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Van de voorzitter
In de wereld om ons heen zien
we steeds veranderingen. Vogelaars zien dat natuurlijk aan veranderingen in de vogelstand en
in de verspreidingspatronen van
vogels. Deze veranderen voortdurend. Soms heel geleidelijk
soms heel sterk. Bij veel vogels
zijn er vaste patronen in de verandering te zien die optreden in
de loop van een jaar en dan
vaak cyclisch verlopen. In andere gevallen zijn er veranderingen op langere termijn en zien
we pas na een aantal jaren dat
het verschijnsel zich heeft voorgedaan. Een bekend voorbeeld
is dat van de torenvalk, waarvan
de stand met een cyclus van 3
jaar schommelingen vertoont
als gevolg van periodieke
schommelingen in de muizenstand. Een ander voorbeeld is
de geleidelijke uitbreiding van
de stand van de blauwe reiger.
Een soort die eigenlijk nog maar
heel geleidelijk bezig is zich te
herstellen van de schadelijke
effecten van het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen
in de agrarische sector, De
voorlopige resultaten van het
atlasproject van SOVON, waarvoor overigens dit jaar de laatste veldonderzoeken worden
uitgevoerd, tonen ook aan dat
veel roofvogelsoorten zich sterk
uitbreiden en de nijlgans, een
exoot waar vogelaars nog maar
een paar jaar geleden niet of
nauwelijks over spraken, komt
nu al in vrijwel alle delen van het
land voor. De oorzaak van dergelijke veranderingen is meestal
niet zo eenvoudig te verklaren.
Er kan een complex van factoren achter zitten.
Een geleidelijk optredende verandering van een geheel andere
aard zien we in dit geval niet bij
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de vogels maar bij vogelaars.
Wie goed oplet, ziet dat die in
de loop van een aantal jaren
steeds reislustiger zijn geworden. Tot een jaar of wat geleden
was de actieradius van het gros
van de leden van de Vogelwerkgroep, buiten de vakantieperioden om natuurlijk, voor het
vogels kijken doorgaans beperkt tot de eigen omgeving.
Vaak ging men in de eigen omgeving op pad voor onderzoek
of men nam deel aan de excursies die door de vogelwerkgroep werden georganiseerd. Tegenwoordig slaan veel
vogelaars verder hun vleugels
uit. Gestimuleerd door een
groeiende reeks boekjes en
tijdschriftartikelen over interessante vogelgebieden in Europa,
Amerika, Azië, Afrika of Australië, zwelt ook de stroom van vogelaars aan die er verre reizen
voor over hebben om vogels te
kunnen zien, We zien dan ook
dat er de laatste jaren steeds
vaker groepjes leden de koppen
bij elkaar steken en gezamenlijk
plannen smeden voor een buitenlandse vogelreis.
Daar is natuurlijk helemaal niets
tegen. Maar omdat er soms oproepen worden geplaatst in De
Korhaan, rijst wel de vraag of dit
soort activiteiten moet worden
beschouwd als verenigingsactiviteiten of dat dit zuiver particuliere initiatieven zijn. Duidelijkheid over deze vraag is gewenst
in verband met een eventuele
aansprakelijkheid van de vereniging. Het bestuur is zich hierover nog aan het beraden.
In sommige gevallen komt het
voor dat er door leden activiteiten worden gepland die samenvallen met activiteiten die door
de vereniging worden georgani-

seerd. Dat hoeft natuurlijk niet
altijd een probleem te zijn, maar
soms betekent dit dat we menskracht moeten verdelen. Om
eventuele knelpunten te voorkomen vragen wij leden die zelf
activiteiten op willen zetten voor
andere leden van de werkgroep
dit vooraf te melden bij het be-

stuur.
Voor het overige wens ik iedereen een prettige zomervakantie.

Rob Kole

Besluit over
Pompgebouw
in aantocht
Het ziet er nu naar uit dat binnen niet al te lange tijd door de
gemeente Bussum een besluit
zal worden genomen over een
bouwvergunning voor ons toekomstige clubhuis, het Pompgebouw nabij de Watertoren in
Bussum.
Er is nog een aantal aanvullende bouwkundige vragen gesteld aan de architect onder
meer over de brandveiligheid.
Het Goois Natuurreservaat, eigenaar van het Pompgebouw,
wil meer vaart brengen in het
verbouwingsplan. GNR is op
korte termijn op zoek naar een
projectcoördinator. Het bestuur
van onze Vogelwerkgroep
hoopt dat hierdoor meer schot
in de zaak zal komen.
De Korhaan, Jrg.34, Nr.3

Krassen van een Gooise kijker
Jaren geleden is een schrijflijster (Turdus scripsi) op de zandbult die wij het Gooi noemen actief geweest. Dit familielid van mij heeft indertijd helaas het steeds vruchtbaarder wordende biotoop verlaten. Ik
heb zijn plaats ingenomen. Pen lijster (Turdus penna) is mijn naam.
De Omgevingsmanager
Vogels in Nederland moeten het
idee hebben dat zij in het walhalla leven. Vele honderdduizenden vogelliefhebbers houden zich al dan niet via politieke
druk in Den Haag bezig met
hun welzijn. Onze gevederde
vrienden hebben dan ook een
hoge aaibaarheidsfactor en zijn
wat dat betreft vergelijkbaar met
de snoezige zeehondjes. Sommige edelherten en wilde zwijnen mogen dan wel het voorrecht hebben na een koninklijk
schot een lichamelijke aftakeling in dit aardse paradijs bespaard te blijven, maar toch. Je
zult maar een mol zijn die het
gazon van een vogelbeschermer omwoelt. Een klem is je
deel. Een muis of rat waar een
overheerlijk hapje met bloedverdunnende cumarine of ander
rodenticide op ligt te wachten.
Een muskusrat, waarvan er jaarlijks honderdduizenden in de
voor hen opgestelde fuiken verdrinken, of een egel, geplet onder de wielen van onze heilige
koe.
Je kunt toch maar beter een vogel zijn. Beschermd sinds de
Vogelwet van 1912, gevolgd
door die van 1936 en onlangs
door de Flora- en Faunawet die
de Vogelwet vervangt. Zelfs de
vrijheden van de zich natuurbeschermers noemende jagers
worden hierdoor ingeperkt. Er
zijn zelfs speciale vogelreservaten. Mocht de vos willen proberen bij kolonies te komen, dan
zorgen rasters met schrikdraad
er wel voor dat hij van een
koude kermis thuiskomt.
Strenge winters zijn voor een
aantal soorten geen probleem
meer. Massale voederacties zorDe Korhaan, Jrg.34, Nr.3

gen ervoor dat de natuurlijke
selectie wordt ingedamd. Dreigt
het kritieke punt voor de overleving van een vogelsoort toch
bijna bereikt te worden, dan
wordt er een herintroductieprogramma gestart.
Gebrek aan nestgelegenheid
hoeft geen probleem te zijn.
Koolmezen profiteren binnen en
buiten bebouwde kommen van
massaal opgehangen nestkasten, maar zorgen er door
hun dominantie tegelijk voor dat
kleinere holenbroeders weinig
of geen kans krijgen. De enige
die hen de baas kan is de bonte
vliegenvanger. Gierzwaluwen
kunnen kiezen uit een keur aan
dakpannen, neststenen en nestkasten. Betonnen oeverzwaluwwanden zijn het alternatief voor
slingerende beken en rivieren.
Er zijn nestkommen voor boeren- en huiszwaluw. Voor ooievaars worden boomnesten,
nestpalen en daknesten
opgetuigd. Er zijn torenvalk- en
bosuilkasten. Slechtvalken kunnen in kasten bij de hoge
schoorstenen van electriciteitscentrales terecht en de kerkuil is
door de aangeboden nestgelegenheid een boerenuil ge-

worden. Steenuilpijpen hangen
in bomen en ingegraven melkbussen of buizen wachten op
bergeenden. Voor visarenden
staan nestpalen klaar! Voor degene die geen keus kan maken
aan welke soort hij hulp kan bieden is er een boekje beschikbaar met beschrijvingen van
veertig soorten waarvoor nestgelegenheid gecreëerd kan
worden. Woningzoekenden zouden haast jaloers worden op dit
overstelpende woningaanbod.
Binnen het kader van de actie
“Tom Poes verzin een list” heeft
men in het Haagse een beleid
ontwikkeld om een andere bedreigde diersoort, de
nooddruftige agrariër, te hulp te
schieten. Vogels kunnen daar
wel bij varen. Gedoogbeleid
zorgt ervoor dat ganzen met
vette buiken van de eiwitrijke
graslanden naar hun broedgebieden in het hoge noorden
kunnen vertrekken. Het profijt is
wederzijds. De rotganzen worden niet zonder reden wel eens
de ganzen met de gouden voetjes genoemd. Er worden subsidies voor landschapsonderhoud
verstrekt, zodat wilgen weer
worden geknot en heggen worden onderhouden.
Perceelsrandenbeheer moet patrijzen en kerkuilen weer op de
been helpen. De moderne boer,
die in het verleden bij de plannen voor de instelling van de
nationale parken vreesde een
soort parkwachtersfunctie te
krijgen, hoeft niet bang te zijn
dat hij door zijn collega’s op de
zeer grote fabrieksmatig werkende bedrijven met de nek zal
worden aangekeken. Hij is een
omgevingsmanager geworden.
PENLIJSTER
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Opnieuw kan een soort aan de Gooise avifauna worden toegevoegd. Deze keer
was het een rode rotslijster die vogelaars uit alle windstreken naar Blaricum lokte.

Dick+A. Jonkers

Rode rotslijster bezoekt ’t Gooi
De altijd speurende Ruud van
Beusekom trof samen met Hans
van Ruiten op 4 mei even na
twaalven een rode rotslijster aan
in de groeve Oostermeent bij de
Warande in Blaricum, bijna op
een steenworp van mijn huis.
Frans Leurs, die mensen bij de
oeverzwaluwenwand zag, ging
controleren of daar iets vreemds
gebeurde en viel met zijn neus
in de boter.
Toen ik tegen half drie op de
opgegeven plek arriveerde leek
het of de vogel verdwenen was.
Na ongeveer drie kwartier goed
rondkijken en zitten wachten
dook de rode rotslijster op uit
een laagte in het terrein, ging
eerst vrij dichtbij op een
afrasteringspaal zitten en vloog
daarna naar een enkele tientallen centimeters hoog berkje.
Het was een adult mannetje
waarbij het blauw op kop en
nek, de oranjebruine borst en
het wit in de rug en de bruinzwarte vleugels goed opvielen.
Vanaf het struikje, en later ook
vanaf andere hogere punten,
ondernam de vogel op klapeksterachtige wijze duikvluchten in
de begroeiing. De inmiddels
ook al weer enige tijd aanwezige Ruud had al eerder gezien
dat hij een wilgenhoutrups verorberde.
Het effect van het plaatsen van
de waarneming op de Vogellijn
van de Dutch Birding
Association en doorgeven via
het piepersysteem begon merkbaar te worden. DBAers en leden van de Vogelwerkgroep die
gebeld waren, arriveerden en
het werd druk. Een waarnemer
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Rode rotslijster
had extra geluk toen hij op de
Al bij Muiden in een file kwam
te staan en daar twee overvliegende Alpengierzwaluwen opmerkte, Tot laat in de avond waren er vogelaars in het gebied
aanwezig.
De rode rotslijster was nooit eerder in het Gooi aangetroffen.
Voor Nederland was het dit
voorjaar al de derde waarneming en daarmee de zevende
voor Nederland. In de publicatie
"Zeldzame vogels van Nederland" (Van den Berg & Bosman
1999) worden nog maar twee
waarnemingen gemeld. De eerste daarvan vond op 22 en 23

april 1951 bij Borger Compagnie
plaats (Limosa 31:188). Hierna
volgde een melding van 12-13
mei 1994 in Noordburen, Weringen (Van den Berg & Bosman 1999). De derde werd op
17 mei 1998 op de Hoge Veluwe waargenomen (Dutch
Birding 20[3]:140). Op 4 mei
1999 was een exemplaar aanwezig in de Lauwersmeer.
(Dutch Birding 21(3): 182). Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, stammen alle waarnemingen uit het voorjaar en
wel van eind april tot ver in mei.
De broedplaatsen van de rode
rotslijster bevinden zich in de
berggebieden van het westelijk
Middellandse Zeegebied en
strekken zich uit tot in Mongolië.
Ook in de berggebieden daarboven, in de lijn van Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en
zelfs in de Beierse Alpen,
Slowakije en Polen, komen wel
broedparen voor (Glutz von
Blotzheim & Bauer 1988; Cramp
1988). De soort overwintert in
tropisch Afrika.
Literatuur

Berg, A.B. van den C.A.W. Bosman
1999. Avifauna van Nederland 1. Zeldzame vogels van Nederland. GMB Uitgeverij, Haarlem / Stichting Uitgeverij van
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De Korhaan, Jrg.34, Nr,3

Op 20 april 2000 werd in het Stadskantoor van Naarden door leden van onze
Vogelwerkgroep een exemplaar aangeboden van het nieuwste
broedvogelinventarisatierapport van de vogelwerkgroep aan de burgemeester van
Naarden, Mr. J.A.N. Patijn.

