De Korhaan
vogel werkgroep het gooi en omstreken
.
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de vogelwerkgroep het gooi en omstreken
heeft ten doei de bestudering en de bescherming van vogels in de ruimste zin.
haar werkterrein wordt voornamelijk
omsloten door vecht en eem.
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Redactioneel

Deze piepjonge redaktie heeft haar uiterste best gedaan om
dit vijfde nummer op tijd bij u in de bus te laten rollen.
nog maar
Vergeef ons eventuele schoonheidsfoutjes, wij
bleu in de journalistiek.
Hopelijk helpt u ons een handje door ons te overladen met
uw kopij.

ter beschikking heeft om aan
elke excursie deel te nemen, zou het fijn zijn als er bij elke excursie iemand was, die even een krabbeltje op papier zette en dit naar de redaktie zou zenden.
Ook leuke ervaringen tijdens tellingen, gebeurtenissen in de
tuin of omgeving en alles wat interessant is op vogelgebied,
is van harte welkom.
Daar de redaktie niet de tijd

Aan alle tekenaars onder onze leden hebben wij een verzoek.
Ons "Haantje" zal een nieuw jasje moeten krijgen
de vorige
omslagen zijn op
dus, pak eens papier en potlood en stoei
eens met het Korhaantje, alle prenten kunnen tenslotte bijdragen tot ons nieuwe gezicht.
-

-

Hopelijk hebben alle leden een kijkje genomen op de Herfstflora in Singer en hebben daar onze biotoopjes gevonden.
Ook zij zullen zich dan verbaasd hebben over de enorme belang-

stelling en zullen dan eveneens hebben opgemerkt dat men algemeen steeds meer milieubewust wordt ! '■
Vele mensen uit het publiek verbaasden zich erover dat dit
werk door vrijwilligers werd gedaan en dat er geen speciale opleiding voor nodig was.
Het fijne resultaat was dan ook zeven nieuwe leden, hartelijk
welkom, en vele aanmeldingen voor de nieuwe vogelcursus.
Duidelijk iets dat voor herhaling vatbaar is !
Op pagina 11 nog iets meer over de Herfstflora,
Verder vindt u in deze Korhaan een aankondiging over een binnenkort te verschijnen publikatie van de hand van D,A,Jonkers,
over ons verenigingssymbool "de Korhaan", een rapport, waaraan veel naslagwerken zijn te pas gekomen, een verslag van
het Comité Wlntervoedering en onze brief over de vogelvangst
in België,

red.
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Ledenavonden

DONDERDAG 22 november 1973
Lezing net dia’s door de heer A. Hartog uit Amsterdam over de reis naar
Schotland (juli 1973) waarbij ook enkele leden van onze Vogelwerkgroep
aanwezig waren. Zij hebben daarbij voornamelijk de kusten van Schooland
bezocht en U zult dus veel dia ’s van zeevogels te zien krijgen.

In de maand december is er geen ledenavond!
Op de eerste ledenavond van het volgend jaar:

DONDERDAG

24 JANUARI 1974

zal de heer S, Braaksma een film vertonen over de eendekooien, waarbij
hij zal spreken over de betekenis van de eendekooien voor de vogelstand.
Alle avonden beginnen om 20 c 00 uur.
Plaats: GOEDE HERDERKERK, Simon Stevinweg
De Korhaan aug./sept, 1973, pp-^4-5).

14-6

in Hilversum (zie ook:

Excursies
Zondag 9 dec.l973*

FLEVOPOLDERS. Gedurende het winterseizoen houden
zich in deze polders erg veel vogels op.
We gaan daarom eens kijken of we de winter“stam”-gasten weer kunnen waarnemen.
Vertrek: 8,00 uur vanaf het Station Hilversum,
Oosterspoorplein,
Opgave vóór 1 dec~ a,s, bij 0, de Rooy(zie pag,3)
Kosten: ca,,/ 6,50, waarvan ƒ 5,- vooruit te
betalen.

Zaterdag 12 jan, 197K'

GOOILUST, Eén van de buitenplaatsen in het Gooi,
waar het fijn wandefen Is en waar u
uiteraard
een verscheidenheid
afhankelijk van het weer
aan vogels kunt zien en horen.
Vertrek; 8.30 uur vanaf de ingang aan de
-

-

Corverslaan te Hilversum.
U hoeft zich voor deze excursie niet op te geven.
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Zaterdag 23 febr, 1974

(onder voorbehoud) Als het weer meezit, gaan

we een poging wagen in Friesland of Zeeland om
enkele soorten ganzen
hopelijk in groot aantal
voor de kijker te krijgen. Nadere berichten volgen
-

-

in de volgende Korhaan.
Woensdag

6 maart 1974-

Traditiegetrouw ook dit jaar weer een Uilenexcursie, Een ongekent plezier als u tijdens
deze avondwandeling getrakteerd wordt op het
en zo mogelijk het verschijnen
van
geluid
en plaats
Bosuil en hopelijk Steenuil. T J
wox’den t.z.t, bekoxid gemaaxt.
-

-

Zondag 17 maart 1974-

De jaarlijkse dagtocht naar TEXEL, hetgeen inmiddels ook al een traditie is geworden.
Nadere gegevens volgen in een van de volgende
nummers van de Korhaan.

U kunt zich opgeven bij:

C.de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht,
tel. 02158
1641 (na 18.00 uur).
Postgiro 466173 t.n.v.C. de Rooy,
Opgave is ook mogelijk op de ledenavonden.
-

Let u op de juiste vertrektijden
zorg dat u bijtijds aanwezig bent
en denkt u aan de juiste kleding en de meestal noodzakelijke laarzen.
-

Waterhoen

-

en Roofvogeltelling

-

1974

Teneinde de leden, die zich tot nu toe nog niet hebben opgegeven voor
een of belde tellingen, in de gelegenheid te stellen dit alsnog te
kunnen doen, blijft P. v.d. Poel bereid uw aanmelding aan bovengenoemde
aktiviteiten aan te nemen, doch uiterlijk tot

1 december 1973

13887)
U kunt dit doen door een enkel telefoontje ( 02150
of schriftelijk aan zijn adres: Ten Katelaan 2 in Hilversum.
-

Om uw agenda te kunnen raadplegen volgen hieronder de geplande
data.
Waterhoentelllng:

weekend 19 -20 januari

Roefvog altelling;

zondag 17 februari.

4

Naardereng
Geinventariseerd door:

J. Klein
met assistentie van mej. P. H. van Donkersgoed

en mej.

