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Programma

Jaargang

donderdag

24

april:

3»

3

no.

dia-avond met vogelgeluiden te verzorgen door
mevrouw G. Bloem—Margadant uit Haarlem. Onderwerp:
“Vogels van Noord-Amerika”.
Dit wordt de laatste grote avond vóór het vakantiegelet op het succes
seizoen. Zo mogelijk zal er
weer appelgebak aanwezig zi jn. Zij,
in januari
die toen aanwezig waren, weten wat dit betekent...
‘s avonds in de Openbare
Aanvang en plaats: 8
Leeszaal, ‘s-Gravenlandseweg 55, Hilversum (t/O
AVRO-studio).
-

-

uur

Excursies
zondag

27

zondag

4 mei:

april:

zondag II mei:

•in sanenrrérkins met de ICITNV een wandel-excursie
over öe Kromme Eaay en de Lambrechtskade. Vertrek
8.3° uur vanaf de eerste brus aan de Vreelandsovres.
(vanaf Hilversum)
omstreeks 13.00 uur.
auto~e:ccursie door de Flevolandon, op zoele naar
de ;lorinelplevioren. Vertrek 08.30 uur achteruitgang station Hilversun, Opgeven bij onze secretaresse
net vernelding nol/geen auto.
vogelzang-excursie van liet Goois Natuurreservaat
met medewerking van de W/G. Wandelen door liet
Bikbergerbos vanaf de Crailosovreg koe 1 Langehuizonv/eg (even voorbij het Goois Kinderziekenhuis),
Vertrek 06.00 uur
's morgens!;i Terug omstreeks
'

00.00 uur.
dinsdag 22 mei:

vaar-o:ccursxe door het Naarclerr.ieer. Verzanelen or.i
kuart voor zeven 's avonds bij liet vissershuis van
de heer P, Hoetner. Terug ongeveer half tien.
Beslist tijdig, opgeven i.v.ri, beperkt aantal plaatsen on een eventuele t nee de e::cursie
Koeten plra. F 2;.,
Men verplicht zich na opgave
dit bedrag te betalen.
—.

zaterdag

zondas 21

7

juni:

juni:

r

de kapnecuv. en van het
'Vaaneer,
Hilversuns
Verzanden ou tnec uur bij de
(toekans oostzijde)
van
het
GHR-terrein.
insans

zat-ordaGJaidclas-T/endelins naar

laatste seizoen-encursie, op veler verzoek naar
Zuidelijk- en Oost elijk-Fle volraad.

2

Bestuursmededelingen
Tijdens de laatste jaarvergadering is de contributie verhoogd:
de leden betalen sedert 1 januari van dit jaar F. 12.50, huisgenootleden, jeugdbonders, studenten en militairen, halfgeld. U wordt dringend
verzocht indien U dit nog niet heeft
gedaan, in elk geval de helft
van de contributie aan onze penningmeesteres over te maken.
Volgend een mededeling van het vogelcomité Eempolder, zal worden
gepoogd in de Eemnesserpolder te .-komen to.t de vorming van "Vrije
Vogelreservaten 1-, een door "Vogelbescherming- ondernomen actie,
De burgemeester van Eemnes zal persoonlijk een 0 ntal veehouders benaderen en toestemming vragen tot het plaatsen van reservaatsborden.

jünkele leden ven het bestuur hebben deelgenomen aan een bespreking
in hotel De Rozenboom te Bus um, wa.trop vertegenwoordigers van de diver se
Gooise natuurbeschermingsorganisaties aanwezig waren.
Besloten werd, indien_.de diverse besturen /hiermee akkoord', kunnen gaan,
in het natuurbeschermingsjaar 1970 gezamenlijk minstens één grote natuur-

beschermingsavond te organiseren.

-

Brieven
Op verzoek van een van onze leden, tevens actief lid van diverse
andere gelijkgestemde organisaties, heeft ook ons bestuur een protestbrief
gezonden aan rijk, provincie, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties
in verband met de voorgenomen ontluistering van de weg tussen Hilversum
en Baarn.
Namens de 170 leden van onze Vogelwerkgroep heeft het bestuur
de Coördinatiecommissie voor de Bescherming van Vogels, in België,
zijn instemming betuigd (door een ontvangenformulier in te vullen, te
ondertekenen en terug te zenden) met de actie ter voorkoming van verzachting van de Vogelwet (20 december 1968) waarop door de Belgische
vogelvangersorganisaties wasaangedrongen. .....+
Onze Vogelwerkgroep heeft een uitvoerig schrijven gericht aan de gemeente besturen van het Gooi met een-oproep om hulp bij het voorkomen
van de verdere achteruitgang van de Gooise vogelbevolking. In dit
schtijven wordt gevraagd rcservaatsborden te plaatsen, streng tóe te zien
op de naleving van de voorschriften (geen honden en ruiters) en in te
stemmen met het Vóorstel van het Gooi terstond een Düï-vrije zone te ma-

ken.

+

Excursies

Het bestuur heeft besloten met het oog op de komende vakantiemaanden en de afnemende lust in de zaal naarnvogeltjes te gaan kijken
wat meer aandacht te besteden aan het excursie-programma. U kunt het
aan de voorzijde van dit blad terug vinden
Ons lid Gees Laban voorheen wonende te Weesp, thans Haarlem,
(Controleur Vogelwet) zal op vrijdag 25 april op het gemeentehuis van
Ede in het huwelijk treden met Lia van Loon. Toekomstig adres:
Haamvest 59, Haarlem.

R.

Adreswijziging:

Farjon

van Ericaweg 29 naar Berkenlaantje

Laren.
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Fenologie

onderzoek

Zoals iedere V.V.G.-or weet
wordt. momenteel het Gooi op

broedvogels geiventariseerd.
Naast deze broedvogelgegevens zijn ook
andere waarnemingen zeer waerde v ol.
Daarom lijkt het mij belangrijk om een
fenologie onderzoek te houden in het

Gooi.

Een fonologie onderzoek in oen onderzoek
naar de invloed van het klinaat 05
planten on dieren.
Voor vogels is dit gericht op de
aankonstdata van verschillende zomergast en in oen bepaald gebied.
De terugtrok hangt voor oen deel af van de tenperatuur. On de invloed
hiervan tè onderzoeken zijn voel gegevens nodig. Daaron doet U natuurlijk allenaal mee 32
ledereen kgn ook aan dit onderzoek declnenen.
U noteert gev/oon op liet daarvoor testende fornulior de datun waarop U
een bepaalde vogel voor de eerste keer in liet voorjaar ziet, of hoort
zingen. Daarnaast kan een tv/eedc v/aarneming genoteerd vrorden,
Vcrneldt U tenslotte nog v;aar u dénkt dat do soort in een gebied
algemeen voorkomt.
De literatuur over voorJaarsfenoiogie ia zeer beperkt. Enig leesbaar
natcriaal is: "Acht Jaar vogolfenologic'’ door Ton van Bulcli en Peter
Nijhöff in Vogel Jaar Jrg.s (1957) nr. i\. on 5.
”Vogcltrek ' door‘G,J, van Oordt, hieruit beïnvloeding door nete,:

orologische verschijnselen.

