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Bestuursmededelingen
De zomervakanties zijn weer achter de rug. De bomen kleuren hier en daar
alweer en de dagen worden korter.Voor vogelaars is dit echter geen tijd
om in winterslaap te gaan en activiteiten te verminderen. In tegendeel!
Binnenkort staan er weer diverse tellingen op het programma. Zoals gebruikelijk gaan we weer meedoen met de watervogeltellingen, ganzen- en
steltlopertellingen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Werk genoeg in
elk geval. Wie mee wil doen kan gerust contact opnemen met één van de
coördinatoren, die deze tellingen organiseren.
De afgelopen periode zijn we verblijd met enkele giften die aan de vogelwerkgroep zijn toegezegd. De familie Brink zond ons een bedrag van 400
gulden uit de nalatenschap van Karei Brink, ons lid dat vorig jaar helaas
is overleden.
Onlangs kregen we ook de toezegging van de Kringloopwinkel Laren dat men
ons een nog nader te bepalen bedrag wil schenken voor onze activiteiten.
Het is de bedoeling om deze bedragen een speciale bestemming te geven.
Enige tijd geleden gaf Willem Jan Hoeffnagel te kennen, niet langer coördinator van de subgroep Avifauna te willen blijven. Omdat we ons realiseerden dat er in feite te veel werk te doen was voor één persoon, heeft het
bestuur geprobeerd een coordinatie-team van meerdere personen te vormen om
dit belangrijke werk voort te zetten.
Het verheugt ons dat we er inmiddels in geslaagd zijn hiervoor Jutta Gruber,
Guus Proost en Peter Vos te interesseren. Guus Proost heeft zich beschikbaar
gesteld om de subgroep Avifauna in ons bestuur te vertegenwoordigen.
Het nieuwe trio is direct aan de slag gegaan en heeft al gesproken over taakverdeling. Hoewel dit een flinke stap vooruit is, zoeken we nog enkele personen die dit Avifauna-teara verder zouden willen versterken.
Ook op een andere plek in ons bestuur ontstaat op korte termijn een vacature.
Rick van den Akker, coördinator van de subgroep Propaganda, moet binnenkort
zijn werkzaamheden staken wegens drukke andere besognes en zijn aanstaande
verhuizing naar Almere. Wie belangstelling heeft voor deze functies kan zich
bij mij melden.
Namens het bestuur en de leden van de subgroep Avifauna wil ik Willem Jan
Hoeffnagel bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren deed.
Rob Kole voorzitter.

Winterkoning
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Programma

Zondag 3 okt

Ochtend-wandelexcursie Pen-eiland, o.l.v. Fred Vogelzang en
Guus van Duin.
We vertrekken uitsluitend met volle auto’s (in verband
met parkeerproblemen ter plaatse) om 7.30 uur vanaf het
Oosterspoorplein (achterkant centraal station) te Hilversum.
Hoe komt u bij het Pen-eiland?
Vanaf het Gooi de A-l richting Amsterdam; bij het bord
Muiden/Weesp deze afslag nemen. Via de parallelweg aan de
A-l langs de Muidertrekvaart richting liaxis rijden. De weg
volgen die achter de Maxis langs loopt; daar staan Fred en
Guus ons op te wachten.
Evt. brood en drinken meenamen.

Zondag 10 okt.

Landelijke trekteldag van Vogelbescherming.

Dinsdag 12 okt.

Werk-contactavond.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in een warme ruimte in
Kasteel Groeneveld in Baarn.

Zaterdag 23 okt.

Ochtend-v/andelexcursie Pgelshoek o.l.v. Adri Vermsule.
De excursie vertrekt on 8.00 uur vanaf de parkeerplaats
voor het vliegveld Pilversan.
Svt. brood en drinken meenamen.

Donderdag 28 okt.

De lezing van vanavond wordt gehouden door Jaap Graveland.
Hij zal het hebben over de relatie tussen kalk en vogels
(met name mezen). Uit onderzoek is gebleken dat verschillende insektenetende vogels een kalkprobleem hebben,
De oorzaak ligt in een tekort aan slakkehuizen. De kalk
heeft de vogel nodig voor skeletvorming en voor de eieren.
Jaap Graveland heeft ook onderzoek gedaan in verschillende
gebieden, de invloed van verzuring en wat er aan het
kalkprobleem gedaan kan worden. Al deze aspecten komen
vanavond aan de orde. Als u dus iets meer wilt weten
over de kalkproblemen bij met name mezen dan moet u vanavond
komen naar de Goede Herderkerk aan de Simon Stevinweg,
hoek Lieven de Keylaan te Hilversum. De lezing begint
om 20.00 uur.

Zaterdag 30 okt.

SVN-dag in Middenmeer.
Jaarlijkse bijeenkomst van de Saraenwerkende Vogelwerkgroepen
in Noord-Holland (SVN), dit jaar in samenwerking met de
VWG Niedorp, in De Oude Beurs, Brugstraat 18 in Middenmeer.

Aanvang 10.00 uur. Om 9.00 uur staat de koffie al klaar!
Zondag 7 nov.

Ochtend—wandelexcurnie

Dinsdag 9 nov.

Werk contactavond in Kasteel Groeaeveld in Baarn.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Laardsr T./asm.eor o.l.v. Jelle
Harder en Paul v.d. Poel.

100

Zaterdag 20 nov.

Donderdag 25 nov.

Dagexcursie Hondsbosse Zeewering en de Putten en het
Zwanenwater o.l.v. Johan van Galen Last, Ilco van 'oersem,
Rick van den Akker en Joke van Velsen.
De excursie vertrekt om 6.30 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum netvolle auto's.
Brood en drinken en evtr. regenkleding meenomen.
De heer Ben van de Brink houdt vanavond een lezing over
de trek en de overwintering van Boerenzwaluwen. Hij heeft
naar dit onderwerp onderzoek gedaan. Daarvoor zijn inNederland Boerenzwaluwen geringd. Aan de hand van terugmeldingen
kreeg hij een overzicht waarheen de zwaluwen trokken.
Vervolgens is hij naar Botswana in Afrika gegaan om ze
daar te vangen en na te gaan wat ze in hun overwinteringsgebied doen. Tijdens het ringen is ook gekeken naar de rui
en de conditie van de vogels. Het ringen in Afrika vond
plaats bij slaapplaatsen in de rietvelden. Daarbij werden
ook Afrikaanse vogelsoorten gevangen. Hiervan worden ook
enkele

dia's

vertoond.

Na de overwintering in Afrika gaan de Boerenzwaluwen
weer naar de broedgebieden in het noorden. Op deze reis
heeft de heer Van de Brink ze gevolgd. Van de vogels in
het Middellandse Zeegebied die hij tegenkwam laat hij enkele
dia's zien. Tevens besteedt hij aandacht aan jacht en ringonderzoek in Italië.
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 4 dec.

Landelijke SOVON-dag in De Schouwburg te Nijmegen, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van S0V0N.
Thema's die aan de orde komen zijn:
Het nut van langlopende inventarisaties
de betekenis
van vogelgegevens voor het beheer van terreinen
natuurbeleid en de bescherming van vogels.
Ochtend-wandelexcursie bij de Stichtse Brug, onder leiding
van Johan van Galen Last en Guus Proost.
De excursie vertrekt om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij het surf strand van Blaricum. (Vanuit Hilversum gezien
links naast de Stichtse Brug.)
Zonodig brood en drinken meenemen.
Werk-contactavond, in een verwarmde ruimte in de Orangerie
van Kasteel Groeneveld.
De koffie staat vanaf 19.45 uur klaar.
-

-

Zondag 12 dec.

Dinsdag 14 dec.

Iedereen is welkom.

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN
en een

GEZOND EN VOGELRIJK
Zaterdag 8 jan.'94

1994 TOE

Ochtend-wandelexcursie 1 sGravelandse Landgoederen.
Het wordt een stevige wandeltocht, dus goede wandelschoenen
aanbevolen.

De excursie staat onder leiding van Rick en Inge van
den Akker.
Vertrek om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van het
Bezoekerscentrum Corversbos van Natuurmonumenten, Vaartweg
202 in Hilversum.
Brood en drinken meenemen en evt. uw lidmaatschapskaart
van N.M.
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Dinsdag 11 jan.

Zaterdag 22 januari

Donderdag 27 jan

Werk-contactavond in
Vanaf 19.45 uur bent
*

de Orangerie van Kasteel Groeneveld.
u welkom.

Wilgen knotten i.s.m. 'Naerdinclant', ergens in Gooi
of Vechtstreek. De VWG werkt mee in belang van broedgelegenheid voor Steenuil.
Wie mee wil doen kan zich telefonisch (02154-18804)
opgeven bij Joke van Velsen, die verdere details zal
verstrekken.

Lezing in de Goede Herderkerk in Hilversum.
Het programma komt in de volgende Korhaan.

Zaterdag 5 febr.

Ganzen-excursie. Een auto-dagtocht naar Friesland, onder
leiding van Fred van Klaveren en Yolande Bosman.
Vertrek om 7.00 uur vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum (achterkant Centraal Station).
Brood en drinken meenemen.

Dinsdag 14 febr.

Werk-contactavond in de Orangerie van Kasteel Groeneveld
in Baarn.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar

Zondag 20 febr.

Ochtend-wandelexcursie bij de Huizerpier, onder leiding
van Rob van Maanen.
Vertrek om 8.00 uur vanaf 't Roefje bij de Oude Haven van
Huizen.

Donderdag 24 febr.

Lezing in de Goede Herderkerk in Hilversum.
Het programma komt in de volgende Korhaan.

Dinsdag 8 maart

Werk-contactavond in de Orangerie van Kasteel Groeneveld.
Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.

22-23-24 april

Waarschijnlijk weekend Schiermonnikoog.
Dit is o.a. afhankelijk van de vraag of er een geschikte
accomodatie beschikbaar is. Daarom zal het prettig zijn
indien belangstellenden zich nu al melden bij Joke van
Velsen, zodat zij ongeveer weet op hoeveel deelnemers
er gerekend moet worden.

