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Onze Haan
Het omslag.

De werkers.

Zoals U hebt bemerkt heeft het omslag van De Korhaan belangrijke wijzigingen ondergaan. Wij dachten dat
na verfraaiing van het binnenwerk
ook het omslag wel eens mocht veranderen. Misschien moet U nog een
beetje wennen aan het witte papier.
Wat waren de bezwaren tegen het oude omslag? Ten eerste was de kwaliteit van het groene papier slecht.
Het verkleurde enorm en scheurde
vrij gauw in. Ten tweede waren de
letters verre van fraai.
Het nieuwe omslag is door De Volharding in Amsterdam gedrukt in
offset. De kwaliteit van het papier
is aanzienlijk verbeterd en ook de
letters zijn verfraaid. Het lettertype, dat door ons werd gebruikt,
heet "Stencil" én is als outlineletter uitstekend te gebruiken als
kop boven de artikelen, zoals U boven aan deze pagina al kunt zien.
Toen het omslag van de drukker terug kwam, bleek dat het iets te
krap was. Dit is niet de schuld van
de drukker, doch komt voort uit een
kleine verrekening onzerzijds. Daar

De heer K.ten Haken heeft zijn
plaats achter de redactietafel verlaten. Langs deze weg wil ik hem
gaarne bedanken voor het vele werk,
dat hij voor De Korhaan heeft verzet. Ook wil ik zijn vrouw bedanken
voor het eindeloze geduld en de
goede verzorging tijdens de redactievergaderingen.

de tijd ons

ontbrak, konden wij

hier voor het verschijnen van dit
nummer niets meer aan doen, zodat
het binnenwerk wat buiten het omslag uitsteekt, maar we doen ons
best om dit euvel voor het verschijnen van de volgende Korhaan te verhelpen.

De advertenties.
Van de zes advertenties, die het
vorige seizoen op het omslag stonden zijn er vier overgebleven. Er
zijn vier nieuwe advertenties bijgekomen, waaronder een van een halve pagina. Alle adverteerders willen wij hierbij van ganser harte
bedanken voor hun steun. Steunt U
op Uw beurt onze
adverteerders.

Thans wordt de Korhaan gemaakt door
een klein, maar zeer enthousiast
team. Met het typewerk wordt ik bijgestaan door de heer en mevrouw De
Later. Het stencilwerk komt voor
rekening van de familie Reddingius

e. a.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar
mijn broer te Soest, die de ontwerpen van de advertenties maakte en
deze met eindeloos geduld met plakletters op papier zette. Hij maakte
tevens het omslag gereed voor de
drukker, waardoor ons veel kosten

werden bespaard.

KI.
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Programma
donderdag,

23

november:

Ledenavond. De heer

den

zaterdag,

25 november:

Sj.Braaksma,

medewerker

van

de

Natuurbehoud van het Staats Bosbeheer, zal ons vergasten op een lezing over de
aspecten van vogelbeheer.
verschillende
Aanvang:
Toegangsprijs: ƒ
Staf-afdeling

20.00 uur.

en

voor

ƒ 2,-

voor leniet-leden.
1,-

Nestkasttimmerdag in Het Hol, Erfgooiersstraat te
Hilversum. Aanvang: 10 30 uur. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de heer S.Koning, Jan Steenlaan 5 in
Hilversum.
.

zondag,

26

november;

Avifauna-excursie naar het Smithuyzerbos. Vertrek
om 3.30 uur bij het bord van de wandelroute Hilversums Wasmeer 1, aan de Lage Vuurseweg (= zandweg Hilversum (Arubalaan)
Lage Vuurse), oostelijk
van het Hilversums Wasmeer (zie onderstaand kaartje).
-

zondag,

17 december;

zaterdag,

donderdag,
...

•

20 januari:

25 januari:

Avifauna-excursie
bij dê Ingang van
weg te Bussum.

naar_Bantam,
hét landgoed

Vertrek om 8.30 uur
aan de Franse Kamp-

Avifauna-excursie naar de Gooimeerkust, Vertrek om
7.30 uur vanaf het parkeerterrein bxj~de Dazantenweg te Huizen (zie onderstaand kaartje).
Ledenavond, Lezing met dia’s over de ganzen door
de heer J.Philippona. Aanvang: 20.00 uur. Toe-

gangsprijs: ƒ 1,- (voor niet-leden ƒ 2,-).

De ledenavonden op 23 november en 25 januari worden, zoals gebruikelijk
gehouden in de Openbare Leeszaal, ’s-Gravelandseweg 55 te Hilversum.
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Excursies
zaterdag,

zondag,

18 november:

10 december:

Ochtendexcursie naar Einde-Gooi. Vertrek om 7.15
uur bijzijn
het vliegveld aan de Noodweg. Excursieleiders
de heren A.G.Heise en E.P.Klomp.
Dagexcursie naar de groenlanden in de Ooypolder en

het oude

Rijnstrangengebied ten zuiden van Oud-Lobith en Babberich. Een afwisselend gebied met hoge
ruggen, moerassige slenken en strangen (resten van
oude rivierlopen). Een gebied voor o.a. Steenuil
en Kiekendief. Excursieleider is de heer Y.S.Vogel.
Vertrek om 7.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te
Hilversum. De kosten bedragen ca. ƒ 9,-, waarvan
ƒ 5,- vooraf moet worden betaald. Opgave tot 4 december.

zondag, 7 januari:

Schaep en Burgh. Een ochtendexcursië naar een
nieuwe aanwinst van Natuurmonumenten. De buitens-Gravelandse
plaats kenmerkt zich, zoals alle
buitenplaatsen, door een fraaie afwisseling van
weiden, vijvers en hoog geboomte. Er is nog een
rijke vogelstand. Vertrek om 3.30 uur bij de ingang van het landgoed aan het Noordereinde te 'sGravelandé De leiding berust bij de heer N.J.Dwars
(indien lid van Natuurmonumenten, lidmaatschapskaart meenemen;)
!

zaterdag,

17 februari:

Excursie naar de Elevopolder, waar U in deze tijd
van het jaar veel wintergasten kunt zien. Hopelijk
ook de ganzen, die de heer J.Philippona U op 25
januari op zijn dia's zal laten zien (zie programma). Deze excursie staat onder leiding van de heren J.L.A.Blonet en dr.P.L.Ploeger. Vertrek om
8,00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
De kosten bedragen ca. ƒ 6,~, waarvan ƒ 5,- vooraf
moeten worden betaald. Opgave tot 15 februari.

voorlopige data:

(meer hierover in de volgende Korhaan).

woensdag, 7 maart:

Uilenexcursie.

zondag,
april,

18

maart:

Da.gexcursie

naar__Texel.

Weekend naar Ameland.

Voor wat betreft de excursies naar de Ooypolder en de 5'levopolder nog even
het volgende: opgave bij C.de Rooij, Rading 80 te Nieuw Loosdrecht, tele-

100_uur)ii_postgiro:_456 173.

_

Op nevenstaande pagina vindt U in het programma nog een aantal excursies.
Deze zgn, avifauna-excursies zijn georganiseerd door de subgroep Avifauna.

Red.
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Mededelingen
Van de penningmeester.

meent. Er werd sterke aandrang uit-

Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering werd, zoals U
ongetwijfeld zult begrijpen, ook
gesproken over de door de leden van
onze Vogelwerkgroep te betalen contributie over 1973. Door de snel
toenemende kosten van De Korhaan en
alle andere activiteiten van onze
vereniging komen de voor het jaar
1973 begrote bedragen in de knel.
Verschillende mogelijke besparingen
werden besproken, waarvan enige
zullen worden doorgevoerd, doch de
financiële toestand blijft precair,
hetgeen mede veroorzaakt wordt door
de onzekerheid, in hoeverre wij nog
op verschillende subsidies kunnen
rekenen.
Desalniettemin werd besloten de
contributie over 1973 te handhaven
op MINIMAAL /_15 i en voor huisgenoten 5p MINIMAAL ƒ 7,50. Ook do
toegangsprijs voor de ledonavonden
blijft gehandhaafd op MINIMAAL ƒ1,pcr persoon (niet-rleden ƒ 2,-).
Het zou het vele werk, dat onze Vogelwerkgroep tegenwoordig moet verzetten, gemakkelijker maken, en Uw
penningmeester zeer verheugen, indien U VRIJÏÏILLIG_EN_ VOORZOVER_T_I0;;
GELIJK Uw contributie over 1973~wat
zöüdt~willen verhogen. Wilt U een
en ander eens overwegen?
Bij voorbaat hartelijk dank.

oefend om voor deze verbinding gebruik te maken van rijksweg 27.
Tot onze grote voldoening hebben de
ingebrachte bezwaren geleid tot een
gemeenschappelijke beslissing van
Gedeputeerde Staten van Noord Holland, het gewest Gooiland en de Minister van Verkeer en Waterstaat om
te streven naar een nog verdere
versnelling van do aanleg van het
deel van rijksweg 27 tussen rijksweg 1 en de Oostermeent, waardoor
het mogelijk is de plannen voor de
aanleg van de Grensweg geheel te

-

de penningmeester.

