefing in het park van kasteel Groeneveld te Baarn. Vertrek
vanaf het kasteel om 5.30 uur. Dit is inclusief een ontbijt in kasteel Groeneveld na afloop. Opgave en betaling vooraf via kasteel Groeneveld te Baarn.
Donderdagavond 28 April. Dia-lezing. Zomer Bruin is natuurfotograaf en kan beschouwd worden als
nachtvogelspecialist. Anders gezegd: uilenkenner. Voor de pauze zal hij dia’s vertonen van de Nederlandse uilen, ongetwijfeld een leerzame aangelegenheid. De tijd na de pauze zal gevuld worden met
beelden uit de broedcyclus van de Kerkuil met onder andere het uitkomen van de eieren in speciaal
daarvoor geconstrueerde nestkasten. De avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk in Hilversum,
Loosdrechtseweg hoek Diependaalselaan. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.
-

Zondag 8 mei: Dag auto wandelexcursie naar de Ooijpolders en de Millingerwaard o.l.v. Wim Ie Clerq
en Eric Hans van Stigt Thans. Vertrek om 5.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. De beroemde en schitterende Ooijpolders en
Millingerwaard zullen ongetwijfeld mooie waarnemingen opleveren van moeras- en watervogels en alle
vogels die daar weer omheen hangen.
Zaterdag 21 mei: Ochtend wandelexcursie over het Bergse pad en de Dammerkade (Ankeveense plassen) o.l.v. Joost van Ramshorst en Piet Spoorenberg. Vertrek om 5.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de
R.K. kerk te Ankeveen. Een mooie gelegenheid voor een heerlijke ochtendwandeling waarbij de moerasen rietvogels centraal staan.
Zaterdag 4 juni: Dag wandelexcursie over natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet o.l.v. Dick Jonkers. Vertrek om 6.00 uur met auto’s vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en
drinken voor de hele dag meenemen. Laarzen niet vergeten! Op Tiengemeten is een natuurontwikkelingsproject gestart dat het eiland moet omvormen tot een zoetwatergetijdegebied met een natuurlijke
afwisseling van bos, grasland, moerassen, slikken en water. Het is een bolwerk van broedende Blauwborsten en Rietvogels. Diverse soorten ganzen, eenden (o.aZomertaling), roofvogels en steltlopers zijn
er ook broedvogels.
Dinsdag 14 juni: Avond wandelexcursie via het laarzenpad langs het Naardermeer naar de Hilversumse
Bovenmeent o.l.v. Jan Bos en Wery Hegge. Vertrek om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde
van de Verlengde Fortlaan in Naarden. Een niet te versmaden avondwandeling, waarbij we veel vogels
op ons pad zullen tegenkomen. Te veel om op te noemen en te verrassend om te voorspellen.
Zondag 19 juni: Ochtend fietsexcursie door de Hilversumse Bovenmeent, langs de Vecht en via de
Spiegelpolder. Verder langs nog meer schone natuur maakt de ronde kompleet. Deze mooie tocht fietsen we o.l.v. Guus Proost. Vertrek om 6.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Hocras aan de Franse
Kampweg nabij de toegang tot de Hilversumse Meent.
Zondag 7 augustus: Dag auto-excursierondje Noord Holland o.l.v. Wim Ie Clerq en Douwe van Kleef.
Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de
hele dag meenemen. Een schitterend rondje door Noord-Hollandse biotopen. Vogels van de zee en de
zoute slikken, het duin en van de zoete slikken en binnenwateren. De tijd is onder andere perfect voor
het zien van vele steltlopers en mogelijk zitten er ook dit jaar weer enkele bijzondere soorten tussen. Er
zal op diverse plaatsen gestopt worden, om goed te kijken en verkennen.
Zaterdag 20 t/m woensdag 24 of zondag 28 augustus: een bijzondere reis, met de veerboot “Pride of
Bilbao” van Portsmouth (Zuid-Engeland) naar Bilbao (Noord-Spanje) en terug. De liefhebbers kunnen
enkele dagen in Bilbao blijven. Onderweg verwachten we zeevogels, walvissen, dolfijnen en nog veel
meer te zien (zie het verslag in het septembernummer 2004 van De Korhaan). De kosten bedragen
€ 175,- resp. € 360,- per persoon. Inschrijving tot uiterlijk 1 april 2005, maar vol=vol.
Informatie en deelnemersformulier verkrijgbaar bij de leden van de Commissie Buitenland: Wim Ie
Clercq, tel. 035-6834456, André Kerkhof, a.kerkhof@taxatie-og.nl, tel. 035-6286330 of 06-51933046 of
Engbert van Oort, e-van-oort@wxs.nl, tel. 0294-234330 of 06-12990450.
De Korhaan, Jrg.39, Nr.l
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Zaterdag 3 september: Ochtend wandelexcursie door en rond het Naarderbos en de Hollandse brug
o.l.v. Rob van Maanen en Wouter Rohde Vertrek om 7.30 uur vanaf de parkeerplaats onderaan de afslag
Gooimeer aan de Al (parkeerplaats ANWB). Dit is een gebiedje, dat vol verrassingen zit.
Zondag 18 september: Ochtend wandelexcursie door de Amsterdamse waterleidingduinen o.l.v. Piet
Spoorenberg en Guust Proost. Vertrek om 6.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Dit is een prachtig gebied en het moment de vogeltrek over en door de duinenstreek te aanschouwen. De waterpartijen in deze duinen leveren misschien ook nog leuke verrassingen op als gevolg
van de najaarstrek.
Vrijdag 7 tot zondag 9 oktober: Najaarsweekeinde op Schiermonnikoog. Een oude vertrouwde bestemming, welke garant staat voor een heerlijk weekeinde genieten van veel vogels in een goed gezelschap. U dient zich schriftelijk liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 augustus op te geven bij Joke
van Velsen per gewone post (adres achter in de Korhaan) of elektronische post
(jokevanvelsen@planet.nl) met vermelding van uw naam. adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 65,- per persoon (overnachtingen, fietsen, eten en drinken, organisatiekosten). Dit bedrag dient
uiterlijk 1 augustus 2005 overgemaakt te zijn op postrekening 2529179 t.n.v. Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum onder vermelding van “Schiermonnikoog". Indien op 1
augustus 2005 de aanmelding en betaling niet ontvangen is, dan is deelname niet meer mogelijk. Deelnemers krijgen 1 a 2 weken voor aanvang nadere informatie thuisgestuurd. De excursies starten op
vrijdagochtend (boot vanaf Lauwersoog om 9.30 uur) en eindigen op zondagmiddag.
Zondag 30 oktober: Ochtend wandel- en kijkexcursie naar Delta Schuitenbeek o.l.v. Piet Spoorenberg.
Vertrek om 8.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Dit is een relatief nieuw gebied met natuurontwikkeling in het randmeer. Het zal er ongetwijfeld weer rijk zijn aan watervogels.
Zondag 13 november: Openbare excursie door de Eempolders. Vertrek om 9.00 uur vanaf het grote
parkeerplein bij de RaBobank te Eemnes. Deze excursie is openbaar en daarom zijn ook niet-leden van
harte uitgenodigd om deel te nemen. Neem familieleden, vrienden, bekenden, collega’s een keer mee.
Echter, kinderen jonger dan 12 jaar en honden kunnen niet mee. De excursie zal ook bekend gemaakt
worden in de regionale pers.
Zaterdag 26 november: Dag auto-excursie naar Den Oever e.o. (bij Oen Helder) o.l.v. Jan Bos en Wery
Hegge. Vertrek om 8.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken
voor de hele dag meenemen.
Zondag 11 december: Ochtend wandelexcursie over de Huizerpier en door de Wolfskamer. Vertrek om
9.30 uur bij de parkeerplaats aan de haven van Huizen bij de kalkovens.

