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Van de voorzitter
Zoals u kunt zien aan het overzicht van de
ledenmutaties in deze Korhaan neemt het
ledental van de VWG nog steeds toe. De
oplage van ons tijdschrift wordt daarom
verhoogd van 700 naar 750. Voor de vogelherkenningscursus is dit voorjaar weer veel
belangstelling. Er moet helaas met een
wachtlijst worden gewerkt. Via de cursus
vinden veel aankomende vogelaars hun weg
naar onze vereniging. De nieuwe leden wil ik
hartelijk welkom heten. Over enige tijd zal
voor de nieuwe leden weer een introductiebijeenkomst worden georganiseerd. In de
tussentijd raad ik u aan om de lezingen of
excursies al te bezoeken. Wanneer u
belangstelling hebt voor bepaalde activiteiten,
kunt u contact opnemen met bestuursleden of
coördinatoren van verschillende werkgroepen.
Op het achterblad van deze Korhaan staan nu
alle namen en adressen bij elkaar.
De algemene ledenvergadering eind maart was
goed bezocht. De vergadering kon instemmen
met het jaarverslag en met het gevoerde beleid.
Ook financieel is de vereniging gezond. Na de
pauze is na 27 jaar afscheid genomen van Joke
van Velsen als bestuurslid. Er waren meer dan
100 belangstellenden voor deze bijzondere
verenigingsbijeenkomst. Elders in De Korhaan
vindt u een verslag. Poul Hulzink volgt Joke
op als coördinator van de Subgroep Excursies.
Voor de Subgroep Vogelherkenning is nog
geen nieuw bestuurslid benoemd, maar Wil
Makkinje zal wel als vertegenwoordiger van de
cursussen deelnemen aan het bestuurswerk.

Binnen de Subgroep Avifauna is onder leiding
van Dirk Prop een werkgroep voor broedvogelinventarisaties gestart. De bedoeling is om aan
dit werk weer meer systematisch aandacht te
gaan besteden en ook meer te doen aan
opleiding.
Na een periode van afwezigheid van de VWG
ben ik (voor het eerst) begin april naar een
bijeenkomst van de Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland geweest. Er
was grote belangstelling voor de voortgang van
de Broedvogelatlas Noord-Holland en voor een
presentatie over de jeugdvogelclub van de
VWG Zuid Kennemerland. Kees Scharringa,
de coördinator van de atlas, was tevreden. Er
zijn nog enkele witte gebieden in Amsterdam
en de Haarlemmermeer, maar daar wordt nog
aan gewerkt. Na de eerdere terughoudendheid
binnen onze vogelwerkgroep zijn toch nog de
meeste km-hokken in ons werkgebied
geïnventariseerd. De ervaringen met de
jeugdvogelclub sloten goed aan op onze
ervaringen bij de jeugdcursus.
Nu het voorjaar weer is aangebroken, de
bomen al beginnen uit te lopen en er druk
genesteld wordt in de tuin, is er alle reden om
naar buiten te gaan. De VWG-activiteiten voor
de komende maanden staan achterin in het
programma en zijn ook altijd te vinden op
www.vwggooi.nl. Ik wens u daarbij veel
vogelplezier toe.

Rien Rense

Van de redactie
Op het moment dat ik dit schrijf is het volop lente. De zon schijnt, de natuur bot uit met alle kracht en om mij
heen zie ik vogels bouwen aan hun nest. Het enigszins eentonige gefluit van de Boomklever – de vogel van het
jaar – roept me naar buiten en ik zie dat de vogel een gat in de berk tegenover ons huis aan het inspecteren is.
Een tweede vogel klimt wat op en neer langs de stam, klopt er af en toe op en doet zich tegoed aan insecten.
Plotseling reikt hij ook zijn man/vrouw iets lekkers aan, wat dankbaar aanvaard wordt. Van zoveel vogelgeluk
word ik helemaal blij.
Maar er moet gewerkt worden aan De Korhaan, dus ga ik weer naar binnen. Hopelijk biedt dit nummer weer
voldoende interessante leesstof voor u. Een paar onderwerpen noem ik: Engbert van Oort stelde voor ons een
lijst samen van in 2008 geringde vogels en Hans van Oosterhout maakte een verslag van het Goois Vogelnet
over die periode. In het interview komt tuinvogelconsulent Gejo de Graauw aan het woord en de hardnekkigheid
waarmee een Suikerdiefje zijn zinnen heeft gezet op een nest in een lantaarnpaal is hartverscheurend!
Natuurlijk verdienen ook de andere artikelen in dit blad uw aandacht.
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit nummer.
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Hillie Hepp

Pallieters, pluizers en prikkebenen
Ga met een groep mensen buiten op pad en je
haalt ze er zo uit: de pallieters, pluizers en
prikkebenen. De pallieters hebben hun naam te
danken aan de held in een roman van Felix
Timmermans. Het zijn de lieden die zorgeloos
en uitbundig genietend in de natuur
rondstappen, met “al wat leeft en groeit ons
altijd weer boeit” als motto. Een terrasje op
zijn tijd maakt dit feest compleet. Heerlijk zo’n
instelling die velen zullen herkennen.
Dan zijn er nog de pluizers, genoemd naar een
figuur uit Van Eedens Kleine Johannes. Zij
onderzoeken alles zeer nauwkeurig. Dan heb ik
het niet alleen over degenen die braakballen
van roofvogels en uilen uit elkaar rafelen en
trachten vast te stellen wat de prooidieren van
deze vogels zijn. Pluizers leggen alles vast.
Ideale toeleveraars voor onderzoeken van
vogelwerkgroepen. Ook zijn er nog andere
gegevensverzamelaars waar zij hun gegevens
kwijt kunnen, zoals SOVON,
www.waarneming.nl en www. telmee.nl. Het
zijn een soort ‘ren je rot’-projecten geworden
met bij SOVON namen zoals BMP, BSP
(Broedvogel- en Bijzondere SoortenMonitoringproject) en MUS (Meetnet Urbane
Soorten). Uiteindelijk komen alle gegevens
terecht bij de door de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit benoemde
Gegevensautoriteit Natuur. Een van zijn taken
is de zorg voor de beschikbaarheid van
natuurgegevens voor bedrijven en overheden.
Voor die gegevens moet dan wel betaald
worden. De waarnemers doen alles pro deo.
Voor de goede zaak - het behouden van de
natuur - moet je tenslotte wat over hebben.
Tenslotte de prikkebenen. Hun naam is
ontleend aan mijnheer Prikkebeen, de held uit
een kinderboek, die gevangen vlinders op zijn
hoed prikt. Verzamelaars zijn diegenen die de
buit in hun collecties onderbrengen. Daar zijn
er heel wat van onder vogelaars, waarbij
sommigen letterlijk over lijken gaan. Volgens
de Flora- en faunawet is het niet toegestaan
dode dieren of delen daarvan onder zich te
hebben. Je zult echter de liefhebbers de kost
moeten geven die schedels verzamelen.
Johannes, een serieuze verzamelaar is er zo

een. Van elke
dode vogel of
dood zoogdier
probeert hij een
schedel in handen
te krijgen. Dat
kan van een vers
verkeersslachtoffer zijn,
maar ook van
eentje dat al in
ontbinding is. Soms zijn die niet al te fris meer,
wat te merken is aan de geuren in zijn auto De
schedels gaan mee naar huis. Er mag van zijn
vrouw uiteraard niets in de vriezer. Hij is
verbannen naar de schuur, waar alles
pruttelend op een petroleumstelletje zo wordt
verwarmd dat het vlees loslaat. Na het drogen
gaat er voor het bleken waterstofperoxide
overheen en kan er weer een exemplaar aan de
collectie worden toegevoegd. Alberto pakte het
anders aan. Wanneer hij terugkwam van een
buitenlandse reis bond hij de schedeltjes vast
met metaaldraad onder de motorkap. De
warmte van de motor zorgde voor
mummificering en hij had geen last van stank.
René pakt het anders aan bij het verzamelen
van veren voor zijn plumarium. Hij belt Jan en
Alleman als hij weet dat iemand op reis gaat en
vraagt om veren voor hem mee te nemen.
Bezwaren dat er problemen bij de douane
kunnen ontstaan wuift hij achteloos terzijde.
Bij goed wegbergen in een boek of elders valt
dat volgens hem niemand op. Zijn veren
beschadigd of gekreukt, dan strijkt en repareert
hij ze.
Er zijn ook eierverzamelaars. Sander was er zo
een en dacht dat hij een ei van een Lepelaar
nog wel uit kon blazen. Hij maakte een
misrekening; het ei klapte in zijn handen uit
elkaar waarna zwaveldampen zijn
studeerkamer vulden. Hij heeft het geweten;
dagen na het luchten was de geur nog
aanwezig. Zo komt boontje om zijn loontje.

Penlijster

Rectificatie
In de column Falsterbo (De Korhaan 43(1): 4 zijn, als gevolg van door derden onjuist verstrekte informatie,
zaken in een verkeerd daglicht komen te staan. Hiervoor mijn excuses.
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De Kleine Zwaan in de westelijke Eempolders
De Kleine Zwaan is een jaarlijkse wintergast die in de Westelijke Eempolders in vrij grote
groepen voor kan komen. Er hebben zich in de afgelopen periode nogal wat verschuivingen
voorgedaan wat betreft de periode van hun verblijf hier, maar ook wat betreft aantallen en de
verdeling over het gebied. Jan Mooij doet verslag.

Jan Mooij
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Figuur 1. Totale aantal getelde Kleine Zwanen per
jaar. De getrokken lijn geeft de aantallen zonder de
Oostermeent; de stippellijn de totale aantallen.

Figuur 2 toont de verdeling over het jaar. Hier
is voor drie periodes van twaalf jaar het
gemiddelde aantal getelde Kleine Zwanen
berekend voor elke telling. Daarbij zijn de
aantallen per telling omgerekend naar aantallen
per decade (waarbij elke maand in drie
periodes verdeeld wordt). Op die manier
hebben we geen last van het verschuiven van
de teldata door het jaar.
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Naast de altijd aanwezige Knobbelzwaan zien
we soms in de westelijke Eempolders ook de
Wilde Zwaan en de Kleine Zwaan. De Wilde
Zwaan nemen we maar zo nu waar en dan in
kleine aantallen, maar de Kleine Zwaan is een
jaarlijkse wintergast die in vrij grote groepen
voor kan komen. Voor de westelijke Eempolders is het zelfs een heel speciale soort. Bij
watervogels geldt als norm voor een gebied
van internationale betekenis voor een
populatie, dat er regelmatig tenminste één
procent van de betrokken populatie in het
gebied voorkomt. De totale westelijke populatie van de Kleine Zwaan telt nog geen
twintigduizend exemplaren. Dat betekent dat
deze norm neerkomt op minder dan tweehonderd zwanen. Wij zien elk jaar wel groepen
van die grootte en daarmee zijn de westelijke
Eempolders voor de Kleine Zwaan dus van
internationale betekenis. Het blijkt dat dit de
enige soort is waarvoor dat het geval is.
Weliswaar zijn er soorten die wij in veel
grotere aantallen zien, maar die populaties zijn
zo groot dat wij de norm van één procent bijna
nooit halen.
Figuur 1 geeft de waargenomen aantallen per
jaar. We zien dat in de jaren zeventig er maar
weinig Kleine Zwanen gezien werden. In de
jaren tachtig namen de aantallen toe en in de
eerste helft van de jaren negentig is er een
maximum. In die periode waren er regelmatig
meer dan duizend Kleine Zwanen tegelijk in de
polder aanwezig. Het maximum was in
februari 1993 toen er 1332 Kleine Zwanen
waren. Daarna namen de aantallen sterk af; de
laatste jaren lijken ze te stabiliseren.
De verdeling over het gebied is de laatste jaren
veranderd. De Kleine Zwaan kwam voor in de
telgebieden Noord en Zuid, met vooral bij
grote aantallen een voorkeur voor Noord (de
Noordpolder te Veld en de Maatpolder). In de
Oostermeent zijn de aantallen te verwaarlozen.
Vanaf 2003 vinden we het overgrote deel in de
Zuidpolder te Veld. Daarbij hebben ze vaak
een voorkeur voor de weilanden die vlak langs
de A1 liggen.
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Figuur 2. Gemiddeld aantal Kleine Zwanen per
telling voor drie periodes van twaalf jaar

De Kleine Zwaan is alleen aanwezig van half
oktober tot eind maart. In het voorjaar lijkt de
vertrekdatum sinds de jaren negentig naar
voren te schuiven; met andere woorden: de
Kleine Zwanen blijven minder lang in de
Eempolders. In detail is dit te zien in figuur3.
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Figuur 3. Voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar
van het aantal Kleine Zwanen voor de drie eerste
maanden van het jaar

Een soortgelijk beeld zien we in figuur 4 voor
het najaar. Alleen rond de piek waren er
serieuze aantallen in oktober. De aantallen in
november nemen na 2000 sterk af. In 2008
zagen we voor het eerst zelfs helemaal geen
Kleine Zwanen meer in november. De trend is
dus dat de periode waarin Kleine Zwanen
aanwezig zijn steeds korter wordt. Dit betekent
ook dat de presentie steeds lager wordt. Sinds
1990 is die gedaald van circa 50% naar 25 %.
Wat zijn de oorzaken van deze ontwikkeling?
In de eerste plaats neemt de populatie van de
Kleine Zwaan af, waarschijnlijk door
problemen in de broedgebieden (de toendra’s
in noord Siberië). Verder wordt het klimaat
warmer, en dat betekent dat overwinteringsgebieden die dichter bij de broedgebieden
liggen interessant worden. Een laatste oorzaak
is de verbetering van de waterkwaliteit in de
randmeren. Kleine Zwanen eten graag de
knolletjes van fonteinkruid. Door de
watervervuiling verdween het fonteinkruid
grotendeels. Er was dus niet genoeg en de

Kleine zwanen gingen noodgedwongen in de
loop van de winter over op gras.
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In figuur 3 staan de gemiddelde aantallen
zwanen per maand voor de maanden januari,
februari en maart. Om de nogal grote
schommelingen tussen de jaren te dempen is
hier telkens het gemiddelde over vijf jaar
genomen. We zien hier dat voor alle maanden
de hoogste aantallen tussen 1990 en 1995
werden bereikt. In maart was het maximum
echter al in 1990; voor de andere maanden
duurde dat nog jaren. De daling na 1995 is
voor februari veel sterker dan voor januari. Dit
heeft tot gevolg dat het maximum, dat voor
1995 in februari lag, daarna in januari kwam te
liggen. De daling in maart is zo sterk dat er na
de late jaren negentig nauwelijks nog Kleine
Zwanen in maart werden gezien.
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Figuur 4. Voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar
van het aantal Kleine Zwanen voor de drie laatste
maanden van het jaar

Met de vermindering van de watervervuiling
kwam er weer meer fonteinkruid. Het duurde
dus langer voordat de knolletjes op waren,
zodat ze later in de polder kwamen. Dit
verklaart het later aankomen in de Eempolders.
Het vroegere vertrek zou een gevolg kunnen
zijn van de vele zachte winters die we gehad
hebben. Daardoor is meer voedsel beschikbaar
gekomen ten oosten van Nederland. Dat heeft
ook tot gevolg dat er meer Kleine Zwanen in
Duitsland blijven overwinteren, wat de
maximale aantallen hier lager maakt.
De westelijke Eempolders zijn van internationale betekenis voor de Kleine Zwaan. Dat
geeft ons een extra verantwoordelijkheid om
het gebied geschikt te houden. De aantallen
lopen terug. Wat kunnen wij daar aan doen?
De problemen in de broedgebieden vallen
buiten ons bereik. Vervuilen van de randmeren
om minder fonteinkruid te krijgen zou
misschien weer meer zwanen in de polder
kunnen geven, maar uit een oogpunt van
soortbescherming is dit natuurlijk onzin. Het
beperken van de klimaatverandering is
natuurlijk altijd een goed idee, maar als het
alleen in de polder gebeurt heeft het ook niet
veel effect. Het enige wat we dus kunnen doen
is te bevorderen dat de Kleine Zwanen hier
rustig kunnen foerageren. Dat zal misschien
nog wat moeite kosten, want ze grazen gras dat
eigenlijk voor de koeien bestemd is. Ik heb
geen idee of ze veel verstoord worden; zelf heb
ik er nog niets van gemerkt. Het lijkt een goed
idee om dat de komende jaren in de gaten te
houden.
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Vogelwerkgroep realiseert plas drasperceel voor de weidevogels in
de Eempolders.
In overleg met de beheerder van het weidevogelreservaat Jan Roodhart is er een
bestemming gevonden voor het geld, bestemd voor de bescherming van de weidevogels
in de Eempolders. Het plas-dras-gebied dat in dit voorjaar al gebruikt kan worden door
broedende weidevogels, zal in de komende jaren onderhouden wordt door
Natuurmonumenten.