J. Harder

Een

gekraagde

roodstaart

op

15 naart

15 maart bevonden

wij ons op de dijken van de polder
Papmpushaven zagen wij twee vogeltjes op de
de brede polderweg zitten.
behoedzaam naar toe en stelde vast, dat een
gekraagde roodstaart �, zich in elkaars gezelschap bevonden. We maderen de vogels tot op enkele meters, voordat
zij opvlogen en iets verder tegen een steenhoop gingen zitten.
Korte tijd later verdv/encn zij tussen enkele rijen opgestapelde stenen.
Volgens de Avifauna 1952 is de vroegste datun van de gekr. roodstaart
23 februari 1959 (Bergen, Vogeljaar 7:152). Als tv/eede datun uordt opgegeven I? naart 19A7 (Suav/oude, Vanellus 1:8), zodat v/ij onze
v/aarnening tot een bijzonder vroege nogen rekenen.
oostelijke vrind en
Het ïïas die
bijzonder koud, met een
temperaturen omstreeks het vriespunt.

Op zaterdag

Zuideli-Flevoland. Bij
nieuwe uitrijstrook van
Wij reden er met de auto
en een
roodborsttapuit
‘+

J.L. Bos R. Hovingh en Fr. Rijnja
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Inventarisatie landgoed Hilverbeek

(

door J.v.d. Geld.)

Inventarisatie Avifauna t.b.v. samenstelling “Avifauna Midden-Nederland

met

Hilverbeek

Ligging:

Spiechelrust (75 ha.)
'

,i

Onder s-Gra velend, ,ten ; i noorden van de weg s-Graveland-Hilversum
(Leeuwenlaan).
/\
aan
Toegang
de beyiiwenlasn nabij het huis, aan de Oude iieentweg
bij .de boerderij; t>tofbé-rgen en aan het Noordereinde bij de kerk.
’

’

3

Top. kaart

;

,

0.

■'
'

i/e eeuvrdaterende buitenplaats met fraaie bossen,
veelal'bestaande uit beuken. Ook enkele vijvers aanwezig.

Een uit de

Waargenomen soorten vogels gedurende de periode
ber 1968.

januari

1968-okto-

(Ardea cinera); fcmrogerende exx.
Purperreiger (Ardea purpurea):fouragerende exx.
steeds meerdere exx. aanwezig.
Wilde eend (Anas platyrhynchos.)
Bergeend (Tadorna tadorna): in april één o.
Buizerd (Buteo buteo)
in de wintermaanden enkele malen waargënome n.
eenmaal in september.
Boomvalk (Halco subbuteo)
gehele zomer waargenomen. Heeft gebroed
(2 jongen uitgevlogen) op Schoonoord (eig. Natuurmonu-v
menten)
Torenvalk (ï’alco tinnunculus); gehele zomer waargenomen. 2 broedsels
op üpanderswoud.
Kokmeeuw (Larus ridibundus): fouragerende exx.
Holenduif (Columba oenas) broedvogel-»
Tortelduif (ötreptopelia turtur); broedvogel. Eerste waarneming op 51-5
Koekoek (Cuculus canorus): enkele malen gehoord. Eerste waarneming op
Blauwe reiger

;

;

;

;

Bosuil (btrix aluco); waarschijnlijk broedvogel.

24-5

1 dood gevonden ex,
op

26-4.

Ijsvogel (Alcedo atthis): broedvogel, in Spanderswoud (eig. Hatuurinonu*-

16-* f nog

1

6

menten). Op l^-A
2Ó5 en 1 0. Op
1
en 10,
Daarna vrijwel' elke dag gezien of gehoord tot half sept.
Groene specht (Ficus viridus): in voorjaar steeds roepend ex.
.Jaarschijnlijk broedvogel.
Gtote bonte specht (Pendrocopus major): broedvogel
Kleine bonte specht (Dendroscopus minor): broedoogel.
eerste ex,. Daarna in april
Zwarte specht (Dryocopus martius): op
nog enkele malen gezien. Waarschijnlijk broedvogel
in Bpanderswoud.
Boerenzwaluw (Hirundo ruatica): broedvogel bij noerderij.
Witte kwikstaart (Motacilla a. alba); in voorgaar 5 exx.ln zomer broed-,

.

'

;

'

Winterkoning (Troglodytes troglodytes); bfoedvogel.
ile, emus (Prunella modularis). broedvogel.
ju

Grote lijster ('i'urdus viscivorus): broedvogel.
Zanglijster (ïurdus philomelos): broedvogel.

vogel.

5

vervolg inventarisatie
Hilverbeek:

Beflijster (Turdus torquatus): op
k exx,
ilerel (Turdus i-ierula): broedvo^jel.
Gekroagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus): broedvogel, Eerste
ox. op 9-^.
rubecula): broedvogel.
Roodborst
Spotvogel (Hippolais icterina): waarschijnlijk broedvogel. Serste
ex. op 22-5. Enkele dagen druk zingend.
Zwartkop (Sylvia atricapilla): broedvogel. Op 15-4 eerste ex.
Tuinfluiter (Sylvia borin); broedvogel. Eerste ex. op 19-4.
Srasmus (Sylvia communis); eerste waarneming op 16-4,
i'itis (Phylloscopus trochilus): broedvogel. Eerste ex. op 29-3*
Tjiftjaf (phylloscopus collybita): broedvogel. Eerste ex. op 26-3.
Grauwe vliegenvanger6'nuscicapa striata): broedvogel. Eerste ex. op 6-5
Bonte vliegenvanger (liuscicapa hypoleuca): broedvogel in nestkast.
ICerste ex. op 2 -5. Dit paar bonte vliegenvangers
behoort tot de meest xvestelijk broedende van
deze soort in Nederland,
(Parus
major):
Koolmees
Pimpelmees (Parus caeruleus); broedvoyel.
Zwarte mees (Parus ater): in vroege voorjaar en eind september enkele malen waargenomen. Zeer tam.
Kuifmees (Parus cristatus): zingend waargenomen op 30-5- Waarschijn
lijk broedvogel.
Glanskop (Parus palustris): broedvogel.
Staartmees (Aegithalos caudatus): broedvogel.
Boomklever (oitta europea): boomklever.
Boomkruiper (Certhia brachydactyla): broedvogel.
Appelvink (Coccothraustes cocc,): op 6-4 werden 6 exx. waargenomen.
J
1?
e
5 5 12-4
I
1
is
LU
1 iB-U
1
II
1
op 24-4 nog slechts 1 0 en 1 0
aanwezig, daarna nog eenmaal gezien met nestmateriaal.
Toen enkele weken geen waarnemingen. Eind mei weer roepend
en zingenet Ó met begeleidende geluiden, hetgeen op jonge
vogelszou kunnen duiden,
juni werd zowel 6 en 0 met
nestmateriaal bij begin van nest o ezien. Door slechte
weersomstandigheden is het nest waarschijnlijk niet afgeraaakt.
-

-

>

)

-

•

>

>

-

)

»

,

>
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Groenling (Chloris

chièris): broedvogel. in winter vele exx. met kepen.

