Jaargang 39, nummer 5 – december 2005

Het voorkomen van de Grutto in de Eempolders
De stand van de Huiszwaluw in de regio in 2005
Begroting 2006 en verslag ALV
In memoriam Jan Terlouw

Verenigingsorgaan van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Jaargang 39 Nummer 5, december 2005
Redactie

Redactieadres (tijdelijk)
Ledenadministratie
Verzending Korhaan
Foto omslag

Josee van Beek
Joost van Ramshorst
Rietje Veltkamp
Rien Rense
Rien Rense
r.rense @chello.nl
Elzenlaan 40
1214 KM Hilversum
F. Wilms-Schopman
J.C.Ritsemalaan 1
1241 AP Kortenhoef
Bep Dwars-van Achterbergh
Flamingohof 1
1221 LK Hilversum
Jos Korenromp/Het Vogeljaar

Verschijnt 5 x per jaar

035-6248716
035-6563020
06-46352060

Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na overleg met de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren.
De auteurs zijn zelf voor de inhoud van hun artikelen verantwoordelijk.

Inleveren kopij: uiterlijk

1 februari

1 april
1 september

15 juni
15 november

ISSN: 0929-8762

Het werkgebied van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
131

De Korhaan, Jrg. 39, Nr. 5

Van de voorzitter..............................................................................................................................133
Van de redactie.................................................................................................................................134
Krassen van een Gooise kijker: Vogelloket.....................................................................................135
Het voorkomen van de Grutto in de Eempolders.............................................................................136
De stand van de huiszwaluw in de regio in 2005.............................................................................138
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 2005 in Noord-Holland ..............................................141
Regeling voor minder draagkrachtigen............................................................................................143
Verslag van Algemene Ledenvergadering, 24 november 2005.......................................................144
Begroting voor 2006 ........................................................................................................................148
De penningmeester wordt steeds strenger........................................................................................153
Acceptgiro........................................................................................................................................153
Het groene boekje ............................................................................................................................153
In memoriam Jan Terlouw ...............................................................................................................154
UIT DE VEREN ..............................................................................................................................155
Jeugdgroep adopteert eilandjes bij Huizen ......................................................................................158
Vogelexcursie 30 oktober naar Delta Schuitenbeek ........................................................................159
Ontvangen literatuur ........................................................................................................................160
VWG website wordt vernieuwd.......................................................................................................161
VELDWAARNEMINGEN .............................................................................................................162
Mutaties Ledenbestand dec. 2005...................................................................................................163
Reünie Lac du Der-Chantecoq en Bilbao en 2 x info 2006 .............................................................164
Start Vogelherkenningscursus op 21 maart 2006 ............................................................................164
Programma 2006 ..............................................................................................................................165
Kor Haan ..........................................................................................................................................167
Adressenlijst

De Korhaan, Jrg. 39, Nr. 5

132

Van de voorzitter
Ook ditmaal heb ik u weer het nodige te melden.
Allereerst een woord van dank aan het “crisisteam” dat er voor gezorgd heeft dat de vorige Korhaan
-op tijd en met een gezonde omvang- kon uitkomen. Dit team bestond ditmaal naast de
gebruikelijke bestuurs- en redactieleden uit Renee Beekman en twee niet-leden, te weten Louis van
Hattem en Renee’s echtgenoot Joost. Laatstgenoemden hebben eenmalig de lay-out voor hun
rekening genomen. Uiteraard ook een woord van dank aan allen die –soms met de nodige
hindernissen- een bijdrage aan de inhoud van die Korhaan hebben geleverd.
Binnen het bestuur zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen maar helaas geen positieve. Niet alleen
is er nog steeds geen nieuw bestuurslid Avifauna gevonden, maar ik moet u ook meedelen dat ook
het bestuurslid Cursussen, Atie van Klaveren, besloten heeft met onmiddellijke ingang te stoppen.
Atie heeft haar functie zo’n 5,5 jaar vervuld. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd en we
zullen haar missen. Gelukkig zal ze nog wel aan de organisatie van de cursussen verbonden blijven,
zij het dat ze ook daarin om gezondheidsredenen een stapje terug wil doen.
Indien u belangstelling hebt om Atie op te volgen of indien u een geschikte kandidaat weet,
vernemen wij dat graag van u. Voorts wil ik de aandacht vestigen op het feit dat zowel de jeugd- als
de volwassenencursus een tekort aan cursusleiders heeft. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u hier
verderop in deze Korhaan meer over lezen. Voor nadere informatie kunt u zich bovendien tot Atie
van Klaveren wenden bij wie u zich ook kunt aanmelden. Ik wil dit graag bij u aanbevelen want de
cursussen zijn erg belangrijk voor onze vereniging. Niet alleen verhogen zij de kennis en
vaardigheden van onze leden, maar zij zorgen ook voor een voortdurende aanwas van nieuwe leden.
Tot slot is ook de jeugdcursus van groot belang, immers zoals het bekende gezegde luidt: “wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Wat die toekomst betreft, moeten wij als bestuur constateren dat diverse belangrijke activiteiten van
met name de subgroep Avifauna onder druk komen te staan door een gebrek aan actieve en
deskundige leden. Dit is recent gebleken doordat wij –ondanks de nodige inspanningen van het
Coördinatieteam Avifauna- toch niet hebben kunnen ingaan op verzoeken om mee te werken aan
een tweetal grote inventarisaties. Het betrof hier een verzoek van de agrarische natuurvereniging
Ark & Eemland en het project van SVN voor een Broedvogelatlas voor de provincie NoordHolland. Wat dit laatste project betreft zal nog onderzocht worden of een bijdrage op bescheidener
schaal daaraan zinvol en haalbaar is.
In algemene zin baart het het bestuur zorgen dat dit soort projecten, maar ook andere zaken niet
opgepakt kunnen worden of met moeite draaiende gehouden kunnen worden. Het lijkt wel of de
drempel om actief te worden steeds groter wordt. Terwijl de hoeveelheid werk en het belang
daarvan - mede door allerlei bedreigingen van de natuur in onze regio - alleen maar toeneemt, moet
dit met steeds minder mensen worden gedaan. Mede namens de subgroep Avifauna wil ik dan ook
een ieder die dat nog niet doet oproepen om zijn/haar steentje te gaan bijdragen aan deze
belangrijke activiteiten. Denk ook niet te snel dat men niets aan u heeft omdat u te weinig kundig
bent. Alle kleine beetjes helpen en ook deskundigen hebben hun kennis en vaardigheden ooit bij
anderen opgedaan. Bovendien kan ik u uit eigen ervaring mededelen dat binnen onze vereniging
altijd een grote bereidheid bestaat om leden die actief willen worden op te leiden. U wordt dus zeker
niet zomaar in het diepe gegooid!
Tijdens het afgelopen najaarsweekend op Schiermonnikoog is nog eens stilgestaan bij de 75e
verjaardag van onze ereleden Jan Bos en Adrie Vermeule. Zij zijn hierbij uitgebreid in het zonnetje
gezet waarbij de geschiedenis van onze vogelwerkgroep ook uitgebreid aandacht heeft gekregen en
wel met name via een bijzondere videoreportage van ons lid Helmoet Vos. Ook qua vogels kijken
was het overigens een topweekend met 140 soorten en mooi weer.
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Onze vogelwerkgroep is voorts via een speciale avond voor de bewoners van Westerheem op de
kaart gezet, dit bij wijze van gedeeltelijke tegenprestatie voor ons onderkomen aldaar. Hoogtepunt
was het uilenballenpluizen onder de bezielende leiding van Bertus van den Brink. Ik wil hem, maar
ook Carla Holzenspies (boeiend vertellend over haar kauwen), Jan Bos, Gees Brouwer, Rob
Kloosterman en de voorbereidingsploeg (André Kerkhof, Renee Beekman en Joke van Velsen) van
harte bedanken.
Tot slot wil ik nog even mijn leerzame bezoeken aan onze trektelpost in het Corversbos memoreren.
Onder de bezielende leiding van Fred van Klaveren wordt vanaf 1987 al de najaarstrek in onze
regio gevolgd en gedocumenteerd door een kleine groep enthousiaste “trektellers”. Ik kan een ieder
aanraden hier eens een keer te gaan kijken en luisteren. Ik zeg met nadruk ook luisteren, immers de
kennis van zogenaamde trekroepjes speelt een belangrijke rol bij het identificeren van
overvliegende vogels, zeker wanneer het om gemengde groepen trekvogels gaat. Deze roepjes zijn
duidelijk anders dan de zanggeluiden die u bijvoorbeeld op een vogelherkenningscursus of thuis
met behulp van een cd geleerd hebt. Ook het leren herkennen van vliegbeelden en het leren schatten
van aantallen vogels zijn belangrijke vaardigheden die bij het tellen geleerd kunnen worden.
Na al deze serieuze zaken wil ik u tot slot ook nog gewoon veel vogelplezier toewensen met onze
standvogels en de vele wintergasten die ons land en onze regio de komende maanden weer zullen
bevolken. Om deze te ontmoeten raad ik u ook aan om mee te gaan met een of meer van de
interessante excursies die de komende maanden op het programma staan.
Erik Hans van Stigt Thans

Jan Bos en Adrie Vermeule 75 jaar

Gevierd met farce majeur op Schiermonnikoog

Van de redactie
De eindredactie en opmaak van dit nummer van De Korhaan is niet meer verzorgd door Willem-Jan
en Rietje, maar door het bestuur. Voor het volgende nummer zullen nieuwe redactieleden deze
werkzaamheden overnemen. Wij willen Willem-Jan en Rietje bedanken voor hun belangrijke
bijdragen aan De Korhaan in de afgelopen jaren.
Rien Rense
Correctie: In Korhaan nummer 4 stond onder het SOVON-verslag per abuis de naam van Willem
Jan Hoeffnagel. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van het verslag.
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Krassen van een Gooise kijker: Vogelloket
Het komt nogal eens voor dat de telefoon gaat en een onbekend persoon aan de
lijn hangt met de openingszin:”Bent u van de vogeltjes?”. Daarna volgt dan een
relaas over een doorverwijzing via Vogelbescherming, Natuurmonu-menten, een
kooivogelhoudersvereniging of de naam van een of ander vaag figuur die ooit
mijn naam heeft gehoord. Ik fungeer op zo’n moment als een soort Gewestelijke
afvalstoffendienst, een stortplaats voor vragen waar men geen raad mee weet
over vogels. Dag en nacht geopend denken sommigen. Op de meest onmogelijke
tijden wordt gebeld en dan toch maar aardig proberen te blijven. Men denkt een
soort redder in de nood te hebben gevonden. Zo ging eens op een weekeinde, even voor
middernacht, toen ik net in bed lag, de telefoon over. Vrouwlief nam op; ik heb een zeer oude
moeder en je weet maar nooit. Gelukkig niets aan de hand, een onbekende aan de lijn met de
bekende openingszin daarna gevolgd door: “Ik heb van mijn vriendin gehoord …..”. Vervloekt
werd de vriendin, die iemand bleek te zijn die iets verderop woont. Die was nog niet klaar met mij
en zou stevig over dit voorval worden aangesproken. De vraag waarom zij niet eerder belde werd
laconiek afgedaan met: “Ik dacht dat het nog wel kon; het is weekend en ik hoor nu net voor ik naar
bed ga uilen roepen die ik niet ken”. Logisch, beneden met de ramen gesloten hoor je met dubbele
beglazing nooit iets. Het geluid dat omschreven werd was vaag, een probleem dat ook met
beschrijven van vogels die gezien zijn voorkomt. Het was aan de rand van het dorp en je weet maar
nooit. Het bloed kruipt waar het niet gaan en kan en dus vervolgens, onder luid protest van mijn
eega (je bent een vogelgek) toch maar op pad. Gewapend met een sterke zaklamp voor het geval dat
en een lichtsterke verrekijker werd de tocht aanvaard. Een prooi voor de heilige hermandad en
beveiligers die nachtuilen met dergelijke uitrusting argwanend beschouwen. Op de aangeduide plek
gearriveerd was mevrouw in geen velden of wegen te bekennen. Die was heerlijk in haar warme
nestje gekropen. Even later was het luide gepiep van jonge uilen te horen: Ransuilen ... Raadsel
opgelost! Eigenlijk zou nu op haar beurt mevrouw uit bed gebeld moeten worden. Gehoor gevend
aan de bijbelspreuk: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, besloot ik dit
idee maar niet uit te voeren. Zij kreeg de uitslag de volgende dag. Het mooiste was dat niet zij, maar
haar vriendin excuses aanbood. Gelukkig heeft daarna niemand het meer zo bont gemakt als deze
Gooise dame. Het uitrukken naar vreemde meldingen in het algemeen is een uitzondering en
gebeurt pas wanneer het idee bestaat dat de melder misschien echt iets bijzonders heeft gezien.
Er komen verder nogal wat telefoontjes binnen met het verzoek om ontsnapte kooivogels op te
sporen. Het lijkt op zo’n moment wel of een vogelafdeling van het televisieprogramma ‘Opsporing
verzocht’ wordt benaderd. De reactie op dit soort verzoeken is, dat er in het netwerk geïnformeerd
zal worden. De weggevlogen pruimekopparkiet Piepi kwam hierdoor weer boven water. Het toeval
wilde dat deze vogel via de vogeltamtam werd gemeld. Vrij regelmatig zijn er vragen van
(tegenwoordig legale) roofvogel- en uilenhouders, wanneer er weer eens een Roodstaartbuizerd of
Sneeuwuil is weggevlogen. Hoe zot het ook klinkt, deze soorten en vele andere mogen
tegenwoordig gehouden worden, als er maar een gesloten voetring om hun poot zit. Daaruit zou
moeten blijken dat deze vogels in gevangenschap geboren zijn. Schering en inslag zijn de
telefoontjes over geringde vogels, meestal gaat het om verdwaalde postduiven. Deze bellers worden
doorverwezen naar de Nederlandse Postduivenbond. De TPG dropt vrij geregeld brieven met
vogelvragen in de bus. Wanneer het vragen betreft over gesignaleerde vogels, zitten er vrijwel altijd
ontoereikende beschrijvingen en foto’s of tekeningetjes met afbeeldingen op postzegelformaat bij.
Sommige briefschrijvers leveren er groot afgedrukte foto’s bij en dat maakt de determinatie vrij
eenvoudig. Die hebben al heel wat aves exotica opgeleverd met bloemrijke namen zoals
diadeemmeestimalia, witwangfluitvogel en roodoorbuulbuul.
Penlijster
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De Grutto is één van de bekendste weidevogels. Niet alleen door zijn geluid, maar ook door de
acties van Vogelbescherming voor het behoud van deze vogels. Jan Mooij beschrijft hier de
ontwikkeling van de aantallen in de Eempolders.

