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Jaargang 26 nr 5, december 1992

Van de redaktie
Het is december en het jubileumjaar zit er dus bijna op. Er is veel gebeurd
in het afgelopen jaar, de vogelwerkgroep is op vele fronten in het nieuws
gekomen en veel leden kunnen terugkijken op positieve gebeurtenissen.
Hoewel er vele activiteiten hebben plaatsgevonden, waren de meeste activiteiten geconcentreerd rond het jubileumsymposium op 26 september in Korten-

hoef.
De toespraken van dat symposium zullen centraal staan in een extra editie van
De Korhaan, die nog deze maand bij alle leden in de bus zal vallen.
De Korhaan, 26e jaargang nummer 6 dus, als definitieve afsluiting van het
zilveren jubileum.

FIJNE KERSTDAGEN

EN EEN
GEZOND

Financiele injectie

van

de Gewest

voor

1993

nieuwe vogelhut

Begin november kwam de aanleg van een nieuwe vogelhui in het Gooi plotseling
een stuk dichterbij, toen we een cheque
ter waarde van 2500 gulden mochten
ontvangen van het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Het was allemaal geen toeval. Net als de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken
bestaat ook het Gewest Gooi en Vechtstreek dit jaar een kwart eeuw. Ons
jubileumsymposium werd geopend door gewest-voorzitter M.Vlaanderen en het
is inmiddels duidelijk dat het gewest ons nog niet vergeten is.

Tijdens het Gooicongres van het gewest mocht mede-oprichter van de VWG,
Jan L.Bos, een fraaie oorkonde in ontvangst nemen. Daarbij behoort dus dat
dat het gewest graag aan een goed "milieudoel" wilde
bedrag van ƒ 25ÜÜ,
—

besteden.

Het VWG-bestuur heeft inmiddels besloten het geld te gebruiken bij de aanleg
van een nieuwe vogelobservatiehut in ons werkgebied. Zoals gemeld in de
vorige Korhaan bestaan er plannen voor een aantal nieuwe hutten in ons gebied. Hierover heeft ons erelid Jelle Harder een aantal suggesties gedaan.
Welke wens er nu het eerst in vervulling kan gaan door de gulle gift is op
dit moment nog niet bekend.
We houden U op de hoogte.
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Programma

Zondag

10 jan.'93: Ochtend-wandelexcursie door de ’s-Gravelandse Landgoederen,
onder leiding van Fred van Klaveren en Yolande Bosman.
Vertrek excursie om 9.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum
in het Corversbos.

Dinsdag 12 jan.

Zaterdag 23 jan.

Halfjaarlijkse vergadering van de Subgroep Avifauna in
Kasteel Groeneveld in Baarn.
Aanvang 20.00 uur.
(Vanaf 19.30 uur is de Orangerie open)
Ochtend auto—wandelexcursie Amsterdamse Ros en OnHekerker—plas onder leiding van Rob van Veen e.a.
Vertrek om 8.30 uur vanaf het Oosterspoorplein in
Hilversum.

Donderdag 28 jan.

Vanavond houdt Guus van der Poel, lid van de VWG, een lezing
Het onderwerp is plaats- en partnertrouw bij de Fuut.
Voor de pauze wordt een film vertoond en na de pauze dia's.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Goede
Herderkerk aan de Simon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan te Hilversum.

Zaterdag 6 febr.

Dag-auto-excursie naar Zeeland, o.l.v. Adri Vermeule
en Dick Jonkers e.a.
We vertrekken om 6.30 uur vanaf het Oosterspoorplein
(achterkant station) te Hilversum,
Eten en drinken raeenemen.

Dinsdag 9 febr.

Ochtend-wandelexcursie Huizerpier, o.l.v. Ilco van
Woersem.
De excursie vertrekt om 8.00 uur vanaf 't Roefje aan
de Oude Haven in Huizen.

Dinsdag 9 febr.

Werk/contactavond in Kasteel Groeneveld in Baarn.
We gaan verder met de reorganisatie van het archief.
Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 25 febr. Het leven van de Gierzwaluw.
Deze avond wordt verzorgd door de projectgroep Gierzwaluwen van de VWG. Met een film wordt een tipje van de
sluier van deze geheimzinnige bewoners van steden en
dorpen opgelicht. Aan de hand van een dia-serie worden
mogelijkheden aangegeven om de Gierzwaluw, die o.a. door
renovatie en nieuwbouw verdwijnt, te helpen.
Een kleine tentoonstelling met speciale gierzwaluwpannen,
nestblokken en andere wetenswaardigheden omlijst het geheel.
Voor deze avond zijn ook geïnteresseerden van overheidsdiensten en uit de bouwwereld uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan de
Simon Stevinweg, hoek Lieven de Keylaan te Hilversum,
Aanvang 20.00 uur.
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Vrijdag 5 maart

Avond-wandel-uilenexcursie in Oud Valkeveen,
o.l.v. Adri Verraeule, Dick Jonkers e.a.
De excursie vertrekt om 20.30 uur vanaf de begraafplaats Oud Valkeveen (t.o. St.Michael).

Dinsdag 9 maart

Werk/contactavond

in Kasteel Groeneveld in Baarn.
We gaan verder met de reorganis„atie van het archief.
Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 25 maart Na de Algemene Ledenvergadering zal Yves Vogel, nadere
introductie overbodig, dia's vertonen. Het onderwerp is
een verrassing.

Donderdag 22 apr.

Vanavond zal de heer Kortenoever uit 's-Graveland een
lezing houden met de titel "Buiten in de biezen". Dit is
naar aanleiding van een oud liedje. Het gaat over de
Gooise natuur. Het is volgens de heer Kortenoever een
droomverhaal met een diepere bedoeling en speelt zich af
in grootmoeder' s tijd. Het is een ander soort lezing dan
U gewend bent.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg, hoek Lieven de
Keylaan te Hilversum.

Om vast te noteren:
1A-15-16 mei '93: Voorjaarsweekend Texel.
U kunt zich nu alvast schriftelijk opgeven bij Joke,
De kosten bedragen
ƒ 90,
+

—.

17-18-19 sept,'93: Najaarsweekend op Texel. Dit gaat alleen door bij
voldoende, d.i. ca. 30 aanmeldingen.

DEELNEMERS
DE EXCURSIES WORDT DRINGEND VERZOCHT OM BIJ ALLE
EXCURSIES VOOR DE AANGEGEVEN TIJD AANWEZIG TE ZIJN, ZODAT OP TIJD
VERTROKKEN KAN WORDEN!!
Voor de goede orde wijzen wij er op dat de in het programma aangekondigde
excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in principe uitsluitend bedoeld
zijn voor leden en huisgenoot-leden van de vogelwerkgroep.
Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.

Putter
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In memoriam
Op de nog veel te jonge leeftijd van 34 jaar is
op 30 november j.l. door een treinongeval overleden

KAREL BRINK
Gedurende vele jaren was hij een actief lid van
onze vogelwerkgroep.
Bekwaam, maar altijd bescheiden en onopvallend,
was hij dikwijls aanwezig bij excursies en tijdens
weekenden.
Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn
ouders en familieleden.

In memoriam

Op vrijdag 4 december 1992 overleed, voor ons
geheel onverwacht,
RIET SCHAAP

Zij was jaren lang lid van onze werkgroep en nam,
onder andere, regelmatig deel aan excursies en
de vogelweekeinden op de Waddeneilanden.
Zij hielp bij diverse activiteiten en werkte ook
jaren lang enthousiast en collegiaal mee aan
de tellingen in de Eempolders.
Wij wensen de nabestaanden voor de komende tijd
veel sterkte toe.
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:

E.
F.
Mw.M.Veeneklaas

Mw. G.Weerd
C.H.Wentink
Mw. J.Willemze
Mw.M.J.Wilmerink

Moerbeilaan 13
Wetering 113
Venenweg 2
Lange Heul 16
Hallincklaan 8

Kanterstraat 431
lordenstraat 30

1231
1261
1261
1403
1231
1104
2012

BM
NG

Loosdrecht
Blaricum

HX
AL
VV

Blaricum
Bussum
Loosdrecht

GX
HG

Amsterdam
Haarlem

Tel.:
02158-24390
02152-58562
02153-17046
02159-37492
02158-24645
020-6991026
023-316610

Adreswijzigingen:
Dwarslaan 6
1261 BB Blaricum
O.Amersfoortseweg 275 1212 AE Hilversum
3752 TB Bunschoten
Dopperstraat 75
F.Wagenvoort
Stichts End 107A
1244 PM Ankeveen
Mw.Y.Wagensveld-Drukker Keizersgr.445 1017 DJ Amsterdam
R.Willemstein
3755 TL Eemnes
Akkerpad 13
H.Heetebrij
P.v.Neerijnen
J.B.Visser

Naamwyziging:
Cornelis in C.Maste, Ereprijs 106

1273 SN

Huizen

02153-18128

020-6389393

02152-56118

Bedankt:
R.Beusekom

Hr.en Mevr.Bianchi
P.Brinkerink
Hr.en mevr.Bruyn
Mw.V.v.d.Horst
Mw.J.v.d.Horst
Mw.A.M.Keuning
P.Lentjes
Mw.W.Loodestein

Almere (Huizen
Naarden
Utrecht
Bussum
Utrecht
Nieuwegein
Bussum
Nieuwegein
Amsterdam-

P.S.v.d.Pol
Utrecht
Hr.en mevr.Ridderikhof, Weesp
G.A.van Rossum
Almere (Huizen)
Hilversum
Mw.P.Sprey
Hr.en mevr.Stavers Blaricum
H.v.d.Velden
Hilversum
J.Vasseur
Baarn
Hilversum
R.Wiegant
Mw.K.Wolterbeek
Naarden

De vogelkalender 1993
In de vorige Korhaan stond dat ze 'in
dus weer volop verkrijgbaar.
U kunt ze bestellen (en afhalen) bij:
Loes Hartog, B.Ingellaan 12, Ankeveen,

aantocht'
tel.

waren en nu zijn ze

035-61905

Jos Meulman, De Drost 2, Huizen, tel. 02152-57106
Jaap Taapken, Baarn, tel. 02154-20303
Joke van Velsen, Dotterbloemlaan 39, Baarn, tel.02154-18804
Ook kunt U ze bestellen door overmaking van ƒ 15,- op gironummer 4325 ten
name van de penningmeester van het Kalenderfonds te Hedel.
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Notulen

van

de najaarsvergadering op 8

vande subgroep Avifauna

september

1992

Willem-Jan Hoeffnagel

Aanwezig:

Afwezig gemeld:

Rob Kole, Nico Dwars, Jan Terlouw, Yolande Bosman, Fred
van Klaveren, Anco Driessen, Walter Langendorff, Paul
Keuning, Willem Weitjens, Jutta Gruber, Mia Kraal, Roelie
de Voogd, Jos de Wilde, Wim van de Brink, Rob van Veen,
Nico Klippel, Adri Vermeule, Vincent Kalkman, Rick van den
Akker, Johan van Galen Last, Marijke de Graaf, Dick Jonkers,
Frank van de Weijer, Wim buurland, Pieter Schut, Franzo
Hoes, Joke van Velsen, Willem-Jan Hoeffnagel.
Willem Kraak, Will Bindt, Conny Rosier, Peter Vos, Paul
van der Poel, Bep Dwars, Jelle Harder.

1. Opening.
2.

Ingekomen stukken
Verzoek van Bureau Oranjewoud orn informatie over gebied bij Eemnes,
een golfbaan aangelegd zou moeten wo'ruen.

waar

3. Notulen vorige vergadering
Frank v.d.Weijer: Zijn er nog activiteiten met SOVON georganiseerd?
Antwoord: Nee, daar is tot op heden nog weinig belangstelling voor. We
zitten wel in de districtsraad (District 10) samen met de Vogelwacht
Utrecht.
Frank v.d.Weijer: Heeft een wijziging wat betreft de noordgrens van het
werkgebied in de statuten invloed op de continuïteit van de watervogsltellingen?
Antwoord: De exacte noordgrens is nog niet bepaald. Bovendien gaan m.i.v.
1994 de tellingen mogelijk niet meer door. Ze vallen dan niet meer onder
IBN/RIN maar onder V&W/S0V0N. De tellingen worden op een aantal plaatsen
gecontinueerd, op andere plaatsen worden ze gestopt.

