De Korhaan
VOGELWERKGROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

DE KORHAAN
verenigingsorgaa n van de vogelwer kgroep

het

gooi

e.o

Henk Hardon
Andries Stoker
Maarten Klomps
Wim Duurland

Redaktie

:

Redaktie adres

:Gabrielgaarde

Illustratie

:Han Schaap

Typewerk

:Inge Karsemeyer

42,

1214 AM Kortenhoef, 035-62478

blz. 59
Willy Leurs blz. 65

Ronald Sinoo

blz. 57-62-69

Marian Harder
Joke Hardon

Verzending

:Beb Dwars-van Achterberg, Prinsenstr.
tel. 035-233973

15, 1211 LS Hilversum

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

INLEVEREN COPY

:

UITERLIJK

22 JULI

Inhoudsopgave

51
52

52-53
54
55-58

58-59
60-61
62
63
64
65-66
66-67
68-70

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Van de redactie
Programma
Bestuursmededelingen
Avifauna van het Gooi;

Sperwers inventariseren.
Meeuwenslaapplaatsen in de randmeren en het vechtplassengebied.
Rondje Oppad
Kromme Rade
De reigerkolonie op Groeneveld
Wilt U een tekening van Uw favoriete vogel?
Bliksembezoek Kleine Zilverreiger aan Laarder Wasraeer.
Een bosspitsmuis als haviksprooi.
Ochtendexcursie naar Schaep en Burgh.
Ontvangen literatuur.
-

Veldwaarnemingen.

51

Jaargang 19 nr. 3, juni 1985.

Van de redaktie
De weidevogelbescherming ontwikkelt zich ook in ons werkgebied langzaam
maar zeker. Afgelopen voorjaar kreeg de VWG van enkele boeren het verzoek
om de nesten te markeren alvorens er gemaaid zou worden.
Om ook volgend voorjaar aan deze naar verwachting toenemende vraag te
kunnen voldoen, is het nodig dat zich meer leden inzetten voor deze weidevogelbescherming.
Vogelbescherming stuurde ons een circulaire over een nieuwe nestenspaarder,
die ontwikkeld werd door een veehouder, tevens vogelliefhebber.
Deze telescopische nestenspaarder, die verend aan de voorzijde van de traktor
wordt opgehangen, rammelt met belletjes door de te maaien strook gras, waardoor de vogels (en eventuele zoogdieren) worden opgeschrikt en nog tijdig
kunnen vluchten.
Door de zware hagelstorm, die 14 mei j.1. over een deel van ons werkgebied
trok, zijn in Loosdrecht onder andere een groot aantal broedende Kokmeeuwen
gedood. Ook zijn de meeste eieren van deze kolonie door de grote hagelstenen
vernield. Door de Kokmeeuwen die het geweld overleefd hebben, zullen op de
verstoorde nesten waarschijnlijk wel nieuwe eieren gelegd worden.
Ook veel zangvogels zijn door de hagelstenen getroffen, waaronder een

Wielewaal.
In mei is de laatste officiële werk/kontaktavond van dit seizoen geweest.
Voor degenen echter, die ten behoeve van de Avifauna het VWG-archief willen raadplegen voor o.a. broedvogelgegevens, willen we trachten de Godelindeschool zoveel mogelijk iedere dinsdagavond open te houden, hoewel dit
tijdens de komende vakantieperiode niet steeds gegarandeerd kan worden.
Als U de komende tijd dus van deze dinsdagavonden gebruik wilt maken, dan
kunt U het beste eerst even kontakt opnemen met Adri Verraeule, tel nr

035-857492.
De rentmeester van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, de heer Ing.
J.Ph. Dhont, zal binnenkort gebruik maken van de VUT-regeling. Op 28 juni
is er een afscheidsreceptie in het Raadhuis te Hilversum.
De heer Ing. H.Korten, voorheen waarnemend Hoofd Beheer Groenvoorzieningen
in Amsterdam, zal de heer Dhont als rentmeester opvolgen.
De VWG hoopt, in het belang van de Gooise natuur, op een pretttige samenwerking met de nieuwe rentmeester.
Denkt U ook in de komende vakantietyd aan kopy voor de Korhaan?
Juist in deze periode zit de redaktie dringend ora artikelen verlegen om in
augustus een nieuw nummer te kunnen uitbrengen. Misschien doet U tijdens Uw
vakantie leuke vogelervaringen op, die een artikel(tje) in de Korhaan waard
zijn. In ieder geval wensen wij U een prettige vakantie toe.
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Programma

Zaterdag 31 augustus

Zondag 8 september

Dinsdag

Ochtendwandeling Stichtse Brug en omgeving.
Deze staat o.l.v. Adri Vermeule en duurt circa 3 à 4
uur. Verzamelen aan het eind van de Meentweg om
08.00 uur.
Dammerkade.
Ochtendwandeling Bergse pad
We verzamelen 07.00 uur bij de parkeerplaats naast de
katholieke kerk te Ankeveen.
Vergadering van de subgroep avifauna en avifauna van
't Gooi.
We verwachten weer zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur
in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden.
-

10 september

Zaterdag 21 september

Ochtendwandeling Laarder Wasmeer.
Leiding berust bij Jelle Harder. We verzamelen om 08.00
uur aan het eind van de Meerweg in Hilversum. De Meerweg
is een zijstraat van de Kamerlingh Onnesweg. Het is de weg
die voor 't gebouwencomplex van Philips langs loopt.

Donderdag 26 september Lezing, waarvan thema nog niet bekend is.
Hondsbosse zeewering en de Putten en misschien het
Zaterdag 5 oktober
Zwanewater.
Deze excursie zal een groot gedeelte van de dag zijn, dus
koffie en brood mee. We verzamelen om 07.00 uur op het
Oosterspoorplein in Hilversum. Deze excursie zal o.l.v.
Jacob Verhey, Peter Dieperink en Adri Vermeule staan.
Opgeven vóór 3 oktober bij Joke Hardon 02154
18804.
Werk-kontakt avond in de Godelinde Scholengemeenschap te
Dinsdag 8 oktober
Naarden om 20.00 uur.
Donderdag 24 oktober
Lezing.
25-26-27 oktober
Weekend Terschelling.
Dit najaarsweekend brengen we weer door in de
kampeerboerderij "De Jonge Jan" in Formerum.
Wilt u mee, neem dan eerst kontakt op met Joke, tel.
02154
18804 en maak dan de beraamde kosten van ƒ 72,50
over op gironummer 2529179 t.n.v. pennïngmiistër~VTW7GT~te
Weesp. Opgave vóór 1 oktober!
-

-

Bestuursmededelingen
-

Van de gemeente

’s Graveland

ontvingen wij f100.- subsidie voor 1985

-Wij deden een verzoek aan de Nederlandse toeristen kampeerclub om het
surfen vanaf hun terrein te Naarden te verbieden.
-Aan het RIJP stuurden wij een brief ter ondersteuning van een brief van
de heer Draaijer te Maartensdijk. Hierin deed de heer Draaijer het verzoek
het terrein ten westen van de Stichtse brug ontoegankelijk te maken voor
auto's encrossmotoren dit tervoorkoming van verstoring van de daar broedende
vogels o.a.Strand-en Bontbekplevier
-Verder ontvingen wij het ontwerp streekplan van de provincie Utrecht
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Het bestuur van de Vogelwerkgroep het Gooi zoekt ter aanvulling van het bestuur
l

2

e
e

SECRETARIS (ESSE)
SECRETARIS (ESSE)

Taak: Het agenderen en notuleren van bestuurs vergaderingen (lx per 6 weken)
Het beantwoorden van ingekomen brieven in nauw overleg met de overige
dagelijksbestuursleden.
Het schrijven van bezwaarschriften en becommentarieeren van bestemmingsplannen.
Hetmeedenken over het beleid van de V.W.G.
Eisen: Wilskracht
Redelijke kennis der Nederlandse taal
Over enige type-vaardigheid beschikken
Wat bieden wij: Een gezellig bestuur
Een electrische type machine
Inlichtingen worden graag verstrekt door Henk Hardon tel. 02154-18804

Verzoek tot betaling CONTRIBUTIE 1985
Indien niet voor 30 juni aanstaande de contributie wordt betaald zijn wij helaas
genoodzaakt de toezending van de Korhanen stop te zetten. Wij zien uw bijdrage
alsnog graag tegemoet.

