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Van de Redaktie
Misschien is deze Korhaan wat aan de late kant maar dat komt dan omdat we
nog zo lang mogelijk gewacht hebben op kopy, maar helaaas, er kwam niets
meer zodat we deze keer een nogal dunne Korhaan hebben.
Daarom maar weer eens een oproep aan alle auteurs van verslagen van onderzoeken en van verslagen van excursies e.d. om ons zo spoedig mogelijk te
voorzien van kopy voor de volgende Korhaan..
Bij voorbaat onze dank.

VOGELOBSERVATIEHUT LAARDER WASMEER
Dit jaar zullen voor de zesde maal speciale bezoeken aan de vogelhut gebracht
kunnen worden.
Er wordt alleen naar de vogelhut gegaan en daarin kan men een half uur tot
enkele uren vertoeven.
Alle excursies staan onder leiding van de vogelwerkgroep.
Bezoek is mogelijk in de maanden mei, juni, juli en augustus op iedere
donderdagavond. Vertrek eerste bezoek om 19.00 uur, vervolgens om 19.30 uur,
20.00 uur en 20.30 uur.
Voorts worden er bezoeken georganiseerd op de eerste zaterdagochtend van
de bovengenoemde maanden. Vertrek eerste excursie om 06.00 uur, vervolgens
om 07.00 uur en 08.00 uur.
Startpunt van alle bezoeken is het toegangshek van het Laarder Wasmeer
aan het einde van de Meerweg in Hilversum.
De Meerweg begint bij de Kamerlingh Onnesweg en ligt ongeveer in het verlengde van de Lorentzweg.

Contactadres: Jelle Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER
tel. 035-852842.

Hilversum,

KALENDERS VAN ‘HET VOGELJAAR’
Ook nu weer zijn er een flink aantal kalenders verkocht. De netto opbrengst
hiervan gaat, evenals in vorige jaren, naar het vogelasiel van de Heer
B.van Ingen te Naarden.
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Programma
19-20-21

mei

Zelfverzorgings kampeer weekend in

Zuid Limburg.

We kamperen weer op camping Oosterberg,

Julianastr.25

te Epen.
We maken er een wandelweekend van, dus wie meegaat,moet
goed kunnen wandelen.
Opgeven, zo snel mogelijk, vermeld u er bij of u in tiet
bezit bent van een tent ja of nee, en probeer onderling
anders alvast iets te regelen wat dat betreft.
Voor 1 maart opgeven telefonisch en /of schriftelijk bij
Joke.
laarzen, regenkleding, kampeeruitrusMeenemen; tent
ting, thermoskan, verreki jker,kampeerbewi js.
Het is een zelfverzorgingsweekend, dus U zorgt zelf voor
Uw eigen eten.
Kosten; tent f2,-, auto f2,-, f3,50,- per persoon p.d.
Vertrek op vrijdag 19 mei om 13.00 uur vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum. Hoe bereikt u de camping in Epen,
Vanaf Hilversum via Utrecht en Eindhoven richting Maastricht aanhouden tot aan de afslag Aken, afslag Simpelveld. Richting Gulpen/Vaals, Gulpen aanhouden tot afslag Mechelen. In Mechelen richting Epen aanhouden.
In Epen (na de scherpe bocht) eerste weg rechts, na de
kerk omhoog (JUlianastr.). Bij het Golden Tulip Hotel
naar links, de camping oprijden.
,

Zaterdag

Zondag

3 juni

3 sept.

Fietsexcursie langs de Vecht.
'We verzamelen bij de Kartonfabriek van Meurs om 7.00 uur.
Meenemen; brood en drinken voor de hele dag, evt. regenkleding en bandenplak spul.
Fietsexcursie langs /rond de Arkemheensepolder.
Deze excursie staat onder leiding van Rob Kole.
We verzamelen op het Oosterspoorplein te Hilversum.
De fietsen gaan dan in een boedelbak mee, is iemand in het
bezit van een fietsenrek dam maken wij graag gebruik hier-

van.
Kosten zijn ƒ4.- per persoon (i.v.m.huren boedelbak).
Opgave voor 19 augustus telefonisch 02154-18804 bij Joke.

Maandag 4 sept.

Op de eerste thema-avond zal
over de vogeltrektellingen.
Zoals U wellicht weet, wordt
teld in het Corversbos. Over
en hoe er geteld moet worden

Fred van Klaveren iets vertellen
er sinds twee

jaar vogeltrek gede resultaten van deze tellingen
zal Fred met behulp van dia's

uiteenzetten.
Als U van plan bent. om de komende maanden vogeltrek te gaan
tellen dan mag U deze avond niet missen. U kunt de vogeltrek
o.a. tellen vanaf de tellerspost in het Corversbos en op de
landelijke vogeltrekdag op 8 okotber a.s.
Deze avond wordt gehouden in de Godelinde Scholengemeenschap
te Naarden om 20.00 uur.
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Zondag

17 sept.

Donderdag 28 sept.

29-30 sept.1 okt.

Ochtendwandelexcursie rondom het Hilversums Wasmeer.
Deze excursie staat onder leiding van Paul van de Poel.
We verzamelen om 8.00 uur bij de ingang van het Kronenbos.
U rijdt langs de A27 Soestdijkerstraatweg op, tot voorbij
de verkeerslichten, dan bij het bord "richting tuincentrum
Lamaker" voor het viadukt rechts af, onverharde weg op,
dan halverwege de weg komt er een verharde weg naar links
onder het viadukt door u rijdt die op, dan maakt de weg
een bocht naar rechts, de ingang ligt aan de linkerhand.
Vanavond zal René Pop uit Capelle a/d IJssel om 20.00 uur
een lezing houden over Noord-Europa.
Hij zal dia's laten zien uit het noorden van Noorwegen en
Finland en van Ijsland en de Shetland- en Far Oereilanden.
Niet alleen vogels komen aan bod,
maar ook wordt aandacht
besteed aan het landschap, planten en dieren. U krijgt o.a.
plaatjes te zien van de Lapland- en de Sperweruil, alle
jagersoorten, duikers, IJsgors, Roodkeelpieper, Giervalk,
Harlekijneend en diverse zeevogels.
Zoals altijd wordt ook deze lezing gehouden in de Goede
Herderkerk aan de Siraon Stevinweg te Hilversum.
Najaarsweekend Ameland.

Wilt U mee naar dit prachtige eiland met zijn vele Velduilen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch en/of schriftelijk kontakt op met Joke, Dotterbloemln.393742 EDBaarn,

02154-18804.
Als u zich eerst heeft aangemeld, maak dan de beraamde
kosten van ƒ70,- over op gironr. 2529179 t.n.v. penm. VWG
't Gooi e.o. Slauerhoffstr. 6 Weesp, met vermelding

Najaarsweekend Ameland.
Opgave en betaling dienen voor 1 sept.uiterlijk binnen te
zijn, (op girorek. van de VWG gestort) zo niet dan is deelname aan het weekend uitgesloten!

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt het bedrag met ƒ10,verhoogd!
We verzamelen op het Oosterspoorplein (achterkant station
Hilversum) om 15.00 uur. Er wordt niet meer gewacht op te
laat komers!
Wil iedereen die niet naar het Oosterspoorplein komt dit
doorgeven aan Joke, en neemt U een auto mee dit ook graag
even vermelden, dit i.v.m. mensen die niet in het bezit
zijn van een auto en graag mee willen rijden naar Holwerd
vanaf het Oosterspoorplein.

Westhoek", in Buren.
Meenemenj_ Verrekijker, slaapzak, sloop, handdoek+washand,
thermoskannetje voorzien van uw naam op de kan en op de
deksel, warme kleding, muts, wanten, regenkleding, laarzen,
brood voor vrijdagavond en zaterdagmorgen.
De boot vertrekt voorzover de tijden nu geregeld zijn vanaf Holwerd om 19.30 uur.
Men dient ruim (3/4 uur van te voren) aanwezig te zijn bij
de haven, meld je even, dit i.v.m. de kaartverkoop (kortingskaart)

We kamperen in de kampeerboerderij "De

.
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Donderdag 26 okt.

In de Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg te Hilversum
zal de heer Zomerdijk uit Alkmaar om 20.00 uur een lezing
houden over de Kuifeenden in Noord-Holland.
Hij houdt zich al jaren bezig met het gedrag van Kuifeenden.
Vanavond zal hij ook gegevens uit Het Gooi verwerken.
Naast de Kuifeend zullen ook enkele andere eenden en de nieuwe
Avifauna van Noord-Holland worden behandeld. Deze Avifauna
wordt volgens een nieuw principe samengesteld.