Sijs (Carduelis spinus): gedurende wintermaanden steeds troepje va n
ca. 25 exx. in bos met oude larixen.
Kneu (üarduelis cannabina): broedvogel. Eerste waarneming op 17-6.

West gevonden,
x
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula): broedybgel. Op >( 6-6 j._
Op 12-6 10.
Op 21-6; nest me tg 5,-3 ongen gevonden.
Waarschijnlijk 2
hier.
Vink (Fringilla coelebs): broéclvogel.;
Keep (Fringilla montifringil
Ih wintermaanden steeds ca, 10 exx.

x 1 6.

aanwezig.

Kuismus (Passer domesticos): broeoLvögel.
lingmuë (Passer montanus-')i* br^^syQgel.
Spreeuw (Sturnus vulgaris)}:bröedvogel. '•'/
i voorjaar enkele malen gehoord.
Wielewaal (Oriolus oriolus)*' ' in zomer
w.s. bróedvogel. lïerst’e ex. op 7-5»
:

■

1

Zwarte kraai ( corvu§-, corone ) br^p^dvogel.
kauw (Corvus monedula,)
broedvbgel.j;'
Ekster (pica pica ) ■,'ïroedvogelk ,v
Kotenkrakre (Nucxfraga caryocatactes)
telkens 1 ex, waargenomen op
23-8, 26-8 (3 exx.), 30-8, 2-9, 6-9, 9-9, 2^-9.
Vlaamse Gaai (Garrulus Glandarius): broedvogel.
:

:

:

Onderstaand de aantallen paren broedvogels op het landgoed

Hilverbeek.
Wilde eend
Boomvalk
Torenvalk
Fasant
Waterhoen
Meerkoet
Holenduif
Houtduif
Tortelduif

Seizoen

k
(1)
(2)
1

k
11
2
(1)
1 ?
2
1
1

2

Winterkoning
Heggemus
Grote lijster

l

Zanglijster
Merel
Gekr. Poodstaart

12

2
2

•

6

’

1
1

Appelvink

1

uroenling

3

7

1
1
11

9

Huismus
Pingmus
Spreeuw

2

23

2

Zwarte kraai

l

Pauw

Kkster

11
1

17
5
7

Vink
■

2
1

Boomklever
Boomkruiper

Kneu
Goudvink

27
5

K’oodborst

4

.

Staartmees

*

Boerenzwaluw
Witte kwikstaart

Zwartkop

Tjiftjaf

Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Glanskopmees

*

6

'

k

Tuinfluiter
Fit is

1

Ijsvogel
Groene specht
Grote bonte specht
KI. bonte specht

Spotvogel

1968.

1
1

Vlaamse Gaai

8

6

Zoogdieren

Gedurende de periode
wezigheid vastgesteld van
rosse vleermuis.

januari
:

haas,

1968-

oktober

eekhoorn,

1968

werd de aanw

wezel, bosmuis, woelmuis,
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Geen lentefeest.........
voor

de teruggekeerde vogels

De terugkerende scharen weidevogels zi jn dit jaar van de regen in de
drup gekomen.. van de lente in de winter!
Wij hadden de kieviten en grutto’s, tureluurs, scholeksters en kemphanen, liever een vriendelijker welkom bereid.
Een lentefeest bij een behouden te ruikeer van oen reis waarin zij
toch al genoeg waren bedreigd. Maar helaas, er waren geen bloenen
voor deze frontsoldaten, geen madeliefjes, vroegeling of hoefblad.
Geen voorjaarskus van de oplopende temperatuur, naar slechts een ongastvrij Nederland, met een polair klimaat.
Vooral de lei c vit en, de voorlopers van al die legioenen broedvogels
uit onze en noordelijker streken, kregen het zwaar te verduren.
Zij vlogen zich te pletter tegen het kou gordijn, dat ongeveer vanaf
Ameland, door Friesland en Drente en verder naar het oosten, was opgetrokken. Bij honderden moeten zij zijn gestorven, dik onder de ijzel.
Er kwan geen reddingsactie opgang. Te hooi en te gras werd er wel iets
hinderen.
gedaan, door enkele boeren of
En -toch, wat 'was eenvoudiger geweest
dan het verzamelen
van verkleumde vogels. Ze onder te brengen in stallen, net wat nest
on in te scharrelen en wat universeel voer on weer pp krachten te
konen. Ze hadden na enkele dagen weer op eigen pootjes kunnen staan;
op eigen wieken kunnen gaan. Maar er gebeurde niets.i

De zoveelste r.iisser van het Comité V/intervoedering, dat v;el
en dat
is eenvoudig
enkele oproepen voor radio (en t.v.?) v/ist te plaatsen.
Oproepen om de vogels te helpen. Haar geen actie.
Niet de moed on er enkele honderdjes tegen aan te "gooien", on de
voge3.s te vangen en te verzorgen en het publiek in de kou v/arn te laten
lopen voor de vogelobscherning.
De revenuen zouden groot geneest zijn, zowel aan levende "have" als
'
aan pecunia.
-•■
-

-

*
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Van vele kanten kreeg ik berichten over kieviten

in plantsoentjes,

langs de Rijkswegen en zelfs in de stadstuintjes. Aan de Bussumse

Breedelaan vertoefde een groep van 21, op het weiland aan de
weg hadden zich wel een tweehonderd verzameld en verder verbleven zij

tussen de rijstroken van Rijksweg I (onder de vangrails) en in de Hil
versurase "stadofgroen stroken.

De

grutto's kwamen in groepen van tientallen tot enkele honderden bij-

een langs de Gooise kusten en in de Eempolder,

den op de beruchte zondag

16 maart, namen

In de dagen, die volg-

de aantallen weidevogels,

die

steeds toe, De grutto's liepen te

terugdeinsden voor het kou-scherm,
hoop langs de dijken van Zuideli

In de hoek Knardi

dijk Zd,Flevoland, liep het aantal van enkele honderden tot vele dui-

dezenden op. Tureluurs, kemphanen en scholeksters lieten zich nog niet
zien. Wachtten die onder gunstiger omstandigheden de toestand aan het
"thuisfront' 1 af

?

Opvallend was

dat de

tot de

,

•'

ceremoniën,

kieviten,

weer of geen

weer, rustig overgingen

welke vooraf plegen te gaan aan het stichten van

een gezin» Zij bedreven het ba.ltsspel en legden de liefdesverklaringen

af alsof zij

in hun zakagenda naar de datum hadden gekeken.

Ik vraag me afof er.soms

reisavontuur

definitief

kieviten

zijn achter gebleven. Of zij het

hebben afgebroken. Of noordelijke kieviten het

\

produkt van hun lentè-uitingen soms aan Hollandse bodem hebben toever-

trouwd

?

Toch eens bij

het tellen van de aantëilen weidevogels, letten

op een eventueel sterk toegenomen 'aantal

1

.

Jl.B.