VERHUIZINGEN

17418
Menno Simonszhof 25, 1216 LJ Hilversum, tel. 035
Ch. M. Steen
Gooiergracht 15, 1251 VA Laren
I. Karsemeijer
89473
C. Rebel-Westeneng, Statenkamer 26, 1261 XK Blaricum, tel. 02153
Haare
Bussum
15, 1405 AR
p. Vos
Laan van Suchtelen van de
-

,

,

-

,

NIEUWE LEDEN
Lutherhof 45, 1216 KR Hilversum, tel. 035
M.G. van Manen
Wouter Sap
Nightevegtseweg 32, 3633 XV Vreeland
Schrothde
Leeuw, Zwaluwenweg 20, Blaricum
fam.
,

,

-

45413
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Avifauna

van

het Gooi

Nog net voor het grootste deel van de vogelwerkgroepleden met vakantie
uitzwermt een dringend verzoek. Vorig jaar zijn de soorten die beschreven
moeten worden voor de avifauna verdeeld onder degenen die zich hadden opgegeven of hier om hadden gevraagd. Een aantal van hen zag alsnog, om verschillende redenen, af van medewerking. Gelukkignog op tijd, zodat niet in de
laatste fase van de tot stand koming blijkt dat er koortsachtig door een
paar mensen gewerkt moet worden om in de gestelde termijn alles af te hebben.
Wie van jullie is bereid om ons bij te staan door een of meer vogelsoorten
voor zijn rekening te nemen? Toekomstige auteurs zullen met raad en daad
terzijde worden gestaan. Er is o.a. een publikatie met richtlijnen voor het
schrijven beschikbaar.
Voor de volgende soorten hebben we nog niemand:
Houtduif

Rosse grutto

Turkse tortel

Zwarte ruiter

Steenloper

Groenpootruiter

Regenwulp
Schriftelijke of telefonische reacties graag z.s.m. na verschijning van deze
Korhaan naar Dick Jonkers Juffersland 16, 3956 TT Leersum, tel.03434-51109.

Sperwers inventariseren,

hoe doe je dat?

Het opsporen van Sperwers in de broedtijd en het vaststellen van een broedgeval
is vaak geen eenvoudige zaak. De vogels leven in deze periode nogal
teruggetrokken, en ontsnappen niet zelden aan de aandacht van de inventarisator.
Natuurlijk kan men dagenlang rondstruinen in het te onderzoeken gebied, in de
hoop het nest te vinden, maar dit veroorzaakt onnodige verstoring voor de
broedende vogels en kost de inventarisator onnodig veel tijd. Er is gelukkig
een eenvoudiger methode voorhanden, die mij is gedemonstreerd door Gerard
Muskens, medewerker van het R.I.N. te Arnhem en sperwerspecialist, op
verschillende plaatsen in het Gooi.
Door te letten op sporen van aanwezigheid van Sperwers in een geschikt
bosgebied lukt het vaak om binnen het uur vast te stellen of er Sperwers broeden
Iedereen die wel eens inventariseert kan profijt hebben van deze methode; wilt u
er meer van weten, uw kennis aanscherpen en uw inventarisaties vollediger maken,
dan kunt u contact met mij opnemen.
Ik zal u graag de nodige tips geven of eventueel met u het veld ingaan.
Op korte termijn hoop ik een verslag klaar te hebben waarin alle facetten van
deze methode aan de orde zullen komen. Belangstellenden kunnen dit bij mij krijgen.
Ronald Sinoo
t Harde 1
Hilversum
'

tel.: 035

-

850382
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Meeuwenslaaapplaatsen

in de randmeren
Dick+A.

en

het vechtplassengebied

Jonkers

Vrijwel het hele jaar door zijn in de streek tussen het Amsterdam-Rijnkanaal
en de Eem meeuwen te zien. In het broedseizoen zijn het de Kokmeeuwen uit de
kolonies in het Vechtplassengebied en het Gooi. Soms zijn het rondzwervende
niet gepaarde meeuwen van verschillende soorten.
Na de broedperiode verlaten de meeste Kokmeeuwen de streek. Hun plaats wordt
ingenomen door meeuwen uit Scandinavië, Finland, de Baltische landen en Rusland,
wat uit ringvondsten en vangsten valt af te leiden.
Van de soorten is de Kokmeeuw het talrijkst, Stormmeeuwen zijn in veel kleiner
aantal aanwezig. Kleine aantallen Zilvermeeuwen, een enkele Grote mantelmeeuw
en sporadisch een Kleine mantelmeeuw houden zich ook in de streek op.
Als foerageergebieden worden de randmeren en andere wateren, vuilnisbelten,
graslanden en vooral in de winter de dorpen en steden gebruikt. Aan het eind
van de dag worden de voedselgebieden verlaten en vliegen de meeuwen al zwervend,
met het vorderen van de dag steeds meer in vaste richtingen weg.
Dit verschijnsel wordt slaaptrek genoemd. Evenals vele andere vogelsoorten
maken meeuwen gebruik van vaste gezamelijke slaapplaatsen.
Voor een hoofdstuk in de "Avifauna van het Gooi e.o." over slaapplaatsen van
vogels en tellingen van de soorten en aantallen vogels die daarop aanwezig zijn
bestond behoefte aan meer gegevens over meeuwen en hun slaapplaatsen.
Een serie tellingen van december t.e.m. maart was het gevolg. Hieronder volgt
een voorlopig overzicht van de voornaamste resultaten.

In eerste instantie moest worden geprobeerd de slaapplaatsen te vinden. Normaal
gebeurt dit door de vliegrichtingen van meeuwen te volgen. Men komt dan bij de
voorverzamelplaatsen terecht, waar vandaan de meeuwen naar de eigenlijke
slaapplaatsen vertrekken. Hiervoor worden grote open wateren gebruikt. Omdat
er weinig potentiële slaapplaatsen binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep
voorkomen werd besloten deze tijdrovende voorbereiding achterwege te laten.
In plaats daarvan werden alle wateren die in aanmerking kwamen vlak voor het
invallen van de avond bezocht. Uiteindelijk bleven de in gebruik zijnde
slaapplaatsen over.
In het Vechtplassengebied: Spiegelpolder/Blijkpolder, Wijde Blik, Loosdrecht
Vierde/Vijfde Plas en de Breukelerveense Plas (Stille Plas). Van de randmeren
het Gooimeer bij de Zanddijk en het Eemmeer bij de Stichtse Brug.
Hierna werden de teldata voor het seizoen 1984/1985 gepland: 1 december 1984,
26 januari 1985 en 9 maart 1985. Door de koude-inval in januari waren alle
wateren op twee na dichtgevroren. In verband hiermee werd op 16 februari een
extra telling ingelast. De reden om een serie tellingen uit te voeren werd
gevormd door de gedachte dat het verloop van de soorten en aantallen meeuwen
gedurende de winter gevolgd moest worden.
Elke slaapplaats werd geteld door verschillende personen, die ieder een sector
rond de slaappplaats in de gaten hielden. Alleen van dit deel noteerden zij
de binnenkomende meeuwen. Bij het begin van de telling werden altijd eerst de
reeds aanwezige meeuwen opgeschreven en de verhouding Kokmeeuw
Stormmeeuw
bepaald. Soms was het niet goed mogelijk deze soorten van elkaar te onderscheiden. De slaapplaatsen werden op de vermelde data vanaf
tot 2 uur voor het
donker worden onderzocht.
De strenge winter dreigde bijna alles te laten mislukken.
Tijdens de vorstperiode van 4-21 januari lag alleen de Spiegelpolder open en
was er een wak in de Wijde Blik. Een vrijwel identieke situatie ontstond bij
-

de volgende vorstperiode die tot ver in februari aanhield. Op de meeste
slaapplaatsen was er ijs i.p.v. water. Bovendien werd op de meeste plaatsen
waar anders de meeuwen zaten, tot het donker geschaatst.
Het zal niemand verbazen dat de koude perioden een enorme invloed hebben gehad
op de aantallen (tabel 1).

56
Tabel

1. Soorten en aantallen
Vechtplassengebied.

slaapplaats

meeuwen op de slaapplaatsen

Teldatum

1-12-1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spiegelpolder/Blijkpolder
Wijde Blik

-

ii

-

-

„

14

Zanddijk

„

Stichtse Brug

„

73
-

87

Totaal

Grote
mantelmeeuw

26-1-1985
28-1-1985

16-2-1985
1. Spiegelpolder
2. Wijde Blik
5. Zanddijk
6. Stichtse Brug
Totaal

it
ii
ii
ii

9-3-1985

-

30
30

Zilver-

Storm-

Kok-

meeuw

meeuw

meeuw

5
10
65
805
27
112
1024

421
4
400
488
5
300
1618

2671
1478
5900
13213
247
3420
26929

Zilver-

Storm-

Kok-

meeuw

meeuw

meeuw

-

-

Spiegelpolder
Wijde Blik

Vierde Plas
Breukelerveense Plas

Zanddijk
Stichtse Brug
Derde Plas
Totaal

n
ii

ii
ii
ii
ii
ii

331
600
931

Kok/Storm-

Zilver-

Storm-

meeuw

meeuw

meeuw

-

-

-

1225
1225

-

756
107
210
1073
Zilvermeeuw

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

en het

Soon
Grote
mantelmeeuw

„

Vierde Plas
Breukelerveense Plas

1. Spiegelpolder
2. Wijde Blik
Totaal

in de randmeren

-

.