Marc van Houten

Vogelwerkgroep op bezoek bij
gemeentebestuur van Naarden
Het rapport “Broedvogels van
de Vestingwerken van Naarden
in 1999” bevat de resultaten van
het onderzoek dat door een
groep leden van de vogelwerkgroep is uitgevoerd in de
loop van het broedseizoen in
het voorjaar van 1999. Bij de uitreiking van het rapport was van
het gemeentebestuur behalve
burgemeester Patijn, ook de
wethouder van milieuzaken, de
heer Den Hollander, aanwezig.

Namens de Vogelwerkgroep
waren aanwezig Rob Kole (voor-

zitter), Mare van Houten (secretaris) en twee leden van het
onderzoeksteam, te weten Nico
Klippel en Peter Vos.
In 1999 heeft een aantal leden
van de Vogelwerkgroep Het
Gooi en Omstreken een broedvogelinventarisatie gehouden
binnen de gemeente Naarden.
Het onderzoekgebied omvatte
de bekende cultuurhistorische
vestingwerken van NaardenVesting. Omdat de vestingwerken avifaunische waarden
hebben en hierover geen recente gegevens beschikbaar
waren, is deze broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Een
verslag van dat onderzoek was
al te lezen in de vorige editie
van De Korhaan.
De inventarisatie resulteerde in
een totaal van maar liefst 46
broedvogelsoorten. Het vogelgezelschaptype van de vestingDe Korhaan, Jrg.34, Nr.3

werken van Naarden kan worden gedefinieerd als rietvogelrijk
bosvogelgezelschap. Dit betekent onder andere dat het bos-

en struweelkarakter essentieel
zijn voor de avifaunische
waarde van de vestingwerken.
Kenmerkend voor het rietvogelrijk bosvogelgezelschap is dat
het zeer soortenrijk is en dat zowel bos- als watervogels tot de
broedvogels behoren. In NoordHolland bedroeg het gemiddelde aantal soorten per gebied
waarin dit gezelschap voorkwam 43, Voor de vestingwallen

was dit zelfs dus nog meer, namelijk 46.

De gevonden resultaten hebben
tot enkele aanbevelingen geleid,
welke in het rapport nader worden beargumenteerd. Zo zijn
bos en struweel essentieel voor
de vogelrijkdom van de vestingwerken. Daar zou zeer terughoudend moeten worden omgesprongen met het verwijderen
van dit type begroeiing. Uit de
plannen, van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg,
Rijksgebouwendienst en de gemeente Naarden, blijkt dat de
voorgestelde restauratie de natuurlijke waarden sterk zal verminderen. De waarde van de
Vesting Naarden is zeker niet
alleen recreatief en historisch
belangrijk. In de loop der jaren
heeft het gebied zich ontwikkeld
tot een rijk- en gevarieerd vogel-

gebied. Opvallend hierin is ook
dat de grastaluds en andere
onbegroeide plaatsen ecologisch niet interessant zijn.
De Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken, en met haar diverse
andere natuur- en milieuorganisaties en niet te vergeten zeer
vele vestingbewoners, zijn van
mening, dat er een harmonie
moet zijn tussen cultuur en na-

tuur.
De werkgroep hoopt dan ook
dat de resultaten van het rapport gebruikt zullen worden bij
het opstellen van de restauratieplannen, waarbij de daarmee
gepaard gaande ecologischeen recreatieve waarden gehandhaafd kunnen blijven.
Tijdens de bijeenkomst ontstond een levendige discussie
over de doelstellingen van de
restauratieplannen, waarbij burgemeester Patijn o.a. wees op
het belang van het herstel en
behoud van de cultureel-historische waarden van de vestingwerken. In de loop der tijden is
de begroeiing van de wallen en
muren sterk toegenomen.
Reeds in het verleden zijn er delen van de vesting gerenoveerd,
maar mede door geldgebrek
zijn die projecten niet altijd volledig uitgevoerd of waren de
herstellingen niet afdoende. De
uitvoering van een bouwkundig
goed en verantwoord
restauratieplan is naar de me-
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ning van het gemeentebestuur
dan ook dringend gewenst.
Daarbij is het onvermijdelijk dat
er natuurwaarden verloren

gaan.
Harmonie
De Vogelwerkgroep erkent dat
restauratie nodig is, maar pleit
wel voor een goede harmonie
tussen herstel van cultureel-historische waarden en het zoveel
mogelijk behouden van de
natuurwaarden.

Voordat het rapport aan burgemeester Patijn werd overhandigd, gaf voorzitter Rob Kole
nog aan dat dit onderzoek niet
op zichzelf staat. Het is niet voor
de eerste maal dat de vesting
op het voorkomen van haar
broedvogels is onderzocht. Ook
in 1968 en 1969 is de bebouwde kom onderwerp van
studie geweest en de Vogelwerkgroep heeft ook al vaker

beheeradviezen gegeven aan
de gemeente Naarden. Verder
benadrukte hij dat de Vogelwerkgroep hoopt dat de aanbevelingen van het rapport zoveel
mogelijk zullen worden opge-

volgd.

Secretaris Mare van Houten (links) buigt zich over het rapport met
wethouder Den Hollander en burgemeester Patijn

Pliet de vink
Pliet de vink was nog heel jong
toen hij gebracht werd, want
heel wat donspluisjes bevonden
zich nog op de doorkomende
veren van het volwassen kleed.
Pliet rammelde van de honger
en liet dat ook duidelijk weten.
Voor gebrek aan medewerking
hoefde ik niet te vrezen want hij
sperde meteen zijn snaveltje
wijd open onder het uiten van
kirrende geluidjes. Hij werkte
heel wat voedsel naar binnen.
Bij vinkachtigen zie je dikwijls
aan de zijkant van het nekje een
dikke bobbel verschijnen als de
vogel pas gevoerd is.
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Riet groeide voorspoedig op en
hij verhuisde naar de volière om
zich op de toekomst voor te bereiden. Toen wist ik nog niet dat
een vinkeman de vinkenslag en
misschien nog wel meer geluiden van zijn vader moet leren.
Een verzuim mijnerzijds. Veel
andere vogels krijgen wel hun
taal mee in hun genetisch patroon en hebben geen leermeester nodig. Bovendien is de
vinkenslag voor een mens moeilijk na te bootsen. Het lijkt in
mensentaal op ‘zijn er nog aardappeltjes voor meneer de Bie?’
Maar wat moet een vink nou
met aardappelen?

Gelukkig begreep Pliet dat hij
niet zonder geluid de natuur in
kon en hij regelde zelf een leermeester. De koolmees leek hem
wel wat. Dat ‘ta ta tié, ta ta tié’
klonk hem als muziek in de
oren. Pliet begon te oefenen totdat hij de roep volkomen onder
de knie had.
Nog lang nadat hij losgelaten
was hoorde ik een vink met een
koolmeesroep in de tuin. Of hij
later toch nog met een vinkedame is gehuwd vermeldt de
historie niet.

Carla

Holzenspies

De Korhaan, Jrg.34, Nr,3

De blauwe reiger was onze voget-van-het-jaar in 1999. Aan de hand van de extra
gegevens die afgelopen jaar zijn binnengekomen, kan een indruk gegeven worden
van de stand van zaken in Gooi en omstreken met deze vogelsoort.

Dick+A. Jonkers

Gespot in 1999: blauwe reiger
Kennelijk vindt het merendeel

Vliegroutes

van de leden van de vogel-

De kolonies zijn aankomst en
vertrekpunten voor de reigers
die daar broeden. De kolonies
zijn zo gesitueerd dat zij niet ver
van de voedselgebieden liggen.
Die terreinen zijn favoriet en dat
blijkt ook uit de aantallen waarnemingen die daar zijn gedaan
(figuur 1). Uit de kolonie van het
Valse Bos vliegen echter ook
exemplaren langs de oevers van
het Gooi- en Eemmeer en er zijn
ook waarnemingen van exemplaren die ter hoogte van de
Stichtse Brug Zuidelijk-Flevoland binnenkwamen. Ook vlogen af en toe exemplaren naar
de staken van visnetten in die
meren, om die als uitkijkpost te
gebruiken.
Naar het westen toe zijn verder
vliegbewegingen waargenomen
langs en over de woonwijken
van Blaricum (Bijvanck) en Huizen. Daar bevinden zich allerlei
typen wateren die ook de moeite waard zijn om te foerageren.
Een zeer belangrijke en heel
korte route was die naar de
afwateringssloten en het daarbinnen liggende grasland van
de afslag Huizen van de A27.
Dit gebied grenst bijna aan de
kolonie. Van Groeneveld uit
werd er ook richting Laarder
Wasmeer gevlogen.
Vanuit het Naardermeer waren
de korte routes naar de natuurontwikkelingsgebieden en an-

werkgroep de blauwe reiger zo
gewoon, dat zij de waarnemingen van deze soort niet eens
hebben opgestuurd, “Je ziet ze
toch overal, die schrijf ik niet
eens meer op”, was een veel
gehoorde mening. Toch waren
er enkele tientallen leden die de
moeite wel namen en samen
zorgden zij ervoor dat bijna duizend waarnemingen verwerkt
moesten worden.