Donderdag 23 nov.

Om 20.00 uur neemt Dick Woets uit De Pol bij Steenwijk ons mee
naar de Weerribben in Noord-West-Overijssel.
De heer Woets heeft vele jaren het vogelleven en vooral dat
van de Kiekendieven bestudeerd.
In de Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg te Hilversum
zal hij iets vertellen over het ontstaan van de Weerribben.
Naast dia's van het landschap en typerende planten (zoals
orchideeën) krijgt U o.a. de Purperreiger, Roerdomp, 3 soorten
Kiekendieven en 5 soorten Uilen te zien.

Bestuursmededelingen
Nieuwe leden:

g.P.M.v.d.Ende
Wieksloterweg WZ 5
Gr.Florislaan 56
Ing.H.M.Joolen
Achtermeulenlaan
35
A.M.Keuning
Mw.
Mw.A.C.L.v.Klaveren-v-Oord, Berkenhof 3
G.
Knoet
L.Wetering 103
R.R.K.v.Kraft-v.Ermel Rubenslaan 5
Mw.F.Landman
J.Vermeerlaan 72
Mw.C.R.Molenaar
St.Janslaan 98
Noorderstraat 27
B.Nagelraaker
Mw.C.Nieuwenhuyzen-Kruseman, Emmalaan
P.Olde Dubbelink
Neuweg 215A
Veenbesstraat 496
Mw.M.Verhey
R.Verheul
v.Marnixlaan 10
Willemslaan 9
H. de Vriend
E.H.Vossepoel
Rietmeent 76
idem
Mw.A.C.H.Vossepoel

3763
1405
1402
1241

LH

1412
3741
1402
3742
3743
1214
3765
3818
1406
1218

HM Naarden

1403
1274
3742
7913
1617
6828
1401
3704

AG
AM
EH
XA

BW

SW
VP
1394 KE

Soest
02155-25478
02159-35071
Bussum
Bussum
02159-36046
Kortenhoef035-61426(Hsgn.lid)
Ned.den Berg

02159-41652

PS Baarn
02154-12727
Bussum
02159-13435
LX
Baarn
02154-11706
BB
Baarn
02154-16123
DJ
GR Hilversum 035-44573
02155-10972
BN Soest
VC Amersfoort
LS Bussum 02159-11790 (Hsgn.lid)
AX Hilversum 02159-13069
idem (hsgen.lid)

adreswijzigingen:
P.A.de Bruyn
Ceintuurbaan 106
Mw.J.M.Hoekstra
Kornwerd 76
Houten
Dovenetelhof 26
M.
P.J.de Jong
Wilfred Stillweg 13
p/a Lange Weydt 24
N.
H.v.Oosterhout
B.P.Verschuerstr.72
Drs.E.C.Schild-Schofaerts, Huizerweg 9
C.J.Steenman
Nyenheem 97-13
Opgezegd:
B.Koster en J.Koster-Wolters, Hilversum
Mw. L.Jorritsma, Hilversum

H.J.Moerman, Naarden
W.v.d.Zwaan, Eemnes

Bussum
Huizen
Baarn
Hollandsche Veld 05284-1904
JM Medemblik 02274-4190
085-433920
ZZ Arnhem

CD Bussum
TX Zeist
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Wijzigingen:

035-216497

Mw. A.Bakker

L.Bonhoffer
Mw.I.Karsemeyer

R.Kloosterman
Mw. A.v.d.Lee
Mw.A.Floor—Stegenga

1214 ED
Mw. I.v.d.Akker-Karsemeyer
03240-43418
Mw. A.Aldershoff-v.d.Lee
Mw.A.Stegenga, B.v.Beeklaan 35, 1241 AC Kortenhoef

In memoriam
In februari bereikte ons het bericht dat op 18 januari j.l. is overleden
de heer E. Delachaux.
Ofschoon wij hem de laatste tijd niet veel meer gezien hebben, herinneren
wij ons Eddy als een prettige tochtgenoot op vele excursies, niet alleen
hier in de omgeving maar ook op de wadden—eilanden.
Hij ruste in vrede.

Verslag

van

de algemene ledenvergadering,

16 maart 1989

Goede Herderkerk te Hilversum
Aanwezig: 47 leden

1. Opening en ingekomenstukken

De voorzitter, Jacques Meijer, opent om 20.07 uur de vergadering en heet
iedereen hartelijk welkom.
Bericht van verhindering werd ontvangen van Nettie van der Horst en Siard
Dwarshuis.

Mededelingen:

-

18 maart wordt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van Natuurgehouden.
Men kan zijn handtekening plaatsen op een lijst 'Redt het
monumenten

-

tropisch

regenwoud'.

Hierna verwelkomde de voorzitter de aanwezige ereleden J.L.M.Bos, J. van
Dijk, D.A.Jonkers en M.A.F.H.Tabois.
Ingekomenstukken: geen.

2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering 24 maart 1988
Geen op- of aanmerkingen; verslag derhalve goedgekeurd.

3. Goedkeuring jaarverslagen secretaresse en subgroepen
a. Secretaresse
Jelle Harder; Aanpassing huishoudelijk reglement wat betreft verzekeringen.
Worden nieuwe leden hierop geattendeerd?
De voorzitter deelt mee dat het huishoudelijk reglement ingesloten is bij het
welkomstpakket voor nieuwe leden. Tevens is het punt verzekering vermeld
op de omslag van de Korhaan.
Jelle Harder: Er zijn een tweetal rapporten over Gierzwaluwen aangeboden
aan de gewestvoorzitter. Welke rapporten?
Dick Jonkers antwoordt dat dit een rapport van Hans Fuchs is en het rapport
'Bescherm de Gierzwaluw' van H. de Soete.
Jelle Harder: Eigen ruimte. Hoever is dat gevorderd?
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Dick Jonkers antwoordt dat er kontakt is met een aantal groene groepen in
het Gooi die belangstelling hebben voor een eigen ruimte.
De gesprekken zijn nog alleen inventariserend geweest zodat er nog geen
mededelingen over gedaan kunnen worden.
Jelle Harder: Is er al een kontaktpersoon natuurbescherming?
Er zijn drie kandidaten die in een samenwerkingsverband deze funktie kunnen
vervullen. Hier moet nog een bestuursbesluit over genomen worden.
Frank de Weijer: Wat wil het Ministerie van landbouw en Visserij/ consulent
Natuur, Milieu en Faunabeheer weten over het Knobbelzwanenonderzoek?
Marijke de Graaf zal hem in de pauze de correspondentie tonen.
d. Cursus
Vraag of 12 nieuwe leden op 120 cursisten niet weinig is.
Yves Vogel antwoordt dat de cursus er niet is om te werven maar om mensen
vogelminded te maken.

f. Korhaan
Volgens Jelle Harder is er inhoudelijk meer van te maken. De redaktie zou
een visie moeten geven op zaken die aktueel zijn op het gebied van Natuur/
vogels. Ook zou gepubliceerd moeten worden waar het bestuur mee bezig is
zodat een ieder meer inzicht heeft in de gang van zaken.
Hij vindt dat er veel taal- en typefouten in de Korhaan staan en wil duidelijker vermeld zien waar lezingen en/of andere aktiviteiten gehouden worden.
Bep Dwars antwoordt dat aktiviteiten standaard op dezelfde plek en tijd
gehouden worden. De leden weten dat en bovendien wordt het altijd in de Korhaan
vermeld.
g. Propaganda
Jelle Harder: Hoe gaat het met de verkoop van het boek?
250 boeken. Er is een belangstellende
Antwoord Jacques Meijer: er zijn nog
voor de laatste 100 exemplaren. Financieel is alles rond.
De subsidies
garantiesubsidies worden afgelost.
Han de Soete: propaganda wil nieuwe lijn volgen. Welke?
Rick van den Akker legt uit dat de respons op braderieën e.d. gering is.
Hij wil zich meer richten op natuurmarkten en vrijetijdsmarkten.
Nieuwe ideeën welkom. De reden dat wij ontbraken op de vroege vogels markt
op Groeneveld in Baarn was, omdat daar alleen landelijke organisaties stonden.
Han de Soete vindt het resultaat van het staan op markten niet het belangrijkste. Het gaat er om je gezicht als vereniging te laten zien. Er wordt
voorgesteld dat er misschien meer openbare excursies gehouden zouden kunnen
worden. Rick deelt mee dat de subgroep eenmaal per jaar een open dag in b.v.
het Corversbos wil organiseren waar ook excursies gehouden worden.
Volgens de planning wordt dat volgend jaar.
Han de Soete vindt dat het materiaal beter gepresenteerd moet worden en dat
men voorzichtiger met het materiaal moet omgaan. Er wordt veel beschadigd.
Rick antwoordt dat dat niet te voorkomen is omdat er meerdere mensen mee
omgaan.
Jelle Harder: Kunnen de aankondigingen voor ledenavonden niet in de krant
geplaatst worden? Jacques Meijer antwoordt dat de zaal meestal al vol zit
en het derhalve niet nodig is.
+

+

4.