Zaterdag 14 januari; Dag auto-excursie langs de vogelkijkhutten van de Zuid-Holiandse en Zeeuwse
eilanden o.l.v. Dick Jonkers en Adrie Vermeule. Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij
het stationsgebouw).
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij excursies bulten ons
werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf NS-station Bussum-Zuid. Leden die niet over een auto beschikken kunnen vanaf dit
verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een bepaalde excursie, maar ondervindt u problemen met het bereiken
van de plaats van samenkomst omdat u bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt, schrijf dan een briefje aan Joke van Velsen
(adres achter in de Korhaan). Geprobeerd zal dan worden een passende oplossing voor u te vinden.
Deelnemers aan de excursies wordt dringend verzocht om bij alle excursies voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd
vertrokken kan worden. De bij iedere excursie vermelde deelnamebedragen dienen te allen tijde volledig te worden betaald, dit ongeacht de vraag of volledig aan het programma wordt deelgenomen. Ook indien men van bij de prijs inbegrepen zaken geen gebruik maakt, is het volledige bedrag verschuldigd. Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends en excursies waarvoor betaald moet worden, worden naast de reeds gemaakte kosten tevens adminstratiekosten in rekening gebracht. Als u later afmeldt
wordt maximaal 50% terugbetaald, dit afhankelijk van de reeds gemaakte kosten en de in rekening te brengen administratiekosten.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de in het programma aangekondigde excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in principe uitsluitend bedoeld zijn voor leden en huisgenootleden van de vogelwerkgroep. U wordt dringend verzocht naar deze excursies géén klein* kinderen en géén honden mee te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.
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Ontvangen