Piet Spoorenberg
alleen aan de oostzijde van het perceel beperkt
grondwerk nodig, evenals het plaatsen van een
in hoogte verstelbare stuw.
Het project is nu snel gerealiseerd, zodat het
nieuwe plas-dras-gebied nog dit voorjaar in
gebruik kon worden genomen door de
broedende weidevogels. De kosten van het
project bedragen € 21.000 en worden volledig
gefinancierd uit het fonds.
Locatie plas-drasgebied (het smalle strookje)

In een ver verleden is er geld opgehaald ten
behoeve van bescherming van de weidevogels
in de Eempolders. Het kapitaal in dit “Fonds
Red de weidevogels in de Eempolder” werd
beheerd door de Vogelwacht Utrecht. Over de
bestemming werd echter geen overeenstemming bereikt tussen Utrecht en Het Gooi.
Daarom is er twee jaar geleden besloten het
fondsgeld over beide verenigingen te verdelen.
Vervolgens zijn er binnen onze vereniging
verschillende ideeën gelanceerd voor de
besteding van dit geld in het westelijk deel van
de Eempolders. In overleg met de beheerder
van het weidevogelreservaat (Jan Roodhart van
de Vereniging Natuurmonumenten) is nu een
goede bestemming gevonden. Met het bij ons
in beheer zijnde fondsaandeel is het mogelijk
om extra plas-dras-weiland te realiseren ten
behoeve van de weidevogels. Veel percelen
drogen in het voorjaar namelijk te vroeg op,
omdat omringende landbouwgronden lager
liggen. Door het plaatsen van een voorziening
met een zogeheten waterwielpomp op zonneenergie kan er water op het perceel gepompt
worden.
Er is gekozen voor een locatie in de zuidzijde
van het reservaat, een breed perceel met holle
ligging. Om het water vast te houden was
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De vereniging Natuurmonumenten zal voor de
komende vijftien jaar het onderhoud voor haar
rekening te nemen. Er zal nog een officiële
ingebruikneming worden georganiseerd,
waaraan wij samen met Natuurmonumenten de
nodige publiciteit zullen geven. Er zal ook een
bescheiden plaquette gemaakt worden.
Hiermee hebben we als vogelwerkgroep weer
een heel leuk resultaat bereikt waar we ook blij
mee mogen zijn. Uiteraard hopen we, dat de
weidevogels ook zo enthousiast gaan reageren
en ons luid roepend verwelkomen als wij ze
komen bezoeken.
Foto’s: Piet Spoorenberg

De Korhaan Jrg. 43 nr.2

Vogels kijken op Schouwen-Duiveland
Zondag 31 januari 2009. Het is nog stikdonker om 07.15 uur op het NS-station Bussum-zuid als
ik met mijn mede-excursiegenoten arriveer. Wat doet een mens op dit onzalig vroege tijdstip op
zo’n plek? Een busje arriveert. Een nieuwe trend? Nee, het blijkt een groepje Chinezen te zijn
die, aan hun koffers te zien, even tevoren op Schiphol zijn geland en in hotel Bastion gaan
inchecken voor een slaapplek. Geleidelijk aan komen de deelnemers binnendruppelen voor de
vrijwel jaarlijkse excursie naar Schouwen-Duiveland. Excursieleider Wouter Rohde heet de 29
deelnemers welkom. Behalve een aantal vaste deelnemers zijn er gelukkig ook nogal wat nieuwe
gezichten. Portofoons worden uitgedeeld. Handig als je elkaar kwijt raakt en voor het doorgeven
van waarnemingen.
Dick A. Jonkers
Lepelaar met kleurringen
We gaan op weg en belanden via het stinkende
Pernis bij de buitenhaven van Stellendam op
Goeree-Overflakkee. Daar staan nog enkele
deelnemers te wachten. Het is er stervenskoud
door de snijdende oostenwind die de
temperatuur van -1°C doet lijken alsof het -6°C
vriest. We kijken nauwelijks naar wat er zich
in de buitenhaven bevindt en zoeken een
uitkijkplek achter de dijk, enigszins uit de
wind. Vanaf dit punt kunnen we het Rak van
Scheelhoek afzoeken tot de Kwade Hoek.
Ondanks de telescopen is het moeilijk om de
soorten te determineren die zich overwegend
ver weg ophouden op de drooggevallen platen.

Kluten

Foto: Johan van Onna

Er foerageren Kluten, Bonte Strandlopers en
allerlei andere steltlopers. Een Smelleken op
jacht scheert achter ons langs.
Op de Brouwersdam rijden we langzaam en
stoppen af en toe bij wat zich in het water of
op de beschoeiing ophoudt. Het is er veel
stiller dan anders. Zowel vogels als vogelaars
laten vrijwel verstek gaan. We zien wat
Roodkeelduikers, twee langsvliegende
Parelduikers, een IJseend en een Grijze
Zeehond.
Even voorbij Scharendijke stikt het van de
ganzen. Het zijn vooral Brandganzen, Grauwe

Ganzen en wat Nijlganzen.

Nijlganzen

Bron: internet

Uit een auto achter ons klinkt de kreet:
“Regenwulpen”. Mijn mede-inzittenden zien
alleen vier Wulpen. In deze tijd Regenwulpen
zou ook wel heel apart zijn. Er zijn in de
periode december tot februari geen
waarnemingen van bekend. Zij overwinteren
dan langs de kusten van West-Afrika. Even
later komt vanuit de excursieleidersauto het
bericht: “Kleine Zilverreiger voor de auto’s
vliegend”. Even later blijkt hoe snel je je kunt
vergissen bij van je af vliegende vogels. Het is
een Lepelaar die gelukkig later de landing
inzet. Het is een verfomfaaide vogel die boven
het loopbeen getooid is met kleurringen.
Opvliegende Houtsnippen
In de haven van Bommenede houden zich
diverse soorten eenden op. Op een aantal
plaatsen duiken Dodaarzen. De graslandjes aan
het Grevelingenmeer worden afgespeurd. Zij
hebben weinig te bieden. Een Sperwer probeert
wat van zijn gading te vinden. Via Zonnemaire
en Schuddebeurs spoeden wij ons naar caférestaurant De Herenkeet aan de Oosterschelde.
Voor alle zekerheid hebben wij hier maar
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gereserveerd voor “koek en soepie”. We laven
ons aan vis- of erwtensoep; anderen prefereren
appelgebak of wat anders.

Watersnip

Foto: A.C. Zwaga

De middag is goed voor een bezoek aan de
Prunjepolder van het natuurontwikkelingsproject Tureluur. Comfortabel zittend in de
auto zien we hier o.a. Zwarte Ruiters,
Nonnetjes en Slobeenden. Onderweg wordt
een invallende Houtsnip gesignaleerd. We
zullen er vandaag totaal vier zien vliegen. Door
de polder bij de Schelphoek rijdend stuiten we
op een groep Groenlingen die in een verruigd
stukje land op uitgebloeide zonnebloemen aan

het foerageren zijn. Ook Watersnip, Witgat en
Groenpootruiter laten zich zien. Een andere
buit, maar dan voor een jachtcombinatie, is een
Fazant die voor onze ogen het loodje legt. Bij
de Koudekerkse Inlagen zitten ook weer veel
ganzen en Smienten. Hier lopen enkele reeën
voedsel te zoeken. In de Roompot hebben
enkele deelnemers een Bruinvis gezien. Die
moet via de Oosterscheldekering naar binnen
zijn geglipt. Wouter vindt het welletjes voor
vandaag en stelt voor om nog even naar de
Brouwersdam te gaan en dan de excursie te
ontbinden. Op de dam trekken fotogenieke
Steenlopers en een Paarse Strandloper de
aandacht. In het water zwemt een groep van
tientallen Futen en er bevinden zich nu vier
Kuifduikers.
De balans wordt opgemaakt. Het was een
prima excursiedag; zonnig, maar wel heel
koud. Gooise zandhazen hebben kunnen zien
hoe vogels in het Schouwen-Duivelandse
landschap trachten te overwinteren. Het aantal
zangvogels dat is waargenomen was gering.
Desondanks sprokkelden we 82 verschillende
vogelsoorten bij elkaar.

In memoriam Joop Domhof – Weidevogelbeschermer
Op 19 maart 2009 is Joop vrij onverwachts
overleden. In de afgelopen jaren heeft hij
nogal wat problemen met zijn gezondheid
gehad. Vorig jaar kon hij ons al niet meer
helpen; hij heeft toen node afscheid van de
weidevogels moeten nemen. Het ging niet
meer. Maar in januari jl. belde hij mij op dat
het weer goed met hem ging: ‘Of hij van ’t jaar
weer mee kon doen’! Natuurlijk, en hij was er
weer op de startavond in Eemnes, zoals altijd
op de fiets! Hij verheugde zich er op. Wij
waren ontdaan toen we het bericht van zijn
overlijden kregen. We waren op hem gesteld
en hadden diep respect voor hem: hij was

ondertussen 85 (!) jaar en met zijn ene arm was
hij er altijd, weer of geen weer, op de fiets. Ik
bewaar de beste herinneringen aan hem. In
2001, in het jaar van de MKZ, is hij bij ons
begonnen; toen mochten we niet in de polder
komen, maar de erop volgende jaren hebben
we met veel plezier samen gezocht en veel
nesten gevonden. Een luidkeels “Bingo !”
betekende een nest erbij!
Een bijzondere karakteristieke maat zullen we
voortaan missen.
We wensen zijn vrouw Dicky sterkte toe in de
komende tijd.

Namens de Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied,

Frits During.
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Boomklevers gezocht
In de vorige Korhaan (43-1: blz. 29) is aangekondigd dat de Boomklever in 2009 Vogel
van het jaar zou worden. Er is toen gevraagd waarnemingen van deze soort te melden en
aan te geven waar die gehoord of gezien zijn. Het eerste kwartaal zit er op. Tijd dus voor
een tussenstand.

Jan Mooij, Dick Jonkers & Fred van Klaveren
We kunnen gerust spreken van een succes. In
de middag van 7 april stond de teller op 373
meldingen. Een
groot deel van de
waarnemers gaf een
of enkele meldingen
door, maar er waren
ook enkelen die
tientallen stuurden.
Er zijn geen waarnemingskaartjes
binnengekomen, terwijl bekend is dat niet
iedereen een computer heeft of over e-mail
beschikt.
Er zijn nog behoorlijk wat witte vlekken op de
waarnemingskaart. Uit Weesp, Muiden en
Muiderberg ontbreken waarnemingen van
Boomklevers, terwijl ze daar zeker aanwezig
zijn. Dat geldt ook o.a. voor villawijken van
Hilversum, Laren en Blaricum en het Spieghel
in Bussum. Wat is er eenvoudiger dan
bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van een hond

of een andere buitenactiviteit de waarnemingen
meteen te noteren of te onthouden en thuis te
noteren. De tweede auteur legde tijdens een
fietstocht maar liefst 31 waarnemingen vast.
We hebben ruim 700 leden. Hierdoor zou het
mogelijk moeten zijn met hen samen een
gebiedsdekkend overzicht samen te stellen.
Geef uw waarnemingen dus door!
De meldingen kunnen op de volgende wijze
worden doorgegeven:
- op waarnemingskaartjes die kunnen
worden opgestuurd naar de postbus
van de Vogelwerkgroep of naar
Engbert van Oort;
- via e-mail boomklever@vwg;
- via de website van de VWG bij de
afbeelding met de Boomklever en de
tekst ‘Waarnemingen klik hier’.
Op de website is ook te zien waar Boomklevers zijn gesignaleerd. We verwachten een
grote respons in de komende tijd, een periode
waarin Boomklevers zeer actief zijn.

.

Jaaroverzicht 2008 Vogelringstation Het Gooi
Engbert van Oort
Al vele tientallen jaren hebben we binnen onze
vogelwerkgroep een aantal enthousiaste leden
dat zich bezig houdt met het ringen van vogels.
Vanaf 1997 hebben deze zich verenigd onder
de naam Vogelringstation Het Gooi. De
doelstellingen van het Vogelringstation zijn:
● vaststellen van de jaarlijkse reproductie;
● conditie en overlevingskansen;
● partnertrouw en trouw aan de broedplaats,
● inzicht krijgen in doodsoorzaken
● bepalen van trekwegen in voor- en najaar
● het vastleggen van pleisterplaatsen en het
opsporen van overwinteringsgebieden.

Binnen deze doelstellingen richten wij ons
vooral op de volgende soorten: ganzen (in de
winter), Boeren- en Oeverzwaluwen,
roofvogels, uilen en enkele soorten
zangvogels, die in nestkasten broeden.
Naast deze specifieke activiteiten nemen wij
deel aan het CES-project (Constant Effort
Site). Dit project heeft als doel het volgen van
broedsucces op een vaste vangplaats. Door
steeds op dezelfde plaats (Oud Naarden), met
dezelfde netopstelling te vangen, kunnen we
vaststellen hoe groot het percentage is van de
broedparen dat telkens in dit gebied terugkeert
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en hoe hun conditie is. Verder krijgen we
inzicht in het aantal jongen van een soort dat is
grootgebracht.
In 2007 zijn we ook gestart met RAS –project
(Recapture Adults for Survival) - met het doel
om terugvangstgegevens te verzamelen, die het
mogelijk maken om de overlevingskansen van
vogels te volgen in verschillende broedgebieden. Dit betreft dan vooral de
Oeverzwaluwen, die we al vele jaren bij
verschillende kolonies binnen en buiten ons
werkgebied vangen.
Al enige jaren ringen we ook Steenuilen in de
Betuwe op verzoek van de regiocoördinator
van STONE, en een deel van de Ooievaars in
Midden Nederland. Aangezien we ook
gedoseerd ringen op het Vogelhospitaal te
Naarden, komen daar de bijzondere soorten
vandaan, zoals Roerdomp, Draaihals, Grote
Lijster en de Wielewaal. Afgelopen jaar
hebben we hier ook de Turkse Tortel en de
Eur.code
950
1220
1340
1570
1590
1610
1670
1680
1860
2310
2670
2690
2870
3040
3100
4290
4500
5820
5900
5920
6680
6700
6840
7350
7570
7610
7670
8480
8760
8870
9760
9810
9920
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Nederlandse Naam
Roerdomp
Blauwe Reiger
Ooievaar
Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Rotgans
Wilde Eend
Wespendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Meerkoet
Scholekster
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Draaihals
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

Houtduif voor het loslaten van een ring
voorzien, om zo ook meer van deze soorten te
weet te komen.
Op het bijgevoegde jaaroverzicht zijn de 5603
geringde vogels in 2008 over 81 soorten
verdeeld. Het aantal geringde vogels ligt iets
hoger dan vorig jaar (5537). Er is een afname
van Kolganzen, Oeverzwaluwen en van Kleine
Karekieten, maar een toename van
Boerenzwaluw, uilen en roofvogels. Dit laatste
komt voort uit de vele inspanningen die de
Roofvogelwerkgroep verricht. Wilt u ook
betrokken raken of gewoon een keertje komen
kijken bij de vangactiviteiten neem dan gerust
contact op met onze coördinator Dick Jonkers,
tel: 035 – 526 04 56. Wij vangen zowel ’s
morgens als ’s avonds op werkdagen en in het
weekend.