Jan Mooij

Het voorkomen van de Grutto in de Eempolders
Sinds 1973 worden om de veertien dagen alle vogels geteld in de westelijke Eempolders. Destijds
zijn de tellingen begonnen om door continue inventarisatie van de vogelpopulatie mogelijke
veranderingen, zowel positieve als negatieve, te signaleren. Daarbij werd in de eerste plaats gedacht
aan weidevogels, waar de Eempolders immers om bekend stonden. Ook toen was de intensivering
van de landbouw al een bedreiging voor veel soorten weidevogels. De Grutto is een van de
bekendste Nederlandse weidevogels. Omdat hij van niet al te schrale weilanden houdt, waren er
rond 1973 waarschijnlijk meer dan in eerdere periodes.
Tegenwoordig gaat hij landelijk achteruit en hij staat dan ook op de Rode Lijst.
In figuur 1 geven we het totale aantal getelde Grutto’s per jaar. Deze grafiek geeft geen reden tot
zorg. De aantallen variëren nogal, maar een duidelijke trend ontbreekt. Daarbij moet opgemerkt
worden dat pas vanaf 1984 ook de Oostermeent meegeteld is. In 1984 werden daar 17% van de
totale aantallen Grutto’s geteld.
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Figuur 2. Gemiddeld aantal Grutto’s per
telling voor de drie periodes van tien jaar

Figuur 2 geeft een beeld van het voorkomen van de Grutto over de loop van het jaar. Hiervoor zijn
voor de zesentwintig tellingen in een jaar de gemiddelde aantallen per telling over drie perioden van
tien jaar bepaald. We zien dat de Grutto aanwezig is vanaf telling 4 (eind februari) tot telling 16
(begin augustus). In de eerste twee periodes van tien jaar lijken de lijnen sterk op elkaar. Er zijn
twee pieken met een dal rond telling 10. In de derde periode is de verdeling heel anders. Er is een
zeer hoge piek in het begin, en de tweede piek ontbreekt. Er blijkt dus de laatste tien jaar iets
duidelijk veranderd te zijn. De hoge piek in het voorjaar heeft betrekking op grote groepen Grutto’s
die in een aantal jaren rond 2000 kort aanwezig waren. Dit moeten voor het grootste deel
doortrekkers zijn.
We hebben in de Eempolders dus zowel met doortrekkers als met broedvogels te maken. Uit
trektellingen blijkt dat in de periode die bestreken wordt door de tellingen 9 t/m 11 vrijwel geen trek
van Grutto’s optreedt. We mogen daarom aannemen dat de in die periode getelde Grutto’s
broedvogels zijn. In figuur 3 staan de aantallen Grutto’s per telling voor deze periode. We zien nu
dat de aantallen net voor 1990 een piek bereiken en daarna tot ongeveer de helft terugvallen. De
laatste jaren lijkt het aantal ongeveer stabiel te zijn.
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Figuur 3. Gemiddeld aantal Grutto’s per telling voor
de tellingen 9 t/m 11

Figuur 4. Gemiddeld aantal per telling voor de
tellingen 12 t/m 14 (opgroeien jongen)

Een interessant punt is het verdwijnen van de tweede piek in de verdeling over het jaar. Figuur 4
geeft meer gedetailleerd wat er gebeurt bij de tellingen 12 t/m 14, waarin die piek valt. We zien dat
de gemiddelde aantallen per telling enorm slingeren. Vanaf 1990 lijkt er een sterke daling op te
treden.
Om het effect van de slingeringen te verminderen heb ik ook het voortschrijdend gemiddelde over
vijf jaar bepaald. Daarbij wordt het gemiddelde genomen over de eerste vijf jaar. Daarna wordt voor
het volgende punt het eerste jaar vervangen door het zesde, en zo door tot alle jaren klaar zijn. De
resultaten staan in figuur 5, zowel voor de tellingen 9 t/m 11 als voor de tellingen 12 t/m 14. We
zien nu dat tot 1990 de aantallen in de tellingen 12 t/m 14 hoger lagen dan bij de tellingen 9 t/m 11.
Daarna dalen de aantallen voor de tellingen 12 t/m14 zo sterk dat ze onder die van de tellingen 12
t/m 14 komen te liggen. Dit ondanks het feit dat de aantallen ook voor de tellingen 9 t /m 11 gaan
dalen, zij het met enige vertraging.
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VWG excursie in de Eempolders

De tellingen 12 t/m 14 vormen de tijd dat de jonge Grutto’s opgroeien en uitvliegen. De piek in die
tijd komt doordat de uitgevlogen jongen meegeteld worden en/of doordat de ouders dan meer
opvallen dan wanneer ze zitten te broeden. Het verdwijnen van die piek kan dus betekenen dat er
minder jongen uitvliegen. Ook is mogelijk dat de oudere vogels eerder verdwijnen. Als het broedsel
mislukt, trekken ze weg. In beide gevallen kan het verdwijnen van de piek dus wijzen op een slecht
broedresultaat. Bekend is dat de Grutto tegenwoordig grote problemen heeft met het groot brengen
van de kuikens.
In 1990 heeft in de Eempolders een landinrichting plaats gevonden. Kennelijk heeft dat geleid tot
een verslechtering van het broedresultaat. Zorgelijk is dat de verhouding tussen het aantal
broedende vogels (tellingen 9 t/m 11) en het aantal daarna (tellingen 12 t/m 14) nog steeds
verslechtert. Dat suggereert dat het broedresultaat achteruit gaat. Aan de andere kant lijken de
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aantallen broedvogels de laatste jaren stabiel te zijn. Gezien de slechte broedresultaten in eerdere
jaren lijkt het onwaarschijnlijk dat de populatie in de Eempolders op eigen kracht constant kan
blijven. Mogelijk is er sprake van immigratie uit verdwenen broedterreinen in de buurt. In elk geval
is er alle aanleiding om de komende jaren de Grutto nauwkeurig te blijven volgen.

Hoe belangrijk het is een groot gebied langdurig te onderzoeken om inzicht te krijgen in de
ontwikkelingen van populaties blijkt ook dit jaar weer. Het verdwijnen van nesten wordt
elders gecompenseerd door vestigingen of uitbreiding van kolonies. Of het hier om dezelfde
individuen gaat kan helaas niet worden aangetoond. Uitgebreid ringonderzoek zou hierop
licht kunnen werpen, maar dat is maar op weinig plaatsen mogelijk of wenselijk.

Dick A. Jonkers

De stand van de huiszwaluw in de regio in 2005
De stijgende lijn waarover in de rapportage 2004 is geschreven, is net als in 2003 onderbroken. Het
aantal broedparen daalde licht met 35 paren (2.5%) over het hele onderzoekgebied en mag eigenlijk,
afgemeten aan het totale aantal nauwelijks naam hebben. In de drie uiteenlopende landschapstypen
die in die het onderzoekgebied liggen, was er alleen een kleine toename in het Gooi. Plaatselijke
afname wordt vaak opgevangen door een toename in de omgeving, maar er zijn ook plekken waar
de daling zich nog steeds voortzet. Het was, door het ontbreken van verslagen over 2005, bij het
schrijven van deze rapportage moeilijk een beeld te krijgen van de landelijke situatie in 2005. Wel
is uit Harderwijk gemeld, dat het aantal nesten dat zich in de stad bevond met 22% was afgenomen.
In België was in de stad Tienen een lichte toename; daar liep het aantal op van 66 in 2004 naar 79
in 2005 (mededeling Philippe Smets).
Vechtplassengebied
Eind juni belde een bezorgde bewoonster uit Nederhorst den Berg over drie bewoonde nesten aan
de rand van Overmeer die verloren dreigden te gaan door de sloop van een woning. Ook de in een
belendende schuur broedende boerenzwaluwen dreigden de dupe te worden. Na goed overleg met
de woningcorporatie Gooi e.o. is toen overeengekomen de sloop uit te stellen tot na het
broedseizoen in september. Vooraf zou gecontroleerd worden of er geen zwaluwen meer broedden.
Gelukkig waren de paren al vertrokken toen in september de woning en schuur door onverlaten in
brand werden gestoken. In dit dorp was er ook nog een verrassende ontwikkeling. Waren er in 2004
nog 28 paren, dit jaar liep het aantal nesten op tot 60. De toename was het gevolg van een
uitbreiding van twee kolonies aan de Reeweg en nieuwe vestigingen aan de Middenweg.
Muiderberg bevatte nog maar de helft van het aantal broedparen van het vorig jaar. Slechts 33
paren huiszwaluwen kwamen hier tot nestelen. Vanaf 1983 wordt hier al gecontroleerd. In de 23
jaar dat hier het aantal nesten wordt geteld, bedroeg het gemiddelde iets meer dan honderd paren
per jaar. Vanaf 2003 daalt de stand hier ieder jaar fors. In Loosdrecht komen nog maar drie kolonies
voor en dit is en schamel restant van de tientallen die er de afgelopen decennia aanwezig waren.
Zoals op veel plaatsen elders zijn verbouwingen, onderhoud en schilderwerkzaamheden de
veroorzakers van de verdwijningen.
In het Vechtplassengebied als geheel daalde de stand van 609 paren in 2004 naar 554 paren in 2005;
een afname van 9%.
Het Gooi
In dit deel van de regio was er in de meeste plaatsen een toename, maar die was vergeleken met het
jaar ervoor maar klein. In totaal broedden er in 2005 356 paren huiszwaluwen; in 2004 waren dit er
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344. Huizen en dan vooral de omgeving van het Gooimeer is een bolwerk voor de huiszwaluwen in
deze streek. De grootste stijgers waren Kortenhoef en Huizen met respectievelijk 11 en 18 paren.
De grootste kolonie van het Gooi bevindt zich in Huizen aan het restaurant de Kalkovens bij de
haven. Die breidde zich met uit 15 paren van 22 in 2004 naar 37 in dit jaar. De uitbreiding kan nog
doorgaan zolang er ruimte voor nieuwe nesten is. De stand in Naarden loopt nog steeds gestaag
terug en het is vooral de vesting waarbinnen dit gebeurt. Het lijkt erop dat de boerderij Stadszicht
dicht bij het Naardermeer een andere functie krijgt en het is dan nog maar de vraag of de
middelgrote kolonie die zich daar bevindt gehandhaafd kan worden.
Tabel 1. Aantal broedparen van Huiszwaluwen per gemeente in 2005
Gemeente
Muiden/Muiderberg
Weesp
Nigtevecht
Nederhorst den Berg
Vreeland
Loenen a/d Vecht
Nieuwersluis
Ankeveen
’s-Graveland
Kortenhoef
Loosdrecht
Hollandsche Rading
Hilversum
Naarden
Huizen
Blaricum
Eemnes
Eembrugge
Eemdijk
Totaal

Broedparen
2005
2004
218
264
90
100
17
13
60
28
19
19
9
12
2
1
38
36
22
33
38
29
67
74
12
12
10
6
79
88
156
138
1
2
369
345
38
35
73
118
1318
1353