Boomklevers
Dank zij de medewerking van (helaas)

enkele leden van onze VWG

,

zijn

wij er toch in geslaagd een redelijk overzicht samen te stellen van
het voorkomen van de

E.J.van

boómklever in

het Gooi, Hierom was door de heer

Yzendoorn te Santpoort, verzocht. Wij mochten van de heer Van

Yzendoorn een dankbetuiging

ontvangen

en het verzoek ook dit voorjaar

te blijven speuren naar broedgevallen van boomklevers. Hij zal de gegevens

t.z.t. publiceren, Gooise waarnemingen s.v.p.

naar ons redac-

tie-secretariaat.
(in Culturrijp het personeelsorgaan van de Rijksdienst

Gelezen

voor de IJsselmeerpolders)
+

Er bestaan plannen in Zuidelijk-Flevoland een gebied te
reserveren voor een groot vogelreservaat

+

T. O. HEMA
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SCHILDERIJEN

Import uit Mexico.
Handwerk in kleuren.

iTlaastancl
I !■
VEERSTRQRT 31

Hilversum

Langestraat 132

*

Dè zaak

met exotische geschenken uit India, Marokko,
Egypte, Mexico, China, Taiwan, Haiti enz. enz.

Geneesmiddelen
Parfumerieën

SPEELKAMER

Borstelwerk
Ziekenverplegingsartikelen

Nassau laan 17
Bussum
Telefoon 1 4006

T>e Eenhoorn
uw drogist

VOOR GOED SPEELGOED

EN
Nassaulaan 10

Telefoon

-

HOBBY ARTIKELEN

Bussum

1 51 87

„ATLAS”
AUTOVERHUUR

KWALITEIT GEVRAAGD!

BIJ GROENTEHANDEL
VAN LOON
GESLAAGD.

RIJLESSEN

OOK VOOR DE MOOISTE MAND

MET FRUIT.

IN V.W. 1600 TL

Poststraat 17
Telefoon 1 64 92

Waldecklaan 24, Bussum, Tel. 1 72 01

Bussum

HOUD KATTEN UIT UW TUIN

cLiuióman

!

NEEM TAXIS OF THUYAHAGEN.

VOOR BETERE INTERIEURVERZORGING
BUSSUM SPIEGELSTRAAT 38-TEL. 15614
-

HILVERSUM

-

GROEST 110

-

-

HUIZERWEG 24

-

Jac. Jurrissen

en Zn.

TEL 51741

Gort v. d. Lindenlaan 1

VOOR BETERE NACHTRUST
BUSSUM

Fa.

TEL 1 2379

voor natuurlijke

vitaalstoffen naar

Naarden

HOOFDZAKEN
DIE MODE MAKEN:
Elegante dameshoeden,

pomona

couture-mutsen, cravates,

pruiken en haarstukjes,

bruidskapjes,
sjaals en handschoenen.

op de brinklaan 93

Amsterdam

bussum

Kalverstraat 23 telefoon 020-234677

t/o de spaarbank

MAISON VAN DEN

Voor VWG leden
-

Gebr. Wories
Kerkstraat

220.

Amsterdam C.

Telefoon 224853

DRUKKERIJ

„Erica

”

H. van Wagtendonk
Enige Min. erkende preparateurs
in omgeving van het Gooi.

Siemensstraat 11a

Telefoon 4 89 01
Hilversum

Uitsluitend voor vogels en
kleine zoogdieren

&

Zn.

Zaterdg,

15 naart 1969...................

voor

Een gedenkwaardige dag in de V.W.G. geschiedenis speciaal
de
om 18.00 uur stonden de eerste
Flevoland.
Na een lange periode van voorbereidend werk.

nestkastencommissie. In de namiddag
tien torenvalkenkasten in Zuidelijk

Het v;as allenaal al heel iang
geleden begonnen.
Op de laatste counissievergadering in 1968 stelden enige
leden voor, torenvalkkasten te
naken on deze in Zuidelijk
Flevoland op 'te handen.
Inners, dit unieke land in wording is
v;el rijk aan torenvalken, naar heeft
geen nestgelegenheid voor deze
roofvogels.

Het plan werd aanvankelijk op de
lange baan geschoven, totdat de heer
Van Dijk ineens net zo'n 35 kisten
op de proppen kv/axi.
Eduard Osieck en ondergetekende namen
28 kisten onder hun hoede en naakten er
in tvree middagen torenvalkekasten van.
George Ordlng zorgde voor de andere kisten.
De heer Van Dijk nan contact op net
Staatsbosbeheer en vroeg of nen palen
beschikbaar kon stellen on öe kasten
op te kunnen hangen.
Na enige aarzeling v/erden die toe
gezegd.
Nu nas het zaak de kasten zo snel
nogelijk te plaatsen, nant het nas
intussen al naart genorden.
Op 15 naart 'uas het zover.
Ou B. L\3 uur vertrokken vijf auto's
volgestouwd net valke’ .asten
vanuit Huizen richting Nijkerk.
De auto van de heer Van Dijk
zakte zowat door de veren, vanwege de zware
belasting palen, kasten, planken, gereedschap,
turfnoln enz.

ijzerdraad,

zakken

On 9.15 uur stonden we bij Nijkerk voor de slagboom op de dijk.
Even later kwam er een ambtenaar van Staatsbosbeheer. Deze nan vertelde ons dat de palen helaas nog niet aangekomen waren,
Geluk’d-g naar dat de heer Van Dijk er een aantal had meegenomen,
r /e konden de
kasten bij een loods op de dijk uitladen. Daar lag
ook I.?at aangespoeld hout, dat v;e later op de dag nog zouden gebruiken.
Het vreer v/as intussen nog slechter* geworden. Er stond een sterke Z.O,
wind, het was zwaar bewolkt en het begon nu nog te regenen ook.
Dit zou zo de hele dag blijven.
Nadat de noeilijkheden ontrent de afsluiting van de slagboor.! opgelost
vraren, vertrokken drie auto's vreer richting 't Gooi en één auto richting
Lelystad.
Daar stonden v;e dan, de heer Van Dijk, Eduard Osieck en sclirijvers
öJzcd, op do ijk, in do rogcn....
Aan ons de taalt on die das tien kasten te plaatsen. Het zou een zware
dag worden.
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Op de dijk werd de torenvalkekast

eerst aan de paal bevestigd.
Hierbij werden, verschillende systemen geprobeerd:
a: d.u.v. een hangslot aan de paal vast r pijleren
b: zonder hangslot, naar net stukjes ijzerdraad eraan vastbinden en
c: de kast als een soort duiventil bovenop de paal zetten.
Het laatste systeen bleek liet beste te voldoen, teneer daar de palen
niet al te lang naren.

