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Programma

(elke vierde donderdag van de maand)

Grote avonden

24 september:

s

22 oktober:

s

Vakantiedia ’ von vogels. Dia ’
meebrengen.
De heer J.L. Steenhart uit Amsterdam met diacompositie. “Vogels van taiga, toendra en fjell”
(steller ’ eidereend, roodkeelpieper, zwarte zeekoet, sperweruil, visarend, lapland- en oeraluil
etc.)
drs. J. Rooth uit Utrecht over Vogels, hun biotoop
en terreinkeus 1 '• Inleiding met dia's,
Martin Lok en Fred van Olphen uit Den Haag met
kleurenfilm over u Vogels van Spitsbergen" (Rosse
franjepoten, kleine alken, koningsoidereenden,.
sneeuwgorzen etc.)
Dio-avond door leden: George Ording (terug van
Celobes) met vogels van Indonesië,
jaarvergadering,
grote slotavond

Avond door leden.

s

26 november
28

januari

25 februari
25 maart
23 april

:

;

:

;

;

.

Al deze bijeenkomsten worden gehouden in do Openbare Leeszaal,
's-Gravelandseweg 52 te Hilversum, oonvong 20 uur»

Commissie vergaderingen
(derde donderdag van de maand)

17
15
19
3

september
oktober
november
december

;

:
;

:

avifounocommissie
nestkastoncommissie
controleurs vogelwet
commissie Zuidelijk-Flevoland

De bijeenkomsten op 17 september en
het centrum van de Jeugdbonden voor

15 oktober

worden gehouden in

Matuurstudie, ’t Hol,

Erfgooiersstraat t/o v, Dyckstraat,
De bijeenkomst van 19 november is ten huize van de heer J.L.M. Bos
Parallelweg 9 te Bussum,
Do bijeenkomst van 3 december is ten huize van de heer P. Ploeger,
v. 't Hoffweg 25 te Sussum,
De eerste dio-in voor vogelfotografen zal worden gehouden op
zaterdagavond 2k oktober ton huizo van de heer F» Gipon, Bikberger/,\
wog 30 te Huiden,

2

Terug van weggeweest.......

Het

valt niet mee na zoveel weken, maanden bijna, van luieren
vakantie vieren en zon aanbidden, de draad weer op te nemen. De
meesten van ons lopen nog niet over van enthousiasme. Ze komen
maar matig op gang. Voor de vogels is er geen vakantie weggelegd.
dag en nacht.
Hun strijd om het bestaan gaat door
...

opelijk heeft u veel genoegen beleefd aan vogelskijken. Wat is een
vakantie zonder af en toe de verrekijker op te kunnen pakken en die
tintelende sensatie van een zeldzame "piet" te kunnen beleven?
Het komende winterseizoen, de octioye verenigingsperiode, biedt u
beslist een interessont WG-progrommo. U sloot dit blod moor eons
op, U honoreert het werk von het bestuur toch met een bezoek oon
de ovonden?

Het bestuur heeft moeten besluiten op een oontol punten wot stringenter de nregels von orde 1 te moeten honteren. Zo zullen de grote
*

V.vG-ovonden in het vervolg uitsluitend voor leden zijn, die slechts
één invité mogen meebrengen. Cursisten niet-leden, hebben dus geen
toegang meer. ü begrijpt de noodzook von de mootregelen: leden goon
voor, voorol ols' de zool te klein dreigt te worden. Hetgeen niet
impliceert, dot we niet verheugd zullen zijn over oen vol ‘huis"*
Leden, die nog niet hun contributie hebben betoold hebben geen toogong
meer tot de ovonden on zullen geen korhoen meer ontvongen, Aldus
een moctregel von bestuur", om do zorgen von de ponhingmeesteres
te verlichten en een odministrotieve choos te voorkomen.
,!

De cursus-orgonisotie is voorts geheel in honden gelegd von een
groepje.... cursisten* Zij, die er het vorige joor kennelijk veel
genoegen oon hebben beleefd en bereid woren het werk rondom de cursus
te verrichten. Geweldig, dot er terstond zes zich melden*

Weekends, excursies en VAG-roizen (zie deze korhoen elders), zijn
eveneens uitsluitend voor leden. Het oonholen von de teugpltjos
in ons oller belong, .Beschouwt u het niet ols omsympothiek. .‘.et is
do normole gong von zaken, olom, dus ook in onze V¥G. A propos,
geniet nog von de Zuidelijke-Flevopolder, wonde! of fiets er, zolong
zij nog in deze ongerepte stoot er ligt.
Het zindert er von de vogels!
ji.r..
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Professor