S. Schipper.

Verslag:

J, Klein, Zvaardemakerstraat 12 in Bussum, tel, 02159-13389.
Terreinbeschrijving:
a. ligging:

Het geïnventariseerde gebied omvat een gedeelte van de z.g.n, Naardereng, gelegen in de gemeente Naarden en voorkomend op de topografische
kaart nr a 26 G (Huizen).
Het wordt begrens door;
de kust van het Gooimeer;
in het noorden;
de gemeentegrens tussen Naarden en Huizen;
in het oosten:
in het zuiden;
de autoweg Bestevaer tot aan de Zeeweg en vandaar de denkbeeldige lijn naar de Driftweg ter
hoogte van huisnummer 87;
in het westen;
de Oud Naarderweg tot aan de parkeerplaats Nimmerdor, vervolgens de ten zuid- en noordoosten
van deze parkeerplaats lopende wegen en vandaar
de weg naar het IJselmeerpaviljoen Oud-Naarden.

b.

oppervlakte:

c. eigendom

circa 80 ha.

en beheer:

Het gebied is voor een groot gedeelte in eigendom en beheer bij de Stichting Gooisch Natuurreservaat,
In het noorden ligt een kampeerterrein ter grootte van + 4->5 ha, van de
Nederlandse Touristen Kampeer Club,
Gedeelten van het terrein zijn eigendom van de gemeente Naarden en Huizen
en var. particulieren.

d. gebruik:
Voorzover het terrein eigendom is van de Stichting Gooisch Natuurreservaat is het, op enkele percelen bouwland na, bebost met hoofdzatelijk in
1945 docrgegroeid eikenhakhout en in 1948 en 1959 aangeplante grove den.
Verder bevinden zich aldaar aanplantingen van berken uit de jaren 1945,
1963 en 1964? Oostenrijkse den uit 1948, 1958 en 1960 en Douglasspar uit
1963 ( ten zuidwesten van de Oud Naarderweg ),
Het bouwland wordt gebruikt voor de verbouw van rogge en aardappelen.
Voorts worden Fijnsparren
geteeld (kerstboomcultures), waarvan de aanplant uit verschillende jaren dateert.
Ten noorden van het rijwielpad langs de Gooimeerkust bevindt zich een
natuurlijke oevervegetatie van grasland, riet, wilgen en ruige onderbe-

groeilng*
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e. planologische bestemming:
Het noordelijk gedeelte, in het zuiden ruwweg begrensd door een lijn, lopende langs de bebossing ten zuiden van de Eukenberg, de zuidpunt van het
kampeerterrein en vandaar in oosoelijke richting naar de grens tussen de
gemeenten Naarden en Huizen, valt onder het Bestemmingsplan Valkeveen,
vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Naarden d.d, 21 mei
1962, goedgekeurd bij besluit van Ged» Staten van 6 augustus 1963, nr.
137« In dit bestemmingsplan wordt aan dit terrein de bestemming "Bos en
heide" gegeven»
Het ten zuiden van bovenomschreven lijn gelegen geueexte valt in het Uitbreidingsplan in hoofdzaken, vastgesteld bij besluit van de raad van de
gemeente Naarden d,d, 22 september 1958, goedgekeurd bij besluit van Ged,
Staten van 21 oktober 1959, nr, 399. In dit uitbreidingsplan luidt de bestemming van het gebied: "Agrarische doeleinden".
Methode:
Het terrein is geïnventariseerd volgens de z»g„n ß territoriumbepalings-

methode.

Hiertoe werd in de periode van 10 maart t/m 8 juni 1973 het gehele gebied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels.
De inventarisaties hadden plaats op:
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Bij elke inventarisatie werd een ander vertrekpunt gekozen, waardoor werd
bereikt dat vooral soorten, die in de vroege ochtenduren optimaal plegen
te zingen, zo betrouwbaar mogelijk werden geteld.
Bovendien werd op een aantal andere dagen en uren nog een kort bezoek aan
het gebied gebracht.
Het gebied ten noorden van het rijwielpad langs de Gooimeerkust werd
slechts in zoverre in de inventarisatie betrokken dat alleen de vogels
werden genoteerd, die vanaf het rijwielpad konden worden waargenomen.
Om de telling met betrekking tot de Naardereng zo zuiver mogelijk te
houden, zijn deze waarnemingen in de hierna volgende broedvogellijst afzonderlijk vermeld.
Daar de inventarisatie van de kuststrook niet intensief is geschied, mogen de vermelde gegevens niet als volledig worden beschouwd.
Het verdient aanbeveling deze aan te vullen met gegevens voortvloeiende
uit de inventarisaties van de Gooimeerkust.
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Broedvogellijst
Sport;

Aantal broedparen
Naardereng:

Opmerkingen:

Gebied

ten noorden v,h,
rijwielpad;

WILDE EEND
PATOUS

FAZANT

2

<■

1

—

■%

alg.broedv.

WATERHOEN

2

-

MEERKOET

K

-

KIEVTT

niet geteld

3

le waarn 0 17-3;
13-5s 1 paar met
;

jongen;

HOUTDUIF
TORTELDUIF

12-15
4-

TURKSE TORTEL

1

KOEKOEK

-

RANSUIL

1

GROENE SPECHT

2

GROTE BONTE SPECHT

3
3

WITTE KWIKSTAART

-

le waarn,:

-

.

6-5;

-

1
-

-

1

■■

1 waarn,; 24.-3;

66n

waarn, betrof
troepje van 20
doortr, exx, foeragerend op vers
genest bouwland;

66
26

WINTERKONING
HBGGEMUS
ZANGLIJSTER

MEREL

9
106

ROODBORST

50

SNOR

-

GROTE KAREKIET

KLEINE KAREKIET
BOSRIETZANGER
ZWARTKOP
TUINFLUITER

-

•.

-

-

2

9
11
2
10
-

1

le waarn,;

3

Idem; 2-6;
idem: 6-5;

15
1
-

FITIS

64

U
6
3

TJIFTJAF

38

5

KOOmEES

38

1

PIMPELMEES

11

1

GRASMUS

10
-

idem;

2-6;

idem;27-5;

6-5;

idem;

idem;28-3;

idem: 6-5;
idem: 15-4-;

8-6;

7

Broedvogellljst(vcrvolg)
GLANSKOP

11

MATKOP

1

STAARTMEES

1

RIETGORS

3

GROMLING

2

KNELT

2

GOUDVINK

1

VINK

4

RINGMUS

8

SPREEUW

24

buiten de broedgevallen werden in de
tweede helft van
maart doortr, groepjes tot max. lOexx,
waargenomen.

