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“Weg van de meeste weersstand”

Dit is de derde keer, dat ik opnieuw begin met dit artikeltje.
De vorige twee velletjes zijn verscheurd. Als je kritiek gaat leveren
moet je voorzichtig zijn.
Ik schreef over “dagdromers” en over “verziekte politiek”.
De verontwaardiging over de beslissing van de Gewestraad
een weg te
laten construeren dwars door het Bikbergerbos
is zo groot, dat al te
geemotioneerde en later niet te verantwoorden uitspraken, moeten
worden voorkomen.
Zoals in de politiek hebben ook wij de gemeentebesturen nodig»
Daarom volsta ik met het uitspreken van mijn verbazing over het feit,
dat het voórstel van de gemeente Huizen
het Gooi met de toekomstige
middels
een
door de
moderne autoweg
Oostermeentstad te verbinden
is
leden van de Gewestraad
aanvaard»
Naar mijn zeer bescheiden mening zijn er nsmenlijk wsl alternatieven.
Is er geen ejrcke van een dilemma?.
Bestaande tracé’s moeten verbeterd worden en als daarbij een stukje
natuurschoon sneuvelt; het zij zo.
Is er overigens nog niemand op het idee gekomen, dat een brug de
met zuidede "city van het Gooi !l anno het jaar 2000
nieuwe stad
gaat
Flevoland
lijk
verbinden?
Paar liggen do kansen tot een supersnelle verbinding met welk deel
van Nederland ook, zoals met Amsterdam
Waarom dus het Bikbergerbos opofferen?
Ik hoop dat het circuit door dit bos, de weg wordt van de meeste weerstand, met andere woorden; er nooit zal komen*
-

-

-

een van de laatste
Enkele van onze bezwaren
ornithologisch gezien
broedplaatsen in het Gooi van Goudvinken, en jaarlijks terugkerend
het overwinterings verblijf van groepen Ransuilen uit Noord en Oost
Europa, zouden bij realisatie van dit plan, gedoemd zijn te
-

-

verdwijnen.

Jl.B»
Van maand......

tot maand
Deze Korhaan is voorzien van een nieuwe omslag. De tekst van het
binnenblad is aangepast aan enkele mutaties in bestuur en commissies.
Voorts traden enkele nieuwe adverteerders toe. Geeft U ze s.v.p.
alle aandacht! Tijdens de laatste redactievergadering is besloten
indien enigzins mogelijk, het blad van maand tot maand te laten
verschijnen, uitgezonderd in de zomertijd. Gepoogd zal worden steeds
in de eerste week van de maand het V.W.G. orgaan op de post te doen.
Het aantal pagina‘s zal iets worden ingekort om het redactieteam
niet al te zwaar te belasten. Overigens, wie zich geroepen voelt te
schrijven over ornithologische zaken, hij is welkom!

Red.
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Programma

Grote Avonden

:(de vierde donderdag van, de maand)

27

:Turkije, vogelland. Filmavond door Ko Zweeres.
:Vogels,hun biotoop on terreinkeus. Inleiding
met dia’s. Door Drs.J.i-tooth uit Utrecht.
:Uil 'nlezing, met dia's en geluid.
;Jaorvergadering, daarno dia-avond te verzorgen door leden,
;De grote slotovond. Over het programma
van deze avond wordt U nog nader geïn-

november

22 januari

26 fobrupri
26 maart
<•

23 opril

formeerd.
Werkavonden

12 november

:Avifauna-comraissie. Deze avond wordt

.

gehouden in.hot

handenarbeidlokaal

van de

Maria Inmaculata-rschool in dc Daltonstraat,
(zijstraat van do Kam, Onneswog, H'sum)
:Ringersvergadering,
:Commissie zuidelijk- flevoland
:Avifaunacommissie. (zie 12 november)

12 december
8 januari

5 februari
12 februari

;Westkastencommissie.
Avond voor de controlours-vogelwet,

12 maart

De grote avonden worden, gehouden in do bovenzaal van de openbare
leesbibliotheek, s' Gravenlandseweg 55j Hilversum
De werkavonden worden, tenzij anders vermeld, gehouden in" 't Hol'*
aan de Erfgooiersstraat tegenover de Van Dijkstraat,
Alle avonden beginnen om 8 uur. U wordt dringend verzocht op
tijd aanwezig te zijn,
;

'

Excursie-programma.
I

-

~U-

9 november
-

27

december

II januari

8 februari
15 mrïhrt

11/I2

mei

april

•

-

:Nonr dè Peel, (misschien zien we de kraanvogels)
vertrek on 5»30 uur vanaf het oostcrspoorpléinnoordzijdo van hot station Hilversum,
Opgave net vermelding van autobezit (of niet) zo
spoedig mogelijk bij de heer C. de Rooij,
Ra ding 80, Nw. Loosdrecht
Tel. na 18.15 u :02158-16^1.
:Nacr de Zeeuwse stromen óf de Biesbos, (wordt nog
nader bekendgemaakt)
Naar de Fle.volanden.
l

:Frieslnnd (ganzen!)
:Dagcxcursie naar Texel.
:Zo mogelijk een weekend ,in Lelystad, speciaal ten
gerieve van de niet autobezitters,
:Enkele avondexcursies naar het Naarderraeer.
Rata worden nader bekendgemaakt.
.