Voous

in N70

In "Trefpunt" -februari 1970- uitgave van het ministerie
van C.R.M., komt een artikel voor van professen K. N. Voous, voor van
het Comité N-'70. Het lijkt me van belang om ook in
"De Korhaan"
enkele passages hieruit aan onze lezers door te geven.
"Natuurbehoud is een essentieel deel van het welzijnsbeleid",
zegt professor Voous. Hij meent, dat de mens toch steeds afhankelijkzal blijven van de natuur. Voedsel, water,
te ademen,
maar zeker ook in geestelijk opzicht. "Inmiddels heeft me n vastgesteld,
schrijft hij, dat als mensen dichter op elkaar gaan leven, het aantal
geesteszieken toeneemt. Zonder variatie van alles wat men in de
natuur ziet, zonder enige recreatie en zonder enige rust, moet aan
de mentale gezondheid van de mens beslist afbreuk worden gedaan."
Hij stelt, dot de hedendaagse mens in zijn strijd om het
natuurbehoud zich tevens bezig houdt met de lootste voorwoorden
waaronder mensen op deze wereld nog kunnen leven. En dot in Hederlond
-en in de nabije toekomst steeds sterker- het er met de natuur uiterst
kritiek voorstoot. "Daarbij komt, dot bepoolde mensen, zegt hij, de
toekomst von ons lond olleen moor zien ols industrialisatie.” Hij
constateert, dot de eenzijdigheid gemokkelijk,mootschoppelijke
politieke moeilijkheden oproept. "Wot nu verloren goot, door zol het
nageslacht de wrange vruchten von plukken,” zegt hij.
Professor Voous pleit voor het behoud von het Zoonse weidevogelgebied, een londschop, met een dichtheid oon weidevogels in de
broedtijd, zoals dit nog moor weinig wordt oongetroffen, moor ook hier
dreigt de industrialisatie binnenkort conflictsituaties te scheppen.
Hij noemt het Zoongebied -zeker de overwinteringsplootsen von de wilde
gonzen- hoost von internationaal belong, Want veel von deze gonzen
zijn broedvogels von Noordwest-Siberië. '*De overwinteringsgebieden
liggen in de regel nogal kwetsbaar, zegt hij. Dit geldt ook voor de
graslanden en de oevergebieden von de Zeeuwse- en Zuidhollondse
eilanden, de ‘‘kustgebieden” rond het IJsselmeer en delen von de IJssel-

atmosfeer

om

meerpolders.”

Een groot overwinteringsgebied dreigt bijvoorbeeld verloren
lezen we verder, door vestiging von Shell-chemie oon de
De bereidheid von de Dienst voor de IJsselmeerpolders om
gebieden voor wilde gonzen te vinden biedt don weer positieve
en het Comité H-'70 zol onverkort bij de regering blijven
hameren op de internationale noodzaak om de overwinteringsplootsen
voor wilde gonzen in Nederland veilig te stellen. En nogmaals herhoolt
professor Voous, dot de Zoonse weidevogelgebioden ook in Europees
opzicht onovertroffen zijn en dus met olie zorgen dienen te worden

te gooh,
Moerdijk,
bepoolde
aspecten

omringd.

Misschien mogen we in dit verbond een erg utopisch voorstel
doen: Stel nu eens voor dot b.v. Ruslohd bereid zou zijn een bepoolde
bijdroge oon onze Nederlandse regering te geven voor de instandhouding/
uitbreiding von overwinteringsgebieden in ons lond voor ''hun' 1 gonzen?
Een dwaas idee? Dit zou zeker een eenvoudige stimulerende vorm von
int emotionele somenwerking kunnen zijn» Er wordt toch ook geld gereserveerd voor onontwikkelde gebieden? Waarom niet, in wat kleiner
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formoot, voor elkoors vogelgebieden? De kwestie is, hoe zo’n idee
oon de mon te brengen.

In dit zelfde blod don ook nog dit;
Dot er een Europees hondves.t voor het woter bestoot. Misschien don ook
eens een duidelijk, goed functionerend Europees hondvest voor de

vogels?

En vervolgens notities von de” Werkgroepen wilden gonzen!’ s
"Met de Aon, Ned. Jagersvereniging en de Ver. tot Bescherming von
Vogels ie een- ofsprook gemookt, dot de jocht op gonzen in Zuidelijke
Flevolond wordt gesloten, opdot deze vogels ongehinderd hun voorkeur
voor bepoalde poldergebieden kunnen zoeken.
de directie IJsselmeerpolders is een voorstel ingediend
tot inrichting von een wilde-gonzenreservoot in Zuidelijk Flevolond.
Zo is ook. bij de Uotuurwetenschoppelijke Commissie en de lïotuurbescherraingsrood een urgentielijst ingediend voor gonzen-pleisteren het Horingvliet, terwijl getracht
plootsen bij het
wordt een rustgebied in Goosterlond te vinden voor grote aantellen
Grouwe Gonzen. Ook werd aondocht gevroogd voor de Louwerzeepolders
ole pleisterplaats voor Brondgonzen en wellicht broedgebieden voor
Grouwe Gonzen.
Aon ideeën in ons lond monkeert het dus zeker niet. Moor
om ze door de politiek heen uit de verf te krijgen: Misschien hestoon
door ook ideeën voor?
til.