De Grensweg.
Zoals bekend heeft de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. zich samen met
tal van andere instanties en perse-*
nen sterk verzet tegen de aanlog
van'de zgn. Grensweg naast rijksweg
27. Deze Grensweg was gepland om te
voorzien iri>do behoefte van het locale verkeer van en naar de Ooster-

laten vervallen.
In een tijd, waarin we worden overstelpt met allerlei slecht nieuws,
waardoor je soms alle hoop zou verliezen, vormt dit bericht weer eens
het bewijs, d,at met gemeenschappelijke inspanning toch nog wel eens
iets te doen valt aan het instandhouden van een zo goed mogelijk

leefmilieu.
J.Klein

Werkgroep Eemland.
De poldergebieden in de gemeenten
Eeranes, Blaricum, Bunschoten, Hoogland en Nijkerk worden in de laatste tijd in toenemende mate bedreigd door allerlei ontwikkelingen
in de planologie als b.v. de aanleg
van wegen, de peilverlaging, de industrialisering, de vestiging van
andersoortige landbouwbedrijven,

enz.,enz..
Op initiatief van een aantal bij
deze problematiek meer rechtstreeks
betrokkenen is een comité tot stand
gekomen, dat zich heeft belast met
het bestuderen van deze situatie en
het voorbereiden van activiteiten,
die er toe kunnen leiden betrokken
te blijven bij deze ontwikkelingen.
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Het comitó heeft reeds bezwaren ingébracht tegen het bestemmingsplan
van de gemeente Eemnes, waarin nogal ingrijpende veranderingen in de
polders bewesten de Eem worden
voorgesteld.

Daar de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o,
dit laatste gebied tot haar territoir rekent, is gaarne gevolg gegeven aan de oproep van het comitó om
aan dit project mede te werken. Het
blijkt opnieuw dat het broodnodig
is te beschikken over gegevens betreffende do vogelbevolking in de
diverse gebieden van onze werk-

groep.
Een aantal leden van onze werkgroep
bezoekt de Eempolders vrij regelmatig en beschikt daarom ook over enige gegevens. Deze zullen worden
verzameld, terwijl bovendien zal
worden getra.cht in de beschrijving
van de avifauna van dit gebied enige systematiek te brengen.
De subgroep Avifauna roept dan ook
alle leden, die hieraan willen meewerken of over gegevens uit vroegere jaren beschikken, op om zich te
melden bij de heer D.A.Jonkers, Engels jan 21 te Laren NH., telefoon

02153-7256.

J,Klein.

Waterhoentelling.
Op 15 en 16 januari 1972 werd door
een groot aantal leden van de VWG.
een telling van het Waterhoen gehouden, De uitkomsten van deze telling waren ronduit verrassend (zie
De Korhaan van maart 1972, blz. 8
e.v.). Niemand had er eigenlijk een
vermoeden van gehad dat in het Gooi
zoveel exemplaren van deze soort overwinterden. Zoals in het verslag
van deze telling reeds werd opgemerkt, is het van belang door herhaalde tellingen vast te stellen of

het in 1972 verkregen resultaat representatief is voor het wintervoorkomen van het ?/aterhoen in het
onderzochte gebied. Vandaar dat de
subgroep Avifauna ook in de aanstaande winter weer een telling wil

houden.
De datum van deze telling is vastgesteld op het weekend van 13 en 14
Wij verwachten dat
die
in
1972 aan deze telling
Ieder,
heeft meegewerkt, ook nu weer van
de partij is. Verder hopen wij dat
ook zij, die toen verstek hebben
laten gaan en vooral ook veel nieuwe leden zich zullen opgeven als
teller of teister.
Er bestaat o.i. eigenlijk voor niemand een reden om niet mee te doen.
Het betreft
een eenvoudig waar te
nemen soort, die geen enkele moeilijkheid kan opleveren, zodat het
argument van een te geringe vogelkennis niet kan opgaan. Iedere
deelnemer krijgt duidelijk zijn gebied aangewezen en dat zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats. Men is
vrij zelf de uren te bepalen, die
men aan deze telling wil besteden.
Kan het nog makkelijker? Bovendien
wat is er nu heerlijker dan in een
mooi weekend een flinke wandeling
of fietstocht te maken en daarbij
tegelijkertijd nog‘iets te verrichten dat waarde heeft voor het
ornithologisch onderzoek?
Wij rekenen dan ook op een massale
aanmelding. Dit moet i.v.m. een
tijdige organisatie gebeuren vóór
1 december a.s. bij de heer D.A.
Jonkers, Engelsjan 21 te Laren N.H.
-

telefoon 02153-7256.

.

_subgroep Avifauna»
Nestkasttimmerdag op 25 november.
Op 25 november a.s. is er een nest-

kasttimmerdag in. he.t noodschoolt je..
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van de Jeugdbonden aan de Erf-

gooiersstraat, nr. 265 (laatste lokaaltje), U kunt zich daarvoor opgeven bij de heer S.de Koning, Jan
Steenlasn 5 te Hilversum. Gaarne
opgeven voor 22 november. Neem een
boterhammetje mee als U 's ochtends
al komt. Overigens kunt U tot onge-

veer. 16.00

uur binnenhuppelen.

vertrokken.
Literatuurgegevens en oude waarnemingen blijven van harte welkom.
Zend Uw gegevens naar: L.F.Rijnja,
1 to Bussum.

Ledenmutaties tot 1 november 1972.
Nieuwe leden:

Graag_hamer JL_zaag i _enzv _raeebrengen i

hr.H.van't Huil, -Schoolstraat 5 te

Tentoonstellingsstand.

mej.M.E.Malotaüx, Straüsslaan 9 te
Bilthoven,
mej .3.Schipper, Sumatralaan 33 te

Op de ledenavond op 23 november a. s,
zal de tentoonstellingsstand van de
vogelwer 1 -groep in de Openbare Leeszaal worden uitgezet, U kunt dan
ook eens zien hoe deze er uit ziet
en vooral ook hoe groot hij is.
want we zoeken namelijk een geschikte plaats om de spullen op te bergen, Als U dus over veel bergruimte
beschikt, dan moet U zeker even komen op de avond.

Pestvogels.
Evenals voorgaande jaren wil ik een
beroep op ü doen waarnemingen van
Pestvogels (Bombycilla garrulus)
aan mij door te willen geven. Riet
alleen waarnemingen uit ons werkgebied zijn welkom, doch ook waarnemingen van elders uit ons land, .
alsmede uit het buitenland.
Let U vooral op besdragende bomen
en struiken, welke bij.de soort
zeer in trek zijn.
Let U ook op tv-antennes, aangezien
deze aan deze tijd aangepaste uitkijk- 'en rustplaatsen zijn.
Belangrijk zijn alle gegevens, w,o.
datum, plaats, gedrag, etc,.
Let U ook op het verenkleed. Kij.k„
of' U rode iakplaatjes ziet; kijk
hoe de witte vleugelstrepen lopen
en noteer dit.
Ook de laatste dag, waarop U ze op
een plek hebt waargenomen, zo mogelijk met de richting waarin zij

Blaricum,

Hilversum,

hr.M.H.Sitters, Kerkstraat 177-11,
Amsterdam,
mej.C.A.van Veen, Thorbeckelaan 70,
Naarden.
Verhuisd:

mw.V.B.Ploeger-Baerts, naar Zwaluwlaan 94 te Bussum,
mw.L.Schiider-Van Capelle, naar
Utrechtseweg 26 (flat 40), Hilver-

sum,
hr.H.Veenerna, naar Anne Erankl. 86,
Bussum,
hr.J.Vulling, naar Langbroekerdijk
A 70 te Langbroek.
Rectificatie van vermelding in de
vorige Korhaan:
hr.I.W.van Woersem, Jacob Catsl. 6,
Bussum,
Geroyeerd wegens het niet voldoen
van de contributie:

hr.A.H.Nap, Drossaardlaan 3 te Hui-

zen,
mw.A.D.Nap-Roolker, idem,
mej.M.Rijnsburger, Verbindingsl,
B issum.

32
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De

Ooijpolder
a.s. een

Nu we op 10 december
excursie gaan ondernemen naar bovengenoemde polder, lijkt het niet ondienstig hierover iets in ons blad
te vertellen.
Het is een wijd en zijd vermaard
uiterwaardgebied ten oosten van
Nijmegen met veel kolken, strangen
en tickelgaten, uitgegraven door de
steenfabrieken. Het vogelleven is
er zeer rijk, vooral bij de Oude
Waal en de Bizonbaai. Als kern van
de Ooypolder kan men wel de groenlanden beschouwen. In de Oude Waal
komen broedsoorten voor als Fuut
(22 paar), Wouwaapje (3 paar), Waterval (9 paar), Porseleinhoen (1
paar), Kwartelkoning (2 paar),
Zwarte Stern (21 paar), Grote Karekiet (14 paar) en vele andere. Ook
de trekvogels vertonen een grote
diversiteit. Zo werden hier o.a.
waargenomen: Roodkeel- en Parelduiker, Roodhalsfuut, Kwak, Purperreiger, Krooneend, Casarca, Witoogeend,
Wespendief, Slechtvalk, Witvleugelstem en Klapekster, ’s Winters
verblijven hier veel zwanen en eenden, vooral duikeenden, o.m.: Nonnetjes, Toppereenden en Middelste
en Grote Zaagbekken.
In de Groenlanden worden 76 soorten
braadvogels aangetroffen. Wat soortensamenstelling en dichtheid betreft neemt dit gebied een unieke
positie in op de lijst van Nederlandse broedvogelterreinen. Als illustratie dient de hierna volgende

lijst:
Fuut
Wouwaapje
Roerdomp
Zomertaling
Tafeleend
Kuifeend
Waterrad
Klein Waterhoen-*--