Bespreking financieel beleid

Laura Mudde deelt mee dat bij de begroting de post ledenadministratie Natuurmonumenten ad fl.800.- ontbreekt. Met dit bedrag er bij is de begroting slui-

tend
Emmy Disselkoen merkt op dat er bij de begroting 1989 cursus staat, dit moet
.

vervolgcursus zijn.
De kassen van de subgroepen zijn gecontroleerd.
Connie Rosier deelt mee dat de kascommissie de boeken in orde heeft bevonden
en aan de penningmeesteresse, Laura Mudde, wordt décharge verleend.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Connie Rosier, Dick Heuwekemeijer
(moet nog gevraagd worden) en als reserve Jan van Dijk.
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5. Bestuursverkiezingen
Anders dan vermeld is in de agenda is Adri Vermeule niet herkiesbaar. Er
heeft zich geen nieuwe kandidaat voor zijn funktie gemeld. Aan de aanwezigen
wordt gevraagd of er iemand is die zich kiesbaar wil stellen. Niemand reageert

.

Wim Duurland heeft in het afgelopen jaar Henk Hardon als bestuurslid vervangen.
Alle bestuursleden worden unaniem herkozen en Wim Duurland wordt gekozen.

6. Rondvraag
Connie Rosier zou het leuk vinden als mensen die fotograferen binnen de
Vogelwerkgroep, maar geen hele lezing kunnen/willen houden hun dia's op
een ledenavond laten zien. Belangstellende kunnen zich bij Rick melden.
Jelle Harder: Is het nestkasten verslag 1984-1988 een uitgave van de VWG?
Dick Jonkers bevestigt dit en deelt mee dat leden het tegen kostprijs kunnen
bestellen.
Jelle stelt voor een uitgavelijst of alleen de nieuwe publikaties in de Korhaan te vermelden zodat leden deze kunnen bestellen.
Jelle Harder: Er zou een ander beleid moeten komen wat betreft het inventariseren van gebieden. Bedreigde gebieden moeten voorrang hebben op leuke gebieden. Adri Vermeule antwoordt dat ook voor leuke gebieden geen tellers genoeg
zijn.

N.a.v. de discussie die hierover volgt, maakt Jan Bos de opmerking dat
deze
niet hier maar op een avond van de subgroep Avifauna thuis
hoort.
7. Sluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit
om 21.02 uur.

de vertederings
°

Marijke de Graaf

Natuurbeschermingsgroep gaatvan

start

Dick +A. Jonkers
In één van de vorige Korhanen stond een oproep waarin gevraagd werd om een

contactpersoon natuurbescherming.
Hierop reageerden drie personen. Dat waren: Siard Dwarshuis, Ronald Hofmeester
en Rob Kloosterman.
Omdat de hoeveelheid werk voor één persoon te veel is, is besloten om als
groep te gaan fungeren.
Onderling zal worden uitgemaakt wie welke werkzaamheden zal gaan doen.
Voor het vertegenwoordigen van de Vogelwerkgroep in bijvoorbeeld de Vereniging voor Leefmilieu is gekozen voor rouleren. Ook is reeds besloten een
database op te gaan zetten voor nuttige adressen.
Als vierde persoon zit Han de Soete in de groep. Hij was al consulent voor
de Vrije Vogelreservaten van Vogelbescherming en zal dit ook blijven.
De groep zal zo spoedig mogelijk haar plannen in de Korhaan publiceren. De
adressen van de natuurbeschermingsconsulenten zullen op het schutblad van
de Korhaan worden vermeld, zodat ieder lid de juiste persoon in voorkomende
gevallen kan benaderen.
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Verslag van de
te Naarden

vergadering van de Subgroep Avifauna op 20 februari

1989

Aanwezig: Y.Vogel, A.Vermeule, H.Hardon, B.Dwars, N.Dwars, W.Bindt, D.Jonkers,

R. van Beusekom, F. van Klaveren, R.v.d.Brink, W.J. v.d.Brink,
R.v.d.Akker, W.v.d.Horst, J,Harder, R. van Veen, F.v.d.Weijer,
J. van Velsen, R.Kole, B.Oosterbaan, F.Hoes, B.Murris.
Bericht van verhindering ontvangen van: C.Rosier, E.Disselkoen, W.Duurland,
M.v.d.Pol, L.Reddingius, Jos de Jonge, Y.Bosman, J.Meijer.

1.

2.

Adri Vermeule opent de vergadering om even voor achten en heet iedereen
hartelijk welkom.
Er zal naar gestreefd worden de agenda voor de Avifauna-vergaderingen
in de Korhaan te laten verschijnen. Ter vergadering de datum voor de eerstvolgende bijeenkomst vaststellen is moeilijk, aangezien op deze (lange)
termijn niet te overzien is of de school dan beschikbaar is.
Ingekomen stukken: De Broedvogellijst Oostermeent 4de Kwadrant 1988,
samengesteld en overhandigd door R. van Beusekom wordt met enthousiasme
in ontvangst genomen.
De brief van Leny Reddingius wordt door Adri voorgelezen en als volgt
besproken:
Nestbescherming weidevogels Overscheense-, Berger- en Meentpolder:
De coördinatie door de heer Postma is helaas niet doorgegaan, kontakt
met de boeren was er nie: t. Bij Egelshoek is door een boer zelf aan
bescherming gedaan. W.v.d.Brink meldt dat bij Muiden ook iets op dit gebied zou gebeuren, maar helaas werd er toen gemest. Conclusie: Er moet een
Coördinator komen. Nogmaals in de Korhaan oproepen? Jelle Harder zal
een stukje voor de Korhaan schrijven, te plaatsen aan het eind van het
seizoen.

Inventarisatie bedreigde gebiedjes rond Hilversum: D.Jonkers merkt op, dat
Hilversum al gegevens heeft (Erik Lam). Men is van mening dat Leefmilieu
de zaak ecologisch zou moeten aanpakken.
(Zie ook uiteenzetting van
P.v.d.Linden van Leefmilieu na de pauze).
Natuurconsulent: Adri deelt mee dat er waarschijnlijk een werkgroep ie zal
is nog in bespreking in het
komen. Nadere mededelingen te zijner tijd
-

bestuur.

3.

Notulen vorige vergadering: F. van Klaveren (punt 10 Oeverzwaluwen);
Er is advies door D.Jonkers en hem uitgebracht aan GNR, resultaat:
4 maart zullen VWG-leden in samenwerking met GNR de oeverzwaluwwand in
de groeve Oostermeent gaan herstellen
F.v.Klaveren (punt 16 Rondvraag): Het "geval Domhof" staat niet alleen.
alle bestuursleden een "inventaHij stelt voor dat alle coördinatoren
risatie van activiteiten" maken met een opgave van het aantal personen
dat voor de uitvoering ervan nodig zou zijn. B.Dwars merkt op dat slechts
hun voor1 op de 4 formulieren die nieuwe leden ontvangen en waarop
keur kunnen vermelden, terug ontvangen wordt. De betreffende subgroep neemt
dan contact op met het nieuwe lid. Adri benadrukt nog eens dat nieuwe
leden zich moeten melden bij de verschillende subgroepen. Fred verzoekt
dit punt nog eens te bespreken in het bestuur. Verder stelt hij voor
alle VWG-activiteiten in een aparte Activiteiten Agenda in de Korhaan
te vermelden.
.

+

$

R.v.d.Akker (punt 11 Corversbosinventarisatie): Er wordt aan gewerkt.
D.Jonkers (punt 15 Eempolder-weidevogelinventarisatie): Inventarisatoren
kunnen ingezet worden voor andere gebieden.
4.