DEELNEMERS AAN DE EXCURSIES WORDT DRINGEND VERZOCHT OM BIJ ALLE
EXCURSIES VÓÓR 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, tenzy uitdrukkelijk anders vermeld, in principe uitsluitend
bedoeld zijn voor leden en huisgenoot-leden van de VWG.
Dit geldt uiteraard ook voor de weekenden.
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:

Telefoon:

Biekart, D.S.P.
1251
Hamdorfflaan 28
Carlquist, M.P.H.
1241
Koninginneweg 53
Galis P.A.M.
Oogbout 5
1251
. Varenstraat
136
3765
Dorresteyn, J.P.
Ettekoven, F.J.
idem (huisgenoot)
Jhr,C.Roëlllaan 1
Graaf, Mw. A.
3755
1218
Jager, F.C.
Goudwespmeent 1
Jansen, T.A.M.
J.Bosboomlaan 3
1394
Koning, J.de
Jhr.C.Roëlllaan 1
3755
Koning, J.
Kr.v.Veenlaan 38
1222
idem (huisgenoot)
Koning, Mw.E.
1402
Koperdraad, A.
Singel 27
Koperdraad-Hagen, Mw.G.E. idem (huisgenoot)
Labega, C.C.
Fr.v.Mierislaan 2A 1213
Marx, Mw.J.P.M.
Rietzangerweg 83
1111
Pronk, Mw. A.A.M.
Koninginneweg 27
1241
1402
Splint-v.d.Geer, Mw.A.M., Cereslaan 3

NM

CV
ZC
WP
CL

02153-13651
Kortenhoef
Laren
02153-17639
Soest
02155-27650

Laren

NA

Eemnes (hsgen)
Hilversum 02159-33553
Ned.den Berg 02945-3474
Eemnes
Hilversum 035-856548

NP

Bussum

EM

Hilversum 035-241381
Diemen
020-6003568
Kortenhoef 035-564917
Bussum
02159-32262

GL
EW
CL

VJ
CT
LG

02159-37073

Bedankt:
T.Cornelissen
J.M.Engelgeer
M.R.Schipper
S.C.Stumpel-Botman

Huizen

Hilversum
Hilversum
Laren

Adreswijziigingen:

IBN
DL0
Postbus 23
6700 AA Wageningen
Streekarchief Gooi en Vecht, Postbus 9900,
1201 GM Hilversum
Mw. T.van Trigt
v.Mecklenburglaan 4 1404 BH Bussum
02159-50867
-

Vogelkalender

1994 komt

er weer aan

De populaire veertiendaagse vogelkalender van de Stichting Het Vogeljaar
komt er weer aan. Half oktober is de nieuwe editie verkrijgbaar en opnieuw
is er erg veel zorg aan besteed.
De Vogelkalender is al jarenlang de meest gewilde. Met de kalender beoogt
de Stichting Het Vogeljaar in de eerste plaats de kennis en interesse voor
de in ons land voorkomende vogelsoorten te bevorderen. Een mooi neveneffect
is dat via de Vogelkalender ook de vogelfotografie gestimuleerd wordt en
talentvolle fotografen meer bekendheid krijgen.
Bij de verkiezing van de beste kalender in Nederland (ja, ja: die bestaan
echt), veroverde De Vogelkalender de vierde plaats. Ook dit jaar weer is de
kalender gemaakt in een handig formaat (22 x 30 cm.). Zestien gerenommeerde
fotografen maakten de opnamen. In totaal 25 soorten zijn in volle kleur te
bewonderen. De begeleidende teksten van Henk Lichtenbeld en Jaap Taapken
completteren het geheel.
De Vogelkalender 1994 is te bestelen door overmaking van 15 gulden op postgirorekening 4325, t.n.v. Penningmeester Kalenderfonds, Boterbloemstraat 20,
5321 RR Hedel. Leden van onze vogelwerkgroep kunnen de kalender ook telefonisch bestellen via Jaap Taapken, tel. 02159-20303.
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Sport-

en

consumptiejacht langs

de kust

van

Muiderberg

Rob Kloosterman
Een van de zaken waarmee onze subgroep (s.g.Natuurbescherming, red.) zich
intensief bezig houdt is het protesteren tegen de jacht op watervogels in
het IJmeer bij Muiderberg. Tevens wordt getracht deze "sportieve recreatie"
daar te beëindigen.
"Het surplus oogsten van voortbrengselen uit de natuur door middel van
sportieve recreatiejacht", in deze termen wordt deze activiteit zo ongeveer
door jagers en overheid aangeduid.
Wat gebeurt er precies.
In vele waterrijke gebieden in Nederland wordt op aldaar rustende en fouragerende watervogels geschoten. Te vergelijken met Zuid-europese toestanden,
waar ons hollandse vingertje zo vaak heen-wijst!
Wij beperken ons hier tot de kust van het IJmeer tussen Muiden en Muiderberg
Reeds jarenlang wordt daar gejaagd op o.a. Wilde eend, Kuifeend, Pijlstaart, Krakeend, Slobeend, kortom op alle volgens de wet bejaagbare soorten watervogels. Volkomen legaal dus. De percelen water worden
verhuurd voor het genot van de jacht door het Ministerie van Financiën,
afd. Domeinen, voor ca. f 35,- per jaar per hectare. In dit geval totaal
525 ha, dus ca. ƒ 18.000,
Voor dit luttele bedrag (voor Financiën althans)
worden dus de levens van grote aantallen onschuldige watervogels verkwanseld
door onze overheid. Commentaar Domeinen: "Wij moeten onze terreinen exploiteren,
dus verhuren wij ze". Echter, alvorens tot verhuur of verlenging van de verhuur termijn (termijn van 6 jaar) over te gaan, wordt advies ingewonnen van het
consulentschap NBLF van het ministerie van LNV. Indien dit advies negatief
is, wordt niet tot verhuur overgegaan. Meestal echter is dit advies positief
voor de jacht daar de volgende overwegingen in acht worden genomen:
.

—.

Waarom jagen?
Er mag o.a. gejaagd worden, indien:

A. Er sprake is van het aanrichten van schade door de vogels;
B. Er een surplus aan vogels van een bepaalde

soort

bestaat;

C. De jacht een redelijke wildstand bevordert.
In het onderhavige geval gaat volgens NBLF het geval "B" op, vandaar het
positieve advies voor de sportjacht.

Hoe berekent NBLF dit "surplus" zult u zich afvragen.
Kort gezegd baseert men zich op tellingen. Indien soorten structureel geen
achteruitgang in aantal boeken, of vooruitgang, mag erop gejaagd worden.
Op welke tellingen baseert het NBLF zich, zult u zich vervolgens afvragen.
Schrik niet! De tellingen zijn van het S0V0N en het IWRB (Int.Waterfowl and
Wetlands Research Bureau). Instanties dus, waarvan de vele vrijwillige tellers
nooit de bedoeling hadden door hun medewerking aan jagers een jachtexcuus
te

verschaffen.

Foutje!
Echter, in ons gebied zit er voor de jagers zowel als voor Domeinen en NBLF
een addertje onder het gras! Het grootste gedeelte (zie kaartje, donker gekleurd gedeelte) is door LNV in 1990 op basis van de Natuurbeschermingswet
aangewezen als staatsnatuurmonument. Op grond van de Natuurbeschermingswet
is het in een staatsnatuurmonument niet toegestaan om dieren te verontrusten,
te vangen of te doden! Tevens staat vermeld in de toelichting bij de aanwijzingsbeschikking dat er naar zal worden gestreefd de verhuur van de jacht in het
staatsnatuurmonument te beëindigen.
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Daar wij van Domeinen vernamen dat de lopende verhuurtermijn van de
steeds
kwamen
tot de
wij
is,
en
de
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op 31
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het
van
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jaar
conclusie dat in 1992
de hele zaak weer verhuurd is voor de sportjacht! Voor uitleg van deze vreemde
situatie togen wij naar het NBLF, afd. Haarlem. "Foutje", zei men daar.

Wordt vervolgd.

hen
Red.: Bij nadere informatie bij S0V0N werd ons verzekerd dat door
geen telgegevens worden verstrekt welke gebruikt kunnen worden
om de eventuele bejaagbaarheid van een gebied te beoordelen.

Het

waren

Houtsnippen

op Texel

"Na het wegbergen van de bagage (....) gingen we per fiets naar een plekje,
waar Jelle de avond tevoren Houtduiven had gezien en hij had niets teveel
beloofd. Ze vlogen als bij afspraak diverse rondjes, we kwamen ogen tekort
om alles goed te kunnen zien en je zag alle verrekijkers van de ene naar de
andere kant zwenken". (Uit: De Korhaan 27 (3): 88-89).
Oplettende lezers van De Korhaan vroegen zich bij
het lezen van het verslag van Mia Kraal over het
voorjaarsweekend op Texel af, wat er met deze
Jelle aan de hand was. Het betrof hier niemand
minder dan ons erelid Jelle Harder. We wisten al
dat hij uitermate opgewonden kan raken van vrijwel elk vogeltje, maar dat hij excursies naar
Houtduiven zou leiden.....Nee, dat gaat te ver.
*

"Snip jij dat nou?"

Gebeld met Mia Kraal om te horen wat er écht gebeurd is opTexel. "Houtduiven?
Staat dat er echt?", vroeg Mia geschrokken. "Nee, natuurlijk niet, die zie ik
hier iedere dag bij tientallen in de laan. Sorry, gewoon een typefout. Het waren natuurlijk Houtsnippen".
Scolopax rusticola. Alweer een misverstand de (vogel)wereld uit.

Oproep

voor

deelname

aan

Meeuwenslaaptrektellingen

In de jaren tachtig hebben diverse leden met veel enthousiasme meegewerkt
aan de tellingen bij slaapplaatsen van meeuwen. De resultaten daarvan zijn
te vinden in ons boek "Vogels tussen Vecht en Eem".

Op 11 december 1993 wordt een eenmalige telling gehouden van de slaaptrek
van de meeuwen naar de slaapplaatsen. Daarvoor zijn ongeveer 30 tellers nodig.

De organisatie van de telling en uitwerking van de resultaten berust bij Frank
Majoor.
Ieder die wil meewerken of wil assisteren bij het tellen kan zich schriftelijk
of telefonisch aanmelden bij de contactpersoon voor het Gooi: Dick Jonkers,

Koggewagen 3, 1261 KA

Blaricum, telefoon 02152-60456.
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Telpost

Corversbos

JULI-OOGST
A.J.

van

Klaveren

Juli zomermaand. Niets aan de hand.
Juli hooimaand. Afsluiting van het groeiseizoen. Een beetje najaar dus,
een beetje herfst.
De berken geven het al aan. De berkewantsen zijn massaal aanwezig in de zaadstaartjes in de bomen. Ze trekken grote groepen mezen aan, die de staartjes
en Boomkruipers
open peuteren. Tjiftjaffen, Fitissen, Grauwe vliegenvangers
snoepen de muggen en andere vliegbeesten,•die door de capriolen van de mezen
in hun rust worden gestoord. De singels barsten van de vogels.
Wij weten het. Dus zijn we weer paraat.
Elk jaar, half juli is de telpost weer bezet. Meestal feestelijk ingewijd met
vakantieverhalen en andere zwerf plannen en natuurlijk koek en zopie!
Heerlijk om weer op onze oude vertrouwde plek te staan!
Zelfs als het nog donker is domineert de geur van de kamille. Elk jaar bekruipt me de neiging de telpost om te dopen in 'Puenta camilla' (Spaans/Baskisch
voor kamillestek, vrij vertaald).
Korenblauwe bloemen in de rogge. Reeen op het pad. Pompoenen in knop.
Jas erbij uit.
En toch, ondanks al deze heerlijkheden schuiven maar weinig Gocise. Vechtse of
Eemse vogelaars aan bij de rijkgevulde dis. Ik moet zeggen, het is half juli
inderdaad vroeg opstaan om vóór zonsopgang, in het donker de kamille nog te
kunnen ruiken. Maar na het tellen heb je nog een hele dag om boodschappen
te doen. En de lange rijen bij Heinz Albertsma neem je toch voor lief als je
net voor het eerst Groenpootruiters hebt gezien en gehoord. Of met rood
tegenlicht een reebok door de rogge hebt zien stappen. Of de kamille hebt

geroken?!
Ook dit jaar (1993) waren er in juli weinig medeleden op de telpost aanwezig.
Maar zij die thuis bleven hadden echt ongelijk.