Allo opgaven voor deelname aan excursies moeten gericht worden aan
de heer C. de Rooij, Rading

80, Nw. Loosdrecht.
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Programma chronologisch

9 november

:Pèelexcursie

12 november

:Avifauna- commissie

27

;Turkije, vogelland, Filmavond door Ko Zweeres.

november

12 december

:Ringersvergadering,

27

:Zeeuwse stromen of Biesbos-

december

excursie.

Bestuursmededelingen

Contributie.
Ondanks de oproep van onze penningmaasteresse in de vorige “Korhaan”
aan de leden, die hun contributie geheel of gedeeltelijk nog niet
betaald hebben, zijn er toch nog leden, die hierop niet gereageerd

hebben.

Daarom verzoeken wij U nogmaals zeer dringend de contributie alsnog

te voldoen.
De onkosten en uitgaven van de V.W.G, gaan ook door en noeten eveneens
op tijd voldaan worden.
Met ingang van I novenber zullen do kwitanties, verhoogd met administratie
kosten aan de P.T.T, ter inning worden aangeboden

Uitbreiding van het bestuur.
Zoals onze voorzitter op 25 september op de dia-avond ol bekend maakte,
is het bestuur met twee man uitgebreid* zodat het voltallige bestuur nu
uit negen leden bestaat, hit is gedo. n om de overige leden enigszins te
ontlasten bij hun vaak al te uitgobreide werkzaamheden.
De twee nieuwe leden zijn: de heer C.de ltooy,Rading 80, Nw.Loosdrecht,
die de organisatie van de excursies op zich zal nomen, en de heer Ch.
M.dteen, Adm,. de Ruyterloon 139, Hilversum, die tevens’ secretaris van de
Avifauna-commissie is.
Ledenmutaties:
Niotiwe leden:

W,J,R,

de Wijs, Stalpaertstrant 10

Adres wijzigingen:
Mevr. W.A. Bakker-Pitt,

van Watteaustrant
119, Brenkelen

9

Hilversum

a'dam naar G.v Doornikstr,

de Heer H, Doreiaans, van 3e Helmersstraat naar Koningsstraa.t 8'

1

A* dain-C
R. Farjon,van Berkenlaantje Laren naar Rontgenstraat 125 Hilversum
MeJ, H, Spaans, van Utrechtseweg, Amersfoort, naar Ariaweg 236,

Amersfoort.
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Vogels van de.....
Donau- delta
oktober mochten wij op onze maandelijkse grote avond de heer
J. Steenhardt begroeten, die ons zou meenemen op een reis naar de

Op

23

Donau- delta in Roemenië.
Hoewel de zaal niet vol was, waren er toch meer leden aanwezig dan
we de laatste tijd gewend waren.
In de inleiding vertelde de' heer Steenhard! iets over de grootte en
de ligging van de delta. StelU voor een reservaat van 90 bij 90 km,
wel iets om van onder de indruk te rakeni Naast alle superlatieven
over dit gebied, hoorden we ook bezorgde woorden, omdat ook hier
de beschaving bezig is, al deze nutteloze en ontoegankelijke gebieden te ontginnen en in cultuur te brengen, terwijl men het niet
eens dringend nodig heeft. Daar kan onze defensie nog een puntje aan
....

zuigen 1

Na deze inleiding begon het eigenlijke programma mot dia *s vam de Hongaarse poesta, begeleid met vorukkelijke Hongaarse muziek en vogelgeluiden bij do echte vogeldia's. alle dia's of ze nu van het landschrap,
van de bewoners of van de vogels waren, toonden ons werkelijk perfecte
en zeer fraaie opnamen.
Het is natuurlijk ónmogelijk om al het 'getoonde hier te bespreken,
maar aan enige werkelijk zeldzame dia's wil i: niet zomaar voorbijgaan.
Dat waren vooral de uitzonderlijk mooie dia's van Droedbekstrandloper,
Bijenoter, Scharrelaar en Hop. Ook de serie van de Kwak,- die een salamander verschalkt on naar binnen werkt, was zeldzaam mooi.
Het hoogtepunt van de avond vond ik wel de opnamen van de copulatie
van de Ijsvogel. De heer steenhard! verontschuldigde zich dot de belichting niet zo perfekt was, moor juist daardoor ontstond een fraai
lijnenspel van donkere'silhouetten tegen een lichtere achtergrond.
Ch.M. Steen
Redding”

“

Op het moment, dat het vuur werd gestoken in de laatste takkenbossen
op Knarhaven, aan de Knardijk, kwam de VWG voorzitter, de heer Bos
aanrijden. Hij slaagde er in uitstel van executie te krijgen.
Reden van zijn snelle actie: deze “troep” hérbergde de laatste weken
enkele tientallen velduilen! Dank aan “Zuiderzeewerken” voor de

medewerking.
Op kamer 202 van het "Diaconessenhuis in Hilversum, ligt de heer Bode,
voorzitter van de nestkasten-commissie.
Gelukkig hersteld hij snel van de gevolgen van een verkeersongeval»
Onze voorzitter vierde zijn koperen bruiloft. Een groot dental VWG
leden verrasten hem gezamenlijk met een geschenk.
De heer Bos loat weten, dat hij en zijn vrouw er "onderste boven" van

wareni
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Vogels sterven door........
hoogspanningsleidingen