Gehouden onderzoeken:
Knobbelzwanen: D.Jonkers complimenteert F.v.d.Weijer voor de manier
a.
waarop hij de gegevens verwerkt heeft. Het is F.v.d.W's "eersteling"
en het wordt een goed rapport, dat ook in deze vorm verschijnt en aan
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verschillende instanties zal worden toegestuurd.
b.
Corversbosinventarisatie: Adri deelt mee dat het verslag voor 3/4
klaar is.
c.
Waterhoentelling; Resultaat valt zwaar tegen: 500, tegen 2500
3000. Adri wil deze telling volgend seizoen weer houden. Op voorstel
van F.v.Klaveren zullen dan de leeftijdsverschillen vermeld worden.
d. Midwintertelling: W.Duurland heeft alle gegevens binnen en na zijn
Australische vakantie komt er een verslagje.
e.
Ganzen: Bep heeft nog niet alle gegevens binnen, want de laatste telling was net een week geleden.
M.b.t. de laatste zin van punt 6 vorige notulen; "In 1990 zal een
(Corversbos)voorjaarstrektelling worden gehouden" zegt F.v.Klaveren,
dat die trektelling dit voorjaar al zal plaatsvinden. Simultaantelling
eens per 14 dagen. Data; 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 mei. Er
zal in 1990 mee worden doorgegaan. Er komt een info-avond aan het eind
-

van het seizoen.

Het Bergeenden-verslag komt in Korhaan nr. 3.
F.van Klaveren heeft een Huiszwaluwfolder (punt 9 vorige notulen) gemaakt
als voorbeeld. Zal deze met R.Kole bespreken. De folder moet in juli/
augustus aan de tellers worden meegegeven. Themanummers Huiszwaluwen (Het
Vogeljaar) zijn bij R.Kole verkrijgbaar.

6.

Knelpunten; Uiteenzetting door Peter v.d. Linden van de Vereniging
voor Leefmilieu; Knelpunten ontstaan door ruimtelijke ordening; aanleg
van wegen, huizenbouw, industrie-vestiging. Aan de hand van een kaart

worden de knelpunten kort besproken:
A 9: Verbinding Alraere met Gaasperdararaerweg.
A 80:Capaciteitsverbetering Vreelandseweg. Tracée tot Hilversum, maar dan
wordt er natuurlijk verlengd, want Hilversum wil woningbouw ten Zuiden
van

H'sum.

Lus A 27: Daar is de druk een beetje af, want er komt maar één kantoor,
echter vormt dit een gevaar voor later: "Er staat toch al een kantoor
laten we er nog wat

bijbouwen".

Ten oosten van Hilversum en terreintje bij de NOS: stadsrandbebouwing
(dus bufferzone-verplaatsing). Het Vierde kwadrant is een reserve-bouwlokatie (1992).
Conclusie: écht bedreigd zijn de Keverdijkse Polder bij het Lapersveld
en de Aartsveldse Polder.
Alleen kwalitatief onderzoek kan gedaan worden
(zitten er Roodborsten of niet?)
Adri zal nazien wat we van deze gebieden aan gegevens hebben.
Adri bedankt P.v.d,Linden voor zijn toelichting.

7.

Weidevogelinventarisatie 4e Kwadrant: F. van KLaveren vraagt of het
4de Kwadrant door de Eempoldertellers behandeld kan worden. Adri zegt
dat er juist een inzinking in het aantal tellers is, maar hij zal het

bekijken.
8.

D.Jonkers: Dit is nu 3 achtereenvolgende jaren
gedaan. Er zijn beheersplannen en Natuurmonumenten heeft ons officieel
om inventarisatie gevraagd. Er wordt 10 maal geïnventariseerd. "Meelopers"

Einde Gooi inventarisatie

:

gevraagd. Schema bij D.Jonkers.

9.

10.

Landelijke trekteldag: Een door Vogelbescherming en S0V0N georganiseerd
evenement op 8 oktober a.s. met het doel landelijke bekendheid aan de
vogeltrek te geven. Er zal een lint van tellers zijn van IJmuiden naar
's-Heerenberg, die actief zullen zijn van een half uur vóór zonsopgang
tot een half uur na zonsondergang. Het VWG-bestuur is benaderd om een
lijst van tellers te fourneren. J. van Velsen coördineert dat. Er zijn
17 tellers opgegeven; toewijzing trajecten gebeurt door Vogelbescherming.
Rondvraag en sluiting: Op een vraag van J.Harder antwoordt Adri dat de
gegevens over Ameland zijn opgestuurd.
J.Harder dringt aan op het gestructureerder maken van het overleg inzake
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de Knelpunten. Adri herhaalt nog eens dat het zinvoller is eerst eens
te kijken wat wij aan gegevens hebben.
Verdere discussie in verband met de tijd niet meer mogelijk.
Sluiting om even vóór 22 uur.

W.J. Bindt

Snelle reaktie
Eén van onze VWG-leden heeft het bestuur attent gemaakt op een vogelonvriendelijke maatregel in een renovatie-projekt van een woningbouwvereniging in Kortenhoef. Door het aanbrengen van een vogelschroot zou
vooral het broeden van de Huismus niet meer mogelijk zijn. Zoals U wellicht
weet, gaat het met de Huismus niet zo goed.
Natelefonisch overleg met de woningbouwvereniging is het volgende besloten:
-

-

de vogelschroten zullen na het broedseizoen worden
aangebracht;
de woningbouwvereniging gaat voor ƒ 1000,- "Gierzwaluwdakpannen" in het betreffende complex aanbrengen.

Het VWG-lid wist pas één week voordat de werkzaamheden op 3 april 1989
zouden beginnen van het feit dat er vogelschroten zouden worden aangebracht.
Gezien het korte tijdsbestek waarin een en ander geregeld moest worden lijkt
mij de genomen beslissing de minst slechte. Het is nu te hopen dat de Huismussen de vervangende nestgelegenheid zullen accepteren. De VWG zal dit goed
in de gaten houden.
Is er in Uw omgeving iets dergelijks gaande, neem dan zo snel mogelijk contact
op met het bestuur.
Rick van den Akker

Oproep

aan

alle leden

De project-groep Gierzwaluw heeft het plan om in alle gemeentes van het onderzoekgebied de broedende Gierzwaluwen te gaan inventariseren.
Ongetwijfeld zullen bij de inventarisaties nestplaatsen over het hoofd worden
gezien.

Wij vragen daarom alle leden gegevens te verzamelen over plaatsen waar Gierzwaluwen broeden. Rond de nestelplaatsen jagen de Gierzwaluwen achter elkaar
aan door de straten.
Op de broedplaats kruipen de vogels geregeld onder de pannen. Het eenvoudigste is om op te letten in de eigen woonomgeving, bijv. bij het uitlaten van
de hond of boodschappen doen. De beste inventarisatieperiode is van half
mei tot eind juni.
Waarnemingen met opgave van de straat en het huisnummer graag opsturen naar

Dick+A. Jonkers Juffersland 16, 3956

TT Leersum.

Elke nestelplaats wordt ingetekend op het stratenplan van de betreffende
gemeente.
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Supgroep

nestkasten

Verslag van de contactavond op 21 november

1988

Van de 32 aangeschreven medewerkers of belangstellende waren er 17 aanwezig
en zegden er 5 af. De rest liet niets van zich horen.