Wim v.d.Brink: Het PEN-eiland ligt buiten het werkgebied. Waarom hangen
we daar kasten op?
Antwoord: Degrens van het werkgebied wordt niet zo hard gehanteerd.
Jutta Gruber: Hoe zit het met de ganzentellingen (Hans Gouw),
Antwoord: Hans zal gebeld worden en woeden gevraagd een verslag in De
Korhaan te publiceren.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Toekomst van de Subgroep Avifauna
Hoe moeten we verder met de subgroep. Er is geen echt beleid. We kunnen
antwoord geven op vragen die niet gesteld worden en we krijgen vragen waar
we geen antwoord op weten. De meningen van de aanwezigen zijn verdeeld.
In klein comité (Jutta Gruber, Fred van Klaveren, Dick Jonkers, Rob Kole
en Willem-Jan Hoeffnagel) zal een discussiestuk uitgewerkt worden.

5. Plannen lopende activiteiten
a. Watervogeltellingen (Willem Weitjens)
Geen problemen. Loopt goed. Er staat een verslag in de Korhaan van

juli 1992.
b. Midwintertellingen, Waterhoentjes en Stootvogels (Wim buurland)
Gaat er nog mee door. Wil nog een keer de coördinatie op zich nbenen.
Wie wil dit van hem overnamen?
c. ïrektellingen (Fred van Klaveren)
In het voorjaar is zeven Keer geteld. Voor een aantal soorten is het
voorjaar een gunstige periode. Er zijn 1AU0 vogels waargenomen en er kout
een verslag in de Kortman. Vanaf half juli zijn weer de najaarstellingen
gestart in het Corversbos.
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d. Huiszwaluwen (Dick Jonkers)
In Huizen en Naarden zijn een aantal nieuwe lokaties. Ook is er een
nest bij een nieuwe boerderij bij de Eem. In één van de kunstnesten is
een broedgeval geconstateerd. In het derde jaar zijn in Kortenhoef
61/o van de kunstnesten (24 ex.) bezet.
e. Oeverzwaluwen (Dick Jonkers)
Bij de stort achter het hek bij RWS zijn 84 nesten geconstateerd. Er is
daar drie keer geringd (meer dan 100 vogels) en er is een Engelse ring
23 nesten.
gevonden. De GNR Groeve Oostermeentwand is verbeterd
de
te
en
er
nesten
is
aan
Naarden
gebroed
Oostdijk
gevonden
Er
zijn 12
-

in de Bloemendaler polder (Hoek
f. Ganzentellingen (Hans Gouw)
Hans Gouw is niet aanwezig

-

A'dam-Rijnkanaal/Al).

geen rapportage. Zal gebeld worden.

g. Steltlopertellingen (Jelle Harder

Willem-Jan Hoeffnagel)
Na de vergadering bleek dat deze tellingen toch doorgingen.
De coördinatie is door Willem-Jan van Jelle overgenoraen.
-

h. Knobbelzwanen (Frank v.d.Weijer)
Is afgerond. Nog niet alle info is binnen. De animo van de tellers
neemt af. Moet hier nog mee
doorgegaan worden? Vraag: kunnen deze
gegevens voor het Knobbelzwanen platform gebruikt worden. Antwoord:
Het platform houdt zich meer met juridische zaken bezig. Frank is begonnen met simultaantellingen in de ruigebieden (Randmeren, Wijde Blik,
Naardermeer (is echter niet toegankelijk)). De aantallen wisselen nogal.
i. Broedvogelinventarisaties (Zuiderheide) (Jelle Harder en Dick Jonkers)
Het verslag ligt bij Jelle voor commentaar.
j. Kerkuilen (Rick v.d.Akker)
Er hangen 26-27 kasten. Bij een boer in Waesp (waar een kast hangt)
zijn 4-5 Kerkuilen gezien (incl. jongen) evenals in Muiden/Muidarberg.
Er wordt gezocht naar controleurs van de kasten in de Vechtstreek,
richting Zuid.
,

k. Inventarisatie SBB gebieden Gooiraeerkust (Dick Jonkers)
Het rapport is klaar en gedistribueerd naar tellers en belangstellenden.
l. Tuinvogelonderzoek (Dick Jonkers)

Loopt goed (derde kwartaal) en er komen nog steeds formulieren van
voor de vakanties. Er doen veel mensen mee die niets anders doen.
m. SBB Eiland "Dode Hond" (Dick Jonkers)
Een kleine groep mensen is met boten er naar toe geweest. Een aantal
leuke soorten: o.a. Havik (broedgeval), veel JRiëtzangers, Bruine
Kiekendief en een Waterral.

6. Nieuwe activiteiten
Frank v.d.Weijer: Wil komend voorjaar starten met een onderzoek naar
Steenuilen in de Vechtstreek. Als ze aanwezig zijn kunnen we er misschien
wat aan doen (hoogstamboomgaarden, knotwilgen etc.)
Dick Jonkers; Wil een vogelsoort van het jaar onderzoeken. Deze keer de
Groene Specht. Iemand anders kan de volgende keer een andere soort
-

nemen.
-

-

Vincent Kalkman: Verwacht dat de Buidelmees vooruit gaat. Stelt een
artikel in de Korhaan voor met een duidelijke omschrijving en de oproep
om waarnemingen vooral op waarnemingskaarten te zetten.
Fred van Klaveren: Heett, samen met Yolande, 't Hol voor Natuurmonumenten
geïnventariseerd volgens de BSP-richtlijn (dus alleen de BSP-soorten).
Dit is erg goed bevallen en vermindert met name de uitwerktijd. Er zijn
erg veel soorten (Waterrallen, Snorren etc.) in grote dichtheden waargenomen. Roept anderen op dezamethode ook esns te gebruiken.
Adri Vermeule heeft de Vuntus op dezelfde manier gedaan.
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7. Rondvraag en sluiting
dakpannen
Vraag Wim v.d.Brink: De woningbouwvereniging in Huiden heeft
de
Vogelwet
In
atgevoerd.
de
container
Gierzwaluwen
middels
inclusief
maar
dit
beter
geregeld,
Floraen
Faunawet
wordt
dit.
de
nieuwe
In
kan
en
deze is nog niet in werking. Ook worden er nog steeds Knobbelzwanen
-

Houtduiven afgeschoten.

Vergadering

van

de subgroep Avifauna

Willem-Jan Hoeffnagel
Op dinsdag 12 januari 1993 houdt de subgroep Avifauna weer haar halfjaarlijkse vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden in Kasteel Groeneveld
te Baarn en zal om 20.00 uur aanvangen. Tijdens deze vergadering zullen de
volgende punten aan de orde komen:
-

-

-

Stand van zaken betreffende de subgroep Avifauna. Dit betreft met name
het beleid wat we gezamenlijk voor de Subgroep moeten ontwikkelen.
Stand van zaken van de inventarisaties en tellingen.
Plannen voor de komende tijd.

Gezien het bovenstaande wil ik aan de huidige coördinatoren vragen:
Mij op de hoogte te brengen van de stand van zaken indien zij zelf verhinderd zijn;
Aan mij door te geven als zij van plan zijn om met bepaalde activiteiten
te stoppen.

-

-

De notulen van de vorige vergadering (op 8 september 1992) zijn elders in
deze Korhaan te vinden. Gelieve deze notulen mee te nemen als er opmerkingen

wil ik aan iedereen, die met plannen rondloopt om een bepaalde
activiteit op te starten, vragen om deze plannen zo vroeg mogelijk aan mij
door te geven. Mijn adres en telefoonnummer staan achterin de Korhaan.

Tot slot rest mij dan nog om iedereen uit te nodigen om naar deze avond te
komen. Hoe meer actieve mensen, des te meer plannen gerealiseerd kunnen
worden.

Oproep:

gegevens

over

vervolging

van knobbelzwanen

De Knobbelzwaan veroorzaakt schade en overlast in de landbouw. Om de schade
te beperken laat de overheid jaarlijks ongeveer een kwart van de populatie
schieten. Het gaat daarbij om het aan vergunning gebonden, legaal doden van
beschermde vogels.
De Stichting Knobbelzwanen-Platform stelt zich ten doel: het bevorderen
van ethisch en wetenschappelijk verantwoorde alternatieven voor het huidig
afschotbeleid.
Een van de aandachtspunten daarbij is het in kaart brengen van de aard, omvang en verspreiding van de illegale vervolging van Knobbelzwanen in Nederland (zwanen doodslaan, nesten vernielen e.d.).
Informatie over deze overtredingen van de vogelwet wordt gevraagd in de vorm
van kranteartikelen, publicaties, getuigenissen, bevindingen en geruchten,
onder vermelding van bron, plaats en datum van het voorval.
Gegevens over illegale vervolging van Knobbelzwanen kunnen worden gezonden
aan: Stichting Knobbelzwanen-Platform

Afdeling Misstandenregistratie
Postbus 1028
1200 BA Hilversum
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“Ooievaars”
B. v.d. Brink
09-10- '92.
Na een weekje Texel met m'n vrouw en schoonmoeder (..ja schoonmoeder, het
kan!), de auto uitgeladen en de koffers uitgepakt. Daar zaten we, moe maar
voldaan, aan felst diner toen de telefoon ging. M'n zwager uit Muiderberg,
opgewonden: "Er vliegt steeds een hele grote vogel langs ons huis, over de
vaart. Volgens mijn vogelboekje is het een Ooievaar!. Echt waar.... heel groot,
wit met zwart. Daar heb je hem weer.... mòi.... Kijk!!Nog één! het zijn er
twee, nog meer, schitterend.... drie, nee vier. Jée hé, wel een stuk of vier,
vijf. Te gek, je zou ze eens moeten zien".
Tegen m'n vrouw: "Ans, je broer Henk aan de telefoon. Er vliegen een stuk
of 4 à 5 ooievaars op de Hakkelaar om z'n huis heen. Zullen we gaan kijken?"
"Hè ja, dat wil ik ook niet missen!"
"Henk, we komen er direkt aan."
Haastig de verrekijkers, een vogelgids en de jassen mee. Tegen onze zoon
(19 jaar): "Ruim jij zo af? En doe je de afwas even?" Achterlatend een half
aangebroken maaltijd voor drie personen spoedden we ons met te grote snelheid door Huizen en Naarden naar Muiderberg. Een race tegen de ondergaande zon
in de hoop niets te missen. Kwart over zes zijn we in Muideberg. En ja hoor,
daar zaten bij de buurman op z'n boerderij vier ooievaars en cirkelden er nog
twee rond. We konden ze van zeer dichtbij goed bekijken.
"Te gek he, ooievaars op m'n dak" zei de boer. "Ik woon hier nu ruim 50 jaar,
maar zoiets heb ik hier nog nooit meegemaakt."
De hele buurt kwam kijken. Ouders met kinderen. Ophet kruispunt stopten diverse
automobilisten en stapten uit de auto om ze te bewonderen. Zes ooievaars
te gek! Bij toerbeurt leenden we onze kijkers uit. Voor iedereen een belevenis.
De ooievaars bleken allen geringd. Mijn vrouw belde Ron en Wim van den. Brink,
die zeer vlot ter plekke waren.
Inmiddels was het aardig donker geworden. De maan en het licht op het kruispunt zorgden voor voldoende licht om goed te blyven observeren. Na zo'n uur of
drie stond ik daar alleen, door en door verkleumd van de kou, niet weg te
branden. Tot Ans me dwong een kopje koffie te komen drinken.
...