Literatuur

Samenstelling: Paul Keuning
Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.
De Gierzwaluw jg 42 (2) dec. '04 VWG
nale trekroutes.’ J. vd Winden ‘De interAmsterdam. Ruud Altenburg en Mars
actie tussen mensen en Zwarte sterns en
Muusse 'Eerste kalenderjaar grote meeumensen in Afrika.' B. v.d. Brink 'De inwen in Amsterdam.’ Als bijlage bij de
vloed van neerslag op de conditie van
gewone Gierzwaluw hebben zij een
de Boerenzwaluw in zuidelijk Afrika’.
prachtig boekje samengesteld met kenmerken van de eerste kalenderjaar grote
Meerkoet (4) '04 Natuurver. Wieringermeeuwen. Vergeleken worden de Zilvermeer. O. de Vries 'Veel bijzondere zeemeeuw, de Kleine mantelmeeuw, de
vogels op de telpost Den Oever door de
harde westenwind dit najaar: 113 Vale
Geelpootmeeuw en de Pontische
meeuw. Aanbevolen!
stormvogettjes!’

Argus jg 29 (4) dec. Blad van de Faunabescherming. Er is in november een
TOB 40 van dubieuze maatregelen aangeboden aan het kabinet waarmee minister Veerman een spiegeltje is voorgehouden. Greep uit de tegenstrijdige beleidsbepalingen: Op Zwarte kraaien een
Kauwen mag het hele jaar geschoten
worden. Grauwe ganzen, Kolganzen en
Smienten zijn weer bejaagbaar. Het
jachtverbod in beschermde natuurgebieden wordt geschrapt. Er wordt niets ondernomen tegen het aanhoudend illegaal uitzetten van Fazanten. Bij het houden van kalkoenen en eenden blijven
regels voor hun welzijn uit

Boomblad, Alterra jg 16 (6) dec’04
Alterra onderzocht samen met o.a.
vogelbescherming wat bepalend is voor
het succes van moerasvogels. Bekend
was dat een wisselende waterstand en
'dynamiek in het riet (jong en oud door
elkaar heen) gunstig werkt. Andere factoren waar beheerders invloed op hebben, zijn de waterkwaliteit en het
vegetatiebeheer. Lees het rapport op
info.alterra@wur.nl ‘Moerasvogels op
peil'. Ook interessant zijn de rapporten
972 en 1001: respectievelijk ‘Hoeveel ha
hebben Ganzen en Smienten nodig in
Nederland’ en 'Het verjagen -met jacht-

1

geweer!-

van Ganzen en Smienten naar

hun rustgebieden'.
Tussen Duin & Dijk jg 3 nr 4 Natuur in
Noord-Holland. N. Groen 'Weerzien na
19 jaar, Grutto’s kunnen zeer oud worden.’ Ruud Noordhuis 'Veranderingen
van de aantallen watervogels in het
Ussel meergebied'.
Dutch Birding jg 26 (6) '04 25 bladzijden met zeldzame waarnemingen, vaak
met foto, in Nederland. O.a. een Slangenarend op 29 okt.'04 bij de IJmeerdijk
in Almere,
Ficsdula jg 33 (4) dec '04 Twentse
VWG. Twee gebiedsinventarisaties; L
ter Voorde 'Inundatiegebied Woolde' en
B. Hulsebos 'Buurserzand' Het blijkt dat
vematting een enorme impuls heeft gegeven aan de soortenrijkdom.
-

Oe Grauwe gans jg 20 (4) '04 Vogel- en
natuurwacht Zuid-Flevoland. Avd Berg
beschouwt de natuurwaarden van de

Leeghwaterplas met 44 broedvogelsoorten hoog in.
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IJssslmeerberichten jg 32 dec. '04
Geen vogelnieuws. De IJsselmeervereniging blijft in de oppositie tegen IJburg
II. Onlangs heeft de Raad van State een
streep gehaald door het bestemmings-

Mena en Natuur jg 55 (4) '04 magazine
van het IVN. O. Bakker IVN-ers actief
binnen gebiedsgerichte projecten o.a.

plan.