Porceleinhoen

6 paar
9
5
,,

,,

8
—

.......7
3

— -

8
2
1

,,

f f
,,

,,

,,

,,

Kwartelkoning
Meerkoet
Zwarte Stom
Blauwborst

Grote Karekiet
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Pitis
Tjiftjaf

-2 paar

65

50
5

16
53
14
40

55

29

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,

Als waarschijnlijke broedvogels
kunnen daaraan nog de Kwak en de
Bruine Kiekendief worden toegevoegd.
De Bizonbaai.
Deze baai, die het resultaat is van
een recente, tamelijk diepe ontgronding, bezit voor "blijvende"
organismen een lage potentie. Voor
trekvogels is het gebied evenwel
van grote betekenis, vooral in samenhang met een soortgelijk baggergat bij Kekerdom, de Kaliwaal. Afhankelijk van verstoring in gebieden aan de bovenloop van de Waal of
in een van beide terreinen vindt
een voortdurende uitwisseling
plaats van grote groepen eenden en
zwanen. Beide gebieden vormen een
belangrijke schakel in de reeks van
waterwildgebieden in Europa. De betekenis als waterwildrefugium wordt
duidelijk geïllustreerd door het
volgende overzicht, waarin de hoogste aantallen waargenomen soorten
zijn verwerkt:
Tafeleend
1 5000 ex,
Kuifeend
5000 ex.
Meerkoet
6000 ex.
Wilde Eend
4000 ex.
2000 ex.
Rietgans
Smient
2000 ex.
Zaagbok-1500 ex.
Pijlstaart
1250 ex.
Kleine Zwaan—
500 ex.
Slobeend
200 ex.
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Zeldzame doortrekkers zijn: IJs-

duiker, Parelduiker, Roodkeeldulker., „Toppereend, Krooneend, Grote
Zeeëend, Dwerggans, Zeearend, Visarend, Kraanvogel, Grote Trap en
Rosse Pranjepoot.
De broedvogelfauna.

In totaal zijn van do Ooij 97 soorten broedvogels bekend. Als eerste
karakteristiek moet in relatie tot
de totale Nederlandse broedvogelbevolking -de-grote rijkdom aan wateren rietvogels worden genoemd. In
het bijzonder Fuut, Roerdomp en
Wouwaapj e, die ia de uiterwaardengebieden een belangrijke verspreiding hebben, bereiken in de Ooij
een opvallende dichtheid. Met acht
broedende- -eendesoorten bestrijkt de
Ooijpolder de volledige lijst van
'Nederlandse broedvogeleenden. Met
uitzbhdering van het Kleinst Waterhoen behoren alle soorten van do
zeldzame rallenfamilie tot de
broedvogels van de Ooij. Buitengewoon rijke rietvogelpopulaties, o, a,
Blauwborst, Bosrietzanger en Grote
Karekiet, vindt men in het gebied
van de Oude Waal, de Groenlanden en
de Ooijsche Graaf. Ook de rijke
weidevogelpopulatie met meer dan
450 broedparen mag niet onvermeld

blijven, evenals Visdief en Zwarte
Stem, die in Nederland steeds meer
bedreigd worden. Paapje on Roodborsttapuit vormen een duidelijke
indicatie voor het nog voldoende
voorhanden zijn van heggen en struwelen in het landschap. Een vollediger beeld van de soortensamenstelling werd reeds gegeven in de
beschrijving van de afzonderlijke
gebieden.
.

De trekvogelfauna.
Ook het aantal soorten trekvogels
dat in de Ooij is waargenomen is
zeer groot, nl. 98., Als trokvogelgobied hoeft de Ooijpolder, met Oude Waal, Bizonbaai en Kekerdomse

Waard, internationale betekenis,
vooral als pleisterplaats voor ca.
20,000 duikeenden. Behalve in de
duikeenden toont de Ooijpolder een
grote diversiteit in doortrekkende

duikers, futen, reigers,

zaagbok-

ken, roofvogels en steltlopers, w,o.
vele zeldzame soorten als IJsduiker, Parelduiker, Zeearend, Visarend, Grote Trap, Witvleugelstern,
Rosse Pranjepoot en Krekelzangen.
Ook voor ganzen heeft de Ooijpolder
betekenis: alle in Nederland regelmatig voorkomende soorten worden in
het gebied waargenomen. Vooral de
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Rietgans komt in grote aantallen
voor, waarschijnlijk a 3000 individuen.
Helaas is de Ooijpolder, evenals zo
vele andere natuurterreinen, een
bedreigd gebied. Nadat de Nijmeegse
stadsuitbreiding in de Ooijpolder
gelukkig door de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd afgewezen, kwamen er
plannen voor een autosnelweg en een
bochtafsnijding van de Waal, waardoor dit unieke gebied verminkt zal
worden. Zoals overal elders, moeten
ook hier de voorstanders van natuurbehoud vechten om dit waardevolla gebied voor hot nageslacht te
bewaren. Hopenlijk zullen zij hierin slagen. Maar zolang economisch
gewin boven een leefbaar milieu
wordt gesteld, moeten wij alle mogelijke krachten mobiliseren om
dergelijke aanslagen op natuurgebieden af te slaan.

pelijk zullen de plannen nimmer
worden uitgevoerd.
Red.

G.Heise.
(De gegevens voor bovenstaand artikel werden ontleend aan het artikel
van dr.E.v,d.Marei in "Natuur en
Landschap", 24ste jaargang nr. 3,

herfst_1970)_

De plannen voor de bochtafsnij ding
van de Waal zijn onlangs weer in
het nieuws geweest, o.a. in een aflevering van het NOS-programraa "Van
gewest tot gewest". Do Waal, die bij
Nijmegen enkele scherpe bochten
maakt, kan het scheepvaartverkeer
hier niet meer voldoende verwerken,
aldus de Minister. Vooral de duwboten zouden veel hinder van de bochten ondervinden. Voor de bochtafsnijding werd een traject door de
Groenlanden gekozen. Natuurbeschermers protesteren fel; de plaatselijke bevolking voelt ook niets
voor dit plan, omdat men hierdoor
op een eilandje komt de zitten, Ho-

Natuurmonumenten koopt het Zwanen-

water, een prachtig duingebied bij
Callantsoog in Noord-Holland. In
deze duinen, 580 ha. groot, liggen
twee uitgestrekte duinmoren. Het
Zwanenwater is bekend om zijn vogelrijkdom, vooral i.v.m. de Lepelaars,
die hier sinds vele tientallen jaren
elk voorjaar komen broeden.
De aankoop van het Zwanenwater kost
Natuurmonumenten bijna
miljoen
gulden.Rijk en provincie subsidiëren
ons in aanzienlijke mate, maar niet
voor de volle 100%. Natuurmonumenten
komt nog ƒ 600.000 tekort. Wilt U ons
helpen dit bedrag bijeen te brengen ?
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Blik

in de toekomst

Op de vergaderingen beraadt het
bestuur zich regelmatig over de
positie die onze vogelwerkgroep
temidden van de tientallen andere
vogelwachten en -werkgroepen in
Nederland inneemt. De uitingen,
publicaties en andere activiteiten
in aanmerking genomen, komen we er
bij vergelijking niet eens zo ongunstig af en wordt tegenover de
buitenwereld de schijn gewekt, dat
de werkgroep een soepel draaiende
organisatie is, die vele actieve
leden kent. Lichten we de zaak intern door, dan werken enkele subgroepen goed en wordt de rest met
hangen en wurgen overeind gehouden.
Totaal doet nog geen 20 % van de
leden ergens aan mee!
De bottle-neck zit in het feit dat
door natuurlijk verloop wel leden
afvloeien, maar nauwelijks inbreng
van fris bloed plaats vindt en elke keer weer dezelfde leden overal
voor moeten opdraaien. Wanneer ik
in de toekomst kijk en een verge-

NATUURHISTORISCH RAPPORT OVER EEN
DEEL VAN HET SPANDERSWOUD.
Naar aanleiding van de plannen, die
de K.R.O. koestert om haar studio's
te verplaatsen naar een bosgedeelte
van het Spanderswoud, besloot de
Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. tot
het opstellen van een natuurhistorisch rapport. Het onderzochte terrein ligt tussen de Lage Naarderweg
en de Bussummergrintweg en is ca.12
ha groot, waarvan bijna, de helft
wordt ingenomen door de Wereldomroep en de onlangs gebouwde toren
van het Video Schakelcentrura van de
PTT. Gedurende de maanden juni en
juli 1972 werd het bosgebied onderzocht door enkele leden van onze
vogelwerkgroep, die de botanische
en ornithologische gegevens vastlegden.

lijking trek met het Rijnmondgebied
gaat volgend jaar alarmfase 3 in.
We kunnen dan kiezen: of doorgaan
overeenkomstig het huidige beleid
(waar werkers voor nodig zijn) en
onze leidende positie ten aanzien
van milieu- en natuurbeheer en het
actieve vogelwerk in het Gooi handhaven en continueren, of wegzakken
in de vergetelheid en Indutten tot
een gezelligheidsvereniging, waarin
uitstapjes en dia-avonden voor de
verstrooiing zorgen.
Het hier geschetste beeld wordt
stellig bewaarheid; de oplossing
ligt bij de leden!
De tijd dringt en het is beslist
noodzakelijk dat zich ruim voor de
jaarvergadering een aantal leden
beschikbaar stelt voor functies in
het bestuur of in de subgroepen en
voor kleine onderzo.ekjes. 0 Q ! i ! ! !
D A. J.
•

(zie_ook_de advertentie

in dit blad)