Kolonies
Binnen het onderzoekgebied
bevinden zich vier kolonies, en

net daarbuiten nog enkele andere. De meest westelijke tussen Vecht en Eem is die van het Het logo van de Vogel van het Jaar
Tekening: Bertus van den Brink
Naardermeer. Ongeveer zes kilometer zuidelijk daarvan ligt de
ook al zeer oude kolonie van
nieuwe vestiging vond plaats op
Gooilust. Aan de oostzijde van
het landgoed Boekesteijn, waar
de stuwwal is er een kolonie in
een nest is gebouwd in een
het Valse Bos boven Eem nes
treurbeuk. Deze broedpoging
en even ten zuiden van de promislukte (B. v.d. Brink).
Buiten de grenzen van het onvinciegrens is er een kolonie op
het landgoed Groeneveld in

derzoekgebied zijn er nog kolo-

Baarn. Hemelsbreed bevindt

nies op het landgoed Persijn bij

deze zich op ongeveer zes kilo-

Groenekan, Oud- en Nieuw

meter van de kolonie in het

Loosdrecht, Loenersloot en

Valse Bos.
Voor de twee laatstgenoemde
kolonies zijn de Eempolders van
levensbelang, want deze vormen voor de broedvogels de
belangrijkste voedselgebieden.
Een nieuwe vestiging in Anna’s
Hoeve, beneden het Laarder
Wasmeer bij Hilversum, van
twee paren is in 1999 door Jelle
Harder ontdekt. Een andere

Nieuwersluis. De broedvogels
daarvan maken weinig of geen
gebruik van het nu onderzochte
gebied. Binnen het onderzoekgebied zijn dus nog maar vier
kolonies aanwezig. De bloeitijd
van de blauwe reiger viel in de
periodes 1941-1960 en 1961 en
1980 toen respectievelijk vijf en
zes kolonies aanwezig waren
(Jonkers et al. 1987)
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dere omringende polders frequent in gebruik. Ook hier waren er routes naar het Gooimeer, het IJmeer en de aan-
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grenzende polders. Naar de verder liggende polders rond de
Vecht werd ook geregeld af- en
aangevlogen.
De blauwe reigers van Gooilust
richtten zich op de gebieden
rond Korten hoef en Ankeveen.
Naar het laatstgenoemd gebied
werd ook door broedvogels uit
het Naardermeer gevlogen.
Reigers van de kolonie in
Groenekan begaven zich ook
richting Breukelerveen en die
van de kolonie in Loenersloot
richting Vreeland.

Verspreiding
Door de waarnemingsplaatsen
per kilometerhok in te tekenen
ontstaat een beeld van de verspreiding. lets wat meteen opvalt is, dat er zeer weinig meldingen van binnen de bebouwing komen. Dit is des te merkwaardiger, omdat er veel geklaagd wordt over blauwe reigers die vijvertjes komen leegvissen. Het ontbreken van waarnemingen uit gebieden met uitgestrekte bossen is verklaarbaar: het zicht is daar beperkt.
Van de blokken waarin zich
grote heidevelden bevinden
daarentegen zou men toch wel
waarnemingen verwachten.
Daar zouden overvliegende
exemplaren gezien moeten kunnen worden. Hier geldt waarschijnlijk hetzelfde als voor de
gebieden ten westen van de
Vecht: het zogenaamde
waarnemerseffect. Er wonen in
die contreien niet alleen weinig
leden, ook voor de vogelaars uit
het Gooi is het een deel van het
werkgebied van de vogelwerkgroep dat zij weinig bezoeken.
Bij de Loosdrechtse Plassen,
die eigenlijk grotendeels binnen
het onderzoekgebied van de

Vogelwacht Utrecht vallen, is
hetzelfde effect te zien. Daar
komt nog bij dat de doorsnijding door wegen en paden gering is. Een groot deel van het
Naardermeer is een witte vlek,
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Figuur 1. Aantal waarnemingen in Gooi en omstreken per uurhok (1 km 2 ).
terwijl daar toch een kolonie
aanwezig is. Dit gebied is maar
beperkt toegankelijk; door degenen die het gebied inventariseren of andere bezoekers zijn
geen waarnemingen doorgegeven.
De aanwezigheid van blauwe
reigers wordt niet alleen bepaald door de oplettendheid en
het voorkomen van waarnemers. Vanuit hun broedkolonies
zwermen de reigers in alle richtingen over de omgeving uit. De
kans om ze te zien te krijgen is
dicht bij zijn kolonie groter dan
veel verder daar vandaan.
Vooral als daar open graslandgebieden zijn, zoals in de
Eempolders kunnen daar overal
blauwe reigers aan de grond
gezien worden.
In slecht ontsloten gebieden is
de waarnemingskans gering,
vooral als de reigers laag tegen
de slootranden staan. In feite
zal het wel zo zijn dat ook in de
uurhokken die in graslanden liggen en waar geen waarnemingen voor staan aangegeven

toch blauwe reigers aanwezig
geweest kunnen zijn.

Concentraties
Er zijn zeer veel waarnemingen
in de Eempolders gedaan. Hier
is ook duidelijk sprake van een
waarnemerseffect, maar dan in
positieve zin. De deelnemers die
de meeste waarnemingen opstuurden vertoefden zeer regelmatig in dit gebied, De uurhokken waarin veel waarnemingen zijn gedaan bevatten kennelijk favoriete gebieden. Aan
de westzijde van het Naardermeer en rond Ankeveen wordt
ook zeer regelmatig naar vogels
gekeken en ook uit deze gebieden zijn veel waarnemingen afkomstig. Dit wil nog niet zeggen
dat er niet meer gebieden zijn
die bij de blauwe reigers in de
smaak vallen.
Aantallen
In totaal zijn bijna 1000 waarnemingen verzameld. Een gigantisch aantal, dat door 42 inzenders bijeen werd gebracht. Hier-
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onder bevonden zich er drie die
samen bijna 600 waarnemingen
instuurden!
De topmaand was januari, en
na een kleiner aantal waarnemingen in februari liep het aantal waarnemingen op tot een
piek in april, om daarna weer af
te nemen naar een dal in september, met daarna weer een
klein aantal waarnemingen in
november (figuur 2).
Na het uitvliegen van de jongen
vinden trekbewegingen plaats

met natrek tot in november
(Cramp 1977, Bauer & Glutz
von Blotzheim 1966). Het grote
aantal waarnemingen in januari
kan veroorzaakt worden door
broedvogels rond de kolonies
en overwinteraars.
Jaarlijks worden er tijdens de
midwintertelling van watervogels
in januari tussen de 150 en 200
blauwe reigers geteld. De telling
van 16 januari 1999 leverde 192
exemplaren op (Schut 1999).
De gegevens hiervan zijn niet
verwerkt, omdat de exacte
locaties en aantallen per waarneming niet bekend zijn.
Koloniebezetting begint al vanaf
begin februari en daarna gaat
deze door tot in april (Blok
1980, Cramp 1977). Deze lijn is
in de figuur terug te vinden. Bij

de Eempoldertellingen die elke
veertien dagen worden uitgevoerd, worden per telling altijd
tientallen exemplaren gesignaleerd. Helaas worden deze
waarnemingen niet per uurhok
vastgelegd, waardoor zij niet
voor uitwerking in aanmerking
kwamen.

Totaal

Reigers binnen de bebouwing
Hoewel dit slechts hier en daar
in de verzamelde gegevens is
terug te vinden, wordt uit opmerkingen van mensen die om
informatie vroegen duidelijk dat
blauwe reigers geregeld binnen
de bebouwing op zoek gaan
naar voedsel. Langs de Westen Oostkade , maar ook langs
andere wateren binnen Huizen

zijn geregeld reigers gesignaleerd. De soort is daar een gewone verschijning en hij houdt
zich daar ook in de omgeving

van hengelaars op. Van de
grote stadsvijvers zijn meldingen afkomstig van de Kastanje-,
Berlage- en Laapersvijver, de
vijver bij de NOS en de vijver in
de Kerkelanden in Hilversum.
Tuinvijverbezoekers werden
waargenomen in Huizen, Laren, Hilversum en Loosdrecht.
Het aantal meldingen van dit
soort plekken was gering en dat
komt doordat de reigers al heel
vroeg, voor iedereen op is, dit
soort plekken afschuimen.
Foerageerptekken

Een deel van de waarnemers
gaf op waar de reigers hun
voedsel verzamelden. Graslanden, vooral als deze wat ruiger
dan normaal waren, en wegbermen (muizen!) werden veel bezocht. Bermen van druk bereden wegen vormen een gevaar
voor de vrij trage reigers en
hierdoor vielen langs de A 27

twee verkeersslachtoffers.
Vooral bij vorst, zoals in januari
en februari, hielden zich exemplaren in wegbermen op. Ook
sloten en de randen daarvan
stonden sterk in de belangstelling.
Grasland waar werd gemaaid of
het hooi was gekeerd trok voortdurend reigers aan. Af en toe
stonden de reigers in de randmeren op de staken van
vissersnetten te kijken of daar
beneden nog wat van hun gading te vinden was. Tot twee
keer toe hielden zich exemplaren op een graszodenkwekerij
op.

Maand en aantal uurhokken met waamemingen

Aantal
1-10
11-20
21-30

Een plek waar regelmatig
blauwe reigers in de luwte staan
te rusten is de oostzijde van de
rioolwaterzuivering van Huizen
bij het Gooimeer. Na de aanleg
van de nieuwe havenpier zal
deze plek niet meer bestaan.
Een andere plaats waar regelmatig werd gerust was de oostrand van de groenbeplanting in
de lus van de afslag van de A 27
bij Huizen. Sinds de reconstructie van de afslag is deze plaats
niet meer in gebruik.
Net buiten het onderzoekgebied
in Loenen aan de Vecht zijn bij
vorst, op een plek dicht bij het
Amsterdam-Rijnkanaal, tussen
de twintig en veertig exemplaren aangetroffen. Ook buiten
het onderzoekgebied hielden
zich in Zuidelijk-Flevoland op 14
mei tussen de Stichtse Brug en
Nijkerk 14 exemplaren op. Daar
zijn ook een keer 33 exemplaren geteld, waarvan er vijftien
rondzwierven bij een vissersboot die zijn netten leegde.

1
69
45
53
167

2
29
41
24
94

3
27
39
38
104

4
25
62
41
128

5
29
47
61
127

6
28
26
24
78

7
21
28
25
74

8
4
6
32
42

9
12
11
2
25

10
12
29
5
46

11
5
22
1
28

12
18
22
11
51

Figuur 2. Aantal uurhokken met het aantal waarnemingen van blauwe reigers per maand
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65

In het Laarder Wasmeer is waargenomen dat bij het foerageren
kikkervisjes werden 'opgeslobberd’ en in Bussum deed een
exemplaar zich in een tuinvijver
tegoed aan bruine kikkers en
kleine watersalamanders. Een
keer is gezien dat een goudvis
werd gegrepen. In het buitengebied is waargenomen dat zij
muizen, mollen en vissen te
pakken kregen en bij slootwerkzaamheden de machines volgden om voedsel uit de bagger
te halen. De prooien werden altijd eerst afgespoeld.
Een blauwe reiger die zich bij
de Stille Plas in Loosdrecht ophoudt, wordt al jaren door een
bewoner gevoerd met vis die
daarvoor speciaal in kruisnetjes
gevangen wordt. Als er veel
muizen zijn taalt de reiger niet
naar dit voedsel. Voerpogingen
met biks liepen op niets uit.
Deze reiger is al minstens 15
jaar oud, In het verleden is hij
een keer gevangen en zijn er
twee kippenringen omgelegd.
Reigervraat
Tuinvijverbezitters zijn niet blij
met de aanwezigheid van de
blauwe reiger, die de goudvissen als een smakelijke en eenvoudig te vangen prooi beschouwt. Zij hebben gauw door
als er wat te halen valt. Een vijver in Naarden waar nooit een
blauwe reiger was gesignaleerd,
werd binnen een week bezocht
nadat er goudvissen in zaten.
Een over de vijver gespannen
net werkte afdoende. Om reigers te weren worden wel plastic exemplaren bij de vijvertjes
geplaatst, die de indruk moeten
wekken dat er al een concurrent
aanwezig is. Een informant
meldde echter dat een blauwe
reiger zich niets van de plastic
reiger aantrok. Een plastic
goudvisje dat met een kettinkje
aan de bodem van een vijvertje
vastzit en wegschiet als er naar
gepikt wordt schijnt betere re66

sultaten op te leveren. De ultieme methode tegen
“reigervraat” lijkt het spannen
van een draad tussen paaltjes
op enkele tientallen centimeters
van de vijver te zijn.
Neerstrijkende reigers landen
meestal op enige afstand en lopen dan naar de vijver toe. Toch
gaat deze methode niet altijd
op, want bij grote vijvers strijken
de reigers in het water neer.
Wanneer hij tegen het draad
komt vliegt hij weg, De
vindingrijkheid staat voor niets,
Een Blaricumse vijvereigenaar
heeft een sproeier met sensor
geïnstalleerd die de blauwe reigers natspuit als deze door het
beeld loopt (Gooi en Eemlander, 2 november 1999). Een
Hilversums bedrijf verdient zelfs
de kost met de bewaking van
vijvers waarin zich dure (tot
ƒ 50.000) Japanse Koi karpers
bevinden. Camera’s onder en
boven water bewaken de vij-

vers.
In Blaricum staan rond een vijver vijf camera’s opgesteld. Via
een computerscherm kijkt het
bedrijf in de tuin van de klant en
bij onraad gaat er bij de bewoner een alarm af. Mocht hij niet
thuis of te laat zijn dan kan de
klant via de opgenomen beelden later kijken wat er aan de
hand is geweest.