Zes van de zeven ooievaars bij Muiderberg (Foto: Jelle Harder)
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Eenmaal binnen bedacht ik wat leden van de vogelwerkgroep te bellen.
Dick Jonkers: niet thuis; "Hij zou zeker nog gekomen zijn" vertelde Marijke mij.
Adri Vermeule (een kersvers erelid). Het telefoonboek vermeldde maar liefst
negen en zestig Vermeule's, maar geen erelid. Dus onbegonnen werk. Nico
Dwars, Freek Beffers, Jelle Harder. Jelle zou de volgende ochtend vroeg komen
kijken. Voor we naar huis gingen besloot ik nog eenmaal te gaan kijken. Daar
stond de boet met z'n vrouw. "Ik heb geprobeerd de 'Gooi en Eemlander' te
bellen maar ik heb geen zin om tegen een antwoordapparaat te kletsen" vertelde hij me. "Wel heb ik een boodschap op de regionale kabelkrant laten
zetten". "Oh", zei ik "dan kan het nog aardig druk worden vannacht".
Na nog eenmaal alle zes de ooievaars te hebben geobserveerd beloofde ik Ans
In een daarna gezellig uurtje met een hapje en een drankje
binnen
lazen we het nieuws van de kabelkrant. Dit luidde als volgt:

te■komen.

'OOIEVAARS
Vermoedelijk op doorreis naar het warme Zuiden is vrijdagavond
een groep van zes ooievaars neergestreken op het dak van de
boerderij "Nooit Gedacht". Daar hadden zij een plek voor de nacht
gevonden.
Volgens enkele vogelliefhebbers ging het om geringde ooievaars'
Hopende een bijzondere melding te hebben besloot ik de Dutch Birding-lijn te
bellen. Geen nummer. Dus: 008- Dit nummer bleek veranderd te zijn in een 06-lijn.
Inlichtingen: Er zijn nog een x-aantal wachtenden voor U
Eindelijk; 'Goedenavond, inlichtingen!' 'Dutch Birding line? Nooit van gehoord!'
Pauze.Even later: 'Hallo meneer, het nummer is 06-32032128.'

Zes Ooievaars op het dak van boerderij "Nooit Gedacht"
v.d. Brink

Tekening: Bertus

En ja hoor: "Een Klapekster op Terschelling. Bergfluiter Egtnond aan Zee.
Drie GRote Piepers, enz. enz
Voor het doorgeven van soorten kunt u
078-80935 bellen!"
Ik kon mijn boodschap inspreken.
Toen we rond twaalf uur thuis waren checkte ik of de boodschap was aangenomen
Niet dus!
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De thermoskan en warme kleding klaar gelegd. Zo gingen wij de nacht in met de
wekker op half zes. Toen deze afliep twijfelde ik eerst nog of ik wel zou
opstaan. Op aandringen van Ans (Ga nou maar, want je hebt er de hele dag
spijt van) toch maar eruit. Eerst even Dutch Birding bellen. Geaccepteerd!!
'Zes geringde ooievaars bevinden zich op een
boerderij aan de Hakkelaarsbrug te Muiderberg,

Noord Holland.'

M'n hart klopte duidelijk sneller. Wat opgejaagd spoedde ik mij (alleen) naar
de Hakkelaarsbrug, Daar zaten ze nog op dezelfde plaats, stuk voor stuk.
Twee jongens van een jaar of tien (van de vorige avond) waren mij voor met
goedkope verrekijkers en een rammelig fototoestelletje dat niet werkte.
(Jammer, want deze toekomstige vogelaars hadden zeker een mooie foto verdiend). Nog in het donker, onder het genot van een beker koffie, wachtten
we geduldig af tot de zon opkwam. Rond tien voor half zeven besloot ik in
de schemer een schetsje te maken.Geconcentreerd zat ik naar de zesde ooievaar
te kijken en zag niet dat de andere vogels opvlogen. Al cirkelend tussen de
herfst-schrale boomkruinen leken ze af te glijden, richting het Naardermeer,
Inmiddels arriveerde Jelle Harder. Jammer jelle, ze zijn net opgevlogen.
Nog een toeschouwer; Verdomme, ik kom altijd voor niks en hij vertrok weer
huiswaarts.

Jelle besloot de randweg langs het Naardermeer te rijden naar de trektelpost
in het Corversbos. Ik koos voor nog eenmaal een blik vanaf de brug in de polder
te werpen, en
tot mijn verbazing zie ik de ooievaars vlak vooraan in het
weiland fourageren. Met wat moeilijke gebaren kon ik nog net Jelle tot stoppen
bewegen. Samen observerend ontdekten we geen zes maar zeven ooievaars. Vijf
waren geringd aan hun linker poot en twee aan hun rechter.
Al fouragerend stroopten de vogels in banen, pikkend en slikkend, heen en
weer, het weiland af. Jelle fotografeerde ze vanuit verschillende hoeken.
De zon kwam door en het werd een prachtige herfstdag met ideaal licht.
Rond acht uur vertrok Jelle naar de telpost. Zelf had ik min of meer besloten
nog een uurtje te blijven genieten.
Twee en twintig Roeken.
Een honderdtal Kieviten (vaak opvliegend).
Vier Grauwe ganzen.
Tientallen Aalscholvers.
Tien voor half negen een Torenvalk, biddend.
Drie Buizerds, waarvan één door Kraaien werd belaagd.
Twaalf Knobbelzwanen.
25 koeien, met zijn hond.
Een boer achter
De ooievaars fourageerden rustig door.
Een kat, even alle halzen gestrekt.
Op de achtergrond een jager, die zeer regelmatig z'n geweer liet horen.
Dan begin ik een gevecht met mezelf. Nog langer blijven of naar huis?
Ik wil ze zien opvliegen!! Maar ja, hoe lang nog?
Er passeren twee fietsers, een jongen met zijn moeder. Ze kijken om, komen terug.
+

Vraag:

"Zijn dat de ooievaars

van de

kabelkrant?" "Ja",

zei ik.

Tegen haar zoontje: "Dat zijn nou ooievaars. Je weet wel, van de Baby's."
"Wat een boel. Hoeveel zijn het er eigenlijk?"

"0, ik ben

zo gek op de natuur, he. Als ik op het toilet zit hoor ik vaak

ganzen overvliegen".
"0 ja?", was mijn reactie.

Terwijl wij zo converseerden vloog een helicopter laag over het weiland.
Die zoeken nog naar brokstukken van het vliegtuig, vervolgde zij. Nou, wij gaan
maar weer, bedankt hoor. Doeiiii
de ooievaars! Weg! Alle zeven!
Potverd
Gelukkig maar dat ze laag zwevend, in cirkels vlak bij me, zo'n vijf minuten
zich prachtig lieten bewonderen. Langzaam dreven ze af richting Naarderbos.
Daar raakten ze uit mijn gezichtsveld.
Ik had het gevoel alsof ze van mij waren.
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Buiten verwachting
Paul van der Poel
Iedereen weet dat vogels je steeds weer verrassingen bezorgen.
Over het algemeen is het echter zo, dat je weet waar je bepaalde soorten
op bepaalde tydstippen kunt verwachten. Onder bepaalde omstandigheden kun
je ze ook wel eens aantreffen op minder waarschijnlijke plaatsen.
Zo kan het gebeuren dat tijdens de trektijd in het voorjaar een Kleine
karekiet een hele dag ergens in een achtertuintje (geen water in de hele
omgeving, zelfs geen vijvertje) in een struik een hele dag lang zit te
of beter gezegd nacht
is de vogel verdwenen.
zingen; de volgende dag
Anders wordt het wanneer je een vogel tijdens het broedseizoen in een afwijkende biotoop aantreft. Vaak denken we dan aan de biotoop waar wij wonen,
of de biotopen van de gebieden waar wij komen, bijvoorbeeld 'Nederland'.
Velen van ons zullen zo bij een Fluiter meteen als biotoop noemen 'beukenbossen' veelal met de vermelding 'zoals op de Veluwe'. Wanneer je echter
naar Schotland gaat, zul je bemerken dat hellingbossen (zonder beuken) met
betrekkelijk veel onderbegroeiing vele Fluiters herbergen, terwijl je bij
reizen langs de Oostzee merkt dat de Fluiter daar ook volop voorkomt in
kleine elzenbosjes temidden van uitgestrekte rietvelden. Het is maar net
wat jij (of de vogel) gewend is.
Zo geven wij ons veel moeite de Gierzwaluw te helpen met het vinden van nieuwe
nestgelegenheden, omdat vele plekken door afbraak en dakrenovatie verloren
gaan. Het is al vaker vermeld dat de soort zich moeilijk vestigt op nieuwe
plaatsen, als daar in de directe omgeving geen Gierzwaluwen broeden. Toen
Jan Bos en ik dit jaar voor de Stichting Natuurreizen een reis door Schotland leidden was daar een aardige verrassing met Gierzwaluwen voor ons.
Bij ons bezoek aan Abernathy Forest en Loch Garten (Grampian Mountains) werden
we rondgeleid door de opzichter van dit reservaat van de Britse vogelbescherming. Op een gegeven ogenblik wees hij op een oude den, waar op zo'n 15 meter
hoogte een oud spechtegat te zien was. Hij vertelde dat het jaar ervoor daar
een Gierzwaluw in gebroed had. Verbazing alom, temeer toen hij vertelde dat
er dit jaar 9 tot 11 paar Gierzwaluwen in oude spechtenesten broedden!
Tot slot vertelde hij nog, dat hij in zijn tuin een nestkast had opgehangen
voor Gierzwaluwen. Dit was een etage-nestkast op een paal, bestaande uit
een vierkante houten 'koker' met twee tussenschotten en gaten in drie verschillende zijkanten. Deze nestkast was meteen al het eerste jaar ontdekt
en geaccepteerd als nestplaats door Gierzwaluwen.
Bij een volgende reis (de Stichting hoopt volgend jaar weer een Schotlandreis te organiseren) hoop ik wat meer gegevens hierover te krijgen.
-

-

Onderzoek naar Nijlgans in ons gebied
In de afgelopen vijftien jaar is de Nijlgans van een exotische vluchteling
uit wildcollecties, uitgegroeid tot een vaste gast in het veld, ook in het
Gooi en (vooral) in de Vechtstreek.
Over de gevolgen van deze ontwikkeling en over de omvang van het aantal
Nijlganzen in ons gebied is nog maar weinig bekend. Omdat ik uit eigen
waarnemingen weet dat de groei groot is, ben ik een klein onderzoekje
begonnen, dat zal leiden tot een publikatie in onze eigen Korhaan.
Om een completer beeld te krijgen ben ik naarstig op zoek naar meer, nieuwe
en bijzondere waarnemingen in ons eigen werkgebied. Daarbij zijn ook gedragswaarnemingen van belang. Er zijn namelijk veel vermoedens over agressief
gedrag van Nijlganzen tegenover soortgenoten en adere vogels, maar er is
(zeker uit ons gebied) weinig met zekerheid vastgesteld.
Daarom vraag ik iedereen die waarnemingen heeft van Nijlganzen die aan mij
door te geven. Vooral uitvoerige beschrijvingen kunnen zeer waardevol zijn.
Bedankt voor de moeite!