Het rapport bevat een botanische
inventarisatielijst. Er werden 32
boomsoorten en 49 overige plantensoorten aangetroffen. Enkele interessante bloemsoorten, die werden
aangetroffen zijn: Breedbladige
Wespenorchis, Rondbladig Wintergroen en Bosbes, welke laatste in’t
Gooi beslist niet algemeen is. De
ornithologische inventarisatielijst
bevat ook interessante soorten. Als
broedvogels komen hier voor (tussen
()
het vermoedelijke aantal broedparen): Torenvalk(1), Houtduif(4),
Ransuil(1), Grote Bonte Specht(l),
Witte Kwikstaart(1), Winterkoning
(1) Merel(4), Zwarte Roodstaart(1),
Roodborst(2), Zwartkop(2), Fitis(2),
Koolmees(3), Pimpelmees(1), Kuifmees(1), Stasrtmees(1), Boomkruiper
(2)
Vink(4), Ekster(l) en Vlaamse

Gaai(1). Totaal aantal broedparen ca
34, wat duidt op een gem. dichtheid
van iets meer dan 5 paar per ha. Er
werden ook enkele Kruisbekken waargenomen.
Enkele reacties op het rapport.
Van de heer A.J.J.Pleyte d'Ailly, de
zoon van de vroegere eigenaar van
dit bosgedeelte, werd een brief ontvangen, waarin hij schrijft, dat de
Bosbessen, die hier groeien, er sedert 1917 staan. In de zomer van dat
jaar heeft hij en zijn familie een
kleine pol Bosbessen meegenomen uit
Hattem en hier in het Spanderswoud
geplant. Een heel andere reactie op

het rapport stond in de K.R.O.gids
Studio (nr. 36 pag. 26). "Vooral de
professionele Gooise natuurbeschermers zijn bang dat een nieuwe Krovestiging in het bedoelde gebied 'n
onherstelbare aantasting van het evenwicht ter plaatse tot gevolg zou
hebben. Dat kunnen die natuurvorsers
nu wel zeggen, maar waarop baseren
zij die sombere veronderstelling?,

zo vroegen anderen zich af,""De heren ornithologen staan er bljjkbaer
niet bij stil, dat de Kro bij wijze
van kompensatie in het nieuwe pand
onderdak zal bieden aan een zeker
niet minder bonte verzameling zeld(vervolg op pag 13)

Het
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vogels langs
De subgroep Zuidelijk Flevoland
telt sinds vijf jaar eens per
week langs de zuiddijk van Zuidelijk Flevoland tussen de brug
bij Muiderberg en de Eemmond.
Het aantal vaste medewerkers
van deze subgroep bedraagt tien.
We tellen de vogels aan weerszijden van genoemde dijk, dus
nemen zowel de polder als het
meer voor onze rekening. In het
hier volgende besteden we verder uitsluitend aandacht aan
het tellen van de vogels van
het Gooi— en Eemmeer. Door de
breedten van deze meren is het
onder bijna alle omstandigheden
onmogelijk, watervogels die
zich op het meer langs de kust
van Gooi— en Eemland bevinden,
te herkennen. Toch zou het voor
het volgen van de vogelstand op
het gehele meer, van groot belang zijn als ook deze vogels
regelmatig geregistreerd werden,
liefst op dezelfde data als dat
Rangs de zuiddijk van Z. Flevoland gedaan wordt.
Hiervoor is een groter aantal
medewerkers nodig.
Het gaat in de eerste plaats om
aanvullende gegevens over watervogels, welke gegevens op nader
uit te werken wijze geïntegreerd
zouden moeten worden met die,
welke vanaf de zuiddijk worden
verkregen. Tot nu toe ontgaan
ons zeker nu en dan grote aantallen. De volgende voorbeelden
mogen dit illustreren: Op een
onzer teldagen zagen we ter
hoogte van Port Ronduit wel dat
er zich veel watervogels ophielden, maar niet welke soorten en hoeveel precies. Een telling vanaf de kust bij genoemd
fort leverde 5500 Brilduikers op
Op een andere teldag vertoefden

het

regelmatig tel en

van

gooimeer

langs de rietzoom tussenhPortRonduit en Huizen 9000 zWéèneenden. Deze hadden we van de andere oever niet kunnen waarnemen.
Naast de watervogels is het zeker ook de moeite waard de vogels
in het riet en van de aangrenzende kuststrook te tellen. Op een
wandeling van nog geep uur in de
voorzomer tussen Ronduit en OudValkeveen, waarbi j' niet intensief gevogeld werd, namen wij 32
vogelsoorten waar.
Het tellen langs de kust is zeker
vrij moeilijk. Het zal grotendeels te voet moeten gebeuren,
terwijl op een deël van het traject ook de fiets is te gebruiken, Het gebied is echter over
grote afstand landschappelijk
fraai en ornithologisch en flo—ristisch zeer aantrekkelijk.
Het werk kan dus gepaard gaan
met een aangenaam en rustig verbli jf in de natuur of in een
halfnatuurlijke omgeving. Een
groot voordeel is dat men nooit
met tegenlicht behoeft waar te
nemen. Wil men ‘soo7 1 nds tellen
dan gaat men van oost naar west;
9
s middags verdient de tegen gestelde richting de voorkeur.
Onder gunstige omstandigheden kan
je hierdoor voor watervogels•met
enkele telpunten volstaan.
Het zou beslist onjuist zijn om
de rietzoom in alle richtingen te
doorkruisen, zeker in het broedseizoen. Het opsporen van de in
de dichte vegetatie voorkomende,
vogels zal dan in hoofdzaak op
het waarnemen van vogelgeluiden
moeten berusten. Yoor het tellen
van de watervogels langs het riet
zal men op enkele plaatsen toch
naar de buitenzi jde van de riet—begroeing moeten lopen. Daarvoor
zijn hoge laarsen noodzakelijk,
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althans bij de veel voorkomende
waterstanden en golfslag,
We hebben uitgerekend
dat per
teldatum voor het hele traject
minstens 8 mensen nodig zijn.
Het traject is dan in 7 stukken
o,uderverdeeld.
Het lijkt me verstandig te erkennen, dat het consequent tellen van alle soorten die je
kunt waarnemen, na enige tijd
als onaangenaam wordt ervaren.
Daarom is het goed niet te veel
te willen doen. Wanneer zich 8
mensen als medewerkers zouden
opgeven, konden we beginnen, in
combinatie met de leden van de
subgroep Zuidelijk Flevoland,
de hele kuststrook om de vier
weken te inventariseren.
Wellicht komen er geleidelijk
aan wat meer liefhebbers, wat
ook bij het werk langs de zuiddijk het geval is geweest, ondanks het feit, dat je daar de
telling langs een zeer drukke
,

weg moest verrichten.

Ook enthousiaste mensen die pas

met de vogelarij zijn begonnen
en nog niet over veel ervaring

beschikken, zijn welkom. Don
gaat men mee met iemand met
meer ervaring.
Het nut van de tellingen wanneer deze over een zekere tijdsduur worden volgehouden, is o.a.
dot men kan nagaan hoe de vogelbevolking reageert op faktoren
als recreatiedruk, waterverontreiniging (of, in de toekomst,
waterzuivering), het instellen
van enkele beschermde gebieden,
uitbreiding van de woonbebouwing, enz.
Hieruit kunnen belangrijke gegevens verkregen worden ten
aanzien van het juiste beheer
van de randmeren.
Wie mee wil werken gelieve zich

op te geven bij ondergetekende.
Namens de subgroep Zuidelijk-

Plevoland,

P.L.

Ploeger

Van-H Hoffweg

25,
Bussum,

tel.02159-19179.
vervolg van pagina 11
zame vogels, wier uitbundige wijze
van fourageren de Hilversumse middenstand ook in de toekomst beslist
geen windeieren zal leggen. ¥/e geven het maar in overweging,..", aldus het programmablad Studio.
Deze reactie in Studio slaat natuurlijk nergens op. Het geeft wel
een beeld hoe er door sommigen over
de natuurbescherming en de natuurbeschermers wordt gedacht. Maar wie
schetst mijn verbazing, toon ik in
Studio nr. 42 een artikel las, dat
door Herman Post werd geschreven
naar aanleiding van het KRO-programma Gamma over bedreigde vogels,
(Herman Post is do redacteur van
rubriek "De Binnenkant" in Studio
waarin de reactie op ons rapport
was geplaatst!!). Ra een verhaal over de Grevelingen vervolgt Post in

bovengenoemd artikel:"Een triest
verhaal, en zo zijn er meer te vertellen. Wie iets van vogels weet,
kan in zijn eigen omgeving nagaan
welke vogelsoorten de laatste jaren
sterk in aantal zijn teruggelopen
of misschien zelfs helemaal verdwenen," En elders in zijn artikel
schrijft hij over de zaad- en insekten etende vogels:"Haar het
staat vast, dat ook die behoorlijk
te lijden hebben onder de verslechtering van het milieu."
Wij geven U deze twee totaal verschillende stukjes van Herman Post
maar even in overweging
Red.
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Waar

blijven

de

waarnemingskaartjes?
Het was, is en blijft een trieste
zaak, dat inzenden van vogelwaarnemingen op de gratis ter beschikking
gestelde kaartjes. Als leidraad bedoelde artikelen (De Korhaan 5de
jrg. nrs. 2 en 5) deden het aantal
inzendingen geenszins stijgen. Toch
zitten er nog 3000 kaartjes bij de
leden! Waarom deze niet worden ingestuurd is ons een raadsel. Er zijn
twee mogelijkheden:
a. men is te lui, heeft geen zin,
tijd of andere reden (neem dan
de kaartjes niet of stuur ze terug) en
b. het invullen geeft nog moeilijk-

In het vervolg zullen daarom alleen
die leden kaartjes ontvangen, die
ook blijk hebben gegeven ze ingevuld te retourneren.
Voor degenen die aarzelen welke
soorten nu wel en welke bij uitzorfdering moeten worden ingestuurd,
volgt nu een lijst (samengesteld
floor de Ned. Ornithologische Unie),
waarop door ons met een
is aangegeven, welke soorten kunnen worden
doorgegeven. Zie voor de verklaring
van de afkortingen Uw vogelgids.
Deze lijst geldt alleen voor het
studiegebied van de vogelwerkgroep.
Van de met +_ gemerkte soorten eveneens de eerste en laatste waarriemingsdatum doorgeven.
+

heden.