42
13
28
100
-

183

364
1031
49

2428
3400
5828
Kokmeeuw
1090
13238
5248

-

1444
Stormmeeuw
288
225
413
206
40
150
-

1322

19576
Kokmeeuw
672
2214
12229
9762
4649
6500
650
36676

Uit de gegevens van de tellingen blijkt dat sommige slaapplaatsen tegelijkertijd
ook voorverzamelplaatsen zijn. Het Gooimeer t.h.v. de Zanddijk was zo'n plaats.
Vlak voor het donker verplaatsten de meeuwen zich voor het grootste deel naar
het midden van dit randmeer. Bij de Stichtse Brug werd dit verschijnsel eveneens
vastgesteld. Een deel bleef overnachten, anderen vlogen richting ZuidelijkFlevoland. Het grootste deel ging altijd op de wieken in de richting van de
Huizer Pier, waar de eigenlijke slaapplaats moet liggen. Tijdens de volgende
serie tellingen in het seizoen 1985/1986 zal deze slaapplaats onder de loupe
worden genomen. Ook moet er nog een slaapplaats ter hoogte van Huiden liggen.
Bij Weesp werden geregeld in noordelijke richting vliegende meeuwen gezien.
In de Vecht bleek de Nes een voorverzamelplaats voor de Spiegelplas te zijn.
Hier werden Zilvermeeuwen gesignaleerd in aantallen die niet op Spiegelplas
werden gezien. Op 9 maart vlogen bij de Breukelerveense Plas geregeld meeuwen
weg in de richting van de Derde Plas. Totaal ging het om 1317 Kokmeeuwen en
83 Zilvermeeuwen. Op de Derde Plas werd deze aanvoer vastgesteld en 1750 meeuwen
geteld. Hiervan bleven 650 Kokmeeuwen overnachten, de rest verdween in de
richting van de Wijde Blik. Daar lagen de aanvliegrichtingen hoofdzakelijk
tussen noord en noordwest. De groep van 1100 Kokmeeuwen moet ergens anders zijn
gebleven, maar is niet gezien. Er is alleen een waarneming van een kleine groep
meeuwen die over de Wijde Blik heel hoog over vloog en in noordwestelijke
richting verdween. Verder is er nog een opmerkelijke waarneming op 16 februari
van een groep van 8 Zilvermeeuwen. Zij arriveerden zeer hoog uit de richting
Utrecht boven de telpost aan de Lambrechtskade bij de Wijde Blik. De telpost
aan de andere zijde van het water nam ze eveneens hoog overvliegend waar,
evenals de waarnemers bij de Spiegelpolder. Bij de Zanddijk werd ook een groep
van 8 Zilvermeeuwen waargenomen die hoog overkwam en in de richting van Zuidelijk
Flevoland verdween. Het is niet waarschijnlijk dat dit dezelfde groep is geweest.
Na de Spiegelpolder zou de groep dan sterk naar het oosten zijn afgebogen om
daarna weer de richting te corrigeren en in noordelijke richting verder te
vliegen. De waarneming laat zien dat Zilvermeeuwen grote afstanden kunnen
afleggen om naar geschikte slaapplaatsen te trekken. Deze slaapplaats zou
noordelijk van de Oostvaardersdijk in het IJsselmeer kunnen liggen.
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De gegevens wijzen uit dat de Kokmeeuwên op alle slaapplaatsen de talrijkste
soort is, waarbij het om enkele tienduizenden exemplaren gaat. De aantallen bij
de Spiegelpolder waren tijdens de december en januari telling vrijwel gelijk.
Voor de Stormmeeuw was het verschil tussen het minimum em maximum aantal niet
erg groot.
Het aantal Stormmeeuwen bleef bij alle tellingen ongeveer tussen de 900 en 1700
exemplaren. De foerageergebieden van deze soort beperken zich hoofdzakelijk
tot de graslanden, in tegenstelling tot de Kokmeeuw die zich veel tussen de

bebouwing waagt.
Het aantal Zilvermeeuwen was groter dan werd verwacht. De tellingen in december
en februari kwamen uit rond de duizend exemplaren. In januari ontbraken zij, in
maart was hun aantal beduidend lager dan bij de andere tellingen. Het voorkomen
in grote tot zeer grote aantallen houdt verband met de aanwezigheid van open

vuilnisbelten.
Grote mantelraeeuwen werden alleen bij twee eerste tellingen gesignaleerd, hun
aantallen bleven klein.
Tijdens de januari telling waren alleen de Wijde Blik en de Spiegelpolder in
gebruik. De draagkracht van deze slaapplaatsen was op dat moment kennelijk
niet groot genoeg om alle meeuwen uit de regio op te vangen. Er zijn aanwijzingen
dat een deel van de meeuwen in januari zuidoostelijk, richting grote rivieren
trok. Dit werd bij Maarsenbroek en bij Utrecht en de Bilt waargenomen.

Mogelijk hebben de meeuwen die bij de eerste plaats overvlogen in de havens
bij Lage Weide overnacht. Waar de overige meeuwen zich ophielden kon niet
worden achterhaald. In de verre omgeving was geen open water te vinden.
Op het dichtgevroren Alkmaardermeer, normaal een grote slaapplaats was geen
meeuw te vinden. Alle vogels waren uitgeweken naar het Noordzeestrand
(mondelinge mededeling C.Scharringa).
In het rivierengebied rijk aan slaapplaatsen op zand-en grindgaten waren de

meeuwen uitgeweken naar aan open water grenzende gebieden. De meeuwen van het
gat bij Boven-Leeuwen overnachttenop de strandjes langs de rivier (mondelinge

mededeling L.v.d.Bergh).
Bij de Stichtse Brug sliepen kleine aantallen meeuwen tijdens laag water op
zandbanken die vrij kwamen. Toen in februari weer bijna alle wateren waren
dichtgevroren, kon worden geconstateerd dat de Wijde Blik de functie als
slaapplaats van de Breukelerveense Plas en de Vijfde Plas had overgenomen.
De hoofdmacht van de meeuwen kwam uit die richting.
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Op 6 februari werd even ten zuiden van de brug over het Arasterdam-Rijnkanaal
t.h.v. Loenersloot een voorverzamelplaats van +_ 115 Kokmeeuwen ontdekt.
De meeuwen vlogen later weg in noordwestelijke richting evenals tientallen

Zilvermeeuwen.
De Vinkeveense Plassen en de Botshol lagen dicht. Een kwartier ervoor waren
bij de Ronde Hoep t.h.v. Abcoude ook al tientallen Zilvermeeuwen in dezelfde
richting vliegend gezien.
Het voert te ver om alle interessante feiten die werden verzameld hier weer te
geven. In de avifauna zullen zij uitgebreid worden gepubliceerd.
De tellingen worden de komende herfst en winter voortgezet.
Leden die ervaring willen opdoen en willen proeven van de speciale sfeer die
rond de tellingen hangt kunnen zich opgeven, telefonisch 03434-51109 pf
schriftelijk Juffersland 16, 3956 TT Leersum. Ieder wordt ingedeeld bij ervaren

telploegen.
Hierbij dank aan alle medewerkers t.w. R.de Beer, A.B.v.d.Berge, B.v.d.Berg,
R.v.Beusekom, J.W.Boerhout, N.Dwars, L.J.Dwars-van Achterberg, W.Buurland,
H.Hardon, P.Helsper, M.Hinterding, P.Hinterding, P.v.Iersel, J.de Jonge,
D.A.Jonkers, M.Jonkers, E.Lam, M. Loohuizen, F.Majoor, R.Moolenbeek, M.v.d.Pol,
H.Russer, H.W.de Soete, A.Stoker, T.Stoker, T.v.Velsen, J.Verheij, A.Vermeule,
M.Verschuren, C.Westeneng.