Als de kast eennaal aan de paal nas bevestigd, v/crden er aan de dijkvoet drie palen gezocht on de hele zaak neer te kunnen schoren.
Er werd ook een zak gevuld net plaggen en turfnoln. Dat werd in de
kast gedeponeerd als nestnatriaal.
Was alles gereed dan kv/an hot zwaarste werk nog: v;e noesten net ons
drieën alles, palen net torenvalkekast, schoorpalen, zak net plaggen
en turfnoln, spade, gereedschap en ijzerdraad de polder in sjouwen.
Dat bleek een hels karwei.
Met zo'n znare paal net daaraan een kast, op je nek, zakte je genakkelijk v;eg in de klei.
Het nas dan ook niets bijzonders als de laarzen in de modder bleven
steken en de eigenaar er uit noest stappen, of dat je zo vast zat,
dat een ander je er uit noest trekken...
Als Je eenmaal peda had kon Je nog languit vallen.
Ondanks„dat je lieslaarzen aan had zat je dan toch nog onder de klei.
Gelukkig zorgde dé rego'l\ er dan \re 1 voor dat je v;eer een beetje schoon
r/erd. Na ongeveer 100-ISÖ aeter zo gezv/oegd te hebben, r;erd dan
eindelijk de kast-geplaatst.
Met behulp van een kompas werd de voorkant op het Z.O. gericht.
de polder in gebracht.
Het werd al donker toen vre voor de tiende de polder in zeulden.
Toen ook die kast op z'n plaats stond slaakten we een zucht van
verlichting/ TDe (eerste) "operatie torenvalkekasten" v/as geslaagdj’
Op die i.ianler werd de ene na de andere kast

Eennaal v;ecr bi-j de slagboon gekouen kregen wij geen over winnaar szoen, zoals indertijd de lieer Jonkers na z'n "wandeling” van 120 kn,
naar wij Inregen wej. een gevoel van grote voldoening toen we weer
richting 't Gooji reden.
f

J. Harder
Naschrift:
Ongelooflijk!!!

drietal een, week

later opnieuw in de polder nu aangevuld met
de heer A.
Bode, heeft een ongelooflijke prestatie geleverd.
Uit het Verslag van J. Harder valt op te maken onder welke barre
omstandigheden de kasten moesten worden geplaatst. Met vallen en
opstaan. Het drietal van 15 en het kwartet van 22 maart, toonden
pioniersgeest.
een
Zij verdienen de bewondering van de gehele W 622
En nu naar net hen hopen, dat de torenvalken dozor-pcrttftatio zullen
honoreren net vele "feestelijke” broedsels.

Dit

de al even

onverwoestbare nieuwe nestkastenvoorzitter,

ware

Uit de '‘Rijp", het personeelsorgaan voor de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders:
'De RIJP stelt palem beschikbaar voor een vereniging
van vogelliefhebbers uit Hilversum, die langs de rand van duidelijk
Flevoland JO a 40 nestkasten willen plaatsen

1

’
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Texel

een weekend bij

.....

de kraanvogels!!

Het tweede VWG-weekend, deze keer op Texel, is opnieuw een daverend
succes geworden! De acht deelnemers zijn goed aan hun trekken gekomen
zowel wat de sfeer van beide dagen betreft als ...de vogels! Na de gemiste koffie in Den Helder, volgde een frisse “zeereis” onder een
grijze lucht.
Het vertrek was kil en weinig bemoedigend. Op het dek was het
niet te verkeren van de kou.... Maar eenmaal gearriveerd in de
“Eyerkoogh”, steeg de stemming tot het inmiddels befaamd geworden
VWG-kookpunt: er stonden een tafelvoetbalspel en een tafeltennistafel
en het bleek mogelijk er te dammen, te schaken en ...mens erger je
niet te spelen. En er is gebruik van gemaakt. De gehele familie
“ergerde” zich collecti ef
!
Menig kwartje werd opgeofferd aan de vpetbalduels waarbij een eshte

cup-sfeer : heerste,

;

gr werd voort s vreemd gemanipuleerd met een wekker. Bepaald verheugend
was het feit, dat eenieder (een enkele daargelaten) bijzonder goed
raad wist met de vaat!i

Er werd ook nog naar vogels gekeken en hoejl
Tijdens de eerste excursie, een rit naar de schorren, vielen de grote
aantallen wulpen, kluten en oeverpiepers op. Bij de 80l kreeg een
kuifduiker een ;I goudenrand je" in het boek en bleken de rotganzen,
ongeveer tweehonderd, present te zijn.
Later kwamen zij met groepjes vanuit zee aangevlogen, om vlak over de
auto’s höen te strijken enzich bij hun soortgenoten te voegen.

1

Op de schorren vloog plotseling een velduil op uit de stervende
zeé-alsem. Er vertoefden enkele fosse grutto’s en ....een opzichter
sedert
van "NatuurmpnumentenI*, *, die een goede tip gaf; er verbleven
enkele dagen kraanvogels op het eiland zo vertelde hij ons.
Een ritje in de middag bracht ons in de nabijheid van de akker waar
èij zich zo ongeveer moesten ophouden. Amper hadden wij de aardappelvelden bij de staatsbossen; bereikt... of we kregen deze unieke verschijningen in het vizier.
naar

pagina^lj
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Zij

lieten

zich tot op tachtig meter benaderen en stonden het schie-

ten van plaatjes toe, De volgende middag hqdden we nSg meer geluk; op

nog geen zeet'ig meter vanaf een boerderij waar wij ons verdekt konden
opstellen

I

De excursie naar de Slufter op de vroege zondagmorgen, draaide uit op
een man- (en vrouw)moedig ploeteren tegen storm en hagel. Het klimaat
in de auto's bleek aangenamer,... en bovendien brachten de voertuigen
ons dicht bij de voLgende rariteiten
eidereenden, die bijna uit de
hand kwamen eten, steenlopers, die gewillig poseerden, een roodhalsfuut, die even "voor' 1 kwam zwemmen en een middelste zaagbek in zijn
kielzog meevoerde en twee sneeuwgorzen, die ons verleidden tot het overtreden van artikel kGI (WVS),
:

In de nabijheid van de Slufter maakten vrijwel allen voor de eerste
keer kennis met de tapuiten de zwarte roodstaart, althans voor dit
jaar. Het bezoek aan de Mokbaai leverde de beroemde volgens sommigen
reeds zestien jaar oude, albino scholekster op. Als een ijdele mannequin dribbelde het dier voor de camera's heen en weer, Dri e baltsende velduilen hielden ons vervolgens korte tijd gezelschap waarna we
in de richting van de vuurtoren koersten. Daar wachtte ons veel "eiderleed li waarover onderstaand meer. Op weg naar de boot werd ons de laatste Texel-suprise opgediend
achter de dijk, op een weiland, even
over een slootje, op nog geen dertig meter, stond een eenzame dwerggans. Minutenlang met ons,,, oog in oog. Vervolgens ging de vogel op
de wieken om nog dichterbij weer neer te strijken'. Hadden we een prettiger afscheidkunnen wensen ?
■,
:

-"

Stookolie
Een nare zaak was het zoeken naar stookolieslachtoffers. Het was eigenlijk geen zoeken meer, want de vogels lagen bij tientallen op het
strand, vooral nabi| de vuuitoren en de sluizen van Cocksdorp, Dikwijls
onherkenbaar door de klonterige laag waarmee ze waren bedekt. Opnieuw
bleek, dat vooral de eidereenden een zware tol hadden moeten betalen
aan de willekeur van een zeekapitein, aan de (ongestrafte) misdaad
van een tanker-bemanning.
Opvallend was voorts het grote aantal kieviten, dat verspreid lag tussen de stookolieslachtoffers, Ongetwijfeld
waren deze weidevogels omgekomen door de fjsregens.

eidereènd plm. 120, bergeend 52,
dodenlijst zag er als volgt uit
zwarte zeeëend 25, roodkeelduiker 1, alk 1, kievit 27, scholekster 3,
v
'
.tureluur 1, kartxj.tstrahdloper 1-,
zilvermeeuw 5, kopmee'uw ]kB en
stormmeeuw 20,
1

De

:

»'

F.