Pieter Schut
Rietmeent 98,
1218 AZ Hilversum.
»
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Resultaten ganzentelling, winter 1991-1992
Hans Gouw
De jaarlijkse ganzentelling wordt internationaal georganiseerd ora de ganzentrek in Europa in beeld te brengen.
Onze vogelwerkgroep draagt daar elk jaar aan bij door de telresultaten voor
het Gooi en omstreken te verzorgen.
De resultaten lopen soms sterk uiteen voor ons gebied, want bijvoorbeeld een
strenge vorst kan ervoor zorgen dat er geen gans gezien wordt.
Voor ons werkgebied moeten we dus voorzichtig zijn met conclusies omtrent
toename of afname van de aantallen ganzen. Toch wordt langzamerhand duidelijk
dat de ganzen, als ze er zijn, zich steeds ophouden in bepaalde gebieden.
Favoriete polders voor de ganzen zijn bijvoorbeeld: de Polder Achteraf, de
Eempolders, Heintjesrak en Broekerpolder, Horn- en Kuyerpolder, Aetsveldse
polder en Meer Uiterdijkse polder.
In andere polders worden weinig of geen ganzen waargenomen.
De telling voor de komende winter zal gericht zijn op die polders waar
meestal ganzen worden gezien. Voor de polders waar ze bijna niet gezien worden
doen we een paar steekproeven op de vastgestelde teldata.
Hieronder volgen de resultaten uit ons werkgebied van het telseizoen 1991-'92

nov.'91

dec.'91

343
0
142
0

Grauwe gans
Rietgans
Kolgans
Nijlgans
Indische gans

jan.'92

febr.'92

mrt.'92

18

416

0

3

756

176

247
67
796

0

2

12

188
14
21
13

1

0

0

0
0
Andere soorten zijn niet waargenomen.

Ter vergelijking noem ik nog een paar andere belangrijke ganzengebieden in de
provincie Noord-Holland.
Volgens de telresultaten van de winter 1991-1992:
Texel

Grauwe gans:
Rietgans
Rotgans

:

Waterland-Oost

Kolgans

:

Wieringermeer

Rietgans

:

Rotgans

:

:

gemiddeld enkele honderden
bijna 3000 in jan. 1992
gemiddeld 5000, met een piek van 10.000 in
maart 1992
gemiddeld enkele honderden,
7000 in febr.1992

met een

piek van

gemiddeld enkele honderden, met een piek van
3000 in dec.'91 en jan.'92
gemiddeld enkele honderden met een piek van
2100 in febr.1992.

De tellers van winter 1991-1992 waren:
N.Klippel, J.van Bergeijk, R.v.d.Brink, M.v.d.Pol, J.Terlouw, 0.Wildschut,
F.v.Klaveren, Y.Bosman, F.v.d.Weijer, L.Hartog.
Allen hartelijk bedankt voor de inzet.

KOLGANS

Anser

albifrons
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Huiszwaluwenvestigingen

in

1992

Dick+A. Jonkers
De reeks tellingen van huiszwaluwnesten in het Gooi en omstreken werd ook
in 1992 weer voortgezet. Het is de vijftiende telling in successie. Het aantal nesten dat gevonden werd lag hoger dan in het voorgaande jaar, maar
geeft nog geen indicatie dat de populatie in het onderzoekgebied zich aan
het herstellen is. De stijging komt overeen met de ervaringen die tijdens het
landelijke huiszwaluwenonderzoek zijn opgedaan.

Nestelactiviteiten en het weer.
Zowel de lente als de zomer waren goed. Mei was extreem warm met zeer zonnig
weer ert het was vrij droog. Aansluitend was het in juni zeer warm en zonnig
met een voor die maand normale hoeveelheid neerslag. In juli waren de temperaturen lager en was het warm en over het algemeen was het in die maand
aan de droge kant. Augustus vertoonde een wat somber weerbeeld. Het was toen
wel warm, maar het regende veel, waardoor het gemiddeld genomen een zeer
natte maand was. Het gevolg van de warmte en de daarmee gepaard gaande
droogte was, dat er nogal wat nesten van hun aanhechtingsplaats loslieten.
Het aangevoerde materiaal was kennelijk niet vochtig genoeg en hechtte bovendien niet voldoende aan de ondergrond. De nestelactiviteiten namen toe in juni,
toen het vochtig genoeg was.
Kunstnesten.
Het aantal bezette kunstnesten in Kortenhoef was weer hoger dan in het vorige
jaar. Toen waren er twaalf bezette nesten, nu waren het er veertien. De eerste
vestiging in de kunstnesten in het proefproject van Vogelbescherming was een
feit. Eén paartje waagde de sprong en bezette een alternatieve nestelplaats.
Het is te hopen dat het niet bij deze ene vestiging blijft. In Eembrugge bouwde
een paartje een nest naast een tweetal kunstnesten. Dit verschijnsel is wel
meer opgemerkt. In Ommeren, een dorp in de Betuwe, gingen Huiszwaluwen pas
over tot het stichten van een kleine kolonie, nadat er enkele jaren kunstnesten hadden gehangen. Voor die tijd hadden er in die omgeving geen Huiszwaluwen genesteld. Dat ook elders in Nederland kunstnesten wel degelijk
succes kunnen hebben, blijkt uit een project in Weerselo (Ov.). Nadat in 1991
veertig kunstnesten waren opgehangen, werden er in het aanvangsjaar tenslotte
dertien bewoond. Een uitbreiding van het aantal kunstnesten tot 173 in 1992
leidde tot een bezetting van in totaal 56 nesten.
Overigens moet wel worden voorkomen dat overal maar kunstnesten worden opgehangen. In eerste instantie zal altijd moeten worden getracht geschikte
nestelplaatsen te creeren met voldoende aanbod aan nestmateriaal, opdat
de Huiszwaluwen hun nesteldrang kunnen uitleven.
Aantallen.
Met een aantal van 823 nesten was er een stijging van 14% t.o.v. het voorgaande jaar. De toename bleek zich voor te doen in elf van de achttien onderzochte gemeenten; een achteruitgang was er in zes gemeenten en in één plaats
bleef het aantal gelijk. Het verschijnsel toe- en afname in dicht bij elkaar
liggende gebieden roept tal van vragen op. Waarom nam het aantal broedparen
in 's-Graveland af en is er een toename in het aanliggende Kortenhoef?
Vestigden Huiszwaluwen uit de eerstgenoemde plaats zich in het buurtdorp?
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Een opvallende toename (24%) werd gemeld uit Huiden, Muiderberg en Weesp
(80%). Die van Weesp is verklaarbaar. Aan de Kreugerlaan daar werd een
nieuwe kolonie ontdekt, die al jaren bleek te bestaan maar tot 1992 aan
de aandacht was ontsnapt. Deze kolonie bestond uit 30 nesten; circa vijf jaar
geleden waren dat er volgens de bewoners van het pand waaraan de kolonie zich
bevindt drieëntwintig en na de ramp in Tsjernobyl dertien. Het vooruitgangspercentage in de andere gemeenten wordt vertekend door de kleine aantallen,
waardoor waarden ontstaan tussen de 6% en 137%. Iets dergelijks doet zich
ook voor op plaatsen waar de Huiszwaluw achteruit ging; daar lagen de waarden
tussen de 10% en 100% (Tabel I).

Tabel I. Aantallen nesten van Huiszwaluwen per telgebied in 1992
Aantal nesten

Toe- of afname
in

Muiden/Muiderberg

Eembrugge
Eemdijk

215 (173)
68 (35)
(8)
19
24 (27)
37 (41)
28 (21)
29 (18)
45 (51)
13 (24)
17 (16)
23 (39)
76 (57)
54 (46)
5
(5)
74 (63)
34 (23)
16 (13)
(2)
1
45 (56)

Totaal

823 (718)

Weesp
Nigtevecht
Nederhorst den Berg
Vreeland

Loenen
Nieuwersluis
Naarden

Bussum (gemaal Karnemelksloot)
Ankeveen

's-Graveland
Kortenhoef
Loosdrecht

Hollandse Hading
Huizen

Blaricum
Eemnes

1991.

()=

%

+

24

80
+137
11
+

1

,

-

-

+

+

-

-

+

-

+

10
31
50

12
46
6
41
33

+

17

+

17

0
48
20
-100
20
+
+

-

Een plek waar de Huiszwaluwen tot nu toe nog niet nestelden, waren de Eempolders. Als gevolg van de landinrichting worden ten westen van de Eem nieuwe
boerderijen met opstallen gebouwd. Bij een ervan werd een nest gevonden.
Mogelijk gaan zich in de toekomst ook bij andere nieuwe boerderijen Huiszwaluwen
vestigen.

Broedplaatsen.
Op twee verschillende lokaties aan een flat in Huizen werden enkele nesten
gesignaleerd. Het is te hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet, want dat
zou betekenen dat dan voor het Gooi nieuwe nestelplaatsen, mits op gunstige
plekken gelegen, de stand wat zouden kunnen opkrikken. Het nest in de Eempolders bevond zich aan een bedrijfsgebouw naast de boerderij. Een nest aan
zo'n modern gebouw is geen noviteit. In Zuidelijk Flevoland werd in 1992
een kolonie aan een bedrijfsgebouw bij een veehouder gevonden. Het opmerkelijke was, dat rond die in het cultuurland liggende boerderij als gevolg van
de bedrijfsvoering overal vochtige situaties voorkwamen.
Huizen in de bebouwde kom vormen jaarlijks de hoofdmoot van de plaatsen waar
genesteld wordt. Hieraan bevonden zich 190 "kolonies". Aan vrijstaande huizen
werden op 39 plaatsen "kolonies" gevonden en aan vrijstaande boerderijen 23.
De soort doet zijn Nederlandse naarn dus wel eer aan.
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Schuren (5), kazernes (2), gemalen (2) en een fabriek (1) vormden de overige
lokaties waaraan genesteld werd. Sinds de invoering van de zogenaamde S0V0N
formulieren worden de gegevens per lokatie genoteerd. Deze methode biedt
mogelijkheden om verplaatsingen, toe- of afname van kolonies en hervestigingen
te volgen. Door de gegevens in te voeren in een databestand zullen deze
verschijnselen in de toekomst nog beter kunnen worden gevolgd. Een steekproef
uit de in 1992 verzamelde gegevens leerde, dat op een aantal plaatsen de
zwaluwen verdwenen, maar zich soms in de onmiddellijke omgeving vestigden.
Of dit dan dezelfde broedparen zijn als die van het voorgaande jaar, is niet
na te gaan, Ringonderzoek zou hier uitkomst kunnen bieden.

Koloniegrootte.
Grote kolonies zijn nergens in het onderzoekgebied aanwezig. De reeds beschreven
kolonie aan de Kreugerlaan in Weesp was de grootste. In de categorie 11-25
nesten bevonden zich acht kolonies en in die van 6-10 achttien. De kleine
kolonies (130) van 2-5 nesten hadden de overhand. Ook de "kolonies" waar
slechts één nest aanwezig was (123) waren goed vertegenwoordigd. De relatie
met de huizen in de bebouwde kom, veelal aan de randen, is overduidelijk.
Er zijn echter ook gemeenten, zoals Huizen, waar het voorkomen zich niet tot
de rand beperkt en geschikte woonwijken zijn gekoloniseerd. Waarom het nestelen binnen de urbane sfeer vrijwel altijd één of slechts enkele nesten tot
gevolg heeft, is onduidelijk. Naast de nestelplaatsen is overal voldoende
ruimte aanwezig. Dat blijkt ook uit een woning aan de Vossenstaart in Huizen,
die zich aan het eind van een rijtje huizen bevindt. Op die plek is een kolonie
van achttien nesten.
Verstoring en bescherming.