Rondje Oppag

-

Kromme Rade, zondagochtend 5 mei 1985
Ronald Sinoo

Excursieleider Adri Vermeule was er gemakkelijk bij gaan zitten om alvast wat
zingende vogels te noteren, terwijl tegen zessen de excursiegangers
binnendruppelden.
Na een interessant betoog over het verleden van dit laagveengebied en het
verschil tussen Ankeveens-Kortenhoefse en Drentse turf, ging Adri de 16
vogelaars voor, het weiland in.
Het Oppad is vrij toegankelijk en voert aanvankelijk door open weidegebied. Hier
zagen we al direct Scholeksters, Kieviten en Grutto's, en twee Slobeendmannetjes
die in een grote boog voor ons langs vlogen. Een Witte Kwikstaart vloog vrij
hoog over ons heen, en even verder glipte een Regenwulp achter ons langs,
stilletjes, maar hij werd toch opgemerkt.
We bereikten het moerasbos (waar het Oppad inderdaad op een pad gaat lijken),
waar tal van zangvogels onze aandacht opeisten; Fitis, Tjiftjaf, Roodbotst,
Heggemus, Winterkoning en Koekoek vormden het achtergrondkoor voor solisten als
de Grasmus en de Tuinfluiter, fraai hoorbaar, maar moeilijk zichtbaar. Een
Zwartkopje kregen we wel mooi in de kijker, een zingend mannetje demonstreerde
het subtiele verschil met de zang van een Tuinfluiter. Ook een Matkopje liet
zijn bescheiden zang horen.
Het werd zoetjesaan knap zompig op het Oppad, maar dat mocht de pret niet
drukken.
We zagen een Buizerd wegwieken, Aalscholver, en Blauwe Reiger overvliegen, en
hoorden het werphengelmolentje van de Sprinkhaanrietzanger. Aan het eind van het
moeraspaadje vertoonde zich een paartje Goudvinken, een beetje mistroostig, want
het weer bleef maar grauw en somber. Af en toe viel er een druppel regen, maar
buien bleven gelukkig uit.
In het dorp Kortenhoef, dat op het vroege uur nog in diepe zondagsrust verkeerde,
noteerden we Kauwen en Zwarte Kraaien, en een Putter, mooi zichtbaar in een hoge
berk, niet ver van een wat late Kramsvogel. Een Groenling snerpte op de
achtergrond zijn zeurdeuntje.
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Toen de Vreelandseweg over en het Moleneind op. Meteen weer een Zwartkopje,
voluit zingend, en de alomtegenwoordige Fitis. Lekker wandelen, over de volle
breedte van de weg, maar wel goed opletten. Bijvoorbeeld voor die ene
langsschietende Sperwer, en voor die ene toerfietser, die bijna onze groep met
een paar deelnemers uitdunde (zit er geen bel op een racefiets?).

Géén Boomkruiper, géén Wielewaal (nog te koud?), maar wel Merel, Zanglijster,
Staartmees en Tortelduif. En een Grote Bonte Specht in het uiterste topje van
een boom (wat doet zo'n beest daar in 's hemelsnaam?).
Vóór het inslaan van de Kromme Rade even een stukje Lambertskade langs de Wijde
Blik meepakken. Boven het water Boerenzwaluwen met een paar Huiszwaluwen
ertussen, op het water twee Futen.
Nico hoorde een Braamsluiper in het struikgewas, maar de rest van de groep, die
wat verder was doorgelopen, helaas niet.
Dan de Kromme Rade op; hier zagen we Futen, Aalscholvers, Blauwe Reigers en één
Visdiefje. In de rietkant langs natuurgebied Het Hol klonk het karekietachtige
deuntje van de Rietzanger, en we hoorden op verschillende plaatsen nog
Koekoeken en Rietgorzen.
Na een korte koffiestop kwamen we op onze wandeling nog twee Grauwe Ganzen tegen,
wat overvliegende Wilde Eenden en Gierzwaluwen en aan het eind van de Raai nog
een mooie Regenwulp, die zich goed liet horen.
Tussen de bedrijven door kregen we een troep koeien achter ons aan, die door
nieuwgierigheid en kudde-instinct gedreven, gaarne een wijle bij ons bleven.
Vooral voor Joke hadden ze overmatige belangstelling, en zo trok een bont
gezelschap schertsend en loeiend over de Kromme Rade, richting 's Graveland.
Rond elf uur waren we terug op ons uitgangspunt en ging ieder huiswaarts. Hoewel
we wat soorten hadden gemist, met name Wielewaal en Boomvalk, kon de excursie
toch geslaagd worden genoemd, door de prettige sfeer en de 57 vogelsoorten die
werden waargenomen.
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De reigerkolonie op Groeneveld

Het is alweer wat jaren geleden dat Staatsbosbeheer besluit het landgoed
Groeneveld in Baarn te herstellen.
De doelstelling voor het park, is het zo goed mogelijk herstellen van de nog
aanwezige parkelementen in de Engelse landschapsstijl met behoud van een aantal
nog aanwezige cultuur elementen uit de Barok-periode.
Volgens S.B.B. zijn de bruine beuken welke in twee halve maan vormige elementen
zijn gegroepeerd zeer bijzondere "Barok-elementen" van het park.

In deze elementen is nu juist een groot deel van de reigerkolonie gevestigd
en S.B.B. besluit deze dan ook te verwijderen uit de bruine beuken.
In juni 1983 verzoekt de V.W.G., het S.B.B. de kolonie niet te verstoren.
Volgens ons is de kans groot dat de kolonie verdwijnt of dat deze zich elders
op het landgoed wederom in bruine beuken gaat vestigen.
Het S.B.B. antwoord door te wijzen op een proef die enkele jaren geleden
genomen is en waarbij de reigers zich meer in het achter liggende park gedeelte
gingen vestigen. Als broedvogel ging de reigerstand niet achteruit, integendeel.
Deze proef heeft het S.B.B. ervan overtuigd, dat in het geval Groeneveld het
verplaatsen van de kolonie in het belang van het park en de historische
bruine beuken verantwoord is.
Niet gelukkig met dit antwoord, volgens ons is er sprake van een overtreding
van de vogelwet, richten wij ons via een schrijven d.d. 30-1-1984 aan het
ministerie van landbouw en visserij.
Wij willen van hen weten of S.B.B. de nodige vergunningen had en om welke redenen
die vergunning verstrekt werd indien dit het geval was.
Van het ministerie kwam op 22-2-1984 het onderstaand antwoord terug:
Voorzover ik heb kunnen nagaan, is door de Commissaris der Koningin in de
provincie Utrecht geen vergunning verleend voor het verstoren van nesten van
Blauwe reigers in het park Groeneveld te Baarn. Navraag dezerzijds heeft uitge
wezen, dat er indertijd nesten van Blauwe reigers zijn verwijderd buiten de
broedtijd. Er kan dan naar mijn mening niet gesproken worden van verstoren van
beschermde vogels, omdat verstoring vereist dat de nesten bewoond zijn c.q.
eieren of jongen bevatten. Overigens wordt in het algemeen geen vergunning
voor het doden of vangen of voor het verstoren van nesten van Blauwe reigers
verleend, behalve in het geval van schade op viskwekerijen,
Omtrent de vraag of Blauwe reigers schade doen aan de bomen waarin zij hun
nesten bouwen zijn de meningen verdeeld. Bekend is wel dat de bruine beuken
kwetsbare bomen zijn, zodat de neiging bestaat deze tegen mogelijke schadelijke
invloeden te beschermen. In dit licht bezien heb ik er vrede mee, dat men
probeert de Blauwe reigers uit de rode beuken in het park te weren, zolang dat
althans gebeurt zonder dat de vogelwet 1936 wordt overtreden of het voortbestaan
van de kolonie in Groeneveld in gevaar wordt gebracht.

Op 20-4-1985

ontvangen wij het nu volgende rapport van Jaap Taapken en Edo Staal
Op verzoek van diverse milieu-organisaties en enkele dagbladen, geven wij hierbij
de gang van zaken weer m.b.t. het recentelijk verwijderen van nesten van de
Blauwe reiger op het landgoed "Groeneveld" te Baarn, eigendom van Staatsbosbeheer
Op vrijdagmiddag 15 februari j.1. werd door Jaap Taapken, opsporingsambtenaar
van het ministerie van landbouw en visserij, gezien dat door de Soester brandweer
reigernesten van de reigerkolonie op het landgoed "Groeneveld" uit de beuken
werden gespoten op verzoek van Staatsbosbeheer.
Een medewerker van Staatsbosbeheer verzekerde Jaap Taapken dat daarvoor een
vergunning zou zijn verleend, toen hij daarnaar vroeg, echter die vergunning
zou op het bureau van Staatsbosbeheer te Utrecht zijn.
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Bij navraag aan het ministerie, direktie natuur, milieu en faunabeheer, bleek
er geen vergunning te zijn verstrekt en telefonisch werd Staatsbosbeheer