Rijnja
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Vogels van Texel

op

29

en

30 maart

Fuut
Eoodhalsfuut
Auifduiker

Scholekster
Kievit

Grote lijster
Kramsvogel

Goudplevier

Bodaars

Bontbekplevier

Blauwe reiger

Steenloper

Zanglijster
Koperwiek

Wilde eend
Wintertaling

iatersnip
Wulp

Merel

Krakeend
Smient

Grutto
Rosse grutto

Paapje

Pi jlstaart
Slobeend
Kuifeend

Tafeleend
Brilduiker
Zwarte zeeeend
Eidereend
iiidd,

Zaogbek

Nonnetje
Bergeend
Grauwe gans
Dwerggans
Rotgans

Knobbelzwaan
Blauwe hiekendief
Torenvalk
Patrijs
Fasant
Kraanvogel

Waterra1
Waterhoen

Meerkoet

Tureluur
Sanoetstrandloper
Bonte strandloper
Brieteenstrandloper
Kemphaan
Kluut
Grote raantelmeeuw
■ Kl. mantelmeeuw
Stormmeeuw
Kapmeeuw

Holenduif
Iloutduif

Turkde Tortel
Velduil
Gr. B. Specht
Kuifleeuwerik
Veldleeuwerik
Graspieper
oeverpieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggeraus

Kolonies

Beflijster
'

Tapuit
Zwarte roodstaart

Roodborst
Goudhaantje
Koolmees
Pimpelmees
Rietgors
Sneeuwgors

Groenling
Putter
Si js
Kneu

Vink
Keep

Huisraus
Spreeuw
Zwarte kraai
Bonte kraai

Roek
Kauw
Ekster
Vlaamse Gaai

melden!

De gezamenlijke watersportverenigingen van Gooi- en Eemmeer, hebben ons
via hun contactman dr. J. van Soest, gevraagd regelmatig contact met elkaar te onderhouden over eventuele broedkolonies van watervogels (sterns
e.d.). De bedoeling is tijdig vast te stellen waar met succes (zonder in
eikaars vaarwater te zitten) vogels en waar mensen zich kunnen “nesteken”.
Wij vragen de leden mee op te letten en terstond te melden als ergens vogels schijnen over te gaan tot het broeden in kolonieverband.
U wordt ook verzocht broedgevallen van zeldzame vogels door te geven dit
om zo snel mogelijke over te kunnen gaan tot bescherming zoals door middel van bewaking. Wie wil de coördinatie van de bewakingen op zich nemen?
Zowel voor het signaleren van kolonievorming of broedgevallen van zeldzame vogels (alsmede voor hulp bij bewakingen) even een seintje aan de

voorzitter.

Zowel de nestkastencommissie als de commissie voor het Avifauna-onderzoek
kunnen best nog enige hulp gebruiken. Wie wil helpen bij de controle van
de nestkasten en wie bij het inventariseren van ‘'stukjes Gooi"

?

Het bestuur zou nog erg gelukkig zijn met de man of vrouw, die het organi
seren en leiden van excursies op zich neemt i
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Broedvogelonderzoek

contactorgaan KNNV

Het contactorgaan van de KNNV verzocht ook onze Vogelwerkgroep in
ons blad een oproep om medewerking te plaatsen voor het (voortgezette) broedvogelonderzoek van een aantal soorten.
Men kan de gegevns rechtstreeks of via ons redactiesecretariaat opzenden.
Het broedvogelonderzoek gaat zijn vierde jaar in. Van verscheidene
soorten is het onderzoek afgesloten. Deze vogels komen dus niet meer
voor op de onderstaande lijst. In de komende jaren zi jn over deze
soorten afsluitende publikaties te verwachten.
Het aantal medewerkers liep in 1960 tegen de duizend. V/e kopen dat
vele personen kun kuip zullen blijven geven.
Nieuwe nederrerkers \iorC' verzocht verdere inlichtingen te vragen aan
de bev/erker van een soort, (zie hier onder)
Het voornaamste doel van het onderzoek is te konen tot een nin of
neer betrouwbare telling of schatting van het aantal broedparen in
Nederland van een aantal vogelsoorten. Als het nodig blijkt te zijn,
hopen we net het onderzoek een bijdrage cc kunnen leveren tot een
goede bescherming van bepaalde soorten.
.

Lijst van soorten en bevrerkers in
D O D A A R S:

Drs. D. Dekker, Meeuv/straat I, Jisp/NH,
Hot onderzoek r/ordt op vrat beperkter schaal
•

BOOMVALK:

B O E

n E

1969»

no'j ten

•

ninste een jaar voortgezet.

R. Dauntuua, Hyacintstraat 100, Groningen,
Tellingen van de vogels in de broedtijd
door rondvlietende vogels of v/aarneninCen
van vliegvlügge jongen in de buurt van vernoedelijke broedplaats.

II Z W’ A L U \7:J. Philippona, Noorderneent
*

29, Kragenburg/.
NOP. Het ondersoek start op bescheiden schaal.
Gevraagd wordt tellingen van rondvliegende

volwassen vogels in bepaalde scherpbegronsde
gebieden. In de 3 aren daarna kan het onderzoek verder uitgebouwd worden.
Een volledige telling voor Naderland wordt
niet nagestroefd en is waarschiJnlijk ook niet
.ei t vö cr b aar.
HDISZ7ALU ïï:

J, Ph.iT.ippo na (als hierboven). Nadat eerst
tv/ec jaar naar och volledige telling is gestreefd, i/erd in 1953 het onderzoek op kleinere

schaal voortgezet door het tellen van kolonies
van 29 of neer nesten en enige tellingen in
scherp begrensde gebieden. Hot is de bedoeling
nol ki. lv;co facetten van het onderzoek nog
enige jaren door te gaan.

W I E L E

ROEK:

V 7 AAL:

M. Bounan, Harterlaan 10, Wapeningen. Het onderzoek wordt voortgezet net liet tellen van
de zingende mannetjes in de broedtijd. Stijging
van het aantal medewerkers is wenselijk.
H.R. Feijen, Buitonruststraat 6a, Lolden.
Do volgendo gegevns v/ordon gevraagd; kolonies
per gemeente, aantallen v/elke v;el en niet
bezette nesten per kolonie, vroegere gegevens,
slaapplaatsen,
(vervolg zie peg. l6)
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Eksters

vergiftigd met Parathion

Twee leden van onze VWG hebben begin februari bij het Laegieskamp in Bussum, drie dode eksters gevonden. De vogels vertoonden

sporen van vergiftiging: zwarte bekken.
Dank zij de bemiddeling van drs. J.Koeman uit Hilversum, zijn de
vogels onderzocht door het Centraal Diergeneeskundig Instituut te
Rotterdam.
De directeur van het instituut zond op 21 maart het resultaat
van het onderzoek, De brief luidde als volgt;
liet toxicologische onderzoek leverde de volgende resultaten:
De acetylcholine-esterase activiteit in de hersenen van een der
vogels bleek verlaagd, hetgeen wijst op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen uit de groep der organische fosforzure esters.
De maaginhouden vertoonden een positieve reactie op parathion,
een der verbindingen uit deze groep bestrijdingsmiddelen.
lever en nier van een der dieren bevatte geen aantoonbare hoeveelheden kwik.
De levers der dieren bevatten de volgende residuen bestrijdingsmiddelen uit de groep de gechloreerde koolwaterstoffen (in
mg per kg):
Lever

1
2

3

Hexachloorbenzeen
0,10
0,0?