Latijnse Naam
Botaurus stellaris
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anser rosicus
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Anas platyrhnchos
Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocta
Tyto alba
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Jynx torquilla
Dendrocopus major
Dendrocopus minor
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
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2008
1
7
50
63
544
32
127
2
7
6
101
84
101
71
14
8
2
12
2
9
13
129
82
63
98
25
7
1
7
1
4
568
517

10660
10840
10990
11061
11220
11390
11870
12000
12020
12360
12380

Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Snor

12430
12500
12510
12740
12750
12760
12770
13110
13120
13140
13150
13350
13490
13640
14370
14400
14420
14540
14610
14620
14660
14790
14870
15080
15390

Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Baardmannetje
Staartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal
Gaai

15603
15671
15720
15820
16360
16380
16490
16540
16631
16634

Kauw
Zwarte Kraai
Raaf
Spreeuw
Vink
Keep
Groenling
Sijs
Grote Barmsijs
Kleine Barmsijs

17102
18770

Goudvink
Rietgors

Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolos oriolus
Garrulus glandarius
Corvus monedula
spermologus
Corvus corone corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis flamea flammea
Carduelis flammea cabaret
Pyrrhula pyrrhula
europaea
Emberiza schoeniclus

Totaal geringd

31
34
76
4
1
1
36
11
1
3
3
44
34
595
2
15
72
220
108
49
29
11
5
127
39
32
21
5
1
34
510
351
98
19
1
1
1
1
5
96
35
14
6
3
1
1
9
49
5603

Soorten

81
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Suikerdiefjes op Curaçao
Voor de vogelliefhebber die eens even tot rust wil komen, is Curaçao beslist een aanrader. Er
zijn ongeveer vijftig soorten broedvogels, en met een beetje doorwerken heb je die allemaal op
de eerste dag al in de kijker gehad. Dat geeft rust voor de rest van de vakantie en de
mogelijkheid om wat historische landhuizen te bezoeken, een dagje door Willemstad te slenteren
en te genieten van de onderwaterwereld, waar heel wat méér soorten de kust onveilig maken.

Lenny Langerveld
hoor, binnen de kortste keren schommelen er
een stuk of tien Suikerdiefjes wild op de
kokosnoten heen en weer. De vreugde is van
korte duur, want ook de Troepialen, die veel
groter zijn, storten zich op de lekkernij. Binnen
een half uur is al ’t lekkers opgeslobberd en
keert de rust terug.

Foto: E. van Oort

Dé twee vogels die je op Curaçao van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat vergezellen,
zijn de Troepiaal en het Suikerdiefje. De dag
begint rond een uur of zeven met de Troepiaal,
een duidelijker aanzegging van de naderende
ochtendstond kun je niet wensen. Zijn roep
galmt door de ´kunuku´, door de valleien en
over het land. Rond, diep, galmend. Tutiuwiet.
Langzaam vallen de krekels één voor één stil
en komt er kleur in de dag. Andere vogels
melden zich. De Caraïbische spotlijster, het
Musduifje, de Andesmus en dan opeens… is
daar een didgeridoo-achtig geratel. Raspend,
eindigend in een hoog piepje. Niet mooi, wel
wonderlijk. Kleine kiezeltjes in een
bamboebuis. Het is het Suikerdiefje (Coereba
flaveola), met stip de meest voorkomende
vogel op Curaçao. Gele buik, zwarte rug, een
witte wenkbrauwstreep streep over het kopje
en een lange kromme snavel. Het keeltje was
aan de binnenkant knalrood.
Het Suikerdiefje is, u raadde het al, gek op
suiker. Onder natuurlijke omstandigheden
haalt het de nectar uit bloemen, maar het is ook
uitermate bedreven geworden in het leeghalen
van suikerpotten op ontbijttafels. Menig
restaurant heeft als attractie een voederbakje
met suiker in de bomen gehangen voor de
Suikerdiefjes. Ook wij vullen braaf de halve
kokosnoten die in en om het terras van ons
appartement hangen met suikerwater en ja
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Gaandeweg de tweede ochtend krijgen we in
de gaten dat er een suikerdiefjesechtpaar is, dat
zich ten doel heeft gesteld om achter de
gietijzeren lantaren op ons terras een nest te
bouwen. Ze vliegen af en aan met twijgjes en
touwtjes. Het is een onzalig idee, dat gedoemd
is te mislukken. Weliswaar is de lantaren een
stabiel element, droog, beschut en ongevoelig
voor de harde wind die Curaçao teistert, maar
er is geen houvast voor een nest. De gladde
stang waarmee de lantaren aan de muur is
bevestigd, is te smal en te glad om als onderkant voor een nestje te kunnen dienen. Maar
logica speelt hier geen enkele rol, het echtpaar
heeft z’n zinnen op DEZE lamp gezet. Aan het
einde van de dag sliert al het nestmateriaal
nutteloos op de grond. We laten het liggen.
Dan hoeven ze morgen niet zo ver te vliegen.
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De derde dag. Oh, oh, wat zielig. Wat ze er aan
de ene kant instoppen, valt er aan de andere
kant even snel weer uit. Het mannetjes sjort al
fladderend zelf ook eens wat aan het
gebrekkige bouwsel, waarna het prompt verder
instort en valt. Onafgebroken vliegen ze – in
de ochtenduren althans – af en aan. Om ze
voor de uitputting te behoeden, vullen we de
kokosnoten maar weer met suikerwater. Soms
zitten ze samen, een beetje beduusd, naast
elkaar op een tak of het hek naar het
toekomstige nest te kijken dat maar niet van de
grond wil komen.
De vierde dag. Het onverzettelijke water naar
zee dragen gaat gestaag door. Maar het getjilp
wordt wat flets en we zien ze niet meer samen.
’s Avonds steekt er één tergend lange, veel te
dunne tak achter de lamp vandaan, de rest ligt
op de grond.
De vijfde dag, ’s morgens vroeg. Fladderend
inspecteert één Suikerdiefje het toekomstige
nest. Het ziet er niet goed uit. Behalve dan die
ene twijg. De partner is in geen velden of
wegen te bekennen. Dit alles is geen
overweging om te stoppen. Het overgebleven
vogeltje heeft blijkbaar het gevoel dat de
volgende fase in de bouw is aangetreden en
komt met veertjes voor de bekleding heen en
weer vliegen. We kunnen het niet meer aanzien
en besluiten te helpen. We voorzien het nest
van een stevige bodem en stoppen er een dikke
tak tussen. Mag je zo ingrijpen? We weten het
niet.

De zesde dag. Het echtpaar keurt de lantaren
geen blik meer waardig. Die tak die wij er zo
behulpzaam hebben ingestopt, maakt blijkbaar
de ruimte te klein. Eerst zien we ze helemaal
niet meer, maar later zitten ze, tot onze verbijstering, de ándere lantaren te inspecteren. Dat is

eenzelfde lantaren, met hetzelfde probleem,
maar deze hangt wél in de wind en in de regen.
Geen verbetering dus, maar een verslechtering.
Ze zitten er vanaf een tak, zij aan zij, naar te
kijken, fladderen erom heen en beginnen
daarna heen en weer te vliegen met nestmateriaal. Dit was niet de bedoeling. We halen de
tak in lantaren 1 maar weer weg. Als we thuis
komen is de terrasvloer gewoontegetrouw
bezaaid met nestmateriaal. We vegen het weg.
De zevende dag. Een ochtendoffensief. Samen
vliegen ze weer af en aan. Meneer herschikt
eens wat, uiteraard valt alles naar beneden en
vervolgen ze vol goede moed hun sisyfusarbeid. Hoeveel jaar gaan ze dit nog
volhouden? Blijkbaar hebben ze er zelf geen
probleem mee, maar wij verdragen het écht
niet meer. We maken een subtielere bodem in
het toekomstige nest. Met knijpers en een paar
kleinere twijgjes. We durven niet meer te
hopen, maar als
we ’s avonds thuis
komen is er
keihard gewerkt
en er hangt al
bijna een perfect
nest.
De achtste dag.
We zijn getuige
van een hernieuwd
elan. Ze vliegen
dicht bij elkaar,
zitten knus samen
op een autoband te schommelen en kwetteren
dat ’t een lieve lust is. Het is nog slechts een
kwestie van aftimmeren, stopcontacten
monteren en naar Ikea voor wat leuke
kleuraccenten… het nest is klaar. Tijd om
afscheid nemen. Met pijn in het hart en een
hoop onbeantwoorde vragen. Hebben we er
goed aan gedaan? Is de lamp niet te warm voor
een nest zo dichtbij? Zullen de volgende
bewoners van dit terras goed voor ze zorgen en
ze met rust laten? We overladen de eigenaar
van het appartement met raadgevingen en
verplichtingen voor de overleving van het
jonge stel en hun toekomstige kroost
Foto’s van de lantaren: Lenny Langerveld

.
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Tuinvogelconsulent schept vogelparadijs
Een interview met een van de 32 tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming. Het zijn
vrijwilligers met grote kennis van vogels en tuinen. Zij stellen een plan op voor een
vogelvriendelijke tuin.

Carla van Lingen

Mijn buurman heet Gejo de Graauw en is
tuinvogelconsulent. Hij is een bescheiden man
dus het kwam als een volslagen verrassing toen
ik het hoorde tijdens de vorige redactievergadering van De Korhaan. Deze vrijwilligersklus
van Vogelbescherming is hem op zijn lijf
geschreven. Tuinieren is zijn grote hobby en
hij houdt van vogels. Al vele jaren tuurt hij
vanaf de tweede helft van april naar onze
zijgevel waar vier gierzwaluwnestkasten
hangen. Als de langeafstandsvliegers zijn
gearriveerd houdt hij bij welke kasten
bewoond zijn. Vorig jaar deelden we een
IJsvogel. Hij landde op een takje bij mijn
vijver en ik heb hem onmiddellijk
doorgestuurd naar buurmans vijver waar hij
met open armen werd ontvangen.
Denk nu niet dat Gejo de hele dag met een
verrekijker rondloopt en in alle vroegte vogels
loopt te spotten. Hij houdt van vogels als
onderdeel van de natuur en van zijn achtertuin.
Lange tijd werkte hij als vrijwilliger voor
Natuurmonumenten, maar toen Vogelbescherming vrijwilligers zocht was hij verkocht.
“Ik help mee op beurzen, ben actief bij het
jaarlijkse Vogelfestival en werk mee aan
Beleef de Lente. Vorig jaar startte Vogelbescherming met het werven van
tuinvogelconsulenten en dat was wat ik wilde.
Mijn twee leukste bezigheden gecombineerd in
een job, beter kan het niet.“
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Hoe word je tuinvogelconsulent?
Je moet een test met goed gevolg kunnen
afleggen waarna er een korte cursus volgt door
Anna Kemp, specialiste in vogelvriendelijke
tuinen. Dan is het wachten op mensen die zich
bij Vogelbescherming aanmelden met de wens
om hun tuin vogelvriendelijk in te richten.
Gejo heeft inmiddels zijn eerste twee klanten
bezocht. “Als je bij mensen thuis komt zie je
snel wat hun smaak is. Ik luister naar hun
wensen en probeer daar zoveel mogelijk
rekening mee te houden. Verder kijk ik naar de
ligging van de tuin en maak foto’s van de
bestaande situatie. Belangrijk is ook hoeveel
tijd ze in het onderhoud kunnen steken en of ze
jonge kinderen hebben bijvoorbeeld.”
Uitgangspunt van een vogelvriendelijke tuin is
een tuin met een zo natuurlijk mogelijke
begroeiing. Vogels moeten struiken hebben om
hun nest in te bouwen, ze moeten er
beschutting kunnen vinden en liefst ook wat
water. De planten en bloemen moeten bij
voorkeur bessen dragen of zaad voortbrengen
waar vogels hun maal mee kunnen doen. Gejo
inventariseert alle gegevens en maakt het
beplantingsplan en de schets. Die gegevens
stuurt hij naar Anna Kemp die aangeeft wat
eventueel anders moet worden. Gejo stuurt het
definitieve plan dan naar Vogelbescherming
die het weer doorstuurt naar de klant..
“Ik neem dan na enkele weken contact met de
mensen op om te horen of ze er iets mee
kunnen. Het spreekt vanzelf dat ik het heel
leuk zou vinden om nog eens te gaan kijken
wat er van terecht is gekomen, maar zover
gaan mijn taken niet. De klant betaalt als lid €
25,-- aan Vogelbescherming voor het advies en
daarmee is de kous af.”
Gejo denkt aan één klant per maand zijn
handen vol te hebben. Tenslotte heeft hij ook
nog zijn ruime Hilversumse tuin die hij moet
onderhouden. Een dag niet getuinierd is een
dag niet geleefd. Dat geldt in ieder geval voor
mijn buurman die zomer en winter in zijn tuin
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te vinden is. Van slanke sleutelbloem tot
kattenstaart, van Rosa rugosa tot zeldzame
rotsplant, van meidoorn tot moerbei, het groeit
en bloeit er allemaal. En dan de vijver
natuurlijk die niet mag ontbreken. Sinds de

komst van de kleinkinderen is het water
omheind, maar daar trekt onze IJsvogel zich
niets van aan. We zijn benieuwd of hij zich dit
jaar weer meldt.

Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming zijn in 32 gemeenten actief. Het zijn vrijwilligers met
grote kennis van vogels en tuinen. Zij stellen een plan op voor een vogelvriendelijke tuin. Soms
kunnen kleine aanpassingen al voldoende zijn.
Iedereen kan bij Vogelbescherming terecht om een tuinontwerp te laten maken.
Leden betalen € 25,--, niet leden € 40,--.

Joke gestopt? Ja, het is waar!
Er zijn van die
zaken waarvan je
denkt dat ze altijd
hebben bestaan en
nooit zullen
overgaan: de zon
en de maan. Het
wisselen van de
seizoenen. En de
VWG-weekenden
met Joke van
Velsen. En toch,
na achtentwintig,
bijna dertig, jaar stopt Joke met haar werk voor
de excursies. De afgelopen algemene
ledenvergadering was het zover. Joke geeft het
stokje over.
Bijna dertig jaar was Joke de drijvende kracht
achter de voor- en najaarsexcursies en vele
andere activiteiten. Zeg maar 600 keer logies
en ontbijtregelen. Koffie, suiker, koek. Fietsen
bestellen, de deelnemers welkom heten. En
nog honderd andere dingen.
Tijdens de ALV memoreerden Rien Rense,
Dick Jonkers en Joke zelf nog eens al het werk
dat ze voor de vogelwerkgroep gedaan heeft.
Al die activiteiten ter voorbereiding en
uitvoering van zovele weekenden,
manifestaties en bijeenkomsten.
Ja, Joke was de spin in menig web,
onvermoeibaar en op haar eigen, unieke wijze.
Vriendelijk, ordelijk en gedecideerd. Joke had
altijd wel helpers om haar heen: van die
satellietmannetjes (en vrouwtjes). Die deden

wat ze moesten doen. Want zo ging het het
best: “take her, or leave her”.
Zo zorgde Joke al die keren met ziel en
zaligheid voor telkens weer een succesvolle
activiteit.
De inzamelingsactie onder de leden bracht
voldoende geld op om Joke een nieuwe
fotocamera met toebehoren te schenken.
Uiteraard was er taart, deze maal niet door haar
besteld. Onder genot van deze feesttaart en
koffie werden allerlei verhalen nog weer eens
uitgewisseld: de smeerploeg, de
andijviestampot, het corvee. De eeuwige
discussies over de accommodatie, menukeuze
en de drank. Het was goud van oud.
En er was ook nog een film: van Helmoet Vos.
Middels een mozaïek van interviews van
enkele leden werd haar werk, inzet en haar
persoonlijkheid nog eens prachtig uit de
doeken gedaan.
Poul Hulzink neemt nu de coördinatie van de
excursies over. Let wel: de “coördinatie”.
Immers Joke, onze mater familias van de
VWG, is niet op te volgen. Ja, het zal anders
moeten en het zal anders gaan. Succes Poul!
Een tijdperk is ten einde. Joke, nogmaals
bedankt!
En graag tot ziens, want je bent niet weg.
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Ontwikkelingen Subgroep Avifauna
Binnen de Subgroep Avifauna is op 23 februari onder warme belangstelling van gedachten
gewisseld over het beleid en doelstellingen van de werkgroepen. Bijna alle werkgroepen waren
vertegenwoordigd. Het initiatief voor deze bijeenkomst was genomen tijdens de vergadering van
21 januari.