Mourik (3) '04 VWG Rijk van Nijmegen
H. en R. Klaassen ‘Weidevogels in
Groesbeek in 2003’ H.v. Diek 'Slaapplaatstelling van Grote zilverreigers in de
Ooypolder.' L v.d. Bergh ‘Taiga-en
Toendrarietganzen rond Nijmegen, deel

op de Utrechtse heuvelrug.

Knipselkrant jg 28 (5) nov. '04 uitg
Faunabescherming. O.a. artikelen over
het verjagen van ganzen in natuurgebieden.

lil’.

De Korhaan jg 34 (1) jan. '05 B. Natuur-

punt Noorderkempen. Met Wim de Bock
genieten we van de Gierzwaluwen. Koen
Leyssen ontdekt dat meeuwen cultuurvolgers zijn, zij houden van mensen.
Da Kruisbek jg 47 (5) nov. Vogelwacht
Utrecht. FredAlleijn 'Broedvogels van
de Stulp en het Pluismeer 1 '1980-'04
Met mozaTekbeheer speeltStaatsbosbeheer in op behoefte van de verschillende leefgemeenschappen in het gebied. Door de ene keer te plaggen en
dan weer te branden, of te bekalken,
verstuiven, of inunderen wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor soorten
als Grasmus, Geelgors, Kneu en Tapuit.
Er zitten al Boompiepers, Roodborsttapuiten en Boomleeuweriken. Verder is het
Heiligenbeekdal in Amersfoort geïnventariseerd en kun je rond Houten een vogelfietsroute downloaden. Zie
www. vogelwachtutrechtnl.
Limosa 77 (2/3) dec. '04 SOVON Th.
Piersma en B. Spaans inzicht uit vergelijkingen: ecologisch onderzoek aan
wadvogels wereldwijd.' M. Klaassen ‘De
chemie tussen ouderen kuiken: stabiele
isotopen verraden de herkomst van de
eieren van arctische broedvogels.' I.
Tulp e.a. ‘Kampioenen in de kou: waar
kleine strandlopers groot in zijn.’ M.
Platteeuw 'Oe donoudelta as voorbeeld
voor de Rijn- en Maasvlakte?'
O.Ovèrdijk ‘De Lepelaar als ambassadeur voor bescherming van internatio-

Natuur an Milieu jg 28 (11/12) '04
Opinieblad vd St Natuur en Milieu. P. v.d.
Brand 'Kokkelvisserij legt het loodje'.

t

Van Nature jg 14 nov (11) 04 Ver
Natuurmonumenten. Kwade Hoek, net
buiten de Haringvlietsluizen, is een goede broedplek voor de Bontbekplevier.
Van Nature jg 14 dec (12) 04 Ver Nat.
mon. 'Toekomst Waddenzee beter 1, na
besluiten over gaswinning, verbod op
kokkelvisserij en als compensatie voor
de gaswinning een investering van 500
miljoen voor herstel van natuur in en
rond de Waddenzee.
Van~NatuA jg 15 jan (1) 05 Ver. Nat.
Mon. Tim van den Broer legt uit dat Natuurmonumenten één van de organisaties is, die uitvoering geven aan het besluit om de overlast van Grauwe ganzen
in te tomen. Vooral het sterk toegenomen aantal ganzen dat ook na de winter
in ons land blijft noopt tot beheersmaatregelen. Natuurmonumenten zelf
zal geen ganzen afschieten, maar overlast tegen gaan door eieren kapot te maken. Gradus Lemmen is zeer ingenomen met het Europees diploma voor het
beheer van het Naardermeer.

Landschep Noord-Holland jg 31 (4)
nov.'04 Marton de Boo 'Weidevogels
krijgen voorrang in de Eilandspolder.
Dier en Milieu jg 79 (4) dec. Vakblad
voor milieuhandhavers. Jan van Hulst
'Soortenherkenningpapegaai-aohtigen’.
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De Steenloper jg 22 (120) dec'04 VWG
Den Helder. Henk Post ‘Lac du Der is
ook in november interessant: er zitten
dan zo’n 100.000 Kraanvogels!’ G. Smit
'De Huiszwaluw in ons werkgebied.'
De Trlngiaan jg 27 (5) sept '04 VWG
Schagen. Truus vd Chijs ‘Broedvogels
van het Nolleniand bij Abbestede.’ In het

binnendulnrandgebied tussen Callants-

Mutaies

oog en Groote Keeten broeden soorten,
die elders afnemen: Zomertaling, Wintertaling, Tureluur, Grutto, Kwartel en Veldleeuwerik.
Vanellus jg 57 (6) dec. '04 Bond van
Friese Vogelbeschermingswachten, De
BFVW slaat de handen ineen om de
Grutto te beschermen.