—

mU

u

HUISMUS

ZWARTE KRAAI

1

buiten de broedgevallen werden tot
elnd april zwervende en doortr, troepen tot max, 50 exx,
waargenomen.
•a

buiten de broedgevallen werden steeds
zwervende troepen
tot max, 30 exx,
waargenomen.
—

8

in maart en april
foerag, troepen tot
max, 4-0 exx, op

bouwland;
EKSTER

12

VAAMSE GJ-"’

24-

-

8
Aantekeningen betreffende waarnemingen van niet-broedende

-

soorten.

AALSCHOLVER

Vanaf IS-i regelmatig langs Gooimeerkust tot na. 8
exx, per half uur;

BLAUWE REIGER

vanaf 17-3 regelmatig 3

BERGEEND

in maart en april .telkens efakele tientallen en in

&

4

exx, overvliegend;

18 exx,foerag:r.' .cl op bouwland
mei en juni 12
en/of overvliegena xn.ar Gooimeer; in het gebied
geen broedgevallen aangetroffen;
-

GRAUWE GANS

17-3: 30 exx, overvliegend; 15-4: 4 exx, idem;

KOLGAÏÏS

10-3; 20

BOOMVALK

6-5:1

SCHOLEKSTER

vanaf 23-4 regelmatig 2 A

WULP

KOKMEEUW

tot 6-5 regelmatig 2 exx, overvliegend;
tot 6-5 regelmatig 4 exx, overvliegend;
regelmatig enkele exx, langs Gooimeerkust;
regelmatig aanwezig tot max, 40 exx,;

HOLENDUIF

17-3: 2

GIERZWALUW

vanaf

GRUTTO
ZILVERMEEUW

ex, overvliegend westelijk van Eukenberg;

4

exx, overvliegend;

exx, fceragerend op bouwland;

6-5

15-4: 1

VELDLEEUWERIK

exx, overvliegend;

regelmatig in kleine aantallen aanwezig;

ex, overvliegend;

6-5:

2 exx, fceragerend

op bouwland;
vanaf 15-4 regelmatig «vervliegend in kleine aan-

BOERENZWALUW

tallen;
HUISZWALUW

6-5: 1

GRASPIEPER

6-5; 7 exx,fceragerend op bouwland;

GROTE LIJSTER

15-4: 15-4 2 exx, overvliegend;
15-4: 26 exx, foeragerend on doortrekkend;
30-4: 1 ex, dóórtrekkend;

ex, overvliegend;

:

KRAMSVOGEL
GEKRAAGDE ROODSTAART
GOUDHAANTJE

tot eind mei regelmatig op ca, 10 plaatsen kleine
troepjes fceragerend op naaldhout;

BONTE VLIEGENVANGER

30-4: 3

ZWARTE MEES

doortrekkend; 6-5: 1

paren

g

Idem;

1 troepje zwervend;

KRUISBEK

24-3:

KEEP

17-3: lAex, dóórtrekkend; 24-3: 2 exx, idem;
15-4: 8 exx,' idem;
tot,eind maart max, 6 exx; samen met Zwarte Kraaien;

BONTE KRAAI
KAUW

2 exx; .dóórtrekkend;

rfegelmatlg

'V
cv.

'

1

'
»-

**

*

•*,

..lï

>

tot max, 10
''V-jU -M
. >’.*

I‘i.

•

’

.

■

exx, foeragerend

Nachtexcursie

langs

de

grote

rivieren

Op 16 juni 1973 om 23.00 uur vertrokken zes auto’s voor de gezamenlijke
nachtexcursie van de Vogelwerkgroep het Gooi en de Vogelwerkgroep Amsterdam naar de uiterwaarden langs de grote rivieren.

De tocht ging allereerst via Zaltbommel naar de Kil van Hurwenen en de
Hurweense uiterwaarden. Daar werd een wandeling gemaakt. We noteerden
daar o,a.: Fuut, Waterral, Blauwborst, Grote- en Kleine karekiet, Rietmaar wel nieuwsgierige
zanger en Bosrietzanger. Hier geen Kwartelkoning
politie.
,

Vervolgens gingen we naar de buitenpolder Sint Andies
Heerewaarden,
Daar hoorden we ten minste drie Kwartelkoningen, Later hoorden we er nog
een bij de Dreumelse Waard en minimaal een bij Boven Leeuwen,
Bij Deest zijn door de inzittenden van de laatste auto(A, Hartog c.s.)
juveniele Bosuilen gehoord.
-

vermoedeIn de Winssense uiterwaarden zagen we heel fraai de Steenuil
en een Ransuil»
lijk waren er drie exemplaren
Tussen Beunlngen en Weert vloog een Boomvalk langs, Fuut en Dcdaars foeen werden een
de laatste werd ook baltsend waargenomen
rageerden er
Pijlstaart + en vier Krakeenden gezien.
Verder werden onder meer waargenomen: Patrijs, Watersnip, Zwarte stern,
Visdiefje, Tapuit, Roodborsttapuit, Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Snor, Spotvogel en Grauwe gors.
-

-

-

-

Via Nijmegen en Doodewaard werd naar Ochten gereden, alwaar de excursie
werd ontbonden.
Deze excursie leverde (naar de gegevens van ondergetekende) in totaal
81 soorten op.

H.P. Dooremans
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Vogelvangst België
Met verbijstering hebben vele vogelvrienden het bericht vernomen dat, nadat dit in 1972 werd verboden, het vangen van vogels in België dit jaar
weer gedeeltelijk is toegestaan.
Van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels werden afschriften ontvangen van telegrammen, die op 20 september j.l. werden gezonden
aan de Koning der Belgen en aan de Belgische Minister van Landbouw, om
te protesteren tegen deze nieuwe maatregel.
Voor de Vogelwerkgroep het Gooi e.o, was een en ander aanleiding de volgende brief te zenden aan de Minister van Landbouw te Brussel,
"Zeer geachte heer,
it

"De Vogelwerkgroep het Gooi e.o», waarin ruim 200 inwoners van deze regio
"zijn verenigd om onder meer daadwerkelijk steun te verlenen aan de be"scherming van de in het wild levende vogels, is diep teleurgesteld door
"het besluit van uw regering tot het weer tcestaan van de vangst van de
"tot de Europese avifauna behorende trekvogels,
I!