Wobbe Kijlstra
Gestart is met het benoemen van een ´aantal´
algemene doelstellingen, vervolgens is per
werkgroep gekeken hoe deze uit de verf
komen. Op basis daarvan zijn knel- en
verbeterpunten genoemd. Voor een deel gaan
de werkgroepen er zelf mee aan de slag. Voor
een deel worden ze opgepakt door het
coördinatieteam, in overleg met het bestuur.
Algemene doelstellingen en eerste conclusies
De volgende vijf doelstellingen worden
afgesproken:
- vernieuwing / continuïteit
- promotie / bijdrage aan bekendheid
van de vogelwerkgroep
- onderzoek / monitoring, volgen van
(aantal)ontwikkelingen
vogelpopulaties
- bescherming / tegengaan vervolging,
leefgebiedverbetering, beheeradvies
- kennisvergroting / groep en individu,
opleiden.
Uit de bespreking bleek duidelijk waar het hart
van de werkgroepen ligt. Alle werkgroepen
zijn ‘sterk’ op het terrein van ‘onderzoek’ en
‘bescherming’. Gebiedsonderzoek zou meer
aandacht moeten hebben.
Vernieuwing, promotie en kennisvergroting
komen minder goed uit de verf met als
positieve uitschieters de werkgroepen

weidevogels, IJsvogels en Boerenzwaluwen
(promotie VWG en vernieuwing).
De smalle basis van de werkgroepen wordt als
groot knelpunt gezien. De continuïteit is niet
vanzelfsprekend en zelfs kwetsbaar.
Eerste resultaten
Op basis van de inventarisatie is tot slot besproken wat verbeterd kan worden en wat de
rol van de werkgroepen, het coördinatieteam
en bestuur daarbij kan zijn. Afgesproken is in
september een soort tussenbalans op te maken.
In de tussentijd zal concreet worden gewerkt
aan:
- invullen werkgroep gebiedsonderzoek
(waarover elders meer in De Korhaan)
- uitwerken hoe nieuwe initiatieven
ondersteund kunnen worden (met
checklist etc.)
- continuïteit, verjonging en
kennisoverdracht.
Het laatste punt zal worden opgepakt na
overleg met het bestuur. Op 23 februari is een
aantal suggesties gedaan waaraan gedacht kan
worden zoals het organiseren van meer
informatieavonden over activiteiten van de
Subgroep Avifauna, het jaarlijks organiseren
van een avond voor nieuwe leden. Ook zal
gekeken worden naar verbindingen en
samenwerking met andere subgroepen
(opleidingen en communicatie).

Soms waait er over mijn gekorven land
nog rinse geur van riet en voorjaarsplant,
en vogelen, aan de oude plek getrouw,
dalen in zwermen op rivier en strand.
Ida Gerhardt
Uit ‘Verzamelde Gedichten
Athenaeum, Polak & Van Gennip, Amsterdam 1989
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Commissie Buitenland
Twee excursies in het najaar: voor jong en oud

André Kerkhof
Op nog geen 250 km van het Gooi ligt de
Dümmer See: een prachtig gebied met water,
moeras, weilanden, bos en bovenal: natuur.

De Dümmer is een meer van 13.500 hectare in
de Duitse deelstaat Nedersaksen, in het
Oldenburger Land, ongeveer 10 km ten oosten
van de plaats Damme en is onderdeel van het
50.000 hectare grote Naturpark Dümmer. Deze
locatie is vooral bekend vanwege de
tienduizenden Kraanvogels die in het najaar
onderweg zijn naar hun wintergebieden, maar
eigenlijk is het één groot doortrekgebied. Een
goede impressie krijg je door het filmpje op
http://www.w2t.de/A/116.htm. De foto
hierboven geeft een impressie van het gebied:
in één shot zitten behalve tientallen Grutto’s
ook nog zeven eendensoorten.
Genoeg reden om er een weekendtrip naar te
organiseren: we gaan van vrijdag 9 oktober t/m
zondag 11 oktober 2009. De kosten bedragen
€ 75,- per persoon en daarvoor krijg je verblijf
met volpension (2x ontbijt + 2x lunchpakket +
2x diner). Fietsen kun je ter plekke zelf regelen
(in Trabant- of Mercedeskwaliteit). Voor
vervoer daar naar toe en weer terug moet je
zelf zorgen. Reken maar dat het gezellig wordt,
met ’s avonds samen eten en daarna in een
eigen ruimte het uitwisselen van de ervaringen
van de afgelopen dag en de plannen voor de
volgende dag. Deelnemers krijgen nog veel
meer informatie, zoals een routebeschrijving,
een deelnemerslijst om samen te kunnen
reizen, etc.

Vorig jaar is voor de eerste keer een
meerdaagse excursie georganiseerd voor de
niet al te jonge leden van de VWG en dat gaan
we dit jaar ook weer doen: van woensdag 21
t/m zaterdag 24 oktober 2009. En weer naar
dat op precies 200 autokilometers van het Gooi
gelegen “Naturpark Hohe Mark”, in het
plaatsje Flaesheim (heel goed zoeken op de
kaart, het heeft nog geen 1900 inwoners),
onderdeel van de Duitse gemeente Haltern am
See in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.
In de directe omgeving zijn bossen,
heidevelden, meren (een Duitse See is bij ons
een meer), pittoreske dorpjes, Natur Wildpark
Granat, een omgeving om van te genieten.

De eigenaren van het gemütliche familiehotel
Jägerhof Flaesheim, Doris und Hans Hermann
Grafe, vinden het prachtig: een stelletje maffe
Hollanders dat zich een paar dagen door hen
willen laten verwennen (halfpension) om wat
vogeltjes te zien. De kosten bedragen € 185,per persoon en daarvoor krijg je hotel met
halfpension (ontbijt + diner). Zal die Groene
Specht bij het kerkje aan de overkant van het
hotel zich weer zo uitbundig laten zien? En
staan die honderden damherten naar ons uit te
kijken? Zal de koffie in die ijssalon in Haltern
Am See weer zo lekker smaken?

Foto’s: André Kerkhof

Meer informatie en de voorwaarden staan op het inschrijfformulier dat je kunt vinden op www.vwggooi.nl, kunt
opvragen bij een van de leden van de Commissie Buitenland of per e-mail buitenland@vwggooi.nl. Wacht niet
te lang want er is weliswaar veel, maar niet onbeperkt plaats en VOL=VOL.
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Mutaties Ledenbestand april 2009
Nieuwe Leden
N.Bouma
M.M.F. Bouvy
Mw. V. van Den Brink
S.W.Constandse
Mw. K.de Ferrante
De Ferrante
Mw. G. Hermans
B.N.M. Hilhorst
Mw. A.A.M. HilhorstJansen
Mw. Hoyng
P. Huisman
P.E.W. Jansen
Mw. K. Kotowski
F. de Lange
Mw. N. de Lange-Wildschut
E.C.G. Leijdekker
H.J. Luth
E.H.J. Meinen
Mw. M. Mesker
H. Meulenpas
Mw E. Mulder
R. van Oorschot
B. Rohde
Mw. J. Sibbel
G. van Steenis
A. Sterk
Mw. S. de Vries
W. van Wieren
Adreswijzigingen
T. Akkersdijk
M. van Hierden
J. Meijer
Mw. A. Schippers
P.B. Schuman
Vogelwacht Utrecht e.o.
J. Vroonhof
Mw. D.G. van Werkhoven
Overleden
J.G.F.S. Domhof

De Biezen 31
Vrieswijk 111
Koloniewg 10
Kalverstraat 218 F
Sterrelaan 38
Sterrelaan 38
Ruitersweg 49b
Dorresteinweg 68a
Dorresteinweg 68a

1394 LR
1852 VG
3768 EX
1012 XJ
1217 PT
1217 PT
1211 KT
3763 LL
3763 LL

Ned. den Berg
Heiloo
Soest
Amsterdam
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Soest
Soest

0294
06
035
06
06
06
035
035
035

257868
12721770
6024029
22407611
50526306
50526306
6210745
6017495
6017495

G
G
H
G
G
J
G
G
H

Prins Hendriklaan 84
Kolonieweg 10
Westkade 337
Vossiuslaan 65
Delphine 7
Delphine 7
Dr.A.Kuijperln 18a
Jachthuislaan 68
Spinozahof 150
Schuttersweg 90
Radiostraat 80
Röntgenstraat 77
Joh.Vermeerhof 7
Lijsterlaan 183
Radiostraat 80
Eemweg 102
Geuzenweg 182
Vroedschap 26
Turfstreek 60

3743 KC
3768 EX
1237 RL
1401 RS
1391 RC
1391 RC
1402 SC
3762 LB
1216 KA
1217 RB
1223 BF
1223 LV
1394 GG
1403 AF
1223 BF
3741 LB
1221 BX
1412 NW
3766 HX

Baarn
Soest
Huizen
Bussum
Abcoude
Abcoude
Bussum
Soest
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Ned. den-Berg
Bussum
Hilversum
Baarn
Hilversum
Naarden
Soest

035
06
035
0294
0294
035
G
035
G
035
035
0294
035
035
035
035
035
035

6024029
52643462
6923110
284247
284247
6936093

G
G
G
H
G
H
H

6235704

G

6856667
5253993
253421
8883084
6856667
5415210
6853702
8884434
6026386

G
G
G
G
H
G
G
G
G

Achtergracht 128
Dr Schaepmanlaan 76
Kuyperlaan 3
Molenstraat 28
Sint Kruislaan 65
Esdoornlaan 6
Jan Thomeelaan 62
Sumatralaan 2 D

Elzenlaan 21

1214 KJ

1381 BS
3702 XJ
1412 EV
3764 TG
4383 AJ
3723 XJ
2625 DV
1217 GR

Hilversum

035

Bedankt
Mw. J. IJspeert
Mw M. v.d. Poel

Lopes Diaslaan 45
't Rond 6

1222 VA
3632 BP

Mw. T. Trompetter
Mw. M.C. Verloop-van
Leeuwen

Strodorpsweg 12
Valkeveenselaan
52

6861 EP
1411 GT

Uitgeschreven vanwege verhuizing naar onbekend adres
J. Schaap
Gooierserf 234
1276 KZ
Huizen
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Weesp
Zeist
Naarden
Soest
Vlissingen
Bilthoven
Delft
Hilversum
6247659

0294
06
035
06
0218
030
035
035
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G
G
G
G
G
M
H
G

G

Hilversum
Loenen a.d.
Vecht
Oosterbeek
Naarden

035

413462
13493229
6472436
21576647
6811245
2280037
6939248
6216106

035
0294

7725315
233396

G
G

026
035

3338257
6943285

G
G

5257859

G

Verslag van de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2009
Aanwezig van het bestuur:
Rien Rense (voorzitter en bestuurslid/coördinator Subgroep Communicatie),
André Kerkhof (penningmeester),
Renée Beekman (secretaris),
Joke van Velsen (bestuurslid/coördinator Subgroep Excursies),
Piet Spoorenberg (bestuurslid/coördinator Avifauna),
Bep Dwars (coördinator Algemene Zaken),
Wil Makkinje (kandidaat coördinator Subgroep Vogelherkenningscursus).
Afwezig van het bestuur:
Poul Hulzink (kandidaat coördinator Subgroep Excursies).
Aanwezig aantal leden volgens presentielijst: 81
Afmeldingen:
Paul en Loes van der Poel, Riny en Gerrie Kluvers, Evert Constandse, Hillie Hepp, Gert
Bieshaar, Geert Notenboom, Cees Tims, Ina Ansems, Guus Proost, Tilly Heesters, Tinie
Trompetter.
1. Opening
Als bijna alle 81 leden zijn binnengedruppeld,
de presentielijst en het receptieboek voor Joke
van Velsen getekend zijn en de koffie gehaald,
opent de voorzitter Rien Rense de vergadering.
Hij heet iedereen van harte welkom. Een paar
mensen geven te kennen gebruik te willen
maken van de rondvraag. Het programma na
de pauze is gewijzigd ten opzichte van wat nog
in De Korhaan vermeld stond. Er zal dan n.l.
afscheid worden genomen van Joke van Velsen
als bestuurslid.
Mededelingen
- De voorzitter staat een moment stil bij het
overlijden van ons lid Joop Domhof en deelt
mee dat er vanuit het bestuur een condoleance
naar de familieleden is gestuurd om hen sterkte
te wensen. Joop was een bevlogen vogelaar,
die zich vooral inzette voor de
Eempoldertellingen en de
weidevogelbescherming.
- Piet Spoorenberg geeft een toelichting op de
besteding van het geld uit het fonds Red de
weidevogels in de Eempolder. In een ver
verleden is er geld opgehaald ten behoeve van
bescherming van de weidevogels in de
Eempolder. Het kapitaal dat in het fonds zat
werd beheerd door de Vogelwacht Utrecht.
Aangezien er geen overeenstemming kon
worden bereikt met Utrecht over de
bestemming van het geld, is er twee jaar
geleden besloten het geld over beide
verenigingen te verdelen. Na lang zoeken is er

dan nu eindelijk een bestemming gevonden en
wel de plaatsing van een waterwielpomp op
zonne-energie in de Eempolder. E.e.a. wordt
snel gerealiseerd, zodat het nieuw te ontstane
plas-dras gebied nog dit voorjaar in gebruik
kan worden genomen door de broedende
weidevogels. De kosten van het project
bedragen ca. € 21.000. Natuurmonumenten is
bereid voor de komende 15 jaar het onderhoud
voor haar rekening te nemen. Er zal binnenkort
een officiële ingebruikneming worden
georganiseerd, waarbij natuurlijk de pers wordt
uitgenodigd. Er zal ook een laat een
bescheiden plaquette gemaakt worden.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van
27 november 2008
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het
verslag wordt onder dankzegging aan de
secretaris met algemene stemmen
goedgekeurd.
3. Algemeen Jaarverslag 2008
Inleiding van de voorzitter
“Dames en heren,
Voor we overgaan tot het bespreken van het
jaarverslag 2008 wil ik eerst nog enkele
opmerkingen maken. Na het lustrumjaar 2007
met de bijzondere lustrumactiviteiten is 2008
een relatief rustig jaar geweest. De
gebruikelijke activiteiten zijn uitgevoerd en er
zijn geen spectaculaire veranderingen te
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melden. Dat lijkt misschien normaal, maar dat
is het niet. Het blijft in mijn ogen elk jaar weer
een grote prestatie van de verschillend
subgroepen en de betrokken leden om het
programma uit te voeren. Dat is het afgelopen
jaar weer goed gegaan bij:
• De Subgroep Communicatie, met ons
verenigingblad De Korhaan, de moderne
website, het lezingenprogramma en Het
Vliegensvluggertje
• De Subgroep Vogelherkenningscursus,
waarvan het team is uitgebreid en
enthousiast werkt aan vernieuwing
• De Subgroep Excursies, waarvan het
programma druk wordt bezocht
• De Commissie Buitenland, die een reis
naar Hongarije organiseerde en een
speciale reis voor de oudere leden naar
Duitsland
• De Subgroep Algemene Zaken die de
ledenadministratie, de verzending van De
Korhaan en de documentatie verzorgt
Binnen de Subgroep Avifauna zijn vele
werkgroepen actief. Dat blijkt niet alleen uit
het overzicht in het jaarverslag, maar ook
tijdens de avifaunavergaderingen die twee
maal per jaar worden gehouden. Er is een
hoge opkomst en een avond is maar nauwelijks
voldoende om alle verschillende activiteiten
met elkaar te bespreken.
Natuurlijk weet ik ook dat niet altijd alles goed
gaat binnen de VWG. We willen soms meer
dan wij aankunnen, de onderlinge
samenwerking kan soms beter en als
organisatie zijn we soms nogal gesloten,
zonder ons dat bewust te zijn.
Hoewel wij dus als bestuur met tevredenheid
terugkijken naar het afgelopen jaar vinden wij
het wel nodig om ons te blijven ontwikkelen.
Begin dit jaar hebben we ons op een zaterdag
teruggetrokken op de hei voor een
brainstormbijeenkomst over het functioneren
van de vereniging, en ieders verwachtingen
daarover. Op dezelfde plaats is later een
vergelijkbare bijeenkomst geweest van de
avifaunagroep over “het beleid”. Het is nu niet
de plaats om daar verder op in te gaan. Ik
noem deze bijeenkomsten vooral om aan te
geven dat we als bestuur willen streven naar
discussie en overleg en naar een meer open
cultuur binnen de vereniging. Wij denken dat
we zo prettiger kunnen functioneren.”
Alvorens het jaarverslag paginagewijs wordt
doorgenomen stelt de voorzitter de
68

bestuursleden aan de vergadering voor. Er
worden geen algemene opmerkingen gemaakt
over het jaarverslag. Er is alleen een reactie
van Fred van Klaveren. Hij spreekt zijn
waardering uit voor het aantal excursies dat er
in 2008 is georganiseerd. Wel heeft hij
bezwaren tegen het relatief groot aantal
excursies per auto buiten ons gebied en
verzoekt het bestuur daar naar te willen kijken.
De voorzitter zegt dat toe dit met de opvolger
van Joke op te zullen nemen.
4. Financieel Jaarverslag 2008
De penningmeester licht het Financieel
Jaarverslag 2008 per subgroep toe, evenals de
balans. In de najaarsvergadering werden de
begroting en het beleid vastgesteld. Op deze
vergadering wordt een overzicht gegeven van
hoe de inkomsten en uitgaven in 2008 zijn
verlopen. Er is € 3.600 gerealiseerde winst.
Begroot was € 1850 verlies, dus het verschil is
€ 4.400. Dit is een heel groot verschil, dat
enkele oorzaken heeft, n.l. de contributie is
verhoogd met één euro, er zijn meer leden en
de opbrengst uit rente is enorm gestegen.
T.a.v. de waterwielpomp vertelt de
penningmeester, dat dit project ook aangekaart
is bij de gemeente Eemnes. De betreffende
wethouder is in principe bereid om hierin in de
toekomst ook een bijdrage te leveren. Ook aan
de weidevogelbeschermingsgroep is een
bijdrage hiervoor gevraagd. Daarmee houden
we misschien nog geld over om nog een ander
leuk project op te zetten. De toekomst zal het
leren.
T.a.v. Avifauna was er € 1500 verlies begroot,
het is € 500 verlies geworden, dus we hebben
een begrotingswinst van € 1000. Een aantal
werkgroepen heeft een kleine winst of verlies
gemaakt. Een groot verlies is ontstaan bij de
roofvogelwerkgroep, wat voor rekening komt
van het eigen werkkapitaal.
De subgroep Communicatie heeft dit jaar
inkomsten gegenereerd door advertentieinkomsten van De Korhaan, als ook uit de
omzet van de promotiekraam. De grootste
uitgaven zijn die van De Korhaan. Nieuwe
omslagen bleken in 2008 niet nodig, maar voor
2009 dienen we daar wel rekening mee te
houden.
Algemene kosten bestaan uit de uitgave van
huur voor vergaderzalen, koffie en thee.
De bestuurskosten zijn wat hoger uitgevallen,
voornamelijk door nieuwe brochures o.a. voor
ledenwerving en het bestuur is eenmaal met