HM Vogeljaar jg 52 (5) '04 L v.d. Bergh
‘Geografische variatie bij de ganzen.'
Opnieuw worden twee soorten Rietgans
apart benoemd: de Sushkins gans met
roze poten en roze snavels. En verder de
Buterlingans. Is de laatste soort een
kleurvariatie van de cameirostris ?
Hat Vogeljaar jg 52 (6) '04 P. Maréchal
‘Hoe staat het met de Ringmus?' De
trend is afnemend. L v.d. Bergh ‘De
Canadese gans'.

Vogels jg 24 (5) winter 2004 Vogelbescherming Nederland. De nieuwe Rode
Lijst: de top-78 van vogels in gevaar.
Veilige haven voor wereldreizigers.
Grutto’s, Visdief, Regenwulp en Kano-

eten zoeken rustige tussenstations op
wereldreis. F. v.d. Helm ‘De Ijsvogel.' R.
de Vos ‘Ganzen krijgen hun eigen
winterlogement’ Wat doen we er aan nu
er teveel ganzen komen? Is het niet
vooral een emotioneel probleem van de
boeren? De hele winter hebben er al duizenden ganzen op zijn land gezeten en
als er dan ook in het voorjaar honderden
soortgenoten weigeren weg te trekken
en zijn schaarse gras tot op de wortel
kaal vreten, dan springen de stoppen.
M. Wesseling 'Kleurwaarneming bij vogels'.
VHsndsn van het Gooi (4) ‘04 E.
Klomp ‘Honderd jaar natuurbescherming in Nederland en in het Gooi'.

Ledenbestand

Nieuws Leden

MWJALERS
E BAKKER
MWR BEEKMAN

JPC BERGER

J BLEEKER
E J W CONSTANDSE
R DOLLEKENS
MWE VAN DONGEN
HJ GROEN
MW M G GROEN-KLOOSTER

MWVGUUK
T J HOFSTRA
MW A M HOFSTRA-PERELAER
LIMANDT
M KASPERIEN
MWC VAN LEEUWEN

BLEQUIN
MW C LEYDEKKER

MOOSTERMAN

R SCHAEFERS
W J SCHOLTZ
MW C STOLTENBORG
MT TEN HAVE
B J TIELAND
F VOLLERS
MW B J VOS-BREMKEN
MWKWIJBURG
MWC DE WIJS

MW T WINTHORST
Adreswijzigingen
MW L J DWARS-V ACHTERBERGH
MW JANSEN-MEYER

H VAN EYCKENSTRAAT16
M. DOTINGALAAN 24
FRANS HALSLAAN 21
RUWIELSTRAAT 7
HILLENRAADT 42

1411 TM
1381 GO
1213 BJ
3626 AJ
1083 AJ
1251 AK
RABOES11
M. DOTINGALAAN 24
1381 GO
NIENHUIS RUYSKADE19
1399 GR
DRIEHOVENLAAN 7
3632 BH
3632 BH
DRIEHOVENLAAN 7
PRINSES MARGRIETHOF 7
1411 BV
WAKKERENDIJK 206
3755 DJ
3755 DJ
WAKKERENDIJK 206
NIENHUIS RUYSKADE 19
1399 GR
1411 TM
H VAN EYCKENSTRAAT 16
CORT V D UNDENLAAN 25
1412
CORT VD UNDENLAAN 25
1412
DR. ABRAHAM KUYPERLAAN 1402 SC
3742 XG
LEPELAARSTRAAT 21
1383 CL
WAARDIJNSTRAAT 60
1273 GS
REE 2
1223EE
VAN HET HOFFSTRAAT 28
DOBBELAAN 47
1394 LL
EV, ZOUDENBALCHSTRAAT 2 3552 AM
GOOIMEERPROMENADE 57 1277 ET
HEUVELWEG 22
3761 XP
3761 EJ
STADHOUDERSLAAN17A
ARMINIUSHOF 58
1216KG
DR. ABRAHAM KUYPERLAAN 1402 SC