Opnieuw

de

cursus

Gezien het grote succes van de eerste cursus, is besloten in het
najaar opnieuw een aantal lessen in vogelkennis te geven.
cursussen: één voor beginners en één voor

Het is uitgelopen op
gevorderden.

Op de ovonden zullen dio 1 e worden vertoond en men zol de zong von
diveree vogele te horen krijgen, Zij zullen worden gehouden in een
lokool von het Goois Lyceum in ussum, oon de Constontijn uygenoloon 12 -zijstroot von de 'Brediusweg, vlokbij cofê Morgriet-.
De ovonden beginnen om 20.00 uur.
Voor de gevorderden zullen de vogele behondeld worden volgens de
Avifouno.-lijst en voor de beginners oongepost oon de tijd von het
joor.
De cursus zol beginnen: voor de gevorderden op 7 september en voor
respectievede beginners op l*f september o.s. en verder op olie eerste
moond
een
voorts
er
elke
zol
lijk derde moondogen von de moond ;

excursie worden gehouden.
De koeten bedrogen voor:
leden f
gevorderden:

niet-loden
beginnore:

leden
niet-leden

10

ƒ
ƒ

15
8

f

12

—

,

—

,

—

,

5

Veldwaarnemingen

1 ex,, 28/8/70 IJsselm, kust Valkeveen (v.d.Geld
x
e,a
26/6/70 Ililvcrs, -Meent. f fan.'.Blonet)
15/8/70 Muiderberg (v.d.Geld)
x Witgest.Blauwborst; 1 eerste j, ex,,. 1/8/70 Valkeveen (K,Visser J v.d,
Geld.)
1 overj. 0, 7/8/70 Valkeveen (K,Visser)
x Nachtegaal; 1 ex., 1/8/70 en 1 ex, 7/8/70 Valkeveen (K,Visser; v.d.G)
-Sprinkhaanrietaanger; 1 ex,, 9/8/70 Valkeveen (K,Visser; v.d.Geld)
Bruine kiekendief;
Buizerd; 1 ex,,
Reuzenstem; 1 ex»,

x

’

*

x Fluiter; 1 ex., 1/8/70 Valkeveen (K,Visser, J,v.d,Geld, E.Osieck)
x Spotvogel; 3 exx», 31/7/70; 3 maal 1 ex., op resp. 7,8 en 9/8/70
Valkeveen (K,Visser, J.v.d.Geld, E.Osieck)
x Appelvink; 0, 25/7/70 Valkeveen(0+ jongen ook aanwezig) (K,Visser)
Flamingo; (eur, vorm), 26/8/70
Muiderberg (J.Bos)

Met x gemerkt zijn vogels die gevangen werden en geringd.
Veldwaarnemingen

Roodhalsfuut;

1 ex.,

9/5/70

O+Z Flevoland

Houtribsluizen (fara.Blonet)

Rosse Franjepoot; 1 éx,, 9/5/70 Knardijk Middendeel (fam, Blonet)
Draaihals;
1 ex., 7/5/70 Zuiddijk (fam.Blonet).
Wielewaal; 1 ex,,
7/5/70 Zuiddijk (fam. Blonet)
(J.Bos)
Casarca;
5 exx,, 26/8/70 Zuiddijk
Lachstcrn; 1 ex,, 22/8/70
Zuiddijk (J.Bos)
ivlein Waterhoen; 2 exx,, 25/8/70 (Vogel, Bos) Zuiddijk
Porseleinhoen: 5 exx,, 25/8/70 Zuiddijk (Vogel, Bos)
Opgaven voor volgend nummer uiterlijk

20/9

J.v.d. 59,
Geld

bij
Lange Heul

Bussum»

Terugmeldingen
K.

ringen

aangelegd door de heer

K. Visser
Watersnip:

-

Kokmeeuw:

-

volgr,,

overjarig,

Turkse Tortel:
Oeverzwaluw;

19/9/6*+

-

7/2/70

5/6/70

Wsola
POLEN.
Huizen, terug op 2/7/70 Synnerly

Nijkerk,

terug op

(Vastergotland)

ZWEDEN.

Huizen, terug op 2/6/70 Gundtoft
(ïylland) DENEMARKEN.
overjarig, l*+/6/69 Huizen, terug op 1/7/70 Biscathorpe (Louth) (Lincolnshire) ENGELAND.

-

volgr.,

16/7/6*+
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Naar Spanje
Ongeveer tien leden van de Vogelwerkgroep hebben het plan opgevat acht dagen vogels te gaan kijken in Spanje en wel het zui—delijkste puntje van Europa: Tarifa. Het gebied van de gieren
en arenden! Ze zijn er in geslaagd een "prijsje" van f. 350,
te bedingen inclusief verblijf in motel met ontbijt, lunch en
diner in één-, twee- of driepersoonskamers en drie auto's.
Het gaat om uitsluitend actieve leden, bij voorkeur goede vogelaars en zij, die al lang lid zijn van de VWG. Vertrek zondag
en terug zondag 27 september met Caravelle. Inlichtingen bij
de voorzitter, want er zijn eventueel nog enkele plaatsen vrij.
De groep mag niet meer dan 15 personen tellen.