De Korhaan Jrg. 43 nr.2

elkaar uit eten geweest. Tenslotte blijkt het
resultaat van 2008 ruim € 3.600 te zijn.
T.a.v. de balans zegt André dat het ook een
financieel groot voordeel is om minder
verschillende rekeningen te hebben. Het
meeste geld staat nu op spaarrekeningen tegen
een goede rente.
Wat de werkgroepen betreft zegt de penningmeester dat de werkgroep nestkasten een
aanzienlijk verlies heeft geleden vanwege de
diefstal van hout. De werkgroep weidevogelbescherming heeft zijn werkkapitaal zien
groeien van € 1.943 naar € 4.720 en is
gevraagd een bijdrage te willen leveren aan het
project waterwielpomp in de Eempolder. De
groei is te verklaren door de bijdragen van de
boeren, die een legselbeloning krijgen. Het
eigen vermogen van de vereniging is gegroeid
met € 3.600 en komt uit op ruim € 17.000.
Ben den Hoed vraagt waarom het geld van het
fonds Red de weidevogels niet op de balans
staat. André legt uit dat het geld op de balans
stond als reservering. Het bedrag is tweemaal
zo groot geweest, maar is indertijd opgesplitst.
Als het goed is staat een zelfde bedrag op de
balans van de Vogelwacht Utrecht.
Rob Kole vraagt uitleg over de legselbeloning
van de boeren. De boeren, die geen lid zijn van
de vereniging dragen 10% van de beloning af
de VWG. Het gaat hier dus om inkomsten.
Rob Kole reageert n.a.v. de in het het jaarverslag 2008 genoemde Afstemming Instrumenten
Weidevogelbescherming Eemland (A.I.W.). Er
is weliswaar een positief effect maar het
A.I.W.-programma is al jaren terug afgesloten.
Sinds enkele jaren worden er in de Noordpolder te Veld en in de Maatpolder door boeren
extra maatregelen genomen om de weidevogelstand te bevorderen. Dat project wordt
uitgevoerd door de landelijke projectgroep
Nederland Weidevogelrijk met ondersteuning
van de Agrarische Natuurvereniging Ark &
Eemlandschap. De contracten worden
afgesloten met Natuurlijk Platteland Nederland
(NPN) een onderdeel van de Land- en
Tuinbouworganisatie afdeling Noord (LTO
Noord). Dus niet met LBN, zoals in het verslag
staat. Het afsluiten van deze contracten loopt
trouwens ook via Rob Kole en Gert Bieshaar.
Het is een complex verhaal en Rob zegt toe dit
in een kort bestek uiteen te zetten en belooft
een stukje te schrijven over de weidevogel-

bescherming in Eemland en dan ook te
vertellen over de projecten die daar worden
uitgevoerd.
Er wordt gevraagd op welke bank het vermogen van de VWG staat. André zegt dat het
geld op de ABN/Amrobank staat. Hij bankiert
overwegend bij ABN/Amro, maar ook bij ING,
de vroegere Postbank.
De voorzitter bedankt André voor de uitgebreide toelichting en concludeert dat hiermee het
verslag door de vergadering is goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
Pieter Jan Hegenbart leest het verslag van de
kascommissie voor.
“De kascommissie, bestaat uit:
a. Wobbe Kijlstra,
b. Pieter Jan Hegenbart en
c. Johan de Koning,
allen lid van de te Hilversum gevestigde
vereniging: Vogelwergroep Het Gooi en
Omstreken, hierna te noemen: VWG.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de
VWG van 27 maart 2008 hebben bovengenoemden zich kandidaat gesteld voor de
kascommissie en allen zijn benoemd tot lid van
deze commissie. Maandag 23 maart 2009
hebben de leden Wobbe Kijlstra en Pieter Jan
Hegenbart de financiële bescheiden van de
VWG over 2008 gecontroleerd en beoordeeld.
De leden van de kascommissie hebben dit jaar
vooral gekeken naar kostenposten die hoger
zijn uitgevallen dan begroot. De commissie
heeft vastgesteld dan van die uitgaven een
adequate verantwoording in de administratie
aanwezig is en dat de toelichting van de
penningmeester in De Korhaan daarmee in
overeenstemming is. De administratie is
behoorlijk uitgebreid. De opzet is zodanig dat
de vereniging (en de kascommissie) zich
gesteund weten door de werkgroepen,die de
gemaakte boekingen van de penningmeester
ook zelf controleren en gebruiken ter
verantwoording naar hun achterban. De
grootte van het aantal leden en de trouwe
betaling door de leden genereert een
kasstroom die normaliter voldoende is om de
lopende uitgaven te dekken. De Kascommissie
is van oordeel dat de verlies- en winstrekening
en de balans over 2008 een getrouw beeld
geven van de werkelijkheid. De Kascommissie
stelt de leden voor het bestuur van VWG
kwijting en decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over 2008. De
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commissieleden spreken hierbij hun waardering uit voor de inzet van de penningmeester
en de andere leden van de commissies. De
handtekening van Johan de Koning ontbreekt
omdat Johan verhinderd was aan de
controlewerkzaamheden deel te nemen. Johan
heeft zich derhalve geen oordeel kunnen
vormen en kan daarom ook geen uitspraak
doen over het gevoerde beleid.”
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het
verslag van de Kascommissie, dat vervolgens
door de vergadering wordt goedgekeurd, met
dank aan de commissieleden.
6. Decharge bestuur
De algemene ledenvergadering verleent het
bestuur decharge over het beleid en de
afhandeling van de financiële zaken over het
jaar 2008.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Wobbe Kijlstra en Pieter Jan Hegenbart
worden door de ALV benoemd voor de
kascommissie 2009.
8. Bestuurssamenstelling
Door een misverstand is de herbenoeming voor
de voorzitter niet geagendeerd. De zittingstermijn voor de voorzitter loopt echter af en de
voorzitter stelt zich beschikbaar voor een
tweede termijn. De voorzitter wordt herbenoemd. De coördinator Subgroep Algemene
Zaken, Bep Dwars is aftredend en herkiesbaar.
Zij wordt door de vergadering herkozen. De
coördinator Subgroep Communicatie is nu nog
Rien Rense. Aangezien Rien voorzitter is,
wordt er een nieuwe coördinator voor deze
subgroep gezocht. De secretaris en de
penningmeester zullen in de nabije toekomst
aftreden en ook hiervoor wordt naarstig
gezocht naar vervangers. De vacature van de
Subgroep Vogelherkenningcursus wordt
vooralsnog niet opgevuld. In de agenda staat
dat Wil Makkinje zich kandidaat stelt voor
coördinator Vogelherkenningscursus, maar na
een gesprek met de voorzitter heeft hij
aangegeven aarzelingen te hebben om
bestuurslid te worden. Hij wordt wel
vertegenwoordiger bij het bestuur van de
cursus voor volwassenen en de jeugd. De
coördinator Subgroep Excursies, Joke van
Velsen, treedt vanavond na 27 jaar
bestuurslidmaatschap af. Zij is niet meer
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herkiesbaar en wordt door de voorzitter
toegesproken.
“Beste Joke,
Een jaar geleden ben ik een avond bij je langs
gegaan om bij te praten over de vereniging en
het functioneren van het bestuur. Ik herinner
mij dat je toen zei dat je wel tevreden was over
de ontwikkeling van het bestuur en als voorzitter kreeg ik ook een positieve feedback. Wat
voor jou wel een aandachtspunt was, was het
functioneren van het Dagelijks Bestuur - waar
Joke niet in zit - in verhouding tot het
Algemeen Bestuur. Dat DB ging wel goed,
maar als bestuurslid voel jij je verantwoordelijk voor het geheel van de vereniging en
daarom moest alle informatie wel worden
doorgegeven aan het Algemeen Bestuur. Die
opstelling kenmerkt je grote betrokkenheid bij
de vereniging, maar laat ook zien dat het je
best moeite kost om zaken uit handen te geven.
Ik kom daar straks nog op terug.
Aan het eind van je gesprek kwamen wij op je
bestuurslidmaatschap. Je zei dat je niet tot in
lengte van jaren in het bestuur wilde blijven
zitten, en er over nadacht om te stoppen. Je
was al aan het kijken naar een geschikte
opvolger, die je werk kon voortzetten, maar
ook nieuwe wegen kon inslaan. Die uitspraak
sloot voor mij aan op eerdere discussies
tijdens bestuursbijeenkomsten over
vernieuwingen en doorstroming. Ik moet
zeggen dat ik het toen - en nu nog - heel
moedig van je vond om te stoppen met werk
dat je met hart en ziel doet en al heel lang,
maar met het rationele besef dat het goed is als
het na 27 jaar ook eens door een ander wordt
gedaan. We hebben toen afgesproken dat je er
verder aan zou werken en al snel kwam je met
een beoogde opvolger (Poul Hulzink) en met
een heel zorgvuldige procedure voor de
terugkoppeling naar de excursieleiders. Dat
had je weer goed geregeld. Nu je feitelijk
vertrekt uit het bestuur wil ik een overzicht
geven van je activiteiten voor de vereniging:
- sinds 1976 ben je lid van de vereniging;
- vanaf 1982, dus al 27 jaar, ben je
bestuurslid voor de excursies;
- elk jaar heb je ruim 20 excursies
georganiseerd en twee weekends. Bij
elkaar kom je dan op zo’n 600 excursies;
- aandacht voor de mensen; telefoontjes,
kaartjes, bloemetjes, ziekenhuisbezoekjes,
enzovoort;.
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nieuwe leden opvangen, leden activeren,
bestuursleden aantrekken;
- promotie activiteiten met de stand: in
Singer, op de Groest in Hilversum, in
Groeneveld enzovoort;
- typen van Korhanen;.
- tentoonstellingen opzetten;
- de eerste Nationale Trekteldag met
Vogelbescherming;
- SVN dagen in Kortenhoef en dergelijke;
- boek: Vogels tussen Vecht en Eem. Dit
werd in en vanuit jouw huis gedaan.
- organiseren van Lustrumactiviteiten
- de legendarische werk/contactavonden (in
Groeneveld)
- vergaderruimtes bij Eemeroord en
Groeneveld geregeld
- koffie en lekkere dingen tijdens
vergaderingen en bijeenkomsten
- externe contacten met NM, SBB, GNR,
Groeneveld, Waternet.
Je hebt in die 27 jaar een enorme staat van
dienst opgebouwd. Niet alleen door het
uitvoeren van al die activiteiten, maar ook
door het onderhouden van de persoonlijke
contacten en de netwerken binnen en buiten de
vereniging. Ik denk dat binnen de vereniging
bijna iedereen jou wel persoonlijk kent, en
omgekeerd. In 2007 heeft Dick Jonkers jou in
het lustrumnummer van De Korhaan in een
interview treffend neergezet als één van de
kanjers van de vereniging, en met als kenmerk:
trouw aan de vogelwerkgroep en als
vogelsoort: de moedergans. Daarmee is al veel
gezegd over je optreden binnen de VWG, maar
ik wil er nog wat aan toevoegen. Als ik mij
afvraag wat jouw kernkwaliteiten zijn, is voor
mij het eerste beeld dat je een uitgesproken
persoonlijkheid bent. Je staat misschien niet
graag in de schijnwerpers, maar je bent wel
aanwezig en treedt wel op. Kernkwaliteiten
zijn voor jou dan ook: betrokken,
daadkrachtig, toegewijd, behulpzaam. Die
kwaliteiten heb je in ruime mate. Ik denk dat ze
voor de aanwezigen zeker herkenbaar zijn. De
keerzijde van die kwaliteiten, en die zijn daar
nu eenmaal mee verbonden, zijn echter ook
herkenbaar. En ik wil die niet onbesproken
laten, dat zou niet eerlijk zijn. Soms gaat je
zorg over in bemoeizucht en ben je zo
daadkrachtig dat je zaken al hebt geregeld
voor het gevraagd wordt. Je behulpzaamheid
neigt soms naar betutteling of vertroetelen.
Gelukkig ben je dan wel bereikbaar voor
commentaar en je weet ook dat er soms kritiek

is. Ik merk daarbij op dat wanneer er kritiek op
je was, dat altijd vergezeld ging van het
uitspreken van enorme waardering voor je
inzet en werk voor de VWG. Bij die waardering wil ik mij nu aansluiten. Namens het
bestuur en namens de vereniging wil ik je
oprecht bedanken voor je inzet als bestuurslid
in de afgelopen 27 jaar. Wij realiseren ons dat
het niet mogelijk zal zijn om al jouw werk op
dezelfde manier voort te zetten, maar wij zullen
onze best doen. Nogmaals heel erg bedankt.
Als bestuur willen wij je een paar cadeaus
meegeven. We kunnen je geen erelid meer
maken, want dat ben je al. Je krijgt ook geen
oorkonde. We hebben wel het volgende voor
je: het boek De Wijsheid van Vogels, over de
geschiedenis van de ornithologie, daar heb je
nu genoeg tijd voor; een herinneringsbordje,
dat Nel Rense heeft geschilderd en een
prachtige bos bloemen.”
Joke bedankt de voorzitter voor zijn toespraak
en de feedback die hij haar daarmee gegeven
heeft. Natuurlijk bedankt zij ook ‘haar’
excursieleiders geheel in eigen stijl met een
cadeautje, ditmaal in de vorm van vergeet-mijnietjes! Excursieleider Rob van Maanen wil
zich niet onbetuigd laten en houdt een mooie
toespraak, waarna hij Joke een prachtige
vlieger aanbiedt. Poul Hulzink, die vanavond
afwezig is vanwege familieomstandigheden, is
voorgedragen als opvolger van Joke van
Velsen en wordt met applaus door de ALV
benoemd tot coördinator Excursies.
9. Rondvraag en sluiting
Voor Engbert van Oort is de procedure over
benoeming van de voorzitter niet helemaal
duidelijk. Rien zegt dat door een misverstand
de herbenoeming niet op de agenda stond,
maar dat de voorzitter wel is herbenoemd.
Waarnemingskaartjes: op de vergadering van
de Subgroep Avifauna is volgens Engbert door
15 aanwezigen het besluit genomen om de
waarnemingskaartjes af te schaffen. Naar de
mening van Engbert dient dit besluit te worden
genomen in de ALV. De voorzitter zegt
daarover nog in gesprek te willen gaan met de
Subgroep Avifauna en het onderwerp zo nodig
nog te agenderen voor de volgende
ledenvergadering.
Peter Meijer van de Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland houdt een
pleidooi voor deelname aan de broedvogelatlas
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Noord-Holland. De vereniging, maar ook de
individuele leden, kunnen een vogelsoort
sponsoren. Voor informatie verwijst hij naar de
website www.vogelwerkgroepennh.nl.
Tot slot van de vergadering wordt Bertus van
den Brink nog even in het zonnetje gezet
vanwege zijn afscheid van de promotiekraam.
Hij heeft 12 jaar lang het promotiewerk met
volle inzet gedaan, en was met de stand

aanwezig bij veel vergaderingen en externe
manifestaties. Hij ontvangt een fles Bols (later
op de avond zal blijken dat hier een verhaal
achter steekt) en een cadeaubon. Bertus
bedankt de voorzitter en wenst zijn opvolgster
Hade Rijvers veel plezier en succes toe.
Hiermee sluit de voorzitter de vergadering.