1. Na de opening werd meegedeeld dat het nestkastverslag wordt getypt. Daarna
gaat het via het SOVON en het Biografisch Informatie Centrum naar de drukkerij. Deze laatste fase zal naar verwachting twee maanden in beslag nemen.
2. Nabeschouwing over de periode 1984-1988.
Enkele controleurs bleken niet gecontroleerd te hebben maar gaven dit
niet op tijd door. Tijdig doorgeven aan de coördinator is gewenst, zodat
vervangers kunnen worden gezocht. Soms werd te laat begonnen met controleren, waardoor de eerste eidatum niet meer berekend kon worden. Om dit
probleem te ondervangen werd voorgesteld de eerste controle minstens rond
half april te houden. In verband met deelname aan het landelijk onderzoek
van de werkgroep nestkastonderzoek van de Samenwerkende Vogelorganisaties
in Ne'derland (SOVON) werd verzocht zo gedetaileerd mogelijk te noteren
wat men tijdens de controles in de kast aantrof. Ook de leeftijd van de
jongen, aantal eieren dat niet uitkwara e.d. zijn van belang. Een belangrijk
hulpmiddel, waarin alles over nestkastonderzoek staat, vooral ook wanneer
het om bijvoorbeeld leeftijdsbepaling, onderscheid nesten enzevoorts gaat
is de 'Hadleiding voor Nestkastonderzoek'. Deze was a raison van f15.op de vergadering te koop. De coördinator heeft er nog enkele in voorraad.
In vrijveel verslagen werd melding gemaakt van het feit dat één van de
oude vogels op het nest zat. In het vervolg zal er naar worden gestreefd
deze vogels van het nest te pakken, om te kijken wat er in het nest zit.
Er werd geadviseerd eerst de deksel op de kast te doen, de vogel door
het vlieggat in de kast te laten kruipen en daarna even de hand voor het
gat te houden.
Omdat veel vogels, waaronder Bonte Vliegenvangers, geringd zijn, is deze
methode ook voor het ringonderzoek van belang.
Spechten bleken na controles nogal eens verstoord te zijn, een reden om
deze groep vogels zo omzichtelijk mogelijk te behandelen. Door de tijdsduur van het onderzoek, nu al 22 jaar, was het mogelijk, in samenhang
met terreinen elders die tientallen jaren achtereen gecontroleerd worden,
populatietrends te bepalen.
Zo bleken Gekraagde Roodstaart en Ringmus zeer sterk te zijn afgenomen.
Er werd gevraagd om altijd op te geven welke dieren (insecten, zoogdieren)
men behalve vogels in de kast aantrof. Vooral gegevens over vleermuizen
zijn van belang. Voor determinatie is de nestkasthandleiding onmisbaar.
Verder ontvangt iedere controleur een deterrainatietabel voor vleermuizen.
Het nestkastverslag 1984-1988 wordt getypt.
3. Voortgang van het onderzoek
Er zullen pogingen worden ondernomen het aantal Koolmezen in de nestkasten
terug te dringen. Dit zal gebeuren door nestgaten te verkleinen tot 27 mm 0
met behulp van metalen plaatjes en door ook andere modellen kasten op
te hangen.
Iedere controleur zal aan de coördinator voor 1 februari doorgeven wat
hij nodig heeft. Het Gooisch Natuurreservaat zal de kosten dragen van
de kasten in haar gebied. Van een deel van de kasten zal het vlieggat
tot eind april worden dicht gestopt. De controleuis maken zelf uit, welk
percentage van de kasten zij afsluiten.
Voor zo ver de constructie, waarvan vooral de ophanging nog goed is, dit
toelaat zal men oude kasten zoveel mogelijk laten hangen. Hiermee wordt
gehoopt de variatie aan holenbroeders te vergroten. Verder wordt voorgesteld sommige kasten op de bodem te voorzien van een paar centimeter
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zaagsel. Het doel hiervan is hetzelfde als bij de vorige maatregel.
-

-

-

-

-

Winteravondcontroles.
Nadat een voorstel is gelanceerd om winteravondcontroles te gaan houden
wordt het doel hiervan uiteen gezet. De bedoeling is om vogels te ringen
om ze zo te kunnen blijven volgen in de loop der jaren. Vaak blijken
exemplaren dicht bij de kast waarin ze sliepen te gaan broeden. Controleurs die dit wensen kunnen zich bij de coördinator melden. Bij groot
aanbod zal ook D.Buitenhuis gevraagd worden als ringer mee te werken.
Dick Jonkers zal in ieder geval met Rob Leurs binnenkort Nieuwenoord bij
Baarn gaan controleren, >feik Coenders geeft zich op om ook mee te gaan.
Ringonderzoek
Het voorstel om komende jaren zoveel mogelijk vogels te gaan ringen wordt
aangenomen. Jongen van Koolmees en Pimpelmees mogen niet worden geringd.
Afgelopen seizoen werden alleen al in de kasten van slechts enkele terreinen
129 Bonte Vliegenvangers van een ring voorzien, de controleurs kunnen
bij de coördinator opgeven wanneer er ringbare jongen zijn. Terugmeldingen
zullen altijd ook naar de controleurs worden gestuurd.
Torenvalkonderzoek.
Er is een plan om voortaan de jongen van Torenvalken zowel in als buiten
kasten te gaan ringen. Opgaven van bezette nesten worden door de coördinator ingewacht. Eventueel zal er met speciale vallen worden gevangen.
De subgroep propaganda vraagt voor verkoop nestkasten, de vraag is of de
subgroep Nestkasten deze wil bouwen. Dat is niet het geval. Er is wel
animo om voor eigen doeleinden te gaan timmeren. De datum zal nog nader
worden vastgesteld. Eerst moet er voldoende hout zijn. Han de Soete zal
kijken of er een sociale werkplaats is die kasten wil vervaardigen.
Rob Leurs eveneens bij Nieuwenoord.
Willem Weitjens biedt het gebruik van een werkplaats met machines aan.
Als timmerlieden geven zich op: Frank van de Weijer, Adri Vermeule, Mark
Coenders, Han de Soete en Ben den Hoed. Verder gaf Dave van Beeck Calkoen
zich al eerder op en worden Jos Meulraan en Nico van Eylst (via Willem
Weitjens) genoemd.
Een aantal gebieden is in 1989zonder controleur. Voor de Aardjesberg geeft
Adri Vermeule zich op. Cees Schouten wil graag de Zwarte Berg verruilen
voor Schaep en Burgh. Nog vrij zijn verder Bikbergen (2 controleurs),
Hilversums Wasmeer en waarschijnlijk ook de Snip. Het terrein van de
Theosofische Vereniging zal door Mark Coenders worden gecontroleerd.
Dick Jonkers zal als coördinator voor alle terreinen van GNR de namen
voor vergunningen doorgeven. Tegelijkertijd stuurt hij een opgave van de
kosten van te vervangen kasten en reparaties en argumenten om het nestkastonderzoek te continueren.

-

Rondvraag.
Wim v.d. Brink merkt op dat Ortdorp (ruinedorp Crailo) voortaan niet meer
op zaterdag gecontroleerd mag worden. Dick zal contact zoeken met Bongers.
Voor Cees de Rooy zal gezocht worden naar publikaties over resultaten
in selektieve nestkasten. Ook wordt er nog een toezegging door Dick Jonkers
gedaan om een kopie te maken over Ringmussen. Details ontbreken. Wil iemand
die zich dit punt herrinnert even contact opnemen?
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Subgroep Nestkastonderzoek. Nieuwsbrief no: 5
Op de laats gehouden bijeenkomst zijn afspraken gemaakt waar ik nog even aan
wil herinneren.
Voor zover de controleurs de kasten in hun eigen controlegebied niet zelf
repareren, zou ieder opgeven hoeveel kasten er nodig waren.
Deze opgave wil ik voor eind januari van elk gebied binnen hebben.
Dat geldt ook voor het aantal plaatjes voor de verkleining van de vlieggaten
zodat Koolmezen geweerd kunnen worden. Hoor ik niets, dan wordt aangenomen
dat voor het betreffende gebied alles in orde is.
In februari zal naar aanleiding van de opgave getracht worden een timmermogelijkheid te creeren. Voorts kunnen we op een heel goedkope manier aan
nestkasten komen. Over het dichtstoppen van invlieggaten bestaat nog onduidelijkheid. Dit kan gebeuren met een kurk, stukje hout of iets anders vanaf
half tot eind maart.
Controleer bij het dichtstoppen of er geen dieren in de kasten zitten.
De invlieggaten moeten in de laatste week van april worden opengemaakt.
Niet vroeger, i.v.m. de kans om alsnog Koolmezen te krijgen, niet later om
Bonte Vliegenvangers en Gekraagde Roodstaarten broedraogelijkheid te bieden.
Voor vragen ben ik altijd op één van de onderstaande telefoonnummers bereik

baar.
Met vriendelijke groet,
Dick Jonkers

tel. 03434-51109

b.g.g. 02152-60456

Open dagen

natuurmonumenten

Noteert U alvast in Uw agenda: op 24 en 25 september houdt Natuurmonumenten
weer de bekende open dagen op het Landgoed Schaep & Burgh in 's-Graveland.
Het onderwerp is deze keer: Kunst en het landschap.
Excursie plantsoenendienst leiderdorp

De Stichtse Milieufederatie nodigt U uit voor een excursie naar de plantsoenendienst van de gemeente Leiderdorp. De excursie vindt plaats op
dinsdagmiddag 30 mei a.s. Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Vertrek Utrecht per bus.
14.00 uur Aankomst en ontvangst met dia’s in Leiderdorp
14.30 uur Bezoek aan de heemtuin
15.30 uur Bezoek aan een park
16.00 uur Bezoek aan openbaar groen
17.00 uur Vertrek naar Utrecht
18.00 uur Aankomst in Utrecht
Deelname aan de excursie kost ƒ 15,- voor beroepskrachten. Vrijwilligers van
milieugroepen betalen ƒ 5,-. U kunt zich vóór 24 mei opgeven bij de
Stichtse Milieufederatie, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt.
U kunt zich ook telefonisch opgeven door te bellen naar: 030-202791.
Spaar

het gein

en

de vecht!!