"Zij dringt er bij ü op aan de moedige stellingname van 1972 zo spoedig
"mogelijk weer volledig te honoreren door de thans getroffen maatregelen
"in te trekken,
ii

"Met de meeste hoogachting,
ii

"Namens het bestuur van de Vogelwerkgroep het Gooi
"J, Klein, secretaris,"

e.0,,
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Herfstflora in Laren 1973
De jaarlijks terugkerende manifestatie Herfstflora in het Singermuseum te
Laren had dit jaar voor het eerst een afdeling, die gevrijd was aan het behoud van een goed milieu.
Toen in de tijd van de voorbereiding ook aan de Vogelwerkgroep werd gevraagd hieraan een bijdrage te leveren, hebben wij uiteraard spontaan
onze medewerking toegezegd, zonder dat wij er ons goed van bewust waren
wat dit eigenlijk aan kreativiteit en werk met zich zou meebrengen.
Gelukkig werd een klein aantal leden bereid gevonden dit initiatief verder vorm te geven en ieder, die de Herfstflora heeft bezocht, kan getuigen dat hier een goed stuk werk is ge-

leverd.
Aan allen, die in de een of andere

vorm zijn medewerking heeft verleend

hiervoor zeer hartelijk dank!
Zonder een van de andere werkers te
kort te doen, mag nog wel even speciaal worden vermeld het werk van Henk
van den Berg, aan wiens schilderingen
een groot deel van het succes mag
worden toegeschreven»
Ontelbaren hebben zich tijdens de bezoekuren laten informeren over het
doel en de werkwijze van onze Vcgelwerkgroep, In een tot voldoening stemmend aantal gevallen leidde dit zelfs
tot het lid worden van onze vereniging.
Ook de in oktober en november te houden vogelcrsus voer er wel bij, omdat zich hier een uitgelezen mogelijkheid voordeed, aandacht voor deze vorm van aktiviteit te -vragen.
Vele bezoekers van buiten het Goji vroegen de weg naar een vogelwerkgroep
in de omgeving van hun woonplaats. Ook deze belangstellenden konden worden ingelicht o
Het was voor ons overigens een verrassing hoe groot en vaak ook diepgaand
de belangstelling voor de ve>gels in het totaal van het milieu onder het
publiek was.
Dit alles heeft ons weer gesterkt in het vertrouwen, dat wij met ons werk
niet allen onse eigen hobby uitleven, maar ook iets kunnen betekenen voor
een mentaliteitsverandering in onze omgang met de natuur.
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Organisatie Wintervoedering

en revalidatie van

vogels

Van deze organisatie werd een verslag ontvangen, dat veel wetenswaardigleden
heden bevat, die ook voor onze
belang zijn.
Om deze reden wordt het hieronder overgenomen.

van

De organisatie Wintervoedering Gooi- en Vechtland is een onderdeel van

het Nationaal Comité Wintervoedering, Aangesloten zijn: Buscum, Blaiicum,
Eemnes, 's-Graveland, Klazen, Kortenhoef,
MuicLn, Muiderberg,
Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Weesp, Bij de oprichting in

1958

is medewerking toegezegd door de Burgemeesters, Directeuren van Gemeentewerken en Rijks- on Gemeentepolitie Korpschefs van deze plaatsen.
De organisatie is goedgekeurd door het Ministerie van C,R,M,
De organisatie heeft ten doel regionale en deskundige hulp te bieden aan
in de vrije natuur levende dieren, speciaal bij langdurige strenge vorst
en hevige sneeuwval, ijzel en sneeuwjacht.
Door zijn gunstige ligging is Naarden het centrale punt, waar hulp aangevraagd en uitgezonden kan worden,
De leiding van het REVALIDATIECENTRUM berust bij het bestuurslid te La-

ren, de heer M, Waayer, Oude Kerkweg 25, tel, 02153-44-65.
Aanvankelijk waren er opvangcentra voor Winterslachtoffers. Er kwamen
echter steeds meer slachtoffers van verkeer, katten, vergiftiging, olie,
teer, draden en ook andere dieren: Eekhoorn, Egel, Haan, Haas, Konijnen,

Vleermuis,
Het is moeilijk om herstelde dieren aan zelfstandige vrijheid terug te
wennen. Hiertoe beschikte de heer Waayer tot verleden jaar over het landgoed Jachtlust. Toen dit verkocht werd, moest alles opnieuw worden ingericht, De heer Waayer kocht een stuk grond, waarvan hij één derde voor
Wintervoedering beschikbaar stelde. Aan een Ideale, permanente vogeltuin
wordt hier gewerkt.
Doordat wij in deze zachte winter slechts 100 kg, strooivoer hebben gekocht, dat door de heren Van Kleef en Van de Rijd naar de uitstrooiposten
is gebracht, kunnen wij de afrastering van fijn gaas en de uitbreiding
van de uitwenkocien bekostigen. Het zal onze trouwe Donatuers zeker genoegen doen hieraan te hebben bijgedragen, evenals aan de hoge kosten van
voedsel, electriciteit, vervoer, enz,
De heer en mevrouw Waayer verzorgden dit jaar de volgende vogels;
2 door de Hilversumse Politie in beslag genomen volwssen Torenvalken op

20-6; na revalidatie losgelaten «p 15-7.
Op 25-6 een halfwas Bergeend met onherstelbare verwonding aan vleugel,
blijft in vogeltuin en adopteert jonge eendjes.
0p'.12-8 een volwassen jonge Torenvalk met gebreken rechterpoot. Gespalkt
en losgelaten.
Een jonge Fuut en een jonge Dodaars in augustus ontvangen, opgefokt en in
het Naardermeer losgelaten.
Bij het rietsnijden door de Gemeente Naarden werd op 30-10 een eend met
11 ééndagskuikens gevonden. Alle zijn goed *pgegroeid en «p 15-2'73 in de
polder losgelaten.
Op 6-11 een eend met 6 jongen uit Hilversum; 5 werden groot.
Op 1-11 een Torenvalk met gebroken onderpcot werd zo goed als hersteld
naar Artis gebracht. Zo cok een Purperreiger op 6-11,
Er werd een ontelbaar aantal kleine v*gels gebracht, zoals Merels, Zanglijsters, mezen, doiven, eenden, mussen. Spreeuwen, Vinken, twee Bosuilen,
twee Ransuilen, zwaluwen, 6 Gierzwaluwen, Voor veel dakloze tamme dieren
werd een goed tehuis gevonden. Geholpen werden cavia's, konijnen, kanaries
en parkieten,
De jonge reiger, half juni 1972 in Loosdrecht op een beschermd weiland

losgelaten, is daar in

maart 1973

weer gesignaleerd.
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De in juni 1972 ontvangen halfwas haas wou verwilderen. Hij springt nog
vrolijk rond in de tuin van de familie Waayer,