Goois Jaaroverzicht 2008
Ook dit jaar is het weer tijd voor een jaaroverzicht van de vogels die in het Gooi zijn
waargenomen.

Hans Oosterhout
2008 in vogelvlucht
In vogeltermen was 2008 een vrij rustig jaar
voor het Gooi. In totaal werden er 240 soorten
waargenomen. In voorgaande jaren waren dit
252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233
(2004). Grootste oorzaak van dit verschil is dat
er in het najaar vrijwel geen noordwestelijke
stormen waren, waardoor de ‘zeetrek’ bij
Muiden tegenviel (en goede stormen zijn
doorgaans goed voor 10+ soorten).
Daarnaast was er nog een waarneming van een
Arendbuizerd die net niet goed genoeg werd
gezien om af te maken.
Via het Goois Vogelnet werden in totaal 154
mailtjes verzonden. Door de grote vlucht van
www.waarneming.nl blijken sommige waarnemers hun meldingen niet meer in te sturen,
omdat deze direct zijn na te lezen op de site.
Het jaar kenmerkte zich door een redelijk
warm en zonnig voorjaar, een vrij milde en
niet al te zonnige zomer en een rustige herfst
en winter.
Januari
Ook dit jaar wordt er weer aan nieuwjaarsvogelen gedaan. Het absolute record wordt
bereikt, maar liefst 101 soorten worden op
deze eerste dag gezien in ons werkgebied,
waaronder een aantal leuke soorten als Zwarte
Roodstaart (overwinterend op de Natuurbrug
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van Zanderij Crailo) en een overwinterende
Geoorde Fuut bij de aanloophaven van Huizen.
De vaste eenden zijn op de eerste natuurlijk
ook weer aanwezig.

Eider

Foto: Martijn Kamphuis

Het mannetje Eider, al jaar en dag een vaste
gast bij de pier van Huizen, blijft ook dit jaar
weer het hele jaar aanwezig, maar wordt
minder frequent gezien dan voorgaande jaren.
Wellicht is hij onze regio ontrouw en vertoeft
hij af en toe aan de overkant van het Gooimeer.
Het mannetje IJseend is ook daar aanwezig, en
wordt dit jaar tot in elk geval 8 maart gezien.
Het traditionele mannetje Witoogeend van de
grachten rondom de vesting Naarden blijft dit
jaar tot zeker 17 februari rondhangen. Bij de
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Noordwal van Huizen zit deze winter ook een
vrouwtje Witoogeend, dat tot 25 april wordt
gezien.
Op meerdere plekken worden overwinterende
Blauwe Kiekendieven opgemerkt in het Gooi,
een aantal in de Eempolders, maar ook in de
Bovenmeent wordt regelmatig een exemplaar
van deze soort gezien.
Naast de vaste wintergast op de Tafelbergheide, worden in januari op meer plekken in
het Gooi Klapeksters gezien. Op de Zuiderheide lijkt een exemplaar te overwinteren,
maar ook bij Ankeveen en in het Naardermeer
worden enkele malen exemplaren gezien.

Velduil

Foto: Paul v. d. Poel

Op twee niet nader te noemen plekken blijken
deze winter Velduilen te overwinteren. De
waarnemingen worden stilgehouden, omdat de
groepen in vrij toegankelijk gebied zitten en bij
het minste of geringste gestoord worden.
Schattingen wijzen uit dat het om tussen de 20
en 25 vogels ging. Gezien de enorme
achteruitgang van de soort in ons land, een
spectaculaire hoeveelheid natuurlijk! De
enorme hoeveelheden muizen in de
Eempolders lijken hier debet aan te zijn. In de
Eempolders is bijvoorbeeld ook te zien hoe
Grote Zilverreigers hun jaagmethodes
aanpassen. Opgeschrikte muizen blijken een
makkelijke prooi in grote groepen grazende
Ganzen. Grote Zilverreigers zijn dan ook
massaal aan te treffen in de groepen ganzen.
Ook worden op enkele plekken overwinterende
Bokjes waargenomen. De aantallen Kepen in
de regio zijn ongekend, de beesten vinden in
Nederland voldoende beukennootjes en
trekken niet verder zuidelijk.
De Roodhalsgans die in december bij Muiden
werd gezien, blijkt op 20 januari aanwezig in
de Eempolders. Op 25 januari verschijnt de

vogel weer in de Noordpolder beoosten
Muiden en verdwijnt daarna spoorloos. Wel
wordt er in de Noordpolder in januari nog twee
maal een Rotgans waargenomen.
Op zes januari verschijnt een Kanoet bij de
Huizerpier. Een vrouwtje Bruine Kiekendief
wordt af en toe in de Kampen waargenomen.
Op 26 januari worden hier ook drie Strandleeuweriken aangetroffen.
Februari
Op 3 februari wordt een (of de) Rotgans gezien
in de Eempolders. Diezelfde dag trekt een
groepje van 5 Sneeuwgorzen laag over het
water langs de Huizerpier. Ook worden de
eerste Grutto’s van het seizoen gezien bij de
Huizerhoef. Op 9 februari worden de eerste
twee Lepelaars gezien in de Bovenmeent. Op
10 februari trekt een winterse Rode Wouw
langs Fort Uitermeer aan de Vecht. Op 16
februari wordt een Kuifduiker gezien langs de
IJmeerkust tussen Muiden en Muiderberg. Op
18 februari worden bij de Huizerpier twee
Sneeuwgorzen aangetroffen.
Sinds jaar en dag overwintert een grote groep
flamingo’s op het Veluwemeer. Al jaren was er
hoop dat deze vogels eens een kijkje in het
westen gingen nemen. Op 17 februari is het
dan eindelijk zover. Een groep van 18
flamingo’s wordt gevonden bij de Dode Hond
in het Eemmeer. Hieronder zitten minimaal 10
Europese Flamingo’s. De rest van de groep
betreft (ontsnapte) Chileense Flamingo’s.
Zomers komen deze vogels tot broeden in het
Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens.
In de middag vertrekken de vogels weer naar
het oosten.
Op 22 februari vliegt een Rode Wouw over de
A1. 23 februari wordt weer eens een Taigaboomkruiper in het Gooi gezien, ditmaal op de
Hoorneboegsche Heide, niet ver van ’t Hoogt
van het Kruis waar een aantal jaar geleden een
overwinterende vogel heeft vertoefd.
Spectaculair is het mannetje Zomertaling dat
op 23 februari wordt gezien in de Zanderij
Crailo. De eerste Zwartkopmeeuw wordt op 27
februari gezien in De Kampen. Langs de
Wakkerendijk in Eemnes wordt enkele malen
een roepende Steenuil gehoord.
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Maart
Op 3 maart worden twee Kraanvogels gezien
boven Weesp. Op 8 maart vliegt een
Smelleken over de Bussumerheide. Op 10
maart krijgen de Tjiftjaffen het voorjaar in het
hoofd en wordt het eerste zingende exemplaar
opgemerkt op Gooilust. Vanaf begin maart tot
tenminste 31 mei wordt een Abdim’s Ooievaar
(het kleinere Afrikaanse neefje van onze
Zwarte Ooievaar) gezien in de buurt van
Nederhorst den Berg. Deze escape wordt
geregeld uitgescholden voor zijn grote neef.
Bij de Huizerpier wordt enkele malen een
Nelson’s Meeuw gezien, dit is een kruising
tussen een Zilvermeeuw en een Grote
Burgemeester.

Rode Wouw

Bron: internet

Wederom trekken er Rode Wouwen over het
Gooi, op 8 maart over de Loosdrechtsche
Plassen en op 11 maart bij Eemnes.
10 Maart worden twee Fraters gezien bij de
Huizerpier. Enkele tientallen jaren geleden was
de soort nog in grote groepen in de Eempolders
te bewonderen, maar tegenwoordig is het een
zeldzaamheid in het Gooi (en ook in de rest
van het land wordt de soort bijna niet meer
gezien). Op 16 maart is een Rosse Grutto
kortstondig ter plaatse bij de Huizerpier.
17 maart wordt een groep van maar liefst vier
IJseenden gezien bij het Voorland van de
Hollandse Brug. Dezelfde dag vliegt een
Zwarte Wouw over Kerkelanden in Hilversum.
19 maart vliegen drie Kraanvogels over de
Zomerkade in Huizen en op 29 maart wordt
hier een Roodhalsfuut in zomerkleed gezien.
Op 31 maart verschijnt er weer een Europese
Flamingo, ditmaal bij eiland de Huizerhoef.
Maart is relatief warm, hoewel op Eerste
Paasdag een pak sneeuw ons land verrast. Toch
komen de eerste zomergasten aan. Kleine
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Plevier (8 maart), Bontbekplevier (9 maart),
Blauwborst (16 maart), Rietzanger (27 maart),
Boerenzwaluw (23 maart), Oeverzwaluw (29
maart), Fitis (27 maart), Purperreiger (30
maart) en Snor (31 maart).
April
Nadat op 30 maart al de eerste Beflijster is
gezien bij de Aardjesberg, zet de doortrek van
deze soort in april traditiegetrouw door. De
heidevelden zijn als vanouds populair bij de
soort en de grootste groep die dit voorjaar
wordt gezien betreft zeven exemplaren op 20
april op de Tafelbergheide. Op 1 april worden
drie Kuifduikers opgemerkt bij Huizen; op 5
april blijkt hier nog een exemplaar aanwezig.
Op 4 april vliegt een Rode Wouw over de
Tafelbergheide. Op dezelfde dag wordt een
groep van maar liefst 13 Grote Zee-eenden
ontdekt op het Gooimeer ter hoogte van Oud
Naarden. De dagen erna worden nog 11
exemplaren gezien, de groep dunt steeds meer
uit tot er op 20 april nog een solitaire vogel
rondzwemt. Van 11 april tot en met de 20e
zwemt bij de Grote Zee-eenden ook een
mannetje Zwarte Zee-eend rond. Erg bijzonder
zo ver in het binnenland.
Op 5 april wordt er zowel bij De Kampen als
bij de Huizerpier een roepende Buidelmees
gezien. Later in de maand verschijnen ook
vogels bij het Naardermeer en bij de Haven
Ballast bij Muiden. Helaas worden er dit jaar
geen broedverdachte gedragingen gezien,
terwijl er in 2007 minimaal twee paar tot
broeden zijn gekomen. Op 6 april loopt een
Kleine Zilverreiger in de Eempolders en twee
dagen later vliegen vier Kraanvogels over het
Arenapark in Hilversum. Op 11 april wordt een
Roodhalsfuut in zomerkleed gezien in Loosdrecht; vervolgwaarnemingen blijven helaas
uit. Vanaf de 16e wordt in de Bovenmeent
geregeld een aantal Engelse Kwikstaarten
gezien: een paartje. De laatste waarneming is
op 6 mei. In de Eempolders blijkt een mannetje
Rouwkwikstaart te broeden, gepaard met een
vrouwtje Witte Kwikstaart. Ook worden op de
16e in de Bovenmeent een overtrekkende
Grauwe Kiekendief en een juveniele Ruigpootbuizerd ter plaatse gemeld. Vooral de laatste
laat zich erg fraai bekijken De Ruigpootbuizerd is tegenwoordig een erg zeldzame
verschijning in ons werkgebied.
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Draaihals

Foto: P. v.d. Poel

Op 20 april verschijnt een Draaihals op de
Zuiderheide, ook op de 29e wordt hier een
Draaihals gezien. 22 april vliegt een Zwarte
Wouw over de Aardjesberg en op 24 april
verschijnt een Reuzenstern bij de Huizerpier.
Op 25 april wordt een Gestreepte Strandloper
opgemerkt in de Bovenmeent en op 26 april
vliegt een Zeearend moeizaam over het
Gooimeer naar het Noorden. Door fout
kapbeleid blijkt de roekenkolonie bij
Vinkeveen zich verplaatst te hebben. Een deel
van de vogels heeft de ‘goede’ kant van het
Amsterdam Rijnkanaal als nieuwe broedplek
gekozen en vormt daarmee de tweede kolonie
in ons werkgebied.
April wordt afgesloten met de klapper van het
jaar; een Kortteenleeuwerik laat zich kort maar
goed zien op de Bussumerheide.
De volgende fenologische data worden in april
vastgesteld:
1 april Huiszwaluw, 2 april Visdief, 4 april
Boompieper, 8 april Gekraagde Roodstaart,
9 april Gele Kwikstaart, 12 april Bonte
Vliegenvanger, 14 april Sprinkhaanzanger,
15 april Tuinfluiter, 16 april Grauwe Kiekendief, 17 april Gierzwaluw, 18 april Zwarte
Stern, 19 april Kleine Karekiet en 20 april is
het echt lente met Boomvalk, Braamsluiper,
Grasmus, Nachtegaal, Grote Karekiet,
Koekoek en Porseleinhoen. Op 23 april volgt
nog de eerste Fluiter.
Mei
Op 1 mei wordt weer een Rode Wouw
waargenomen, ditmaal bij het Naardermeer.
Dezelfde dag wordt ook een Steltkluut
waargenomen in de Eempolders. Deze blijft tot
de 4e in het gebied aanwezig en krijgt de
laatste twee dagen van haar verblijf gezelschap
van twee soortgenoten. Op 2 mei worden ook
in de Eempolders meerdere roepende Kwartels

gevonden. Twee mannetjes zijn zo fanatiek
naar elkaar aan het roepen dat zij de vogelaars
volledig negeren en als kikkers door het hoge
gras springen, een buitenkansje om in onze
regio zichtwaarnemingen van Kwartels te
doen. De rest van de maand worden nog
onregelmatig Kwartels in de Eempolders
gehoord. Op 4 mei vliegt een Duinpieper over
Naarden en een Zwarte Wouw over Huizen.
Op 5 mei wordt een Roodpootvalk opgemerkt
bij de eendenkooi van Breukeleveen. Er zullen
er deze maand nog vijf volgen. Ook is daar een
Zwarte Wouw langdurig ter plaatse. In de
Bovenmeent worden 4 Temmincks Strandlopers gezien. Begin mei is een plaatstrouwe
en erg makke Grote Karekiet te bewonderen
bij het gemaal in de Eempolders. Ook worden
op enkele plekken verspreid over het Gooi
doortrekkende Wielewalen gezien en gehoord.
Op 6 mei verschijnt een Kleine Zilverreiger in
de Bovenmeent. Een dag later vliegt een zeer
waarschijnlijke Arendbuizerd over het huis van
een vogelaar in Naarden. Er kunnen foto’s van
de vogel gemaakt worden, maar deze tonen
helaas net te weinig details. Op 7 mei loopt een
Kleine Zilverreiger in de Eempolders. Sommige mensen hebben echt geluk met hun tuinlijst,
want de waarnemer van de Arendbuizerd ziet
op 8 mei ook vijf overtrekkende Steenlopers
over zijn huis vliegen. 9 mei wordt een
overvliegende Kwak waargenomen bij de
Machine van het Naardermeer en een dag later
vliegt een adulte Lachstern over het
Laegieskamp bij Naarden. 11 mei is een mooie
zomerse dag en brengt een Zomertortel binnen
de bebouwde kom van Hilversum. In de
Eempolders, maar ook in de Bovenmeent
worden Grauwe Kiekendieven gezien en in de
Eempolders vliegt ook een Witvleugelstern
rond. Op 22 mei wordt een koerende
Zomertortel gehoord op de Kromme Rade en
op 24 mei is een Zilverplevier kortstondig
aanwezig in de Bovenmeent. Dezelfde dag
vliegt een Zwarte Wouw over de Limitische
Heide. De Abdim’s Ooievaar laat zich
geregeld zien in de buurt van Nederhorst den
Berg.
In mei komen ook de laatste zomervogels aan
op hun territoria. Op 3 mei de eerste Grauwe
Vliegenvanger, 4 mei de eerste Bosrietzanger,
op 5 mei de eerste Wespendief en op 7 mei de
eerste Spotvogel.
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Juni
Juni begint, het wordt zo langzamerhand een
traditie, met roepende Kleinst Waterhoenders
in de Polder Achteraf. Er worden dit jaar,
behalve roepende mannetjes, ook enkele malen
roepende vrouwtjes gehoord. Maximaal vier
verschillende exemplaren zijn aanwezig op 10
juni en het laatste exemplaar wordt gehoord op
5 juli.