lE

Hoewel de Huiszwaluw door het uitblijven van de Flora- en Faunawet
zeer lange tijd in voorbereiding ter vervanging van o.a. de Vogelwet 1936)
nog steeds vogelvrij is, werd dit jaar geen melding gemaakt van het afstoten
van nesten. In de oude wet is dit nog toegestaan. Wel werd melding gemaakt
van het afbreken van een dak (Weeshuiskazerne Naarden) tijdens het broedseizoen.
Een deel van de daar aanwezige kolonie werd door de werkzaamheden verstoord.
Bij het aanbrengen van een nieuw dakbeschot in het broedzeizoen op een woning
in Huiden werden de huiszwaluwbroedsels op drie plaatsen verstoord (mededeling W.van der Brink). Er is ook een positief bericht. Bewoners van een
pand in Eemdijk brachten een brede plank onder de nesten aan, zodat zij geen
overlast ondervonden van de uitwerpselen van de jongen.
Een van de oorzaken van de achteruitgang
het verdwijnen van nestelgelegenheid, werd vroeger nog wel eens gecompenseerd door de bouw van nieuwe wijken
tijdens uitbreidingen van gemeentes. Dat is tegenwoordig nauwelijks meer het
geval. Bovendien worden ruim overstekende dakdelen vrijwel niet meer toegepast. Nieuwe vestigingen op die plaatsen zijn dan uitgesloten. Een andere
binnen ons land liggende factor is de afwezigheid van mogelijkheden om geschikt
materiaal voor de bouw van een nest te verzamelen. Plaatsing van bakken met
modder of het creeren van vochtige plaatsen kan dit manco verhelpen. Het
aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid op geschikte plaatsen kan ook een
oplossing zijn. (Zie hiervoor 'Vogels zien en beschermen', Harder (red.)1992).
Op plaatsen zonder overstekende dakdelen of geschikte dakgoten kan vestiging
gestimuleerd worden door licht geschilderde planken al dan niet met kunstnesten bijvoorbeeld aan huizen en aan muren van fabrieken op industrieterreinen te bevestigen. In eerste instantie moet altijd geprobeerd worden de
zwaluwen zelf de kans te geven te gaan bouwen. Een of twee kunstnesten als
aantrekkende factor is dan meer dan voldoende.
,
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Dit verslag zou nooit kunnen worden gemaakt zonder de medewerking van de
mensen die de tellingen hebben uitgevoerd. Hierbij dank aan al die veldwerkers,
waarvan er vele al jaar in jaar uit de noodzakelijke gegevens verzamelen.
Deze medewerkers waren: F.A. van de Akker, I. van de Akker-Karsemeyer,

Y.Bosman, A.C.Driessen, N.Dwars, L.J.Dwars-van Achterbergh, J.Gouw, H.Hardon,
R.Hofmeester, D.A.Jonkers, F.A.van Klaveren, N.A.Klippel, W.Langendorff,
J.Meyer, L.Mudde, M.van der Pol, K.Pranger, H.W.Reddingius-Schreuder,
J.Rouhof-Nagel, J.Terlouw en A.P.Vermeule.

Aanbevolen literatuur:
Harder J. 1992. Vogels zien en beschermen. Soortbescherming en vogelhutten
in het Gooi en de Vechtstreek. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Hilversum. Uitgave no.79.

VWG-Bestuur: superornithologen of amateur-kijkers?

Pieter Schut
Het bestuur van de vogelwerkgroep Gooi en Omstreken bestaat uit vogelaars.
Natuurlijk, dat klinkt logisch, maar er komt weinig van vogels kijken terecht,
zeker in dit drukke jubileumjaar. Daarom ontstond het idee om voor de vergadervogelaars maar eens een speciale excursie te organiseren. Konden ze
tenminste eens over vogels praten in plaats van over symposia, bestemmingsplannen of huisvestingsproblemen.
De grote dag was 21 november en de organisatie was natuurlijk in handen van
Joke van Velsen, die niet voor niets in het bestuur verantwoordelijk is voor
de excursies. Negen van de twaalf bestuursleden waren present en gewapend
met kijkers, telescopen en veel warme chocolademelk reden ze gezamenlijk naar
de Noordhollandse kust.
Nog maar goed en wel uitgestapt bij het begin van de Hondsbossezeewering in
Camperduin, waren de meesten al direct gelukkig. Er vloog een Slechtvalk
over, een niet-alledaagse verschijning die zorgde voor de nodige onrust onder
de andere vogels in de omgeving.
Tijdens de volgende wandeling langs de kustlijn waren de grootste verrassingen
een Grote Jager, een late Visdief en vele, vele Steenlopers.
Vanaf de dijk werd vervolgens de blik gericht op het daarachter gelegen gebiedje De Petten. Kluut, Wintertaling, Smient, Bonte Strandloper en Bergeend
zorgden hier voor de nodige afwisseling.
Even dacht Dick Jonkers dat hij ook een Stellers Eidereend kon bijschrijven,
maar het vrouwtje liet toch de nodige twijfel achter. Zekerheid was er echter
wel een stuk verderop in de polder, waar velen voor het eerst van hun leven
tussen Brandganzen, Grauwe :;ganzen en Kolganzen die ene Roodhalsgans opmerkten
De middag werd besteed in bos en duin rond Schoorl. Hier was echt tijd voor
bezinning, want veel vogels vlogen er die zaterdag niet rond. Bij uitspanning
De Berenkuil zag Dick Jonkers er toch nog een. Het was zijn goede vriend Cees
Dooievaar, boswachter in de Schoorlse duinen bij Staatsbosbeheer.
Ooievaar schetste een triest beeld van z'n geliefde terrein. Door de grote
recreatieve druk en door de onhoudbare opkomst van de vos is er van de vogelrijkdom van weleer weinig meer over. De Wulp is hier al geheel verdwenen en
het ziet er naar uit dat ook van de grote meeuwenkolonies al volgend jaar

niets meer over is.
Na al die sombere bespiegelingen was er aan het eind van de dag toch nog
positief vogelnieuws. Vanaf een hoog uitkijkpunt op het duin zagen de liefhebbers het opvallende vliegbeeld dat hoort bij de Raaf. Voor veel bestuursleden
een nieuwe soort, waaruit maar weer eens blijkt dat dat bestuur van onze VWG
niet bestaat uit super-ornithologen, maar uit eenvoudige amateur-kijkers.
Na afloop volgde een uitgebreide evaluatie in café-restaurant Honky Tonk in
Schoorl. Zonder hoofdelijke stemming ging het bestuur akkoord met een voorstel
van voorzitter Rob Kole om van de bestuursexcursie een jaarlijkse traditie
te maken. Na het succes van deze excursie staat het wel vast dat het voorlopig
geen moeite meer zal kosten om nieuwe leden voor bestuurs- en subgroepactiviteiten te vinden.
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Criterium ‘Moeilijke’ soorten is discutabel
Jeroen Brandjes
Met verbazing bekeek ik in Korhaan nr. 3, jaargang 26 (juli 1992), de lijst
van zogenaamd 'moeilijke' soorten, waarvan voor taan, indien waargenomen,
een extra omschrijving gemaakt dient te worden om in aanmerking te komen
voor publicatie. Dit idee lijkt mij goed, maar het criterium "zeldzaam tot
zeer zeldzaam" als uitgangspunt voor deze regel vind ik op zijn minst

discutabel.

De lijst bevat bijvoorbeeld soorten als Bijeneter, Scharrelaar, Waterspreeuw,
Papegaaiduiker, Grote trap, enzovoorts. Ik begrijp dat deze soorten zeldzaam
zijn in onze regio, maar wat is er 'moeilijk' aan als het aankomt op determineren van deze soorten? Je 'vergissen', zoals genoemd staat in het betreffende artikel, lijkt mij bij deze soorten minder waarschijnlijk dan bij soorten
als Kuifduiker en Geoorde fuut in winterkleed, of niet-zingende Fitissen/
Tjiftjaffen, of Kleine karekieten/Bosrietzangers. Is het bij deze algemene
soorten minder erg als er vergissingen gemaakt worden?
De lijst bevat ook soorten als Grauwe fitis en Taigaboomkruiper. Dat lijken
mij terecht kandidaten voor een gedetailleerdere beschrijving. De soorten lijken
immers sprekend op hun geslachtsgenoten. Een beschrijving van hun roep, wenkbrauwstreep,
verhouding tertiallengte t.o.v. handpenprojectie, pootkleur,
verenkleed, snavel, etc., is noodzakelijk voor een juiste determinatie.
Bij de keuze van de soorten is volgens mij van bronnen gebruik gemaakt, refererend aan het verleden ("Vogels tussen Vecht en Eem" bijvoorbeeld). Nb: Er
staat namelijk Grote Pijlstormvogel in de lijst. Dit verbaast mij. Waarom staan
Noordse pijlstormvogel, Grauwe pijlstormvogel en Vale pijlstormvogel er niet
bij? Grauwe pijlstormvogels en Vale pijlstormvogels kunnen, vooral zwemmend
en in situaties waarin hun grootte moeilijk te schatten is, erg makkelijk
met elkaar verward worden. Noordse en Grauwe pijlen zijn in Nederland als
geheel ongeveer 100 keer talrijker van Grote pijlstormvogels, maar in onze
regio nog nooit waargenomen (tenminste niet tot 1985 volgens "Vogels tussen
Vecht en Eem"). De kans dat er in de toekomst na een stevige noordwester
van krachtje tien een Noordse of Grauwe pijl naar onze regio afdwaalt is
daarom groter dan de kans dat er hier ooit een tweede Grote pijlstormvogel
wordt gezien. Boven alles is de Grote pijlstormvogel toevallig net de pijlstormvogel met de meeste en de duidelijkste veldkenmerken (van de in Neder-

land vastgestelde soorten).
De lijst bevat niet de soorten die hier extreem zeldzaam zijn, namelijk soorten
die in de toekomst, of misschien op dit moment, voor het eerst in de regio
worden waargenomen. Bijvoorbeeld een Haakbek of een Geelsnavelkoekoek.
Om dit hiaat te voorkomen zou er een lijst opgesteld kunnen worden die
soorten bevat die niet nader beschreven hoeven te worden. Dus een lijst waar
soorten als Putter, Smient en Huismus op voorkomen. De erg algemene soorten
zoals laatstgenoemde kunnen natuurlijk genegeerd worden, ALS ze al worden
ingezonden. Het is immers zo, dat van dit type soorten alleen opmerkelijke
waarnemingen (wat dit ook zijn mogen) verschijnen achter in de Korhaan, bijv.
een Tjiftjaf in de winter, of 431 Huismussen in één boom (hypothetisch geval)
Het is aan de waarnemer en de plaatsen van de inzendingen, wat er wel of
niet achterin de Korhaan komt te staan. Alle soorten die niet op een dergelijke lijst staan moeten dan nader beschreven worden. Wat mij betreft zou de
Sneeuwgans er wel op mogen en de weliswaar zeldzame Roze spreeuw ook wel.
Grauwe fitis en Taigaboomkruiper zou ik echter wel eens nader beschouwd
willen zien.
Het zijn natuurlijk maar kleine gedachtegangetjes die ik hier geef om aan
te geven dat ik de genoemde lijst in de Korhaan enigszins met grote ogen
bekeek.
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Tenslotte vond ik het wel grappig dat onder de noemer 'soort' het best de
naam vermeld kan worden, voorkomend in het boek "Vogels tussen Vecht en Eem".
Heel eervol, maar niet tactisch. Een gids als 'Tirion' of 'Peterson's' zou
handiger zijn, want je zal nèt een soort zien die nog nooit in de regio is

waargenomen!
Zo trof ik in 1988 in de Hilversumse Meent een zingende Roodmus aan (die
zich immers in westelijke richting uitbreidt, dus waarnemingen liggen in de
lijn der verwachtingen). Deze soort stond echter niet in "ons" boek, want
was blijkbaar nooit eerder in het Gooi en omstreken waaregenomen, gevonden of
geschoten.