Wat was er dan de moeite van de wekker op half vier waard?
Juli staat bekend om z'n steltlopers. Ook deze keer werden weer de eerste
Goudplevieren, Wulpen, Witgatjes en Groenpootruiters gezien. De lange soortenlijst (155 soorten tot juli 1993) kon worden aangevuld met een Rosse Grutto.
Tientallen Kleine mantelraeeuwen blijven ons verbazen. Steeds meer trekvogels
van deze soort passeren elk jaar de telpost. Roofvogels zijn er nog niet
bijster veel. Daarvoor is augustus met name de eerste goede maand. De eerste
Wespendieven gaan er echter altijd in en wel laag overvliegend. Maar een van
de klappers dit jaar zal wel de doortrek van de Gierzwaluw zijn. Met een
van 5400 beesten, met een dagmaximum van bijna 2500 op nota bene de eerste
teldag (17-7) is een record gebroken. In 1990, 1991 en 1992 zagen we respectievelijk 6, 268 en 152 exemplaren!
Zangvogeltrek is nog niet sterk op gang. De krenten zijn steltlopers, eenden
en roofvogels. Altijd leuk blijven onverwachte soorten als bijvoorbeeld een
Dwergmeeuw, groepen Kruisbekken, die de invasie van 1993 benadrukken en een
Kleine karekiet (eindelijk) in het riet (mais). Leuk en interessant zijn de
elk jaar op hetzelfde tijdstip terugkerende bewegingen van Scholeksters en van
Kokmeeuwen en Midden-europese Spreeuwen (beiden voor-trek). Ook het zwerven o.a.
van Grote bonte spechten, mezen, Tjiftjaffen en Merels wordt door ons geregistreerd

.
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Op geschikte dagen worden trekvogels gevangen en geringd om gegevens over
herkomst- en overwinteringsgebieden, rui, leeftijd en geslacht te verzamelen.
Het is mogelijk dit werk van zeer nabij te bekijken.

Dus reeds van het begin af drukke werkzaamheden! En ik beloof u, het wordt
nog drukker! En Later: half september de wekker op half zes. In oktober en
november hoeft u niet echt vroeg meer onder het dons vandaan. In vergelijking
met juli tenminste.
En het wordt steeds leuker! Begin september is de soortenlijst alweer aangevuld
met Spotvogel en Eidereend, juichen we weer bij het weerzien van Ortolanen en
gaan onze gedachten weer even terug naar het hoge noorden bij het horen van
een Roodkeelpieper.

Onderstaande lijst geeft de totalen van juli 1993 en een vergelijking met de
resultaten van 1990, 1991 en 1992. Een dergelijk overzicht is ook te maken
voor de overige maanden. Maar waarom komt u niet gewoon eens kijken? En de
telpost opluisteren met nieuwe kennis, verse moppen en nog meer gezelligheid?
Hoog in ons vaandel staat: ontspannen vogelen en zoveel mogelijk leren, voor
iedereen. Dus jong en oud, M/V, beginnend, en ervaren; ieder die is geïnteresseerd is welkom!
Tellen;

Plaats:

van half juli tot eind november, op woensdag en zaterdag, van een
half uur voor zonsopgang tot
uur erna. (Eén uurtje komen kan ook).
de akkers van het Corversbos te Hilversum.

MAXIMA JULI-MAANDEN 1990

Aalscholver
Blauwe reiger
Grauwe gans

Wilde eend
Slobeend
Tafeleend
Wespendief
Bruine kiekend.
Sperwer
Torenvalk
Scholekster
Goudplevier
Kievit
Kemphaan

Watersnip
Rosse grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
K1.mantelmeeuw
Zilvermeeuw

Gr.mantelmeeuw
Holenduif
Turkse tortel

t/m 1993:

1990

1991

1992

1993

13
9

66

97
23
4

17

-

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
17
-

-

1

2

2
-

-

-

-

1
-

1

2

2

4
8
40

-

7

-

36
6
-

-

10
-

1
-

1
-

-

-

6
-

-

1

-

6

9
2

7
22
21

-

-

8
10

10

-

11

24

2

-

-

-

239
29
-

2
-

-

-

1
-

-

-

-

4
2

Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst

4

Tjiftjaf
Fitis
Grauwe Vl.vanger

-

96
13

Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart

Zwartkop
K1 .karekiet

-

-

Gr.bonte specht
Boerenzwaluw

1
1
-

2
1

Gierzwaluw

6

-

2
2

1
453
45
34

Staartmees
Pimpelmees

Koolmees
Vlaamse gaai
Spreeuw
Vink

11

Groenling

3
3

Kneu
Kruisbek
Goudvink
Appelvink
Rietgors

-

1991

6

1
268

Koekoek

Roodb.tapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster

-

1990

-

-

1
1
-

6
-

1
-

-

-

-

40
-

3
-

23
-

2
-

-

I

1992

1993

152
9
10

5449
8
133

-

-

-

6
3
-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

8

1
1
2

-

-

6
7
-

1

9
2
-

2500

-

-

-

-

2

5

26
-

13

9
5
-

-

27
27
3
56
6

-

3
4
1
17
-

-

3
1
43
3
-

20
26
38
3
66
1

2

6

3

12

-

-

-

-

31

2

6
1
10

22

4
1
1
49
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OOGSTFEEST TELPOST CORVERSBOS

Elk jaar blijft op de akkers van het Corversbos een deel mals

staan.

Natuurmonumenten is steeds zo vriendelijk een blokje mais kado te doen, zodat
we door kunnen gaan met het vangen van vogels in de mais. Voorwaarde is wel,
dat we de strook zelf opruimen. Vanouds gebeuert dit op de laatste teldag.
Zo ook dit jaar!
Laten we er een feestje van maken. Met koek en zopie, soep enz.
Muziek wellicht? In ieder geval zeer bescheiden, maar wel gezellig!

Wanneer: 27 november 1993, na de telling (d.i. 4-j uur na zonsopgang)
Waar: de akkers van het Corversbos
Hoe: zelf schep en/of hark meenemen en een portie vrolijkheid of moppen.
Natuurlijk tot ziens!
Fred.
VVV Gooi

en

Vechtstreek vindt goudvink Goois symbool

Menige vogelaar zal verbaasd de wenkbrauwen hebben gefronsd
bij het lezen van het volgende artikel in De Gooi- en Eemlander. Curieuze informatie over het nieuwe logo van de regionale VVV:

"Zoals Flevoland z'n kiekendief heeft, heeft het Gooi zijn
Goudvink. Vorig jaar al liet de VVV Gooi en Vechtstreek het
vogeltje door de eigen gids fladderen en sinds kort heeft het dier met z'n
rede borst een vaste plek in het VVV-vignet ingenomen, bevestigt Marianne
Vork van de VVV als ze hierover wordt aangesproken.
Die mus, wat doet die in jullie logo?
Mus? Oh, ja lief is-ie hè. Het Goudvinkje, vind je dat geen passende vogel
voor het Gooi? Hij vervangt het rijtje torens in het oude logo.
Wat is er dan zo typisch Goois aan dat vogeltje?
Typisch, ja dat weet ik niet. Even denken of ik het ooit heb geweten...Ne e,
ik zal het directeur Gross even vragen.
Even later: Hij weet het eigenlijk ook niet zeker. Ik bel onze illustrator
wel even.
Weer even later: Hoi, daar ben ik weer. Ja, onze illustrator heeft hem getekend, omdat hij de Goudvink veel tegenkomt als hij hier bij de bossen
tekent. Hij vindt hem mooi en wij ook.
Komt die Goudvink straks ook als sticker achterop het Gooise wagenpark?
Nee, stickers komen er niet. Dat kost hartstikke veel geld. En dan praat je,
net als bij de kiekendief in Flevoland, toch over image-building en daar
kunnen wij niet zomaar over beslissen.
Heeft de Gooise Goudvink nog reacties losgemaakt?
Nee, alleen weet ik dat één van de donateurs de gids thuis Het Goudvinkje
-

-

-

-

is gaan noemen.

Tot zover Marianne Vork van de VVV. De Gooi- en Eemlander belde vervolgens
de eigen natuurman Gerrit Jaspers.
De Goudvink, een treffend symbool voor het Gooi?
Ik zou er niet op gekomen zijn. Je ziet ze, maar het is een vrij zeldzame
vogel, zeker niet typisch voor het Gooi. Het is wel een prachtig vogeltje.
Het mannetje dan. Ik vind het een plaatje.
Overigens: de Goudvink is een flink, dik vogeltje met een rozerode borst
en een witte streep op de vleugels en de witte stuit. Hij heeft een korte,
dikke snavel en roep zacht 'tju'. De zang is onbeduidend, druk en hees,
leert ons 'Zien is kennen', het zakdetermineerboek van alle in Nederland
voorkomende vogels. Tju..."
-

Uit: De Gooi- en Eemlander, 28 juli

1993.
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Exoot in Blaricumse tuin:

een roodoorbuulbuul
Dick+A. Jonkers

rasmonticola

Als je vroeger een exoot zag, kwam het niet in je
op daar een notitie in je dagboek van te maken.
Meestal was dat ook niet nodig, want de vele Gras- en
Valkparkieten die het netvlies passeerden zullen
een kort leven beschoren zijn geweest. Evenzo de
Grijze roodstaart, verdronken in een sloot bij Culemborg, de Beo bij Leersum, verscheidene Glansspreeuwen
en het Zebravinkje dat in 1968 in een van de mistnetten hing bij het Willemsduin op Schiermonnikoog.
Een recente melding van een exoot is die van een
Zilveroornachtegaal, die al enige tijd in het centrum
van Hilversum bivakkeert (med. N.Dwars).
Toch blijft het opletten met al die vreemde vogels,
door vogelaars ook wel spottend "Aves exotica"
genoemd. Voordat je het in de gaten hebt zijn ze
ingeburgerd en weet niemand meer wanneer zo'n soort
voor het eerst is waargenomen. Vooral uit watervogelcollecties ontsnapte vogels hebben de neiging
om zich te vestigen.