AMERSFOORTSESTRAATWEG1411 HE

MWJ KAMSTRA
DLAOUT
MWVVAN LEEUWENSTEIN
VOGELWERKG Z KENNEMERLAND

KRUIN 59

USSENMEENT16
USSENMEENT 16

PARKLAAN 95

1275 AZ
1218 BM
1218BM
2011 KS

H WEENEN

KOGGEWAGEN 88

1261KD

NAARDEN

WEESP
HILVERSUM
NIEUWER TER AAR
AMSTERDAM

LAREN
WEESP
MUIDERBERG
LOENEN A/D VECHT

035
0294
035
0294
020
035
0294
0294

0294
0294
NAARDEN
035
EEMNES
035
035
EEMNES
MUIDERBERG
0294
035
NAARDEN
035
NAARDEN
035
NAARDEN
BUSSUM
035
035
BAARN
WEESP
0294
HUIZEN
035
HILVERSUM
035
NEDERHORST DEN BERG 0294
UTRECHT
030
HUIZEN
035
SOEST
035
035
SOEST
HILVERSUM
035
BUSSUM
035

LOENEN A/D VECHT

06
035
035
035
035
023
035

NAARDEN
HUIZEN

HILVERSUM
HILVERSUM
HAARLEM

BLARICUM

6482446
480137
6249207
232320
6611335
5317565
480137
264023
233486
233486
6940246

5311515
5311515
264623
6482446
6048175
6948175
6936093
5413473
418998
5268440
6834456
254879
2440184
5252936
6021008
6014927
6218157
6936093
46352060
6917707
5239734
6938377
0938377
5316364
5241123

Bedankt

FHBAKELS
COÖRDINATIE NME
JJ HOOFT
J VAN DER POEL

BUSSUM
GOOI EN

Overleden
MW G MARMELSTEIN
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HILVERSUM
HILVERSUM