De huiszwaluw, tekening van Rein Stuurman

Eemland
Dit grote open weidegebied met daarin of daarbij de woonkernen Eemnes, Eembrugge, Eemdijk en
de aanliggende polder De Kampen (gemeente Blaricum) is met zijn vele sloten en ander open
water een ideaal leefgebied voor de huiszwaluwen. De stand in dit gebied liep terug van 498 paren
in 2004 naar 480 in 2005. Daarvoor waren de verdwijning van een vorig jaar gevestigde kolonie
van toen 30 nesten en de forse daling van 51 naar 39 nesten op een andere plaats hoofdzakelijk
verantwoordelijk. De nesten van de eerstgenoemde kolonie zijn door de bewoners verwijderd en
het nestelen werd de huiszwaluwen in het voorjaar onmogelijk gemaakt. Zelfs de grootste kolonie
van het gebied aan de Nieuwe Maatsweg met 161 nesten moest inleveren en bevatte 13 nesten
minder dan in 2004. De verliezen zijn opgevangen door andere kolonies die wat groter waren dan
dit jaar. In een van de kolonies, die van De Kampen, namen vijf paren Huismussen overgebleven
nesten van vorig jaar in beslag. Tijdens de controle van de nesten in Eemdijk zat bij een kolonie een
Torenvalk op de planken, die onder het nest gemonteerd waren om uitwerpselen op te vangen. Het
is niet duidelijk of deze roofvogel daar verscholen zat om aan- of afvliegende Huiszwaluwen te
vangen, of dat het ging om de grote jongen in de nesten.
Kunstnesten
Dit hulpmiddel blijkt op veel paren grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Door Vivara
Natuurbeschermingsproducten uit Venray zijn voor een proef kunstnesten geleverd. De 51 die aan
de planken bij de grootste kolonie van het onderzoekgebeid waren bevestigd, waren alle bewoond.
De huiszwaluwen plakten hun nesten tegen en tussen de kunstnesten in en zo ontstond er een
kolonie van 161 nesten. Op een andere plek, waar twee natuurlijke nesten waren gebouwd, bleven
de zes kunstnesten onbewoond. De reeds lang aanwezige kunstnesten in Eembrugge (28) waren alle
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weer bezet; daarnaast bevonden zich vijf natuurlijke nesten. In hetzelfde gehucht waren elders vijf
van de zes aanwezige kunstnesten door broedvogels ingenomen. Ook de zestien kunstnesten in
Eemdijk kregen weer bewoners; daar was nog een natuurlijk nest bijgebouwd. Van plekken elders
uit de regio waar in het verleden kunstnesten zijn aangebracht, kwamen geen gegevens binnen.
Bij een agrariër in de Noordpolder te Veld (Eemnes), waar 34 nesten tegen de loopstal waren
gebouwd, zijn in het najaar iets verderop nieuwe voorzieningen aangebracht. Dit i.v.m. de overlast
door de uitwerpselen van de jonge huiszwaluwen. Aan een werktuigenloods zijn aan de kopse
kanten onder de witte kunststof boeiboorden ruwe planken gemonteerd. Daarop is een aantal
kunstnesten bevestigd. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken en de
aanhechtingsmogelijkheden te vergroten wordt op de nog vrij gebleven plankdelen deze winter
witte spachtelputz aangebracht. De nog resterende nesten en delen daarvan uit het broedseizoen
2005 bij de loopstal zullen worden verwijderd en er worden voorzieningen getroffen, die het
broeden daar onmogelijk maken.
Succes met kunstnesten wordt ook gemeld door onze zuiderburen. In Tienen (België) hingen 99
kunstnesten, waarvan er 58 bewoond waren op een totaalaantal van 79 broedgevallen in die plaats
(mededeling Philippe Smets).
Koloniegrootte
Het aantal plaatsen waar slechts één paar nestelde daalde naar 92; in 2004 waren dat er nog
honderd. Ook het aantal kolonies met 2-5 nesten nam iets af en bedroeg nu 90. Datzelfde gold ook
voor de categorie met 6-10 nesten, die zakte van twintig naar achttien. Die van 11-20 nesten liep
sterker terug van achttien naar tien, ofwel een afname van 44%. De categorie middelgrote kolonies
was nu met elf vertegenwoordigd en maakte dus een stijging door; in 2004 waren dat er acht. Het
klapstuk waren twee grote kolonies in het Vechtplassengebied en Eemland. Een van 77 nesten in de
Noordpolder beoosten Muiden en de topkolonie in de Noordpolder te Veld (Eemnes) met 161
nesten.
Ringonderzoek
Eind juni en half juli zijn twee vangpogingen ondernomen bij de grootste kolonie in de Eempolder.
Die leverden respectievelijk 72 en 41 ongeringde en 9 en 22 reeds eerder op de vangplek geringde
Huiszwaluwen op. Van de al geringde exemplaren waren er zeventien in 2003 geringd en veertien
in 2004; de acht overige waren op de eerste vangdatum al van een ring voorzien. De ringvangsten
geven aan dat in ieder geval een deel van de Huiszwaluwen terugkeert naar de broedplaats c.q.
geboorteplek. De tijdens hun leven afgelegde afstanden naar en van het overwinteringsgebied in
Afrika zijn enorm. Onder de 113 Huiszwaluwen die geringd konden worden bevonden zich slechts
15 jonge vogels.
Medewerkers aan het onderzoek
Dit jaar werd door onderstaande personen hulp geboden bij het onderzoek:G. Bieshaar, Y. Bosman,
E. de Bruin, A.C. Driessen, L.J. Dwars-van Achterbergh, W.M. Fase, W.Fokker, D.A. Jonkers, A.J.
van Klaveren, N. Klippel, W. Langendorff, F. Leurs, K.Pranger, H.W. Reddingius-Schreuder, S.
Staps, J. Terlouw, A.P. Vermeule & M. van der Weyden. Hierbij dank aan al deze trouwe tellers.

Het volgende overzicht van de ontwikkeling van kolonievogels en zeldzame broedvogels in
Noord-Holland is overgenomen uit de digitale SOVON Nieuwsbrief Noord-Holland van
oktober 2005

Patrick Y. Bergkamp
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Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 2005 in Noord-Holland
Het aantal Aalscholvers in de kolonie in De Ven bij Enkhuizen nam (vergeleken met 2004) met
700 af tot 3600 paar. Waarschijnlijk zijn deze 700 verkast naar het eiland Kreupel, niet ver van
Enkhuizen vandaan, want daar broedden dit jaar 1300 paar. Net als in de twee hiervoor genoemde
kolonies, nestelen de Aalscholvers in het Zwanenwater, waar ca. 900 nesten geteld werden, op de
grond. In het Naardermeer kwamen 1055 paren tot broeden. Op Texel werd een nieuwe kolonie
ontdekt: in De Geul vestigden zich drie paar. Elders op het eiland, in de Muy, zaten nog eens ca.
170 paar. In het Noord-Hollands Duinreservaat en in de Amsterdamse Waterleidingduinen zaten elk
zo’n 230 paar Aalscholvers. Met nog enkele paren in Artis komt het totaal van de 9 kolonies in
Noord- Holland uit op ca. 7500 aalscholvernesten.
De Lepelaars in het Zwanenwater worden dermate door nestmateriaal rovende Aalscholvers
gestoord dat het aantal hier de laatste jaren steeds halveert: in 2005 waren er nog maar twaalf paar.
In het Waddengebied gaat het de soort echter nog steeds voor de wind (mede dankzij de
overheerlijke zeestekelbaarsjes). Op Texel waren de aantallen als volgt: 259 in De Geul, 57 op De
Schorren en 28 in De Muy. Bij Haarlem kwamen net als vorig jaar twee paar tot broeden, en op de
Kinseldam in het IJmeer werd een vogel met nestmateriaal gezien wat mogelijk een voorbode is
voor broeden in de nabije toekomst.
In het Naardermeer vond een fikse toename plaats van de Purperreiger, 75 nesten werden er
geteld. In de Ankeveense plassen broedt de soort weer sinds enkele jaren, nu waren het er vier. Van
de Breukeleveense plas, dat door een recente provinciegrenswijziging nu bij ‘ons’ hoort, heb ik nog
geen melding.
De Canadese Gans broedt al jaren massaal in de regio’s van Purmerend, Enkhuizen en Hoorn,
maar was in Noord- Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal een onregelmatige broedvogel.
Daar lijkt nu verandering in te komen, want in het Naardermeer kwamen drie paar tot broeden.
Overigens vindt her en der afschot plaats.
Ook de Brandgans rukt in onze provincie naar het zuidoosten op. Vorig jaar werden al aardig wat
broedparen opgegeven uit Waterland en het IJmeergebied, en daar komen nu negen paar in het
Naardermeer bij. Bovendien toonden nog eens tien paar interesse in dit gebied.
In de omgeving van de Vijfhoek bij Diemen broeden inmiddels al vijf jaren achter elkaar één tot
twee paar Krooneend. Anno 2005 zijn er een vrouwtje met zeven pulli en twee vrouwtjes met één
pullus gezien.
De Blauwe Kiekendief had op Texel een goed broedseizoen: er waren gemiddeld 2,8 jongen per
nest vergeleken met 2,3 vorig jaar. Er werden in totaal 21 territoria geteld.
De Slechtvalk op de Hemcentrale bij Amsterdam had ook een goed jaar met drie uitgevlogen
jongen.
Van het Porseleinhoen zijn tot nu toe 6 territoria gemeld: twee in het Ilperveld, 1 in het
Zwanenwater, één in Waterland, één bij het Naardermeer en één bij de Loosdrechtse plassen.
Er werden bij het Naardermeer drie territoria van het Kleinst Waterhoen vastgesteld. Uit de
waarneming van een paar met jongen blijkt dat ze er ook tot broeden kwamen. Nu de Loosdrechtse
plassen, de Breukeleveense plas en polder Achteraf Noord-Hollands grondgebied zijn geworden,
hebben we er een paar leuke natte-gebieden bij. In polder Achteraf aan het Tienhovens kanaal
werden vijf territoria van dit hoentje geteld.
De Strandplevier broedt in Noord- Holland vooral in het IJsselmeergebied: op de Kinseldam
waren twee paren aanwezig en op het eiland Kreupel maar liefst zes. De situatie op Texel was nog
niet duidelijk.
De lokaties waar meer dan tien paren Bontbekplevier tot broeden komen zijn: Texel (meer dan 30),
Kreupel (25) en de landbouwpercelen tussen Medemblik, Enkhuizen en Hoorn. Plaatsen waar
jaarlijks enkele paren zitten zijn voorts de eilanden in het IJmeer en de Afsluitdijk. Verder zijn wat
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solitaire paren te vinden op diverse plaatsen langs de kust van het vaste land. Elders in de provincie
is de Bontbekplevier een onregelmatige broedvogel.
Het beeld van de Zwartkopmeeuw is helaas nog niet volledig. Het grootste aantal broedde op
Kreupel: zes paar. Verder zaten er vijf paar bij Enkhuizen en twee paar op het Vooroever. Vorig
jaar broedden enkele paren op het dak van het pompstation bij Hoofddorp, waar ze ook dit jaar weer
gesignaleerd werden maar uiteindelijk verstek lieten gaan. In A’dam ZO, op het Balgzand en op het
eiland De Dode Hond bij Huizen zullen dit jaar vermoedelijk ook weer Zwartkopmeeuwen gebroed
hebben, zodat het totaal in Noord- Holland op zeker 15 uit zal komen.
Op het Balgzand heeft een paar Lachstern tot tweemaal toe een broedpoging ondernomen. Deze
bijzondere gebeurtenis was voor diverse kranten aanleiding om er aandacht aan te schenken.
In een binnendijks terreintje op Texel werden 90 nesten van de Grote Stern geteld. De laatste jaren,
toen er nog buitendijks gebroed werd, was het broedsucces nihil vooral door hoge waterstanden, dit
jaar waren de legsels wel succesvol.
De Visdief-kolonie op Kreupel is inmiddels gegroeid tot 3600 paar en is daarmee veruit de grootste
kolonie van het land. Overigens heeft deze kolonie een grote aantrekkingskracht op de Visdiefjes
die voorheen op het Balgzand broedden, want in laatstgenoemde kolonie neemt het aantal af. Het
opgeworpen zandlichaam Kinseldam, dat als natuurcompensatie voor IJburg is aangelegd, is ook
een grote trekpleister voor de Visdief; in 2005 broedden er ca. 800 paar. Ook hier vindt een
aanzuigende werking plaats, want in Waterland, waar eerst nog meerdere kleine kolonies waren,
broedt de soort niet meer.
Het eiland Kreupel was ook goed voor vijf paar Dwergstern. Op de Kinseldam, waar net als op
Kreupel vorig jaar ook al gebroed werd, was tenminste één paar aanwezig. Hoe de situatie op Texel
was, kon ik nog niet achterhalen.
De Zwarte Stern liet geen toe- of afname zien, wel besloot een deel van de sterns uit het
Naardermeer het nu te proberen in de Ankeveense plassen. In deze twee gebieden broedden
respectievelijk vijf en 17 paar.
Menigeen had de schrik in de benen na de mededeling dat er in 2004 nog maar zes paar Velduilen
op Texel zaten. Gelukkig zijn er dit jaar tien paar geteld.
In het kader van het Jaar van de Tapuit werden alle geschikte gebieden uitgekamd op deze vogel en
vond er aanvullend onderzoek plaats betreffende de broedbiologie. Het aantal Tapuiten in het
Zwanenwater neemt al jarenlang gestaag af; dit jaar zaten er nog maar enkele paren. Op Texel gaat
het om ca. 25, wat vergelijkbaar is met 2004. Van de Noordduinen, waar in 2004 nog 28 territoria
zijn vastgesteld, heb ik nog geen gegevens, en hetzelfde geldt voor het Botgat, in 2004 nog goed
voor meer dan 15 paar. In de Bergense-Schoorlse duinen waren zes paar aanwezig en in het NoordHollands-Duinreservaat tien. Waarschijnlijk broedden er in Noord- Holland niet meer dan 90 paar.
Heeft de Cetti’s Zanger nu vaste grond onder de voeten in Noord- Holland? Misschien wel, mocht
de klimaatverandering (die niet in verband staat met CO2) doorzetten. Dit jaar waren in het
Zwanenwater drie territoriumhouders actief, vorig jaar één.
In 2005 is de Grote Karekiet niet gehoord in het Naardermeer. Vorig jaar zaten hier nog drie of
vier mannetjes hun territorium af te bakenen. In het Loosdrechts plassengebied werden enkele jaren
geleden nog een dozijn grote karren gehoord, maar hoe de situatie nu is, dat weet ik niet.
Het doek lijkt voor de Buidelmees in Noord -Holland toch echt gevallen: de laatste jaren wordt bij
Diemen nog wel één nestbouwend mannetje gezien, maar nog voor het nest af is heeft het beestje
het hier wel gezien.
In de volgende nieuwsbrief van SOVON Noord-Holland wil ik gegevens van andere kolonievogels
presenteren. Ook aanvullingen op bovenstaand overzicht wil ik dan vermelden. Hiervoor wil ik
iedere waarnemer die nog niets heeft opgestuurd of anderszins heeft doorgegeven, verzoeken dat
alsnog te doen.
Patrick Y. Bergkamp
Havikshorst 12
1083 TT Amsterdam
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Regeling voor minder draagkrachtigen
Gebleken is dat iedere gemeente wel een regeling kent voor bijzondere bijstand voor deelname aan
culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten in georganiseerd verband. Het te verlenen
bedrag varieert nog al, maar ligt in het algemeen rond de € 150,- per persoon per jaar. Aanvragers
worden getoetst op inkomen en vermogen. Sommige gemeenten kijken ook naar de leeftijd van de
aanvrager. Wie denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, kan dit aanvragen in de
gemeente waar hij woonachtig is. Uw penningmeester is graag bereid u daarbij te helpen.
Uw penningmeester heeft recent de gemeenten in het werkgebied van de VWG als volgt
aangeschreven.
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: deelname minderdraagkrachtigen aan activiteiten.
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken met circa 640 leden heeft ten doel de bestudering en de
bescherming van de in het wild levende vogels, bijzonderlijk in het werkgebied van de vereniging
(globaal: Het Gooi + Eempolder, grenzen o.a. de Eem, Gooimeer, Amsterdam-Rijnkanaal, Tienhovens
Kanaal). De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens;
b. het houden van excursies
c. t/m k.
Het verzamelen van uitwisselingsgegevens en deelname aan excursies brengt kosten met zich mee.
Te denken valt daarbij aan eenmalige kosten als een (goede) verrekijker en telescoop met statief, aan
deelnamekosten voor vogelherkenningscursussen en meerdaagse excursies en aan contributie (dat is
overigens slechts € 16,- per jaar)
In de praktijk blijkt regelmatig dat de financiële draagkracht van sommige leden onvoldoende is om op
gelijkwaardige wijze met andere leden te kunnen functioneren.
Binnen veel gemeenten bestaan regelingen om het voor minderdraagkrachtigen mogelijk te maken om
althans financieel volwaardig aan bepaalde activiteiten te kunnen deelnemen. Ik stel het op prijs om ter
informatie aan onze leden de mogelijkheden die uw gemeente biedt te mogen vernemen.
Tot het verstrekken van nadere informatie omtrent onze vereniging ben ik gaarne bereid.
Met vriendelijke groet, A.C.A.M. Kerkhof, penningmeester
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Verslag van Algemene Ledenvergadering, 24 november 2005
CONCEPT
Aanwezig: 40 leden volgens de presentielijst
Van het bestuur: Erik Hans van Stigt Thans, voorzitter; André Kerkhof, penningmeester; Renée
Beekman-Koorenhof, secretaris; Bep Dwars-van Achterbergh, bestuurslid/coördinator Algemene
Zaken; Rien Rense, bestuurslid/coördinator Communicatie; Joke van Velsen,
bestuurslid/coördinator Excursies
Afwezig met bericht: Jack Van Oord, Frank Kempeneers, Frits During, Jan Bos, Helmoet Vos en
Harry de Rooij.