ROODOORBUULBUUL

Inmiddels broeden er al minstens 125 paren Nijlganzen
in ons land (S0V0N 1987). Er wordt zelfs al over
bestrijding van deze soort gesproken, omdat zij agressief is en nesten van andere
vogels in beslag neemt (Ooievaar, Torenvalk). Ook Casarca en Mandarijneend
hebben zich al in Nederland genesteld en de Rosse stekelstaart is eveneens
in opmars. Indische gans en Zwarte zwaan zijn al verspreid aanwezig. De Halsbandparkiet is een andere nieuwkomer die het goed doet. In de periode 1978-1983
werd de populatie op slechts enkele tientallen paren geschat (S0V0N 1987),
maar alleen in Amsterdam-Zuid al waren in 1992 enkele tientallen exemplaren
aanwezig (Lever 1993).
Op 11 juli 1993, zittend in de achtertuin (Blaricum), hoorde ik een herhaald
schel geluid, dat klonk als tiluutuu, tiluutuu en even later zat de veroorzaker ervan in de top van een Blauwspar. De eerste primitieve reactie was,
dat het een ontsnapte kooivogel moest zijn. Toch maar notities gemaakt, wat
het volgende opleverde:
Grootte als een bonte specht, circa 20 cm. Zwarte kruin met opvallende kuif
en een donkerrood oog. De borst en onderzijde wit tot creme-achtig; de onderstaartdekveren oranjerood. De onderzijde van de staart donker, met een witte
eindband. Een Kooivogelboek bracht uitkomst. Een Roodoorbuulbuul (Pycnonotus
jocosus).

De waarneming stimuleerde tot een aantal grepen in de boekenkast. Het verspreidingsgebied blijkt van Indië tot Zuid China en zuidelijk tot Maleisië te
lopen. In de USA en Australië (Sydney, _+ 1880) heeft men de soort ingevoerd
en door zijn aanpassingsvermogen is het plaatselijk in Australië een heel gewone
stadsvpgel. Hij komt voor in de drukste straten, waar hij zich in losse groepen
of paren ophoudt. Zijn natuurlijke biotoop wordt gevormd door jungle en tuinen.
In volières is het een alleseter, met veel levende insekten en fruit in zijn
dieet.

Stom toevallig kwam ik enkele dagen later een artikeltje tegen over een
Roodoorbuulbuul in Bilthoven (Allan 1993). De auteur beschrijft een exemplaar,
dat al enkele jaren in Bilthoven verbleef en wel van het vroege voorjaar van
1991 tot de laatste week voor Kerstmis 1992. Deze Roodoorbuulbuul hield zich
op in coniferen en werd op voertafels gezien. Hij voedde zich met allerlei
bessen, o.a. van Vuurdoorn en vruchten als sinaasappel, appel en noten. De
vraag dringt zich nu bij mij op, of de door mij waargenomen vogel misschien
hetzelfde exemplaar is. Als dat niet het geval is, zijn er dus meer ontsnapte

exemplaren.
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Wanneer dit meer voorkomt moeten we er niet gek van staan te kijken, als er
weer een nieuwe broedvogel aan de lijst moet worden toegevoegd. Noteer dus ook
die "vreemde" vogels in of buiten de tuin en geef ze door op de waarnemingskaartjes.

Geraadpleegde bronnen:
-

-

-

-

-

-

Allan, J. 1993

•

Natuurgenot van een wandelaar in Amsterdam-Zuid.
Natura 90 (6):133.

Lever, J. 1993
Martin, R.M.

1980.

Perrins, Chr.M. (ed.)
S0V0N (samenst.)
Wade, P. (ed.)

Bulbul te Bilthoven. Kruisbek 36 (3):26.

1987.

1975.

Tirions kooivogelgids. Tirion Baarn.

1990. Geïllustreerde encyclopedy van de vogels.
M&P. Weert.
Atlas van de Nederlandse vogels. S0V0N, Arnhem.

Every Australian Bird Illustrated.
Rigby, Adelaide.Zwartkop

Bellijst bijzondere

soorten

Een aantal leden heeft het plan opgevat om een bellijst te organiseren voor
wanneer er bijzondere vogelsoorten worden waargenomen.
Het bestuur van de VWG wil dit initiatief niet ontmoedigen, maar is anderzijds niet dol op soortenjagerij.
Spelregels:

De bellijst bestaat steeds voor een jaar, van ledenvergadering tot ledenvergadering.
Wie erop wil, moet dit doorgeven aan een coördinator.
Wijzigingen in telefoonnummer doorgeven aan degene in het schema door wie
u gebeld wordt, en aan de coördinator.
De lijst zal niet erg vaak gebruikt worden, alleen bij bijzondere waarnemingen
zoals Kraanvogels, Zeearend en Ooievaar en dergelijke.
Alle deelnmers staan op een lijst. Wie een waarneming doet, belt de volgede
op de lijst, en geeft details over soort en vooral plaats. Als de volgende
niet opneemt, bel dan net zo lang verder tot u gehoor krijgt. Bel ook de
coördinator, zodat hij weet dat er een belronde loopt. Het bellen gaat door
tot de waarnemer zelf telefoon krijgt en dus de cirkel gesloten is.
Schematisch;

Deelnemers zijn A, B, C, D en E.
D ziet kraanvogels.
D belt E, E belt A, A belt B,
B belt C, C belt D.
Aanmelden bij Pon Ruiter, 035

773591,
24140.
Hij noteert alleen namen. De deelnemrs
moeten zelf een coördinator zoeken.

's avonds 02154

-

-
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Eempoldertellingen

in

1992

Nico Klippel
Een beknopt verslag van de Eempoldertellingen
van 1992. Ter vergelijking staan tussen haakjes
de cijfers van 1991. Tijdens de 26 teldata zijn
er totaal 125.137 (107.274) vogels geteld. Het
aantal waargenomen soorten bedroeg 117 (116).
De toename van het aantal waargenomen exemplaren
soorten",
Kievit, Kokmeeuw
de Spreeuw,
Kleine
heeft voornamelijk
plaatsgevonden
bij de "top-4-

en

zwaan.

In de top-10 kwam in 1992 de Kolgans niet meer
voor, zelfs niet meer in de top-20. Hiervoor
in de plaats is de Grutto van de elfde naar de

tiende plaats opgeschoven.
De toename in het aantal soorten met 1 is het
saldo van twintig soorten die wel in 1991 werden
waargenomen en niet in 1992 en 21 soorten waarvoor het omgekeerde geldt.

OVERZICHT TOP 10 TOTAAL en per GEBIED

Spreeuw

Kokmeeuw
KJeme Zwaan
MeerKoet
Kolgans

Wilde Eend
Houtdurt
Stormmeeuw
Knoobelzwaan
Grutto
Zwane Kraai
Grauwe Gans
Scfiolekster
Kauw
Boerenzwaluw
Gouaplevier

Veldleeuwenk
Grasp leper
Wulp

Totaal TOP 10
Totaal
Aantal Soorten

1517
1478
1032
996
958
932
783
753
749
684

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOORD
Aantal

9844
9155
8724
2548
731
2185
759
336
1561
511
525
488
419
226
162
218
154
334
284
71

Nr
i

2
3
4

a

5
7
13
6

10
9
ii
12
17
21
18
22
14

15
30

ZUID
Aantal
14955
8962
6786
2316
2372
235
1439
1685
540
928

435
753
70
517
727
517
81
214
290
583

OOST
Nr

1

2
3
5
4
18
7
«

1 Nr 1
3486 1 2!
6997
1
2682
3
85 24
1521 17
547
6
3781 81
11
215
116
201
97 22

Aantal

I

Kievit

TOTAAL
Aantal I Nr
1
28285
25114
2
18192
3
4949
4
3255
5
2967.
6
2576
7
2236
8
9
2217
1536 10

12
8
15
9
31
14
10
13
29
19
17
11

557
4
237 10t
543 1 7
9
253
69 251
197 13
548
5
205
121
175 141
30 37

91327

36543

40923

16228

107274

41329

46757

19188

116

85

86

1992

OVERZICHT TOP 10 TOTAAL en per GEBIED

1991

821

Spreeuw

Kievit
Kokmeeuw
Kleine Zwaan
Meerkoet
Houtdurf
Grauwe Cans
Wilde Eend
Slormmeeuw
Grutto

2wane Kraai
Knobbelzwaan

TOTAAL
Aantal
33359
30503
23640
6826
2940
28892209
2176
2122
1804

Nr

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

NOORO
1
143231
14301 j
12575
4501
775
290
1646 1
8321
1317
551

Aantal

Veldleeuwerik
Blauwe Reiger

1445
1219
1160
1155
1128
1063
1032
803
761
694

Totaal TOP 10

108468

51329

Totaal

125137

57428

Wulp

Boerenrwaluw
Scholekster
Kauw
Smient
Grasp leper

Aantal Soorten

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

117

464
508
132!
482
508
171
267
355
369
297

Nr
1

2
3
4

8
19
5
7

6
9
13
10
24
12
11

22
20
16
15
,8

ZUIO
Aantal
11004
12384
7191
2154
2019
1762
4
1077
710
848

656
620
1026
465
450
787
699
265
262
197

Nr
2
1
3
4

5
6
61
7
11

9
13
14

8
15
16
10
12
18
19
21

40252

325
91
2
208
170
105
66
183
130
200

Nr 1
11
3
2
131
15
4
5
81
19!
8
-

7
201
701
9!
141
17
261
121
161
10

18525

46571
91

OOST
Aantal
8032
3818
3874
171
146
837
559
267
95
405

21138
S4 1

De soorten die in 1992 niet zijn waargenomen zijn: Frater, Drieteenstrandloper,
Oeverzwaluw, Bonte strandloper, Middelste zaagbek, Rietzanger, Brilduiker,
Casarca, Nijlgans, Grote bonte specht, Tafeleend, Kuifleeuwerik, Zilverplevier,
Kleine plevier, Grauwe vliegenvanger, Keep, Roodpootvalk, Jufferkraan, Beflijster en Ruigpootbuizerd.
De soorten die in 1992 werden waargenomen en niet in 1991 zijn: Roerdomp,
Lepelaar, Rotgans, Toppereend, Visarend (viermaal). Havik, Wespendief, Patrijs,
Kwartel, Kluut, Zwarte ruiter. Zwarte stern, Tortelduif, Grote gele kwikstaart.
Spotvogel, Zwartkop, Bonte vliegenvanger, Waterpieper, Boomkruiper, Geelgors
en Steenuil.
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De situatie bij de soorten die onze extra aandacht hebben:
*

GROENPOOTRUITER:

Slechts 10 ex. waargenomen, tegen 40 in 1991.