20
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FENOLOGIE

U wordt verzocht Uw fonologie-formulier zo spoedig mogelijk «p
te sturen aan J. Harder, Reigerstraat 12, Hilversum.
RINGMUSSEN

In de laatste Korhaan las ik iets over de "mezen-invasie" in de
tuin van de heer Visser in Huizen.
Ik heb zoiets met ringmussen meegemaakt. De eerste week van
januari 1970 had ik twee ringmussen tussen de gewone mussen
in onze tuin. Ik ging heel fijn zaad kopen en ben dit alleen
in het vogelhuis en op het dakje ervan gaan voeren. Gevolg: ze
bleven en zaten elke ochtend in de berk boven het vogelhuisje.
Een week later waren het er vier en de laatste dag van januari
telde ik er achttien. Dit groeide in februari en maart nog meer
aan. Op 50 april gingen we de hele maand mei met vakantie, maar
medio april telde ik
ringmussen in onze berk. Op 30 april
toen we 's morgens vertrokken, nog 24 stuks.
Ik heb natuurlijk mezelf een paar vragen gesteld.
1, Kan het zijn, dat de toevallig passerende ringmussen, de voer
plaats ontdekkend in onze tuin, bij de andere zich hebben aan-

25/30

*

'

-

f

V_v

;

gesloten?
2, Kan het zijn, dat ergens in de buurt een slaapverzamelplaats
van ringmussen aanwezig was?
3. En waar slapen ze eigenlijk? Ik meen er enkele onder dakpannen vandaan te zien komen, maar zeker is dit niet, hoewel de
boeken vermelden, dat ze ook wel gewone mussenslaapplaatsen willen betrekken.
Mogelijk hebt u nog eigen ervaringen en is er een aannemelijke
oplossing te vinden voor zoveel ringmussen, gedurende een drietal maanden achtereen in onze tuin. Jammer, dat we met vakantie
gingen. Toen we eind mei terugkwamen was er geen ringmus meer
te zien; Het had interessant kunnen zijn vast te stellen, als
ik had kunnen doorvoeren, hoe lang' ze gebleven waren.
We zullen van de winter proberen ze weer "vast te houden".
s avonds heen gaan om te slapen.
En dan eens uitkienen, waar ze
•

ten H.

Antwoorden op vragen:
1. Wanneer enkele ringmussen een voerplaatsje ontdekken is het
aannemelijk dat ze andere soortgenoten meenemen. Het aantal
kan zodoende sterk groeien. Het is zelfs mogelijk dat er nog
veel meer dan 30 exemplaren in de tuin komen fourageren.
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2. Het is van vinkachtigen bekend dat ze op een gezamenlijke
slaapplaats overnachten. Hoe dat met ringmussen gaat is mij
niet bekend.
3, Het is mij wel bekend ,dat' ringmussen in nestkastjes slapen.
Vaak zelfs 2 exemplaren (twee geslachten?) soms zelfs 3
exemplaren, in één kastje.
J.v.d,6,

Ontvangen

VOGELWERKGROEP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Geacht Bestuur,
bestuur van de vogelwerkgroep heeft het bijzonder gewaardeerd dat een afvaardiging van Uw vereniging aanwezig was bij
de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging.
Wij danken U voor Uw bloemenhulde.
Met vriendelijke groet,
hoogachtend,

V. W G. N 0ORDHOLLANUS NOORDERKWARTIER
,

K,

voorz.

de Vet,

G.’R.Monsees,

sekr.

TORENVALKEN IN ZUIDELIJK FLEVOLAND

6 juni 1970 zijn 14 torenvalkenkasten gecontroleerd in
Zuidelijk-Plevoland. Resultaat: 3 nesten met in totaal 14
eieren.
Op 7 juni 1970 werden 12 kasten gecontroleerd. Resultaat;
6 nesten met in totaal 23 eieren en 5 jongenl
Al deze kasten hangen langs de dijk Muiderberg-Nijkerk.
Op