Tijdens de inloop werden er op het grote scherm dia’s vertoond, die gemaakt zijn tijdens de
buitenlandexcursie naar Bilbao. Een feest van herkenning!
1. Opening
Erik Hans van Stigt Thans opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de
eerste najaarsvergadering van de Vogelwerkgroep. Op de vorige ledenvergadering in maart j.l. is
besloten een extra ledenvergadering in het najaar te houden om het beleid voor het komende jaar en
de daaraan verbonden begroting te bespreken. De Promotiestand onder leiding van Bertus van den
Brink biedt de leden ter informatie een uitgebreid assortiment artikelen en er is ditmaal ook een
stand van het Vogelasiel uit Naarden met o.a. voer voor vogels en leuke ansichtkaarten. De
voorzitter stelt de bestuursleden voor. Helaas is Frank Kempeneers niet aanwezig wegens verblijf in
het buitenland. In de pauze zal Engbert van Oort de stand van zaken weergeven over de digitale
verwerking van waarnemingskaartjes.
2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter vraagt de leden om met elkaar even stil te staan bij het overlijden van ons zeer
gewaardeerde lid Jan Terlouw. Hij was een persoon, die op allerlei gebied binnen en buiten de
vereniging actief was. De VWG wenst mevrouw Terlouw en de familieleden veel sterkte toe met dit
verlies. De vergadering houdt een minuut stilte ter nagedachtenis aan Jan Terlouw. Dick Jonkers en
Fred van Klaveren zullen een In Memoriam opstellen voor de Korhaan.
Verder deelt de voorzitter mee, dat Atie van Klaveren recentelijk heeft besloten haar bestuursfunctie
neer te leggen. Het bestuur betreurt haar vertrek en roept belangstellenden op om zich met het
bestuur in verbinding te stellen.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 maart 2005
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de tekst of de inhoud en het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de vorige secretaris Marc van Houten.
4. Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft Renée Beekman-Koorenhof voorgedragen als secretaris. Er zijn geen
tegenkandidaten en Renée wordt met algemene stemmen gekozen en benoemd.
5. Begroting en vaststelling contributie 2006
André Kerkhof (penningmeester) heeft in korte tijd een PowerPoint presentatie gemaakt om de
begroting toe te lichten. De presentatie was geïllustreerd met foto’s van o.a. de betrokken
coördinatoren.
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De opzet van deze vergadering is om met elkaar te kijken naar het beleid van de vereniging en de
daaruit voortvloeiende financiële consequenties.
Er ligt een aangepaste begroting ter inzage. In de begroting, die op de website was geplaatst zat een
kleine fout.
De presentatie begint met het tonen van het organigram van de vereniging: het algemeen bestuur,
het dagelijks bestuur en de daaronder vallende subgroepen en werkgroepen. De diverse subgroepen
en werkgroepen hebben op verzoek van de penningmeester allemaal geprobeerd hun beleid en
begroting op schrift te stellen en de penningmeester heeft op basis daarvan een begroting opgesteld,
die hierbij aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.
De begroting dient als leidraad voor de verdere bespreking, waaruit hieronder de belangrijkste
discussies.
Commissie Buitenland
Het komende jaar is een jubileumjaar: het wordt de tiende keer dat we een excursie naar het
buitenland organiseren. De bestemming is nog niet bekend, vandaar dat er ook niets begroot is. Op
25 januari 2006 is er een reünie in Loenen aan de Vecht. Daar zal bekend worden gemaakt waar de
volgende reis naar toe gaat.
Werkgroep Nestkasten
Het beleid van de werkgroep nestkasten is te lezen in de Korhaan van oktober 2005. Deze
werkgroep heeft een duidelijk beleid en strategie.
Werkgroep Eempoldertelling
De penningmeester wist van het bestaan van deze werkgroep niet af, hij kwam erachter bij het
opstellen van deze begroting nieuwe opzet.
Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas Loenderveen
Hierbij zijn een aantal leden van onze VWG betrokken. Er staat een vergoeding tegenover,
waarvan een klein bedrag overblijft.
Algemene activiteiten van Subgroep Avifauna:
Het is jammer dat wij nog steeds geen coördinator in het Algemeen Bestuur hebben van deze
subgroep.
Subgroep Natuurbescherming
De coördinator Frank Kempeneers is vanavond helaas verhinderd. Hij heeft schriftelijk zijn doelen
aan het bestuur laten weten.
Subgroep Vogelherkenningscursus
Van zowel de jeugd- als de volwassenencursussen is de doelstelling goed en duidelijk aangegeven.
Het is geen doel op zich om leden voor de vereniging te werven, hoewel er wel een folder van de
vereniging wordt uitgedeeld. Deze subgroep kan zichzelf financieel bedruipen. Geld dat
overgehouden wordt, wordt besteed aan cursusmateriaal.
Subgroep Communicatie
Deze groep heeft een belangrijke taak. Het contact tussen de leden bevorderen d.m.v. De Korhaan
en eveneens de contacten tussen het bestuur en de pers onderhouden.
De website van de vereniging valt onder de werkzaamheden van deze groep. Er is onlangs een
nieuwe webmaster aangesteld. Het is Helmoet Vos, en de eerste resultaten zijn al te zien op het
web.
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Ook de Promotieshop valt onder de verantwoordelijkheid van deze subgroep. De doelstelling van de
Promotieshop is niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen, maar om aandacht te krijgen voor de
Vogelwerkgroep en haar activiteiten.
Commissie automatisering
De automatisering van het verwerken van waarnemingen is een lastige klus, waar we al een hele tijd
mee bezig zijn. De commissie zal in de pauze de stand van zaken geven.
Contributie
De contributie is sinds 1998 niet verhoogd. In de toekomst zullen wij aan verhoging moeten gaan
denken. De penningmeester stelt voor om dit via de weg van de geleidelijkheid te doen. Het bedrag
aan giften bestaat voornamelijk uit het totale bedrag dat is ontstaan doordat veel leden de
contributie naar boven afronden. André spreekt de verwachting uit, dat een contributieverhoging
wel eens ten koste van deze giften kan gaan. Wat de legaten betreft, merkt hij op dat deze niet zijn
te begroten.
Resultaat
Het resultaat van de begroting is negatief. Het bedrag dat op de site vermeld stond was fout, het
juiste bedrag is € 2.268. De penningmeester stelt voor om dit ten laste te laten komen van de
reservering voor het eigen clubhuis.
Dit is mogelijk omdat wij een tamelijk goedkoop onderkomen hebben in Westerheem. Dit kan niet
onbeperkt, maar wij verwachten dat het in de toekomst waarschijnlijk beter gaat. Bovendien hebben
we het afgelopen jaar een overschot gehad. De doelstelling van de vereniging is niet om vermogen
te creëren, dus er kan wel een keer afgeboekt worden op het eigen vermogen.
Tot zover de toelichting van de penningmeester.
Opmerkingen en discussie
Ben den Hoed merkt op dat op basis van zijn ervaring uit het verleden een contributieverhoging niet
ten koste gaat van de giften. Veel leden ronden de contributie af naar 20 euro. Als de contributie
van 16 naar 17 euro gaat, verlies je dus geld. Hij heeft vroeger, toen hij zelf penningmeester was,
voorgesteld om de contributie te indexeren, hetgeen volgens de statuten niet mogelijk bleek.
De penningmeester zegt dat het misschien wel mogelijk is, maar het voorstel voor
contributieverhoging moet eerst nog binnen het bestuur besproken worden.
Indertijd heeft er een forse verhoging plaats gevonden t.b.v. een eigen clubhuis.
Wij hebben nu een eigen onderkomen gehuurd, waarop veel geld bespaard wordt. Er is vorig jaar
ook veel geld geïnvesteerd in de automatisering, wat ook ten koste is gegaan van de reservering
voor een nieuw clubhuis.
Ben den Hoed is niet te spreken over de technische uitvoering van de laatste Korhaan. De
penningmeester licht toe, dat het bestuur gedwongen was naar een noodoplossing te zoeken voor
deze editie, daar de hele redactie met vakantie was. Positief was dat de kopij digitaal is aangeleverd
waardoor hij druktechnisch een stuk beter was. Atie van Klaveren merkt in dit verband op dat de
lezingenavonden niet in het programma stonden vermeld. Hier zal de volgende keer beter op gelet
worden.
Jelle Harder vraagt of de begroting niet kan worden gepubliceerd in De Korhaan. Dit was deze keer
helaas niet haalbaar. Voor half september dienden alle sub- en werkgroepen hun beleid en
begrotingen op papier aan te leveren, daarna moest de penningmeester ermee aan de slag en moest
de behandeling in het bestuur plaatsvinden. Een optie om de begroting aan de leden toe te sturen is
wegens de kosten niet in overweging genomen. In De Korhaan van oktober stond vermeld dat de
begroting op de website van de VWG te lezen was en dat men de begroting bij de penningmeester
kon opvragen. Van dat laatste heeft niemand gebruik gemaakt.
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Een optie om alle leden de begroting per e-mail toe te sturen wordt op dit moment niet in
overweging genomen. Francien zegt dat zij er geen tijd voor heeft en Erik Hans zegt dat als er
iemand bereid is dit op zich te nemen, hij het graag hoort.
Piet Sporenberg respectievelijk Ben Hoed zijn van mening dat de begroting voor De Korhaan niet
in verhouding staat tot de andere uitgaven respectievelijk tot de contributie. Er wordt gediscussieerd
over de vraag of het niet mogelijk is om b.v. één Korhaan minder te maken. De voorzitter geeft toe
dat het een groot bedrag is, maar het bestuur vindt het belangrijk dat er vijf edities uitkomen. Het is
onze enige goede communicatie met de leden en we zijn dikwijls gebonden aan termijnen, b.v. voor
convocaties voor de ledenvergadering en het programma. “Als je de frequentie gaat terugbrengen,
ga je de communicatie afbouwen”, aldus André. Dick Jonkers zegt dat er al nieuwe ontwikkelingen
zijn bij De Korhaan en dat de redactie er aandacht voor heeft. Paul Keuning merkt op dat het
wellicht een idee is, zoals bij sommige andere verenigingen, om op de kosten te bezuinigen door
meer zelfwerkzaamheid. Iemand in het publiek roept: “laten we weer gaan stencillen”. Hierdoor
ontstaat enig hilariteit, waarna
de voorzitter de discussie afsluit en zegt dat het bestuur aandacht blijft houden voor deze
belangrijke kostenpost.
Ben den Hoed merkt op dat bij een aantal werkgroepen de achtergrond van het beleid niet is
aangegeven. André zegt dat het komt omdat het de eerste keer is dat we de begroting in deze vorm
hebben gemaakt. Het is een leerproces, en hij verwacht dat het volgend jaar beter gaat.
Tot slot vraagt de voorzitter de vergadering om goedkeuring van de begroting.
Met grote meerderheid wordt de begroting goedgekeurd en vastgesteld.
Ook het voorstel om de contributie voor 2006 gelijk te houden wordt door de vergadering
goedgekeurd en vastgesteld.
Erik Hans bedankt André voor zijn werk en ook alle mensen die zich hebben ingezet om deze
begroting tot stand te brengen.
In het voorjaar van 2006 zullen wij het jaarverslag en het financiële jaarverslag 2005 bespreken
6. Rondvraag
Afscheid en oorkonde voor Atie van Klaveren
De voorzitter zegt het te betreuren dat Atie na vijf jaar afscheid neemt van het bestuur. Vanaf 2000
heeft Atie in het bestuur gezeten. Gelukkig heeft Atie zich bereid verklaard actief te blijven binnen
de Subgroep Cursussen en in ieder geval voorlopig
contactpersoon te zijn voor het bestuur. Erik Hans
bedankt haar hartelijk voor al het werk dat zij doet en
gedaan heeft de afgelopen jaren. Hij roept tevens
mensen op zich beschikbaar te stellen voor deze
functie. Iedereen die geïnteresseerd is kan informatie
inwinnen bij Atie, het bestuur, Bertus van den Brink
of Paul van der Poel.
Atie zelf bedankt voor de haar uitgereikte oorkonde
en het prachtige boeket bloemen, maar zegt
nadrukkelijk haar medewerkers te willen bedanken,
zonder wie zij het allemaal niet had kunnen doen.
Oorkonde voor Francien Wilms
Er wordt nóg een oorkonde uitgereikt, en wel aan Francien Wilms, die sinds negen jaar de
ledenadministratie bijhoudt. Dit is een geweldige klus, waarmee zij de penningmeester heel veel
werk uit handen neemt. Het bestuur doet zelden vergeefs een beroep op haar en waardeert haar
werk zeer.
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Francien krijgt ook een mooi boeket bloemen als dank voor het vele werk dat zij verzet en de
voorzitter spreekt de hoop uit dat zij hiermee voorlopig door zal gaan.
Daar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze geeft Engbert van Oort een
demonstratie van het computerprogramma voor
de verwerking van de digitale
waarnemingskaartjes. Hierna geeft Wim le
Clercq een hartverwarmende diapresentatie over
een vogelreis naar de westkust van Schotland.
Na afloop biedt hij eventuele belangstellende
leden aan, hen in juni volgend jaar te willen
begeleiden, wanneer zij dit gebied zouden
willen bezoeken. Met dank aan Wim en een
hartelijk applaus voor zijn presentatie wordt de
avond afgesloten.