*

OEVERZWALUW;

Geen enkele waarneming!

*

VELDLEEUWERIK;

761 waarnemingen, tegen 753 in 1991.
Deze soort blijft dus constant.

KEMPHAAN:

490 waarnemingen, tegen 331 in 1991. Het betreft
echter uitsluitend waarnemingen van zomer- en

*

In 1991 nog 17 ex.

wintertrek.
*

REGENWULP;

Werd in 1991 slechts lx waargenomen, in 1992 49 ex.
Ook de "gewone" Wulp werd vaker waargenomen: 684 (476).

Watervogeltellingen

Gooimeerkuust zijn

zeer

belangrijk

Dick+A. Jonkers
In zijn verslag over de maandelijkse watervogeltellingen in de randmeren

(Korhaan 27 (3):78-79) vraagt de auteur zich af wat het nut van deze tellingen
is. Bovendien constateert hij, dat de tellingen niet naar een overkoepelende
organisatie gaan. Het resultaat van zijn publikatie kan zijn dat tellers gaan
afhaken en nieuwe zich niet zo snel zullen aanmelden. Omdat dat jammer zou
zijn, graag aandacht voor de volgende feiten:
Zolang als de vogelwerkgroep aan de tellingen deelneemt zijn de resultaten
al doorgestuurd naar een coördinerende organisatie. Eerst was dat het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON), later Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en nog weer later Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN). Met ingang van 1993 heeft SOVON(Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) de coördinatie overgenomen. De nationale
resultaten werden altijd doorgestuurd naar het International Waterfowl Research
Bureau (IWRB). Tot zover de coördinatie.
Het nut van de watervogeltellingen en ook van die van ganzen blijkt ondubbelzinnig uit de vele publikaties en de gevolgen daarvan. Zij hebben ertoe bijgedragen, dat de jacht op een aantal ganze- en eendesoorten werd gestaakt, doordat men met behulp van de tellingen een beeld kreeg van de populaties. Verder
zijn de gegevens in nationaal verband gebruikt voor de samenstelling van een
lijst van internationaal belangrijke moeras- en watergebieden (wetlands) en het
tot stand komen van het Staatsnatuurmonument Gooikust. Ook voor een rapport
over de invloed van plankzeilen op watervogels en voor beheersplannen.
Met het bovenstaande, nog niet eens volledige, overzicht meen ik het nut van
de tellingen voldoende te hebben aangetoond.
Enkele publikaties, waarvoor de resultaten van de watervogeltellingen zijn
gebruikt, zijn hier vermeld:
Buesink, H., A.J.Beintema & L.M.J.van de Bergh. 1992. Een kwart eeuw
watervogeltellingen, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek Arnhem.
RIN rapport 92-25.

1979. Watervogels op de randmeren. Een eerste verkenning
van voorkomen en aantalsverandering. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist.
Osieck, E.R.

Osieck, E.R. & Morzer Bruyns, M.F. 1981. Important bird areas in the
European Community. ICBP Cambridge.
Osieck, E.R. 1982. Belangrijke watervogelgebieden in Nederland.
43—55.
Limosa 45
:
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Overleven
hangt

van
af

Nederlandse Lepelaar

van

Noord-Holland

Onlangs verscheen een rapport over actuele situatie, knelpunten en verbeteringen van de voedselgebieden van de Lepelaar in Noord-Holland.
Dit technische rapport werd gemaakt door J.Jonker
in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Het
is inmiddels aangeboden aan gedeputeerde Tielrooij
van de provincie Noord-Holland en aan vele natuurbeschermingsorganisaties. Omdat het rapport ook
voor het werkgebied van onze vogelwerkgroep van
belang is, maakte de redactie van De Korhaan een

Voedselgebieden van deLepelaar Platalea leucorodia
in Noord-Holland:
actuele situatie, knelpunten en verbeteringen

samenvatting.
In West-Europa komt de Lepelaar vrijwel uitluitend
in Nederland en Spanje als broedvogel voor. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vis en garnalen, die in ondiep water worden gevangen.
In het broedseizoen is een belangrijk deel van de
Nederlandse Lepelaars voor zijn voedsel aangewezen
op het agrarisch gebied van Noord-Holland. Voor
de Lepelaar moet het voedsel in relatief hoge
dichtheden voorkomen om aan de dagelijkse behoefte te kunnen voldoen. Het voedselaanbod wisselt sterk in tijd en plaats, waardoor de vogels veelvuldig genoodzaakt
zijn om op zoek te gaan naar alternatieve voedselgebieden. Teneinde de Lepelaar
op de lange termijn als broedvogel voor Nederland te behouden, is het van groot
belang dat de bestaande voedselgebieden in Noord-Holland blijven voorbestaan,
dan wel dat hun functie als voedselgebied wordt versterkt. Voorts wil de onderzoeker dat kansen worden aangegrepen om nieuwe voedselgebieden te ontwikkelen.
De belangrijkste voedselgebieden van de Lepelaar liggen in onze provincie, zoals
wel bekend is, ten noorden van het Noordzeekanaal. De onderzoeker gaat uitgebreid in op de vraag hoe deze gehandhaafd en verbeterd kunnen worden. In ons
werkgebied is de Lepelaar als broedvogel sinds 1988 verdwenen. De oudst bekende
kolonie in ons land in het Naardermeer werd door vossen vernield of verstoord.
Daarna zijn de Lepelaars van het Naardermeer waarschijnlijk uitgeweken naar de

Oostvaardersplassen.
Toch ziet onderzoeker Jonker twee actiepunten voor Gooi- en Vechtstreek als
het om de Lepelaars gaat. Hij vraagtbestuurders om bij de realisering van natuurplannen te denken aan fourageermogelijkheden voor de Lepelaar. Als mogelijke
gebieden noemt Jonker Naardermeer (960 ha.), Ankeveense Plassen (583 ha.),
Kortenhoefse Plassen (503 ha.), Bloemendaler Polder (beheer 60 ha.), Noordpolder beoosten Huiden (natuurontwikkeling 25 ha., beheer 80 ha.), Nieuwe
Keverdijksche Polder (reservaat 130 ha.), Keverdijksche Overscheensche Polder
(beheer 85 ha.), Meeruiterdijkse Polder (beheer 50 ha.), Aetsveldsche Polder
(beheer 100 ha.), Horn en Kuyerpolder (beheer 40 ha.), Spiegelpolder (reservaat 20 ha.), Heintjesrak- en Broekerpolder (natuurontwikkeling 30 ha.,
beheer 50 ha.) en Horstermeer (in zuidelijk deel natuurontwikkeling 90 ha.).
Het andere actiepunt is een onderzoek naar de aantallen Lepelaars en de
visstand in het Eemmeer.

Eemmeer-Stichtse Brug
Het belangrijkste fourageergebied voor Lepelaars in ons gebied ligt in het
van de Stichtse Brug (Figuur 1). Bestuurlijk gezien is
dit een gecompliceerd stukje. Het ligt op de grens van Noord-Holland

Eemmeer, ten oosten

en Utrecht (Eemnes/Bunschoten). Het waterstaatkundige beheer van
het Eemmeer valt onder de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat; het natuurbeheer valt onder Staatsbosbeheer.
(Blaricum)
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Vóór de aanleg van de polder
Zuidelijk Flevoland lagen er
langs de Randmeren belangrijke
voedselgebieden even ten westen
van de Eemmond en tussen Valkeveen en Fort Ronduit (Naarden).
Vermoedelijk is het wegvallen van
deze voedselgebieden in het midden
van de jaren.zestig veroorzaakt
door de aanleg van de Gooi- en

Eemmeerdijk van Zuidelijk Flevoland,
waardoor afwaaiïng van het water
(bij zuidelijke, wind) veel minder
optrad (en daarmee gepaard gaande
uitgesfrekte ondiepten).
De aanleg van de Stichtse Brug
resulteerde in 1980 tot een nieuw
voedselgebied voor de Lepelaars die
er, zowel overdag als 's nachts,
vermoedelijk vooral jonge brasem
verschalken. Meestal zijn de aan- •
tallen klein of zijn de Lepelaars
helemaal niet aanwezig, omdat de
waterstand te hoog is, maar tijdens
gunstige omstandigheden fourageerden in de jaren 1980 tot .1986 van
Figuur 1: Ligging voedselgebied bij de
maart tot en met mei 8 tót 16 exemStichtse Brug aan het Eemmeer. De stipplaren in het gebied.
pellijn geeft de grens aan van de ingeNa de broedtijd, in de loop van juni
stelde rustzone.
tot en met augustus; verblijven er
soms rustende groepen van 25 tot
50 exemplaren. Een probleem is dat groepen pleisterende Lepelaars geregeld door
watersporters werden verjaagd, maar dat zou niet meer mogen voorkomen als de
vóórziende afbakening van het rustgebied is gerealiseerd.
Nader onderzoek naar het huidige gebruik door Lepelaars ep verbetering van de
visstand is volgens Jonker gewenst.

-

Ondanks de aanwezigheid van de kolonie in het Naardermeer tot en met .1988,
worden in het Gooi en de Vechtstreek heel weinig fouragerende Lepelaars aangetroffen. Gebieden wgar ze onregelmatig zijn gesignaleerd zijn de Nieuwe Keverdijksche Polder, tussen Weesp en het Naardermeer, en de Berensteinse Polder bij

*s-Graveland.

"

Alleen in de maand maart worden jaarlijks groepjes Lepelaars gezien in de
Aetsveldse Polder, ten zuiden van Weesp, eiï de Heintjesrak- en Broekerpolder,
gelegen tussen de Aetsveldse Polder en de Ankeveense plassen.
Jonker J.1992. Voedselgebieden van dé Lepelaar (Platalea leucorodia) in
Noord-Holland; actuele situatie, knelpunten en verbetering. Techn.rapport

Vogelbescherming 8.
,1
(Dit rapport kan worden besteld bij Vogelbescherming Nederland in Zeist).
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Resultaten nestbescherming 1993
Ilco van Woersem
Van begin april 1993 tot half juni hebben leden van de VWG Het Gooi e.o.
nesten van weidevogels beschermd. Dat gebeurde op 15 ha weidegrond in de
Oostermeent van Blaricum. Eigenaar van deze weiden is de heer H.Borsen
uit Blaricum.
Ruim 15 keer controleerden onderstaande leden de weilanden. Toen het gras
in april nog kort was werden de nesten vanaf de weg met de verrekijker opgespoord. Later, toen het gras hoger was, zochten we de weilanden systematisch
af. Als een nest werd gevonden markeerden we dit met een bamboestok. We
vonden nesten van vijf weidevogelsoorten: Kievit, Grutto, Tureluur, Slobeend
en Scholekster. Onderstaande tabel toont u de resultaten:

aantal
eieren

gevonden
legsels

Kievit
Kievit
Kievit

1
3
4

Grutto
Grutto

3

3

4

8

Tureluur

4

1

Slobeend
Scholekster
Eend spec.