+ParD
+R00D
+Fuut
+RoPu
+KuiD
+GeFu

+Doda

+..int

Khpb

+ZomT
+Krak

+V7iZw
+KXZw

+Smie
+Pxjls
+Slob
+Kroo
+Topp

Kuif
+VaSt
+StoV
+pjjst
+NoSt
+

Gent.
Aals

+KuiA
BlaR
PurR
+Kwak
+Woud
+Roer
+

+Ooie
+ZwOo
Lepe
+Ibis
+Flam

Tafe

+\7ito
+Bril
+Ifeeo
+GZee

+Gier
+Arnd
+Buiz
+RuBu
-i-Sper
+Havi
+Wouw
+Zeea
+\Vcsp
+BrKi

+Trap
Echo
Kiev

+ZiPl
+M0PI

+ZZee

+B1K1

+GrKi

+K1P1

+Visa
+SleV
-i-Smel

+StPl

+B00V

+1/aSn
+PoSn
+Bokj

+TorV
+GraG
+Kolg

+DweG
+RioG
+KlRi
+Rotg
+BraG
CanG
+R00G

-;-Ture

ZwaR
+GroR
+KanS
+PaaS
+

+K1gS

+TemS
+BonS
+KroS

+DriS
+BrcS
+Kemp

+G0PI

+Eidc
+GrZa
+MiZa
+Nonn
Berg

+B0PI

+3tee

+Kluu
+3tel

KokM
+DweM
+Vork
-i-DriM

+¥/ulp

+Kwar
Paza

+Re’,Vu

Grut
+RoGr
+'/7itg
+Bosr
+Oevl

+GrMa
+Burg
+Klï.Ia
+GeZi

GraP

+WatP
+OevP

+MaZw

+\ViKw
+RoKw
-i-GGKw
-i-Gc-Kw
+EGKw
+ï-TGKw

+Usv
+Hop

+Visd
+Ko3t
+DwSt
+GrSt

+Koek

+HoSn

-i-BosU
+RanU
+VelU

+GiZw
+ZwSt
+LaSt
+ReuS

+HolD
HouD
+Tort
TuTo

+Patr

+WRal

Zilv

StoM

+Grie

+Korh

+KraV

•

+Alk
+K1A1
+Zeek
+ZwZe
+Pape

+RoPr
+GrPr

+GroJ
+T’idJ
+KlnJ
+KlsJ

+

WdlE

+Pors
+KlnV.'
+KlsW
+KwKo
+Y7aHo
Koet

+KerU
+SteU

+GrSp
+GrBS

+MiBS
+K1BS
+ZwSp
+Draa

’

+Klap
+R0KI
GrKl
+

+Pest
+

+WaSp
+KuLe
+BoLe
VeLe
+StLe
+BoZw
+HuZw
+OeZw
+GroP
+DuiP
+B00P

+Tanu +BoVl
GouV
+RoTa +K1V1 +Krui
Vink
+Paap
_+GeRo Kool +Keep
ZwRo Pirnp
+Iïach ZwaM Huffiu
+Elau KuiM RiMu
Rood
Glan
Matk Sprw
+SpRi StaM
+Snor +Baar Wiel
-i-GrKa
+KlKa BoKl +Raaf
+Bosr BoKr. ZwKr
+BoKr
+Riot
+WaRi +GrGc +Roek
+Geel Kauw
+Spot +Crto Ekst
ZwKo RiGo +NoKr
Gaai
+Tuin +IJsG
Gras : +SnGo
+Braa
+Piti +AppV
Groe
+Tjif
+Plui +Putt
+Sijs
+GoHa Kneu
+VuGo +Prat
+Barrn
+GrVl +Kana
+

+

+

Wint

+

Hegg
+GroL

_+Kram
Zang
+Kopw
+Befl
Herl
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Toelichting bij

de niet gemerkte

soorten
alleen vermelden van:

Aalscholver:■ grote aantallen en de
waarnemingen buiten de aan
en afvliegroutc van de kolonie, alsmede winterwaarnemingen,
Blauwe Reiger: groepen groter dan
vijf exemplaren,
Wilde Eend: aantallen groter dan
vijftig exemplaren
Kuif- en Tafeleend: groepjes of
broedvogels met aantal,
Bergeend; groepen groter dan vijf
ex. of broedvogels met aan-

tal,

Knobbelzwaan: groepen groter dan
tien exemplaren,
Fazant: niet doorgeven,
Meerkoet; groepen groter dan 25 ex
Scholekster; groepen groter dan 10
ex. of broedvogels met aart
tal

Kievit: groepen groter dan vijftig
ex. of broedvogels met

Boerenzwaluw: groepen groter dan 25
ex. of aantallen broedvogels,
Huiszwaluw: idem,
Graspieper: idem,
Witte Kwikstaart, Winterkoning,
Heggemus, Zanglijster, Merel, 6ekraagde Roodstaart, Roodborst, KI.
Karekiet, Rietzanger, Zwartkop,
Tuinfluiter, Pitis, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Küfmees, Glanskop, Matkop, Staartmees,
Boonklever, Boomkruiper, Rietgors,
Groenling en Kneu: aantallen
broedvogels of groepen
groter dan 10 ex.,
Vink: broedvogels of groepen groter
dan 50 ex.,

Huismus: niet invullen,
groepen groter dan 10 ex.

Ringmus:

of aantallen broedvogels.
Spreeuw: groepen groter dan 200 ex.
geef ook slaapvluchten op.
Zwarte Kraan, Kauw, Ekster en
Vlaamse Gaai: groepen groter dan 10
ex. of broedvogels.

D A J
•

aantal.

Grutto: idem,
Zilvermeeuw: groepen groter dan 25
ex. of eventueel broedvogels met aantal,
Stormmeeuw; idem,
Kokmeeuw; groepen groter dan 2oo
ex. of grootte van de

broedkolonies,

Houtduif: groepen groter dan 100
ex. of aantallen broedvogels in onderzochte terreinen,
Turkse Tortel: idem,
Gierzwaluw; eerste on laatste waarnemingsdatum en aantallen
broedvogels in stad of

dorp,
Veldleeuwerik: groepen groter dan
vijftig ex. of aantallen
broedvogels

•

•

Kopij

Voor deze Korhaan bereikte ons zo
veel kopij, dat wij enkele artikelen niet konden opnemen. Deze artikelen zullen in het januarinummer
worden geplaatst. U kunt dan ondermeer verwachten een verslag over
broedende Torenvalken in Zuidelijk
Flevoland, het vervolg van het verslag over de trektellingen van 1971
en een artikel over de Gooimeerkust
en als bijlage bij dat nummer ontvangt U het ontwerp Statuten en
Huishoudelijk Regelement.

Red.
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Vogeltrek
het

over en

Gooi

Het is alweer meer dan een jaar
geleden, dat in dit tijdschrift
een oproep werd geplaatst om deel
te nemen aan vogeltroktellingen.
Hiervoor was vanaf Zuidelijk Flevoland tot in Hollandse Rading een
net van trekposten opgebouwd, van
waaruit elke overtrekkende vogel
zou worden genoteerd. Doel was
hierbij na te gaan welke soorten
het Gooi passeerden en in welke
orde van grootte de aantallen ongeveer lagen.
Oorspronkelijk waren 20 punten gepland, waarvan er door gebrek aan
waarnemers of het ontbreken van
toestemming 17 overbleven, die
door groepjes van twee en in enkele gevallen door meer waarnemers
werden geteld.
Uitgaande van de theorie dat de
meeste vogels uit de polder zouden
komen, lag er een serie van 4
posten rond Zuidelijk Flevoland
van Pampus-Haven tot een punt tegenover do Eemmond. Een tweede serie van 5 lag langs de voormalige
Zuiderzeekust van Naarden tot de
Eemmond. Een derde serie van 7 lag
van 's-Graveland tot Hilversumoost. Als laatste lag er een post
in het zuid-oosten en één in het
zuid-westen van het Gooi, op de
provinciegrens, zodat hier kon
worden nagegaan of de bossen werden gevolgd en het Gooi via de?e
punten werd verlaten. Tussen de
tweede en de derde serie lag als
controlepost de Tafelberg bij Blaricum. De precieze ligging van de

posten was:
1. PAMPUS-HAVEN op de hoek Oost-

vaardersdiep-IJmeer,(1),
2. brug bij MUIDERBERG (2),

3. zuiddijk van Zuidelijk Flevoland tegenover de

HUTZERPIER(3^

4. zuiddijk (T.0) EEMMOND (4),
5. ZANDDIJK oostelijk van Naarden
(6),

in

langs
1971

6.