Hoewel onder moeilijke gezondheidsomstandiheden verzorgde het echtpaar
Van Ingen, Joh, Schlmmelstraat o in Haarden meer dan 30 vogels pe 1
maand, meest via de Naardense Politie; c,r.. Futen, Torenvalken en uilen.
Hongerige Roerdompen dient men 's winters steeds te melden bij de heer
Van Ingen, Nu zijn er o,a, 5 voorspoedig opgegroeide Fazantjes, die pas
uitgekomen waren, toen hun moeder door een op het broedterrein uigelaten
hondje werd doodgebeten.
Mevrouw H, Weyl te Naarden verzorgde grote aantallen jonge eenden. Ook
de andere bestuursleden verzorgden vogels en bevorderden veilige broedplaatsen,
De reddingsploeg met de heren Harder en Van de Rijd rukte enige malen met
succes uit.
Verdere adressen zijn: Ankeveen, 's-Gravoland, Kortenhoef: P.C, Vroom,
Moleneind 16, tel, 02150-61590; B.v.d. Velden, Zuwe 22°, tel. 02150'

,

614.04,

Vooral eenden, Meerkoeten, enz,
Bussum: Gemeentewerkplaats, Landstraat 126 (de heer A, Wedman), H. van de
Rijd, Badhuislaan 57, tel. 10069 of Kerkpad 3 te Naarden,
Bunschoten; H.J. Slijper, Eemdijk ."14, tel, 03499-2035; vooral roofvogels,
Muiden: Mevrouw E, Zijp, Krultpad 15a, tel, 02942-1765,
Weesp: Mej, L„ van Houwelingen, Buitenveer 36, tel. 02940-2180,
Dierenbescherming Vechtland,
Alle Rijks- en Gemeentepolitie,
De steeds beschikbare militaire hulp hoefde deze winter niet te worden ingeroepen,
D- verwarmtngslampen. vorig jaar aangeschaft, zijn zeer doeltreffend, vooral voor jonge vogels.
Zeer verontrustend is het steeds talrijker worden van Eksters en Vlaamsegaaien, die steeds dichter bij de bebouwing komen, 85 % van de open nesten
( van Merel, Zanglijster, Heggemus en duif) wordt leeggeroofd.
Holenbroeders (spechten, mezen, roodstaarten, vliegenvangers en Ringmus)
kon men met nestkaste-" ';elpen. Ook Torenvalken en uilen broedden hierin
voorspoedig.
Met de scholen bestaat een prettige samenwerking op velerlei gebied
De jaarlijkse film middag en avond wordt steeds gehouden op een dinsdag in
oktober» Er wordt samengewerkt met andere verenigingen, om vooral de jeugd
bewust te doen worden van de waarde, die de natuur voor ons heeft.
,

Uit het bovenstaande moge blijken, dat er heel wat voor de vogels gedaan

wordt.

Wij zijn allen die op enigerlei wijze moeite hebben gedaan om hulpeloze
dieren te redden
vooral de dierenartsen
zeer dankbaar.
-

-

Ook u kunt ons helpon door bekendheid te geven aan onze Organisatie en de
mogelijkheden om vogels te redden.

E.M. Mulder-Eenjes
secr, penn.esse.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden:
mevr, M.E.11, Andeweg-Visser, Laarderweg

156, Eussum, 02159-1599G;

hr, G,D, Beker, Sim o Hocgewerffstraat 4-1, Hilversum;
hr, Drs, H,W,E, Dieperink, Jagerspad 9, Laren, 02153-3615;
hr, H.C, Gartner, Veenbesstraat 750, Soestj
hr, T,A, Hendriks, Diependaalselaan 175a, Hilversum,
15589;
hr, A,J, Huisman, Oosterhoatlaan 24-, Amstelveen, 020 *+31390;
hr, M, Sentner, Akkerwog 2, Huizen, 02152-1711,
Adreswijzigingen:
hr„ Ph, Bossenbroek, Verdistraat 74-, Bunschoten;
mevr, E,a^G o Bossenbroek- Kolhcrn, idem;
mevr, ■'Lamboo-Sauerualt, Jan van Scorelpark 4-7, Schoorl, 02209-24-22;
hr, A.L, Longayroux, James Wattstraat 75 (kamer 4.06) Amsterdam 020-357181;
hr, C,, Vorstelman, Sint Janstraat 65, Laren, 02153-9066,
Bedankt als lid:
hr„ HoP,C, v,d,Berg, Adelheidstraat 10, Bussum;
hr o Prof, Dr, A, van der Lee, Hollands End 89, Ankeveen;
hr, L, Oudejans, Hamersveldweg 146, Leusden;
mevro L» Schilder-van Capelle, ütrechtseweg 26, Hilversum;
hro A,.W,C, Slijkerman. Meerkade 2, Muiderberg;
mevr, J.A, Stalmann, Barbaragaarde 43, Bussum,
Binnenkort verschijnt:

Korhoenders

van het

Gooi

een bijdrage

van de hand van D. A. Jonkers, waarin een samenvatting wordt
gegeven van de gegevens over deze vogelsoort in de literatuur, over het
voorkomen inhet Gooi en in Nederland.
De publikatie omvat ruim 20 pagina’s en behelst o.m. de volgende hoofd-

stukken:

De populatie van 1901
1950
De populatie van 1950
1973
Populatie-beinvloendende faktoren
Beheer; voedsel; jacht; balts
Waardering van de Gooise populatie
Samenvatting en konklusies
-

-

het Gooi e,o, is dit rapport
V'-or de leden van de
verkrijgbaar op de ledenavonden tegen de vergoeding van de
onkosten ad

f 1,

—

per exemplaar,.
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Pestvogelonderzoek

Hierbij wil ik u, evenals voorgaande jaren, opnieuw verzoeken uw medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de status van de Pestvogels
(Bombycilla garrulus) in Nederland.
U kunt dit doen door het zo snel mogelijk doorgeven van de waarneming (en),
alsmede door epgave van literatuur, waarin over deze vogelsoort het een
en ander wordt geschreven.

Bij uw waarneming(en) dient u zo veel mogeiljk gegevens te vermelden.
Naast de algemene gegevens, zoals:
aantal
geslacht
plaats
tijd
naam en adres waarnemer (s )/medewaamem©r{s)

gaat het onder

meer ook om de volgende gegevens:

adult of juveniel

+)

mistend

fouragerend
waarop fouragerend
tijdsduur fouragering
slaapplaats
aankoms t-ri chting
vertrek-richting

temperatuur
we ers omstandigheden

roepend
of een zo goed mogelijke beschrijving van de kleuren en tekening.