•1

2

2

13

2

11

1

-

1

-

33

Totaal

uitgekomen

1
4

1

-

mislukte
legsels

—

2
-

-

-

1

8 (24%)

3
6
1

1
1
-

25

Bespreking resultaten.

1993 vonden we liefst 3x zoveel nesten van Kieviten als vorig jaar.
Van de Grutto vonden we 3 nesten minder; hierbij tekenen we aan dat vorig
jaar twee grutto-legsels slechts "verloren" eieren (legnoodi) bevatten.

In

Uitermate leuk waren de vondsten van Tureluur en Slobeend. We weten evenwel
zeker dat er meer Tureluurs genesteld hebben maar het vinden blijft een hele
moeilijke zaak.

Niet alleen de aantallen, maar ook het percentage geslaagde broedgevallen
was dit jaar hoger dan in 1992. Dat is in eerste instantie te danken aan
de perfecte medewerking van veehouder Borsen, die erg veel rekening hield
met beweiding en het tijdstip en de manier van maaien.
Van eind mei tot half juni liepen er volop pullen van Kievit, Grutto en
Tureluur.
Acht broedsels mislukten. De oorzaken waren predatie (3), vertrapping door
schapen door de nestbeschermer heen (1) en het verlaten van het nest (4).
Het uiLeindelijke positieve resultaat: 25 geslaagde broedgevallen (76%) is
zeer bevredigend.
Los van de weidevogelbescherming is alleen al het vertoeven in dit prachtige
weidegebied een genot. Voor uitbreiding van ons team zoeken we enthousiaste
natuurliefhebbers die in de voorjaarsmaanden af en toe een paar uurtjes
beschikbaar hebben. Geinteresseerden kunnen bellen naar:
Anco Driessen
Ben den Hoed
Ilco van Woersem
Ton Loman

Rob Kole
Mare van Houten

02152-57000

02152-61962
036-5327517

03499-82303
02154-15603
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Waar blijven de waarnemingen

van

Groene

spechten?

Dick+A. Jonkers
Zoals bekend mag worden verondersteld is in 1993 de Groene Specht door de
subgroep Avifauna uitgeroepen tot de vogel van het jaar. Hiermee hopen we
inzicht te krijgen in de huidige verspreiding van deze soort in het hele
werkgebied. In een volgende fase kan dan gericht worden geïnventariseerd
om de broedvogelpopulatie vast te stellen. In de Korhaan van december 1992
werd een oproep geplaatst en aan de leden gevraagd hun waarnemingen van
Groene spechten op de bekende waarnemingskaartjes te zetten en deze op te

sturen.

We zijn nu een half jaar verder
en het is zinvol om de balans
van het eerste halfjaar eens
op te maken en na te gaan wat
de oproep heeft opgeleverd. Er
kwamen 75 waarnemingen binnen
die door dertien waarnemers(sters) verzameld waren. Op zijn
zachtst gezegd is dat zeer
teleurstellend op een aantal
van ruim 450 leden. Dit kan
betekenen dat een zeer groot
deel van de leden nauwelijks
naar vogels kijkt of niets noteert; een aanname die volgens
mij niet ver van de realiteit
ligt. Een andere mogelijkheid

is, dat de Groene spechten wel
gehoord of gezien worden, maar
dat men door het ontbreken van waarnemingskaartjes niets doorstuuurt. Als
dat het probleem mocht zijn stel ik voor om de gegevens op een velletje papier
te zetten en toch op te sturen. Dit kan naar mij worden gedaan. (Zie adres bij
bestuursleden achter in de Korhaan).
Natuurlijk zijn de inzenders benieuwd in hoeveel terreinen er Groene spechten
zijn waargenomen. In totaal waren dat er negenentwintig, waarbij moet worden
aangetekend, dat sommige in aan elkaar grenzende terreinen werden gesignaleerd. Het verspreidingspatroon laat grote gaten zien. Uit het Vechtplassengebied is geen enkele waarneming opgegeven. Ontbreekt de soort daar geheel?
Verder is het oostelijk deel van het Gooi een witte plek evenals delen van
het centrale Gooi. Zo zijn er nog wel meer plekken te noemen, waar de soort
wel voor zou moeten kunnen komen. Wanneer we voorzichtig stellen dat er 25
waarnemingen op 25 broedplaatsen zouden kunnen wijzen, betekent dat, dat de
stand sinds het midden van de jaren tachtig gehalveerd is. Of dat werkelijk
zo is, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. Bovendien is het jaar nog
niet om en kunnen de leden er met zijn allen voor zorgen dat er nog meer gegevens binnenkomen om het onderzoek te schragen.

*

*

Gelezen in het blad van Greenpeace:
"Natuurbeheer betekent dat we de effecten van de mens op
de natuur beheren".
Gelezen, maar weet niet meer waar:
"De mens is niét de maat van de natuur, maar de natuur is
de maat van de mens".

Schrijflijster.
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Noord-Hollandse trekteldag op de telpost Corversbos
A.J.

van

Klaveren

Op zondag 10 oktober organiseren zowel Vogelbescherming Zeist als de Vogelwerkgroep 'Niedorp', evenals onze VWG lid van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland (SVN), een vogeltrekteldag. Gezien de aard en organisatie van
beide aktiviteiten is door de telgroep Corversbos gekozen voor de telling
van de VWG Niedorp.

Wat houdt dit in?
Op 8 tot 10 telposten in Noord-Holland wordt op 10 oktober gezamenlijk de
vogeltrek geregistreerd, om een beeld te krijgen van trekroutes en aantallen
over diverse plekken in de provincie. Leden van de VWG kunnen op deze dag
op de telpost Corversbos het tellen van trekvogels in de praktijk komen bekijken. Het tellen vindt plaats van 06.30 tot 11.30 uur. Onze gegevens van
deze dag worden door de SVN/VWG Niedorp verwerkt en samen met de gegevens
van de andere Noord-Hollandse telposten naar verwachting gepresenteerd op
de SVN-dag op 30 oktober a.s. in Middenmeer, De Oude Beurs, Brugstraat 18,
aanvang 10.00 uur, koffie om 9.00 uur.

Ondanks de competitie zal gezelligheid én het lerend element de boventoon
voeren.

Warme (droge) kleren aan, brood en koffie mee!
Wellicht ten overvloede: op zaterdag 9 oktober vindt als gewoonlijk een
normale trekvogeltelling plaats. Ook daar bent u natuurlijk van harte welkom!
U komt toch ook?

Knobbel

zwaan

Nieuws van de Stichting Knobbelzwanenplatform

In de vorige Korhaan hebt u kunnen lezen over de activiteiten van dit
platform, waarvan onze subgroep Natuurbescherming oprichter en lid is.
Staatssecretaris Gabor heeft zijn belofte aan het platform ingelost. Op 24
november a.s. wordt een studiedag georganiseerd waaraan een aantal genodigden
zullen deelnemen. Uitgenodigd zijn provinciale en ministeriele ambtenaren,
welke direct bij de knobbelzwanen-problematiek betrokken zijn, alsmede de leden
van het platform. Getracht zal worden door middel van voorlichting te komen
tot een meer terughoudend beleid in de diverse provincies. Tevens dient er
orde te komen in het oerwoud van 'vergunning H'-bepalingen (ten gunste van
de zwaan dan!).
De universiteit van Groningen heeft het voorstel voor onderzoek (zie vorige
Korhaan) klaar. Nu aan de slag!
De voorzitter van de Stichting (ondergetekende) heeft zijn functie neergelegd.
Gezocht wordt nu naar een vervanger.
Rob Kloosterman

Subgroep Natuurbescherming.
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Coördinatoren nodig

voor

vrije Vogelreservaten

in naarden

en

kortenhoef

Rob Kloosterman

1969 heeft Vogelbescherming de "Vrije Vogelreservaten" ingesteld. Het
begrip "vrij" moet beschouwd worden in de zin van "vrijwillig". De bedoeling was en is om met grondgebruikers (pachters, eigenaren) tot afspraken
te komen, waarbij de grondgebruiker maatregelen neemt, die de vogelstand
ten goede komen, respectievelijk maatregelen nalaat, die de vogelstand kunnen benadelen. Deze afspraken
worden vastgelegd in een verklaring. Vogelbescherming verklaart dat het terrein een bepaalde vogelkundige waarde heeft,
op grond waarvan bepaalde maatregelen worden overeengekomen op basis van vrijwilligheid en goede trouw.
Heden zijn met circa 600 grondgebruikers in zo'n 170 gemeenten dergelijke
overeenkomsten afgesloten.
In

Helaas is het voor Vogelbescherming niet meer mogelijk de zaak te blijven
coördineren. Derhalve onderzoekt men de mogelijkheid vogelwerkgroepen nadrukkelijker te betrekken bij de reservaten die in het werkgebied van die
vogelwerkgroep zijn gelegen. Die betrokkenheid kan bezien worden in het kader
van de vogelbeschermingsactiviteiten van de vogelwerkgroep, waarbij daarnaast
ook te denken valt aan mogelijkheden voor inventarisatie en vogelstudie, educatie en excursie en eventueel noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Een en
ander uiteraard steeds in overleg met de terreineigenaren.
Vogelbescherming heeft ons gevraagd of wij bereid zijn om de in ons werkgebied gelegen reservaten onder onze hoede te nemen. Natuurlijk staan wij
hier positief tegenover. Echter, een toezegging kunnen wij slechts doen
indien wij iemand binnen onze vereniging bereid hebben gevonden om hiervoor
de coördinatie op zich te nemen. Hij of zij is dan voor de terreineigenaar
de adviseur en het aanspreekpunt en verzorgt de kwaliteitsbewaking.
De gebieden waar het hier om gaat zijn gelegen aan de Valkeveenselaan te
Naarden, alsmede aan het Moleneind te Kortenhoef.
Geinteresseerde leden worden verzocht zich vóór 1 november a.s. bij mij aan
te melden. Telefoon: 02159-10562.