Dankwoord
Natuurlijk is de basis voor dit
artikel gelegd door degenen die
zich de moeite getroost hebben
om waarnemingen van blauwe
reigers vast te leggen. Dit waren
niet alleen leden, maar ook lezers van de dag- en weekbladen in het onderzoekgebied.
Mijn speciale dank gaat uit naar
Peter van der Linden die bereid
was op basis van de opgegeven
coördinaten een kaartje met
waarnemingen in de uurhokken
te vervaardigen.
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Penologie Gooi en Omstreken
in het voorjaar van 2000
Via het Goois Vogelnet is dit
voorjaar net als vorig jaar geprobeerd een lijst samen te stellen
met de vroegste terugmeldingen van zomervogels in
onze regio. Vanwege de vele
overwinteringsgevallen zijn
tjiftjaf, roodborsttapuit, zwarte
roodstaart en zwartkop niet in
deze lijst opgenomen. Volgend
jaar zal gepoogd worden het
fenologisch onderzoek iets
nauwkeuriger aan te pakken. Bij
fenologie gaat het eigenlijk niet
alleen om de eerste waarneming. Om de terugkeerdatum
min of meer nauwkeurig te kunnen vaststellen heb je meerdere
vroege waarnemingen nodig.
Via die methode sluit je ook vrij
eenvoudig overwinteringsgevallen uit.
Via het e-mailsysteem van het
Goois Vogelnet is het redelijk
eenvoudig om veel waarnemingen te genereren. De aangesloten leden zullen begin volgend
jaar benaderd worden met het
verzoek om mee te werken.
Pieter Schut

Eerste Eerste
2000 1999

Soort

Grutto
Gele kwikstaart

01-02

21-02

26-02

?

Lepelaar
Zomertaling

02-03
17-03
17-03
17-03
17-03
17-03
22-03
22-03
30-03
22-03

30-03

02-04
03-04

04-04
11-04
0904
11-04

Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Blauwborst
Fitis
Boompieper
Purperreiger
Snor

Rietzanger
Tuinfluiter

Gekr.roodstaart 07-04
09-04
Huiszwaluw
Vtsdief
0904
Sprinkhaanzanger14-04
Braamsluiper

16-04
16-04

7

14-03
03-04

15-03
15-03
2903
02-04
23-03
02-04

12-04
03-04
16-04

Gierzwaluw
Koekoek
Grasmus
Fluiter
Kleinekarekiet
Zwartestern
Bonte vl.vanger

17-04
18-04
18-04
22-04

Nachtegaal

23-04

01-05

Boomvalk
Grote karekiet
Wielewaal
Spotvogel
Zonnertortel

25-04
2904
07-05

7
01-05
7
7

Bosrletzanger

16-04
16-04

07-05

18-04
21-04
27-04
7
?

17-04
7

07-05 03-06
11-05 07-05

Pleats

Waarnsmer

Maatpolder, Eemnes
Core Rijkseweg, Eemnes

G. van Loenen
H. van Oosterhout
Noordwal, Huizen
R. van Beusekom
Korte Maatskade, Eemnes
R. van Beusekom
Oud-Naarden
R. van Beusekom
Naardermeer
R. de Wijs
Naardermeer
R. de Wijs
De Kampen, Eemmeer
DA Jonkere
Maatpolder
J.H. van Oere
Nieuw Bussumer Heide, Huizen H. Weenen
Naardermeer
G. Lemmen
Naardermeer
F. Derriks
Naardermeer
F, Derriks
Naardermeer
F. Derriks
LaarderWasmeer
J. Harder
Eempoldere
E. van Oort
Naardermeer
D. Laout
Naardermeer
R. de Wijs
Slangekruid, Huizen
A. Driessen
Oud-Naarden
R. van Dijk
Oud-Naarden
R. van Dijk
B. van Poelgeest
Oud-Naarden
C. Holzenspies
Naarderetraat, Huizen
S, en A. Visser
Bergse Pad, Ankeveen
Naardermeer
R. van Beusekom
J. Brandjes
Westerheide, Bussum
Naardermeer
G. Lemmen
Zuiderheide, Hilvereum
J. Harder
Naardermeer
G. Lemmen
R. van Dijk
Oud-Naarden
LaarderWasmeer
J. Harder
OudEemnesserweg, Eemnes E. de Leeuw
D, Tempelman
Vijfhoek, Diemen

“Vroege Vogels” wil bomen voor koeien
De Redactie van Vroege Vogels
heeft ons gevraagd de aandacht van onze lezers te vestigen op de campagne ‘Bomen
voor Koeien’ Dit is een landelijk
initiatief van Stichting wAarde en
het VARA programma Vroege
Vogels. ‘Bomen voor Koeien’ wil
dat voor iedere koe in Nederland tenminste één boom wordt
geplant, die beschutting biedt
tegen de brandende zon, regen
en wind. De campagne past in
het streven naar een meer natuurlijk platteland en sluit aan bij
het Nationaal StimuleringsproDe Korhaan, Jrg.34, Nr.3

ject Gevlochten Heggen, Hagen

Koe

met

koereiger
Tekening: C.van der Baan

en Houtwallen van Stichting
wAarde. Schaduwbomen, heggen, houtwallen, poelen en ecologische beheerde slootranden
spelen hierbij een belangrijke
rol.
Iedereen die aan de campagne
wil deelnemen wordt gevraagd
ƒ 15,= over te maken op giro
8209960 van Stichting wAarde
in Beek Ubbergen (o.v.v. Bomen voor Koeien) en daarmee
één boom te kopen. Ten
bewijze daarvan ontvangt men
een ‘Bomen voor Koeien’-certificaat.
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Klapeksters in Gooi en omstreken
Paul van de Poel schreef in het
vorige nummer van De Korhaan
op bladzijde 43 over klapeksters
in het Gooi. Hij zag onder meer
ook een klapekster op 4 februari
2000 op de Hoorneboegsche
Heide, ten zuiden van
Hilversum. Ik zag op die heide
deze winter voor het eerst op 26
februari een klapekster. Daarna
de volgende waarnemingen: op
27 februari, 23, 25, 27, 30 en 31
maart, 1, 3, 4, 6 en voor het
laatst op 10 april.
Op 10 april gedroeg de vogel
zich wat onrustig en begonnen
de eerste blaadjes aan de bomen te komen. De dagen daaropvolgend heb ik hem daar niet
meer kunnen ontdekken. De
tussenliggende dagen, van die
ik hierboven vermeld heb, zag ik
de klapekster echter niet, maar
als ze op de grond zitten kun je
ze natuurlijk gemakkelijk missen. Ik heb echter zo het idee

De vogelar
De vogelaar
Hij tuurt wat af,
Vaak in het vroeg ochtend uur.
Hij kijkt
Naar alles wat er vliegt
Van mus tot tureluur.
Voor velen
Is hij een vreemde vogel,
Met geiten sokken
En wollen wanten.
Hij kijkt voortdurend
Door zijn kijker,
Alleen niet naar fazanten.
Nooit raakt hij
Een vogel aan,
Behalve een snip.
En ’s avonds
Vertelt hij alles heel spontaan,
Onder het genot
Van een diepvrieskip.
Paul Volkersz
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te Baarn. Zover ik weet ontbrak
de vogel voor het eerst in de
winter 1998/1999 en ook in de
winter 1999/2000 werd hij daar
niet meer gezien. Het leek erop
dat het jaarlijks hetzelfde exemplaar was dat daar kwam overwinteren.

Opgemerkt moet nog worden
dat de klapekster op de
Hoorneboegsche heide zich
nauwelijks iets aantrok van de
op sommige dagen vele
recreanten.

Klapekster

Tekening:

D.Boshoff

dat het telkens dezelfde vogel is
geweest en dat deze in die tijd
niet uit het gebied is wegge-

weest.
Zo huisde er jarenlang een klapekster op De Stulp bij het Pluismeer, Lage Vuursche, gemeen-

Ook het mannetje grauwe
kiekendief dat ik actief zag jagen op de drukbezochte heide
op zondag 16 april 2000, De vogel joeg de hele heide af en
volgde vooral de bosranden. Hij
vloog telkens zo laag dat hij de

vele wandelaars wel moest opvallen en hen vaak rakelings
voorbijvloog.
Jaap Taapken

Extra aandacht voor de fazant
Het is nog steeds huilen met de
pet op met het aantal binnengekomen waarnemingen van
de fazant, onze vogel-van-hetjaar 2000. Via de waarnemingskaartjes is nog steeds
vrijwel niets ingestuurd.. Wel wordt er
via het Goois Vogelnet per e-mail af en
toe iets doorgegeven.
Het begint er toch op
te lijken dat er werkelijk nog maar heel
weinig exemplaren
van deze soort in het
onderzoekgebied leven. Zomer en herfst
zijn heel geschikt om
de families van hen-

nen met hun jongen waar te ne-

men.
Extra aandacht dus. Laten we
ons gebied goed uitkammen op
het voorkomen van deze exoot.

Fazanten
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Kunstnesten voor visarend
In de vorige Korhaan hebben
we al aandacht besteed aan de
pogingen van Natuur-

monumenten om met behulp
van kunstnesten visarenden van
dienst te zijn, in de hoop dat zij
rond het Naardermeer zullen
gaan nestelen. Gradus Lemmen
van Natuurmonumenten was zo
aardig ons enkele foto’s van de

kunstnesten toe te sturen.
De nestconstructie is gelast
door NM-medewerker Koen
Ledder en vervolgens voorzien
van wilgetenen. De nesten zijn
op ongeveer veertig meter afstand van elkaar geplaatst en
zijn goed te zien vanuit de
vogelkijkhut aan de zuidzijde
van het meer, te bereiken via
het Laarzenpad. Dit voorjaar zijn
er nog geen activiteiten van een
visarend rond de nesten gezien.
De visarend werd tussen 7 mei
en begin juni driemaal gezien
rond het Naardermeer. Dit is
iets minder dan vorig jaar.

Voor het kunstnest werd een speciale constructie gelast.

Foto: Gradus temmen

Helaas zullen we de komende
weken nabij het Naardermeer

met graafwerkzaamheden worden geconfronteerd. Zo moet
de kade in het zuidelijke deel
van de Hilversumse Bovenmeent worden versterkt, om te
voorkomen dat het water straks
wegloopt.