Begroting voor 2006
Op 25 november 2005 is in de najaarsledenvergadering het beleid voor 2006 besproken en de
daaruit volgende begroting. Omdat het niet mogelijk was om de begroting in de vorige Korhaan af
te drukken, was het mogelijk om die op te vragen bij de penningmeester. Hieronder volgt alsnog het
volledige verhaal.
Beleid en begroting: algemeen
Voor de eerste keer wordt het beleid en daarmede de begroting (inclusief de vaststelling van de
contributie) mede op aandrang van de kascommissie voor het komende verenigingsjaar 2006 aan de
leden vooraf ter goedkeuring voorgelegd in de najaarsledenvergadering (in plaats van in de
voorjaarsledenvergadering van het lopende verenigingsjaar).
In grote lijnen worden de doelstellingen van de vereniging uitgevoerd binnen de Subgroep
Avifauna, welke SG om praktische redenen is onderverdeeld zoals nestkasten, weidevogels,
roofvogels, ringen, e.d. Voorts kennen we nog de Subgroepen Excursies, Natuurbescherming,
Cursussen, Communicatie en Algemene Zaken. Binnen het bestuur kan alles worden gestroomlijnd
doordat de coördinator van een Subgroep zitting heeft in het Algemeen Bestuur, dat ook nog bestaat
uit een dagelijks bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast zijn er nog enkele min of meer zelfstandige commissies zoals de Commissie
Automatisering en de Commissie Buitenland.
Een financiële begroting is geen zelfstandig iets, het is een gevolg van voorgenomen beleid.
Daarom is aan alle onderdelen van de VWG reeds halverwege het jaar gevraagd om hun plannen
met de financiële consequenties voor het komende jaar op papier te zetten. Beleid hoeft niet nieuw
te zijn. Het is wel een goede zaak om tenminste één keer per jaar stil te staan bij het gevoerde
beleid: was het een goed beleid, kan het misschien beter, moet het misschien anders.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, giften, rentebaten en in rekening gebrachte
bijdragen.
Reeds jarenlang is het beleid om de hoogte van de contributie zoveel mogelijk constant te laten zijn
(de laatste contributieverhoging is van 1998!), maar statutair dient de ledenvergadering de hoogte
van de contributie telkenjare vast te stellen.
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De giften kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
1. de suppletie die vele leden doen bovenop de minimumcontributie, een vrij constant gegeven;
2. de kosten die leden maken maar die niet worden gedeclareerd. Er zijn leden die daarbij een
dermate financiële bijdrage leveren dat zij dit melden aan de penningmeester en met zijn
bevestiging bij de fiscus kunnen aankloppen;
3. incidentele giften die vooral voorkomen bij bijzondere gebeurtenissen zoals overlijden en
zich daardoor moeilijk laten begroten.
De renteopbrengsten stellen tegenwoordig teleur. Door voorzichtig om te gaan met liquiditeiten is
het mogelijk om op een spaarrekening een renteopbrengst van circa 3% te realiseren. Voor het doen
van betalingen en het beschikbaar houden van liquiditeiten voor komende uitgaven is direct geld
beschikbaar en dat is dan niet rentedragend.
Bij in rekening gebrachte bijdragen kan met name worden gedacht aan de kosten die deelnemers
aan cursussen en excursies betalen. Het aantal deelnemers laat zich vooraf moeilijk raden, maar
aangezien de meeste kosten bestaan uit variabele kosten, is het financiële eindresultaat globaal
"quitte". Cursussen, Excursies, Roofvogels en Weidevogelbescherming dienen in principe
selfsupporting te zijn. De doelstelling is niet om winst te maken en al helemaal niet om verlies te
maken, maar natuurlijk wordt er wel met een kleine reserve gecalculeerd. Om het eigen vermogen
van de vereniging zo weinig mogelijk te belasten, wordt het eindresultaat naar het werkkapitaal van
de betreffende (Sub)groep geboekt.
In klein verband wordt nog wel eens “met de pet” rondgegaan om rechtstreekse kosten als zaalhuur
en consumpties te kunnen betalen.
Dankbaar mogen we zijn voor het feit dat veel leden hun activiteiten als hobby zien. Hobby’s
mogen geld kosten. Gelukkig maar, want als alles zou worden doorberekend zou dat het financiële
einde van de vereniging betekenen.
Waar de activiteiten van onze vereniging zeker een maatschappelijk doel dienen, wordt nu ook
getracht om voor incidentele investeringen subsidies aan te vragen. Het resultaat daarvan moet nog
worden afgewacht.
De uitgaven van de vereniging worden bepaald door algemene zaken (zoals huisvesting,
bestuurskosten en ledenadministratie) en door kosten die binnen de Subgroepen worden gemaakt.
Ons blad De Korhaan, bij uitstek het middel voor communicatie binnen de vereniging, maar zeker
ook voor externe communicatie, beslaat een groot gedeelte van de totale begroting.
Beleid (in letters)en begroting (in cijfers en in €)
Specificatie
INKOMSTEN
Contributies
Voorgesteld wordt om de hoogte van de minimumcontributie ongewijzigd te houden op € 16,- voor gewone leden en € 6,- voor gezinsleden
Giften
Kijkend naar het verleden kan hiermede rekening worden gehouden
Rente
ALGEMEEN en BESTUUR
huisvestingskosten
deze post wordt gebruikt voor de zaalhuur bij Westerheem, de kosten van
huishoudelijke dienst en inrichtingskosten
bestuurskosten
hieronder valt ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering
lidmaatschappen
onze vereniging onderhoudt ook contacten met andere organisaties op basis
van een ruilabonnement
SG ALGEMENE ZAKEN
ledenadministratie
dit omvat o.a. de kosten van acceptgiro's en portikosten
diversen
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Inkomsten

Uitgaven

9.500
9.500
1.500
1.500
1.000

1.000
2.500

-1.500

-750
-250

350
-200
-150

Specificatie
SG EXCURSIES
Onderscheid wordt gemaakt tussen weekendexcursies en dagexcursies.
De kosten van weekendexcursies worden in rekening gebracht bij de
deelnemers.
Voor 2006 zijn twee weekendexcursies gepland: in het voorjaar een
zelfverzorgingskampeerweekend naar Zuid-Limburg en in het najaar naar
Terschelling.
Per weekend wordt het deelnemersaantal geprognosticeerd op 40.
Bijdragen voorjaarsexcursie, prognose 40 deelnemers à € 5,Kosten voorjaarsexcursie
Bijdragen najaarsexcursie, prognose 40 deelnemers à € 60,Kosten najaarsexcursie
Eventuele verschillen worden verrekend met het eigen werkkapitaal.
De dagexcursies, zowel in als buiten ons werkgebied, worden niet in
rekening gebracht, er zijn wel enige algemene kosten.
COMMISSIE BUITENLAND
Er zijn nog geen concrete plannen, maar het eindresultaat dient budgettair
neutraal te zijn.
Eventuele verschillen worden verrekend met het eigen werkkapitaal.
SG AVIFAUNA
Zwaluwenonderzoek
Het betreft hier een begroting voor de onderzoeksclusters
zwaluwenonderzoek (projectgroep Gierzwaluwen en de tellingen en
organisatie van oeverzwaluwen en huiszwaluwen, boerenzwaluwenproject)
en broedvogelinventarisaties (organisatiekosten, verslaglegging etc.)
Productie broedvogelinventarisatierapporten
Getracht wordt om voor deze kosten een tegemoetkoming te verkrijgen van
de landeigenaar
Roofvogelwerkgroep
Bijdragen roofvogelwerkgroepleden, giften, subsidies
Bestuurskosten
Ledenavonden/excursies
Klimmaterialen
Diverse onderzoeksmaterialen
Werkgroep Nestkasten
Voor langlopend onderzoek zijn nog 840 gewone en 14 bosuilenkasten
nodig. De coördinator ziet kans om veel kasten aan de grondeigenaren te
verkopen, subsidies te verkrijgen en ook nog om kasten aan particulieren te
verkopen. Daarna resteert nog een bedrag aan materiaalkosten.
Werkgroep Eempoldertelling
Deze groep heeft geen centrale kosten en dus ook geen begroting. Wel moet
het rapport over de jaren 1991-2003 uitgegeven worden en daar zijn
natuurlijk kosten aan verbonden. Getracht wordt om deze kosten bij
belanghebbenden onder te brengen
Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied
Deze groep is zeer actief in een gedeelte van ons totale werkgebied. In
diverse behoeften als markeerstokken, nestbeschermers, mededelingsborden,
boekjes, folders en cursussen wordt voorzien door de
Landschapbeheerorganisaties van Utrecht en Noord-Holland.
Verdere kosten worden nog gemaakt voor convocaties, vergunningen,
kaartjes/plattegronden, verslagen en evaluatieavond. Deze kosten worden
grotendeels gedekt door een vrijwillige bijdrage van deelnemende boeren.
Eventuele verschillen worden verrekend met het eigen werkkapitaaltje.
Telpost Corversbos
Dit is een reeds langlopende activiteit, want de telpost kan in het zonnetje
worden gezet omdat zij in 2006 al 20 jaar bestaat. Voor nieuwe folders in
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Inkomsten