Platform verantwoord faunabeleid opgericht
Op initiatief van een aantal natuurorganisaties is onlangs het Platform
Verantwoord Faunabeleid opgericht. Doel is om politieke partijen te bewegen
in hun verkiezingsprogramma’s de volgende essentiele passage op te nemen:
“In het wild levende zoogdieren en vogels zijn bezit van de gemeenschap en
worden wettelijk beschermd. Jacht op deze dieren is alleen aanvaardbaar bij
ernstige schade, indien andere middelen ter voorkoming van schade hebben

gefaald”.
Een van de initiatiefnemers van het Platform is ons lid Jaap Taapken (namens
Het Vogeljaar). Andere deelnemende organisaties zijn Dierenbescherming,
Stichting Kritisch Faunabeheer, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en Stichting Mondiaal
Alternatief.
Uit de oproep van het Platform: "Nog steeds worden elk jaar ruim twee miljoen
vogels en zoogdieren geschoten, louter voor de sport en het genoegen van een
kleine groep. Ze worden op wrede wijze buitgemaakt en daarna opgegeten of weggegooid. De rust in de natuur wordt hierbij op zeer hinderlijke wijze nodeloos
verstoord. De dieren worden steeds schuwer of vertonen zich helemaal niet
meer. Het genoegen dat vele diervriendelijke liefhebbers aan de natuur beleven
wordt zodoende niet gerespecteerd. De wilde fauna is van ons allemaal en niet
alleen van een selecte groep jagers en grondbezitters. Het is hoog tijd dat
de politiek een einde aan deze plezier- en consumptiejacht maakt", aldus het
Platform Verantwoord Faunabeleid, dat hoopt dat de oproep ertoe leidt dat dit
beleid in een volgend regeerakkoord kan worden vastgelegd.
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De ongewensten

van

polderland

Marc van Houten
vele schoten. Wetende dat
In de verte, niet verwacht wel bekend, schoten
dit maar één iets kan betekenen ging ik er toch heen. Wetende ook dat ik
mezelf zou gaan kwellen, erger nog, zelfs meer dan dat.
-

Auto's

in de berm, nabij een perceel met gerst, nog wel langs de Eemnesser
Zomerdijk, Noordpolder te Veld. Nauwelijks een paar dagen geleden geopend,
de wilde eendejacht. Ik zie ze zitten, vijf jagers, slinks langs het gerst
met hun trouwe viervoeter. Deze laatste kan ik het niet kwalijk nemen.
In een der macho-jeeps zit nog een jager. Op de uitkijk, bang voor hun bezittingen? Dat geeft te denken!
Een eind verderop zie ik er nog vier. Ook zij, laf als ze zijn, nabij een perceel
dekking gevend mais.

Vanuit het Eemmeer komen eenden laag over, té laag. Een eend valt, pas dan
de knal, zo gaat dat in open land. Je zou je hand er haast tussen willen
houden.
Na een aantal
uit een droge
een jager met
op z'n duvel.
koppen terug,
stotend tegen
dieren netjes

dood vallende eendvogels worden ze zichtbaar. Laf kruipend
sloot, vanachter hun bruin-bladerig takkenscherm vandaan, komt
z'n hond. Het dier moet schijnbaar nog leren, ook deze krijgt
De jager zelf keert met z'n dikke knuist vol tranende eendede levenloze lichamen bungelen aan lange nekken, onwaardig
zijn benen. Haast vertederend en kinderlijk legt hij de gedode
naast elkaar.
Hierna herhaalt zich de scene, en daarna, en daarna

Wellicht voor velen niet bekend, onwetend of niet willen weten, maar in het
Eemland wordt (ook) wel degelijk gejaagd, wreed, ontwrichtend, ordinair. Heel
lang al.
Mensen die jagen hebben geen enkel ontzag voor de Schepping. Dat hoeft
natuurlijk ook niet maar ontzag, respect, liefde, of hoe je het ook noemt,
voor de natuur en medemens hebben ze zéker niet. Laat staan dat ze verstand
hebben van het evenwicht, de balans, in de natuur.
Het is toch voor ieder weldenkend mens totaal onbegrijpelijk en zéker onaanvaardbaar dat er een kleine gropep ongenuanceerde mensen op een zeker moment
de buks pakken en dieren gaan doodschieten? Dat is toch niet uit te leggen?
Dat valt toch niet uit te leggen?
Want wie durft, in Gods naam, zijn kind mee naar de polders te nemen?
Alleen al uit angst dat deze je met grote ogen aankijkt en de kleine, grote
vraag stelt: "Waarom?"
(Die avond werden in amper twee uur ruim 25 wilde eenden afgeschoten).

Wilde eend
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Cursus vogelherkenning
De najaarscursus

"Vogelherkenning" gaat

weer van start.

De cursus wordt gegeven op de dinsdagavonden van 5, 12 en 19 oktober,
dan een week vakantie en daarna weer verder op 2, 9 en 16 november.
Een deel van deze cursus zal een herhaling zijn van de vorige, aangevuld
met onderwerpen als vogeltrek en wintergasten.
In de tussenliggende weekends worden vier excursies gehouden. Zoals u weet,
moeten we dan vroeg uit de veren om het ontwaken van de vogels mee te kunnen

maken.

Een uitgebreid programma van de avonden en de excursies krijgt u op de eerste

avond.

De cursussen worden gehouden in de Zuiderkerk te Bussum, aanvang 20.00 uur.
Kosten: ƒ 25,

voor leden van de VWG
voor niet-leden,
te betalen voor aanvang op de eerste cursus-avond.
"

35,

—

—

Als u belangstelling hebt, dan graag opgeven bij:
A.C.L. van Klaveren-van+Oord
Berkenhof 3
1241 VP Kortenhoef
Tel.: 035-561426

Haantjes

(Rubriek voor niet-commerciele mededelingen van Korhaan-lezers)
*

*

*

*

Behalve tekeningen zijn ook foto's voor publikatie in De Korhaan van harte welkom bij de redactie. Tekenaars en fotovrienden, aan de slag. Ook
mooi archiefmateriaal kunnen we gebruiken.

Er wordt rekening gehouden met invasies van Zwarte mees en Kruisbek in
het Gooi. Fred van Klaveren (Marktstraat 2, 3621 AC Breukelen) vraagt
speciale attentie voor waarnemingen van deze soorten. Stuur ze op naar
Fred of maak waarnemingskaartjes.
Wie korte mededelingen in deze rubriek kwijt wil, kan ze opgeven bij
Pieter Schut (teI. 02159-36811).

De Noordhollanse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) houdt op 23 oktober de derde
Noordhollandse zoogdierendag, in het kantoor van het Noordhollands Landschap,
Dorpsstraat 65 in Castricum. Thema: braakballenonderzoek. Wat speelt zich
of tussen uilen en muizen? Opgeven via tel.nr. 02518-59750.
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Ontvangen

literatuur

Samenstelling: Leny Reddingius
BOOMBLAD, IBN-DLO, jrg 5 no 2, april 1993:
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Vogelaars en
1991
-

-

Lyme-ziekte.

idem,

jrg 15 no 2, 1993:
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dreigende aanleg van de Afrikahaven
De Roodmus in Zuid-KennemerHaarlemse veenweidegebied in 1991
land
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-

jrg 15 no 2, april 1993.
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Utrecht. Voorkomen en verspreiding
Controle nestkasten KNMI-terrein:
1991 en 1992.
-

-

-

LIMOSA

NOU/SOVON/Watervogels, jrg 66 no 1, 1993:
Zeevogelstrandingen aan de Nederlandse kust: 26 jaar een vinger
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De Waterral 1982-1991
Resultaten nestkastenprojekt

1992.

-

DE TRINGIAAN, VWG Schagen, jrg 16 no 2, april 1993;
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Weidevogels slachtoffer van slecht voorstel Tweede Kamer.
-

-

-
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-

-

Idem,
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Verkeer belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak voor vogels

-

-

Gouden Lepelaar voor regionale beschermingsactiviteiten. Jelle
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VOGELS,

Vogelbescherming, jrg 13 no 75, mei-juni 1993:
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-

-
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In de tang van mest- en maaimachine.

ONZE WAARD, Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard, jrg 24 no 2, mei 1993:
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-

bos 1992.
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Het Landschapsbeleidsplan

van Hilversum.
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Veldwaarnemingen

Laura Mudde
Waamemingen Overzicht (1)
Samengesteld door Laura Mudde

Soort
Dodaars
Roodhalsfuut
Kuifduiker
GeoordeFuut
Grote Zilverreiger

Aantal

6
1

3
1
1

Blauwe Reiger
Purperreiger

43

Ooievaar

2
2
53
2
1

Ooievaar
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Brandgans

1

Nijlgans
Bergeend
Bergeend

1
11
16
18

Krakeend

2

Zomertaling

1

Wespendief
Bruine Kiekendief

5
3
2
6
2

Spcrwer

Buizerd
Ruigpootbuizerd

Visarend
Torenvalk
Smelleken

Boomvalk
Boomvalk
Kluut
Strandplevier

1
5
1
1

2
2
3

Kemphaan

5

Walersnip

2
26
1

Regen wulp
Regen wulp
Groenpootruiter
Oeverloper
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw

Visdief
Zwarte Stem
Holenduif
Turkse Tortel
Tortelduif
Koekoek

Bosuil
Ransuil
Groene Specht
Groene Specht

Groene Specht

2
1
1

75
2
60
50
1
2
1
1

3
1
1
1

Datum
1993-04-03
1993-04-15
1993-04-15
1993-04-03
1993-06-27
1993-04-05
1993-04-15
1993-04-21
1993-05-18
1993-04-25
1993-04-21
1993-05-01
1993-04-10
1993-05-21
1993-04-23
1993-05-05
1993-04-25
1993-05-27
1993-05-01
1993-04-10
1993-05-16
1993-04-21
1993-04-25
1993-04-11
1993-06-14
1993-04-10

1993-04-20
1993-05-23
1993-04-24
1993-04-17
1993-05-28
1993-04-03

1993-05-01
1993-05-01
1993-05-06
1993-05-01
1993-06-13
1993-04-25
1993-04-04
1993-04-25
1993-05-14
1993-05-11
1993-05-22

1993-04-29
1993-04-25
1993-05-25
1993-05-08
1993-05-18
1993-05-30

Plaals
70, Hilversums Wasmeer
Wijde Blik, Kortcnhoef
Wijde Blik, Kortenhoef

Waamemer

70, Hilversums Wasmeer
Nw.Keverdijkse polder, vanaf 30.3.93
43 nesten in Park Groeneveld, Baam

A.C.Driessen e.a.
Jeroen Brandjes

Naardermeer
Zuidpolder le Veld, Eemncs
Melkmeent,Benzinestalion Loodijk.r.Weesp
Heintjesrak en Broekerpolder, Ankeveen

058, Kust Oostermeent, Blaricum
Ecmpolder, Zuid
Oostermeent, de Kempen, Blaricum
Vogelhul, Ankeveen
Grasland Oud Naarden, Naarden
Grasland Oud Naarden, Naarden
Heintjesrak en Broekerpolder, Ankeveen
058, Oostermeent, Blaricum
65 A, Westerheidc
Raboes, Eemnes
Boven Manege Sparrcnlaan, Hilversum