Medewerker Koen Ledder van Natuurmonumenten voorziet een kunstnest
van wilgentenen
Foto: Gradus Lemmen

Nachtelijke vogelavonturen op de Bovenmeent
Veel Gooise vogelaars hebben
in de afgelopen weken geprofiteerd van een unieke kans om
dicht bij huis enkele bijzondere
waarnemingen te doen. Dat kon
op de Bovenmeent, nabij het
Naardermeer. En dan bij voorkeur ‘s nachts, want alleen dan
laten deze vogels zich horen.
De eerste vogelaars kwamen af
op een melding via het Goois
Vogelnet van een kwartelkoning. Later werden het twee
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kwartelkoningen. Ook vijf tot zes
porseleinhoentjes werden gehoord vanaf het scherm in de

Bovenmeent.
Donderdag 29 juni kwam er

echter een nieuwe dimensie in
de successtory van de Bovenmeent. Bij het luisteren naar de
kwartelkoning werd een andere
bijzondere gast gehoord: het
kleinst waterhoen, een soort die
nog maar enkele malen eerder
in onze regio werd vastgesteld.

In de dagen erna is deze waarneming door vele andere vogelaars bevestigd. Het is niet toegestaan om na zonsondergang
het pad naar het kijkscherm in
de Bovenmeent te betreden,
maar de vogel was (en is wellicht nog steeds) ook te beluisteren vanaf het fietspad dat
dwars door de Bovenmeent
loopt. De enige “stoorzender"
op die plek is echter de kwartelkoning. Een luxe-probleem dus.
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De vogelherkenningscursus voor de jeugd 1999/2000 is alweer afgelopen. We
hebben een fijn jaar gehad, veel gedaan, veel gezien en veel geleerd.

Berichten van de jeugdgroep
Eendenkooien
De zon staat hoog aan de hemel en de vogels zingen alsof
het voorjaar is. Toch is het nog
midwinter, dus voor de veiligheid een geplande binnenactiviteit. Het programma gaat
die ochtend over de geschiedenis van de eendenkooien, ook
komen daardoor de eenden
goed aan bod. Door middel van

een eendennaamzoeklijst en
verschillende eendenplaten worden de soorten op naam gebracht.
Het kwam heel goed uit dat
Anco Driessen een kijkje kwam
nemen, dus kon de groep in
tweeën worden verdeeld voor
de wandeling. Vier kinderen waren afwezig; de anderen hebben een lesbrief en een naamzoeklijst meegekregen.

Excursie eendenkooi
Zaterdag 18 maart gingen we
op excursie naar de eendenkooi. Eerst luisterden we naar
de boswachter over het ont-

staan van het Naardemneer.
Daarna gingen we met de boswachter en de begeleiding de
boot in.
We voeren over het Naardermeer. En daar zagen we heel
veel buizerds en reigers. Toen
we bij de eendenkooi aankwamen legden we de boot vast en
liepen naar de eendenkooi. We
kregen daar uitleg over hoe de
eendenkooi werkte en ontstaan
is. Vervolgens liepen we om de
kooiplas heen.
Daarna stapten we in de boot
en voeren weer terug. Onderweg naar het punt waar we verzameld hadden, gingen we nog
even naar een plek waar veel
reeën zaten. Het waren er wel
twaalf, en ook nog drie hazen.
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We voeren nog een stukje verder en zagen daar een grote
zilverreiger! Een eindje verder
kwamen we ook nog een klapekster tegen! (heel zeldzaam!)
We voeren terug naar de plek
waar we verzameld hadden. De
excursie was rond twaalf uur afgelopen en iedereen ging naar
huis. We vonden het echt tof!
Idalie en Marike

Uilenexcursie
Gerry vroeg mij de leiding van
deze avond over te nemen. De
opkomst was groot, omdat er
ook kinderen bij waren die een
vriendje of vriendinnetje hadden
meegenomen. Ook waren er
wat ouders aanwezig. Het weer
leek niet mee te zitten, maar bij
de aanvang van de excursie om
half negen werd het droog en
bleef het droog. Ik had Jacob
Hansma van het IVN gevraagd
om mij te assisteren, zodat hij
de achterste gelederen in de
gaten kon houden. Op één
plaats in het bos hoorden wij de
uilen van drie kanten roepen.
Het was geweldig.
Toch waren de kinderen niet helemaal tevreden, ze wilden de
uilen ook zien. Wat de groep
wel te zien kreeg was voor deze
tijd van het jaar ook bijzonder:
bij de vijver foerageerden de
eerste watervleermuizen, die wij
met de batdetector en een zaklantaarn heel goed konden volgen. Een zeer geslaagde excursie die om kwart over tien was
afgelopen.

Bertus

van

den Brink

Aalscholvers
Op zaterdag 27 mei 2000 hadden we een vaarexcursie naar
de aalscholverkolonie in het
Naardemneer. We moesten om

9.00 uur bij de Visserij zijn,
maar waren 10 minuten te laat.
Gelukkig hadden ze op ons gewacht.
We gingen maar met één boot,
omdat veel kinderen niet kwamen. Het waaide heel erg hard,
waardoor we geen last hadden
van knutten, maar ook niet zoveel vogels zagen. We hebben
wel zwarte sterns, kiekendieven,
een purperreiger en buizerds
gezien.
Toen we bij de aanlegsteiger
aankwamen, moesten we door
een rieten gang en dan moest
je een trap op, en stonden we in
de schuilhut. Daar konden we
rustig de aalscholvers bekijken.

Sommige nesten waren heel
dichtbij, zodat je de jonkies
goed kon zien. Na een tijdje gingen we naar de boot terug en
kregen wat te eten en te drinken. Toen gingen we terug naar
de Visserij. Het was een hele
leuke excursie.
Jocelyn

Muller

Voor de jeugdgroep hebben
wij dringend behoefte aan:

Vogelboeken, vogelgidsen en
vogeltijdschriften. Verder een
telescoop en kijkers.
Wie kan ons hieraan helpen?

In september a.s. starten we
weer met twee groepen kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10
jaar en 11 t/m 13+, De leiders
zijn alweer druk aan de gang
om een leuk en leerzaam programma te maken. Kinderen
kunnen zich opgeven bij:
Atie van Klaveren
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
tel. 035-6561426
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Op vrijdag 19 mei zijn 21 leden van de Vogelwerkgroep naar Erica, in het
zuidoosten van Drenthe, afgereisd voor een zelfverzorgingsweekend. Tegen de
Duitse grens ligt hier het hoogveenreservaat Bargerveen.

Engbert van Oort

Kampeerweekend Bargerveen
Anja en Jelle hebben mooie
plekjes gereserveerd op Camping Panta Rei, net buiten Erica.
Van hieruit is het ongeveer vier
kilometer naar het prachtige natuurgebied. Het Bargerveen be-

staat uit drie delen: in het noorden het Meerstalblok, in het
midden het Amsterdamscheveld
en in het zuiden het Schoonebeekerveld.
Het merendeel van de deelnemers is vrijdag om 14.00 uur op
de camping aanwezig om op
stap te gaan voor de eerste excursie. We beginnen eenvoudig,
aan het eind van de Verlengde
Noordersloot parkeren we de
auto’s en gaan rechtdoor naar
het Amsterdamscheveld. Tijdens deze eerste wandeling
worden al vele vogelsoorten gespot. Geelgors, grauwe klauwier
en grasmus; soorten die in het
Gooi zeldzaam zijn maar hier
gewoon in het rond vliegen,
voor de meeste van ons is het
dan ook behoorlijk genieten.
Terug op de camping begroeten we de overige deelnemers
en gaan aan de maaltijd. Om
19.00 uur vertrekken we wederom voor een excursie, maar
nu rondom de Brandtoren. Tijdens deze rondwandeling worden we verrast door de havik,
de wielewaal en de ransuil. Na
terugkomst worden nog enige
sterke verhalen verteld voordat
we de nacht in gaan. Vanaf 5.00
uur in de morgen mogen we
het krieken van de dag aanschouwen, om 6.00 uur vertrekDe Korhaan, Jrg.34, Nr.3

ken we voor een dagexcursie
naar het Schoonebeekerveld,
van hieruit wandelen we door
naar het Meerstalblok, aan de
noordzijde. Op en rond het water genieten we volop van de
daar aanwezige vogels; vooral
veel geoorde futen, koekoeken,
boomvalken; vogels die leven
van de daar aanwezige voedselbronnen. Of we daadwerkelijk
de wilgengors hebben gezien
zal altijd wel een
vraagteken blijven, de
adder daarentegen
niet. Onderweg heb-

dag hebben we afscheid genomen van dit prachtige vogelgebied om op de camping de
tent/ caravan op te ruimen en te
vertrekken richting het Gooi.

Tijdens ons verblijf hebben we
91 soorten kunnen waarnemen,
een totaal overzicht is bij mij te
verkrijgen.

ben we meerdere malen afscheid genomen
van deelnemers die

vroegtijdig afhaakten,
om zo nog wat ener-

gie te reserveren voor
de nachtexcursie die
om 21.30 uur bij de
vogelkijkhut zou beginnen. Tijdens deze
wandeling gingen we
op zoek naar de

nachtzwaluw (gehoord en gezien) en
de waterral (alleen
gehoord). Na middernacht keerden we
terug naar onze eigen
slaapplaatsen.

Zondag’s zijn we om
0.00 uur nogmaals
naar het Schoonebeekerveld getrokken

om nog éénmaal te
genieten van al de
daar aanwezige vogels. Rond de mid-

Boomvalk

Tekening: Ronald Sinoo
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Programma
Zaterdag 9 september: Ochtendexcursie naar de Lepelaarsplassen bij Almere o.l.v. Bertus van de
Brink en Piet Spoorenberg. Neem de laarzen mee. Vertrek om 6.30 u. vanaf het Oosterspoorplein in
Hilversum. We verwachten ongeveer 14.00 uur weer terug te zijn
Dinsdag 12 september: Vergadering van de subgroep Avifauna op Eemeroord aan de Zandheuvelweg
te Baarn. Aanvang 20.00 uur.
Vrijdag, Zaterdag, Zondag 22-23-24 september: Najaarsweekeinde Ameland
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus en dient schriftelijk te geschieden bij Joke van Velsen.
De kosten bedragen ƒ 100,- per deelnemer (compleet, exclusief eigen reis- en bootkosten) en dienen
uiterlijk 1 augustus bijgeschreven te zijn op de rekening van de VWG (Penningmeester VWG Het Gooi,
postgiro 2529179, onder vermelding van “Ameland”). Deelnemers krijgen voor aanvang een convocatie
Donderdag 28 september: Lezing door de heer E.W.M.Stienen over ‘De Grote Stern op Griend’.
Eric Stienen is bioloog-ecoloog en werkzaam bij "Alterra” (syn.lßN-DNO) te Wageningen. De grote
broedkolonie van de grote stern bestaat uit ongeveer 10,000 vogels. Vroeger waren er veel meer. De
oorzaak van de ramp in 1965 en het onvoldoende herstel moet worden gezocht in het voedselaanbod.
De grote stern is vooral aangewezen op jonge haring voor voedsel voor de kuikens. Tevens komen
beheersmaatregelen voor het behoud van Griend aan de orde.
De lezing vindt plaats in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 15 oktober: Lange dag-wandelexcursie Vijfhoek bij Muiden (PEN-eiland) 0.1.v, Ricardo van Dijk
en Roel Zijlstra. Vertrek om 7.30 uur vanaf de carpoolplaats bij de afslag Muiden/Weesp van de Al.
Brood en drinken meenemen.
Donderdag 26 oktober: Lezing door de heer J.B. Hulscher over 'Goudplevier, toe of afname in Neder-

land?’.
Jan Hulscher is bioloog en werkzaam geweest als ornitholoog-ecoloog, Hij heeft onderzoek gedaan
naar de voedselecologie van de scholekster. Momenteel verzamelt hij landelijke gegevens van de afge-