Uitgaven
300

200
-200
2.400
-2.400
-300
0

1.368

-188

pm
1.200
-300
-150
-700
-250

-500
0

535
-535
0

150

Specificatie
kleurendruk is geld gereserveerd bij Natuurmonumenten. Daarnaast wordt in
2006 een waarschijnlijk geheel gesponsord boekje (kosten circa € 2.500,-!)
gemaakt over twintig jaar trektellen. Het boekje moet uitkomen eind 2006,
met de gegevens van 2006 erin!
Daarnaast zijn er nog ideeën die zichzelf financieel kunnen bedruipen.
Tuinvogelonderzoek
Ook dit is een reeds lang lopend onderzoek en daardoor waardevol. De
kosten bestaan uit porti, enveloppen, papier e.d.
-230
Vogelringstation
Jaarlijks wordt door de VWG een bijdrage geleverd in de kosten
-135
85
Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas Loenderveen
Deze inventarisatie is in 2004 gestart en zal naar verwachting zeker 5 jaar
lang worden uitgevoerd. Het Waterleidingbedrijf Amsterdam vergoedt
hiervoor per jaar € 1.200,- voor porti-, telefoon-, inkt-, papier-, kopieer- en
reiskosten. Voor 2006 wordt een klein overschot verwacht
-200
Algemene activiteiten Avifauna
Dit zijn kosten die worden gemaakt door de coördinatiecommissie voor het
functioneren van deze subgroep (voor secretariaatskosten, zaalhuur e.d.)
SG NATUURBESCHERMING
0
Hoewel natuurbescherming ons aller aandacht nodig heeft, heeft dit (nog)
geen in te schatten financiële consequenties.
SG VOGELHERKENNINGSCURSUS
Zowel in het voorjaar als in het najaar worden cursussen gegeven voor leden
en niet leden. Veel niet-leden worden alsnog lid. Het aantal deelnemende
cursisten is vooraf nauwelijks te begroten.
Jeugdcursus: de doelstelling is bewustmaking, van kinderen tussen de 8 en
14+, van de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder.
De plannen voor 2006 zijn het geven van cursus op de zaterdagmorgen voor
twee leeftijdsgroepen van elk maximaal 25 kinderen. Inbegrepen zijn de
organisatie van excursies en een werkochtend bij een natuurorganisatie,
alsmede een openingsdag voor beide groepen en een afsluitdag voor de
jongste groep.
Daarnaast wordt voor de oudste groep nog een afsluitend weekend
georganiseerd waarvoor ook een extra bijdrage wordt gevraagd. Voor deze
cursus dient beschikt te worden over goede werk- en studiematerialen zoals
150
verrekijkers en boeken.
Volwassenencursus: de doelstelling is om op ontspannen wijze kennis te
maken met de wereld van de vogels onder leiding van vrijwilligers van de
VWG.
Per jaar worden een voor- en een najaarscursus voor maximaal 65
deelnemers per cursus georganiseerd, waarin begrepen 6 cursusavonden en 4
excursies.
Ook voor deze cursus dient beschikt te worden over goede werk- en
300
studiematerialen zoals verrekijkers en boeken.
Eventuele voordelige saldi worden gereserveerd voor de aanschaf van
-450
studiemateriaal.
Voor eenmalige aanschaffingen wordt getracht subsidie te verkrijgen.
Eventuele verschillen worden verrekend met het eigen werkkapitaal.
SG COMMUNICATIE
-8.100
De Korhaan: de begroting is gericht op vijf nummers, een trendmatige
kostenverhoging voor verzending en een verhoging voor drukwerk. De
planning is om in 2006 de opmaak te verbeteren. In 2005 was dat wel
gepland maar is het nog niet haalbaar gebleken
-1.550
De ledenavonden worden op de huidige voet voortgezet. De bestedingen
veranderen niet door het gebruik van de nieuwe verenigingsruimte; daar
vinden vooral andere bijeenkomsten dan lezingen plaats. Er is uitgegaan van
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Inkomsten

Uitgaven

0

0

9.750

Specificatie
9 bijeenkomsten met kosten voor zaalhuur en sprekers
De algemene kostenpost betreft o.a. de internetsite www.vwg-gooi-eo.nl en
de kosten voor kopiëren van de welkomstbrochure. In 2005 is de
welkomstbrochure geactualiseerd. In 2006 volgt zo mogelijk een
vernieuwde versie.
De Promotieshop
Eerder bekend als De Boekenstal maar nu vooral actief bij veel externe
activiteiten. Gebleken is dat dit leidt tot een zeer actieve werving van
deelnemers aan de Vogelherkenningscursus en dat daaruit weer nieuwe
leden voortvloeien. Bovendien wordt veel gedaan aan voorlichting over
onze vereniging in het algemeen en vogels in het bijzonder.
De inkoop van boeken en attributen wordt begroot op
De verkoop wordt begroot op
en kosten als kraamhuur en algemene kosten op
COMMISSIE AUTOMATISERING
Voor 2005 was reeds een bedrag van € 3.000,- gereserveerd voor
eventuele investeringen in hard- en software. Voorgesteld wordt om dit
bedrag voor zover nog niet is gebruikt in 2005 als reservering over te
brengen naar 2006. Bovendien wordt onderzocht of deze investering
voor subsidie in aanmerking komt. Daardoor hoeft voor 2006 geen
bedrag gereserveerd te worden.
Onttrekking Eigen Vermogen
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is negatief.
Voorgesteld wordt om dit bedrag niet ten laste van het eigen vermogen te
brengen, maar in mindering te brengen op de eerder opgebouwde
reservering Clubhuis.

Inkomsten

Uitgaven

-250

-1.500
+1.850
-200
0

0

2.268

2.268

SAMENVATTING
Omschrijving
Contributies
Giften
Rente
Algemeen en Bestuur
SG Algemene Zaken
SG Excursies
Commissie Buitenland
SG Avifauna
- Zwaluwenonderzoek
- Roofvogelwerkgroep
- Werkgroep Nestkasten
- Werkgroep Eempoldertelling
- Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied
- Telpost Corversbos
- Tuinvogelonderzoek
- Ringvogelstation
- Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas Loenderveen
- Algemene activiteiten SG Avifauna
SG Natuurbescherming
SG Vogelherkenningscursus
SG Communicatie
Commissie Automatisering
Resultaat / onttrekking Eigen Vermogen of Reservering Clubhuis
Totalen

Inkomsten
9.500
1.500
1.000

Uitgaven

2500
350
300
0
1.368
(188)
(200)
(500)
(0)
(0)
(0)
(230)
(135)
(85)
(200)
0
0
9.750
0
2.268
14.268

14.268

De onttrekking aan het Eigen Vermogen of aan de Reservering Clubhuis kan alleen maar:
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-

omdat de Werkgroep Nestkasten aangaf dat na 2007 nauwelijks of geen kosten meer zijn te
verwachten;
- omdat De Korhaan in 2006 extra kosten heeft in verband met de lay-outwijziging en
- omdat de afgelopen twee jaar het begrotingsoverschot is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
Toch moet er rekening mee worden gehouden dat ook de Vogelwerkgroep er niet aan ontkomt om
na 2006 enige trendmatige verhoging van de contributie door te voeren om schoksgewijze
verhoging in de toekomst te voorkomen.

De penningmeester wordt steeds strenger
Al jáááren staat in De Korhaan vermeld: “In verband met het afsluiten der boeken door de
penningmeester worden declaraties voor gemaakte kosten uitsluitend gehonoreerd indien deze
uiterlijk 31 december via de coördinator van de betreffende subgroep bij de penningmeester zijn
ingediend.” En omdat uw penningmeester al héél snel zijn stukken voor het jaarverslag en voor de
kascommissie moet aanleveren, kunt u er zeker van zijn dat ná 31 december ontvangen declaraties
netjes worden opgeborgen en niet worden betaald.
André Kerkhof

Acceptgiro
Bij deze Korhaan treft u de jaarlijkse acceptgiro voor de contributiebetaling 2006 aan.
Wilt U zo goed zijn deze voor 1 maart a.s. over te maken?

Het groene boekje
Van Groot Dier naar klein groen?
Al heel lang is de redactie bezig om consequent alle vogelnamen met een hoofdletter te schrijven.
Dan krijg je fraaie zinnen als: “De Kanarie Pietje hoort buiten de Merel Willem en de Roodborst
Karel zingen”. Je gelooft het of niet, maar het Groene Boekje is opnieuw uitgebracht en wat staat
daar (o.a.) in:
hoofdregel 16.A
Een eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we
klein.
eigennaam persoon of dier
Wim Smidt
Alice Nahon

Snoopy
soortnaam persoon of dier
een veertiger
een secretaresse
een beagle

Het resultaat is dat de fraaie zin in het vervolg als volgt moet worden geschreven: “De kanarie
Pietje hoort buiten de merel Willem en de roodborst Karel zingen”.
En zo zie je maar hoe groen onze wereld wordt.
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In memoriam Jan Terlouw

Reut!. Zijn plotseling ongewoon schelle stem roept een vlucht ganzen tegemoet. Eén van de
zeldzame momenten dat Jan Terlouw zijn aanwezigheid extra prijs gaf door zijn stem te verheffen.
Jan deed zijn intrede op de telpost Corversbos op 9 september 1989. Vele, vele keren heeft hij met
zijn vogelvrienden trekvogels geteld in de vroege ochtend. Bij kou zijn muts losjes boven op zijn
hoofd; koude deerde hem weinig, zo leek het. Altijd precies op tijd beginnen. Zijn fiets zwaar
bepakt en de windmeter mee, voor de weergegevens.
Regelmatig vroegen we Jan om mee te gaan met een excursie buiten het Gooi, naar de
waddeneilanden of mee naar het buitenland. Maar niets van dit alles trok hem aan. Jan volgde zijn
eigen spoor.
We leefden met hem mee toen de VUT in zicht kwam. Een niet gemakkelijke tijd voor hem door de
verandering, maar hij sloeg zich er doorheen en pakte nieuwe activiteiten op. Dat betekende dat hij
jaren later zijn tijd als vogelaar moest delen met andere hobby’s, zoals het landschapsbeheer.
Hoewel hij het kiezen moeilijk vond, heeft hij hier uiteindelijk toch voor gekozen en was Jan veel in
de bossen van het Gooi te vinden. Om nieuwe leefgebieden voor dieren te maken en om bestaande
waarden te versterken. Ten gunste van dassen, hazelwormen en IJsvogels. Jan Terlouw heeft door
zijn onvoorwaardelijke inzet, ook samen met zijn zoon Edwin, veel voor de Gooise natuur
betekend. En ondanks dat hij de telpost had verlaten, bleef hij belangstellend naar de resultaten.
Maar Jan mocht de dag dat we de seizoenscore van 200.000 vogels zouden bereiken niet
meemaken.
Begin dit jaar speelde een verslechtering van zijn gezondheid hem parten. Op 12 november stierf
Jan op 72-jarige leeftijd. Jong van geest en eigenzinnig. En sterk, totdat hij op moest geven.
We missen in hem, nog steeds, een goede en gewaardeerde vogelvriend. We missen zijn gemopper,
op het overheidsbeleid en de jagende medemens. We missen zijn onverwachte lach, doorheen zijn
gedempte aanwezigheid. Zijn pretogen toegeknepen. Een oprechte man, bescheiden en
onvergelijkbaar. De Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken mist in hem een gedreven vogelaar.
Lid sinds 1981. Die trouw zijn ganzen telde in de winderige polder. Die altijd klaar stond als er een
beroep op hem werd gedaan om een excursie te leiden, huiszwaluwnesten te zoeken en
meeuwenslaapplaatsen te ontdekken. De man die altijd buiten was, en was hij binnenshuis, dan nog
deed hij leuke tuinwaarnemingen, waarover hij ons later weer verhaalde. We missen de man die
uren met de ladder sjouwde door het bos, nestkast, na nestkast, na nestkast.
“Reut!” zei Jan en “reut!” zal het blijven. We zullen hem blijven gedenken door de kreet in stand te
houden en door te geven aan de jonge vogeltellers, die de telpost zullen bevolken.
Wij wensen Hannie en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Fred van Klaveren
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UIT DE VEREN
Subgroep Avifauna
Dit is de vaste rubriek van het coördinatieteam van de Subgroep Avifauna.
Hier vindt u onder andere nieuws en feiten over de diverse werkgroepen,
oproepen, onderzoeksvragen en voortgang van de projecten.