■‘-'indaan

0,l8
0,16

0,08

DDE

oT^o

0,19
0,20

0,21

ueze waarden wijken niet beduidend af van die, welke normaal
bij in het wild levende vogels worden aangetroffen.
Op grond van deze bevindingen is als doodsoorzaak een parathionvergiftiging het meest waarschijnlijk.
Een fotokopie van bovenstaande brief met een begeleidend schrijven is gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Bussum met hét verzoek in het vervolg het gebruik van parathion
als bestrijoingsmiddel te voorkomen. Bit gelet op de massale vogelsterfte, welke zich regelmatig voordoet bij het gebruik van parathion.
°ok een fotokopie van een krantenknipsel waarin de vondst
van honderden dode vogels- gestorven aan parathionvergiftigingwordt gemeld, is het college van B. en ■!. toegezonden.

Geen

uil

.....

Vrijdagavond 11 april hielden wij onze eerste uilen-excursie.
Ongeveer 25 leden waren gekomen om te luisteren naar... een bandrecorder met de geluiden van steen-, bos- en ransuil, want de
uilen lieten ons op deze rumoerige, stormachtige avond verstek gaan.
Het werd dus een pittige wandeling, in flink tempo afgelegd
Af en toe werd het “kewiekdoor Groeneveld en wijde omgeving.
leewiek” van de bosuilvrouw gehoord, maar daar bleef het bij.
Na een "walk-talk-* van twee uur werd besloten in juni op •‘herhalingte gaan en daarbij tevens een speurtocht in te zetten naar de
nachtzwaluw.

1
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Uit ander bladen
Onderstaande bladen zijn alle ter inzage bij

onze

secretaresse.

VWG NJN, 8e j. no.1: dadvogels op Skylge (met tabellen)
verslag weekend in Lelystafl-haven, Voorjaarstrek en
paarvorming bij nonnetjes en grote zagers, verslag
winterkamp Walcheren.
maart 1969:
over papegaaien.
geluiden:
Trientalis
CJi.
maart 1969:
baltsgedrag bij vogels.
De levende Natuur Febr. 1969. De Avifauna van de Houtribsluizen bij
Lelystad-haven (de broedvogels), Fnige avifaunistische
waarnemingen in Midden Hoorwegen in het midden van zomer 68
Pestvogjel-display, De notenkraker als predator van zangvogels, achteruitlopende specht.
De revende ’rlatuur maart 196y: De Avifauna van de Houtribsluizen ( niet
broedende vogels), De ellende van olie.
april 1969; Nestkastjes waarover men zich verheugde,
Matura
waarom doet hij dat 1, 2 en 3 (gedrag van wittw kwikst.)
april
Galagapos, vitrine der evolutie; Egyptische
Artis
gieren gooien met stenen.
Ornis Brabant (ornithologische werkgroepen "Hirundo, MelsbroekI*, *, “Demervallei, ïestelt'* en ‘'Leuven'* in Belgie), febr. 1969:
ringresultaten, terugvangsten, waterpiepers op en rond
hun slaapplaats, gegevens over de roekentrek, d or de
maanden 1968 heen, waarneming van een haakbek.
I)e Pieper
Vv/G Noordhollands lioorderkwartier, maart 68- broedseizoen
1968 in weide- en moerasvogelreservaat t Zwet en De
Merken, Torenvalkekasten in het Geesterambacht in 1988,
ierugmeldingen, waar nemingen san een zeldzame tjiftjaf,
broedvogels van een proefveld te Abdijk,
de IJsselDe kleine plevier sis broedvogel
meer kust bij Andijk,
'ervershoof en Medemblik 1968,
De broedvogels van het wildrijke St.Maartenszee.
De pieper
De broedvogels van de reservaten op Texel,
april $969;
iioeilijkheden bij het inventariseren van bosvogels, De
broedvogels van Wieringen, Verslag netskastencontrole
Koboenoord, urnithologischr reis door huid-Derzie"

Aythya

1

r

KNHV Amsterdam mededelingenblad

7e

jaarg.

n0.1.:

Avifaunistische lijst

van de polder Eendracht (ten oosten
van tuinsjrad Geuzeveld)
gloterdijk in 1968, gasten en broedvogels, nestkasten in Amstelveense parken, Waarnemingen in Amstelveense parken.
0,2 1969: Wadvogels op Engelsmanplaat (met taVWG NJN
Aythya
bellen en grafieken)
V/addenbulletin: Een avifaunistische schets van hot Lauwerzeegebied in

n

ontwikkeling (overdruk).

Vervolg

Broedvogelonderzoek
IPER:

(van pag.

I*o

J.Taapken, Utrechtseweg

h3,

Hilversum,

Het

gaat vooral om de volgende gegevens: zingende
vogels die één oifl meermalen in hetzelfde gebied worden gehoord, de grootte van zo’n gebied
tijdstip van de zang; weerstoestand tijdens
de zang. Het onderzoek kan alleen slagen als
vele waarnemers ons helpen, üij voorba.it danken
we ieder die ons gegevens (hoe summie-r ook)
kan toesturen.

17
Veldwaarnemingen

Geoorde fuut:
Koerdomp;

29-3

1 ex., Gooimeer

\

xj-qs

1 ex., Naardermeer \ ten Haken
Verlaat
13-3 j 3 exx., Kwekerij 'Jurrissen
j

Purperreiger;
Ooievaar:
1 ex.,
Huizerhoogt, overnachtte op takje van spar
Buizerd: 8-3, 1 ex,., haven Huizen.
v.d.Geld- Vissér'k
8-3, 1 ex., Valkeveen.
Huigpootbuizerd:
8-3, 1 ex., Valkeveen.
v.d.Geld.
Sperwer:
3-35 1 ex., Cronebos H’sum
Nw. Valkeveen
23-3 5 IÖ,
~

23-5 i 10,

l5,

Ge Beek Naarden

Bos

~

~

~

Valkeveen (gevangen en geringd) Visser k- v.d.Geld
1 5, Valkeveen
2J-5, 1 ex,
He wijs R
Houtsnip':
Graitshuyzerbos
Westerheide
Moolenbeek
24-3, 4 exx,,
Verlaat
zitgatje:
15-4, 3 exx,. Kwekerij Jurrissen
Kluut;
17-3, 1 ex., Kwekerij Jurrissen
Verlaat
Hos
Visdiefje:
13-4, 3 exx., Gooimeer
Gooimeer
Bos
15-k, 2 exx.,
Zwarte stern.
Draaihals;
9-4,' 1 ex., Gooilust Bot. tuin, s-Graveland v.d.Geld
v.d.Geld
KI. Bonte Specht:
14-3, 1 ex., Hilversums 'la smeer
Boerenzwaluw;
3-4, 1 ex., Kwekerij Jurrissen
Verlaat
+