Porseleinhoen

Bron: internet

Ook wordt af en toe een roepend Porseleinhoen in de polder gehoord. Op 3 juni wordt
over de plek van de Kleinst Waterhoenders een
overvliegende Kwak gezien. Op dezelfde dag
vliegt ook een Roodpootvalk over het centrum
van Weesp. Op 8 juni duikt er weer een Kleine
Zilverreiger op, ditmaal bij de Huizerpier. Een
Kwartelkoning zit een avond te roepen langs
het Kreugerlaantje bij het Naardermeer. De
volgende avond blijkt de vogel spoorloos (of…
zie verderop in het overzichtbij oktober). Ook
dit jaar zit er een roepend mannetje Woudaap
bij de Breukeleveensche Plas.De vogel is erg
lastig te horen, met name door een Grote
Karekiet die op dezelfde plek oorverdovend
blijft doorzingen.

niet bekend waar deze enorme hoeveelheden
vandaan komen, dit jaar was het maximum
exemplaren 520 (!!) exemplaren op 16 juli. Op
18 juli wordt een Poelruiter ontdekt in de
Bovenmeent, bijna een jaarlijkse gast in dit
gebied. De vogel blijft tot in ieder geval de 25e
hangen. Op de 22e wordt hier ook weer een
Porseleinhoen gezien. 26 juli wordt een
Witvleugelstern opgemerkt boven het
Gooimeer en vanaf 26 juli zijn er weer enkele
dagen Temmincks Strandlopers te bewonderen
in de Bovenmeent.
Augustus
Op 1 augustus staat een Zwarte Ooievaar in de
Keverdijkse Polder. Op de 4e vliegen bij Haven
Ballast, ten westen van Muiden een Kanoet en
een Zwarte Wouw over. Twee dagen later
wordt weer een overtrekkende Zwarte Wouw
gezien, ditmaal bij de Fransche Kampheide. De
8e trekt er een Zwarte Wouw over Nieuw
Loosdrecht. In de tweede helft van augustus
verschijnen de eerste doortrekkende
Visarenden, waarvan sommige exemplaren
langdurig blijven pleisteren. Zo zijn er eind
augustus regelmatig vier exemplaren
tegelijkertijd te zien boven het Naardermeer.
De Haven Ballast blijkt een goede plek te zijn,
want op de 21e vliegen hier een Reuzenstern en
een Zeearend langs. Op dezelfde dag trekt een
Zwarte Ooievaar over de Bovenmeent, de 27e
staan er twee in de weilanden bij de Egelshoek,
achter het vliegveld Hilversum.

Op 11 juni vliegt er wederom een Roodpootvalk over het Gooi, ditmaal over Muiden. De
Kleine Zilverreiger duikt op de 16e op bij Fort
Uitermeer. Op 22 juni roept een Kwartel in
Polder Achteraf.
Juli
Op 1 juli wordt een overvliegende adulte
Zeearend gezien boven Bussum, wellicht is dit
een van de oudervogels uit de
Oostvaardersplassen die zomers wel vaker een
uitstapje komen maken binnen onze regio. Juli
is natuurlijk ook traditionele de maand van de
grote groepen Casarca’s op het Eemmeer ten
oosten van de Stichtse Brug. Het is nog steeds
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Roodhalsfuut

Bron: internet

Een Roodhalsfuut wordt bij Haven Ballast
opgemerkt, de vogel blijft hier in ieder geval
tot 1 oktober rondzwemmen. Op 29 augustus
wordt weer eens een overtrekkende
Roodpootvalk gezien, ditmaal boven Naarden.
De maand wordt afgesloten met een
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Duinpieper op de Bussumerheide en een Rode
Wouw over de Tafelbergheide.
September
Begin september barst de najaarstrek goed los.
In de Eempolders wordt op de 2e een Zilverplevier en op de 3e een Krombekstrandloper
gevonden. Opzienbarend is de waarneming van
een juveniele Woudaap in Kortenhoef, de
vogel steekt tussen de auto’s door de weg over.
De telpost op de Tafelbergheide blijkt een
vruchtbare nieuwe trektelpost te zijn. Op 5
september vliegen hier een Ortolaan, een
Duinpieper en een Reuzenstern langs. Op 6
september wordt een Nachtzwaluw opgestoten
bij de Vliegheide, ongetwijfeld een doortrekker. Vanaf 9 september zijn enkele
Reuzensterns te bewonderen in de Bovenmeent. Tot de 11e zitten een tot drie
exemplaren geregeld op een van de vele
slikplaten in de Bovenmeent. Ongekend is de
trek van Morinelplevier over het Gooi dit jaar,
op de 10e een exemplaar over de Tafelbergheide en vijf exemplaren over de Bovenmeent
en op de 14e volgen nog drie exemplaren over
de trektelpost in het Corversbos en vier
exemplaren over de Tafelbergheide. De 11e
wordt een Draaihals gevonden op, wederom,
de Tafelbergheide. De vogel laat zich slecht
zien, maar blijft in ieder geval tot de 13e
aanwezig. De 11e vliegt hier ook een groepje
van 4 Duinpiepers over. Er trekken in
september maar liefst drie Roodpootvalken
verspreid over het Gooi.
Op 13 september is het in heel Nederland alle
hens aan dek op de trektelposten. Na een flink
front met slecht weer, komen enorme aantallen
roofvogels uit de wolken zetten. De telpost op
de Tafelberg krijgt het zwaar, met maar liefst
111 overtrekkende Wespendieven. Ook wordt
hier het landelijk telpostrecord ooit voor
Visarenden neergezet, niet minder dan 16
exemplaren vliegen hier langs. De telpost op
het Corversbos ziet er ‘slechts’ acht. Drie
Zwarte Ooievaars die eerst boven de Tafelberg
worden gezien, worden later opgepikt boven
Loosdrecht.
Tussen de 18e en de 25e wordt enkele malen
een Buidelmees gezien rondom de pier van
Huizen. Op de 28e verschijnt er eentje bij
Haven Ballast. Op 21 september trekt een
Zilverplevier over de Aetveldsche Polder bij
Weesp. Vanaf 23 september tot vroeg

november worden kleine trekkende groepjes
Beflijsters op de telposten gezien. Vanaf 25
september tot in ieder geval 3 oktober vliegt
een adulte Zeearend rond in de buurt van de
Bovenmeent. Het is een goed trekjaar voor
Bladkoningen, langs de Noordzeekust worden
recordaantallen vogels geringd. Ook wij
krijgen een staartje mee, met minimaal drie
exemplaren, eentje in het Corversbos, een op
de Kromme Rade en een vogel in het parkje
achter hotel Newport in Huizen. Op 26
september vliegt een Ortolaan over het
Corversbos.
Oktober

Klapekster

Foto: Paul v.d. Poel

Vanaf 1 oktober zit de vaste Klapekster weer
op zijn post op de Tafelbergheide. Op twee
oktober vliegt de Zeearend over een boot vol
met gelukkigen op het Naardermeer. Op
diverse plaatsen in het Gooi worden
overtrekkende leuke soorten opgemerkt,
IJsgorzen (totaal 8), Grote Piepers (totaal 5),
Roodkeelpiepers (totaal 3), Beflijsters (totaal
9) en 1 Strandleeuwerik. Op 11 oktober wordt
langs de spoorlijn van het Naardermeer een
verse dode juveniele Kwartelkoning gevonden,
waarschijnlijk een doortrekker, of zou het toch
een jong kunnen zijn van een geheim gebleven
broedgeval in de Keverdijksche Polder? We
zullen het nooit weten. Heel Nederland krijgt
een stortvloed van trekkende mezen te
verwerken, langs de kust vliegen duizenden
Pimpel-, Kool- en Zwarte Mezen. Tijdens deze
influx worden op de Tafelbergheide twee
groepen zuivere Witkopstaartmezen gezien, in
totaal negentien exemplaren. Op 19 oktober
wordt een Roodhalsfuut opgemerkt bij Haven
Balast. Een Strandleeuwerik is op de 23e
langdurige aanwezig op de akkers van het
Corversbos. Op 30 oktober vliegt een juveniele

De Korhaan Jrg. 43 nr.2

77

Ruigpootbuizerd over de Tafelbergheide.
Dezelfde dag wordt een erg late juveniele
Purperreiger gezien boven het Naardermeer.
Als klap op de vuurpijl deze maand, wordt een
mannetje Ringsnaveleend aan het eind van de
middag ontdekt bij de Machine van het
Naardermeer. Het wordt al snel donker en
helaas wordt de vogel de volgende morgen niet
meer teruggevonden! Jammer, want dit was de
eerste Ringsnaveleend in het Gooi.
November
De eerste november brengt een Europese
Kanarie een bezoek aan de volkstuinen langs
de Noordwal in Huizen.
Hoewel de rest van dit najaar een redelijke
invasie van Pestvogels op gang lijkt te komen,
komt het Gooi er bekaaid van af, op het
Corversbos worden wel enkele langstrekkende
vogels gezien, maar onze Gelderse
roosstruiken lijken ze vooralsnog te mijden.
Wellicht dat ze de lekkerste hapjes voor het
laatste bewaren en aan het eind van de winter
weer bij ons gaan verzamelen? Op de 2e wordt
weer een langstrekkende Ruigpootbuizerd
gezien, ditmaal bij de Machine van het
Naardermeer; het is een goed jaar voor de
soort. Vanaf 9 november is het mannetje
Witoogeend weer aanwezig in de grachten van
de Vesting Naarden. Het vrouwtje van het
Gooimeer bij Huizen blijft het hele najaar
aanwezig. 13 November is een schuwe
Roodhalsfuut aanwezig op het Gooimeer bij de
Huizerpier. Daar wordt op de 16e ook een
overvliegende Zilverplevier waargenomen.

spektakel met 2007 op, maar wel worden een
(dichtbij) langsvliegende Rosse Franjepoot,
twee Drieteenmeeuwen en twee Rotganzen
gezien. Op de 23e vliegt een juveniele
Drieteenstrandloper langs Huizen; de vogel
wordt later teruggevonden op een van de
strandjes aldaar. Bij Huizen blijken ook
Geoorde Futen te overwinteren. Hoewel het
groepje vogels erg duikerig is, blijkt het om
minimaal zeven exemplaren te gaan. Op 29
november wordt een winterkleed Kuifduiker
ontdekt bij de Huizerpier; ook deze vogel lijkt
hier te gaan overwinteren, want hij wordt tot
diep in december waargenomen. Dezelfde dag
blijkt ook het mannetje IJseend weer terug te
zijn in zijn vaste overwinteringsgebied, het is
al minimaal zijn zevende winter op rij.
December
Begin december duiken er naast de vaste
overwinterende Klapekster op de Tafelbergheide, meerdere andere exemplaren op bij
andere plekken, voornamelijk op andere
heidevelden, maar ook in Polder Achteraf lijkt
een exemplaar te overwinteren. Op 3 december
vliegt een Rode Wouw laag over de Bovenmeent. De hele maand laat de Kuifduiker van
de Huizerpier zich daar nog zien, net als de
Geoorde Futen bij de aanloophaven van
Huizen. 14 december duikt een kruising
Ringsnaveleend/Kuifeend op bij de Huizerpier.
Deze vogel is waarschijnlijk een aantal jaar
geleden ook al in de buurt gezien.

Barmsijs
foto: internet

Half november
tekent zich een
enorme invasie van
Barmsijzen af, er
worden verspreid
over het Gooi
enorme groepen
waargenomen. Later concentreren de groepen
zich in het Vechtplassengebied, waar zij zich
tegoed doen aan de elzenproppen.

Kuifeend

21 November is een van de weinige dagen dit
najaar met redelijke Noordwestelijke wind. In
navolging van voorgaande jaren wordt de
‘zeetrek’post bij Muiden weer ingenomen.
Helaas levert dat niet een vergelijkbaar

Bij de Stichtse Brug zit in december al voor
het derde jaar op rij, een kruising van
Kuifeend/Tafeleend. Op meerdere plekken
worden in het Gooi Roerdompen
waargenomen..
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Foto: Frans van Lier

Lijst van alle waargenomen vogelsoorten in 2008:
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Grauwe Gans
Kolgans
Grote Canadese
Gans
Brandgans
Roodhalsgans
Rotgans
Casarca
Bergeend
Krooneend
Tafeleend
Witoogeend
Ringsnaveleend
Kuifeend
Topper
Eider
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
IJseend
Nonnetje
Brilduiker
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Krakeend
Smient
Slobeend
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling
Wintertaling
Kwartel
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Woudaap

Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Visarend
Torenvalk
Roodpootvalk
Smelleken

Lachstern
Reuzenstern
Visdief
Zwarte Stern
Witvleugelstern
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel

Sprinkhaanzanger
Snor
Spotvogel
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Rietzanger
Grote Karekiet
Braamsluiper

Boomvalk
Slechtvalk
Waterral
Porseleinhoen
Kleinst Waterhoen
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Steltkluut
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Morinelplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoet
Drieteenstrandloper
Kleine Strandloper
Temminck's Strandloper
Gestreepte Strandloper
Krombekstrandloper
Bonte Strandloper
Kemphaan
Bokje
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Rosse Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Poelruiter

Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Bosuil
Ransuil
Velduil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
IJsvogel
Draaihals
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Kortteenleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Strandleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
Boompieper
Graspieper
Roodkeelpieper
Oeverpieper
Waterpieper
Engelse Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Pestvogel

Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Bladkoning
Fluiter
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Baardman
Staartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Taigaboomkruiper
Boomkruiper
Buidelmees
Wielewaal
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
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Kwak
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Flamingo
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief

Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Rosse Franjepoot
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Pontische Meeuw
Grote Mantelmeeuw
Drieteenmeeuw

Winterkoning
Europese Kanarie
Heggenmus
Groenling
Roodborst
Putter
Nachtegaal
Sijs
Blauwborst
Kneu
Zwarte Roodstaart
Frater
Gekraagde Roodstaart Kleine Barmsijs
Paapje
Grote Barmsijs
Roodborsttapuit
Kruisbek
Tapuit
Goudvink
Beflijster
Appelvink
Merel
IJsgors
Kramsvogel
Sneeuwgors
Zanglijster
Geelgors
Koperwiek
Ortolaan
Grote Lijster
Rietgors

Ontvangen literatuur
Samenstelling: Paul Keuning
Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.
Dier en Milieu jrg. 84 (1) jan. ’09 Vakblad
voor handhavers op het gebied van Dier en
Milieu. Verslag van het 90-jarig jubileum dat
in de informatieruimte van het Goois
Natuurreservaat werd gehouden. Veel aandacht
voor het jubileumgeschenk, het boek ‘Vogels
en de Wet’. In de rubriek ‘Uit de praktijk ‘
blijkt dat stropers, gifmengers en illegale
vogelhandelaren vroeg of laat toch tegen de
lamp lopen.
Tussen Duin & Dijk jrg. 8 (1) ‘09 Natuur in
Noord-Holland . F. Visbeen & D. Tanger
‘Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in
Noord-Holland’, het blijkt dat plas-drasterreinen een belangrijke betekenis hebben als
slaapplaats voor de Grutto en in mindere mate
voor Wulp en Scholekster. Ruud van
Beusekom constateert in ‘Steeds meer
Appelvinken’, dat de toename sprongsgewijs is
gegaan door voedselschaarste in het Noorden.
W. Ruitenbeek ging op stap met Jan Boshamer
die in de Kop van Noord-Holland tientallen
vleermuiskasten heeft hangen voor onderzoek.
De Ruige Dwergvleermuis wordt het meest
waargenomen, ze trekken over grote afstand.
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Ficedula jrg. 37 (4) dec. ’08 Twentse VWG.
B. Hulsebos ‘Broedvogel Monitoring Project
Oelemars bij Losser in 2008’, naast veel
Oeverzwaluwen (156 nesten) was het
opmerkelijk dat de Roodborsttapuit er
overwinterde.
Fitis jrg. 44 (4) nov. ’08 VWG ZuidKennemerland E. Wokke en P. Marcus
‘Geslaagd broedgeval van Slechtvalk in ZuidKennemerland.’ Van de drie jongen blijven er
twee in leven. Het derde jong vertoonde alle
kenmerken van een mannetje, maar bleek
nadat het dood is gevonden toch een vrouwtje.
R. Versluijs e.a. ‘De Tapuit in het nauw in de
Nederlandse duinen.’ Oorzaak: verruiging van
de vegetatie. R. Vlek en A. Ehrenburg ‘De
eierverzameling van Ab Hey’. Deze collectie
geeft inzicht in de avifauna van het duingebied
in de jaren ‘30 tot 1960. A. Ehrenburg doet
enthousiast verslag van de met de Zilveren
Maanprijs 2008 onderscheiden Jeugdvogelclub
Zuid-Kennemerland.
IJsselmeerberichten jrg. 37 (1) febr.’09 De
IJsselmeervereniging heeft een alternatief voor
het Nationale Waterplan van het rijk. Hoe kan
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de overheid woningbouw in het Markermeer
propageren, n.b. een internationaal beschermd
natuurgebied? De St. Verantwoord Beheer
IJsselmeergebied pleit voor een integraal
natuurlijk systeem, waarbij het Markermeer
niet verder dicht slibt want het houdt open
verbindingen met het IJsselmeer.