De Vereniging Behoud Karakteristiek Weesp organiseert op 27 mei a.s. een
demonstratieve fietstocht tegen doortrekking van de snelweg A 6 tussen de
Hollandse Brug en Holendrecht.
Om 14.00 uur zal het startschot gegeven worden op het Grote Plein in
Weesp. Eveneens om 14.00 uur start er een protestrit vanaf het Stadhuis
in Muiden, georganiseerd door de Milieugroep Muiden Muiderberg.
Beide tochten duren ca. 1 uur.
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Bezoekerscentrum Corversbos Natuurmonumenten
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Vogeljaar

1988:

Van fitis tot vuurgoudhaan
S.H. Poelstra

Na de verhuizing van ons gezin eind februari 1988 van Bussum naar Huizen en
veel regen in de daarop volgende maand, eindelijk een mooie droge dag op
1 april: gelegenheid om vanuit de nieuwe woonplaats de omgeving eens te

verkennen!
De weg voert eigenlijk als vanzelf richting oude haven en Gooimeerkust, één
van mijn telgebieden uit de zeventigerjaren, waarmee ik opnieuw en met plezier kennis maak: ditlevert een vijftal paartjes Krakeenden, een vr. Bruine
Kiekendief, een Grote Lijster, een vroege Fitis en een aantal zingende
Rietgorzen op.
In de tuinen aan de Meentweg te Naarden staat op sommige plaatsen ook wat
naaldhout: hier weerklinkt diezelfde dag het eentonige liedje van een Vuurgoudhaantje, dat vervolgens een viertal raaien in de kijker kan worden gevangen. Het diertje zingt met overgave, trillend staartje en snaveltje eigenwijs schuin in de lucht: geweldig aardig, zo'n dapper dwergje!
Op 14-4 een geheel andere omgeving, Zuidelijk Flevoland in: eendensoorten
als Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Bergeend leveren een kleurige aanblik
en er zijn zowaar nog wintergasten als Brilduiker en grote zager en zelfs
een vr. Middelste Zaagbek te bespeuren op het Oostvaardersdiep.
Bruine Kiekendieven, roepend, jagend en baltsend, een enkele Buizerd nog»
een grote Bonte Specht bij de Blocq van Kuffeler
de eerste Visdiefjes
een fraai ran. Tapuit in gezelschap van 2 vr. bij Parapushaven en acht Gele
Kwikstaarten in dezelfde omgeving.
En het ontluikend lentegebeuren wordt nog geaccentueerd door drie mn. Witgesterde Blauwborst aan de overzijde van de weg, waarvan één fraai zingend
in een enigszins leeuwerikachtige baltsvlucht, opstijgend vanuit het gele
riet.

Veertien mei is een mooie zomerse dag, waarop Tureluurs paren in een drassig
stukje weiland in de Wolfskaraer (Gooiraeerkust, Huizen), waar in de rietrand
een Rietzanger zijn lied laat horen, in de verte een Koekoek roept en vier
Paapjes zijn te bewonderen: later ten noordwesten van Naarden, bij het depot
verontreinigd slib uit de vestinggrachten, opnieuw 3 prachtige Paapjes en
een vr. Tapuit.
Op 11 juni opnieuw richting Gooiraeerkust, maar eerst wordt een zingend mn.
Zwarte Roodstaart gesignaleerd op de zendmast bij het Huizer politiebureau
en een ander exemplaar laat zijn schone liedje horen vanaf een televisieantenne in de nieuwbouwwijk Gooierhoofd; een derde mn, valt te bewonderen
op het volkstuinencomplex aan de IJsselmeerstraat, waar hij ongetwijfeld
een nest heeft, afgaande op zijn gedrag.
In de randvegetatie van een volkstuin zingt een Bosrietzanger, die druk Huismus, Boerenzwaluw en Spreeuw imiteert, afgewisseld met een stroom van eigen
geluidjes.
Verder westelijk, voorbij de waterzuiveringsinstallatie, klinkt vanuit vochtig
weiland het "tsjikke-tsjikke" van een Watersnip tussen het roepen van Kieviten
en Tureluurs door: twee Bruine Kiekendieven hebben hier hun jachtdomein en
vanuit een grote struik roept de Koekoek, die er stellig in zal slagen een
ei te deponeren in een nest van Rietzanger, Snor of Kleine Karekiet.
Een Groene Specht in een boom bij de rietkraag is een tijpische verschijning
in deze omgeving: vanuit het riet klinkt het gillen van een Waterral
wat een vogelrijkdom in dit toch betrekkelijk kleine, maar zo verrassend
veelzijdig gebied!
Op 23-7 opnieuw naar het kustgebied tussen Huizen en Naarden, waar het inmiddels al wat stiller is geworden: opvallend is de aanwezigheid van een
blauwe reigersocieteit aan de noordrand van de Wolfskaraer tegen de rietkraag
aan, waar zo'n 20 vogels de tijd doorbrengen met rusten en veren poetsen.
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Een overvliegende Bruine Kiekendief kan het statige gezelschap, dat zich
kennelijk veilig voelt, niet in beroering brengen. Opnieuw wordt hier de
Groene Specht gesignaleerd en leuk is ook de aanwezigheid van 3 Ringmussen.
Op 3-9 zaait een jagende Havik in de omgeving van de Oostdijk (Naarden)
paniek onder meeuwen en Houtduiven, als hij laag over het weiland scheert
en tenslotte in de buurt van de Zanddijk uit het oog verdwijnt.
Op het fietspad scharrelt inmiddels een gors-achtige vogel, die al snel kan
worden gedetermineerd als een vr. Ortolaan, of misschien een mooi uitgekleurd
en goed in de veren zittend juveniel?
Ik noteer de volgende kenmerken: bovenzijde warm bruin-zwart gestreept, witte
buitenste staartpennen, rossige snavel, donkere baardstreep in combinatie
met een opvallend lichte baan onder de wang, keel en buik licht isabelkleurig
met fijne donkere streepjes; de kop is "hoekiger" dan die van een Geelgors
en zeer karakteristiek is natuurlijk de lichtgele oogring, duidelijk te zien
bij een waarnemingsafstand van minder dan 10 meter. Hoewel de vogel tot drie
keer toe wordt verjaagd door passerend fietsvolk maakt hij een weinig schuwe
indruk en vliegt telkens terug naar het pad om daar naar zaadjes of iets
anders eetbaars te zoeken: vier maal kan ik het diertje gedurende enkele
minuten observeren.
Heel mooi ook, die 3 Appelvinken aan de Verbeeklaan in Blaricum op die nevelige, wat sombere 19e november, bedaard op goudvinkenmanier fouragerend op
knoppen en/of bessen, niet al te hoog in een struik en op betrekkelijk korte
afstand; het voedsel wordt met de indrukwekkende snavel als het ware vermalen
Ondanks hun toch wat zware lichaamsbouw tonen ze zich op een bedachtzame
wijze behendig bij het bemachtigen van hun voedsel. Voor het overige zien
ze er prachtig uit, de snavel heeft reeds de winterse lichte hoornkleur.
Publikaties in de Gooi- en Eemlander over het verschijnen van Pestvogels
in Bussura vormen een goede aanleiding om weer eens in mijn vroegere woonomgeving te gaan kijken: volgens de berichtgeving zouden de vogels te zien
zijn in de omgeving van de Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan.
Na enig zoeken op 26-11 vind ik tenslotte een groepje van 7 vogels in een
boom in de "groene long", aan de zuidkant van de Ceintuurbaan: van hieruit
vliegen ze enkele malen naar de lijsterbesbomen tegenover de Zuiderkerk,
waarin ze fourageren. Schitterend, deze prachtige vogels tussen de oranjerode bessen! Inmiddels groeit het toeschouwersaantal, eerst met twee mensen,
later tot een klein leger van een 20 personen, die met kijkers en fototoestellen de vogels van alle kanten observeren; onder hen tel ik enkele leden
van onze vogelwerkgroep.
Op 3-12 tref ik aan de oostrand van de Wolfskamer te Huizen in een struikje
niet ver van het fietspad een rondfladderend Vuurgoudhaantje aan, dat even
later weg vliegt naar het geboomte aan de rand van het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ruim een uur later opnieuw heel mooi een 2e
exemplaar op het N.T.K.C. terrein, tussen de Eukenberg en het Magdalenabos
aan de onvolprezen Gooimeerkust.
Het geluid van deze kleintjes lijkt wat minder ijl, wat meer doordringend
dan dat van de gewone Goudhaan, en heel belangrijk, de Vuurgoudhaan scharrelt
m.i. veel vaker rond in niet naaldbomen!
Ter nadere illustratie van dat laatste tenslotte een gebeurtenis uit mijn
laatste vogeltocht van 1988 en wel op 31-12 in dezelfde omgeving, waar een
mn. Vuurgoudhaantje ijverig bezig is: energiek zoekt het de pluimen van
het gele riet tegenover het meergenoemde N.T.K.C.-terrein af naar iets eetbaars, wat een heelbijzonder gezicht is. Even later strijkt een mn. Goudvink
neer in een boom in de buurt: een wonderschoon tafereeltje aan het eind
van het jaar en aan het begin van een wonderlijke winter.
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Vergadering