431 Huismussen in één boom
Zeldzaam of moeilijk?
Tekening: Corrie v.d.Baan

Reactie op het artikel “Criterium

soorten is
discutabel” van Jeroen Brandjes
“Moeilijke”

Willem-Jan Hoeffnagel
Het doel van mijn artikel was om te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke
determinatie en een juiste invulling van onze VWG waarnemingskaarten.
Regelmatig ben ik, in mijn ogen (heel subjectief dus) maar ook in de ogen
van anderen, onwaarschijnlijke soorten tegengekomen. Nu woon ik nog niet zo
lang in het Gooi, dus dat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn.
Wat ik hiermee aan wil geven is het volgende: wat voor de een een moeilijke
soort is, is voor een ander heel eenvoudig. En wat de een een zeldzame
soort vindt, vindt de ander een veelvoorkomende soort (eenvoudig omdat hij/zij
de soort kan herkennen).
Om deze invloeden te vermijden is op de laatste Subgroep Avifauna vergadering
besloten, een beschrijving te vereisen voor acceptatie van die soorten, die
door de Commissie Dwaalgasten altijd behandeld worden. Samengevoegd met deze
lijst zijn de soorten die volgens SOVON (het Bijzondere Soorten Projekt-Nietbroedvogels) een omschrijving vereisen
(waaronder trouwens ook de Papegaaiduiker valt).
Kortom, de bedoeling van het artikel was, om iedereen te informeren over
het feit, dat wij ons aansluiten bij wat je een landelijk beleid zou kunnen
noemen.
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Het bovenstaande is dus een, blijkbaar nodige, verduidelijking van mijn eerste
artikel. Nu wil ik op een aantal punten wat meer in detail op het betoog
van Jeroen Brandjes ingaan:
-

Van Bijeneter.Scharrelaar, Waterspreeuw, Papegaaiduiker, Grote trap enz.
wordt zeldzaamheid erkend maar wordt betwijfeld of de soort moeilijk is.
Een Papegaaiduiker op 25 meter afstand is inderdaad niet moeilijk op naam
te brengen. Echter, hoog overvliegend bij matig zicht zou dit wel eens
behoorlijk kunnen tegenvallen. Hetzelfde geldt voor de Waterspreeuw. Zelf
zou ik geen vliegende Waterspreeuw van een vliegende Spreeuw kunnen onder,

scheiden
-

-

Ook de bekendere soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden (voorbeeld: Fitis en Tjiftjaf). Uiteraard wordt er gehoopt, dat daarbij geen
vergissingen worden gemaakt. De vraag blijft dan; waar leg je de scheiding
tussen wel en niet beschrijven? En voor de bepaling van dat punt is aansluiting gezocht bij andere instellingen.
Voor de keuze van de soorten is dus geen gebruik gemaakt van "Vogels tussen
Vecht en Eem", maar van bronnen zoals al enige malen vermeld. Het hele
betoog over Stormvogels, Haakbekken enz. is hierdoor belangrijk/waar/interessant, maar dan als zelfstandig artikel en niet als commentaar op mijn artikel

-

.

•

"Vogels tussen Vecht en Eem" is met name genoemd als (mogelijke) bron van
soortnamen omdat daarbij ook de Euringcodes vermeld staan, hetgeen de verwerking van de waarnemingskaarten een aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Andere "goede" veldgidsen kunnen uiteraard ook gebruikt worden.

Voor alle duidelijkheid: het betreft dus een nadere beschrijving van een soort,
die in de lijst genoemd staat. Zonder deze beschrijving wordt de kaart niet
geaccepteerd voor ons waarnemingenarchief. Of de waarneming wordt gepubliceerd in De Korhaan hangt dan weer af van andere factoren zoals aantal,
hoeveel kaarten zijn er in de periode binnengekoraen, waarnemer(s), periode enz.
Tot slot wil ik nog kwijt, dat ik dit soort reacties zeer waardeer (mits in
positieve toonzetting). Het is mij in ieder geval bekend, dat ik met toevoeging
en van wat extra details een hoop onduidelijkheid in mijn oorspronkelijke artikel
had kunnen vermijden.

Goed vestigingsjaar

voor

Oeverzwaluwen in 1992

Dick+A. Jonkers

De Oeverzwaluwen boden de vogelwerkgroep in het jubileumjaar een mooi cadeau
aan. Op drie plaatsen in het onderzoekgebied ontstonden vestigingen met in
totaal ruim honderd broedparen.
De meest westelijk gelegen kolonie bevond zich in de Bloemendalerpolder boven
Weesp, in een gronddepot met zwarte grond van Rijkswaterstaat, bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze kolonie was klein en bestond uit twaalf nesten.
Aan de afrit van de A6 naar de Al, waar in 1991 nog totaal twaalf nesten
voorkwamen, waren geen mogelijkheden meer voor de Oeverzwaluwen door het
afwerken van de zandwand. Hierdoor verdwenen de steile randen. Een verzoek
aan Rijkswaterstaat (RWS) om op die plaats een kunstmatige en permanente oeverzwaluwwand te construeren, werd afgewezen. In plaats daarvan is RWS begonnen
met de aanleg van een wand op enige afstand van de Al bij de Oostdijk in Naarden.
Op die plaats, in een gronddepot, was vroeger een kolonie aanwezig, die niet
meer gebruikt werd door het over- en dichtgroeien van de wand.
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Op het industrieterrein van Naarden waren dit jaar geen broedparen aanwezig.
De zandhopen waren daar verdwenen. In de brochure "Vogels zien en beschermen",
die dit jaar door de vogelwerkgroep is uitgebracht, is het terrein een van
de lokaties, waarvoor wordt voorgesteld om er een permanente wand aan te
leggen. Het doel van de aanleg van permanente wanden is om op kleine schal
een netwerk van broedlokaties achter de hand te hebben. Deze kunnen als een
soort reservoir dienen, van waaruit de Oeverzwaluwen tijdelijke lokaties kunnen

bezetten.
Nieuw was ook de vestiging van een kolonie in een depot met zwarte grond,
eveneens van Rijkswaterstaat, aan de zuidzijde van de Naardertrekvaart bij de
oprit van de A6 vanuit Hilversum naar de Hollandse Brug. Op 23 mei bevonden
zich er 79 bewoonde holen. Enkele laatkomers leidden tot een aantal van 83
nesten op 23 juni en 85 nesten op 8 juli. Voor ringonderzoek werden twee vangpogingen ondernomen, die resulteerden in resp. 114 en 44 gevangen exemplaren.
Tijdens de eerste vangpoging bestond het leeuwendeel van de vangsten uit jonge
vogels. Groot was de verrassing, toen tussen de gevangen Oeverzwaluwen een
exemplaar met een Britse ring werd aangetroffen. De ringgegevens hiervan ontbreken nog, maar zullen in het volgende verslag worden vermeld.
Uit een mededeling van W.van den Brink blijkt, dat in 1991 iets ten zuidwesten
van deze kolonie, in 'de stort van de Boer' langs de Rijksstraatweg, een
kolonietje van vijf nesten heeft gezeten. Dit brengt het totaal voor 1991 op
38 paren en het aantal 'kolonies' op vijf.
Het Goois Natuurreservaat pakte het voorgestelde plan, om zand aan de onderzijde
van de vroeger bewoonde wand in de voormalige groeve Oostermeent deels te verwijderen, op. De klus werd met behulp van een graafmachine ruim voor de aankomst van de Oeverzwaluwen geklaard. De Oeverzwaluwen namen op hun beurt de
uitdaging aan, al duurde het wel tot begin juni voordat zij hun graafwerkzaamheden begonnen. Op 8 juni waren 15 nesten aanwezig, maar hun werkzaamheden
gingen tot in de bouwvakvakantie door, zodat het aantal nesten op 10 juli
24 bedroeg. Helaas ontbraken nog steeds informatiebordjes, waardoor publiek
en spelende kinderen zich regelmatig vlak bij de bewoonde nesten bevonden.
De gemeente Blaricum bleek niet bereid vergunning te verlenen voor het verwijderen van de grote zandhoop, die zich voor een deel van de wand bevindt.
Verwijdering zou als een ontgronding worden aangemerkt en hiervoor wordt nergens
meer toestemming verleend.
Er zullen pogingen worden ondernomen om met de gemeente en de provincie tot
overeenstemming te komen voor dit speciale geval. De zandhoop vormt een obstakel voor aanvliegende Oeverzwaluwen en heeft ertoe geleid dat zich achter
de hoop geen nesten bevinden.

Oeverzwaluw

121 nesten.
Het succesjaar 1992 werd afgesloten met een totaal van
Een aantal waarvoor we jaren terug in de archieven moeten duiken. Het jaar
1984 was het laatste jaar met een groot aantal. Er waren toen 120 paren,
verdeeld over drie kolonies. Het huidige aantal lijkt perspectief voor de
toekomst te bieden, al is een deel van de lokaties niet veilig te stellen.
De tellingen werden uitgevoerd door de volgende personen:W.van den Brink,
J.Harder, D.A.Jonkers, A.Vermeule en F.H.van de Weijer.
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Bevindingen

van een nieuwkomer in deVWG Het Gooi

e.o.

Oftewel: Hoe een argeloos deelneemster aan een ochtendwandeling een weliswaar nog steeds erg onkundig, maar
wel enthousiast vogelaar werd.

Mia Kraal
Deze wel wat erg lange ondertitel staat min of meer voor de beknopte inhoud
van onderstaand stukje.

Tijdens het propaganda-weekend van de VWG Het Gooi op Groeneveld in april
1991 was ik één van de meer dan 100 deelnemers aan de vroege ochtendwandeling.
Dank zij deze excursie, het gezellige ontbijt (waar ik notabene mocht aanzitten aan de gidsentafel) en omdat ik ook nog in het gelukkige bezit was
van een verrekijker, stond niets een onmiddellijk ingaand lidmaatschap in de
weg, hetgeen ik overigens nog geen seconde heb betreurd: integendeel zelfs.
De VWG Het Gooi is naar mijn mening een heel aktieve afdeling: vele excursies
naar mooie, interessante gebieden in een ongedwongen sfeer, boeiende lezingen,
de vogelherkenningscursussen (die ik met veel plezier heb gevolgd), waarin
je heel goed wegwijs gemaakt wordt in de vogelwereld en dan last but not least
de vogeltrek-weekenden naar de Wadden, waar je in een prettige sfeer elkaar
wat beter leert kennen en plezierig met elkaar optrekt.
Het aantrekkelijk van de VWG is voor mij, dat je, als je jezelf er voor openstelt, vrij snel wordt opgenomen in de groep en dat je, als je wilt, je op
zoveel verschillende terreinen dienstbaar kunt maken.
Voor mij werd dat deelnemen aan de vogeltellingen in de Eerapolders, waar je
vooral als beginnend vogelaar heel veel kennis kimt opdoen.

Nog een opmerking over de Wadden-excursies.
Het is jammer, dat er vooral de laatste keer zo weinig deelnemers waren.
Was dat een toevallige omstandigheid of is men het misschien niet eens met
de organisatie van het geheel? Wil men het onderkomen luxueuzer (en dus
duurder)? Het enige tijd geleden geopperde voorstel om op eigen gelegenheid
te gaan en dan bij oom of tante te logeren (zo een ieder daartoe al familieleden op alle eilanden heeft gestationneerd) kan toch nauv/elijks serieus
genomen worden.
Maar natuurlijk kunnen er best andere ideeen over redelijk betaalbare huisvesting bestaan en als dat zo is: voor de draad ermee!
Het zou toch heel jammer zijn als deze excursies wegens onvoldoende belangstelling niet meer plaats zouden vinden.
Ik heb dit stukje geschreven, omdat het misschien wel aardig is, anderen
deelgenoot te maken van mijn ervaringen in en met de VWG Het Gooi e.o.