Mens & Natuur jrg. 59 (4) winter ’08 IVN
Nederland. Met Arie Tamis van IVN N-Kennemerland kijken we mee naar kustvogels op
de landelijke vogelteldag op 4 oktober. ‘Waar
het broedseizoen de zorgzame kant van vogels
naar boven haalt, kan de winter ze in echte
barbaren veranderen, alles draait om eten’.

De Kruisbek jrg. 51 (5) nov. ’08 Vogelwacht
Utrecht. S. ten Berge ‘De Oehoe in
Nederland’, sinds het eerste broedgeval in
Nederland in ’97 zijn er in Limburg en in de
Achterhoek regelmatig nieuwe broedsels
geweest in steen- en zandgroeven. Voor wie
van verre reizen houdt: Jack Folkers bericht op
zijn wereldreis nu over de vogels van Ethiopië,
terwijl Toon Vernooij met een driemaster
Antarctica bezocht.
De Kruisbek jrg. 52 (1) feb. ’09 W.
Stoopendaal ‘Zeldzame soorten in 2008’ en J.
Folkers zit intussen in Oeganda/ Rwanda.

De Steenloper jrg. 26 (winter) ’08 VWG Den
Helder e.o. J. v. Benten.
‘Broedvogelinventarisatie Hoenderdaell 2008’
, 41 soorten hebben er gebroed. Het bestuur
van de VWG tekent bezwaar aan tegen het
voorgenomen kappen van het bosgebied
‘Noorderhaven’ t.b.v. woningbouw in een
gebied waar 41 broedvogels geïnventariseerd
zijn en 7 soorten vleermuizen.

Meerkoet jrg. 36 (1) feb. ’09
Natuurvereniging Wierhaven. B. Winters
Jaarverslag ringonderzoek 2008. Leuke soorten
die in de mistnetten op Wieringen terecht
kwamen: Sperwer, Waterpiepers,
Roodborsttapuit, Gekraagde Roodstaart,
Rietgors, Appelvink, IJsvogel, Nachtegaal,
Sprinkhaanzanger en Porseleinhoen. De op
Wieringen geringde vogels worden soms op
verre bestemmingen teruggevonden. Een paar
voorbeelden: Zanglijster dood geschoten in
Portugal 1874 km, een Koperwiek vloog naar
Västerbotten (S) 1502 km, een Rietgors ging
naar Stavanger (796 km) en een Blauwborst
werd uit Palau terug gemeld (1188 km). J .v.d.
Winden ‘Zwarte Stern en Visdief-tellingen in
het IJsselmeer in 2008’. De tellingen die
werden uitgevoerd door een twintigtal leden
van de Natuurvereniging Wierhaven in
samenwerking met bureau Waardenburg en
SOVON. Ze concentreerden zich op het
Balgzand en op eiland De Kreupel. Hoewel
daar half augustus ruim 25.000 Zwarte Sterns
zaten was hier sprake van een neergaande
trend. Ook voor wat betreft de Visdieven
worden maxima van rond de 50.000 niet meer
gehaald, het maximum is nu gehalveerd.

De Tringiaan jrg. 31 (4) ’08 VWG Schagen
en omstreken. R. Costers ‘Weer geen
Zomertortel’. Mogelijke oorzaak: eenzijdige
akkerbouw met maïsteelt leidt tot aftakeling
van het veelzijdige landschap. H. Milder
‘Nieuwe natuurgebieden tussen Den Helder en
Callantsoog’. Defensie stootte de terreinen
Falga en Botgat af, die Landschap NoordHolland nu mag beheren: 80 ha natuur erbij!
A. v.d. Water noteert bijzondere
waarnemingen in het Zwanenwater: een
Veldrietzanger een Bergfluiter en een aantal
Cetti’s zangers. Op geïnundeerde bollenvelden
werden op 15 aug.’08 bijzondere soorten
gezien: Grauwe Franjepoot, Regenwulp,
Bosruiter en een Zomertortel. R. Hovinga
constateert dat ‘De Kop van Noord-Holland
geliefd is bij Lachsterns’.
Te Velde jrg. ? (4) ’08 Veldbiologische
werkgroep Gelderse Vallei en Eemland
‘Gedomesticeerde vogelsoorten in Eemland en
de Gelderse Vallei’. Gelet is op een veertiental
exoten als de Grote Canadese Gans, de
Nijlgans en de Casarca. Het verschil tussen
stad en platteland wordt kleiner door de
toenemende mechanisatie in de landbouw. De
onderzochte ‘exoten’ passen zich snel aan. S.
Jager ‘Weidevogels rond Leusden in de
verdrukking.’ De Kievit is in de afgelopen 15
jaar met 80% achteruit gegaan.

De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle leden van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig
geworden naar een van de zeer beknopt samengevatte artikelen? Neem op een lezingavond even
contact op met Bep Dwars-van Achterbergh.
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Programma
Zondag 3 mei: Ochtendexcursie naar Crailo/ Bikbergen, o.l.v. Ronald Beskers en Hugo Weenen.
Vertrek 9.00 uur vanaf parkeerplaats Museumlaan vóór de ingang van de Mytylschool De
Trappenberg aan de Crailoseweg te Huizen.
Tijdens de wandeling zal Ronald ons laten zien wat er zoal broedt in de nestkasten die daar hangen.
Misschien is de Bonte Vliegenvanger al aan het broeden. Ook zullen we de andere nestkastbewoners
bekijken en van de bosvogels genieten.
15, 16 en 17 mei: Kampeer-wandelweekeinde in Hoge Venen (België/Ardennen)
Dit wordt een zelfverzorgingsweekend. We kamperen in een tent, kampeerwagen en/of caravan. Op
camping Anderegg, Bruyères 4, B-4950 Waimes. De camping ligt in Bruyères, een klein dorpje tussen
Malmédy, Robertville en Waimes. Wil je mee naar dit fantastische gebied, dan reserveer je bij
voorkeur je plaats via internet WWW.campinganderegg.be , zie reserveringen!
Degene die geen internetmogelijkheden hebben kunnen contact opnemen met Joke van Velsen.
Daarnaast moet je je nog aanmelden bij Joke, via de mail (excursies@vwggooi.nl)of schriftelijk! En
maak € 10,- over op postrekening 2529179 t.n.v. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te
Hilversum (reserveringskosten en organisatiekosten), o.v.v. ‘weekend Hoge Venen 2009’.
Het weekend begint op vrijdagochtend. De excursies beginnen op vrijdag om 12.00 uur. Goede
wandelschoenen worden aanbevolen.
Mocht je niet willen kamperen dan zijn er in de buurt genoeg overnachtingsmogelijkheden. Op de
camping is niets te huur. Op de site www.eastbelgium.com of op http://ardennes-etape.nl/index.php of
http://www.ardennes-etape.nl/index.php vind je veel mogelijkheden.
Het zijn sites die je kunt aanklikken voor een huisje, als je niet kunt of wilt kamperen. Let wel op dat
het in de buurt van de camping is.
Zaterdag 30 mei: Vroege moeras- en zangvogelexcursie Bergse Pad en Dammerkade (Ankeveensche
Plassen) o.l.v. Rob van Maanen. Vertrek om 5.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de R.K. kerk in
Ankeveen.
Zondag 14 juni: Ochtend wandelexcursie Laarzenpad, Naardermeer en Bovenmeent o.l.v. Izaak
Hilhorst. Vertrek om 6.00 uur vanaf de Verlengde Fortlaan in Naarden.
Zaterdag 27 juni Auto dagexcursie Bargerveen o.l.v. Dick Jonkers. Vertrek om 6.00 uur vanaf het
station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Dit wordt een dag om te genieten van wat dit
hoogveengebied te bieden heeft. We wandelen tussen de plassen door en speuren daar naar
Geoorde Futen en op libellen jagende Boomvalken. In de bosrijke delen en de struwelen wordt
gezocht naar Wielewaal, Grauwe Klauwier en Geelgors. Natuurlijk zijn er nog veel meer vogelsoorten, waaronder die van de droge en de natte heide en moeras, zoals Roodborsttapuit, Watersnip en
Bruine Kiekendief.
Brood en drinken moeten worden meegenomen, met erg warm weer extra drinken meenemen.
Horecavoorzieningen zijn er niet in dit uitgestrekte gebied.
Zaterdag 11 juli: Avond wandelexcursie door de Westbroekse Zodden met Arnold Top en anderen.
Vertrek om 18.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het station van Hollandsche Rading. Hier vandaan
vertrekken we naar de Westbroekse kant van het Bert Bospad waar zangers, moerasvogels en
(Purper)reigers te zien en horen zijn. Bij mooi weer kan het verstandig zijn iets tegen muggen mee te
nemen.
Zaterdag 25 juli: Auto dagexcursie, naar Noordoost Groningen: de Dollard en Breebaartpolder, o.l.v.
Erik Hans van Stigt Thans en Hugo Weenen en iemand van de Werkgroep Grauwe Kiekendieven.
Vertrek om 5.30 uur vanuit Bussum Zuid, om 6.00 uur vanaf de carpoolplaats aan de A27 afslag
Huizen en Blaricum.
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Noordoost Groningen is hét bolwerk van de Grauwe Kiekendief in Nederland. En de Breebaartpolder
(ligt aan de Dollard) is een bijzonder interessant gebied voor allerlei steltlopers.
Het wordt een lange dagexcursie, neem voldoende eten en drinken mee, zeker als het warm weer is!
Voor degenen die na deze lange dagtocht in N.O. Groningen willen overnachten, wordt de minicamping van de familie van Rijn nabij Finsterwolde/Kostverloren aanbevolen, (0597-521378).( Dit
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de VWG!)
Degenen die in NO Groningen willen afspreken kunnen tussen 18 en 23 juli telefonisch contact op met
Hugo (035-5241123), of met Erik Hans (038-4543991).
Zondag 23 augustus: Auto dagexcursie Rondje Noord Holland o.l.v. Wim le Clercq. Vertrek vanaf
Bussum Zuid om 6.00 uur. Eten en drinken meenemen.
Zaterdag 5 september: Auto dagexcursie Rondje Lauwersmeer o.l.v. Wouter Rohde en Piet
Spoorenberg. Vertrek 6.30 uur vanaf Bussum-Zuid.
Zaterdag 19 september: Verrassings-ochtendexcursie met als thema vogeltrek o.l.v. Wouter Rohde
en Hugo Weenen Vertrek om 8.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid.
9, 10 en 11 oktober: De Commissie Buitenland organiseert een weekendexcursie naar de Dümmersee,
een prachtig gebied in de Duitse deelstaat Nedersaksen, op nog geen 250 autokilometers van het Gooi.
De kosten bedragen € 75,- per persoon voor verblijf met volpension (2x ontbijt, 2x lunchpakket en 2x
diner). Meer informatie staat elders in De Korhaan en op www.vwggooi.nl.
Zondag 18 oktober: Ochtend wandelexcursie over het PEN eiland bij Muiden o.l.v. Antje van
Slooten, Hugo Weenen. Vertrek om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein van de Maxis.
21, 22, 23 en 24 oktober: Ook dit jaar wordt door de Commissie Buitenland een meerdaagse excursie
georganiseerd voor de niet al te jonge leden, naar “Naturgebiet Hohe Mark” op precies 200
autokilometers van het Gooi. Meer informatie staat elders in De Korhaan en op www.vwggooi.nl.
Zaterdag 31 oktober: Auto en wandelen, dagexcursie Harderbroek o.l.v. Piet Spoorenberg, Poul
Hulzink en Anco Driessen. Vertrek om 8.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw) en om 9.00 uur vanaf de ‘carpool’ bij de afslag Baarn-Noord / Eembrugge (afslag 11 aan A1).
Zondag 15 november: Auto dagexcursie naar Friesland o.l.v. Jan Bos. We gaan op zoek naar diverse
soorten ganzen, in de Zuidwesthoek van de provincie en midden Friesland. (Kleine Rietgans!). Vertrek
om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid.
Jan Bos heeft, gelet op zijn leeftijd, (79 jaar jong) aangegeven, dat dit echt de laatste excursie zal zijn
die hij voor de VWG zal leiden!

Weekendexcursies in 2010
7,8 en 9 mei 2010 voorjaarsweekend Drenthe. We zitten dan weer in die mooie kampeerboerderij “de
Hooge Haer”,
1, 2 en 3 oktober 2010 najaarsweekend Ameland.
Meer informatie in de volgende Korhaan

Zie voor het laatste nieuws de website en/of het Vliegensvluggertje.
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Voorwaarden - de kleine lettertjes:
Excursies binnen ons werkgebied vertrekken altijd vanaf de plaats waar de excursie wordt gehouden. Bij
excursies buiten ons werkgebied wordt steeds vertrokken vanaf NS-station Bussum-Zuid. Leden die niet over
een auto beschikken kunnen vanaf dit verzamelpunt meerijden. Mocht u willen deelnemen aan een excursie
binnen ons werkgebied, maar heeft u problemen met het bereiken van de plaats van samenkomst omdat u
bijvoorbeeld niet over eigen vervoer beschikt, schrijf dan een briefje aan Joke van Velsen (adres achter in De
Korhaan). We proberen dan een passende oplossing voor u te vinden. Deelnemers aan de excursies wordt
dringend verzocht om bij alle excursies voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn, zodat op tijd vertrokken kan
worden.
De bij iedere excursie vermelde deelnamebedragen dienen te allen tijde volledig te worden betaald, dit ongeacht
de vraag of volledig aan het programma wordt deelgenomen. Ook indien men van bij de prijs inbegrepen zaken
geen gebruik maakt, is het volledige bedrag verschuldigd. Bij afmelding tot een week van tevoren bij weekends
en excursies waarvoor betaald moet worden, worden naast de reeds gemaakte kosten tevens administratiekosten
in rekening gebracht. Als u zich later afmeldt wordt maximaal 50% terugbetaald, dit afhankelijk van de reeds
gemaakte kosten en de in rekening te brengen administratiekosten.
Voor de goede orde wijzen wij erop dat de in het programma aangekondigde excursies, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, in principe uitsluitend bedoeld zijn voor leden en huisgenootleden van de vogelwerkgroep. U
wordt dringend verzocht naar deze excursies géén kleine kinderen en géén honden mee te nemen. Dit geldt
uiteraard ook voor de weekenden.

VWG-vacatures: wie wil?
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kent veel actieve en veel ondersteunende leden. Voor de
volgende taken worden actieve leden gezocht. Als je belangstelling hebt, aarzel dan niet en neem
contact op met een van de bestuursleden. De adressen staan achterin De Korhaan.
Onderdeel

Omschrijving

Subgroep
Vogelherkenningscursus:
- Cursusleiders
- Assistenten

Er worden cursussen gegeven aan jeugdigen en aan volwassenen.
Gewerkt wordt o.a. met digitale presentaties, maar er vinden ook
excursies "buiten" plaats.
Bij beide cursussen is plaats voor enthousiaste cursusleiders met kennis
over vogels en de gave om die kennis over te dragen.

Subgroep Communicatie
- Bestuurslid
- Redactie website

Werkgroep Nestkasten
- Controleurs

Als coördinator treedt nu nog Rien Rense op, maar vervanging wordt
gezocht omdat Rien ook voorzitter.
De site www.vwggooi.nl is nieuw en voor het bijhouden van de
“content” moet nog een redactie worden gevormd. Wie heeft
belangstelling voor de uitdaging van (hoofd)redacteur?
Het Goois Nestkast Onderzoek zoekt nog twee controleurs voor de
gebieden Crailo-2 en Bikbergen-2. Het gaat om 8 controles in de
maanden april en mei, elke controle neemt 2 tot 3 uur in beslag. U kunt
zich aanmelden bij de coördinator Ronald Beskers via
beskers@vodafonevast.nl of 035-5387341.

Haantje
Te koop i.v.m. vervanging verrekijker
Optolyth 9x63 t.e.a.b.
dickjonkers@tiscali.nl
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