lopen jaren over de goudplevier. De waarnemingen van onze Vogelwerkgroep in de Eempolder zijn
daarbij met name belangrijk omdat het een zo lange periode betreft. Getracht zal worden de resultaten
in een groter perspectief te plaatsen.
De lezing vindt plaats in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 28 oktober: Ochtend-wandelexcursie naar het Laarder Wasmeer 0.1.v. Bertus van de Brink
Vertrek om 8.30 uur. bij het toegangshek aan de Meerweg in Hilversum
Zondag 12 november: Ochtend-wandelexcursie in Ankeveenseplassen (Bergsepad en Dammerkade)
0.1.v. Fred van Klaveren en Yolande Bosman. Vertrek om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein van de R.K.
kerk te Ankeveen.
Donderdag 23 november: Lezing door de heer A. Wassink over ‘Vogels van Centraal Azië'.
Arend Wassink is werkzaam als agrarisch consulent voor milieuvriendelijk landbouwbeheer. Hij heeft
deelgenomen aan ornithologisch veldonderzoek in Kazachstan ter ondersteuning van plaatselijke
natuuronderzoekers. Hij heeft een opleiding gegeven in roofvogels herkennen en ringonderzoek. Daardoor is hij in staat geweest veel vogels van heel dichtbij te fotograferen.
De lezing vindt plaats in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 (hoek Diependaalselaan) te
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
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Zaterdag 25 november: Dag-autowandelexcursie naar de Hondsbosse Zeewering en De Putten 0.1.v.
Adrie Vermeule, Hans van Oosterhout en Ricardo van Dijk. Vertrek om 8.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. Tijdens deze excursie zal veel zittend gekeken worden (o.a. zeetrek), dus wordt
goede warme kleding ernstig aangeraden.
Zondag 10 december: Ochtend auto en wandel excursie in Eempolders, Eemmeer en Polder
Arkemheen 0.1.v. Nico Klippel en Piet Spoorenberg. We verwachten onze typische wintergasten van de
Eempolders te bewonderen (kleine zwaan, ganzen, eenden, goudplevieren enzovoort). Vertrek om
10.00 uur vanaf het nieuwe gemeentehuis aan de Laarderweg te Eemnes
2001
Zondag 7 januari; Ochtend-wandelexcursie in het Corversbos.
Zondag 21 januari: Dag-autoexcursie rondje Schouwen-Duiveland.
Zaterdag 3 februari: Ochtend wandeiexcursie Naardermeer en Keverdijkse polder.
Zondag 18 februari: Ochtend wandeiexcursie in de Hornpolder bij Nederhorst den Berg.
Zaterdag 3 maart: Ochtend wandeiexcursie in de Loenderveensche.
Zondag 18 maart: Ochtend wandeiexcursie over de Tafelbergheide.
Vrijdag 20 tot zondag 22 april: Voorjaarsweekeinde Lauwersmeer.
Vrijdag 21 tot zondag 23 september: Najaarsweekeinde Lauwersmeer
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij excursies buiten ons werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum. Leden die niet over een auto beschikken kunnen vanaf dit
verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een bepaalde excursie binnen ons werkgebied, maar ondervindt u
p[roblemen met het bereiken van de plaats van samenkomst omdat u b.v. 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.
Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends en excursies waarvoor betaald moet worden, worden administratiekosten in
rekening gebracht. Ais u later af meldt wordt maximaal 50% terugbetaald.
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 VWG. U wordt dringend verzocht naar deze excursies geen
kleine kinderen en geen honden mee te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.
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In deze Korhaan vindt u
een extra pagina, waarop

waarnemingskaartjes zijn
afgedrukt. Kopieer ze en
lever ze in, zodat wij de
volgende keer ook uw
waarnemingen kunnen

publiceren.
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Veldwaarnemingen
Samenstelling: Peter Vos
ROODHALSFUUT
22.03.00 1 ex, in voorjaarsprachtkleed.
Dammerkade, Ankeveen.
W.LEURS.
11.04.00 1 ex. Stichtse Brug, R.v.BEUSEKOM.
GEOORDE FUUT

exx. Gooimeerdijk, Huizen.
R.v.BEUSEKOM.
11.04.00 8 exx. Gooimeer, thv

02.04.00 4

Stichtsebrug. R.v.BEUSEKOM.

PURPERREIGER

30.03.00 1 ex. (eerste waarneming?)
Naardermeer. G.LEMMEN.
08.05.00 10 exx. Bovenmeent, Hilversum, tussen 17- en 18.00 uur
overvliegend ri. Naardermeer.
F.DERRIKS.

ex. Noord Ervenweg,
Eemnes. G.BIESHAAR.

30.04.00 1

09.05.00 1 ex. Fouragerend langs fietspad, totaal niet schuw. Boven-

meent,

Hilversum, R.SINOO.

CASARCA

18.04.00 2 exx.(Paartje?), luid roepend,
Googhpad, Spiegelplas, Nederhorst den Berg. A. VISSER.
17.05.00 1 ex.(v) Bovenmeent,
Hilversum. P.LOGTMEIJER/
F.DERRIKS.
PIJLSTAART
23.04.00 2 exx. Mogelijk broedgeval.

Bovenmeent, Hilversum.
□JONKERS.
ZOMERTALING

GROTE ZILVERREIGER
14.04.00 3 exx. betrof 2 ad. en 1 juv, 18
kal. jr. Nieuwe Keverdijkse Polder, Weesp. F.DERRIKS

17.03.00 1 ex. (Eerste waarneming
2000?). Korte Maatskade,
Eemnes. R.v.BEUSEKOM.
26.03.00 5 exx. Bovenmeent, Hilversum.

KLEINE ZILVERREIGER
21.04.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.

11.04.00 8 exx. Nieuwe Keverdijkse Polder, Weesp. F.DERRIKS.
09.05.00 3 exx. Bovenmeent Hilversum.

P.LOGTMEIJER/H.KUIPER.

15.05.00 3 exx. overvliegende exx.
Bovenmeent Hilversum.
P.LOGTMEIJER.
OOIEVAAR

22.04.00 2 exx. zoekend en klepperend,
Maatpolder, Eemnes,
□ JONKERS,
25.04.00 1 ex. Fouragerend langs fietspad, beslist niet schuw. Bovenmeent, Hilversum. P.VOS.
30.04.00 2 exx. Cirkelend op thermiek,
Oude Haven, Hilversum.
B. DWARS.
08.05.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.
F. DERRRIKS,
13.05.00 1 ex., cirkelend op thermiek in
N. ri. Hollandse Brug,
Muiderberg. F.DERRIKS.

LEPELAAR
02.03.00 1 ex. (Eerste melding 2000?)

Noordwal, Huizen. R.v.BEUSEKOM.

11.04.00 1 ex. De Kempen, Blaricum.
D.JONKERS.

16.04.00 2 exx. Opvliegend uit grasland.
Bovenmeent Hilversum.
F.DERRIKS.

25.04.00 1 ex. Noordpolderte Veld,
Eemnes. D.JONKERS.
28.04.00 2 exx. Korte Maatskade,
Eemnes. G.v.LOENEN.
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F.DERRIKS.

RONALD SINOO.
WITOOGEEND

07.04.00 1 ex. (m) Bij het gemaal, Eem,
Eemnes. R.de.WIJS.

TOPPEREEND

14.04.00 4 exx. Gooimeer, Huizen.

R.
WESPENDIEF
1 paartje, baltsend nabij
Naardermeer en 1 ex. over-

14.05.00 3

exx.

trekkend. Bovenmeent
Hilversum. P.LOGTMEIJER/
K.ROZIER.
03.06.00 1 ex. Overvliegend in O. ri. en
aangevallen door kraaien,
Boekesteijn, 's-Qraveland.
S. VI SS ER.
24.04.00 2 exx. Thermiekend en afzakkend N. ri. Vreeland. A.V.OORT.
17.06.00 1 ex. Baltsvlucht boven
Naardermeer. P.LOGTMEIJER.

ZWARTE WOUW
13.05.00 1 ex. Vliegend vanaf Gooimeer
met vis in klauwen ri. Oud Naarden. VOGELRING GROEP.
RODE WOUW

16.04.00 1 ex. Oud Naarden, overvliegend in O ri. R.v.DIJK/VRG.

21.04.00 1 ex. Boven Bussumer heide,
na ca 5 min. wegvliegend over
Bussum in NW ri.

P.LOGTMEIJER.
BRUINE KIEKENDIEF
06.04.00 2exx. Maatpolder, Eemnes.
G.v.LOENEN.
09.04.00 1 ex. Maatpolder, Eemnes.
D. JONKERS.
21.04.00 1 ex, De Kampen, Blaricum.
D.JONKERS.
22.04.00 1 ex. Noordpolder te Veld,
Eemnes. D.JONKERS.
BLAUWE KIEKENDIEF
21.04.00 1 ex. Naarder Meent, Naarden.
D.JONKERS.
GRAUWE KIEKENDIEF
05.04.00 1 ex. (2e kalenderjaar) Maatpolder Eemnes. R.v.BEUSEKOM.

HAVIK
24.04.00 1 ex. Op hek, Bovenmeent,
Hilversum. F. JAGER,
26.04.00 1 ex. Oud Huizerweg, Huizen.
R.HUIZENGA

BUIZERD
07.04.00 2 exx. waarvan 1 ex. een
muskusrat grijpt vanaf slootkant. Maatpolder, Eemnes.

G.v.LOENEN.
VISAREND

08.04.00 1 ex. Oud Naarden, Gooimeer.

VOGELRINGGROEP.
14.04.00 1 ex. Oud Naarden, Gooimeer.

VOGELRINGGROEP.
13.05.00 1 ex. Oud Naarden, Gooimeer.
VOGELRINGGROEP.

13.05.00 1 ex. Overvliegend, Bovenmeent, Hilversum P.LOGTMEIJER.
BOOMVALK

11.04.00 2 exx. Bovenmeent Hilversum.
F.DERRIKS.

30.04.00 1 ex. Kortenhoefsedijk, Kortenhoef. N.DWARS.
02.05.00 1 ex. Rustend op een paaltje
Stammerweg, Zuidpolderte
Veld Eemnes. G.BIESHAAR.
09.05.00 2 exx. Bovenmeent Hilversum.

R/SINOO/J. BRANDJES.

04.06.00 1 ex. Libellen vangend boven
slootjes. Stichtse Kade
Ankeveen. P.VOS.
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SWELLEKEN

09.05.00 1 ex. (v) Bovenmeent,
Hilversum. P.LOGTMEIJER.

09.05.00 4 exx. Waarvan 1 met een
sternachtige baltsroep in baltsvlucht. Bovenmeent, Hilversum.

R.SINOO.
SLECHTVALK
24.04.00 1 ex (m). Laag over de heide
vliegend en jagend achter vogels, ook rustend op dode
boom, Westerhei Bussum,
daarna ri. sportvelden Crailo.

P.VOS.

BONTBEKPLEVIER

exx. Bovenmeent,
Hilversum. F.DERRIKS

12.05.00 20

R.v.BEUSEKOM.
01.04.00 3 exx. Overvliegend,
Loosdrechtseweg, Hilversum.
H.v.OOSTERHOUT.
PORSELEIN HOEN
08.05.00 3 exx. roepend, 1 te zien.
Bovenmeent Hilversum.

P.LOGTMEIJER.

09.05.00 6 exx. Luid roepend in zwoele
(21 c) late avond (22.30 u) tussen biezen in Bovenmeent
Hilversum. P.VOS.
13.05.00 5 exx. Vertoonden territoriaal
gedrag, achter elkaar aanrennend, elkaar verjagend en roepend. vlogen vaak op tussen
biezenpollen, goed te bekijken.
Bovenmeent, Hilversum
F.
17.06.00 1 ex. Roepend, 23.00 uur, vanuit met biezen begroeide slootrand. Bovenmeent Hilversum.

G.