verzocht deze aktiviteit te stoppen.
Op maandagmiddag 25 februari j.1. zag Jaap Taapken dat er opnieuw reigernesten
uit de beuken gespoten waren en dat bleek alweer op 21 februari te zijn
gebeurd, zoals Staatsbosbeheer bevestigde.
Ook deze keer vroeg Jaap Taapken om een schriftelijke vergunning, doch ook toen
bleek die bij Staatsbosbeheer niet aanwezig te zijn.
Ook bij navraag aan het kabinet van de Commissaris van de Koningin te Utrecht,
bleek dat van die zijde geen vergunning verleend was.
Op 23 maart j.1. vond een gesprek plaats tussen de opdrachtgever van het
wegspuiten van eerdergenoemde reigernesten(Staatsbosbeheer) en Jaap Taapken
en Edo Staal, eveneens opsporingsambtenaar van het Ministerie van landbouw en
visserij.
Tijdens dit gesprek is gebleken dat ook in voorgaande jaren nesten van de Blauwereiger uit de reigerkolonie op het landgoed "Groeneveld" te Baarn weggehaald zijn
uit voorzorg dat dit schade zou kunnen aanbrengen aan vooral de rode beuken daar.
Uit geen enkel onderzoek in Nederland is gebleken dat dit werkelijk het geval
is en ook eerder genoemd ministerie is die mening toegedaan.
Staatsbosbeheer heeft de eerder genoemde data uitgezocht i.v.m. de bevroren
toestand van de grond voor transport van de zware brandweerwagens.
Bovendien was Staatsbosbeheer van mening dat de reigernesten niet beschermd
zouden zijn zolang er geen reigers op zaten.
Nesten van Blauwe reigers worden elk jaar opnieuw gebruikt en zijn dus permanente verblijfplaatsen voor deze vogels.
Ooievaars komen ook bijna altijd terug op hun eens gemaakte nest indien er niet
verstoord wordt en dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zangvogels die jaarlijks
nieuwe nesten bouwen.
Blauwe reigers komen soms al in januari terug op de nesten maar dit jaar waren
de reigers in februari al op hun nesten.
Beide opsporingsambtenaren stellen dat de reigernesten onaangeroerd dienen te
blijven in de nestel-broedtijd.
In elk goed vogelboek staat ook vermeld dat de broedtijd van reigers al in
februari begint.
Of de reigernesten ook na de nestel-broedtijd als "bewoond" dienen te worden
beschouwd, stellen zij ter discussie.
De heren Taapken en Staal stellen vast dat:
Het verwijderen van eerdergenoemde reigernesten zonder vergunning is geschied
en derhalve ongeoorloofd is geweest en dat na de eerste waarschuwing van het
ministerie deze aktiviteiten gestopt hadden dienen te worden.
Personeel van Staatsbosbeheer verkeerde in de veronderstelling dat geen vergunning nodig was zolang zij geen reigers op de nesten hadden gezien.
De Soester en Baarnse brandweer waren in de veronderstelling dat er vergunning
aanwezig was voor het verwijderen van de reigernesten en hen treft dan ook geen
enkele blaam.
De opdrachtgever, het distriktshoofd terreinbeheer distrikt 2 van Staatsbosbeheer
heeft beloofd dat er tijdens bovenstaande nestel-broedtijd geen nesten meer
zullen worden verwijderd en bovendien dat er tijdens de gehele broedtijd niet
meer gezaagd zal worden in de omgeving van de reigernesten indien dit enige
verstoring teweeg zal brengen.
Indien dit wel gebeurt, zullen beide opsporingsambtenaren alsnog proces-verbaal
opmaken, indien er ook nu geen vergunning daarvoor aanwezig is bij Staatsbosbe-

heer

.

Van de zijde van Staatsbosbeheer
Alleen zou men er aan toegevoegd
op 20 februari een ambtenaar van
verleend. Wat ons betreft kan er
Bovendien gelden voor ons alleen
plaatse aanwezig moeten zijn.

gaat men accoord met bovenstaande tekst.
willen hebben dat de dag vóór de tweede actie
het ministerie telefonisch toestemming had
met mondelinge afspraken veel mis gaan.
schriftelijke vergunningen, die dan ook ter

Tot zover Jaap Taapken en Edo Staal
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Wilt U

een

tekening

van uw

favoriete

vogel?

Ik maak hem in opdracht. Zwart-wit of kleur, klein of groot, naar uw eigen
wensen.
De pentekening van de Kerkuilen moge als voorbeeld dienen. Met dank aan de
eigenaar, J. Meijer, die toestemming gaf voor publicatie en met dank aan de
redactie van De Korhaan die de tekening publiceerde.

Ronald Sinoo
tel.: 035
850382
-
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Bliksembezoek Kleine Zilverreiger

aan

Laarder Wasmeer

Paul van der Poel

Zondag 26 mei was een warme dag, die al vroeg begon met uitbundige zonneschijn.
Tijdens de vroege ochtendinventarisatie vonden zowel Jelle Harder als ik de
zangactiviteit tegenvallen; reden voor mij om ’s avonds samen met Loes eens te
gaan horen of het dan anders zou zijn. Anders was het zeker, omdat de lucht
inmiddels volgepakt begon te raken met grillige en vaak zeer donkere
wolkenpartijen, terwijl het steeds luider begon te rommelen en de bliksemflitsen
feller werden. Amper begonnen aan onze inventarisatie-ronde, troffen we om
een plas die alleen bij grote wateraanvoer water
ongeveer 20.15 uur bij plas D
bevat
een fouragerende Kleine Zilverreiger aan. Het dier was beslist niet
schuw en bleef
op zo’n 25 meter van ons vandaan
rustig voedselzoeken in
het 10-15 cm diepe water, waarbij hij geregeld met een snelle pikbeweging iets
-

-

-

-

buit maakte tussen de onder water staande planten.
Na genoten te hebben van deze uitzonderlijke bezoeker, dwong het toenemend
onweersgeweld ons naar huis. Toen Jelle hoorde van het Zilverreigertje, snelde
hij samen met Ronald Sinoo naar het Wasraeer, waar zij inderdaad het dier nog
steeds fouragerend aantroffen. Zij vonden het dier echter schichtig, evenals de
aanwezige Bergeenden (die tijdens ons bezoek ook rustig waren) en zagen hem om
resoluut wegvliegen en verdwijnen
21.52 uur
de onweersbui was toen over
in de richting van het Hilversums Wasmeer. Jelle is de volgende morgen daar
nog wezen kijken, maar heeft hem niet meer gezien.
Een vraag die wel nooit beantwoord zal worden, is of dit het zelfde
exemplaar was dat dinsdag 22 mei door Adri Vermeule en Nico Dwars gezien werd
in Kortenhoef.
De in die tijd zuidelijke luchtstromingen kunnen bij de verschijning van de
Kleine Zilverreiger een rol hebben gespeeld; dit geldt ook voor de waarneming
die Jaap Hekel zondag 26 mei deed rond 22.00 uur, toen bij ons thuis
(Siriusstraat Hilversum) een Ooievaar overvloog.
-

-

Van de Kleine Zilverreiger zijn de volgende waarnemingen uit het Gooi en
omstreken bekend (Avifauna Midden-Nederland, archief VWG):

1879
17 mei 1936

1 ad ex. bemachtigd bij Gunterstein, Breukelen
1 ex. in het IJsselmeer bij Huizen, tussen de Blauwe Reigers
vissend

4

en 5 mei 1957 1 ex. aan de Eemmond

zomer

1959

nazomer 1961
zomer

1963

eendenkooi Naardermeer
1 ex. Eemmond

'1 ex. Naardermeer;

fourageerde zo nu en dan met de Lepelaars

aan de Eemmond

31 mei 1963

1 ex. tussen de Eemmond en Huizen, bij fouragerende Lepelaars;
hetzelfde ex.?

26 juni 1963
5 mei 1965
4 juni 1966
14 sept 1966

1 ex. Eemmond; hetzelfde ex.?
1 ex. Eemmond
1 ex. Eemmond
1 ex. Muiderberg
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Een bosspitsmuis (Sorex araneus) als haviksprooi

Erik Lam
Op 1 mei 1985 wandelden Femke van den Haak en ik door Gooilust ( ’s-Graveland,
Noord-Holland). Het was ons bekend dat er onder andere in deze, uit de
kluiten gewassen tuin ’s winters één of meerdere Haviken zitten. Enkele
delen van deze tuin waren kennelijk geliefde plekjes voor de Havik want er
lagen vele prooiresten zoalsHout- en Holenduiven maar ook veel konijnen. Ook
lagen er enkele braakballen, die ik in eerste instantie als bosuilenbraakballen
bestempelde. De aan stukken gebroken skeletdelen die aan de oppervlakte
kwamen en de vele veerresten, vertelden mij echter dat deze van de Havik moesten
zijn. De braakballen bevatten vrijwel alleen vogelnesten, die nauwelijks te
determineren waren. Alleen de Spreeuwen herkende ik aan de gevlekte veertjes,
verder zaten er waarschijnlijk Lijsters en duiven in. Tot m’n verbazing vond ik
ook een sterk beschadigde linkeronderkaak van een bosspitsmuis (Sorex
araneus)!