MW W M DE BOER VAN ASPEREN
D L DEN HOLLANDER
J P W MARMELSTEIN

NAARDEN

F VOGELZANG

HILVERSUM
HILVERSUM
HUIZEN
AMSTERDAM Z-O

HUIZEN
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Veldwaarnemingen
Samenstelling: Engbert van Oort
28-12-04
1 Zuidpolder te Veld, D. Jonkers, F. Leurs, foeragerend
28-12-04
Flamingo
1 Zuidpolder te Veld,D. Jonkers,F. Leurs,met kleine zwanen vliegend
Ooievaar
09-01-05
1 Oud Naarden, VRS het Gooi, overvliegend
Kleine Zwaan
19-01-05
30 Kickestein, Loenen, H. van Tol, overvliegend
Wilde Zwaan
14-01-05
150 Noordpolder te Veld, E. Klomp, overvliegend
14-01-05
Smient
50 MaatpolderEemnes, E. Klomp, overvliegend
Krakeend
14-01-05
8 Noordpolder te Veld, E Klomp, rustend
27-12-04
Wintertaling
1 Goyergracht Blaricum, T. Hilhorst, rustend
19-12-04
2 Gracht Vesting Naarden, W. Meurs, A van Helden, rustend
Wrtoogeend
Kuifeend
06-01-05
10 Vijver Laapersveld, J. Domhof, rustend
Briiduiker
16-01-05
1 Tienhovens kanaal, H. en N. van Tol, foeragerend
Nonnetje
v.a. 05-12 21 x div.locaties, H. en N. van Tol. Een G. van Gort
Grote Zaagbek
01-01-05
1 Vestinggracht Naarden, E. Klomp, foeragerend
Blauwe Kiekendief
v.a. 23-11
6 div.locaties, D. Jonkers. F. Leurs, G. Bieshaar, VRS
Grauwe Kiekendief
04-09-04
1 Bussum, C. de Vink, juveniel, late trek
Havik
13-10-04
1 Tienhovens kanaal, H. van Tol, overvliegend
Sperwer
v.a. 16-11 10x div.locaties, A v.d. Brink, H. van Tol, E. Klomp
Ruigpoot Buizerd
19-12-04
1 Zuidpolder te Veld, G. Bieshaar, foeragerend, rustend
Visarend
15-08-04
1 Oud Naarden, VRS het Gooi, overvliegend
Visarend
1 Gooimeerkust Huizen, E. Klomp, rustend op paaltje
10-01-05
Torenvalk
19-12-04
6 Zuidpolder te Veld, G. Bieshaar, foeragerend, rustend
Torenvalk
v.a. 10-01
2x Eemnes/Naarden, E, Klomp, foeragerend, overvliegend
Smelleken
17-12-04
2x Noordpolder te Veld, D. Jonkers, E, van Oort, jagend
Smeileken
02-01-05
1 Bergse Pad, Ankeveen, M. de Graaf, jagend
04-11 -04
1 Westerheide, C. de Vink, foeragerend
Patrijs
Fazant
v.a. 06-11
3x Gooimeerkust, Huizen/Blaricum, T. Hilhorst. E. Klomp, foeragerend
Waterhoen met jongen 15-12-04 5+3 Goyergracht Noord, Blaricum, T. Hilhorst
Goudplevier
14-01-05
10 Noordpolder te Veld Eemnes, E. Klomp, foeragerend
23-01 -05
Bokje
1 Pier Huizen, S.en A Visser, opvliegend en neerstrijkend in riet
Watersnip
14-01-05
3 Noordpolder te Veld Eemnes, E. Klomp, foeragerend
06-12-04
Houtsnip
1 Pier Huizen, C. de Vink, overvliegend
Witgatje
06-12-04
1 Pier Huizen 1*eiland, C. de Vink, foeragerend, daarna wegvliegend
Reuzenstem
08-09-04
1 Wolfskamer Huizen, C. de Vink, vloog laag langs rietkraag
Halsbandparkiet
9x div.locaties in Loenen, H. en N.van Tol, rustend en/of foeragerend
v.a. 29-12
Steenuil
0801-05
1 Tuin Klaver te Huizen, A v.d Brink, rustend in een boom
Bosuil
28-11-04 2a3 Blaricummer Tollaan Laren, T. Hilhorst, naar elkaar roepend
Bosuil
09-12-04
2 Wijk Hoefijzer te Loenen, E. van Oort, naar elkaar roepend
Velduil
140105
1 Meentdijk Eemnes, E. Klomp, rustend op paaltje
Ijsvogel
v.a. 29-11
5x div.locaties, A v.d. Brink, N. van Tol, T. Hilhorst, M. de Graaf
Groene Specht
v.a. 0901
6x div.locaties. D. Jonkers, M. de Graaf, E. Klomp, I. Hilhorst, VRS
12-1204
Zwarte Spepht
1 Hitversums Wasmeer, D. Jonkers, M, de Graaf, foeragerend
Zwarte Specht
1201-05
1 Kloosterlaan Lage Vuursche, E. Klomp, uitsluitend gehoord
13-1104
1 Goyergracht Noord, Blaricum, I. Hilhorst, foeragerend
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
160105
1 Weiland Egelshoek.Loosdrecht, H.+N. van Tol, foeragerend
Grote Gele Kwikstaart v.a. 14-11
3x Goyergracht, Blaricum, D. Jonkers, M. de Graaf, I. en T. Hilhorst
Witte Kwikstaart
150105
1 Goyergracht Noord, Blaricum, I. Hilhorst, foeragerend
23-1104
1 Bovenmeent, Hilversum. C. de Vink, foeragerend
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
160105
1 Tienhovens kanaal, H. en N. van Tol, foeragerend
Merel
v.a. 01-12
1 Naarderwoonbos, Naarden, M. Schaap,albinistisch, in tuin
4 Goyergracht Noord. Blaricum, I. Hilhorst, foeragerend
Koperwiek
13-1104
v.a.OIOI 15-20 Fuohiastraat, Hilversum, E. Klomp, foeragerend, rustend
Koperwiek
Grote Lijster
v.a.05-12
4x div.locaties, D.Jonkers, I. Hilhorst, foeragerend, rustend, zang
30-1104
1 Kickestein, Loenen, H. van Tol, foeragerend
Vuurgoudhaantje
Glanskop
28-1204
1 De Beek, Huizen, D. Jonkers, zingend
Taiga Boomkruiper
080904
2 RWZ Pier van Huizen, C. de Vink, foeragerend en roepend
Boomkruiper
05-1204
2 Loenseweg, Vreeland, G. en E. van Oort, foeragerend
Klapekster
090105
1 Hoorneboegse Hiede, Hilversum, H.en N. van Tol, foeragerend
Raaf
v.a.26-10
12 div. locaties, D. Jonkers, E. Klomp,C. de Vink,overvliegend
Ringmus
18-1204
9 Kickestein Loenen, E. van Oort, foeragerend in achtertuin
Kneu
23-1104
3 Begraafplaats Zuiderhof, Hilversum, E. Klomp, foeragerend
14-11-04
Goudvink
1 Zanderij Crailo, Hilversum, G. en E. van Oort, foeragerend
Goudvink
v.a.04O1
3x Hilversum Zuid, E. Klomp, uitsluitend gehoord.