+)

Bij dode exemplaren dient te worden
vermeld:
aantal
datum
tijd
vindplaats
geslacht
adult of juveniel
doodsoorzaak
Indien mogelijk het exemplaar raeenemen en kontakt opnemen met mij.
Naast de gegevens van de Bombycilla garrulus, zijn gegevens over andere
familieleden eveneens welkom.
Deze zijn;
Bombycilla japonica
Bombycilla cedrerum
Hypocolius ampelinus
Ptilogonys cinereus
Ptilogrtnys caudatus
Phainoptila melanoxantha
Phainopepla nitens
Dulus domesticus
Voor literatuurgegevens kunt u volstaan met vermelding van:
naam van de schrijver}
naam van het boek of tijdschrift;
jaargang en nummer van het tijdschrift.
Bij voorbaat mijn hai’telijke dank.

L.F.

Rynja

K.P.C.de Bazelstraat 9
Bussum
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Veldwaarnemingen

samenstelling; Aart Bode
Dodaars

1
1

Blauwe reiger
Purperreiger
Grauwe gans
Pijlstaart
Buizerd
Wespendlef

14-7
29-9

1 ex,

5

ex,
ex,
ex,

6-10

43
47
5

ex,
ex,
ex,

5-10
6-10
6-10

)

2 W

)

1

ex,
3 ex,
3 ex,
1 ex,

,

28-7
28-8
28-8

31-8
1-9

Visarend

1

Bruine kiekendief
Boomvalk

1 W
29-9
1 ex, 28-8

Torenvalk

1 ex, 1-9
8 ex, 26-8
1 ex, 6-10

Korhoen

ex,

1M)

2 y

S.H.Poelstra
idem

Zanddijk
Tiegveld Hilversum
trokken samen zuidwaarts
Hengstenberg,H.Rading
Zanddijk
Egelshoek
Tussen Muiderberg en brng
T7

1 ex,)

2M

's Gravel,polder
Eemnesserpolder

25-6
„,

,

Jonkers/d.Later

D,M,J,Ras

Jonkers
Jonkers
Jonkers

Bitters/

Guldemond
Hilversumse meent
v.Woersem
Hengstenberg,H.Rading
Jonkers
idem
idem
De Limiten
v.Woersem
Kust Oud Valkeveen
Guldemond
(biddend boven water met uitgestoken poten)
Poelstra
Eemnesserpolder
Jonkers
Hengstenberg,H.Rading
Poelstra
Eemnesserpolder-N,
Jacobs
Eemnesserpolder
Jonkers
Egelshoek
n
TTI
Spoorlijn
H'sum-Bussum

v,Poelgeest

OudNaarden
Ankeveense plassen
Zanddijk
Kust Muiderberg—Brug
Oud Naarden
Eempolder nabij Hoogland!
Westerheide
Eempolders-N,
Naardermeent
Egelshoek

v.Woersem
Guldemond
Jonkers

.

.

.

„

2 juv.)
Waterral

2 ex, 27-8

1
Bontbekplevier
Kleine plevier
Goudplevier

5

1
1

106

?
?

Oeverloper
Zwarte ruiter

Kleine strandloper
Bosuil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Draaihals
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Boompieper
Vuurgoudhaantje
Bonte vliegenvanger

5-9

6-10
6—lo

27-8

30-8
14-9
48
29-9
2 ex. 6-10
2 ex, 6—lo
2

Regenwulp

ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,

11-8
ex. 27-8

ex,

1 ex, 1-9
1 ex, 6-10
1 ex, 7-9
1 ex, 6-10
1 ex, 11-8
2 ex, 6-10
2 ex,l6-10
2 ex, 11-5
1 ex, 7-8
1 ex,

31-8

div.) 18-8

gemengde)

groepjes)
2 ex. 28-8
1 ex, 1-9
1 W
2-9
1M
26-9

Tapuit

4 ex,29-9

Paapje

3 exrr 12-8
1 ex, 26-8

Geknaagde roodstaart

1 paar 18-8

De

Limiten(nachttiek)

Oud Naarden (nachttrek)
Eempolders-N,
Zanddijk
Naarderbos
Zanddijk
De

Liraiten(nachttrek)

Guldem./sitt,

v.Woersem
idem
Poelstra
idem

Jonkers/d.Later

Jonkers
v.Woersem
idem
Poelstra
Jonkers
v.Poelgeest
Jonkers
v.Woersem

Kust Muiderberg-brug
Guldem./Sitt.
N.Loosdr,dijk,achter huis
D.M.J.Ras
Hilv,Wasmeercomplex
v.Poelgeest
De Limiten(laatste waarn.)
v.Woersem
v.Woersem
Catslaan, Bussum
(vloog twee maal tegen raam, maar overleefde deze slag en vloog later weg)
Gooimeerkust Oud Valkeveen
Groepjes Boerenzwaluwen,vermengd met
enkele Huis- en méér Oeverzw, Poelstra
Hengstenberg, H.Rading
Jonkers
De Limiten
v.Woersem
Vecht Nigtevecht-Vreeland
Guldemond
Jacobs
Schapendrift, Laren
Eempolders-N,
v.d.Poel/
Gooiersgracht

Kuijerpolder,N.den Berg
Oudhuizerw.t.o.Oud Naarden

Poelstra
Poelstra
Guldemond
Poelstra

17
20 ex, 24-9
1 ex, 6-10
2 ex, 6-10

Kramsvogel
Matkop
Zwarte mees
Baardmannetje

2 ex,

2
3

Appelvink

ex,
ex,

5-9
22-9
6-1°

Westerheide e,o,

Poelstra

Tienhovenskanaal
Egelshoek
Ankeveense plassen
Vecht Nigtevecht-Vreeland
Eindegooi

Jonkers

idem
Guldemond
idem
Jonkers

Tot zover, met uitzondering van de 106 Goudplevieren uit Hoogland,

de waarnemingen uit '■ms eigen gebied. Omdat het niet zoveel

hier nog enkele waarnemingen uit Zuidelijk Flevoland:
Lepelaar

+

Casarca
Bruine kiekendief
Bontbekplevier
Kleine plevier
Strandplevier
Bosruiter
Bonte strandloper
Kleine strandloper
Steltkluut

130 ex. 11-8
1 ex,
2 ex,

5-9

1-7
20 ex. 26-8

5 juv.26-8
10 ex, 26-8
1 ex, 26-8
10 ex, 26-8
4 ex, 26-8
1 ex, 5-9

is,

Oostvaarderdiepdijk tussen
Gemaal en Knardijk
idem
Gooidijk t,o, Raboes
Knardijk
Idem