Volgens Opdam (1978) worden muizen in z’n geheel ingeslikt, waardoor deze
dieren als prooidier middels braakballenonderzoek aan het licht moeten kunnen
komen. In totaal vond hijzelf echter slechts vier muizen als prooidier op een
totaal van 4825 prooien. Hier zat de Bosspitsmuis niet bij. De meeste
onderzoekers gaan alleen op plukresten af waardoor kleine zoogdiersoorten dus
gemist worden. Braakbal-en maagonderzoek vindt maar weinig plaats. Gegevens van
maagonderzoeken van Hongaarse en Tsjechische Haviken uit de winter laten dan
ook een heel ander beeld zien. Men trof er nogal wat kleine zoogdiersoorten in
aan (veldmuizen, spitsmuizen, hamster en rat). In Zweden is, ook uit
wintermagen, iets dergelijks aangetoond. Men concludeerde dat ’s winters, lokaal,
kleine zoogdiersoorten de Havik tot prooi kunnen dienen, omdat de omstandigheden
dan zo extreem worden dat de Havik op ander voedsel zal moeten overschakelen.
De afgelopen winter in Nederland was nogal extreem voor onze begrippen. De
bosspitsmuis vondst wijst er op dat ook in Nederland, 's winters, Haviken kleine
zoogdiersoorten aan het menu kunnen toevoegen. Ik denk echter dat muizen hier
hoogstens als bijgerecht geconsumeerd zullen worden. In ieder geval zou er meer
aandacht aan braakballen (of magen) geschonken moeten worden wanneer er
prooidieronderzoek bij de Havik (doch ook de Sperwer!) gedaan wordt.
Literatuur:

Höglund, N.H,,
P.,
Sulkava, S.

Opdam

,

Über die Ernahrung des Habichts (Accipiter gentilis) in
Schweden, in "Viltrevy" 2, 1964, p. 271-328.
1978. De Havik. Het Spectrum, Utrecht, p. 1-188.

Zur Nahrungsbiologie des Habichts, in "Aquilo"
seria Zoologica 3, 1964. p. 1-103.

Te Koop
Te koop nieuwe Horizon-verrekijker, 10 X 50 groothoek, met fast-focus
scherpstelling en statiefaansluiting.
850382.
Lichtgewicht. Compleet met tas ƒ 160,-. Tel.: 035
-
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Ochtendexcursie

naar

Schaep

en

Burgh

op 8 april 1985

Ronald Sinoo
Een kleine dertig mensen waren op deze tweede paasdag gekomen om samen een
ochtendwandeling te maken over de fraaie landgoederen Schaep en Burgh en
Boekesteijn. Na onderlinge kennismaking op de parkeerplaats (het is
verheugend, te constateren dat de excursies goed bezocht worden en dat
daarbij ook heel vaak nieuwe gezichten te zien zijn) werd de groep in tweeën
gesplitst, die elk een andere kant opgingen. Adri Vermeule leidde de ene groep
en ondergetekende de andere.
De dageraad brak aan met geel licht in het oosten, maar spoedig zou de wind
flink aanwakkeren en vanuit het westen dikke regenwolken aanvoeren.
In de kalmte van het ochtendkrieken hoorden we de Zanglijster, die net als de
Merel al heel vroeg begint te zingen. Zijn lied is te herkennen aan de
uitbarstingen van vier- tot vijfmaal herhaalde strofen. Merel, Roodborst en
Houtduif lieten zich ook horen.
Langs het Capitool (het gebouwtje lijkt op TV veel groter dan het in
werkelijkheid is) gingen we het bos in, waar Winterkoning, Roodborst en
Koolmees de aanbrekende dag uitbundig begroetten. Verder weg floot een
Boomklevertje uit volle borst. Uit een geisoleerd groepje naaldbomen klonk het
zwiepende liedje van de Zwarte Mees, dat aan de zang van de Koolmees doet
denken, nochthans het metalige ondertoontje van deze mist en meer nadruk heeft
op de tweede lettergreep. Tussen dit alles was het onbeduidende, schrilsnerpende,
geluidje van de Boomkruiper te horen, een geluid dat doet denken aan de eerste
krassende tonen van het lied van de Heggemus, maar niet muzikaal en in snelle
schrille strofe beëindigd, nog voor je je hebt gerealiseerd dat het liedje is
begonnen. Daarom wordt de "zang" van de Boomkruiper door een minder geoefend
oor dikwijls niet opgemerkt, het dringt niet tot het bewustzijn door.
De wandeling voerde door schitterend, parkachtig loofbos, met aan weerskanten
weiland. In de wei zaten wat Bergeenden en een Scholekster. Een jongeBlauwe
Reiger stond roerloos aan de slootkant.

Enkele (paas)hazen zaten elkaar achterna door het natte gras,
en
in het vroege voorjaar. De wind was intussen aangewakkerd
regen.
Een Tjiftjaf liet met een monotoon herhaald "tjif-tjaf" horen
en een Buizerd wiekte weg over de boomtoppen. Een Grote Bonte
een beuk een dode tak gevonden en gebruikte die als klankkast

een bekend beeld
er viel af en toe
waarom hij zo heet,
Specht had hoog in
by het roffelen.
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We konden hem echter niet ontdekken in de hoge
boomkruinen. De vogelzang was
aanmerkelijk af genomen omdat het nat en somber was, maar de
Boomklever vrolijkte
de grauwheid op door uitbundig te blijven
fluiten, in een snelle en in een
langzame variatie. Ook de Boomkruiper liet zich bij
voortduring horen. Dat het
somsoefening vereist voor je als vogel je liedje onder de
knie hebt, bewees een
Vink, die zijn bekende vinkeslag overmoedig begon, maar
deze halverwege vrij
de Verte kl nk het hone ndegelach van een Groene Specht en
u
h
u
de uVink hield
beschaamd
zijn snavel. Zwarte Kraaien vlogen naargeestig
krassend over onze hoofden, zwarte silhouetten
tegen een asgrauwe hemel.
nhalf U U Wandelei 1 keerden we om negen
uur terug op de parkeerplaats.
i e
wam een h
half
uurtje later met de andere groep. Na het uitwisselen van
ervaringen bleek
dat beide groepen praktisch dezelfde soortenlijst hadden. onze
Geen uitzonderlijk geslaagde
excursie, misschien had wat meer zon en wat minder
regen en wind tot een beter resultaat geleid.
°
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Samenstelling: Leny Reddingius
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Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg 10 no 1, februari 1985:
Stop de jacht op onschadelijke vogelsoorten De kwestie "reigerschade" Een
notedop dierenrecht
Een wurm is maar een wurm
Heeft het Korhoen het recht uit
-

-

-

-

te sterven?

CULTUURRIJP

Idem.

RIJP, jrg 21 no 3, maart 1985:
Van Wieringermcer tot en met Markerwaard
Vogel paradijs in wording.

-

De Oostvaardersplassen buitenkpads:

jrg 21 no 4, april 1985.

DUTCH BIRDING, Stichting Dutch Birding Association, jrg 7 no 1, 1985:
Terminologie voor verenkleed en rui
Spring mlgration of raptors at Seuz
compared with Elat.
-

DE FANTASTISCHE DEBAKEL. NJN district 6, jrg 10

no

6, 1984.

Idem,

jrg 11 no 3,

FICEDULA

Twentse VWG, jrg 13 no 4, december 1984:
Vogeltrek over Twente
Soortenjagen, systematisch telwerk uitvoeren of zomaar
wat vogelen?

1985.

-

DE GRASPIEPER, Samenw. VWG's NHolland, jrg 5 no 1, maart 1985:
De Bruine Kiekendief als broedvogel in Noord-Holland sinds 1970
De Slobeend in
Noord-Holland
De fourageergebieden van de Lepelaars van het Zwanewater in NoordHolland
Grutto's op slaapplaatsen in Noord-Holland.
-

-

-

DE GRUTTER

Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", jrg 9 no 1, februari 1985:
In 1984 minstens 52 tot 55 broedende Kluten in de Zaanstreek
Smienten in de
gemeente Zaanstad, winter 1982-1983.
-

Idem,

jrg 9 no 2, april 1985:
Januari 1985: ongewoon beeld van de "doodgewone" Fuut
De sterkte van onze twee
Zaanse Blauwe Reigerkolonies in de jaren 1983-1984
Weidevogels in de
Saendertocht (bij Oost-Knollendam, L.R.).
-

-

KNIPSELKRANT

Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg 10, maart 1985:
met o.a. veel artikelen over het jagen tijdens de vorstperiode in januari j.1.

DE KRUISBEK

Vogelwacht Utrecht, jrg 28 no 1, februari 1985:
De Waterpieper in de Bethunepolder tijdens de winter 1983-1984 -Broedgeval van een
Grote Gele Kwikstaart in de provincie Utrecht
Het voorkomen van watervogels in
de winter van 1978-1979 in de provincie Utrecht.
-

Idem,

jrg 28 no 2, april 1985:
Broedvogelinventarisatie polder Mijnden 1981

Kwikstaarten
LIMOSA

-

-

Winterwaarnemingen van Witte

Dodaars valt ten prooi aan Blauwe Reiger.

NOU/SOVON/Watervogels, jrg 58 no i. 1985:
De Noordoostpoldei als overwinteringsgebied voor ganzen
Het voedsel van de
Stormmeeuw op Texel
Het voorkomen van de Taigarietgans in Nederland
januari
1983
De
slikken
Flakkee,
van
een belangrijk nieuw
Watervogeltelling in
fourageergebied voor de Brandgans in het Deltagebied.
-

-

-

-
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Noordhollands

36, 1985

Landschap, 1985

-

np 1.