~

~

’

ten Haken
Hilversum
v.d.Geld
1
ex.,
Üronebos
7-3>
I^—3j 1 ex.,
)i
Verlaat
1 ex., üussumer Grindweg
de Jijs H
1 ex., NW-Crailoseweg
Vuurgoudhaantje:
1 ex., Kwekerij Jurrissen
Verlaat
De wijs
1 ex.,
Snor:
Waardermeer
i«a.ondermeer
De wijs
1 ex.,
Bietzanger;
'/’erlaat
2-k, 1 ex,, kwekerij Jurrissen
Fit is:.
Dos
2 exx., Laegieskamp
Bos
Tjiftjaf:
3O exx. zingend langs Dergse Pad
vJes
cerheide
Bos
1 ex.,
Boompieper;
Bos
Klapekster:
3 t/m 6-*f, -1 ex., kwekerij Jurrissen
T
van
Haarden
1\
Ü-Wallen
v.d.Geld
1 ex.,
Goudvink:
maart en april, 6 en 0
Drakenburgh
v.d.Geld
Hilversum
de
j
Wijs
exx.,
Arubalaan
23-3 2
de Wijs RVisser D
25-5,
exx., ümitshuyzerbos
Hilversum
Wij
de
j
R
Apyelvink:
exx.,
23-3 2
Hilverbeek ’s-Graveland
Hoolenbeek
exx,,
29-3»
’s-Graveland
v.d.Geld
Gooilust
3-4, 2 exx.,
Putter;
6-4, 6-4, 1 ex., Naardermeer
ten Haken
Bos
2 exx., Bergse Pad

Notenkraker;

29-3, 1 ex.,Naardermeer
~

~

,

Interessante waarnemingen tijdig opgeven aan het redactiesecretariaat
Parallelweg 9 Bussum

18
Nestkasten controleren
Donderdagavond 10 april is de nestkastencommissie op een werkavond
zodat de
in het Hol bijeengeweest. Er waren slechts enkele leden
besprekingen snel konden worden voltooid.
De heer J.v.Dijk, dóe op voortreffelijke zijze de commissie op
gang heeft gebracht, is inmiddels opgevolgd door de heer A.Bode.

Gebleken is, dat er best nog wel enkele nestkastencontroleurs aan
het onderzoek kunnen deelnemen. Wie er iets voor voelt een aantal
kastjes te controleren en te onderhouden (i) wordt verzocht zich met
ondergetekende in verbinding te stellen.,/
Het nestkastenverslag is vrijwel kond (het verscheen reeds in de

pers)en zal zo spoedig mogelijk worden verzonden.
De uitwerking van de gegevens gaf nogal wat problemen, waardoor er een
vertraging in de afwerking ontstond. Tiet ligt in de bedoeling, dat
alle controleurs door voorzitter of secretaris van de nestkastencomrais
sie nog eens worden opgezocht om enkele'- probleempjes te bespreken,
zoals het jaarverslag en het inleve'ren van de gegevens.
De nestkastencommissie hoopt, dat de controleurs vanaf midden april
op pad zullen gaan en de eerste paar weken steeds om de 7 tot 10
Anders gaan vele waardevolle gegevens verloren.
dagen controleren.

J.v.d.Geld, secr.
In het archief
Het arcnief van onze VWG staat ter beschikking van alle leden en
Het ontvangen documentatiemateriaal ligt
andere geinteresseerden.
de
secretaresse.
Wij mochten het archief met de volgende
ter inzage bij
en
aanvullen!!:
verslagen
tijdschriften
“Wereldwijde zorg over en voor de biosfeer, een uitgave van het Ministerie van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, (verslag van
een wetenschappelijke vergadering in het Unesco-gebouw te Parijs)
Jaarverslag RIVON 1967
Over het voorkomen van de geelvleugelaraazone op Bonaire (overdruk
Het voorkomen van de rotgans in ITederland (overdruk
uit 'Ardea'';
uit ■••L.imosa") ; lets minder ooievaars uitgevlogën (overdruk uit
' r Het Vogel jaar' 1 )
•

Terugmeldingen

Van de heer K. Visser
Spreeuw le j. O; geringd Huizen
Huizen
w;
Spreeuw ie
»j
le
Huizen
j. ;
KÏ/KÖrekiet
~

11/1/68—terug

30/12/6323/8/68

op

~

~

~

~

20/1/69
27/2/69
3/11/63

te Leiden
te Velzen
Prov. Cadiz
: Spanje

Van de heer J.G.VAirster;

Huizen (Oud-i3ussum)
terug op 13/2/69
Koolme -s le .1. 5, geringd
te Gronau (Osnabrück) West-Duitsland.
terug op
Bosuil pullus; geringd op 7“5"6? ’s-Graveland (in nestkast)
bij
Sempolder
de
Soest
in
22/2/69
—

—

Fenologie

onderzoek

SOORT

I e waamoning

2e waarnoming

Algomeen voorkomend

aant b 1,datum, piaats;aantal,datum,plaats

OpmcrldLn^on

Purperreiger
Zomertaling

Grutto
Zwarte St el'll
Visdiefjc

Toi’tclclitLf

Koekoek
Gierzv/aluw

r

j

“*

Boerenzvfaluvr
Huisz’.valur;
Oeverzv/aluv;

Boorapicper

Gele Kv/ikstaart
Tapuit
G ckr, Roodstaart
Zw, Roodstaart
Wacktegaal
Snor

Gr. Karekiet
Kl, Karekiet
Boardetzanger

Rie^zanger
Spotvogel

b_...
!
(

Zv/artkop

Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf

Flutter

B. Vliegenvanger
Wielewaal
.

.

-

■

i

.

————
.

.

.

--

De formulieren moeten ui ter 11 .ik J.5 mei worden opgestuurd aan;
Reigerstraat 12 Hilversum.
Ook half ingevuldo (of nog minder) formulieren zijn wolkom.
J, Harder

"ts

arj

'•-'

1

Voor Uw vakantie-,

zaken-

en

vogelvliegreizen

TIP

[

TOP

JAvanHoek

naar

het oudste reisbureau in het Gooi

PASSAGEREISBUREAU

DE JONG

SPECIAALZAAK

DIERENBENODIGDHEDEN
iBUSSUM

TEL.17669
NASSAULAAN 6

Bussum

Telefoon (02159) 172 00-196 56

DE KAMPIOEN

UNIE-OPTIEK
Gen. de la Reylaan la

Paulus Potterlaan hoek Brediusweg 35

Bussum

door rechtstreekse import leveren wij U ALLE
onderdelen voor

voor uw

RIJWIEL-

en BROMFIETS

PRISMAKIJKER
Heerenstraat 77

en uw

Hilversum

Telefoon 425 72

BRIL
Geopend op vrijdagavond

voor losse bloemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 429 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

Al

natuurhoeken
speciaal op het gebied
uw

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 1 31 03

van