MAGDALENA
2 km. westelijk
ven Huizen (7),
7. HUIZERPIER bij Huizen (8),
8. eind Meentweg, door sommigen
ViAKKERENDIJK genoemd, Eemnes
±

(10),
9- EEMMOND aan het eind van de
Eem (9),
10. TAFELBERG ten westen van Blaricum (11)
11. brug over het Hilvorsums Kanaal bij
s-GRAVEL AND (13),
torenflat
12.
KERICELANDEN, Hilver*

sum- west

(14),

13. uitzichtpunt ANNA'S HOEVE,Hilversum- oost (15),
14. BAARN, beginpunt L'akkerend! jk
bij rijksweg (17),
15. eind spoorbaan HOLLANDSCHE RA-

DING (18),
EGELSHOEK beneden het vliegveld Hilversum (19),
17. RAADHUIS van Hilversum-centrum

16.

(geen nummer).
noordposten:

1

10, 11, 13, 14

12, 15 en 16.

t/m
en

9, middenposten

17, zuidposten;

(zie ook het kaartje

in De Korhaan

5de jaargang nr. 5, blz. 25).
De nummers tussen () zijn de oude
nummers van de posten.
Vanaf 11 september t/m 31 oktober

werd ieder weekend geteld.
Op alle punten werd geteld vanaf
het tijdstip waarop het licht begon te worden tot ca, 10.00 uur*.
Een deel van de tellers ging bij
slechte weersomstandigheden door

tot 12.00 uur.

Weersomstandigheden.
Een factor die medebepalend is
voor de mate van trekactiviteit is
het weer. Dit stuurde de pionnen
t.a.v. het volgen van de trek en
het bepalen van de aantallen vogels danig in de war. Terwijl de
nachten vrijwel alle helder waren,
hing er op de meeste ochtenden
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waarop geteld zou worden een zware mist, die het waarnemen
bemoeilijkte
voor zover er op dat moment tenminste sprake was van
trek. Hiernaast hadden enkele posten nog hinder van misthoorns, zodat al evenmin
op geluid
kon worden gedetermineerd. Na enkele uren trok de mist altijd
op, werd
het zelfs zonnig weer, waarbij de wind overwegend van west tot
zuid varieerde. De temperaturen lagen van ongeveer 4°C in de vroege ochtend tot
ongeveer 16oq overdag.

Waargenomen vogelsoorten
Fuut:
aalscholver:

Blauwe Reiger:

ivwak:
Vilde Eend:

Taling (spec.):
Wintertaling:

.

Geen duidelijke trek; op 26-9 bij het Gooimeer 17
rondvliegende exemplaren.
Deze soort werd door alle randmecrposten in kleine
aantallen gezien op weg van en naar de visplaatsen.
Maximum aantal: 55 ex. op 11-9 t.o. de Huizerpier, de
laatste datum: 16-10 t.o, de Eernmond (7 ex,).
Alle posten rond het Gooimeer namen dén of meerdere
malen vliegende ex. waar zonder vaste trekrichtingen
waar te nemen, Max, aantal 12 ex, op 12—9, richting V/,
post Zanddijk.
Post Zanddijk op 3-10: 1 ex. richting ÏÏ.W.
Alleen door post Zanddijk genoteerd. Het betrof hier
evenals de nog volgende eenden, vliegende vogels in
alle richtingen. Max. aantal 206 ex. op
17-10.

12-9

13 ex, richting N.0.

3-10 1 ex. richting Z.0,
Krakeend;
12-9 2 ex. richting Z en 17-10 2 ex. richting Z.
Smient;
12-9 2 ex. richting Z.0.
Pijlstaart:
12-9 12 ex. richting Z.W.
Slobeend:
12-9 5 ex. richting W.; 17-10 20 ex, rondvliegend.
duikeenden (spec.): 12-9 6 ex. in verschillende richtingen;
17-10 tot
Kuifeend:
Tafeleend:
Bergeend:

ganzen(spec.):
Grauwe Gans:

Kolgans:

Brandgans:
zwanen (spec.)
Wilde Zwaan:
Kleine Zwaan:

Knobbelzwaan:

87 ex. zwervend.
Van 12-9 tot 17-10 enkele ex. Op 17-10
77 ex. richting Z.W.-N.W.
12-9 6 ex. zwervend; 10-10 3 ex. idem.
12-9 13 ex. richting Z.0.; 1 ex. Z.W.,
Van

12-9 tot 16-10

drie waarnemingen langs het

meer, max. 14 ex., alle richting 0; 27-10

Gooi-

7 ex. Z.W.

Zwervend in alle richtingen op alle teldata vanuit en
naar Zuidelijk Flevoland; geen
waarnemingen IK het
Gooi, Max. aantal 109 gx, gericht vliegend richting
Z.W, op 12-9 Zanddijk.
Drie waarnemingen: 12-9 Zanddijk 10

ex. richting Z.W.
16-10 Brug Muiderberg 15 ex. N.0. en 16 ex. Z.W.
16-10 t.0. Eernmond 9 ex. .-0.
Enkele waarnemingen langs randmeer; min.
4 ex., max. 8
ex. Geen trek.
10-10 Magdaleen 30 ex.
Z.W.-N.0.
10-10 Zanddijk 9 ex. W.-N.ïï.
Verplaatsingen langs het randmeer in alle richtingen.
'.

’
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Buizerd:

Sperwer:

Bruine Kiekendief:

Visarend;
Boomvalk;

max. aantal 9 ex, Eén waarneming I1\ T het Gooi: 24-10
Tafelberg 10 ex. 0 richting W.
19-9 Brug Muiderberg 2 ex. N.-Z.; 25-9 Magdaleen 1 ex.
V/,-0. en 1 ex. 0.-W. (zelfde ex,?); 9-10 Magdaleen 1
ex. 17.-0.; 10-10 idem Z.W’.-N.O,; 16-10 Raadhuis Hilversum 1 ex. N.O.-Z.W.
19-9 Kerkelanden 1 ex. N.W.-Z.0.; 9-10 Holl. Rading
1 ex. 0.16-10 Huizerpier 1 ex. W.-0.
11-9 Pampus-Haven 6 ex. N.O.-Z.W.; bij Muiderberg echter slechts 1 ex. N.-Z. gezien; t.o. Eemmond 1 ex. de
polder invliegend; 12 -9 Zanddijk 2 ex. richting 0,;
18-9 t.o. Eemmond 1 wijfje W.-0.; 25-9 Magdaleen 1 ex.
O.-W.; 23-10 t.o. Eemmond 1 ex, Z.-N,
de oer’ste twee waarnemingen geen duidelijk
M.
trekbeeld.
2-10 Raadhuis Hilversum 2 ex. 0.-1'.
9-10 Wakkerend!jk 1 ex, N.-Z.; 16-10 Magdaleen 3 ex.
.-0.
9-10 Magdaleen 1 jagend ex.
Wel overvliegend, doch geen trek. 11-9 Muiderberg 2 ex.
18-1 t.o. Eemmond 1 ex,, Magdaleen 5 ex. rondvliegend,
Kerkelanden 1 ex,, Raadhuis 1 ex.; 25-9 Magdaleen 6 ex.
26-9 Muiderberg 1 ex.; 2-10 Raadhuis 1 ex.; 23-10
Holl,Rading 1 ex. N.-Z. Van Muiderberg, polder Zuidelijk Flevoland en Raadhuis is bekend dat ex. in de omgeving broeden.
26-9 Zanddijk 1 ex. N.-Z. Opgejaagd? (bewerker)
10-iO Zanddijk 1 ex. richting \7. Boven riet vliegend.
Door waarnemer bij Pampus-Haven werd verplaatsing van
1000 ex, N.O.-Z.W. genoteerd. Vermoedelijk
lokale verplaatsing.
I oor allo posten een of meerdere malen groepjes gezien
(zie grafiek). Overheersende trekrichting Z.W.
Rondvliegende ex. door vrijwel alle randmeer posten
gezien, bij post t.o. Eemmond frequent. Grootste aantal bij deze post 34 ex, orp 18—9. Eén waarneming van
do Tafelberg 11-9
1 ex. N.W.-Z.0. en één bij het
vliegveld op 18-9 Z.W.-N.0.
Overheersende vliegrichting 0.-Z.0. Tot 25-9 langs het
Gooimeer door enkele posten gezien. Max. aantal 12 ex.
Geen binnenland waarnemingen.
12-9 'Zanddijk 1 ex. N.0,,‘2 ex, Z. 2 ex. Z.W.
12-9 's-Graveland 9 ex. N.0.-Z.; 2-10 Egelshoek 1 ex.
N, W;. Z. 0.; 10-10 t, o. Eemmond 4 ex. 0. -W.
25-9 Muiderberg 2 ex. N.-Z.
11-9 Pampus-Haven 2 ex. 0.-W.; 12-9 Zanddijk 1 ex.
Z.W/.
25-9 Muiderberg N.-Z.
\2~3 Zanddijk 1 ex. N, .;18-9 Pampus-Haven 2 ex. N.OhZ.W.; 23-9 Muiderberg 6 ex. N.-Z.; 26-9 Egelshoek 2 ex
'

Smelleken;

Torenvalk:

Wat erral:

■..aterhoen:
Meerkoet:
Kievit:
Watersnip:

' ulp:

Regenwulp:
Grutto:

,

-

.Zitgat je:

Oeverloper:

;

Tureluur:

N.0.
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Groenpootruiter:
Kemphaan:

Kluut:

18-9 Pampus-Haven 2 ex Z.W.-N.O.;
11-9 t.o. Eemmond 7 ex. N.-Z.