J.H.
In "Het Vogeljaar", nc. 3»1970 lezen we, dat op 20 juni 1969
de Etang de Berre (Camarque, Fr.) door een vliegtuig werd

besproeid met een tegen muggen bestemd insecticide.
Enkele weken daarna werden in dit gebied dulzehden dode
watervogels aangetroffen o.a, smienten, wilde eenden,
zomertalingen, waterhoentjes en kemphanen, alle slachtoffers
van de bespuitingen.
Waarmee we nog maar weer eens zien, wat éénzijdig gebruik van
landbouwvergiften kan veroorzaken.
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De arend, die niet kwam

en

zaterdag 20 augustus verscheen
Op donderdag 18, vrijdag 19
! Je kon
er de klok op gelijk
de visarend om twaalf uur
zetten. Mevrouw Blonet had het zo vastgesteld op de achttiende en op de negentiende verkeerden wij in de gelukkige omstandigheid een wijl op de Knardijk te mogen vertoeven. En daar
verscheen pandion, ietsje over twaalf, maar dat was hem vergeven. Per slot van rekening had hij de wind tegen. De vogel liet
af en toe op speelse arendmanier, zijn poten bengelen, kringelde omhoog en omlaag, verwaardigde zich zelfs om een moment te
gaan staan bidden en streek neer in een ondiepe plas.
Op een verhogingje zittend, poetste hij zijn veren om op te
stijgen en weer plaats te nemen. De majestueuze visarend in
zo’n ondiepte
dat was eigenlijk geen gezicht. Wij waren er
echt blij mee. Een half uur bleef hij bij ons.
Zaterdagmiddag reden de heer en mevrouw Blcnet nog eens naar
de steltklutenvlakte. Om twaalf uur wiekte de visarend opnieuw ■
boven hun hoofd. Spelevarend op de termiek, om na korte tijd
heel hoog, heel ver te verdwijnen.
De komst van de visarend naar de "Knar" waarop.'je de klok gelijk kon zetten, was verder doorgeklonken. Om twaalf uur zondagmiddag was er een flinke menigte bijeen. Eenieder zette zich
neer en tuurde de lucht af in afwachting van de dingen, die
zouden gaan komen. Zoals een visarend, die immers volgens het
spoorboekje "voorvloog". Om kwart over twaalf veronderstelde
iemand, dat hij nog de winterdi.enstregeling hanteerde. Om half i
één werd er aangenomen, dat er toch iets tussen was gekomen,
mogelijk wat pech of toch het in realiteit omgezette voornemen j
naar Afrika te vliegen. De visarend kwam niet, ook niet om één |
of twee uur,. *,s Avonds een telefoontje; "Zeg, toen we wegreden
en richting Harderwijk kozen, kwamen we de visarend tegen. Hij i
vloog boven het kanaal, speurend naar voedsel, heerlijk in de
luwte". Of hij gelijk had want het was een stormachtige zondag.’
Om twee uur was de steltklutentribune weer leeg.
In alle ernst mag worden
opgemerkt,

dat arenden

de

gewoonte hebben op bijna

vastgesteld parcours te
vliegen. Voedselvluchten
en ook trektochten, komen
s morgens omstreeks een uur of elf
pas op gang. Een visarend, die dus volgens het hoekje zich om
twaalf uur meldt, kan dus voorkomen. Maar een belevenis is het
'

wel!

Jl.B.
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De “Zaanstreek”
De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is uitgekomen met een
"Natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek", speciaal uitgegeveen in
het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, met medewerking van de Zaanstreekse Hengelaarssportvereniging, Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Christelijke
Jeugdbond voor Natuurstudie en het hoofd van het Voorlichtingscentrum
voor Natuurbescherming.
Het is een bijzonder mooie uitgave geworden. Glanzend papier,
fijne lay-out en knap fotowerk. Een totaal dat gezien mag worden.
We belichten voor onze lezers zo van links naar rechts enkele punten eruit, waarbij men zelf dan verder aan kan vullen,
In de cirkel N’?0 staat; "Een land waard om te leven". En zonder
chau
te zijn, is dat eenvoudig een waarheid, zo groot
als onze beste nederlandse koe. Het is fijn om in dit blad nog eens
te ervaren, waarvoor gevochten moet worden, om in onze door mensen
auto*s, huizen en fabrieken overwoekerde samenleving te behouden,
wat waarlijk waard is om bewaard te blijven, ook al zijn soms anders gerichte persoonlijkheden daarvan nog steeds niet overtuigd.

,

Dit plan zegt, de bedoeling te hebbeb een constructieve bijdrage te leveren tot de toekomstige ontwikkeling van de Zaanstreek
en vooral op punten, die in de reeds gemaakte plannen blijkbaar zeer
stiefmoederlijk werden bedeeld. Gesteld wordt bijvoorbeeld, dat in de
bestaande plannen geen evenwichtige ontwikkeling is voorgesteld bewoningbouw en industriële
treffende
expansie.