Plaats: hoogspanningsleidingen ten zuidwesten van het Naardermeer,
lopend van Diemen naar s‘Graveland.
Geteld is het gedeelte tussen paal no. 23 en paal no. 30.
Dat is ongeveer 2-g- km.
Methode: Dankzij medewerking van de grondeigenaren was het mogelijk
per keer met +8 mensen op eên lijn het traject af te zoeken.
Gevonden vogels of resten werden ter plaatse gedetermineerd en
daarna 5f meegenomen 5f begraven. Dit om dubbeltellingen te voorkomen,
De tellingen zijn begonnen op I augustus 1969 en zullen eens per
dagen worden voortgezet ten minste tot I mei 1970»
Resultaten: Voor een duidelijk overzicht van de resultaten verwijzen
wij naar de tabel.
Het resultaat van twee maanden is 92 vogels, verdeeld over 15 soorten
+■ jaag enkele gevallen die niet. vorder determineerbaar waren,
In het gebied zixjn steeds vele kraaien en meeuwen aanwezig.
Deze dieren ruimen veel doodgevlogen vogels vrij snel op. Men vindt
meestal slechts wat sterk afgekloven restanten van de dieren.
Meestal borstbeen, vlerken en soms een of twee poten en wat veertjes,
heel vaak nog minder.
De genoemde kraaiachtigen en meeuwen zorgen ervoor, dat er miadar
door de draden
vogels worden gevonden dan er in werkelijkheid
sneuveléh, Dat dit percentage hoog is moge blijke uit het volledig
ontbreken van kleine vogels, die snel worden opgerüimd.

Hoewel de trêktijd nóg niet begonnen is, vonden we toch al ruim 90
dat er
vogels. Het is beslist zeer laag geschat wanneer men stelt
.

750

vogels per jaar op diè kleine stukje van 2-g- KM het
slachtoffer worden van de hoogspanningsleidingen. Dat hierbij zelzame soorten als Roerdomp(l), PorceleinhoenCl) sneuvelen, moet worden
tenminste

betreurd.
Veel erger is het

dat in een tijd dat al veel Purperreigers zijn
weggetrokken toch nog 7 exemplaren van deze soort werden gevonden.
Dit is beslist verontrustend. Gezien de ligging der kolonies moeten
er nog twee ''oversteekplaatsen' 1 zijn waar Purperreigers tijdens hun
vlucht van nest (Naardermeer), naar voedselgebied (Ankeveens en Kortenhoefs plassengebied) de hoogspanningsleiding moeten passeren,
We zullen proberen dat volgend jaar vast te leggen.
Wij schatten,dat enkele tientallen Purperreigers per jaar zo sneuvelen.
Dit is op een totaal van 150 broedparen in Nederland zeer hoogl
,

Conclusies: Het is moeilijk om op grond van de nu verzamelde
gegevens reeds duidelijke conclusies te trekken.
Wij verwachten in de echte trektijd voor weidevogels en waterwild,
oktober en november, een echte stijging van het aantal slachtoffers.

6
Onderzoek elders heeft aangetoond, dat plotseling sneeuwval of strenge
vorst ook een soms zeer hoge piek veroorzaken in het aantal slachtoffers
Alleen voortgezet onderzoek zal dat hier kunnen bevestigen.
Vast staat in ieder geval, dat op dit kleine stukje van S-J KM vele
honderden, mogelijk zelfs ongeveer 1000 vogels per jaar sneuvelen
door de hoogspanningsleidingen.
Vast staat ook, dat daardoor de vogels van het Naordermeer en speciaal de Purperreigers ernstige verliezen lijden.
.

Wij moeten dan ook vrezen, dat de andere kolonievogels, waar het
Naardermeer wereldberoemd door is, de Lepelaar en de Aalscholver
net als de Purperreiger zwaar geschaad zullen worden, indien de
plannen om ten noorden van het Naardermeer ook nog_ een hoogspanningsleiding aan te leggen doorgaan.
Deze ~aol precies in de voedseltrokrichting liggen van de Lepelaars
en Aalscholversi
Wat dat betekent, heeft voor de Purperreiger ons
korte onderzoek al uitgewezeni

L. Oudejans
Namens de drie jeugdbonden voor
natuurstudie in het Gooi.
Multotulielaan

Hilversum

\

48

I oktober

1969

7

Gevonden draadslachtoff; ers.

iI

Aantal per datum

Totaal

1

:

16/8

1/8

Soort
i

.

30/8

17/9

28/9

•*

1

...

1

I, Fuut

I

2. Purperreiger

if

Eoerdomp

3*

3

5.