P*èlstra
idem
Jacobs
v.Woersem
idem
idem

idem
idem

idem

idem

idem

idem

idem

Grote plas bij Gemaal
Blocq van Kuffeler

Poelstra

Op mijn oproep in de vorige Korhaan hebben slechts een paar leden
gereageerd.
Mag ik u toch vooral opwekken om uw waarnemingen op schrift te
stellen
en daarmee bedoel ik uiteraard de kaartjes
en die aan
mij op te sturen?
Bij voorbaat dank.
A. Bode
Banckertlaan 87
Hilversum
-

Kleine

-

Zwanen

In het programma “Weer of geen weer” van zondag 21 oktober j.l., werd
melding gemaakt van grote aantallen Kleine zwanen.
Maandag 22 oktober wilden wij dat zelf wel eens aanschouwen en omdat
het toch niet zo ver van het Gooi vandaan was, namelijk het strandbad
Nulde tussen Harderwijk en Nijkerk, reden wij daarheen.

Het overtrof onze verwachtingen en we telden er vijf azeshonderd Kleine zwanen en in de zon was dit een machtig
gezich, vooral als er groepjes op de wieken gingen.
Er bevonden zich veel juveniele vogels tussen de groep.

Verder zagen wij daar een tiental Bergeenden, twee Kluten en tientallen Tafeleenden,
A.v.d. Werf
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Ontvangen

De

Wulp,

literatuur

org.van

de Ver.voor Vogelbescherming

augustus 1973.
Toename van de Nijlganzen

-

’s Gravenhage

Jaca (Spanje)

Excursie naar

-

e.o.,

jg.4

no.3/

Bonte strandloper.

Vogelwachten,jg,26 no, 7-8/ juli-aug.1973.
Het Atlasproject
Wolhandkrabben nu en in het verleden(lV)
Opmars Bonte
Een waarneming
vliegenvanger
Waarnemingen van een Vcrkstaartmeeuw
betreffende Kauwen,

Vanellus.erg,van de Bnnd van Friese

-

-

-

-

no, 9/september 1973.
nu en in net verleden (slot)

Vanellus,, jg,26

Over de achteruitgang van de
Grasmus en de Gekraagde roodstaart in Nederland
Aanpassing van de Tureluur
aan het terrein
Albinovogels,
Slimme Meerkoet
Milieuvervuilingsziekten
-

-

-

-

-

De Strandloper.org.v.d. Ver. voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk,

c

jg. 5 nc, 3/ juni 1973
Excursie naar de Knardijk
De Zulte of Zeeaster langs de grote rivieren
Een levende inktvis op het strand
Mezenonderzoek 1972/73
Lijst van
waarnemingen.
-

-

-

-

De Fitis. mededelingenblad van de VWG Haarlem,jg„9 no.

4/ augustus

1973.

Broedvogelinventarisatie Koningshof
Waarnemingen landgoed Ipenrode
De roofvogelstand in de
Broedvogelinventarisatie Leyduin 1972
Eerste
Amsterdamse Waterleidingduinen 1972 Verslag herfsttrek 1972
waarnemingsdata zomervogels 1973
Waarnemingen in Zuid Kennemerland.

-

-

-

-

-

-

De Pieper.maandblad VWG Ncordhollands Noorderkwartier, jg.l2 no.B-9/
augustus
september 1973.
Scholeksters
Impressies uit polder het Grootslag
Gedrag van Ekster
op vogelveer.
-

-

-

jg.2l no, 4/augustus 1973^
Waarnemingen aan de geluiden van Witte en Grote gele kwikstaartStootvcgels in de Donkse Laagten 1971
Verkeersslachtoffers in de
Zaanstreek
De Bonte kraai, schadelijk wild?
Veldwaarnemingen.
Het Vogeljaar,

-

-

-

Het Vogeljaar, jg. 21 n«. 5/ oktober 1973.
Indrukken van een vogelexcursie naar Ethiopië
Vcgelwaarnemingen
vanaf de zuidpler van IJmuiden, in het bijzonder op 21 en 22 oktrb ;r 1972
De vogelrijkdom van de eendenkooien
De Kleine rietgans beschermd!
Een ervaring bij een smidse van een Grote bonte specht
Nestkast voor
Gierzwaluwen
Veldwaarnemingen,
-

-

-

-

-

VWG Amsterdam, jg.ll no. 2/ juli 1973.
Het imitatievermcgen van de Spreeuw
Vogelwaarnemingen tussen Amsterdam
en Paramaribo
Waarnemingen in en om het
Ringwerk Amsterdamse Bos
Amsterdamse Bos
Waarnemingen in Amsterdam
Inventarisatieverslag
Amsterdamse Bos 1972.

Mededelingenblad KMV

-

-

-

-

-

-

De Tjiftjaf.erg, van de VWG van de CJN en

Sociaal gedrag bij roofvogels

-

KJN, jg, 18 n0,3.

Waarnemingen„

tot Besch.van Vogels,no,3l/
oktober 1973.
september
De tuinen van Sevenaer
Clandestien prepareren
Wederom "De Dollard"Haringvlietgebied
Het Liesveld
Kamervragen over het Hollands Diep
Kiekendievenstand op de Waddeneilanden.
De Lepelaar, nieuwsbrief van de Ned.Ver.
-

-

-

-

-

-

Stichting Gooisch Natuurreservaat-

Jaarverslag 1972,

(afgesloten 15-10-1973)

-

De
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Korhaan

Zoals u zult hebben gemerkt, is het dit jaar enkele malen gebeurd dat de
Korhaan niet opttijd is verschenen.
Nadat gebleken was dat het éénmaal per maand uitkomen van ons blad niet
te verwezenlijken was, heeft het bestuur besloten dat de Korhaan eens in
de twee maanden zou verschijnen, in de verwachting das, het tijdsverloop
tussen twee opvolgende nummers dan ruim genoeg zou zijn om alles op tijd
gereed te hebben.
Ook dit is echter niet altijd mogelijk geweest.
Een en ander is voor het bestuur aanleiding geweest de werkwijze met
betrekking tot het samenstellen van de Korhaan uitvoerig en diepgaand
te bespreken met de redakteur, de heer Klomp,
Tijdens deze gedaehtenwisseling bleek dat de opvattingen van het bestuur
en die van de heer Klomp niet parallel liepen.