ROTTERDAM
Aan het behoud van de rijkste weidevogelgebieden van Europa wordt
nauwelijks aandacht besteedf En kritisch wordt gesteld, dat de schav
mele resten van het Westzijderveld- in het streekplan voor fret
Noordzeekanaalgebied aangegeven- geen "behoud van unieke natuurgebieden" genoemd kan worden en het bovendien een misvatting is te denken,
dat de daar voorkomende levensvormen gemakkelijk over te plaatsen zijn»
Men hoopt met dit plan te bereiken, dat men niet in de fouten
vervalt, die, naar de praktijk heeft aangetoond, rondpra Rotterdam
werkelijkheid zijn geworden en nog verder zullen doodwerken. En ook,
dat de betrokken instanties de ervaringen, elders opgedaan nog eens
zorgvuldig zullen toetsen op het punt van milieuhygie’ne, woonklimaat,
en landschapsopbouw in de Zaanstreek,
Scherp wordt hier de Rijnvervuilingonder de loupe genomen, De
vergiftiging van het water. En dat juist de dode vissen ons moeten
waarschuwen dat er iets mis gaat. Want dit is een teken aan de wand.
En men kan hieruit de vraag stellen: moeten dan eerst d.ie dieren.
planten, bomen en wellicht eens mensen sterven, eer men ontdekt, dat
het niet meer kan gaan zoals het gaat ?
De heer J.J.Zweeres, het hoofd van het voorlichtingscentrum voor
natuurbescherming, maakt dit alles nog eens bijzonder duidelijk»
"Mensen, zegt hij, die nog altijd denken, dat natuurbeschermers alleen
maar bezorgd zijn om het voortbestaan van zeldzame diertjes en plant—
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jes en daaraan de belangen van woningbouw en industrievestiging
willen opofferen, zij lopen wel gruwelijk achterj"
Graag voeg ik in dit verband hieraan toe de opmerking destijds
van burgemeester Thomassen (Rotterdam), zoals dr.Adriani dit in Het
Parool schreef: Hl Hij vindt•plantjes leuk, hij vindt vogeltjes leuk,
maar hij vindt de havens leuker," En als hij dan nog geringschattend j
en toch bepaald wel discriminerend over de "vogeltjesmaniakken" spreekt,
dan betekent dat meteen ook "planten-bloemen-bomen-vlinders en andere
dierenmaniakken" en dan gaat met êên zo’n woord de gehele serieuse
natuurstudie van biologen, ornithologen, archeologen, oecologen, noem
ze maar op, patsi, opeens voor de bijl.
van

Het is goed, dat er dus mensen bestaan, die ook/havens en schepen houden, maar die gewoon verder kunnen zien. De heer Zweeres is
zo iemand. Hij toont aan, dat al die "natuurkijkers" op de voet volgen, wat er allemaal gebeurt en niet meer gebeurt in de natuur.
Dat onze planten en dieren de rode lampjes zijn, die waarschuwen
als er iets misgaat. Dat de korstmossen niet meer willen groeien in
al die op de kaart omlijnde gebieden (epifytenwoestijnen), omdat de
lucht er niet meer zuiver is,
De waarschuwingslampjes die je niet ziet, als je alleen maar oog
hebt voor havenromantiek en de verkilde welvaart voor de industriebedrijven, De korstmossen van Europoort en de Zaanstreek hebben het
sein allang op onveilig : gezet, En er wordt in dit artikel, zij het
langs een omweg, duidelijk de vraag gesteld, of het aanstonds niet
de mens zou kunnen zijn, die als ro'
de lamp fungeert om te vertellen,
dat het mis gaat met de mens.

Het is een warm inleidend artikel geworden om het behoud van elke bunder .Zaans polderland, waarbij is aangetoond, dat het NIET gaat om de grutto’s, het lepelblad, de zonnedauw,
maar om het welzijn van de mens.
Een volgend keer meer over het natuurbescherraingsplan voor de Zaanstreek,

til
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Uit andere bladen
De Pieper, maandblad VWG Noordhollands

1970.

Noorderkwartier nr. 5,

Koos Jonker vindt het tellen van vogeltjes, lijsten aanleggen
enz. allemaal zeker nuttig, noodzakelijk en interessant werk
maar stelt, als de uitgave van de Avifauna een feit zal zijn,
dat bij onze vogelvrienden een ander facet van de ornithologie
veel meer aandacht moet krijgen. Hij verwijst naar artikelen
over Baardmees en Pestvogel van IJzendoorn in De Pieper en
vindt, dat de vogelaar veel meer ook het doen en laten van een
bepaalde vogel zou moeten vastleggen. Dat vraagt veel geduld,
zegt hij en nauwkeurige observatie, dat altijd de moeite loont.
Want er gebeurden dingen, zegt hij, in de vogelwereld, waardoor
je al gauw tot de ontdekking komt, dat wat er door deskundigen
geschreven is, nog geen axioma behoeft te zijn. Te helpen een
tipje van de sluier van het onbekende op te lichten kan een taak
zijn voor de amateur-vogelaar. "Kom vogelaar, zegt hij, vergeet die "alpenpapegaai" eens een keer en probeer wat meer te
weten te komen van die doodgewone huismus. Het op een plaatje
zetten van deze alledaagse vogel is al een hele opgave, zoals
fotografen tot hun verwondering hebben ervaren."
Waarmee we onzerzijds onze leden gaarne willen aansporen, voor
wie even een pen kan vasthouden: schrijf, over welke vogel dan
ook. Probeer het onderhoudend te doen. Laat u niet afschrikken
door al die feitjes, die we allemaal allang weten. Het gaat
om, hoe u het nog eens opnieuw weet te vertellen. En wie weet,
z
er opeens dan toch nog een elementje tussen, dat de beste
ornithologen nog niet hadden ontdekt.
We dachten, dat Koos Jonker het zo bedoelde. We'wachten dus op
kopie, voor onze Korhaan.