1 ex, N.O.-Z.W.

Voornamelijk zwervende exemplaren. 11-9 t.o. Eemmond
15 ex. N.-Z. ; 12-9 t.o. Huizerpier 20 ex. 0.-W,; 18-9
Pampus-Haven 1 ex. N.O-Z.W.; 19-9 Zanddijk paal 5 23
ex. 0.-7/,; 2-10 Pampus-Haven 1 ex. Z.W.-N.O.
Grote Mantelmeeuw:
12-9 Zanddijk 2 ex. V/.; 3-10 idem 1 ex. N.W.; 10-10
idem 1 ex. 0,; 17-10 idem 10 ex, rondzwervend.
Kleine Mantelmeeuw: 3-10 Zanddijk 1 ex. N,»ï,; 17-10 idem 5 zwervende
ex.
Zilvermeeuw:
Van dén post een melding: 17-10 Zanddijk 8 ex. rondzwervend.
Kokmeeuw:
Ook hier weer meldingen van post Zanddijk:
3-10 65 ex,
v.n.1, W.-Z.W.; 10-10, 145 ex. v.n.1. Z.W.;
17-10 271
ex. Z.W.-W.
Dwergmeeuw:
11-9 Muiderberg 1 ex. 0.-W.; 12-9 Zanddijk 1 ex. N.W.
Dneteenmeeuw:
17-10 Zanddijk 1 ex. W.
Zwarte Stern:
Langs de kust geen waarnemingen, wel op de zuiddijk;
11-9 Muiderberg 11 ex. N.O.; t.o. Eemmond 32 ex. W.-Z.
10 ex. 0.-W. en 346 ex. W.-0.
12 9 Egelshoek 1 ex Z.W.-N.O.; 18-9 t.o. Eemmond 20
ex,
—0., 14 ex. 0.-v, ; 19-9 Zuiddijk paal 5 5 zwervende ex.; 10-10 t.o. Eemmond 1 ex. 0.-N.,
3 ex. 0.-W.
16-10 idem 3 ex N.-Z. 5 23-10 idem 2 ex. N.-Z.
Visdxef;
19-9 Zuiddijk paal 5 3 ex. 0.-W., 2 ex. N.0.; 25-9
Muiderberg 3 ex. 0.-W.; 10-10 Zuiddijk paal 5 1 ex. IW
Holenduif;
11-9 t.o.Eemmond 2 ex, N.-Z.; 3-10 Zanddijk 6 ex. O.-Yi
Houtduif:
Gerichte trek werd alleen in 1 s-Graveland geconstateerd; 26-10 50 ex. Z., 10-10 15 ex.
Z,, 16-10 35 ex.Z.
17-10 50 ex. Z. De andere posten namen wel zwervende
ex. waar.
Turkse Tortel:
Door enkele posten doorgegeven. Uit de
richtingen
bleek dat dit zwervende ex. moesten zijn. Vanuit Egelshoek vloog 1 ex, in Z.W,richting over de Westbroekso
“

*

r

,

*

.

.

.

polder.

Ransuil:
25-9 Magdaleen 2 ex. 0.-W.
Groene Specht:
25-9 Magdaleen 2 ex. W.-0.
Grote Bonte Specht: 3-10 Zanddijk 1 ex. Z,0.
Kuifleeuwerik:
25-9 Muiderberg 3 ex. N.-Z.
Veldleeuwerik:
Grotendeels waarnemingen v.d.dijk-en kustposten, trekrichting v.n.1, W.-Z.W. Ongeregeld langstrekkend.
Groepjes gemiddeld 4-10 e,y. Max. aantal binnenland 190
ex. 0.-W, op 17-10 bij 's-Graveland,
Boerenzwaluw;
De trektoppen lagen op de weekenden
11/12-9 en 18/19-9
Zowel bij hot Magdaleen als op de Zuiddijk werd trek in
0 richting geconstateerd. Op
12-9 werden er bij de I$meerpost (paal 2,9) 500 ex. in noordelijke richting
vliegend gezien. Na september werden incidenteel nog
enkele ex. gezien.
(wordt vervolgd)

kievit

invloed van de windrichting op trekkende boerenzwaluwen op
11—9—1971
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Stormschade in het Go i
De storm, die in de nacht van zondag, 12 november op maandag 13 november woedde, heeft een spoor van
vernielingen achtergelaten. Naast
veel schade aan gebouwen, auto’s,
enz., vielen er 7 doden en talloze
gewonden.
Ook de bossen hebben zwaar te lijden gehad van de storm, die windstoten bereikte tot 162 km. per
uur. Naar schatting 7.000.000 bomen zijn door de wind ontworteld
of afgebroken.
Staats Bosbeheer noemde de toestand van de bossen in Friesland
cha.otisch en rampzalig.
Het Nationaal Park De Hoge Veluwe
heeft hot zwaarst geleden onder de
storm. Hi er zijn zo tussen do
40 en de 50.000 bomen verloren gegaan, overwegend naaldhout. In
geld uitgedrukt schat men de schade op de Hoge Veluwe op zo'n
ƒ 250.000,-, Het wild heeft voor
zover op dit moment bekend is niet
te lijden gehad van de storm. Het
is in paniek de vlaktes opgevlucht.
Om U een indruk te geven van de
toestand in het Gooi, zijn wij de
bossen in getrokken. Opmerkelijk is
dat op de heidevelden bijna geen
boom ontworteld is. Alleen bij Bluk
zagen we een grote Grove Den tegen
de vlakte liggen. Op de Zwarte Berg
te Hilversum (achter de Hoomeboeg)
zijn wel vrij veel bomen door de
zware storm geveld. Langs het pad
van de Zwaluwenborg naar Hollandsche
Rading zijn twee Beuken omgewaaid.
Het zwaarst getroffen gebied van de
door ons bezochte bossen is het
Dassenbos. Hier liggen vele Dennen
op de grond. Ook langs de spoorlijn
Hilversum-Utrecht zijn voel Dennen
ontworteld. Enkele pa,den werden
hierdoor versperd. Bij het Hilversums Vasmeer en in het Smithuizor-

bos is weinig schade aangericht. 0veral liggen agferukte takken op de
grond. In het G.H.Cronebos is een
grote tak uit een Beuk gewaaid, maar
verder heeft dit bos niet veel schade
ondervonden. Al met al valt de toestand in de Gooise bossen nogal moe.
Hoe het met de nestkasten is, kunnen
wij U nu nog niet meedelen, doch dit
zal wel blijken uit de verslagen van
de nostkastcontroleurs.

(ongecorrigeerd)

Red.
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Veldwaanemingen
door: Aart Bode
Fuut:
Geoorde Fuut;

Dodaars;
Roerdomp:
Purperreiger:

16-7-72 Loodijk/H'sumse Meent
5-6-72 Laarder Wasmeer '
12-6-72 Hilversums Wasmeer
26-6-72 idem
17-6-72 Tienh. Kanaaldijk

2 ex.

4 ex.
5 ex.
2 ex.
1 ex.
2 ex.

4-7-72

15-7-72
5-5-72
5-6-72

Knobbelzwaan:
58 ex.
ca,80 ex.
Slobeend:
Krooneend:
1 6
Kuifeend:
4 66)

c
5-6-72
c

4 oo)

Tafeleend:

ca30 ex.
1 9

5-6-72
26-6-72

1 ex»
Grauwe Kiekendief1 6

Buizerd:

Boomvalk:

4-7-72
28-7-72

13-6-72
17-6-72

1 ex.

-}
Torenvalk;

1
1
1
1

juv.

ex.
ex.

ex.
3 ex.
Kwartel.

Wulp;

Regenwulp:

"1 clCl
2
1 ex.
1 ex.
ex,

Witgatje:
Kemphaan:

2
1
1
1

ex.
ex.
ex.
ó

Tortelduif:

4

Grutto:

Oeverloper:

Ransuil:

ex,
1 ex.
8 ex,

2 óó)
2 oo)
1 V )
1 7 )
+
-|

Ijsvogel:
Groene Specht:

)

3 ex.
?

1
2
2
Gr.Bonte Specht: 1
Boompieper;
1
1

nr,

15-8-72

25-5-72
16-7-72
16-7-72
16-7-72
1 6-7-72
25—6—72
4-7-72
4-7-72
15-7-72

26-5-72
21-7-72
28-7-72

66)
ex.

paar
paar
Gele Kwikstaart: 4 ex.
Witte Kwikstaart; 1 paar
1 juv.

idem
L.P.Rijnja
idem

D.A.Jonkers

Eempolder
Gooimeer Huizen
Laarder Wasmeer
Gooimeer Huizen

L.F.Rijnja

D.A.Jonkers
idem
idem

T
Laarder
Wasmeer

idem

idem
Hilversums Wasmeer
Eempolder
idem
Vredenlaan Laren

idem
L.F.Rijnja
idem
J.en M.Klein
D.A.Jonkers

Eendenkooi Tienhoven

idem

Zwaardemakersstr. Bussurn
TV-toren Spanderswoud
centrum Huizen
Wolfskamer Huizen
Hilversumse Meent

M.Klein
D.A.Jonkers
fam. Jonkers
idem

D.A.Jonkers

Keverdijkse Polder

idem

Tafelbergheide

J.Frencken

Eempolder
idem
Engelsjan Laren

L.F.Rijnja

Hilversums Wasmeer
A'Damsestraatweg Naarden

L.F.Rijnja

idem
D.A.Jonkers
J.en M.Klein

Eempolder

idem
L.P.Rijnja

26-6-72 Hilversums Wasmeer
14-6-72 Dassenbos (2 broedparen)
26-6-72 Hilversums V/asme er

D.A.Jonkers
L.P.Riinia
id em

5-7-72

Eempolder

mei-72

Zwarte Berg Hilversum

D.A.Jonkers

Emmikorbos

A.Bode en

Het Hol kromme rade

A.de Later

Smithuizerbos (broedsel)

D.A.Jonkers

Vreelandseweg Kortcnhoef
Dassenbos (broedsel)
Westerheide (broedsel)

idem
idem
idem
L F R-MrHa

13-6-72

uv )

ex,

D.A.Jonkers

6-8-72
14-6-72
13-6-72
14-6-72
15-7-72

20-7-72

25-5-72
21-7-72

Eempolder
TV-toren Spanderswoud
A'damseweg Naarden

.