2.

Idem,

no

DE MEERKOET

Natuur- en Milieufederatie Wierhaven, jrg 9 no 1, 1985:
De Wierdijk van Wieringen
Waarschijnlijk broedgeval van Engelse Gele Kwikstaart

no

-

Zeevogels
MENS EN NATUUR.

-

sterven aan plastic.

IVN, jrg 36 no 1, voorjaar 1985:
Kijk op het uiterwaardenlandschap
Waddenzee

-

De landelijke Vereniging tot Behoud van de

Zure regen; .schade aan bomen herkennen.

NATUUR EN MILIEU, Stichting Natuur en Milieu, jrg 9 no 2, februari 1985:
Landinrichting dreigt voor Noord-Drenthe
Strafrecht en mileucriminaliteit
Defensie walst over het Nederlandse landschap
Samenwerking boeren en
natuurbeschermers in Waterland.
-

Idem,

jrg 9 no 3, maart 1985;
Regeringsbesluit kernenergie onnodig en onverantwooord
Batterijen een groot
Koraalriffen in Indonesië: pessimisme en
maar oplosbaar milieuprobleem
-

-

optimisme.

Idem,

jrg 9 no 4, april 1985:
Natuurlijke verbindingswegen voor plant en dier
Landinrichtingswet biedt
Meerjarenplan Bosbouw stelt natuurwaarden niet
natuur weinig nieuwe kansen
veilig.
-

-

SOVON-NIEUWSBRIEF. Samenwerkende organisaties voor Vogelonderzoek in Nederland, januari 1985:
Onderzoeksprogramma
Bijzondere soorten projekt (BSP)
Broedvogel-monitoring
Punt-transect-tellingen projekt (PTT)
Atlasproject voor winte»
projekt (BMP)
-

-

-

en trekvogels

-

-

Landelijke werkgroep vogeltrektellingen (LWVT)

(LWRT)

werkgroep roofvogeltellingen

PRUTSCHEPPER. NJN, afd. Laren/Blaricum, jrg 22
Idem,

no

-

jrg 22 no 4, 8 februari 1985:
Alen (Anquilla anquilla)
Rietganzen

jrg 22 no 6, 3 mei 1985:
Nestkasten Bikberger Bos

UILSKUIKEN. Vogelwacht Delft,
VANELLUS.

-

Landelijke

1, 12 oktober 1984.

-

Idem,

-

Werkgroep nestkasten.

-

De hut van MIe

-

Vleermuizen.

Valse Bosjes (Eemnes).

14, februari 1985.

no

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, jrg 38 no 1,
Gevaar bestrijdingsmiddelen
Witgatje als doortrekker
onder Groenlingen.
-

jan/febr 1985:
-

Verkeersslachtoffers

VELD EN VITRINE. Fries Natuurhistorisch Museum, no 88, maart 1985:
Nachtvlinderonderzoek te Weststellingwerf.

VOGELS.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, jrg 5 no 27, mei/juni 1985:
"Klein vogelijn op groene tak, wat zingt ge'n aardig lied" De Rosé Pelikaan
De vervolging van roofvogels in Nederland
De
Het onbekende Andalusiê
Oeverzwaluw.
-

-

-

DE WIJDE BLIK,

is een nieuw tijdschrift over natuur en milieu in het Gooi, de Vechtstreek e.o.
van de Stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek e.o. Het is een kritisch en
informatief blad, dat de nog aanwezige natuur beschrijft en ook de vele
bedreigingen signaleert. Ook onderwerpen als milieuvriendelijke energievormen,
inzameling chemisch afval etc. zullen aan de orde komen. (Ondersteuning van dit
goede initiatief door het nemen van een abonnement op dit blad kan ik U dan ook
van harte aanbevelen! L.R.).

jrg 1 no 1, 1984;
Landschapsvorming in Gooi en Vechtstreek
Het Laegieskamp
Idem,

-

1985. no 1:
Oeverzwaluwen

-

-

Waar een wil is, is

Het Zandzeeschandaal

* t

-

's-Gravelandse gifbelten

-

-

afval weg.

Natuurtechnisch bosbeheer I

-

Hilverbeek

en Spanderswoud.

Idem,

1985, no 2:
Het branden van heidevelden
Heidebrand
Water is van levensbelang
Uitverkoop (verkoop landgoed Bantax
(drinkwatervoorziening in het Gooi, L.R.)
L.R.)
Hilverbeek
Hoorneboegse Helde
Laegieskamp II.
-

-

-

-

-

-

ZICHT OP STICHT, Stichting Stichtse Milieufederatie, no 6, februari 1985:
No pay
No cure beginsel in het voorontwerp Streekplan
Projekt Uiterwaarden
Opnieuw de slag om de Leusderheide.
van de provincie Utrecht
-

-

-
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Veldwaarnemingen
Samengesteld door

Dodaars
Geoorde Fuut
”

”

Koodhalsfuut

Roerdomp
Purperreiger
"

Lepelaar
"

"

"

Canadese Gans
Grauwe Gans

Kolgans
Rietgans

±

Wilde Zwaan
M

"

”

Bergeend
"

"

Nylgans
1
1

”

Pijlstaart
"

Zomertaling
1
Slobeend
H

8
2

Krooneend
"

Brilduiker

2
2
2

Nonnetje
"

Grote Zaagbek

1
1

M

**

1
5
2

6-5
22-12
18-4
29-4

1
1
1
1
1
5
1

20-1
23-3
18-4
30-4
23-4

2
22
5
170
2
1

6-5
3-2
12-4
9-3
3-2
2-3

1

"

”

de Jonge

Jos

Sperwer

23-4
28-4

9-3
1
9-3
2+4
30-3
2
1-4
11
5-4
14
48
21-4
1 pr 28-4
1-5
2
mn
1 vr 6-5
ran
1 vr 22-3
2
22-3
3
31-3
mn
1 vr 18-4
49
1-4
mn
4 vr 3-4
mn
1 vr 7-4
2 ran 19-4
mn
1 vr 25-3
ran
3 vr 2-3
mn
1 vr 31-3
1 vr
9-3
mn
1 vr 25-3
1 vr 1-4
mn
31-3
2
+

+

+

+

+

+

+

+

+

1
Blauwe Kiekendief
1
1
Bruine Kiekendief
1
Slechtvalk
1
Boomvalk
1
1
1
Sfnelleken
l
l
2
Kraanvogel
Scholekster
81
Bontbekpleviei
11
12
Strandplevier
Kemphaan
100
Groenpootruiter
1
2
Oeverloper
Grutto
125
Wulp
1
106
”

vr

mn
vr
vr

"

"

”

23
16
7
16

Regenwulp
"

Kluut
ca
ca
±

±

mn

vr
vr

27-1
26-1
1-5
28-4

16-2

19-4
30-4
6-5
28-4
2-5
5-4
25-3
23-3
30-4
27-4
28-4
5-5
9-3
5-3
9-3
18-4
20-4
K)-4

5-5
13-1
31-3
23-3
30
27-4
70
29-4
65
1-5
15 (9 ad) 1-5
7-5
1
10
5-4
15-4
1
1
2-5

I
I5

Houtsnip

Zwarte Stern
Visdief
Holenduif
Tortelduif

's Craveland

ND/BD
TB/NJN
HR/RSt

Hilversums Wasmeer
Breukeleveense Plas (bleef steeds
HR
bij drie Smienten)
EL
Spiegelpolderplas N. den Berg
Slikveld Stichtse Brug
AV/exc.
Eendenkooi Breukeleveen
ND/BD
Dammerkade Ankeveen
PSc
Naarderbos, OV
Bussum, OV
MH/JJ
Oostermeent, slootje, fouragerend,
Blaricum
DJ
PSc
Dammerkade, Ankeveen, OV
Dorssewaard Vreeland
EL
AV/JJ
Waterleidingplas Loosdrecht, OV
Zuiderheide Heidebloem Hilversum, OV
RS
Dorssewaard Vreeland
EL
Laarder Wasmeer fouragerend (9.00 u)
resp. rustend (11.00 u)
RS/IVN
Laarder Wasmeer rustend
Stichtse Brug
EL
JJ
Egelshoek Hilversum
Oppad (oost) Kortenhoef
PSc
Schaep en Burgh
JJ
Boekesteijn
Weiland De Snip Hilversum
DJ
Loenderveense Plas Loosdrecht
AV
”

**

ND/BD
HD/MLk
TB/JK

Boekesteijn
Bij Lepelaarspiassen Oostv.dijk
Stichtse Brug
"

EL

"