10.05.00 2 exx. Bovenmeent, Hilversum.
F.DERRIKS.

sum. F.DERRIKS.
GRUTTO (IJSLANDSE VORM)

25.03.00 10 exx. Eempolders, Eemnes.

11.04.00 700 exx. Zomerdijk, Maatpolder
Eemnes. G.v.LOENEN.

09.04.00 6 exx. Maatpolder, Eemnes.

R.v.BEUSEKOM.

D.JONKERS.
KANOETSTRANDLOPER
30.04.00 2 exx. Korte Maatskade,
Eemnes. G.BIESHAAR.
30.04.00 2 exx. Fourageerden tussen
grutto's, tureluurs kemphaan
en kieviten, verbleven voortdurend in eikaars nabijheid. Korte

Maatskade, Eemnes,

GRUTTO
19.03.00 100 exx. Bovenmeent,

Hilversum F.DERRIKS.
ROSSE GRUTTO
08.04.00 1 ex. Eemmeer (vanuit schuilhut). R.v.BEUSEKOM.

G.v.LOENEN.

05.05.00 1 ex. Fouragerend tussen
groenpootruiters, bosruitersen
zwarte ruiters. Bovenmeent,
Hilversum. F.DERRIKS.
22.05.00 1 ex. Fouragerend tussen tureluurs, grutto's en kieviten. Korte
Maatskade, Eemnes.
G.v.LOENEN.

ZWARTE RUITER
24.03.00 1 ex. Maatpolder, Eemnes.
D.JONKERS.

16.04.00 1 ex. Korte Maatskade,
Eemnes. G.BIESHAAR
24.04.00 1 ex. In zomerkleed Bovenmeent, Hilversum. P.VOS.
09.05.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.

R.SINOO.
KLEINE STRANDLOPER
09.05.00 1 ex. Fouragerend met 3
Temminck'sstrandlopers.
Bovenmeent, Hilversum.

R.SINOO/P.LOGTMEIJER

12.05.00 1 ex. Korte Maatskade,
Eemnes. G.v.LOENEN.

P.VOS.

ZILVERPLEVIER
29.03.00 1 ex. Zomerdijk, Eempolder.

F.WILMS.

03.05.00 48 exx, (50%v/m). Korte Maatskade, Eemnes. G.v.LOENEN.
10.05.00 1 ex. Linkerpoot totaal vergroeid. Bovenmeent, Hilver-

GOUDPLEVIER

KRAANVOGEL

22.03.00 1 ex. Overvliegend over Gooimeer, Stichtse Brug.

24.04.00 120 exx. Maatpolder, Eemnes.

POELRUITER

05.05.00 1 ex. Fouragerend tussen
groep ruiters, verjaagd door
bruine kiek. Bovenmeent,
Hilversum. F.DERRIKS.
GROENPOOTRUITER

TEMMINCICS STRANDLOPER
09.05.00 3 exx. Bovenmeent, Hilversum.

R.SINOO/P/LOGTMEIJER.

13.05 00 5 exx. Van dichtbij te bekijken

Bovenmeent, Hilversum.
F.DERRIKS.

22.04.00 1 ex. Noordpolder te Veld,

Eemnes. D.JONKERS.
09.05.00 18 exx. Bovenmeent,
Hilversum. R.SINOO.
17.05.00 1 ex. In winterkleed Korte
Maatskade, 1 Eemnes.
G.v.LOENEN.

KLUUT
23.03.00 2 exx. Noordpolder te Veld,
Eemnes. D.JONKERS.
09.04.00 2 exx, Maatpolder, Eemnes.

D.JONKERS.

29.04.00 8 exx. Korte Maatskade,
Eemnes. G.v.LOENEN.
30.04.00 8 exx. Korte Maatskade,
Eemnes. G.BIESHAAR.
18.05.00 2 nesten, 1 met vier eieren en 1
met drie eieren. Korte Maatskade Eemnes. G.v.LOENEN,

GESTREEPTE STRANDLOPER

10.05.00 1 ex. Fouragerend tussen tureluurs en kemphanen, eerste
zomerkleed. Bovenmeent,

Hilversum. P.LOGTMEIJER/
F.

ABUHR.

BONTE STRANDLOPER

24.03.00 9 exx. Maatpolder, Eemnes,

D.JONKERS.

31.03.00 B exx. temidden van 200
grutto's en kieviten. Korte

Maatskade, Eemnes.
STELTKLUUT

17.05.00 2 exx. Bovenmeent Hilversum
rustend op dijkje in plas/dras.
Bovenmeent Hilversum.

G.

05.05.00 1 ex. in zomerkleed druk
fouragerend Korte Maatskade,
Eemnes. G.v.LOENEN.

WITGATJE

09.04.00 1 ex. Zuidpolderte Veld,
Eemnes. D.JONKERS.
11.04.00 1 ex. De Kampen, Blaricum.
D.JONKERS.
BOSRUITER
14.04.00 1 ex, Stichtse Brug. R.v.BEUSEKOM.
OEVERLOPER

01.05.00 3 exx. Buiten Eemnesservaart,
Eemnes, fouragerend tussen
de twee oevers. G.v.LOENEN.
02.05.00 1 ex. langs opritVogelasiel,
Naarden. F.DERRIKS.

P.LOGTMEIJER/P.VOS.
KLEINE PLEVIER
11.04.00 20 exx. Bovenmeent,
Hilversum. F.DERRIKS.
23.04.00 4 exx. De Zanderij, Hilversum,

KEMPHAAN
11.04.00 7 exx. Bovenmeent, Hilversum.
F.
14.04.00 163 exx. Maatpolder, Eemnes.

ZWARTKOPMEEUW
08.04.00 2 exx. Eemmeer, Visdiefeiland.

R.v.BEUSEKOM.

G.

D.JONKERS,
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DWERGMEEUW
15.04.00 1 ex, Stichtse Brug. R.v.BEUSE-

KOM.
07.05.00 2 exx. Gooimeerkust, Oud

Naarden B.v.POELGEEST.

ZWARTE STERN
18.04.00 4 exx. Naardermeer
R.v.BEUSEKOM.
KOEKOEK

16.04.00 1 ex. (I*Gooise waarneming
dit jaar?) Oud Naarden R. VAN
DIJK
20.04.00 1 ex. Oud Naarden. R. HUIZENGA.

21.04.00 1 ex. (Ie waarneming Naardermeer dit jaar). Naardermeer.

ZWARTE SPECHT
30.04.00 1 ex. Ankeveense Pad, ‘sGraveland. B. DWARS.
03.05.00 1 ex. Raboes/Leemzeulder,
Laren. C.ROSIER.
GROTE BONTE SPECHT
16.03.00 1 ex. Op pindanetje in de tuin,
Hoefijzer, Loenen.
R.HUIZENGA.
26.03.00 1 ex. Bij nestholte in dode
boom. Houtweg, Laren.
G.BIESHAAR.

KLEINE BONTE SPECHT
20.04.26 1 ex. Parkeerplaats Nimmerdor.

Naarden, luidkeels achter elkaaraanvliegend, F.DERRIKS.

06.04.00 1 ex. Warande, Blaricum.
R.v.BEUSEKOM.

09.04.00 6 exx. Meerkade, Naardermeer.
J.VERKERKE,
11.04.00 1 ex. De Kampen, Eemnes.
D.JONKERS.
11.04.00 2 exx. Meerkade, Naardermeer.

F.DERRIKS.

21.04.00 10 exx. (3 m, 5v en 2 onv ).
Tafelberheide, Blaricum.

F.LOGTMEIJER.
22.04.00 3 exx. Tafelbergheide,
Blaricum. D.JONKERS/
F.LEURS.

22.04.00 2 exx. Blarioummer heide,

R.HUIZENGA.

D.JONKERS.

24.04.00 3 exx. Bovenmeent, Hilversum.

G.LEMMEN.
10.05.00 2 exx. Langs Karnemelksloot,

BEFLIJSTER

OEVERZWALUW

17.03.00 1 ex. (eerste waarneming
2000?) Naardermeer. R.de

F.DERRIKS.

25.04.00 1 ex. De Kampen, Blaricum.
D.JONKERS.

WIJS.
RANSUIL

23.04.00 3 exx. Veel herkenningsplekken
met braakballen. Franse Kamphei, Bussum. F.DERRIKS.

BOERENZWALUW
17.03.00 1 ex. (eerste waarneming
2000?) Oud Naarden. R.v.BEUSEKOM.

ROODBORSTTAPUIT
25.03.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.

VRIJWILLIGERS VOGELASIEL
NAARDEN.

BOSUIL

HUISZWALUW

SPRINKHAANZANGER

03.06.00 1 ex. In beukenboom t.o tennispark Hoogerheide, Hilversum.

28.05.00 40 exx, Laagvliegend, surfstrandje Huizen. G.MARMEL-

15.04.00 1 ex. Naarderbos, rietvelden
achter Al. F.DERRIKS.
09.05.00 1 ex. Bovenmeent, Hilversum.

J.DOMHOF.

STEIN-DZIAUNER.

SINOO/BRANDJES.
GIERZWALUW
16.04.00 1 ex. Oud-Naarden (1* waarneming in het Gooi dit jaar?) R.
VAN DIJK
20.04.00 3 exx. Boven
V.Heemskerkstraat, Huizen.

R.HUIZENGA

ROODKEELPIEPER
00.05.00 1 ex. metvluchtroep. Bovenmeent, Hilversum. SINOO/
BRANDJES.
GROTE GELE KWIKSTAART
30.04.00 2 exx. Maatpolder, Eemnes.

G.v.LOENEN.

ALPENGIERZWALUW

13.05.00 1 ex. Overvliegend op grote
hoogte, rondcirkelend bij
thermiekende buizerd.
Libellemeent, Hilversum.
R.SINOO.

03.05.00 2 exx. Paartje vliegend over
Karnemelksloot bij Laegieskamp, Naarden. F.DERRIKS.

13.05.00 1 ex. (m) Bovenmeent,
Hilversum. P.LOGTMEIJER.
ROUWKWIKSTAART
Hilversum, P.LOGTMEIJER.

10.05.00 2 exx. (m+v) tussen 2 witte
kwikstaarten. Bovenmeent.

Hilversum, F.DERRIKS/P.LOGT-

MEIJER/A.BUHR.

DRAAIHALS
04.05.00 1 ex. Doodgevlogen tegen
raam, Goudwespmeent 1
Hilversum. F, JAGER.

BLAUWBORST
17.03.00 1 ex. Naardermeer. R.de WIJS.
19.04.00 2 exx. Eemmeerrand.
D.JONKERS.

ZWARTE ROODSTAART
08.04.00 1 ex, Schuilkerkpad, Larense
Eng, D.JONKERS.
09.04.00 1 ex. Flamingohof, Hilversum
op bouwterrein. B.DWARS.
17.04.00 1 ex. Koggewagen, Blaricum.
D.JONKERS.
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kade, F.DERRIKS.

03.04.00 1 ex. (eerste waarneming
2000?) Naardermeer. R.de
RIETZANGER

02.04.00 1 ex. Naardermeer, Hut Meerkade. F.DERRIKS.
03.04.00 1 ex. (eerste waarneming
2000?) Naardermeer. R.de
WIJS.
GROTE KAREKIET
29.04.00 1 ex. (eerste waarneming

2000?) Meerkade, Naardermeer. G.LEMMEN

NACHTEGAAL
23.04.00 1 ex. Naardermeer.
G.LEMMEN.

GROENE SPECHT

24.04.00 1 ex. laag en luidkeels roepend
overfietspad vliegend, Franse
Kamphei, Bussum. F.DERRIKS.
13.05.00 2 exx. Oud Bussem, Huizen,
Luid roepend en vervolgens
zichtbaar. L.BECH.