Notulen Avifauna vergadering 27 september 2005
Dinsdag 27 september 2005 vond de vergadering plaats van de Subgroep Avifauna in het nieuwe
VWG-onderkomen Westerheem. De opkomst was groot: slechts twee werkgroepen waren niet
vertegenwoordigd. Hieronder volgt een selectie van een aantal punten uit de notulen;
belangstellenden die alsnog de volledige notulen willen inzien, moeten mij dat even mailen.
1
Mededelingen
Ronald Beskers meldt een interessante site: nederlandsesoorten.nl
‘Het Nederlands Soortenregister zet de standaard voor naamgeving en voorkomen van Nederlandse
soorten. De informatie over de Nederlandse biodiversiteit is sterk versnipperd over talloze
publicaties. Via www.nederlandsesoorten.nl wordt deze informatie centraal en gestandaardiseerd
toegankelijk’.
Er melden zich weinig nieuwe leden aan die binnen de vereniging ook nog actief willen worden: de
meeste mensen kiezen voor het minimale ‘pakket’. Ook worden er nauwelijks formulieren
teruggestuurd.
Is het noodzakelijk dat de Loenderveense plassen elk jaar geïnventariseerd worden? Piet
Spoorenberg meldt dat Gerard ter Heerdt, de ecoloog van het gebied, heeft aangegeven dat dit
vanuit het lopende onderzoek zeer wenselijk is.
2
Rondje Werkgroepen
Eempoldertellingen: Tijdens de overdracht met Corné Joziasse is er materiaal verloren gegaan. Er
wordt voorgesteld om de tellers een kopie van hun telling op te laten sturen en het origineel zelf te
laten houden. Met het huidige aantal tellers is het telschema net rond te krijgen.
Watervogeltellingen: De tellingen van de Werkgroep worden aangevuld door de
watervogeltellingen van het SOVON en de boottelling door het LNV.
CES (Constant Effort Site, Naarden):
Periode 2004: geringd 335 vogels, 80 terugmeldingen
Periode 2005: geringd 363 vogels, 130 terugmeldingen.
Zwaluwen: In de Eempolders zijn de nestplankjes onder bruggen aangepast: door een zijplankje
wordt de broedplek donkerder. Er komen geen nesten voor op de plankjes onder duikers!
Waarschijnlijk wordt in 2006 een soortgelijk project gestart in Friesland.
Roofvogels: Het inschakelen van de AID (Algemene Inspectie- en Opsporings-Dienst van het
LNV) bij verstoringen/ vernietigingen van broedplekken heeft weinig effect. Het probleem is de
bewijslast; aangeraden wordt om indien mogelijk foto’s van geconstateerde verstoringen te maken.
Steenuilen: De populatie in ons gebied loopt terug. Broedpogingen mislukken vaak al in de eifase.
Een lezing voor de Agrarische Natuur Vereniging Vechtvallei heeft geen reacties opgeleverd.
Kerkuilen: Een goed en vroeg kerkuilenjaar: 23 broedsels in ons gebied. De tweede controle
leverde weinig op.
Inventarisaties:
•
In Buitenvaart-Noord zijn de opvallendste soorten: zomertaling, kleine plevier en kemphaan;
de laatste was geen broedvogel, maar er kon wel een territorium worden vastgesteld.
•
Inventarisatie Spanderswoud. Met een beperkt aantal mensen is dit 200 ha grote gebied voor
het Goois Natuurreservaat geïnventariseerd.
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Inventarisatie landgoed Terra Nova. Dit landgoed bevindt zich op de grens van het
onderzoeks-gebied. Er lijken minder broedvogelsoorten voor te komen dan werd verwacht.
Broedvogelinventarisatie waterleidingplas Loenderveen. Dit gebied is inmiddels twee
achtereen volgende jaren geïnventariseerd. Als gevolg van een iets kleinere groep tellers is het
aantal rondes in 2005 enigszins teruggebracht. Mede op basis van onze gegevens zal er vanaf
2006 een herinrichting plaatsvinden.
Voor Natuurmonumenten zijn evenals in 2004 weer weidevogelinventarisaties uitgevoerd in
de Noordpolder te Veld en de Polder De Slaag (Hoogland).

3
Vogel van het jaar 2006?
Bij het voorstel een wintervogel (Grote gele kwikstaart en/of Klapekster) te kiezen, wordt het
principe van de coördinatie vanuit een roulerende werkgroep verlaten. Binnen de vergadering wordt
geen coördinator voor de wintervogel gevonden. Geprobeerd wordt ook leden van het GVN (Goois
Vogel Net) bij de jaarvogel te betrekken.
4
Nieuwe leden
Begin volgend jaar wordt er door het Coördinatie Team weer de tweejaarlijkse nieuwe ledenavond
gehouden. Leden die zich in de jaren 2003 t/m 2006 hebben opgegeven zullen schriftelijk benaderd
worden. Aan deze ledenavond zal op een nader te bepalen tijdstip een excursie voor nieuwe leden
gekoppeld worden.
5
Nieuwe Broedvogelatlas Noord-Holland
Uitgaande van een grootte van ons werkgebied van ± 300 km2 zouden door samenvoeging van
blokken (5 x 5 = 25 km2) ‘eenheden’ ontstaan waarvoor in totaal 12 coördinatoren nodig zijn. Geen
van de aanwezigen werpt zich op als coördinator. Door de in 2002 verschenen broedvogelatlas van
SOVON staat de meerwaarde van deze atlas voor niet iedereen vast en lopende en nieuw te
ontwikkelen activiteiten binnen de VWG komen in het geding.
Ook op de voorlichtingsavond van 20 oktober voor geïnteresseerde VWG-leden, waar de nieuwe
Broedvogelatlas NH werd toegelicht door Kees Scharringa, blijkt er weinig enthousiasme te zijn
voor de nieuwe atlas; voor de zaal was de conclusie duidelijk: niet meedoen als VWG!
6
SOVON-controle legselvergoedingen door de ANV Ark & Eemland in de Eempolders
Er volgt een korte discussie over de vraag wat we moeten verstaan onder ‘gekwalificeerde tellers’
die de controle moeten uitvoeren, van wie de vraag aan de VWG om evt. het project te coördineren
en/of tellers te leveren afkomstig is, in hoeverre het binnen ons werkgebied valt en welke gevolgen
het mogelijk heeft voor de weidevogelbescherming.
We zijn het snel eens: dit is geen klus voor de VWG. Bovendien brengt het geldbedrag dat
beschikbaar komt voor het uitvoeren van de tellingen onvoorziene risico’s met zich mee als we de
uitvoering onder de verantwoordelijkheid laten vallen van de VWG.
7
Begrotingen Werkgroepen
Het is vanaf dit jaar de bedoeling dat de begrotingen van de diverse werkgroepen uiterlijk 15
september bij André Kerhof binnen zijn. Door dit nieuwe tijdpad kan de totale begroting van de
vereniging besproken en vastgesteld worden door de najaarsledenvergadering (donderdag 24
november).
Er is een ‘Eempolderpot’: geld dat er nog is van een reeds lang geleden gehouden publieksactie
met het doel bedreigingen van de Eempolder te keren. Het geld is bezit van de VWG Utrecht en
onze VWG. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Nu wordt er vanuit het bestuur van onze VWG
gevraagd om met voorstellen te komen wat er met dat geld gedaan kan worden. Een werkgroep
bestaande uit Jelle Harder, Dick Jonkers, Jan Mooij en Gert Bieshaar heeft de volgende voorstellen
gedaan:
- Geld te reserveren voor de uitgave van een boekje over 30 jaar tellingen in de Eempolder door
Jan Mooij.
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- Geld te besteden aan de oeverinrichting bij het Raboes ten behoeve van moerasvogels,
een windmolentje bij een plasje aan de Eem en enkele ijsvogelwanden.
8
Diverse ter tafel komende zaken en rondvraag
Dick Jonkers die het voortouw heeft genomen bij de Werkgroep Digitale Waarnemingen meldt, dat
de werkgroep in oktober met een nieuw digitaal waarnemingsformulier naar buiten komt.
Er wordt vastgesteld dat er nog steeds geen coördinator voor de Werkgroep Ganzen en Zwanen is.
Op de hoek Bloklaan – Vecht (onder Loenen) ligt in ons werkgebied het oude bosgebied Vegtlust,
omringd door weilanden. De bedoeling is dat hier een moerasvogelgebied gecreëerd wordt met
kijkhutten. Engbert van Oort vraagt zich af of de VWG hiervan op de hoogte is en hierbij ook nog
een rol gaat vervullen.
Vraag aan het bestuur: zijn de eigendommen van de VWG geregistreerd? Het vastleggen van zo’n
registratie behoort toegevoegd te worden aan één van de functie-omschrijvingen die momenteel
plaatsvinden waardoor bij overdracht van de betreffende functie eigendommen van de VWG niet in
de vergetelheid raken.
Guus Proost neemt afscheid van Nico Klippel en Anco Driessen en bedankt hen met het boek ‘Atlas
van de Natuur in de Vechtstreek’ voor het vele werk dat zij als coördinatoren van resp. de
Werkgroep Eempoldertellingen en Nestkastenonderzoek op uitstekende wijze verricht hebben:
chapeau! Jan Mooij en Ronald Beskers zijn waardige opvolgers die al enige tijd enthousiast hun
taak overnemen.
Volgende vergadering: dinsdag 10 januari 2006.
WIST U DAT:
• de Werkgroep Steenuilen meer leden heeft dan steenuilen
• de Werkgroep Kerkuilen heeft vastgesteld, dat in ons werkgebied twee paar Kerkuilen gebroed
hebben in bosuilenkasten, het moet niet gekker worden
• er door de Werkgroep Watervogeltellingen steeds minder kuifeenden op het Gooimeer geteld
worden
• Jan Mooij bijna klaar is met de verslaggeving van de Eempoldertellingen vanaf 1991 tot en met
2002
• de Werkgroep Weidevogelbescherming meer kievit- (58), meer grutto- (7) en meer
scholeksternesten (10) gevonden heeft, maar minder tureluurnesten (12)
• er in Buitenvaart-Zuid meer jonge Grutto’s uitvliegen dan in de hele Zuidpolder te Veld
• dat de Oeverzwaluwen beleefd afzagen van de puike wand in de Groeve Oostermeent en de
voorkeur gaven aan in de buurt liggende, armoedige sleuven van nog geen halve meter hoog
aan weerskanten van kuilgrasbulten
• dat twee door het Vogelringstation Het Gooi geringde Oeverzwaluwen door een ringploeg in
Italië gevangen, gecontroleerd en weer losgelaten zijn
• dat de Telpost al meer dan 100.000 trekvogels geteld heeft
• dat de Spreeuw en de Huismus uit de vogeltoptien van de Gooise tuinen verdwenen zijn
• dat ondanks hun afname de Huismussen een geduchte concurrent blijken te zijn van de
Huiszwaluwen
• Witte kwikstaarten de Werkgroep Boerenzwaluwen hartelijk danken voor de aangebrachte
plankjes onder bruggen en duikers
• 13 soorten vogels onderdak vonden in de nestkasten van de Werkgroep
• de Torenvalken voor het eerst sinds jaren een groter aantal broedsels hadden; nu het aantal
jongen nog
• door de Werkgroep IJsvogels dit jaar maar liefst 23 nieuwe ijsvogelwanden gemaakt zijn
waarmee het totale aantal komt op ruim 60
• het aantal vastgestelde territoria van de Grote karekiet in de Loenderveense plassen dit jaar
waarschijnlijk boven de 15 zal uitkomen
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in het Spanderswoud Raven gebroed hebben?
Namens het

Coördinatie Team Subgroep Avifauna
Cor de Kruif, secretaris CT
De Dam 72, 1261 KV, Blaricum
tel. 035-5258299
emailadres: cor.francisdekruif@wanadoo.nl

Adressen
Werkgroepen Subgroep Avifauna

Coördinatoren

Guus Proost
1. Watervogeltelling
Rob Kole
2. Midwintertelling
Jan Mooij
3. Eempoldertellingen
Gert Bieshaar/ Frits During
4. Weidevogelnestbescherming
Fernand Jager
5. Tuinvogelonderzoek
Dick Jonkers
6. Gier-, oever- en huiszwaluwen
Dick Jonkers/ Jelle Harder
7. Boerenzwaluwen
Fred van Klaveren
8. Telpost Corversbos
Dick Jonkers
9. Ces / Vogelringstation
Ronald Beskers
10. Nestkasten
Frank van de Weijer
11. Steenuilen
Harry de Rooy/ Gerard Mijnhout
12. Kerkuilen
Hanneke Sevink
13. Roofvogels
Jelle Harder
14. IJsvogels

tel. nrs.
035 52 51 661
033 29 99 408
035 54 29 725
035 53 11 002
035 69 33 553
035 52 60 456
035 52 60 456
035 65 61 341
035 52 60 456
035 53 87 341
035 53 11 207
035 62 89 470
035 54 21 019
035 69 37858

g.proost@tiscali.nl
rkole@wxs.nl
mooij.noorman@planet.nl
g.bieshaar@wanadoo.nl
f.c.jager@planet.nl
dickjonkers@tiscali.nl
dickjonkers@tiscali.nl
f.vanklaveren@natuurmonumenten.nl
dickjonkers@tiscali.nl
beskers@quicknet.nl
fh.vd.weijer@hccnet.nl
harryderooij@planet.nl
hannekesevink@freeler.nl
jelleharder@hetnet.nl