te Sumver Hill

Als een lopend vuurtje was het door de streek 't Worp gegaan. Volgende week
komen de vogels weer bijeen in het plaatsje Sumver Hill om de resultaten
van de afgelopen 4 jaargetijden te bezingen en gelijk te proberen af te
spreken hoe de volgende 4 jaargetijden doorgegaan moet worden.
Eikelnodig allemaal, want ons voortbestaan staat steeds meer onder druk.
Voedsel en ruimte worden schaars omdat zowat alles in beslag genomen wordt
door een steeds groeiende lawaaierige, stinkende en smerige horde, bestaand
uit een soort rechtopstaande apen, welke zich hoofdzakelijk voortbewegen
in knallende ijzeren reuzenkevers.
Een troepje van 10 verschillende soorten vogels heeft vrijwillig op zich
genomen gestalte en leiding te geven aan de diverse projecten.
Een duif schrijft alles op, een andere duif telt de geinde en uitgegeven
eikels; Een Korhen regelt de uitstapjes; Een Grote Bonte Specht timmert
aan de weg; Een Goudfazant verspreidt blaadjes met informatie; een Patrijs
zorgt voor de kennis-overdracht. En oh ja, een Oehoe zit in het midden en
zorgt dat iedereen kan doen wat hij moet doen.
Andere vogels hebben van te voren blaadjes toegezonden gekregen, waarin is
saraengevat wat zoal is geschied en kunnen vanavond vragen stellen en met
nieuwe ideeën komen.
Softer, de jonge Havik en Salty de oude Schreeuwarend zijn niet tevreden
met hoe het gegaan is het afgelopen jaar en besluiten de bijeenkomst bij
te wonen. De rapen zijn gaar!
Het is een lange barre tocht naar Sumver Hill. Vol gevaar dwars door die
oprukkende apenhorde in rokend blik. Toch slagen zij erin op de plaats van
bestemming aan te komen. Er zijn nog meer vogels gekomen. Echter, gezien
het levensbelang van deze vergadering, niet veel! Zo'n stuk of 50! En de
meeste geen zangvogels, dus is het erg stil. Softer, de jonge Havik zoekt
een plaatsje helemaal vooraan en loert likkebaardend naar de vogels achter
de tafel. Dat komt goed uit!! Precies wat ik lust! Zelfs rauw als het moet!
Wat jammer zeg, dat ik niet over die tafel mag om ze te grijpen! De aanblik
van de Oehoe weerhoudt hem daarvan. Wat daarna gebeurt is jammer, jammer,
jammer! Softer kan zich niet inhouden en gaat rechtstreeks tot de aanval
over. De jonge Havik heeft vaak goede kritiek en ideeën, maar de toon deugt
niet en hij verdrinkt vervolgens hopeloos als een natte voetzoeker in zijn
eigen geluid! Hij moet nog leren dat een Havik nooit domweg in een rechte
lijn jaagt, maar hinderlagen en andere slinkse wegen gebruikt!
De belaagde vogels achter de tafel stuiVen verschrikt op. Veren vliegen in het
rond. Sommigen gaan ook in de aanval, anderen beginnen luid te kakelen, maar
gelukkig weet de Oehoe iedereen weer te kalmeren zodat er geen slachtoffers
vallen. Salty de Schreeuwarend probeert het ook nog even, maar komt zijn
emoties niet te boven en veroorzaakt zodoende opnieuw tumult door een langgerekt gehuil uit te stoten.
Erg veel wordt er dan ook niet bereikt vanavond door dit geklepzijk.
Er wordt beweerd dat die dreigende apen veel beter kunnen vergaderen. Ze
zouden zelfs bedrijvige clubs hebben welke hiermee veel bereiken en zelfs
na afloop van de A jaargetijden heel veel eikels overhouden.
Misschien kunnen wij iets van hen leren?
Gelukkig houdt daarna nog een hospitaalvogel een erg interessant verhaal
over verongelukte- en zieke vogels die zij beter maakt. Dat naakt de avond
nog goed.
Schrijflijster
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Verslag

van

de Zeelandexcursie

van

11

februari 1989 O.L.V. Rick

en Inge

F.H. van den Weijer
Toen ik om een paar minuten voor zes in de morgen op het Oosterspoorplein
in Hilversum aankwam, stonden er nog maar een paar mensen te wachten.
Vreemd genoeg kwamen er maar weinig mensen opdagen zodat we uiteindelijk
maar met negen mensen richting Zeeland vertrokken.
Bij het startpunt van de excursie, de dijk tussen het Hellegatsplein en
Overflakkee, moesten we nog een klein half uur wachten op zonsopgang.
Ondertussen voegden zich nog twee leden bij de excursie. Toen het geleidelijk licht werd kregen we een mooi uitzicht over Hellegatsplein.
Hier kregen we o.a. vele scholeksters, eenden en Wulpen te zien. Rick vertelde ons dat daar vaak de Slechtvalk werd gezien. Zo slecht was die valk
nou ook weer niet, want niet lang daarna kwam hij overvliegen en ging mooi
voor ons op een paaltje zitten. Verder kwam er nog een grote groep Fraters
voorbij.
Onze weg ging verder over Overflakkee in de richting van de Grevelingendam.
Onderweg hoorden wij nog een Zanglijster zingen en zagen wij drie Patrijzen
(waarvan een roepend). Door hun schutkleur waren de Patrijzen moeilijk te
onderscheiden tussen de kluiten klei van de akker waar ze op zaten.
Bij de Grevelingendam stonden ons ook weer enkele leuke verrassingen te
wachten. Wij zagen o.a. Rotganzen, Wintertalingen, Krakeenden en maar liefst
vier Ijseenden.
Aan de andere kant van de dam zagen we een futensoort. Na raadpleging van de
boeken en na enig gediscussieer waren we het er over eens dat het een Kuifduiker was. Later ontdekten we er nog vijf in een groep tussen de gewone

Futen.
We vervolgden onze weg over Schouwen-Duiveland waar we nog een korte wandeling
maakten. Hier zagen we o.a. nog Dodaars en Middelste Zaagbekken. Op het land
zagen we af en toe groepen Rotganzen, waarvan een uit ongeveer vijfhonderd
dieren bestond. Ook zagen we een groep Goudplevieren waar de zon zo mooi op
scheen dat aan de kleur goed te zien was hoe deze diertjes aan hun naam
waren gekomen.
Onderweg zagen we nog iets grappigs; Een poes zat langs een weiland op een
paaltje, precies zoals Buizerden vaak op paaltjes in weilanden te zien zijn.
De volgende plek waar we naartoe gingen waren de Flauwerse Inlagen. De gunstige lichtval kwam ons goed van pas. De prachtige kleuren van Smienten en de
Wintertalingen waren goed te zien. Ook zagen we hier twee Kluten en een paar
Watersnippen. Een jonge, klein uitgevallen Aalscholver veroorzaakte veel opschudding. Was het misschien een jonge Kuifaalscholver? Toen het beestje
opvloog werd het al gauw duidelijker. De witte vlekken op buik en borst wezwn
op een juveniele gewone Aalscholver.
Ook de Koudekerkse Inlagen werden door ons bezocht. Ook hier zagen we weer
groepen Smienten en Wintertalingen. Daarnaast waren er Rotganzen, Wulpen,
Tureluur en een Kemphaan.
De laatste stop was bij de Brouwersdam. Hier zagen we tussen een groep ruiende meeuwen op een parkeerplaats nog twee Grote Sterns. Verder zagen we daar
nog Eidereenden, Zwarte Zeeeenden, Toppereenden, Drieteen- en Paarse Strandlopers en een Middelste Zaagbek.
Een fraai uitzicht over de Noordzee met avondrood en een mooie ondergaande
zon was een waardig besluit van deze mooie dag waaróp totaal zo'n 68 soorten
werden waargenomen.
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(ook 23-12 en 22-1)