Recreatie-terrcin, de Lage Vuursche
056, Boven huisadrcs
Laarder Wasmeer, Larcn
53 Oostermeent terrein Quest Int. Nest
Oostermeent, de Kampen, Blaricum
Laarder Wasmeer, Laren
Spanderswoud, ingang Noordereinde
Stichtse Brug
Holl.Brug, Muiderberg
058, Oostermeent, Blaricum
058, Oostermeent, Blaricum
Eempolder, Zuid
Bijvanck, Blaricum
Baggerdepot, Naardermeer
Zanddijk, Naarden
Strandje.Uitloper Spiegelpl.Ned.den Berg

Ankeveense Plassen
Vunlus
Ankeveense Plassen
Boven Uilenbergjes.H.Heide, Hilversum
Sint Janstraat, Laren
Groeve Oostermeent, Blaricum
055, 400 mtr.O.Oud Naarden
Recreatie-terrein, de Lage Vuursche
Nieuwenoord, Baam
Crailose Bos
Oude Drift, Laren
Woensbcrg, Blaricum

A.C.Driessen e.a.
W.J.R. de Wijs

W.J.R. de Wijs

J.Taapken
Jeroen Brandjes
H.S.v.d.Weijer

Ineke Wiegel
DJonkers
A.C.Driessen
Bindt,Beyaard,Weenen
D.Jonkers
W & F. Duurland
DJonkers

D.Jonkers
D.Jonkers
A.C.Driessen
A.Vermeule
D.Jonkers
J.T aapken
J.Taapken
R.Th.Huizenga
DJonkers

P.Boontje

D.Jonkers
N.J.Dwars
M.Carlquisl
H.Weenen
J,Brandjes, E.Vasscur

Driessen.Wocrsem
A.C.Driessen
Weenen.Bindt e.a.
D.Jonkers
Jeroen Brandjes
VWG Excursie
W.en Ch.Bakker
D.Jonkers e.a.
A.Vermeule
D.Jonkers e.a.
J.Taapken
J.Taapken
D.Jonkers

R.Th.Huizenga
J.Taapken
D.Jonkers

W.Wcitjens

A.Vermeule
DJonkers

ea
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Waamemingen Ovcrzichl (2)
Samengesteld door Laura Mudde
Soort

Zwarle Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Boomleeuwerik
Boomleeuwerik

Aantal

2
2

Duinpieper
Boompieper

1
6
1
100
1
1

Noordse Gele Kwikstaart

300

Oeverzwaluw

Rouwkwikstaart

Blauwborst
Zwarle Roodstaart
Zwarte Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Tapuit
Beflijster
Beflijster
Kramsvogel

.

1
1
1

2
4
2

3
10
13
4

15

Grote Lijster

1

Snor

3
2

Snor
Bosrietzanger

Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper

4
1
1
1

Tuinfluiter
Tuinfluiter

2

Zwartkop

2

Fluiter
Fluiter

1
1

Goudhaantje
V uur goudhaantje
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger

3

Staartmees

8

Glanskop

1

Kuifmees

2
2
1

Boomkruiper

Buidelmees
Wielewaal
Klapekster

Putter
Kruisbek
Goudvink
Goudvink

Appelvink
Appel v ink

Ortolaan

1

1
1
1

1
1
2

34
1

1
1
1
4

Datum

1993-04-11
1993-04-12
1993-05-04
1993-04-04
1993-05-14
1993-04-15
1993-04-13
1993-05-12
1993-05-12
1993-04-22
1993-04-07
1993-04-03
1993-05-23
1993-05-11
1993-05-14
1993-04-14
1993-05-12
1993-04-10
1993-04-20
1993-04-05
1993-04-29
1993-04-15
1993-04-24
1993-06-04
1993-05-12
1993-06-20

1993-05-20
1993-04-24
1993-05-21
1993-04-13
1993-05-02
1993-05-30
1993-04-25
1993-05-03
1993-05-08
1993-05-22
1993-05-18
1993-04-05
1993-05-07
1993-05-11
1993-04-28
1993-05-26
1993-04-06
1993-04-23
1993-06-20
1993-04-11
1993-04-29
1993-04-03
1993-05-01
1993-05-12

Plaats

Waamemer

074, Dassenbos
Spanderswoud, Hilvcrbcek/Noordereinde
Baamsche Bosch, Baam
Zuiderheide
66D, 't Bluk
Dammcrkadc, Ankevcen
Westcrheide, Hilversum
Recreatie-terrein, De Lage Vuursche
Zomerkadc, Huizen t/m St.Brug incl.4eKw.

A.Vermeule

Grasveld Fr.v.Eedcnweg, Bussum
Holl.Brug, Muiderberg
057, Oostcrmeent, 4e Kwadrant
Ingang Spanderswoud Noordereinde
53, Ooslermeent (riet achter Oosldijk)
66D, ’1 Bluk
065A, Westcrheide
53, Oostcrmeent achtcr Oosldijk
Aardjesbcrg, Westcrheide

Laardcr Wasmeer
Park Groenevcld, Baam
Prov. Walcrlciding, Larcn

M.Carlquist A.Pronk
J.Taapken
D.Jonkers
P.Boontje
Jeroen Brandjes
Jerocn Brandjes
J.Taapken
Jeroen Brandjes
Jeroen Brandjes
Jeroen Brandjes

A.C.Driessen
M.Carlquist
P.Boontje
P.Boontje

A.Vermeule
P.Boontje
Jeroen Brandjes
N.J.Dwars

J.Taapken

Dammerkadc, Ankeveen
Stichlse Brug, Rietveld Oosikant

D.Jonkers
Jeroen Brandjes

H.Wecnen

Gooimeerkust

H.weenen

Zomerkadc, Huizen
Eemnesservaart, Wakkerendijk
Bijvanck, Blaricum
Oude Haven, Hilversum
Baamsche Bosch, Baam
56. Winlergroen, Huizen
Eukcnbcrg
Aardjes Berg, Westcrheide
Recreatie-terrein, dc Lage Vuursche
Recreatie-terrein, de Lage Vuursche
Bcukcnlaan, Huizen

Jeroen Brandjes
D.Jonkers
H.Wecnen
N.cn B.Dwars
J.Taapken

A.C.Driessen
F.H.v.d.Wcijcr

A.Vermeule
J.Taapken
J.Taapken
W.Wcitjcns

D.Jonkers

Schapendrift 88. Blaricum
Bilderdijklaan, Baam
Park Groenevcld, Baam

J.Taapken

J.Taapken
J.Taapken

Bilderdijklaan, Baarn
Baamsche Bosch, Baam
Holl.Brug, Muiderberg

J.Taapken

056, Ericabos

C.Holzenspics

Naardcrmecr, Dagelijks vanaf 16.2.93
Z.W.punt Eindc Gooi, Hilversum
Meentweg bij Valse Bos, Eemnes
Bijvanck West, Blaricum
Prov. Waterlciding, Larcn
Laapersveld, Hilversum
St.Michael, Naardcn
Zomerkadc, Huizen

Jeroen Brandjes
D.Jonkers
D.Jonkers.M.dc Graaf

Jeroen Brandjes

D.Jonkers

D.Jonkers
D.Jonkers
VWG excursie
Jeroen Brandjes

Klapekster

LIJST VAM ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN
VUG Het Gooi e.o.. Postbus 1028, 1200BA Hilversum
Postrekening 2529179 t.n.v. Penningmeester VWG Het Gooi e

Postadres VWG:

Het Vogelwerkgroep Bestuur:

Voorzitter
Sekretaris

:
:

Penningmeester

:

Lid

:

SG Avifauna
SG Eempolders

:
:

SG Nestkasten
SG
SG

:

Propaganda
Vogelcursus

:
:

SG Excursies
SG Korhaan
SG Natuurbescherming

:
:
:

R.A.Kole
P.Ruiter
L.Mudde
L.J.Dwars-Van Achterbergh
W.J.A.Hoeffnagel
R.van Veen

D.A.Jonkers
R.v.d.Akker
P.van der Poel
J.J.M.van Velsen
P.Schut
R.Kloosterman

Slauerhoffstraat 6
Prinsenstraat 15
Krekelmeent 72
Hof Laan 17
Koggewagen 3
Gooiergracht 15
Siriusstraat 25
Dotterbloemlaan 39
Rietmeent 98
Korte Singel 16

3752 SK Bunschoten
3743 HS Baarn
1382 RR Ueesp
1211 LS Hilversum
1218 ED Hilversum
1241 XL Kortenhoef
1261 KA Blaricum
1251 VA Laren
1223 AC Hilversum
3742 ED Baarn
1218 AZ Hilversum
1402 SJ Bussum

03499-82303
02154-24140
02940-11683
035-233973
02159-19356
035-63642
02152-60456
02153-83071
035-831592
02154-18804
02159-36811
02159-10562

Slauerhoffstraat 6
Hr.J.C.Bührmannlaan.42
Gr.W.den Oudelaan.22
Krekelmeent 72
Siriusstraat 25
DotterbloemLaan 39

1382
1244
1412
1218
1223
3742

02940-11683
035-62641
02159-42508
02159-19356
035-831592
02154-18804

Torenvalk 22

BiIderdijklaan 16

Uaarnemingskaarties:

Inzenden
Afhalen

:
;

L.Mudde
R.G.Moolenbeek

L.Reddingius
W.J.A. Hoeffnagel
P.v.d.Poel
J.J.M.van Velsen

RR Weesp
PH Ankeveen
AV Naarden
ED Hilversum
AL Hilversum
ED Baarn

Waarnemingskaartjes kunnen bij alle bestuursleden worden ingeleverd.

Andere Nuttige Adressen:
Mr.J.C.Bührmannlaan.42

1244 PH Ankeveen

035-62641

Consulent Vogelbescherming en Vrije Vogelreservaten:
R.Kloosterman

Korte Singel 16

1402 SJ Bussum

02159-10562

Aanmelding Vogelcursus

:

A.v.Klaveren-Van Oord

Berkenhof 3

1241 VP Kortenhoef

035-61426

Vogelasiel

:

W.van Ingen-Den Oude

J.v.Schimmelstr.6

1411 VS Naarden

02159-45658

Controleur Vogelwet

:

R.G.Moolenbeek

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

Contributie: Voor leden f. 20,- (minimaal), huisgenoot leden f. 7,50 (minimaal).
Bij voorkeur betalen aan het begin van het kalenderjaar met de van ons ontvangen acceptgirokaart.
Opzegging van het

lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van elk kalenderjaar.

In verband met de afsluiting der boeken door de penningmeester dienen declaraties
1 december bij de coördinator van de betreffende subgroep te worden ingediend.

voor gemaakte kosten

vóór

De Korhaan
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
"

"

Postbus

1028

,

1200 BA Hilversum

port betaald
Hilversum