Ch.M. Steen

ü!a.‘ Jonkers

J.en M. Klein
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Wielewaal:
1
Spreeuw: csr. 2000
1
Heggemus:
Bosrietzanger: 1

ex.

17-6-72

ex.

20-7-72 Eempolder

ex.
ex.

1 ex,
1 ex.

Grote Karekiet:
Spotvogel:

lex.
1 ex.
1 ex.

Grasmus:
2
1
Braamsluiper:
Bonte Vliegenval
Gr. Vliegenv.
4
:

óó
ex.
ex.

Gekr,Roodst.:

Matkop:

1 paar
1 ex.

ex.
Zwarte Roodst.:1 ex.

3 ex.
Groenling: ca.40 cx.
1 ó
Putter;

Kneu:

Kruisbek:

1
2
1 pr.+4
2

4
ca.40
2

5
Rietgors:

1

16-7-72 Westerheide
11-6-72 Noordpolder Eemnes
16-6-72 Rioolzuivering Blaricum

20-7-72 Eempolder

27-6-72
25-6-72
16-7-72
4-7-72
9-7-72
7-5-72

paar 1.1-6-72
paar 16-7-72
paar 25-7t72
paar 26-7-72

1
1
1
1

P

ex,

juv.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

ó

Eendenkooi Tienhoven

12-7-72

idem
Joh.Gerardsweg Hilversum
Bejaardencentrum Naarden
Eempolder
Spoorlaan Holl. Rading
Klokbekercamping Laren
Schapendrift Blaricum
Keverdijkscpolder Muiden
A'damsestraatweg Naarden
Huizerstraat Naarden
Hilversums Wasmeer
Hilvertshof Hilversum

24-6-72
25-6-72 Spanderswoud Hilversum
10-7-72 Goois Lyceum Bussum
12-7-72 Hilversums Wasraeer

D.A.Jonkers
idem
idem
L.F.Rijnja
idem
J.Frencken
D.A.Jonkers
L.P.Rijnja
D.A,Jonkers
idem
id.ém
idem
J.en M,Klein
idem
L,P, Rijnja
D.A. Jonkers
idem

+

)
)+

L.P.Rijnja
idem

16-7-72 Gooicrsgracht Blaricum
D.A.Jonkers
1-5-72 Spoorlaan Holl. Rading
mevr. Kempers
1-6-72 idem
idem
17-6-72 Blaricummerheide
J.Klein
21-7-72 A'damsestraatweg Naarden J.en M.Klein
25-7-72 A'foortsestraatweg Naarden M.Klein
29-7-72 Boekosteyn 's-Gravoland
idem

26-7-72 Meentweg/Rijksweg Naarden J.en M.Klein
25-6-72 Spanderswoud Hilversum
D.A.Jonkers
25-6-72 Tafelbergheide
J.Prenckcn

4-7-72 Eempolder
20-7-72 idem
Geelgors:
1 paar 14-6-72 Dassenbos
1 ex.
12-7-72 Hilversums Wasmeer
)+ betreft paren met
jongen (aantal jongen onbekend)
4 ex.

D.A.Jonkers
L.P.Rijnja

L.P.Rijnja
idem
D.A,Jonkers

L.P.Rijnja.

Tot zover, lezers, een selectie uit de meldingen die mij
bereikten vóór
het verschijnen van De Korhaan van medio september.
Doordat ik het werk
van Jan v.d.Geld heb overgenomen, is het niet ónmogelijk dat er
zeldzame
waarnemingen regelrecht naar het archief bij Chris Steen zijn
gegaan. Zeer
bijzondere zouden, dacht ik, evengoed wel vermeld zijn door bijdragen
van
de waarnemers zol±. Door de overname vallen aan
bovenstaande waarnemingen
uwee dingen op, namelijk dat zo .voor 99% zijn
samengesteld uit kaartjes
van de voorzitter en diens vrouw, Liske Rijnja en do heer Klein en
zoon en
dat xk nu nog met zoraerwaarnemingen aankom.. Maar ik vind
ze zo interessant
dat. ik ze niet opzij wilde leggen. Ik hoop in ieder geval dat u het mij de
volgende keer mogelijk maakt om de selectie samen te stellen uit
waarnemingen van zeker 20 leden. Stuur ze op naar: Aart Bode,
Banckertlaan 87 in

Hilversum.
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Vogelwerkgroep
het Gooien Omstreken
samenstellingbestuur:

telefoon:02153-7256
voorzitter: D.A.Jonkers, Engelsjan 21, Laren N.E,
secretaresse: mevr,R.de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10, Hilversum,
,

telefoon:02150-56982
J.Koster, Mauritslaan 37, Hilversum, telefoon:02150-47665
mevr.L. J„_Dwars-Van Achterberg, Prinsenstraat 15, Hilversum,
mevr.C.Holzenspies, Naarderstraat 170, Huizen,telefoon:0252-3607

penningmeester;
leden;

J.Koel, Pr.Beatrixlaan 19, Weesp, telefoon:0294-0-12 2 3 5,
R.Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, Hilversum,
dr.J.A.Smits, BurguLarabooylaan 15, Hilversum, telefoon:Ó2150-14624
Ch.M.Steen. Admiraal De Ruyterlaan 139, Hilversum,
telefoon:02150-17418
contactadressen sub-groepen:
sub-groep Avifauna:

Ch.M,Steen, Adm.De

Ruyterlaan

139, Hilversum,

telefoon:02150-17418
sub-groep Nestkasten; R-Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, Hilversum,
sub-groep Ringonderzoek: D.A,Jonkers, Engelsjan 21, Laren N.H.,

telefoon:02153-7256
sub-groep Zuidelijk Flevoland: J.Koel, Pr.Beatrixlaan 19, Weesp,
redactie De Korhaan: E.P.Klomp, Fuchsiastraat

telefoon:02940-12235
10, Hilversum,

opgeven excursies:
C.de Rooij, Rading 80, Nieuw-Loosdrecht,

telefoon:02158-1641

voorlichting:
J.Klein, Zwaardemakersstraat

12, Bussum,

telefoon:02159-13389.

Inhoud

redactie:

Onze Haan
blz. 1.
Programma
2.
Excursies
3.
Mededelingen
4.
Do Ooijpolder
7c
Blik in de toekomst
10.
Het regelmatig tellen v.vogels12.
Waar blijven de waarnemingsk.-14.
Vogeltrek over en langs het
gooi in 1971....
16.
Vel dwaarnemingen
222.
Inhoud
24

E.P.Klomp,

tjpewerkj:
E.P.Klomp, A.de later en G.de Later-Van Riemsdijk,

stcncilwerk_:
fam.Reddingius,

illustraties^
E.P.KIomp,
vormgeving;
E.P.KIomp.

e.a.

SCHILDERIJEN

voor tuin- en kamercuttuur
tulpen, narcissen, crocussen,
hyacinten, paperwhites

SCHILDERIJ-LUSTEN

VERVEN VOOR

HUIS-EN KUNSTSCHILDER

als speciaal geschenk

opgemaakte crocuspotten
hyacinten op glas
paperwhites op gnnt
(reeds voorgetrokken; kunnen
direct in het licht gezet worden)

HOBBY-MATERIALEN
BEHANG AÜTDLAKKEN

ZONWERING

Fa v/d BRINK BUSSUM
-

RAADHUISSTRAAT 77. TEL. 143 68

VOGELS ZIEN
LENZEN,

gmlanghout

zaad- en vogelhandel
hilvertsweg 115, telefoon 42003, hilversum

MET EEN BRIL, CONIACT-

ROB STEUR

ZONNEBRIL OF EEN KUKER

VAN:

FOTO KINO HI-FI STEREO
HILVERSUM
WAGENINGEN
VEENENDAAL
-

klop&verkade
VLIETLAAN30

BUSSUM

GESPECIALISEERD IN
REFLEXCAMERA’S
EN TELELENZEN

TELEFOON 30615

oogmetmg volgens nieuwste methode [na afspraak]
een jaar garantie op uw bril tegen breuk en verlies!!
aangesloten bij alle ziekenfondsen

voor losse bloemen
kamer-en tuinplanten
bloemisterij

genard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 42963
hilversum
breng eens een bezoek aan onze kwekerij

gijsbrecht van amstelstraat 149, tel. 42130 en
groest 136, telefoon 17135, Hilversum

al uw natuurboeken,
speciaal op het gebied van

vogels
bij

BOEKMAN DE

l^/WiLHELMINA

landstraat 33b, bussum
telefoon (02159) 13103