it

In hetzelfde blad wordt gemeld, vragen van het Tweede Kamerlid
N. Yerlaan (Boerenpartij) om het 'Eijorlandse Gat tegen neervallende granaten (en onrustI) te beschermen, ter beveiliging
van het zeehonden- en vogelbestand aldaar.
Limosa,

orgaan van de

Ned.

Ornithologische Unie, nr. 1-2, 1970.

Vogelwaarnemingen op het IJsselmeer door C. Swennen. Voor wie
hier geïnformeerd wil zijn: zeer aan te hevelen. Wie Limosa nog
niet kent, de Openbare leeszaal zal u zeker kunnen helpen.
Een ander artikel: Nachtelijk voedselzoeken en andere activiteiten van de Grauwe Gans in het zoete getijnmilieu in Nederland, geschreven door T. lebret is minstens zo interessant als
het voorgaande, waarbij in ditzelfde blad het artikel: De Ijsvogel als broedvogel in Nederland, door A. Timmerman niet uit
het oog mag worden verloren. Tenslotte door M.J. Tekke: Ornithologie van Nederland 1968, Amerikaanse Pregatvogel. in Nederland door N.D. van Swelm. G.W. Harmsen schrijft over; Dr. G.A.
Brouwer zeventig jaar, terwijl mededeling wordt gedaan van twee
paren boomvalken, broedend dicht bij elkaar, vangst van een
wijkende staartmees en tenslotte een verzoek, te willen letten
op steltlopers met gekleurde ringen (Grutto's, Witgatjes, Groehpootruiters

en Zwarte Ruiters).

Mededelingen hiervan aan: Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgcland", D-2940 Wilhelmshaven-Rüstersiel.
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ANSER, contactblad Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, nr. 2,

1970.

sterfte van Europese Boerenzwaluwen in Zuid-Afrlka door
insecticiden uit Europa. Dit vond half november vorig jaar plaats
in Tongaland. Na een lange wintervlucht waren de dieren in
Zululand aangekomen, toen het er nog abnormaal koud was. In
andere jaren is het er tropisch warm. Er waren weinig insecten,
De dieren moesten teren op "Europees vet". Na chemisch onderzoek bleek, dat de concentratie DDT abnormaal hoog was: 70
Massale

delen op

één miljoen.

Organisatie Wintervoedering

Gooi- en Vechtstreek (Naarden)
Wij ontvingen van het bestuur een convocatie voor de contactavond, op dinsdag 13 oktober 1970, 20.00 uur, in de aula van
de Scholengemeenschap Godelinde te Naarden.
Voor onze leden misschien een avond om te noteren.
Jo van Dijk komt met zijn kleurenfilm: Vogels van Lapland.
De kwaliteit van zijn films maakt toelichting overbodig.
Entree: f. 1,50.
Tevens ontvingen we het
noteerden hieruit:

jaarbericht van deze organisatie. We

De ervaring van vorig -jaar was, dat er meer blauwe reigers naar
de vaste voerplaatsen kwamen, hoewel landelijk de reigerstand
terugliep.
Een honderdtal reigers werd het vorig jaar op vier plaatsen van
250 kg wijting en enkele honderden kilo's goedkopere stukken
vis voorzien. Er werden toen tevens enkele roerdompen op de
voerplaatsen waargenomen.
Vermeld werd ook, dat van CRM toestemming werd verkregen tot het
houden van een vogelasyl. Dit wordt thans beheerd door de heer
M. Waayer, Oude Kerkweg 25 te Laren.
Het verslag meldt te veel om hier over te nemen, maar toch nog
ditMe-j. van Hoewellngen heeft met succes twee oliëzwanen en
een oljemerel gereinxga mei
PRIL.

Ook hier wordt gesteld, dat op voor vogels gevaarlijke wegen
een max.snelheid van 70 km moet gelden. Maar welke automobilist
houdt zich in ons land precies aan zo'n cijfer? In de praktijk
komt er beslist altijd 15-20 km bij. Zo ligt het helaas.
Er wordt nauw samengewerkt met mevr.0.Holzenspies en de heer
H.J. Slijper, bij de VWG bekend.
Er werd ook aan propaganda gedaan. Jan van den Kam op de scholen
met zijn film over de Wadden, Tentoonstellingen op de scholen.
Geattendeerd werd vooral op Natuurbeschermingsjaar
waarbij je al lezend eventjes denkt: maar né. 1970, wat dan?
Kunnen we geen Natuurbeschermingsperiode '70-'80 creëeren? Een
soort tienjarenplan voor geheel Europa, waarbij belangrijke
dingen die we echt veranderd willen hebben (gelijkstelling
jacht/vogelwet, ganzenraoorden in het noorden van ons land, enz.)
rivier-zee-luchtverontreiniging b.v.) tien jaar,lang op de snijr
tafel blijven liggen bij de Raad van Europa en ónze regering?
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Tenslotte wordt gewaarschuwd tegen schrikbarende verruwing en
domme onverschilligheid. Aan ouders, jeugdleiders, onderwijskrachten en pers wordt verzocht alle steun, om te trachten mee
te werken aan een mentaliteitsverandering ten gunste van een
leefbaar klimaat voor alles wat leeft.
tH
Mededelingen