I

Knobbelzwaan

6, Porceleinhoen

I

3

-

6

2
-

-

"

-

7

-

-

-

I

15
I

-

I

I

-

-

I

-

-

I

-

I

*

*

•

3

-

-

if, Wilde eend

I

-

+

7. Waterhoen

8.

Meerkoet

9.

Kievit

-

12. Kapraeeuw

I

Postduif
-

Meeuw (spec)

�

-

-

16, Eend (spec)

17
18.

k

-

lif, Zwarte kraai

15•

3

-

Houtduif

if

-

5

I

-

3

I

-

-

-

II, Grutto

-

-

if

10. Watersnip

13.

I

-

’

I

-

-

-

-

6.

2

I

-

-

-

-

5

if

I

I

I

I

I

-

3

7
-

-

-

-

-

13
I

7
12
I

if
21

3
I

Geheel ondetermineerbare resten.

Totaal

-

|

20

-

21

-

-

2k

20

I

1

7

92

i

I

■

.

+

Een van de Purperreigers was geringt en wel als nestjong op
Noorden (zuid-Holland)
9/6/196*

f te
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De observatiehut
Onderstaand het door ons ontvangen schrijven van “Vogelbescherming”,
hetgeen naar wij hopen het begin is van de realisering van een reeds
lang bestaand plan:de bouw van een observatiehut in de “vogelbocht”
nabij de Eemmond. Het bestuur heeft de heer D. A. Jonkers belast met
de coördinatie van de plannen.
Ons lid de heer D. Jacobs heeft zich bereid verklaard de leiding van
een bouwteam op zich te nemen.
Het eerste probleem, dat zal moeten worden opgelost is het verwerven
van het benodigdemateriaal; hout, etc. i' Het aanschaffen van het
materiaal vraagt een bedrog van ongeveer ,f. 800,Mogelijk dot bepaalde instanties ons willen verblijden met een
subsidie, zoals "Vrienden van het Gooi", welke organisatie ons een
bedrag van f 200,- toezegde, bestemd voop de bouw van de hut».
Het doet o,ns genoegen U te kunnen berichten, dat de Dienst der
Domeinen het terrein gelegen aan .het Eemmeer officieel ‘aan
onze vereniging in gebruik heeft gegeven*

De-Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. krijgt, zoals reeds mondeling
werd medegedeeld, de toestemming óm ter plaatse een waarnemingshut te plaatsen, De exacte plaats zouden wij gaarne in
gezamelijk overleg willen bepalen.
De Vogelwerkgroep raag een aantal excursies naar dit gebied
houden, waarbij van de waarneraingsllut gebruik moet worden
gemaakt. Onze vereniging zal het op prijs stellen bij eventueel
door haar mit te schrijven excursies naar dit gebied, ook van
deze hut gebruik te mogen maken.

In het terrein mag overigens de rust op geen enkele wijze
worden verstoord. Nesten mogen derhalve niet gezocht worden.
Het vangen van vogels en het ringen daarvan wordt in geen

enkele vorm toegestaan.
Onze vereniging zal het op prjjs stellen onn het einde van
elk jaar een overzicht van U te mogen ontvangen van de vanuit
de hut gedane waarnemingen.
Mochten er door inventariseringen op geluiden broedgevallen
aannemelijk zijn, don zullen wij daarvan eveneens gaarne
op de hoogte gehouden willen worden.

T. O. HEMA
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Parfumerieën
Borstelwerk
Ziekenverplegingsartikelen

Nassau laan 17
Bussum
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De Eenhoorn
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VOOR GOED SPEELGOED
EN

Nassaulaan 10

-

HOBBY ARTIKELEN

Bussum

Telefoon 1 51 87

„ATLAS”
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BIJ
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-
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-

-

HUIZERWEG 24
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-
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HOOFDZAKEN
DIE MODE MAKEN:
Elegante dameshoeden,
couture-mutsen, cravates,

pomona

pruiken en haarstukjes,

bruidskapjes,
sjaals en handschoenen.

op de brinklaan'93

Amsterdam

bussum

Kaiverstraat 23 telefoon 020-234677

t/o de spaarbank

MAISON VAN DEN

Voor VWG leden
-

Gebr. Wories
Kerkstraat 220, Amsterdam C.
Telefoon 22 4853

DRUKKERIJ

„Erica

33

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

*

Siemensstraat 11a

Telefoon

4

Hilversum

Uitsluitend voor vogels en
kleine zoogdieren

89J01

&

Zn.
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Piepers op de Zuiddijk

en

De gezamenlijke excursie van VWG
negen auto’s met 32
KNNV,
personen, die uiteindelijk met acht wagens een retourtje Muiderberg
Eemmond maakten.
De rit over de Zuiddijk van Zuidelijk-Flevoland, bi j fraai weer met
echter een hinderlijk tegenlicht in de richting van het Gooimeer,
september, 58 soorten vogels op.
leverde op deze zondag
Hieronder vi if Casarca's, een Duinpieper, een grote Pieper, twee
bruine Kiekendieven en een Grote bonte specht.
Deze laatste vogel vloog op volle snelheid en haalde daarbij 70KM p/u
Een Koekoek, Grauwe ganzen,' de vele eenden en diverse soorten ruiters
bezorgden de excursiegroep tal van vogelgenoegens.