ND/BD

Eendenkooi Breukeleveen
Bergse Pad Ankeveen

PSc

Eendenkooi/Tienhovenskanaal
Wijde Blik ’s Graveland

AV/ND
PSc

Recreatieplas Naarderbos
Laarder Wasmeer Hilversum
"

"

RS/IVN
DJ/BJ

"

+

Ruigpootbuizerd

Dwergmeeuw

Vijver Gooi lust

Bij Muiderpier

”

"

RS

"

Recreatieplas Naarderbos
Bergse Pad Ankeveen
Bij spreeuwenslaapplaats Jachthaven
Hilversum, jagend
Hollandse Hout Knardijk
Oostzijde Laarder Wasmeer
Loenderveense Plas Loosdrecht
Magdaleen Naarden
Stichtse Brug
Zonnestraai bos Hilversum
Horndijk/Vuntus Loosdrecht
Boekesteyn

Hilversumse Meent
Laarder Wasmeer
Knardijk, OV

Bij recreatieplas Naarderbos
Recreatiestrand Stichtse Brug
Muiderzand

Eempolder-N
Zomerdijk Eempolder-N
Waai aan Naarderbos
Stichtse Brug, slaapplaats
Hoorneboegse Hoi, fouragerend
Stichtse Brug, slaapplaats

PSc
”

JJ
TB

TB/RPr/ES
AV
DJ
EL
MH
AV

ND/BD
DJ

RS/AV/ND
PSc/DVl/FKt
PSc

AV/exc.
HD/MLk
AV/exc.
DJ
PSc
EL
"

Egelshoek Hilversum
ND/BD
Wasmeer
ND
Hilversum noord
AV
Hilversum centrum
ND/BD
Korlenhoelse plassen
TB
Over-Holland Breukelen
TB/NJN6
Stichtse Brug
AV/exc.
5e Loosdrechtse Plas
F.R/AN
Loosdr. en Breukeleveense Plastsen)
HR
Loenderveense Plas Loosdrecht
AV
Naarderbos
HD/MD
Kromme Rade Kortenhoef
AV/ND
Oostvaardersdijk
PSc
Einde-Gooi Hilversum
RS
Laarder Wasmeer
ND
Kanaaldijk
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Koekoek
Ransuil

1
1
1
1
1
1
1
1

Velduil
Bosuil
Gierzwaluw

Ijsvogel
Hop
Groene Specht

Zwarte Specht

1
1
1
1
2
1

5-5
25-3
2-4
27-4
4-4
22-4
30-4
11-4
en 12-4
en 13-4
26-2
21-3
28-4
3-5
25-3
14-4

Kleine Bonte Specht 1 mn
6-5
Kuifleeuwerik
17-3
1
Huiszwaluw
18-4
4
Boerenzwaluw
5-4
1
2
Waterpieper
3-4
Gele Kwikstaart
5-4
1
18-4
2
3
27-4
4
30-4
Grauwe Klauwier
1 vr
4-5
Sprinkhaanrietzanger 2
5-5
Kleine Karekiet
2
8-5
Zwartkop
2 mn
2 vr 18-4
Grasmus
5-5
2
5-5
1
Braamsluiper
Fit* 5
3
3-4
Fluiter
1
7-5
Bonte Vliegenvanger 4
3-4
21-4
4-5
1
6-5
1
8-5
1
11-5
1
”

”

+

#

"

”

”

Naarderbos

Godelindeschool Naarden
Bussum-Naarden N.S.
Westerheide

Richting Suikerpot 's Graveland

PSc
RP
"

HD/Mlk

JJ
Naarderbos
ND/BD
Hilverbeek 's Gravelnad
PSc
Amsterdamse Waterleidingplasgebied te JvB
Loosdrecht (omgeving
JvB/AV/JJ
voorzuiveringsgebouw)
JvB
Zuiderheide Kamradzijde
RS
Einde Gooi Hilversum
RSt
Eukenberg Naarden
DJ
Bantam Bussum
PSc
Einde Gooi Hilversum
RS
JJ
Zuidzijde Hoorneboeg Hilversum

Boekesteyn 's Graveland
Huizermaat Huizen, zingend
Egelshoek Hilversum

Knardijk
Omg. Breukelev. eendenkooi
Pampushaven Almere
Egelshoek Hilversum
Eempolder-N
Muiderzand Almere
Dammerkade Ankeveen
Oppad Kortenhoef
Hilv. Meent
Egelshoek Hilversum
Oppad Kortenhoef
Lambertszkade Kortenhoef
Kanaaldijk Hilversum
Moleneind Kortenhoef

Huidecoopersweg bij Egelshoek
Boekesteyn 's Gravelnad
Bantam Bussum
Zuiderheide
Hilv. Meent
t.Z.v. Hoorneboeg Hilversum

ND/BD
EL

ND/BD

PSc/DVl/FKt

AV/ND
PSc/DVl
ND/BD
AV/exc.
PSc
HD/MLk
AV/exc.
PSc/JMk
ND/BD
AV/exc.
ND/exc.
AV

AV/ND
AV/ND
JJ
PSc

KS/DJ
PSc/JMk
JJ
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Paa PJ e

1 vr
1
2
1
1

Roodborsttapuit
Tapuit
"

28-4
16-4
16-4

Westerheide

4-5
6-5

+

**

I mn

"

1

"

mn

"

2 ad

Baardmannetje
"

IJsgors
Keep

Putter

±

"

Frater
Kneu
Goudvink
"

Appelvink
"

"

"

Ringmus

Spreeuw
Roek

1
i

l

Grote Lijster
"

+

1

vr

mn

I

vr

2

J

"

Dammerkade Ankeveen
Weide Hilv. Meent
Egelshoek Hilverusm

HD/MLk

PSc

AV/ND
ND/BD
TB/EW

Centrum Hilversum
Zuiderheide bij 't Bluk
Tuin Bachlaan Huizen
Laarder Wasmeer

Hilv.

TB
AV

Meent

PSc/JMk

Kromslootpark Almere, zingend
Loodijk Hilv. Meont

EL

m

Waterleidingplas Loosdrecht

12-4
22-4
4-5

Laarder Wasmeet
Dammerkade Ankeveen
Zuiderheide
Boekesteyn s Graveiand
Stichtsc Brug
Eemkust

22-4

6-5
8
9-3
16-4
1
27-1
7-5
1
30
24-2
20
1-4
23
23-3
3-4
4
23-4
1 mn
4-5
2 mn
3-3
1
23-3
1
29-3
1
7-5
1
6
3-4
25-3
1
-f

MH

"

"

Zwarte Roodstaart 1 mn
1 vr 3-4
5-5
1 mn
Gekraagde Roodstaart 1 mn -f 1 vr 2-4
1 vr
3-4
1 mn 28-4
2
8-5
Blauwborst (witgesterde) 1 mn 3-4
Kramsvogel
28-4
14

Beflijsler

HD/HDsr

Hoorneboegse Hei

AV/JJ
ND

HD/MLk/HDsr

RS
AV
EL

*

juv

TB

Steenhopen Pampushaven

Lambertszkade Kortenhoef

AV/ND
HD/MLk

Sportpark Crailo
Oppad Kortenhoef
Stichtse Brug
Kanaaldijk Hilversum

JJ

AV/Exc.
AV/ND

Zuiderheide
RS
Dammerkade Ankeveen
HD/LMk
Van der Zaanlaan Hilversum, 0V
EL
Omg. Oude A*foortseweg Hilversum
Arubalaan
0V
0.v.Noortstraat
OV
AV/ND
Egelshoek Hilversum
Lavendelpl. Hilversum, met zeer grote
EL
"wulpensnavel"
Langs Oud Bussumroerweg Huizen
TB
"

.

"

"

,

5-1

Erratum:
De bij de Rode Wouw, le waarneming, toegevoegde tweede opmerking moet luiden:
"Ook waargenomen in omg. hek Kanaaldijk" (waar de grens van het Gooi/Noord Holland
het Tienhovens Kabaal bereikt).

Dank aan de waarnemers

fB

JvB
BD
HD
HDsr
MH
BJ
DJ
JJ
ND
MD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tom de Boer
J. van Bergeijk
B. Dwars-van Achterbergh
H. Dwars
H. Dwars Sr
H. Hinterding
Bas Jonkers
D.A. Jonkers
J. de Jonge
N. Dwars
M. Dwars

JK
FKt
EL
MLk
JMk
AN

NJN

NJN6

IVN

RP
RPr

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

inzenders:

Jaco van der Kijck
F. Kuiter
E. Lam
M. Luiken
J. Mekel
A. Noorlander
exc NJN afd Nabu
exc NJN district 6
exc IVN
R. van Poelgeest
Robert-Jan Prins

ER
HR
ES
RS

PSc
RSt
AV

DV1
EV
exc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. Russer
H. Russer
Ernst Jan Stroes
R. Sinoo
P* Schut
R. Stringa
A. Vermeule
D. van Vliet
Edward Westenberg
exc VWG
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