Grote Zilverreiger
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Het Vogelwerkgroep Bestuur:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Sekretaris

:

Penningmeester

;

Overige bestuursleden;
SG Algemene Zaken
SG Avifauna
SG Natuurbescherming
SG Vogelcursus
SG Excursies
SG Communicate

:

:
:

:
:
:
:

Mackayware30

E H. van Stigt Tbans
M. van Houten
A.C.A.M, Kerkhof

Luitgardeweg 28

8014 RW Zwolle
3742 EH Baarn
1211 NB Hilversum

038-4543991
035-5415603
035-6266330

Flamingohof 1

1221 LK Hilversum

06-46352060

1273 SL Huizen

0355263870
0356561426
0356838804
035-8248718

Dovenetelhof 26

LJ, Dwars-Van Achterbergh
Vacant
F. Kempeneers
A, van Klaveren
J.J.M. van Velsen
R. Rense

Zomerkade27
BerkenhofS
Dotterbloemlaan 39
Elzenlaan 40

1241 VP Kortenhoef

3742 ED Baarn
1214 KM Hilversum

Nuttiae Adressen:

Aanmelding Vogelcursus
Aanmelding Jeugdcursus
Lezingen
Promote en Verkoop
Vogelasiel Het Gooi
Vogelringstation Het Gooi

A. van Klaveren
A. van Klaveren
J.W. le Clercq
;
B.v.d, Brink
:
:
F.F. van de Woord
:
B. van Poelgeest
Waarnemingskaartjes inleveren
: E. van Oort
:
Wintervoedering Gooi en Vechtland
J.F. Kuijer
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers : N. Schram

Berkenhof3
BerkenhofS
Van het Hoffstraat 28
Waver 1
Burg. J. Visserlaan 1
Binnenhof517
Wckestein 57
Krekelmeent 21
C. van Renneslaan 22

1241 VP Kortenhoef
1223 EE Hilversum
1273 AJ Huizen
1411 BR Naarden
1412 LA Naarden
3632 WJ Loenen"/ dVecht
1218 EA Hilversum
1403 ES Bussum

0358561426
0358561426
0358834456
0355258142
0358945658
0358940996
0294-234330
0358934871
0358933389

Ledenadministratie

J.C. Ritsemalaan 1

1241 AP Kortenhoef

0358563020

:
:

;

F. Wilms-Schopman

1241 VP Kortenhoef

Vogelwerkgroep On-Line:

Het Goois Vogelnet (Nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
Vogelwerkgroep op internet
Beheerder website
St, Wintervoedering aan Koudeslachtoffers

Aanvragen via: Chans@worldonline.nl
http://www.vwg-gooi-eo.nl
Rik Prins: rik.irene@hetnet.nl
nora.schram@planet.nl

Waarnemingskaartjes kunnen ook bij alle bestuursleden worden ingeleverd. Na overleg kunnen eveneens bij alle bestuursleden nieuwe kaartjes
worden verkregen.
Voor ongelukken en/of problemen, welke ontstaan tljdens activiteiten van de Vogelwerkgroep aanvaardt de vereniging geen enkele
aansprakelijkheid. Deelname geschledt op vrijwillige basis.
De contribute voor de vogelwerkgroep bedraagt minimaal € 16,- per jaar. Na aanmelding bij de ledenadministratie ontvangen nieuwe leden een
welkomstmap met informatie over de vereniging. Voor leden uit een gezin of samenwonenden is er de mogelijkheid lid te worden ais huisgenootlid. De contribute daarvoor is minimaal € 6,- per jaar. Na aanmelding ontvangf u een acceptgiro. U kunt wachten met uw betaling tot ontvangst

van deze acceptgiro.
Schenkingen:

Wilt u de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken eenmalig of vaker steunen met een gift, dan zijn deze giften onder voorwaarden aftrekbaar op
de aangifte voor de inkomstenbelasting.
Daarnaasl kunt u in uw testament een zogenaamd legaat laten opnemen ten gunste van de vogelwerkgroep. Het is gewenst dit dan met uw notaris te bespreken.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden

voor

1 november

van elk kalenderjaar.

In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester worden declaraties voor gemaakte kosten uitsluitend gehonoreerd indien deze
uiterlijk 31 december via de coordinator van de betreffende subgroep bij de penningmeester zijn ingediend.
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