14

Najaarsfenelogie
Verrassend veel leden hebben deel genomen aan de voorjaarsfenelogie,
georganiseerd door ons bestuurslid de heer J. Harder.
De uitwerking van de ontvangen gegevens (wel veertig formulieren werden
teruggezonden) vergt veel tijd.
Het ligt in de bedoeling de aankomstdata van,onze broedvogels in een
van de komende Korhanen te publiceren.
Het bleek niet meer raogelijk formulieren in te sluiten voor het
noteren van de aankomstdata van de trekvogels. Niettemin graag een
vriendelijk verzoek aan de leden nauwkeurig aantekening te houden van
de data waarop vogels als de Kleine zwaan, diverse soorten eenden en
Lijsters, de Bonte kraai, Keep en Sijs en diverse anderen, werden
'

gesignaleerd,
Graag'vöSr 15 december opsturen aan de heer J, Harder, Reig.erstraat
-

12,

Hilversum,

Waarnemingen

De heer H. Marinus, Graaf wichtmanstraat 68, Hilversun, lid van de
Gooise Avifauna commissie, heeft zich bereid verklaard de waarnemingen
van de VWG-leden te ontvangen en te verwerken in een door hem aan
te leggen archief. Hij zal voorts hieruit van maand tot maand de
rubriek “waarnemingen”
samenstellen.
Zo mogelijk ontvangen de leden in de toekomst kaartjes voor het
inzenden van waarnemingen. Het aantal leden ,dat regelmatig aan deze
rubriek medewerking verleend, is echter nog veel te gering!
Ifenieder wordt verzocht minstens van maand totmaand zijn Gooise
waarnemingen op te zenden.Waarnemingen uit Zuidelijk-Flevoland, gaan
naar de secretaris van deze commissie, de heer J, HarderCzie elders).
Belangrijke waarnemingen terstond melden, eventueel telefonisch bij
onze voorzitter, de heer J. Bos.

10
Waarnemingen uit.......
Zuidelijk Flevoland
Hieronder treft U weer een kort verslag aan van de belangrijkste
waarnemingen, gedaan vanaf de dijken van Zuidelijk Flevoland.
Zoals bekend werd er iedere week geteld op de dijkvakken EemmondMuiderberg en Muider berg
gemaal de Block van Kuffeler.
Vanaf 14-6-1969 echter alleen nog het dijkvak Eemmond- Muiderberg.
Dit verslag betreft de periode van 29 maart 1969- 15 september 1969»
-

1, Fuut

:

2, Roodhalsfuut

3, Dodaars

:

:

4, Blauwe reiger

:

5*

:

Purperreiger

6, Lepelaar

Altijd aanwezig, soms in groot aantal; op 9-4
exx., hiervan in één groep 540 exx,
Een waarneming op 17-9 lex.
Slechts twee waarnemingen; op 30/8 2 exx* en
14—9 2 exx,- (beide op het Gooimeer)
Aan dé dijkvoet altijd +4O exx», op 26-7 105 exx,
Waargenomen op 9-8, 23-& en 1-9, betreft steeds

596

:

een êxempl,
Een waarneming van 2 exx. op 9-8. (van het traject
gemaal
Lelystadhaven zijn veel meer waarnemingen
bekend)
Gemaal)
Op 9-8 reeds 3500 exx, (Muiderberg
Gemaal op 9-8 reeds 400 exx*
Trajekt Muiderberg
Vrijwel altijd aanwezig in gering aantal, max.
30 exx, op 4-5
Wordt regelmatig waargenomen,, steeds een of twee
-

7* Wintertaling
8, Zomertaling
9* Krakeend

10. Krooneend

;

;

:

:

-

-

exx.

11. Middelste zaagbek: Een waarneming van I mann. op 31-5 (brug Muider12. Nonnetje

:

13. Casarca

:

14. Grauwe

i
[

j

i

berg)
Drie waarnemingen op 10-5,

8-7, 26-7 I vr. ex.
betreft zeer waarschijnlijk steeds hetzelfde indiv,|
i
Tweemaal waargenomen: 2 exx, op 17-8 en 5 exx. op

14-9

gons

;

Heeft overzomerfl in de polder, op 4-5 4 exx.
31-5 12 exx,, 6-6 5 exx., In augustus neemt het
aantal toe. op 28-8 28 exx, en op 5-9 reeds 500 exx,

(Zuiddijk)

15. Knobbelzwaan

:

Broedgeval in de polder, langs dijkvak Muiderberggemaal,
Op 9~h nog 2.k exx. aanwezig op het Gooimeer, daarna
niet meer gezien.
'

16, Kleine zwaan

:

Dodaars.

i

11

17» Wespendief

:

18.

Bruine kiekendief

19.

Torenvalk

:

;

-

20. Patrijs

:

21. Zilverpluvier
22. Bontbek plevier

:
..