JB
DJ

JB/HBt

JR
1 juv 10-9 Knardijk/Keersluisplas, Zd.Flevo
10-12 Ceintuurbaan, Bussum (achterblijver van
1
JB
grote groep van 12-11 t/m 5-12)
Bovenmaat/Westhove, Huizen
DJ
27-3
Zwartkop
1
26-3
1
Fitis
Anna's Hoeve, Hilversum
ND/BD
Westhove, Huizen
DJ
Tjiftjaf
1
4-2
10-3
J.v.Stolberglaan, Naarden
1
PL
Tuin Lorentzweg, Bussum
JB
Vuurgoudhaantje
1 mn 29-3
Knardijk/spoordijk, Lelystad
Roodborsttapuit
1 mn 5-3
JMm/TMm
Bussummerheide, H'sum
1 mn 23-3
ND
Zwarte Roodstaart
11-3
Huizer Pier, Huizen
1
WWt/HO
1 mn 20-3
Centrum/Prinsenstr., H'sum (zang)
ND/BD
Tuin De Drost, Huizen
1 vr 2-4
JMm/JnMm
16-4
1
Theehuis 't Bluk, Laren
JJ
Gekraagde Roodst.
Pölder Achteraf, Breukeleveen
Koperwiek
27
12-2
ND/BD
Oostvaardersplassen/Knardijk, Z-Flevo JMm/WH
9-2
Goudlijster
1
Rietveld bij RWZ, Huizen
9
11-3
Baardmannetje
WWT/HO
1 mn
Laarder Wasmeer, H'sum
1 vr28-3
ND
1
AK
Groenhoven, 's-Graveland
Staartmees
24-2
20
JMm/EMm
0mg.De Drost, Huizen
27-2
1
11-3
Slikveld Holl.Brug, M'berg (Noordelijke
Grauwe Klauwier
Pestvogel

"

"

"

"

"

"

"

+

"

"

'Europese Kanarie
Groenling
"

1
2

6

19-3
19-3
27—2

vorm, geheel witte kop)
Tuin J.v.Heeraskerkstr., Huizen
idem

Groenhoven, 's-Graveland

AV/ND/exc.

RHz
"

AK

50
Sijs

140
6

ca.

4

Putter

Barmsijs

Witstuitbarmsijs

3
ca.20
4
15
1
2
1
1
ca.80
6
5

Goudvink

1 mn
1 ran

"

"

+

+

"

1 mn

"

+

Appelvink
"

"

"

"

"

"

Ringmus
Raaf
Met dank aan de

IA
RA

HBt
JB
RBr

WBr
BD

HD
ND
AF
EF
MG
HHk
JHra
RHk

RHz

-

-

-

-

-

-

-

12-2
26-2
1-3
7-3
16-3
22-12
17-2
19-2
24-2
4-2
5-2
16-3
4-12

I.v.d.Akker
R.v.d.Akker
H.Beentje
G.J.Brandjes
R.v.d.Brink
W.v.d.Brink
B.Dwars-v.Achterberg

-

-

-

Vreel.weg/Kortenh.dijk, 's-Graveland
Groenhoven, 's-Graveland
Oostermeent, Blaricum
Dammerkade, Ankeveen
Orag.De Drost, Huizen
Pampushaven, Almere

ND/BD

FKv/AK
RHz

IA/RA

JJ
CR
ND
APs
AK
DJ
DJ

JMm/RHk
JB/EV

5-1 (en 25-2 nog aanw.)
Omg.Zwaardemakerstr., Bussum
't Tuintje, Laren
Holleweg, Hilversum
Oud Naarden, Naarden
J.v.Heemskerkstraat, Huizen
Peerlkamplaan, Hilversum
Tuin Amersf.str.weg, Bussum
Holleweg, Hilversum
Oostermeent, Huizen
Gr.W.den Oudelaan (eind), Naarden
Tuinen Baarn
Tuin Steenakker, Blaricum
Hilv.Meent, Hilversum
Omg. Spant, Bussum

JB/ea
CR

ND/BD
DJ/MG
RHz

ND/BD

JB/HBt
ND/BD
JB/OLd/ea
WWt

MKr/WKr
EF/AF
JB

JB/m

waarnemers/inzenders:

Hubert Daalman
N.J.Dwars
A.FraterSmid-v.Thiel
E.Frater Smid
-M.de Graaf

-

Tuin J.v.Heemskerkstr., Huizen
Tuin Gooyergracht, Laren
Schildpadhuis/Sportpark, H'sum
Watertoren,.Laern
Centrum Hilversum

31-1
5-2
25-2
1 vr
1-3
2
21-1
29-1
1
3
5-2
18
5-3
11-3
1
1 pr 16-3
1 mn 21-3
55
10-12
1 0V 6-3

-

-

Groenhoven, 's-Graveland

1 vr
1 vr
1

-

-

Polder Achteraf, Breukeleveen

Hans Hoefkens
Jan Willem Hoetmer
Renée Hoefkens

R.Th.Huizenga

SHk
Steven Hoefkens
Willie Heldoorn
WH
DJ
D.A.Jonkers
JJ -J.de Jonge
AK
A.C.L.v.Klaveren
A.J.v.Klaveren
FK
F.A.v.Klaveren
FKv
M.Kruseraan
MKr
W.Kruseman
WKr
OLd
O.Langendorff
P.Lips
PL
EMra
Eelco Meulman
JMm
Jos Meulman
JnMm- Janny Meulman
Laurens Meulman
LMm
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TMm

Tamara Meulman
H.v.Oosterhout
A.W.Poelstra
Loes van der Poel
C.M.T.I.Rosier
J.F.Rung
AV
A.Vermeule
E.Vasseur
EV
R.van Veen
RV
JW -J.de Wilde
JWt
J.Weitjens
WWt
W.Weitjens
ea
en anderen
exc
VWG-excursie
gezinsleden
g
moeder
m
HO
APs
LP1
CR
JR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN
Het dagelijks bestuur
Voorzitter
J.Meijer, Molenpad 19, 1381 EG Weesp, tel. 2940-16502
Sekretaris
M.de Graaf, Westhoven 48, 1275 DD Huizen, tel.02152-60456
Penningmeester: L.Mudde, Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp, tel.02940-11683
;

:

Postadres

VWG Het Gooi, Postbus 1028, 1200 BA

:

Hilversum

Kontaktpersonen

Avifauna
Eerapolders
Nestkasten
Propaganda

;
.

R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK Bunschoten, tel.03499-82303
D.A.Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum, tel.03434-51109
R.v.d.Akker, Gooiersgracht 15, 1251 VA Laren, tel.02153-83071
Vogelcursus
A.v.Klaveren-van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, 035-61426
Contr.Vogelwet: R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen, tel.035-62641
Korhaan
W.Duurland, M.Simonszhof 84, 1216 LM Hilversum, tel.035-217222
B.van Ingen, J.v.Schimmelstraat 6, 1411 VS Naarden,
Vogelasiel
02159-45658
Excursies
J.J.M.van Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, 02154-18804
Consulent Vrije
Vogelreservaten: H.de Soete, G.v.Amstelstr.410, H'sum, tel.035-210834
:

:

:

:

:

:

:

Inzenden waarnemingskaartjes
J.de Jonge, Van Brakellaan 26,

1215 PJ

Hilversum

Afhalen waarnemingskaarties
Ankeveen

:

R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 13, 1244 PJ

Bussum/Naarden: L.Reddingius, Gr.W.den Oudelaan 22, 1412

Hilversum
Huizen

:

:

M
Muiden
.

.

:

Ankeveen, tel.035-62641
AV Naarden, 02159-42508

J.de Jonge, Van Brakellaan 26, 1215 PJ Hilversum,
035-217672
Bert Roor, Eland 41, 1273 0K Huizen, tel.02152-64623 (p)
030-913685 (w)
w
Mark v.d.Pol, Lely 3, 1398 CS Huiden, tel.02942-3510

Voor ongelukken/problemen, welke ontstaan tijdens aktiviteiten van de
V.W.G.,
is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor
het gebeurde.
In verband met de afsluiting der boeken door de
penningmesster dienen
eclaraties voor gemaakte onkosten vóór 1 december bij de
coördinator
van de betreffende subgroep te worden

ingediend.

Contributie: voor leden ƒ 20,
huisgenoot-leden ƒ 7,50 per jaar,
bij voorkeur te betalen met de van ons ontvangen acceptgirokaart met
lidnummer. aan het begin van het kalenderjaar.
—

,

Opzegging

van het

kalenderjaar.

lidmaatschap dient

te geschieden

vóór 1 november van elk

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

"

"

,

port betaald
Hilversum