Noot van de redaktie:
In het stukje van Willem Weitjens (Korhaan nr 2, 1992, pag.39) pleit hij
voor een weekend onder het motto "Vrijheid in Verbondenheid", kennelijk geïnspireerd door een gevoel van "Onvrijheid in Gebondenheid" bij de huidige
opzet en organisatie van deze weekends. Het is niet onmogelijk dat daar
toch de oorzaak van de verminderde belangstelling voor deze weekends gezocht moet worden. Overigens, niemand die Willem Weitjens een klein beetje
kent zal zijn uitdrukking "logeren bij tante" serieus nemen, maar wel zijn
idee van verblijf in tent, caravan of vakantiehuisje, zoals dat ook gebruikelijk was tijdens de z.g. 'zelfverzorgings'-weekends in Epen, Winterswijk
en ook in 1991 in Falsterb?5. (WD)
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Wat

een

pret(park)

Paul van der Poel
Wanneer je als vogelaar een gezin hebt met kleine kinderen ben je doorgaans
beperkt in je mogelijkheden. Toch blijkt het soms heel goed mogelijk hier een
mouw aan te passen. Zo besloten wij dit jaar een abonnement te nemen op het
pretpark Oud Valkeveen. In april begon het seizoen en vanaf 19 april zijn
we er vaak geweest, voorzover het weer een beetje redelijk was en we geen
andere verplichtingen hadden. Tot ongeveer de herfstvakantie blijft het park
open en we zijn dan ook benieuwd of we nog de kans hebben er naar toe te
gaan. Bijna ieder bezoek leverde wel wat aardige waarnemingen op, waarvoor
ik in veel gevallen niet uit mijn luie stoel hoefde te komen. Een bijkomend
voordeel was, dat de jongens zich zo goed vermaakten en vertrouwd waren
in het park, zodat ik ook in de omgeving kon wandelen en fietsen. Een echte
scorelijst heb ik niet bijgehouden, maar het aantal waargenomen soorten bij
deze uitstapjes bedraagt ruim honderd. De leukste waarnemingen wil ik de
lezer die het tot hier heeft volgehouden niet onthouden:

11-4 Kleine Bonte Specht 1 (m)
Barmsijs 3 ex., ook balts en zang
19-4 Zwarte Specht foeragerend in directe omgeving
Kleine Mantelmeeuw 2 ad, + 1 2e jaars voor strandje
20-4 Zwarte Wouw overvliegend naar Zuid Flevoland (ca.

TAPUIT

13.15 uur)

30-4 Beflijster 2 (vr) foeragerend op grasveld bij strandje
5-5 Wielewaal zingend en overvliegend
Tapuit 2 ex, op strandje
Buidelmees in wilgjes naast strandje
Zwarte Wouw (14.00 uur)
28-6 Baardmannetje 1 pr.
Buidelmees 1 (m)

+

4 juv. en 1 pr.

+

3

juv.

19-7 Grote Zilverreiger vloog voor strandje langs om
rietkraag Zanddijk (14.00 uur)
Zwarte Stern groep van ca. 35 ex.
Visdief ca. 10 (ook juv.)
Baardmannetje 2 juv.

te

landen voor

20-9 Roerdomp voor strandje langs vliegend naar Zanddijk (12.00 uur)
Visarend vloog vanaf Gooimeer landinwaarts
Tot zo ver een greep uit de veldnotities, waarbij ik moet vermelden dat ik
zelf lang niet altijd mee geweest ben vanwege buitenlandse reizen.
Al met al kan ik terugkijken op een geslaagd abonnement dat zijn geld dubbel
en dwars waard was.

Befl ijster
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Groene specht, vogel

van

het jaar 1993

In het waarnemingenarchief van de vogelwerkgroep zijn van sommige soorten
heel veel gegevens aanwezig en van andere weer heel weinig. Dat kan te maken
hebben met de zeldzaamheid van de soort, het gedrag ervan, waardoor hij snel
aan de aandacht ontsnapt of de mate waarin de waarnemers de ene soort wel
en de andere niet doorgeven. In de voorlopige handleiding voor waarnemingskaartjes staat vermeld, welke soorten wel en welke niet kunnen worden opgestuurd
Een van de soorten waarvan we relatief weinig weten is de Groene specht. Uit
de inventarisaties die in de jaren zestig en in de jaren tachtig werden uitgevoerd, is de conclusie getrokken dat het aantal broedparen rond de vijftig
schommelt. Het lijkt erop dat dit aantal in de periode 1985-92 bij lange na
niet meer gehaald wordt. Vermoedelijk een achteruitgang, maar is dat wel zo?
Een antwoord op deze vraag geven is niet eenvoudig. Het aantal waarnemingskaartjes uit dit tydvak is gering, gebiedsdekkende inventarisaties zijn sindsdien niet meer uitgevoerd en zijn evenmin haalbaar of te verwachten. In de
landelijke inventarisaties van S0V0N vertoont de populatie een negatieve
trend; in het recent verschenen boek over de broedvogels van Noord-Holland
is de conclusie dat de Groene specht toeneemt.
Om in ieder geval voor het werkgebied enig inzicht te krijgen in de huidige
verspreiding, stel ik voor de Groene specht als 'Vogel van het jaar in 1993'
te gaan beschouwen. Extra aandacht dus voor deze soort .waarbij alle leden
hun steentje kunnen bijdragen door waarnemingen door te geven. Wanneer eenmaal bekend is waar zich regelmatig Groene spechten ophouden, kan op die
plaatsen worden geprobeerd de stand te volgen. Verder kan over een aantal
jaren eventueel geprobeerd worden nog eens een dergelijk onderzoek uit te
voeren. De Groene specht is een standvogel, al gaan sommige exemplaren
buiten de broedtijd zwerven. Waarnemingen binnen de broedtijd zijn dus extra
waardevol. Ook het regelmatig opsturen van gegevens over dezelfde waarnemingsplaats of de omgeving daarvan.
.

Met zijn luide roep en opvallende vlucht zal de soort
niet gemakkelijk over het
hoofd worden gezien.
Hierbij een oproep aan alle
leden om hun waarnemingen
door te geven aan VWG Het Gooi,
Postbus 1028, 1200 BA Hilversum.
De gegevens kunnen worden
ingevuld op waarnemingskaartjes.
Het verslag van dit onderzoek
zal begin 1994 worden gepubliceerd
.

Ronald Sinoo 1987
Groene

spechten
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Najaarsweekend Terschelling

2, 3 en 4 oktober 1992
Cella v.d. Staak
Vol spanning ging ik op weg om voor het eerst een weekend te gaan vogelen,
met de geestelijke bagage van één kennismakingscursus en een paar excursies.
In het donker staken we over en daarna een warm onthaal met chocomel en

koek, klaargemaakt door de reeds aanwezige mensen, die verder uitstekend
voor de innerlijke mens gezorgd hebben. De groep was vrij klein (19 mensen)
maar de plaatselijke kroeg gelukkig groot genoeg voor een versnapering.
Zaterdagmorgen om 8 uur op de fiets en na twee minuten er weer af vanwege
een lekke band. Daar ik in de veronderstelling was dat een Goudplevier een
uitstervende vogelsoort was, was ik dan ook bijzonder verrast toen er voor
onze neus zo'n bewuste Goudplevier zat, en nog één, en nog één. Aan het
eind van de dag was mij duidelijk dat hij heel veel aanwezig was op het eiland,
niet als broedvogel maar als trekvogel.
Terwijl er veel uitgelegd werd over een groep Smienten, werd er opeens gevraagd om allerlei vogelboeken, of iemand nog een andere bij zich had en of
wij ook die speciale Smient zagen. "Ja, die ene, veel lichter dan de rest",
"Hadden we maar een telescoop bij ons", "Hoe komen we dichterbij?", "Als ik
nou zijn oksels kon zien". Het duurde even voor de groep begreep dat Ronald
(onze zéér geduldige en altijd bereidwillige gids) iets bijzonders gezien had.
Nou, wil je zijn oksels zien, dan kan dat toch?! Dus allemaal klappen en ja hoor,
alles de lucht in. Maar of die ene nou witte oksels had???
Toen wij vier uur later, 1,6 kilometer verder en blauw van de kou, Ronald het
dorp in gelokt hadden met het vooruitzicht van een lekkere kop koffie, moest
er meteen gebeld worden. Bij de Dutch Birding info-lijh was er geen Amerikaanse
Smient gemeld, dus hield Ronald het maar op een "misschien"-vogel.
'sMiddags iets meer kilometers afgelegd en ik kwam tot de conclusie dat ik
me
voorlopig nog niet ga verdiepen in de soorten, jaren en vormen van meeuwen.
Ondanks het feit dat Ronald echt geprobeerd heeft het verschil meerdere keren
uit te leggen.
Tot mijn, en ik denk: ieders genoegen, konden we terug op het honk aanvallen
op de heerlijke hutspot. Na de nodige corvee en koffie toch nog even om de
hoek, nog even een afzakkertje halen. Maar na zo'n dag met allemaal nieuwe
indrukken en veel wind, lag iedereen toch vroeg op bed.
Wat een verrassing: om half zeven thee met beschuit op bed!
Na de nodige discussies of de boot wel of niet zal gaan in de storm, besloten we om half elf terug te zijn. Dus gauw op de fiets om nog wat te zien.
Het waaide flink, zelfs tot windkracht acht! Eén voordeel: met wind mee
kwam je vooruit zonder te trappen. Nadeel was dat de vloed niet echt wilde
komen, zodat de steltlopers te ver van ons weg bleven om echt herkend te
worden.

Om elf uur was de gok genomen dat de boot zou gaan en ja hoor, om half vier
hoorden we dat hij niet zou gaan. Joke gelijk in actie en ze wist kaartjes
voor de snelboot te regelen. Dus toch om zeven uur naar huis.
Moe, uitgewaaid, vertrokken we dan met voor mij het besef dat ik veel
geleerd heb, maar nog veel meer te leren heb.

Mantel

meeuw
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De Graspieper is het tijdschrift van de Samenwerkende vogelwerkgroepen NoordHolland (SVN), waar ook onze VWG aan deelneemt. Er worden artikelen in geplaatst over de resultaten van onderzoek en beschermingsactiviteiten die
van meer dan plaatselijk belang zijn. Het laatste nummer is weer zeer gevarieerd. Het bevat onder andere artikelen over:
-
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het voorkomen van de Slechtvalk in Noord-Holland;
het voorkomen van de Morinelplevier in Noord-Holland;
de ontdekking van een nieuwe rustplaats van Kuifeenden langs de

Afsluitdijk;
Het voedsel van de Kerkuilen die zich sinds enkele jaren weer in NoordHolland hebben gevestigd.
In de rubriek 'Opmerkelijk?' worden waarnemingen van opvallend vogelgedrag
gesignaleerd. Deze keer bijvoorbeeld het broeden op de grond van drie paar
Blauwe Reigers in een rietveld je bij Venhuizen.
De rubriek 'Bijzondere waarnemingen' geeft iedere keer een overzicht van
de waarnemingen van schaarse en zeldzame soorten in geheel Noord-Holland.
Hierin vindt U deze keer bijvoorbeeld een overzicht van de talloze Wespendieven die dit voorjaar onze provincie passeerden.
-

De Graspieper verschijnt vier maal per jaar in een omvang van minstens 40
pagina's. Het is altijd ruimschoots geïllustreerd met veelal schitterende
foto's en tekeningen.
U kunt zich op dit blad van onze SVN abonneren door ƒ 19,50 over te maken
op gironummer 2229714 van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland te Assendelft.
Ook kunt U een proefexemplaar aanvragen bij:
Jeannet Tuinman, Nieuwe Weg 93, 1531 AC Wormer. 02982-5296.
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VOGELS VAN NOORD-HOLLAND:
LEES NAAST 'DE KORHAAN' OOK
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Veldwaarnemingen

Laura Mud e
Waamemingen Overzicht (1)
Samengesteld door Laura Mudde

Soort

Aantal

Purperreiger

1
1
1
2
1
1
1

Purperreiger

1

Purperreiger

1
1

Aalscholver

Roerdomp

Koereiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger

Ooievaar

Lepelaar
Lepelaar

Kleine Zwaan
Nijlgans

6
13
182
2

Nijlgans

4

Bergeend
Bergeend
Krakeend
Krakeend

10
7

24
10

Zomertaling

1

Kuifeend
Wespendief

8

Wespendief
Bruine Kiekendief

1
1
1

Blauwe Kiekendief

1

Havik

1
1
1

Havik
Sperwer
Sperwer

Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Visarend
Visarend
Visarend
Roodpootvalk
Smelleken
Boomvalk
Boomvalk
Kw artel
Waterral
Strandplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Kemphaan