23 Houtsnip
24w Kleine stranflloper
•

25, Temmincks strandloper
26, Grote mantelmeeuw
27, Gierzwaluw

:

:
:

:

:

:

Een waarneming ter hoogte van Muiden,
I ex, op 31-5
Bijna altijd aanwezig, vrijwel uitsluitend
vr. exx,, steeds 2- 4 exx,
Bijna altijd aanwezig; op 30-8 13 exx.
en 14-9 32 exx, (zie ook nestkasten verslag,
Een waarneming van 4 exx, op 30-8 (eerste
polder waarneming ?)
Enkele mei waarnemingen, o.a. 25 exx, op 4-5
Wordt altijd waargenomen, op 10-5
400 exx,
Op 9—B I ex. (eerste polderwaarneming)
Een waarneming van I ex. op I?-8
Tweemaal waargenomen, nl op 4-5 3 exx. en
op
10-5 I ex,
Traject Eemmond- Muiderberg altijd aanwezig,
op 20-7 51 ad, en 34 juv,
Wordt, langs de gehele dijk waargenomen,
op 20-7
2500 exx,, boven de polder ter
hoogte van paal 15 ( Zuiddijk)
Op 14-9 lex. de vogel vloog met een snelheid
van 80 KM per uur (eerste polder waarneming)
Altijd aanwezig, op 14-9 _+ 2000 exx, en op
+

+

28, Grote bonte specht
29, Boeren zwaluw

:

:

16-9

•

30, Grote pieper

:

31, Duinpieper

:

.

32, Snor

:

+

4000

exx,

Op
I ex, en op 16-9 lex, De avifauna
van 1962 vermeldt als vroegste datum 15 sept
Een waarneming van I ex, op 14-9 (eerste
polder waarneming)
Gehele zomer waargenomen in klein aantal.
op 15-6 4 exx, trajèct Eemmond
Muiderberg
-

(

33» Grote

34.

35»

36,

karekiet

Kleine kare&iet
Bosrietzanger
Rietzanger

37, Bonte vliegenvanger

38, Baardmees

:

;
:

:

:
:

per fiets geteld)

Idem als snor, fietsexcursie
Idem ald snor. fietsexcursie
Idem als snor. fietsexcursie

15-6 3 exx,
15-6 Ik exx,
15-6 12 exx,

15-6 slechts I ex, op 26-4
10 exx,
Een waarneming van een exemplaar op 17-9
Drie waarnemingen, nl op 14-6 2 exx,
(Muiderberg
Eemmond), 15-6 2 exx, (zelfde
Fietsexcursie

-

plaats) en

14-9 5

exx.

J. Harder
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Invasie van

zwarte mezen?

(Parus ater)

Een zwarte mees in een wilgestruikje, langs de dijk van ZuidelijkFlevoland, is een opvallend verschijnsel.
De Amsterdamse VWG ers namen er omstreeks 20 september reeds zes waar.
Op 25 september hoorde ik er ook een Parus ater, zonder echter de vogel
te kunnen ontdekkeh, in een dicht bebladerde struik.
Het was in het eerste boompje op 'de Zuiddijk, vanaf de slagboom bij
.
Muiderberg.
Wel ontwaarde ik twee Pimpelmezen eh een Zwartkopvrouwtje.
lets verderop hoorde ik echter opnieuw zwarte mezen en al gauw kwamen
twee andere nieuwsgierige naaldwoudbewonertjes, vlak voor mij aan de
takjes hangen.
Een vreemde plaats voor Zwarte mezen gelet op hun biotoops"overwegend
hoogstammig, dicht naaldbos, met bij voorkeur veel sparren of zi’lver•

sparren"

(Voous).

Bladerend in de boeken kwam ik nog de volgende passages tegen:
11 De treklustigste van alle mezen
Dat geldt voor de in het noörden
en oosten van Europa thuishorende populatie*s, die in de herfst vaak
met grote zwermen als een invasie midden europa binnenstromen.
Bij de in midden en west-europa broedende zwarte mezen is deze treklust
niet zo geprononceerd,en de hier gevestigde populaties zijn allen min
of meer
zwerfvogels*', (Niethammer en Makatsch)
"Trekverplaatsingen, bjj deze' soort meer dan bij andere mezen.
Invasie- achtig o.a, herfst en winter 1957" (Sluiters),.
"In sommige jaren doortrekker of invasiegast in vrij groot aantal van
begin september tot in november en van eind februarie tot in april"
(Avifauna van Nederland )
Zaak dus om deze herfst en winter op de zwarte mezen te letten.
Ik noteerde de volgende waarnemingen: 25-9 2 exx., 4-10 4 exx,,
9-10 6,4 en 2 exx., 10-10 1,2,4 en 10-15 exx.
Alle doorgaans vergezeld van andere mezensoorten of Goudhaantjes,
-

,

j

J L.# B
•

Zwarte

•
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Vogelwerkgroep Midden Nederland

Van Vogelwerkgroep Midden Nederland, waarbij onze Avifaunacoramissie
is aangesloten, mochten wij
“Mededelingen
jaargang nr.2- 1969”
ontvangen. Wij ontlenen hieraan het volgende:

3e

Voortgang inventarisatie. In tegenstelling tot het werkschema
in de vorige mededeling, konden de gemeente -inventarisatie‘s,
met uitzondering van Wageningen en omstreken, in 1969 niet
afgerond worden.
Een globale berekening leerde ons echter dat de beeindiging
van dit werk in 1970 wel zeker is. Dan zal echter in het Gooi
alles op alles gezet moeten worden.
Voor de verwerking van cle broedvogelinventarisaties kunnen we
een geweldige meevaller registreren, De heer G, den Uyl van de
vereniging A en V heeft zich namelijk bereid verklaard alle
inventarisatiegegevens van de ruim 100 gemeenten uit te werken.
Zijn medewerking zal de vertaging in de inventarisatie
aanzienlijk beperken»
Literatuur en dagboeken. Uiteraard heeft dit werk afgelopen
zomer stil gelegen, maar omdat de heer den Uyl komende winter
verschillende leden veel werk uit handen zal nemen, kunnen
deze activiteiten in de gebiedeh waar zig. nog niet gereed zijn
(prov. Utrecht en het Gooi) thans fors aangepakt worden.
Voor hot iii+workou van ae gegevens (uittypen) hebben we nog
enkele geschoolde of goed typende medewerkers(sters) nodig.
Financiën, De benodigde financiën voor de uitgave van ons boek
komen thans langzamerhand aan de orde.» De heer Braaksma heeft
contact gelegd tussen onze werkgroep en een uitgeverij; nu
zullen de heren Le Clercq en v.d.Straaten verder uitzoeken
welk bedrag we aan borg en subsidie nodig hebben. Vervolgens
zullen zij trachten dit geld bijeen te brengen. Naar het
zich laat aanzien gaat het globaal óm f 15.000,- S f 20,000,We hopen dat ónze medewerkers allen over dit probleem willen
meedenken
en hun ideeën naar voren willen brengen. ’■
1
Enkele leden van onze werkgroep hebben afgelopen winter een
heide terrein van het staats bosbeheer ontdaan van bomen,
De opbrengst was f 3&0,-. Dit bedrag werd in de kas gestort
Ook komende winter hebben we rond Utrecht en misschien ook
bij Amersfoort zulke objecten op het oog waar we enkele zaterdagen hopen heen te gaan.
Liefhebbers, ook niet leden kunnen zich opgeven bij F, Alleijn,

Hoofdindeling van het boek. Komende winter zullen de heren
v.d. Straaten en F, Alleijn een schematische hoofdopzet voor
de Avifauna samenstellen. Op de eerstvolgende ledenvergadering
zal dit onderdeel onderwerp van discussie vormen.
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De

Zanddijk

Tussen fort Ronduit van het vestingwerk Naarden en de uitspanning OudValeenveem ligt de Zanddijk.
Een restant Zuiderzeekust dat vrij gaaf bewaard is gebleven.
Hier komt nog de oorspronkelijke zoutflora voor en alleen dat al maakt het
waard, dit bovendien landschappelijk zeer aantrekkelijke gebied, de
bestemming van "natuurreservaat" te geven.
Een oproep in de "Korhoen" on gegevens over de Zanddijk, resulteerde
in een verrassende hoeveelheid gegevens.
De afgelopen maanden is door velen langdurig gewerkt aon het samenstellen van van het rapport*, dat nu gereed gekomen is, en een zeer verzorgde indruk rvv»ict.
volledige inventarisatie zowel op floristisch als op
Het bevat -3«
ornithologisch gebied, een boeiende geschiedschrijving, diverse hoofdstukken over flora en fauna en een nogelijke beheersvorm, voorts een
aantal opmerkelijke uitspraken over hot natuurbehoud in het Gooi, en
tal van suggestie's.
Een lijst van medewerkers, een inhoudsopgave en een aantol foto's,
completeren het werkstuk.
De vogelwerkgroep heeft een flink bedrag in de uitgave moeten investeren,
De Zanddijk" zal de gemeenteraadsleden van Naarden, alle'Gooise
het gewest, enkele ministeries, do provincie en
gemeentebesturen
diverse natuurbeschermingsinstan;bies worden toegezonden.
Een en ander gaat met zoveel kosten gepaard, dot het ónmogelijk is
gebleken de leden van onze vogelwerkgroep een gratis exemplaar aan te
bieden. Zij zullen echter tegen kostprijs (vernoedelijk f 2,50)
het rapport kunnen verkrijgen.
Geintresseerde niet-leden, zullen waarschijnliijk
noeten betalen.
Wij vertrouwen, dat de "Zanddijk" de nodige publiciteit zal krijgen,
In de Korhaan hopen wij het ornithologische gedeelte net de soortenlijst
op te neqen

n

"

,

f6-

Comite

wintervoedering

De cineast Jan van de Kan zal dinsdagavond II november enkele films
vertonen voor het comité*’ wintervoedoring.
De avond wordt gegeven in de aula van de Scholengemeenschap Godelinde
(tegenover het motel) te Naarden. De toega-ng is f 1,50.
Een van de films is opgenomen op het eiland Griend, en behandelt de
"

Grote sterns

".
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Waarnemingen

Geoorde fuut:
Dodaars;

Slobeend:
Buizerd:

12-4 2 paar. Hilversums wasmeer L, Oudejans
27- 2 exx. Kortenhoff (NERA) R. Hovingh

12-4 2 paar Hilversums wasmeer L, Oudejans
12-4 16 jaar Hilversums wasneer L. Oudejans
29-9 I ox, circelend Z richt, raultatulilaan hilv,
4-

Boomvalk;

Torenvalk:

L,

Oudejans

2 exx. Oud valkeveen

F. Rijnja
I cx. Utrechtse waterleiding bos
5R. Hovingh
26—4 2 exx, Gooilust-Schoonoord L, Oudejans
1-8 I ex. jagend boven hilv. meent L. Oudejans
I ex. Utrechtse waterleiding R, Hovingh
27-9 6 exx. zittend op antennemasten NERA kortenhoef

R, Hovingh
I ex. boven hilv. meent
L, Oudejans
3 exx. op antennemasten NERA Kortenhoef H. Hovingh
Boomvalk:
17-10 I ex, Bussum Zd F, Rijnja
Korhoen:
3Q—9 3 exx, 2 mann, I vr westerheide J. Bos
31-8 7 exx, Hilversums wasmeer L. Oudojans
Witgatje:
Regenwulp:
5-8, 7-8 doortrekkend. 7x roep gehoord
Zilvermeeuw:
12-4 8 paar Hilversums wasmeer L. Oudejans
Bosuil:
11-8 roepend Beeresteinseweg Hilv, L, Oudejans
roepend omg, Larenseweg Hilv, R en H Hovingh
29Beflijster:
26-4 I ex. Schoonoord L, Oudejans
14-9 I ex. Utrechtse waterleidingbbs R, Hovingh
Sprinkhaanrietzanger; 4 exx, zingend 't Hol kortenhoef L, Oudejans
Kleine karekiet:
24-9 I ex, voerde drie vliegvlugge jongen J. Bos
4-II 3 exx. Oud valkeveen F, Rijnja
Baardmees:
Woudaapje:
27-9 2 exx. Kortenhoef R. Hovingh
28-9 I ex, Kortenhoef H, Hovingh
Bruine kiekendief:
4-10 I ex. Oud valkeveen F, Rijnja
Kleine bonte specht 19-10 I ex F, Rijnja
15-5 3 exx, Hilverbeek L, Oudejans
Appelvink:
's Graveland L, Oudejans
I ex.' met nestraateriaal
6-10 I ex. zingend soesterberg J. Bos
Merel:
Notenkraker:
4—5 I ex. landgoed trompenberg s'Graveland
“

28-

Beflijstor.
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Uit andere bladen
De Pieper, (Vogelwerkgroep Noordholl. Noorderkwartier), sept. ‘69:
Broedvogelinventarisatie van het Balgzand 1968, Het aantal broedvogels
in de Eilandspolder, broedverslag boswachterij Schoorl 1969
Oktober ‘69, De broedvogels van West -Friesland in 1969

Ornis Brabant. (ornith. werkgroepen Belgisch Brabant), sept.
Jaarverslag van de ringgroep.

‘69

(.Kon, Ned. Natuurhist-£ ver,), okt, '69: De Korhoenders in
Natura
toe (lerland Koodstaarfi in blik, de Draaihals.
.

.

Maondblad voor' vogelliefhebbers.(volierehouders,

afd Hilversum) okt.

Hoge Raad laat Goudvinken vrij.

'69

De Lepelaar.(Wèd. Ver, tot Bescherming van vogels), sept. '69:
Vrij vogelreservaten, Ooievaarsdorp in het Liesveld, De Ackerdijkse
plassen. Nieuwe terreinen, Ooievaarsnesten in nederland, Olie verontreiniging van de zee.

Aythya. (VWGvan de NJN), no, k '69: Meeuwen slaaptrek, verspreiding
van de dodaars in midden nederland(w.o, het Gooi), Wadvogeltellingen
in de Dollard, Sociaal vissende Zaagbekken.
Tringa. (Vogelwacht Rijnmond)* sopt '69. Waterwildtellingen omgevingen
Ackerdijkse en Overschiesche Plassen, Brielsé maas etc, een jonge
Notenkraker.

(Vogelbescherming, wacht Noord veluwe), sept '69. Ooievaars

Anser.

vragen onze aandacht, Aankomstdata zomergasten.

De Fitis. (Vogelwerkgroep Haarlem), okt, '69: Aankonstdatn zomervogels,
De coldrush van maart, Waarneiaingen uit Zuid- Kennemerland, Vleugelkenmerken bij meerkoeten, Roofvogelsterfte in de AW- duinen, Reis naar
Zuid- Zweden, De Broedvogels van Haarlem, Nestkastenverslag Bloenendaal,

Vogelverslag

1969

Heemstede.

Al deze bladen liggen ter inzage bij onze secretaresse.
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Voor Uw vakantie-,

lets nodig voor Uw dieren?
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vogelvliegreizen

VAN HOEK
naar

DE

het oudste reisbureau in het Gooi

ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM
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Landstraat 8
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Tel. 310 92

Tel. 1 76 69

DE JONG
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Op uw nieuwe bril een vol jaar garantie.
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