Vogeltrekexcursies Bestuurreservaat

en

Het Goois Natuurreservaat houdt op 4
10 oktober een vogeltrekexcursie voor iedereen. Leden van onze VWG verlenen er als
excursieleiders(sters) medewerking aan. Ook dit jaar vertrekken
de doorgaans talrijke liefhebbers(sters) om half zeven 's morgens vanaf het eind van de Karel Doormanlaan (hoek Driftweg)
te Huizen. Inschrijving bij het GNR-Hilversum (02150-14590)
noodzakelijk.

Controleur Vogelwet
In november en het volgend voorjaar worden examens afgenomen
voor de functie van Controleur Vogelwet 1936. Een aantal leden
van onze VWG hebben de afgelopen jaren met goed gevolg de examens afgelegd. Kandidaten voor deze onbezoldigde functie, moeten
van onbesproken gedrag zijn en de leeftijd van 23 jaar hebben
bereikt, beschaafd en tactvol zijn in hun optreden en hun bevindingen in goed Nederlands kunnen opstellen. Op het examen moeten
zij blijk geven van hun kennis van de Nederlandse vogels, (ook
die onder de jachtwet vallen), de bepalingen van de Vogelwet
en de uitvoeringsvoorschriften daarvan en een proces-verbaal
kunnen opstellen.
Vogelwacht Utrecht geeft hierin een cursus. Geïnteresseerde
leden kunnen zich in verbinding stellen met de heer A.Binsbergen, Ministerie GRM, afd. Natuur- en landschapsbescherming,
Steenvoordelaan 370, Rijswijk (Z.H.) (tel,: 070-907600).

Trouwen
Ex-bestuurslid Dick Jonkers en Truus Kempers willen niet langer
wachten: een huis werd gevonden en het huwelijk zal dus worden
gesloten. Op dinsdag 15 september vindt te Maartensdijk de kerkelijke inzegening plaats (St.Maartenskerk 14.30 uur) en de receptie zal van 16.30 tot 18,00 uur worden gehouden in
De Vuursche Dreef te Hollandsche Rading.

restaurant

Dia-in
De eerste dia-in van actieve vogelfotografen zal worden gehouden
op zaterdag 24 oktober ten huize van de heer P. Gipon, Blkbergerweg 30, Huizen.

De "ontvangende partij" zorgt voor de apparatuur en vertoont
zijn nieuwste reeks dia's. De andere deelnemers brengen een klein
aantal interessante dia’s mee waard om te zien en te bespreken,
mogelijk ook om de afgebeelde vogel(s) te determineren. Deelnemers zijn de heren Gipon, Y. Vogel, J.L. Blonet, D.A. Jonkers,
K. Visser, R, Hovingh en J.L.M. Bos met hun dames (voor zover
aanwezig). Het is de bedoeling bij toerbeurt de deelnemers te

ontvangen.
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Iets nodig voor Uw dieren?

DE JONG
SUNTRAVEL

REISBUREAU

VAN HOEK

Poststraat 6 Bussum

DE

(achter postkantoor Huizerweg)

ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM

Tel. 02159-1 9656

1 7200

/

Of
Landstraat 8

Nassaulaan 6

Tel. 310 92

Tel. 1 76 69

U nu naar de Mirismas in Zuid Spanje,

de Camarque in Frankrijk, of de Galapagos
eilanden wilt, hij ons krijgt U optimale service.

Voor Uw vlieg-, trein-,
VOGELHUISJES, WINTERVOER, VETBOLLEN enz.

autocar-,

of

privéreizen.

BART POST
VERKOOP VAN ALLE MERKEN

Bus m

RIJWIELEN
EN

BROMFIETSEN

50,

Vlietan

opticien*

KLOP&VERKAOE

AANGESLOTEN

BIJ

HET ZIEKENFONDS

—

TEL. 3 0615

Verrekijkers Op uw nieuwe bril een vol jaar garantie.

MOBILIOFOON SERVICE

EIGEN FINANCIER! NGS-

Herenstraat 46-50,
BUSSUM
Tel. 02159

-

1 45 54

EN
VERZEKERINGSKANTOOR

-

voor losse bloemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 4 29 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

Al uw natuurboeken
speciaal op het gebied van

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