Kemphaan
Watersnip
Regen wulp

2
4

9
3
1
1
1

2
3
1
1
1
1

3
12
22
15
120
63
20
1
1

Datum
1992-09-12
1992-07-24
1992-06-21
1992-06-08
1992-06-28
1992-08-05
1992-07-14
1992-08-16
1992-09-12
1992-01-22
1992-08-05
1992-09-05
1992-10-19
1992-07-01
1992-08-16
1992-06-21
1992-07-17
1992-06-04
1992-07-28
1992-05-29
1992-07-17
1992-07-30
1992-07-30
1992-09-20
1992-08-09
1992-08-20
1992-10-16
1992-07-30
1992-09-27
1992-09-27
1992-09-28
1992-09-29
1992-10-15
1992-05-15
1992-09-24
1992-09-26
1992-09-12
1992-09-13
1992-07-12
1992-07-14
1992-06-04
1992-06-04
1992-05-08
1992-06-27
1992-08-02
1992-09-05

Plaats

’t Mouwtje "Eendjespark", Bussum
Vecht ten Z.van Uitermeer.Weesp
Nw.Keverdijkse Polder bij Googh
Vliegend over A1 (richting Naardermeer)
Muiderberg, t/o Breitnerlaan.weiland
Gooimeer bij Oud-Naarden
Weidegebied langs Al-Naarden
Polder Naardermeer
Dammerkade, Ankeveen
Zuidpolder le Veld, Eemnes
Oostermeent, Blaricum
Dammerkade, Ankeveen
Aetsveldsepolder, Weesp
Muiderberg, t/o Breitner/weiland
Buitendijke
Slikveld West Stichtse Brug
Eemmeer.voor vogelreservaat "Eemmond"
Eiland de Hoef, Gooimeer
Bergse Pad, Ankeveen
Eempolder/Noordpolder te Veld/Zomerdijk
Maatpolder, Eemnes bij Sluisje
Oud Naarden, Naarden
Zonnestraal, Hilversum

Eempolders Noord
Muiden
Bos van Bleydenstein,Nrd.van Raboes
Z.W. Tafelbergheide
Oud Naarden, Naarden
Zuiderheide
Laarder Wasmecr
Hengstenberg bij Holl.Rading
Hengstenberg bij Holl.Rading
N.O.rand Tafelbergheide
Naardermeer, Naarden
IJmeer voor Muiderberg
Dammerkade, Ankeveen
Fr.Kampheide, Bussum
Krekelmeent, Hilversum
Boekesteyn/Schaep en Burgh
Rietmeent, Hilversumse Meent
Surfstrand St.Brug, Blaricum
Voorlanden, Stichtse Brug
Hollandse Brug, Muiderberg
Eempolder

Oostermeent, Blaricum

1992-06-27

Dammerkade, Ankeveen
Maatpolder/Eempolder, Eemnes

1992-07-17
1992-09-27
1992-07-24

Eemmond-Eempolder, Eemnes
Zuiderheide
Groene Oostermeent, Blaricum

Waamemer
I.van Woersem
JohJ.Frieswijk
D.AJonkers e.a.
W.Weitjens
Th.J.E.Pateer
J.van Gastel
P.Schut
W.v.d.Brink
J.van Gastel
J.van Gastel
I.van Woersem
J.Brandjes

J.W.van GalenLast
Th.J.E.Pateer
W.v.d.Brink

J.van Gastel
I.van Woersem
D.AJonkers
D.AJonkers e.a.
D.AJonkers

I.van Woersem
D.AJonkers e.a.
D.AJonkers
D.AJonkers
W.v.d.Brink
E.Frater-Smid
E.Frater Smid
M.de Graaf e.a.
D.AJonkers
D.AJonkers
MJonkers
F .Kemper-Lambeek
E.Frater Smid
J.Brandjes

JohJ.Frieswijk
J.Brandjes
J.Brandjes
J.Brandjes

P.Schut
P.Schut
D.AJonkers
D.AJonkers
E.Vasseur e.a.
D.AJonkers
I.van Woersem
J.Brandjes
D.AJonkers e.a.
I.van Woersem
D.AJonkers

D.AJonkers
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Waamemingen Overzicht (2)
Samengesteld door Laura Mudde

Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Spotvogel

1

Braamsluiper
Spreeuw
Europese Kanarie

1

Datum
1992-09-14
1992-09-27
1992-05-07
1992-06-21
1992-09-07
1992-08-08
1992-06-14
1992-09-08
1992-06-17
1992-09-01
1992-09-17
1992-07-29
1992-08-09
1992-08-30
1992-04-06
1992-09-27
1992-09-29
1992-09-17
1992-09-18
1992-09-25
1992-09-27
1992-08-02
1992-08-09
1992-09-05
1992-09-03
1992-09-03
1992-09-27
1992-05-15
1992-09-27
1992-06-30
1992-06-14
1992-08-26
1992-09-06
1992-09-27
1992-09-27
1992-05-25
1992-07-28
1992-06-08
1992-07-27
1992-07-27
1992-06-28
1992-06-28

3000

1992-09-23

2
2
30
2
2
3

1992-09-17
1992-06-21
1992-09-25
1992-06-08
1992-06-08
1992-09-26

Soon

Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Kleine Mantelmeeuw
Reuzenstem
Zwarte Stem

Tortelduif
Koekoek
Ransuil
Ransuil
Ransuil

Gierzwaluw
Gierzwaluw
Gierzwaluw
Usvogel
IJsvogel
Usvogel
Draaihals
Groene Specht
Groene Specht
Kleine Bonte Specht
Oeverzwaluw

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Duinpieper
Duinpieper

Roodkeelpieper
Noordse GeleKwikstaart
Grate Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Zwarte Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit

Roodborsttapuit
Grate Lijster
Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger

Putter

Putter
Sijs

Goudvink
Ortolaan

Aantal
1

2
3
1
1

30
1
1
1

2
7
100
1

7
1
1

1
1
1
1

1
30
34
5
3
3
1

70
1
100
1

10
10
4

2
1
1
1
1
1

Plaats

Waamemer

Sportvallei, grens Bussum/H’sum
Zuiderheide

W.Weitjens
R.v.d.Akker

Holl.Brug, Muiderberg

J.Brandjes

Keverdijkse/Oversch.polder, Naarden
Holl.Brug, Muiderberg
Muiden, Haven
Kwekerij Eemlust/Witte Bergen Eemnes
Naardermeer, Naarden
Koggewagen.Bijvanck, Blaricum
Baam, Zuid
Hoomeboegse Heide ten Z.van Hilversum
Stichtse Brug Blaricum
Rietmeent
Nigtevecht/dorp
Gooimeer thv Fort Ronduit, Naarden
Laarder Wasmeer
Schaep Burgh,'s-Graveland

D.AJonkers

&

Holl.Brug, Muiderberg
Tennisvelden Langs Spoorlijn
Landgoed Oud Bussum
Zuiderheide, Zanderij Koppel
’t Harde, Blaricum
Rietmeent, Hilversum
Rietmeent, Hilversum
Braakliggend terrain Gooimeerkust St.Br.

Zomerkade, Huizen
Zuiderheide
Zomerkade, Huizen
Zuiderheide
Baam.Industrieterrein.in zwarte berk
Eemnes, Industrieterrein Z.W.
Aardjesberg, Hilversum

Tafelbergheide
Zuiderheide
Laarder Wasmeer
Loch Wolfshamer Magdaleen, Naarden
Dammerkade Ankeveen
Manege Gooiergracht, Blaricum

Bijvanck (Hooibrug)
Bijvanck (Hooibrug)
Meentweg 113, Eemnes
Valse Bosjes, Eemnes

J.Brandjes
W.v.d.Brink
D.AJonkers

J.Brandjes

D.AJonkers
J.van Velsen

H.Nuijen

D.AJonkers
P.Schut
G.van Waversveld
R.van Veen
D.AJonkers e/a
JohJ.Frieswijk
J.Brandjes

W.Weitjens
W.Weitjens
D.AJonkers

I.van Woersem
P.Schut
P.Schut
W.Weitjens
J.Brandjes
D.AJonkers
J.Brandjes
D.AJonkers e.a.
I.van Woersem
D.AJonkers
J.Brandjes
I.van Woersem

A.Vermeule e.a.
A.Vermeule e.a.
D.AJonkers
D.AJonkers
D.AJonkers
D.AJonkers
D.AJonkers
D.AJonkers e.a.
D.AJonkers e.a.

Slikveld,Oost Stichtse Brug (slaapplaats
Hollandse Brug, Muiderberg
De Machine, Naardermeer, Muiderberg

J.van Gastel

Dammerkade, Ankeveen

J.van Gastel
D.AJonkers
D.AJonkers
J.Brandjes

Bijvanck, Blaricum
Voormalige zanderij, Zuiderheide, Laren
Over huis, Zwaardemakerstr.6, Bussum

e.a.

J.Brandjes
D.AJonkers

Zwarte

roodstaart

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN
Postadres VWG

;

VWG Het Gooi e.o., Postbus

1028, 1200 BA

Hilversum

Het Dagelijks Bestuur
Voorzitter

:

Sekretaris

:

Penningmeester

;

R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752
P.Ruiter, Bilderdijclaan 16, 3743 HS
L.Mudde, Slauerhoffstraat 6,
postrekening nr. 2529179 tnv

SK Bunschoten, tel.03499-82303
Baarn, tel. 02154-24140
1382 RR Weesp, tel. 02940-11683
Penningm.VWG Het Gooi e.o.

Kontaktpersonen-coordinatoren subgroepen

Avifauna

;

’

Nestkasten
Nestkasten
Propaganda

;

ogelcursus

Whü

168

:

:
!

Natuurbescherming
Contr.Vogelwet
(A.I.D.)
v ogelasiel
,

.

.

W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum, tel.02159-19356
V 6n H flaan 17 1241 XL Kortenhoef, tel.
035-63642
p
D.A.Jonkers,
Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum, tel.02152-60456
R.v.d.Akker, Gooiergracht 15, 1251 VA Laren,
tel.02153-83071
A.v.Klaveren-van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef,
tel 035-61426
J J-M van Velsen Dotterbloemlaan 39, 3742 ED
Baarn, tel.02154-18804
P,Schut Rietrae ent 98, 1218 AZ Hilversum,
tel.02159-36811

S

*

’

*

°

•

-

’

’

:

R.Kloosterman, Huizerweg 21j, 1401 GG Bussum, tel.02159-10562
S.N.Dwarshuis, Willibrorduslaan 88, 1216 PC Hilversum,

tel.035-216846

:

,

R.G.Moolenbeek, Mr.J.C.Bührmannlaan 42, 1244 PH Ankeveen
W.van Ingen-den Oude, J.v.Schimmelstr.6,

,,

:

_

tel.035-62641

1411 VS Naarden,

tel.02159-45658
-.v
Vogelbescherming
en Vrije
Vogelreservaten: R.Kloosterman, Huizerweg 21j, 1401 GG Bussum,
tel.02159-10562

rConsulent
i

„

•

Inzenden waarnemingskaarties
L.Mudde, Slauerhottstraat 6, 1382 RR

Weesp

Afhalen waarnemingskaartjes
Ankeveen

Bussum/Naarden
Hilversum

Baarn

R.G.Moolenbeek, Mr.J.C.Bührmannlaan 42, 1244 PH Ankeveen, 035-62641
L.Reddingius, Gr.W.den Oudelaan 22, 1412 AV NAarden, 02159-42508
W.J.A.Hoeffnagel, Krekelmeent 72, 1218 ED Hilversum, 02159-19356
P.v.d.Poel, Siriusstraat 25, 1223 AL Hilversum, 035-831592
s J.J.M.van Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, 02154-18804
:

:

;

Voor ongelukken en/of problemen, welke ontstaan tijdens aktiviteiten van de
Vogelwerkgroep, is de vereniging op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen.

In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester dienen declaraties
voor gemaakte onkosten vóór 1 december bij de coördinator van de betreffende
subgroep te worden ingediend.
Contributie; Voor leden ƒ 20,
huisgenoot-leden ƒ 7,50 per jaar,
bij voorkeur te betalen met de van ons ontvangen acceptgirokaart met lidnummer. aan het begin van het kalenderjaar.
—

,

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van
elk kalenderjaar.

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

"

,

port betaald
Hilversum