Stelde het bestuur als eis dat de Korhaan op tijd moest verschijnen om
te kunnen voldoen aan zijn doel van verenigingscrgaan en dat de
consequentie in geval van tijdnvod dan maar een minder fraai uiterlijke
vormgeving moest zijn, de heer Klomp daarentegen hechtte aan dit laatste
zoveel gewicht, dat een te late verschijning voor hem geen onoverkomelijk bezwaar was»
Het bestuur heeft gezien zijn verantwoordelijkheid voor een goede gang
van zaken van het verenigingsleven en de tijdige informatie van de leden
over de aktiviteiten op allerlei gebied, vastgehouden aan zijn eis dat
de Korhaan op vaste tijdstippen zou moeten verschijnen.
Dit laatste heeft de heer Klomp aanleiding gegeven zich bij brief van
25 september 1973 tot het bestuur te wenden met de mededeling dat hij
na langdurig en goede overweging heeft besloten zijn funktie als
redakteur van de Korhaan met ingang van genoemde datum neer te leggen
en als gevolg daarvan zich terug te trekken uit het bestuur van de
V ogelwerkgroep„
Het bestuur betreurt deze gang van zaken. Het wil echter niet nalaten
zijn bijzondere erkentelijkheid uit te spreken voer de wijze waarop de
heer Klomp de vormgeving van de Korhaan heeft verzorgd. Het vindt het
buitengewoon jammer dat dit niet te verenigen is geweest met de door
het bestuur gestelde eisen betreffende de tijdige verschijning.
Inmiddels heeft zich een groepje leden verenigd om gezamenlijk het
verschijnen van de Korhaan te verzekeren.
Te zijner tijd zullen hierover nadere mededelingen volgen.
Het Bestuur

Excursie tienhovenskanaal

(30 september 1973)

Het was een natte en grauwe zondag, deze laatste dag van september.
Toch waren er nog vier mensen op komen dagen om de wandeling langs het
Tienhovenskanaal te maken. Er werden regelmatig troepjes overtrekkende
Koperwieken, Zanglijsters en Veldleeuweriken waargenomen, alsmede enkele
malen Putters. In de omgeving van de Breukeleveense eendekooi bevond zich
een grote groep Rietgorzen en onderweg vloog nog een Purperreiger op.
Voor de rest was er op vogelgebied niet veel te beleven, maar de wandeling
op deze stille morgen was er niet minder prettig om.

P.v.d. Poel
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Lijst

van adressen, die u nodig kunt hebben

Het bestuur
Voorzitter
Secretaiis
Penningmeester
Leden

:

:

:

;

momenteel vakant;

l2,Bussum,tel.o2ls9-1L3389*

J, Klein,

B, Hartkamp,Hazenstraat 42, Hilversum,tel.o2lso-42654;
bij deze leden berust tevens het contactadres van de voor
hun naam genoemde subgroep:
Avifauna; P.v.d,Poel,Ten Katelaan 2, Hilversum,tel.o2lso-

Nestkasten: R,G,Moolenbe&k,Erfgooieiostraat 597, Hilversum,
51461;
tel. 02150
Excursies; mevr.L.J.Dwars-van Achterbergh,Prinsenstraat 15,
Hilversum;
De Korhaan; momenteel vakant;
Z.Flevoland: J,Koel,Pr,Beatrixlaan 19, Weesp,tel,o294o-

-

Mevr.M.A.F.H.de Wijs-Tabois,Stalpaertstraat 10, Hilversum,
te 1,02150 56928;
-

Verdere contactadressen:
Ringcndorzoek;

E,R,Osieck,Noord-Crailoseweg 6,Huizen,post Bussura,tel,o2ls9-

18661;

Controleurs Vogelwet 1936; L,F,Rynja,K,P,C,de Bazelstraat 9,Bussum;
Tentoonstellingen en propaganda; Mej,K,Vervoert,Arubalaan 4-,Hilversum,tel,
Vogelcursus;

02150

-

53654-5

Harmelen,Ferd,Bollaan 11, Baarn,tel,o2l 54-304-3;
Inzenden waarnemingskaart.ies; a, Bode, Banckertlaan 87,Hilversum,tel,0215013950;
Voorlichting en documentatie: Mevr.M.A.F.H.de Wijs-Tabois,Stalpaertstraat 10,
56928;
Hilversum, te 1,02150
Opgeven excursies; G.de Rooy, Rading 80, Nieuwe Loosdrecht,tel.o2lsB-164-1
(na 18.00 uur);
Inzenden kopy Korhaan; voorlopig aan het secretariaatsadres, onder duidelijke
Mevr,M, Th.Groeu-van

-

vermelding "Kcpy Korhaan",

Inhoud

pag, 1: Redactioneel;
2i Ledenavonden + excursies;
3; Excursies (vervolg) + Waterhoen/roofvogeltelling
4s Inventarisatie Naardereng 1973|

5 i ideE(vervolg);

6;
h
8s
9:

idem(vervolg);
idem(vervolg);

idem(vervolg)

|

Nachtexcursle langs de

grote rivieren;

Vogelvangst in Belgi'é;
lis Herfstflora 1973;
12; Organisatie Wintervoedcring;
10;

13 idem(vervolg);
14.S Ledenmutaties
:

+
De Korhoenders van het Gooi;
15; Pestvogelonderzoek;
16: Veldwaarnemingen;
175 idem(vervolg) + Kleine zwanen;
18: Ontvangen literatuur;
excursie Tienhovenskanaal;
19J De Korhaan
+

20; Lijst van adressen

+

inhoudsopgave.
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SCHILDERIJEN

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

SCHILDERIJ LIJSTEN
-

VERVEN VOOR
HUIS- EN KUNSTSCHILDER

als speciaal geschenk

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

HOBBY-MATERIALEN
BEHANG AUTOLAKKEN
ZONWERING

Fa \i/d BRINK -BUSSUM
RAADHUISSTRAAT 27 TEL. 143 68

VOGELS
LENZEN,

gmlanghout

zaad- en vogelhandel
hilvertsweg 115, telefoon 42003, hilversum

EEN BRIL, CONTACT-

:roeb sxkck

ZONNEBRIL OF EEN KUKER

VAN:

FOTO KINO
HILVERSUM

klop&verkade
VUETLAAN3O

BUSSUM

HI-FI STEREO
VEENENDAAL
WAGENINGEN
-

GESPECIALISEERD IN
REFLEXCAMERA’S
EN TELELENZEN

TELEFOON 30615

oogmeting 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

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

gijsbnecht van amstelstraat 149, tel. 4 2130 en
groest 136, telefoon 17435, hilversum

al uw natuurboeken,
speciaal op het gebied van
vogels

bij
BOEKHANDE |\WLHELMINA

landstraat 33b, bussum
telefoon (02159)13103