Bliek (hut). F.DERRIKS.
02.04.00 1 ex. Naardermeer, Hut Meer-

WIJS,

HOP

03.04.00 1 ex. t.o. UNA-meertje. Muiden,
Vijfhoek. M.VOORVELD.

26.03.00 3 exx. Naardermeer, Wijde

NOORDSE GELE KWIKSTAART.

09.05.00 1 ex. (m). Bovenmeent,
IJSVOGEL

SNOR

BRAAMSLUIPER
21.04.00 1 ex. Haven van Huizen.
D.JONKERS.
04.05.00 1 ex. Naarderstraat 170, Huizen. C. HOLZENSPIES.
08.05.00 1 ex. Melkmeent/Franse kampweg, Hilversum. R.SINOO
14.05.00 1 ex. Al enkele dagen te zien en
te horen. Verlengde Fortlaan,
Naarden. F.DERRIKS.

TUINFLUITER
11.04.00 1 ex. Goed zichtbaar in bosjes
bij observatiehut, Meerkade,
Naardermeer. F.DERRIKS.
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FLUITER
17.04.00 1 ex. Naarderstr. 170 Huizen
C.
22.04.00 1 ex. Anna's Hoeve, Hilversum
J, HARDER
28.04.00 1 ex. Landgoed Bantam,
Hilversum. P.LOGTMEUER.
13.05.00 1 ex. Franse Kampheide,
Bussum. P.LOGTMEUER.
TJIF TJAF
18.02.00? 1 ex. Naarderstraat 170 Hui-

zen. C.HOLZENSPIES.

13.03.00 1 ex. Laegieskamp, Naarden.
F.

fitis

22.03.00 1 ex. (eerste melding 2000)
Maatpolder, Eemnes.

J.v.OERS.
STAARTMEES

02.04.00 2 exx. Broedsel met 10 eieren
in ceder, vernield door eksters,
10 gebroken eieren op de
grond. In 1998 eveneens vernield nest en eieren door eksters in dezelfde boom. Tuin
RietmeentlOO, Hilversum.

-06.3.00

exx. Fouragerend op uitkomende boomknoppen. Verlengde Fortlaan, Naarden.
F.DERRIKS.
01.05.00 2 exx. (v+m) minstens 10 dagen aanwezig, verlengde Fortlaan, Naarden. F.DERRIKS
4

APPELVINK
01.04.00 1 ex. Oud Naarden VOGEL
RING

GROEP.

02.04.00 1 ex. Bikbergen, Huizen.
D.JONKERS.

08.04.00 3 exx. Oud Naarden, VOGEL
RING GROEP

22.05.00 1 ex. Fouragerend met (v.) vink
op ruiterpad achter Spanderslaan Spanderswoud,
Hilversum. R.SINOO
12.06.00 1 ex. Fourageert op gazon en
vertrekt met volle snavel naar
juv. Naarderstraat 170, Huizen.

C.HOLZENSPIES.
GRAUWE GORS

30.04.00 1 ex. (zang) Eempolders,
Meentweg. R.de WIJS.
NASCHRIFT

A.v.SOEST.
BUIDELMEES

09.04.00 2 exx. Broedgeval, Vijfhoek,
Muiden. M.PRINS/O.WILDSCHUT.

19.04.00 1 ex. Eemmeer. D.JONKERS.
22.04.00 1 ex. Stichtse Brug, broedgeval, bouwt nest op ca 15 mtr
van het vorige nest 1999.
R.v.BEUSEKOM.

WIELEWAAL
07.05.00 5 exx. Gooimeerkust, Oud
Naarden, VOGELRING GROEP.

KLAPEKSTER

01.04.00 1 ex. Tafelberghei, Blaricum.
D.
09.04.00 1 ex. Naardermeer.

G.
HUISMUS

10.02.00 1 ex Betreft albino ex. sinds juni
1999 dagelijks in tuin, heden
prooi van sperwer. Loosdrecht,
C.ALTEN.

PUTTER
14.04.00 2 exx. in het weiland langs
Noordsingel, Eemnes.
G.BIESHAAR.
SIJS

01.04.00 17exx. IJsbaanweg, Laren.
G.BIESHAAR.

KNEU

GOUDVINK
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Verder kan ik helaas niet inslaan voor de
“hardheid" van de waarnemingen die ik
opneem in de Korhaan. Soms kan ik de
twijfel achteraf wel even vermelden. Zo is
er grote twijfel aan de melding van twee
slechtvalken rond Solvay Duphar in
Weesp in juni 1999 die daar twee weken
in juni '99 zouden hebben rondgevlogen
(laatste nr '99). In het volgende nummer
is een melding opgenomen van een
paartje boomvalken dat voorjaar '99 gebroed zou hebben in de populierenring
bij Solvay Duphar. Deze laatste melding
lijkt mij de juiste.
Ik wacht nieuwe waarmingskaartjes met
belangstelling af.

Dank vooralle inzendingen. Ik ontving er
circa 290. En zoals kenners en belang-

Peter Vos

Vogelreis naar het MüritzNationalpark in Duitsland
De voorbereidingen voor de volgende trip zijn alweer in volle
gang. We zijn voornemens om
op 8 9 en 10 september a.s.
een nieuwe vogelreis te organiseren naar het spectaculaire
vogelgebied Müritz-Nationalpark
in Duitsland. Dit merengebied
bevindt zich tussen Hamburg en
Berlijn, zo’n 650 km van Hilversum. Met een beetje geluk zien
we o.a. zee-, schreeuw-, en visarenden die in dit gebied broeden, maar ook rode en zwarte
wouwen, kool- en pimpelmeesjes, etcetera. Er kunnen veel
deelnemers mee, maar als het
er echt te veel worden, dan
geldt er een voorrangsregeling
voor degenen die al eerder mee
zijn geweest naar het buitenland
(Zweden Turkije Frankrijk).
Voor informatie over deze reis
en de reünie van de voorjaarsreis naar Lac du Der, wordt een
-

-

10.04.00 4 exx. In weiland . Zuidpolderte
Veld, Eemnes. G.BIESHAAR,

stellenden hebben kunnen zien, zitten er
spectaculaire waarnemingentussen. Wat
dacht u van de bijzondere stootvogels,
steltlopers, beflijsters, draaihals, alpengierzwaluw etc. etc. die werden gemeld?
De lijst van bijzondere waarnemingen
komt grotendeels uit de nieuw gecreëerde plas/dras-gebieden in de Eempolderen de Bovenmeent in Hilversum. Een
bezoekje (per fiets s.v.p.) waard. U zult
versteld staan van de soorten en aantallen vogels.

gezamenlijke avond georganiseerd: Dinsdag 1 augustus a.s.
om 20.00 uur in het Dorpshuis,
Fetha 16, te Vreeland. Het
Dorpshuis is te bereiken via de
N 201 Hilversum richting Haarlem, over de Vechtbrug bij de
stoplichten rechts af, voorbij BPpomp direct rechts en de tweede straat links. Na 100 meter
aan uw rechterhand.
Deze avond kost u niets, de koffie/thee is gratis en uw partner
mag voor de gezelligheid best
meekomen. De bestemming
van de “vliegtuigtrip” voorjaar
2001 wordt dan ook bekend gemaakt.
Voor Informatie:

Engbert van Oort

0294 -2343 30

André Kerkhof

035 - 58 24 971 ot
06 20 44 30 12
035 68 34 456
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Kor Haan
Ronald Sinoo

Adressenlijt
Postadres VWG:

VWG Het Gooi e.o., Postbus 1028, 1200BA Hilversum
Postrekening 2529179t.n.v. Penningmeester VWG Het Gooi e.o.

Het Voaelwerkaroep Bestuur:
Voorzitter:
: RA Kole
: M. van Houten
Sekretaris
Penningmeester
: A. Kerkhof
SG Algemene Zaken
: LJ. Dwars-Van Achterbergh
SG Avifauna
: G.M.L. Proost
SG Natuurbescherming
: DA Jonkers
: A. van Waveren
SG Vogelcursus
SG Excursies
: JJ.M. van Velsen
SG Communicatie
: S.L Visser

Torenvalk 22
Dovenetelhof 26

3752 SK
3742 EH
Burgemeester Reigerstraat 39 3581 KL
Ramingohof 1
1221 LK
Oostergo 15
1274 JS
1261 KA
Koggewagen 3
Berkenhof 3
1241 VP
Dotterbloemlaan 39
3742 ED
Nwe, 's-Gravelandseweg 53b 1406 NA

Bunschoten
Baarn
Utrecht
Hilversum
Huizen
Blaricum
Kortenhoef
Baarn

Bussum

033-2999408
035-5415603
030-2514410
035-6850627
035-5251661
035-5260456
035-6561426
035-6838604
035-6920600

Nuttioe Adressen:

Aanmelding Vogelcursus
Aanmelding Jeugdcursus
Eempoldertellingen

:
:

;

Ledenadministratie

:

Lezingen

:

A
A.
R.
F.

van Waveren
van Klaveren
van Veen

Wilms-Schopman

S.L. Visser
B. v.d. Brink
H. Sevink
F.F. van de Woord

Promotie en Verkoop
:
:
Roofvogelstudiegroep
Vogelasiel Het Gooi
:
Vogelringstation Het Gooi : B. van Poelgeest
Waarnemingskaartjes inleveren
: H.P. Vos
Weidevogelbescherming Eempolders ; G.W. Bieshaar
Wintervoedering Gooi en Vechtland
: J.F. Kuijer
Voaelwerkaroep

Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
Hoflaan 17
1241 XL Kortenhoef
J.C. Ritsemalaan 1
1241 AP Kortenhoef
Nwe. 's-Gravelandseweg 53b 1406 NA Bussum
Waver 1
1273 AJ Huizen
Einder 31
3742 ZG Baarn
Burg. J. Visserlaan 1
1411 BR Naarden
Binnenhof 517
1412 LA Naarden
Laan van S. van de Haare 15 1405 AR Bussum
Zevenenderdrift 16
1251 RC Laren
Krekelmeent 21
1218 EA Hilversum

035-6561426
035-6561426
035-6563642
035-6563020
035-6920600

035-5258142
035-5421019
035-6945658
035-6940996
035-6940793

035-5311002
035-6934871

On-Une:

Het Goois Vogelnet (Nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
Vogelwerkgroep op internet
Redactie Korhaan

Aanvragen via: Pieter.Schut@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~rkole/vwg.htm
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
Pieter.Schut@wxs.nl

Waarnemingskaartjes kunnen ook bij alle bestuursleden worden ingeleverd. Na overleg kunnen eveneens bij alle bestuursleden nieuwe kaartjes
worden verkregen.

Voor ongelukken en/ofproblemen, welke ontstaan ti jdens aktiviteiten van de Vogelwerkgroep aanvaardt de vereniging geen enkele
aansprakelijkheid.Deelnamegeechledt op vrijwilllge basis.
Contributie:

Voor leden f. 35,- (minimaal), huisgenootleden f. 12,50 (minimaal).
Bij voorkeur betalen aan het begin van het kalenderjaar met de van ons ontvangen acceptgirokaart.

Schenkinaen:

Wilt u de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken eenmalig of vaker steunen met een gift, dan zijn deze giften aftrekbaar van de inkomsfenbelasting,
vanat minimaal 1 % (en tenminste 120 gulden), tot maximaai 10% van uwonzuivere inkomen.
Daarnaast 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 dientte geschiedenvoor 1 november van elkkalenderjaar.
In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester dienen declaraties voor gemaakte kosten voor 1 december bij de coordinator
van de betreffende subgroep te worden ingediend.

RIJKSMUSEUM NAT HIST
POSTBUS 9517
2300 RA LEIDEN

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

port betaald
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