Jeugdgroep adopteert eilandjes bij Huizen
Huizen 5 nov. '05 jeugdgroep 2.: Ze staan te trappelen om te beginnen, zoveel eilandjes voor ons
die een schoonmaakbeurt nodig hebben. Op het eerste eiland zijn ze vorig jaar al bezig geweest, nu
gaan ze het grondig aanpakken. Het weer zit eerst niet mee, regen, maar gelukkig het waait over en
de zon komt ook meehelpen. Nu de boten nog,
want daarmee moeten we naar de overkant.
Van de twee boten is er maar een die de wind
kan trotseren, maar dan moeten we wel de pier
op, we gaan niet het eerste, maar het laatste
eiland onderhanden nemen. De oversteek is
spannend en nat maar met dat ze aan land
komen gaan de handschoenen aan, de mouwen
worden opgestroopt en het wordt een heuse
aanval op alles wat groen is. S.B.B.heeft goed
gezorgd voor het natje en het droogje om allen
op werkpijl te houden. Ouders helpen ook een
handje en geloof me , we hebben het beslist
niet koud.
Het wordt een wedstrijd om het hele eiland voor de lunch schoon te hebben, dan krijgen we als
beloning: ….. het volgende eiland. Helaas de boten komen te vroeg om ons weer naar de vaste wal
te brengen en dat duurt een poosje als we maar in kleine groepjes over kunnen.
- Zijn ze teleurgesteld? Nou en of, het was net niet klaar.
- Zijn ze trots? Nou en of en met recht, ze hebben geweldig gewerkt, ze zijn écht een werkgroep
voor vogels, vandaag!
P.S. Vogels hebben we weinig gezien, die waren gevlogen!
N.B. De jeugdgroep gaat, in samenwerking met S.B.B., de eilanden adopteren voor, het
schoonmaak werk, we kunnen meerdere keren per jaar zoiets organiseren met beide groepen en de
hulp van volwassenen.
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Oproep voor V.W.G.ers die jong van hart zijn, om onze jeugd te begeleiden
Tijdens het cursusjaar (vogelherkenningscursus voor de jeugd). Bel voor inlichtingen,
A.C.L.van Klaveren-van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, tel. 035 6561426

Vogelexcursie 30 oktober naar Delta Schuitenbeek
Sylvia Birnie
Dit ‘nieuwe stukje natuur’ ligt in het randmeer bij Strand Nulde. Neem de A28 richting Zwolle,
afslag Strand Nulde en dan parkeren bij het Mercurehotel. De Delta en de dijk liggen in het
randmeer, achter het hotel.
Delta Schuitenbeek is genoemd naar de Schuitenbeek die hier in het Nuldernauw uitmondt.
Vanwege de landbouw is het beekwater nogal fosfaatrijk en het leek de dames en heren
natuurbeheerders wel handig als die fosfaten niet in het wilde weg door de randmeren gingen
zwerven. Vandaar dat ze een dijk opwierpen waarachter het water als in een soort heliofietenfilter
gereinigd zou worden. Prettige bijkomstigheid voor de watervogels is dat hierdoor een rustig
gebiedje ontstaat met eilandjes en rietkragen, en zonder boten.
Op de dag van de excursie was het schitterend
weer, zonnig en warm en weinig wind, ideaal
om vogels te kijken. Naast de excursieleiders
Piet Spoorenberg en Adrie Vermeule waren er
zo’n dertig deelnemers. We liepen eerst een
rondje om het Mercurehotel en werden al snel
verrast door een IJsvogel die een meter of
dertig van ons vandaan rustig op een
dammetje zat te zonnen. Af en toe vloog hij
op om een paar meter verderop weer neer te
strijken en eenmaal dook hij het water in om
een visje te verschalken. We hadden alle tijd
om de kijkers en telescopen te installeren en
dankzij de zon waren de kleuren heel goed te zien! Een eindje verderop hoorden we Kneutjes in een
groepje wilgen, maar ze lieten zich niet zien! In de verte boven het water zagen we grote groepen
Wilde zwanen arriveren. Volgens sommige deelnemers waren het er uiteindelijk wel driehonderd!
Ze streken neer op het water van de Delta en later zagen we ze duiken, poetsen en met elkaar
bekvechten. Vanaf de dijk zelf hebben we, buiten de Wilde zwanen, vooral heel veel Smienten
waargenomen. Eveneens prachtig op kleur vanwege het zonnige weer. Al turend, kletsend en
koffiedrinkend drentelden we richting vogelkijkhut. We zagen onder meer Bergeenden,
Slobeenden, Wintertalingen, een Oeverlopertje, een Bonte kraai, een overvliegende Sperwer die alle
Smienten op de wieken joeg en een Watersnip die helaas veel te snel in het riet wegdook! De
kijkhut zelf hebben we niet gebruikt, de vogels zaten veel te ver om zich iets van ons aan te trekken
en vóór de hut was het zicht veel beter. Na twee uur zijn we weer teruggegaan naar de auto’s. Een
prima gebiedje om watervogels te kijken!
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Ontvangen literatuur
Samenstelling: Paul Keuning
Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.
Argus jg 30 (3) sept. Blad van de Faunabescherming. De
pluimveegriep kan volgens de redactie niet door wilde
vogels verspreid worden. In de stijl van ‘van dik hout
zaagt men planken’ maakt H. Niesen duidelijk dat de
lobby van boeren en jagers er voor zorgt dat het
faunabeheer steeds verder verwijderd raakt van moreel en
wetenschappelijk verantwoord beleid: vossen mogen
onbeperkt bejaagd worden, net als ganzen in de zomer. H.
Niesen vindt het een slecht idee om Korhoenders uit het
buitenland te importeren om ze uit te zetten op de
Veluwe, omdat die niet optimaal aangepast zijn aan de
Nederlandse omstandigheden.
Boomblad, Alterra jg 17 (4) aug.’05 - Spannend
onderzoek: wie roven de nesten van de weidevogels leeg?
Alterra heeft met camerabewaking van nesten en met
behulp van zendertjes op kuikens achterhaald dat lang niet
altijd vossen schuldig zijn aan de eier- en kuikenroof.
Aangetoond is dat er meerdere daders op de loer liggen:
de roof door Kraaien, Buizerds, Bruine kiekendieven,
Blauwe reigers en hermelijnen is op video vastgelegd.
Ook is duidelijk dat de predatie toe neemt.
Dier en Milieu, jg 80 (4) aug.’05 – Blad voor handhavers
van de wet. H. Rombout heeft uitgezocht wat de wet zegt
over het gebruik van lokvogels. Houten, plastic - of
andere imitaties van vogels zijn verboden. Bij de jacht
mogen alleen Wilde eenden en Houtduiven als lokvogel
gebruikt worden, mits niet verminkt of gekortwiekt. Voor
het beheer van een gebied mogen verder gefokte tamme
Eksters, Kauwen of Zwarte kraaien ingezet worden.
De Domphoorn, jg 39 (2) juni ’05 Natuur- en
vogelwacht De Vijfheerenlanden (Leerdam en omgeving).
Naast de waarnemingslijst weinig vogelnieuws (leuke
soorten: Baardmannetje, Blauwborst, Boomvalk,
Kemphaan en Spotvogel).
Tussen Duin & Dijk jg 4 nr 3 Natuur in Noord-Holland.
D. Tanger verzamelt gegevens over jonge Kolganzen in
N-Holland. In Waterland en in de Vechtstreek komen
percentages voor van 25% juveniele Kolganzen. Het lijkt
waarschijnlijk dat het jongen betreft die met hun
familiegroep al vroeg uit het broedgebied op de grens
tussen Polen en Duitsland vertrokken zijn. M. vd Lee
‘Moderne laagstam-fruittuinen in West-Friesland hebben
aantrekkingskracht op een flink aantal vogelsoorten. Een
broedvogeltelling op Texel laat een toename van het
aantal soorten zien van 215 (2004) naar 238 dit jaar. Veel
bijeneters dit jaar!
Dutch Birding jg 27 (4) ’05 Voor de globetrotter veel
zeldzame waarnemingen, vaak met foto. Voorbeelden:
Kaukasische Strandleeuwerik, of de Witkruinroodstaart.
Gedocumenteerde waarnemingen uit onze omgeving:
Terekruiter, Slangenarend, Iberische Tjiftjaf, Grauwe

Fitis, Woudaapje, Noordse Nachtegaal, Roodkopklauwier
en een Witvleugelstern.
Ficedula jg 34 (2) juni ‘05 Twentse VWG. L ten Voorde
‘Eerste broedgeval van de Kluut in Twente, op het
Buursezand.’ Door toepassing lokgeluiden op het
ringstation Overdinkel is het aantal vangsten enorm
toegenomen. Broedresultaten van de Grote Gele
Kwikstaart zijn beter dan ooit tevoren. Boerenzwaluwonderzoek: de terugloop van het aantal veeboeren leidt tot
een vermindering van het aantal ‘kernboerderijen’,
boerderijen waar de Boerenzwaluw wil broeden.
De Gierzwaluw jg 43 (2) aug. ’05 VWG Amsterdam. Ph.
Derks melden een verdere toename van het aantal
Krooneenden in Groot-Amsterdam.
De grauwe gans jg 21(5) ’05 Vogel- en natuurwacht
Zuid-Flevoland. R. Alma Keizerarend bij Kamperhoek in
april 2005.
Knipselkrant jg 29 (3) juli ’05 uitg Faunabescherming.
Veel jagers- en vossengeweld: afschot van 40 vossen in
Gooi, juni ’05.
De Korhaan jg 33 (3) juli ’05 B. Natuurpunt
Noorderkempen. Op 6 maart maar liefst 96 Pestvogels bij
Kijkuit.
De Kruisbek jg 48 (4) sept. Vogelwacht Utrecht. W.
Stoopendaal is coördinator in de provincie Utrecht voor
broedvogeltellingen voor SOVON. Hij doet verslag van
de tellingen dit jaar, waarbij het Kleinst Waterhoen bij
Tienhoven krenten in de pap zijn. Ook de 449 paar
Oeverzwaluwen in de zwaluwwand in Bunschoten zijn
leuk om te vermelden.
Meerkoet (3) ’05 Natuurver. Wieringermeer. O. Zijlstra
doet verslag van een bezoek aan een nieuw vogeleiland
boven Medemblik in het IJsselmeer. Staatsbosbeheer
zorgt voor het vrij houden van vegetatie. Dit jaar
broedden er al honderden Aalscholvers, tientallen Kluten
en verder Bontbekplevieren, Visdieven, en Dwergsterns.
Mens en Natuur jg 56 (3) ’05 magazine van het IVN.
Geen specifiek vogelnieuws.
Mourik (1) ’05 VWG Rijk van Nijmegen. H v Diek
over de oprukkende Orpheusspotvogel. K. Eradus Veel
schaarse en zeldzame broedvogels rond de Kraaijenbergse
plassen bij Cuijk. M. Hornman Overwinterende
Klapeksters in de Ooijpolder. F. Majoor Vogels ringen op
de CES in de Ooijse Graaf. (CES = constant effort site):
opvallend veel Buidelmezen.
Van Nature jg 15 juli/aug. (7/8) 05 Ver
Natuurmonumenten. Het Naardermeer en Eemland zijn
aangewezen als aardkundig monument, wat inhoudt dat
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dit gebieden zijn met karakteristieke kenmerken: het
Naardermeer doordat het een oorspronkelijk veenmeer is
en Eemland is bijzonder door de kolkgaten, die ook wel
wielen of waaien worden genoemd. Ze zijn ontstaan door
vroegere overstromingen van de Eem en nu zijn ze
interessant vanwege de eenden en weidevogels.
Van Nature jg 15 sept. (9) 05 Ver Nat. Mon. Gefaseerd
maaibeheer goed voor insecten en de vogels. Het boek
van de stuurgroep avifauna ‘Vogels van
Schiermonnikoog’ toont aan dat het met de
soortenrijkdom van broedvogels in bos en struweel op het
eiland wel goed gaat, maar in het open veld en in de
duinen wordt een sterke afname geconstateerd.
NatuurNabij jg 33 (3) sept. 05 IVN Eemland. De IVN
vwg Soest, die samenwerking zoekt met onze
vogelwerkgroep, zet zich met succes in voor de uilen. In
het Soesterveen was een kast bezet door de Kerkuil.
Verder een artikel over de ecologische betekenis en de
geschiedenis van de Zomerdijk in de Eempolder.
Landschap Noord-Holland jg 32 (3) sept.’05 Landschap
N-H heeft een atlas uitgegeven over de ‘Natuur in de
Vechtstreek’. Het is het resultaat van jaren onderzoek
naar planten, dieren en cultuurhistorie. Prijs € 15,- te
koop in Castricum. F. Buissink ‘Soms is het succes van
Wilde ganzen een probleem.’
Onze Waard jg 35 (3) herfst ’04 Natuur- en vogelwacht
“De Alblasserwaard” . HJ v Dijk Volgspot op de Grauwe
Vliegenvanger; 2003 was geen geweldig jaar.

Terra jg 1 (5) juli 05 Opinieblad van stichting Natuur en
Milieu. De Biesbosch gaat op de schop. Het tij keert terug
en daarmee de bies in het bos. In het sept.-nummer (6)
geen vogelnieuws.
Vanellus jg 58 (4) aug. ’05 Bond van Friese
Vogelbeschermingswachten. J. Jukema ea doen verslag
van veldonderzoek naar de Aziatische Goudplevier op
locatie in Mongolië. Jaarverslag 2004 van de commissie
broedzorg. S. Stilma Beschermingsplan voor de
Gierzwaluw.
Het Vogeljaar jg 53 (3) ’05 J. Philippona
‘Leeftijdsstelling bij de Kolgans’ M. Bobek De trek van
de Zwarte Ooievaar. In nr (4) O. Plantema NoordoostGriekenland tijdens de voorjaarstrek. H vd Kooij De
broedseizoenen 2003 en 2004 van de Purperreiger. Met
10% van de populatie in Nederland telt het Naardermeer
zeker mee, maar tegen Zuid-Holland, waar 40% broedt
kunnen we niet op. J. Benoit doet verslag van 5 jaar
samenwerking West-Brabantse vwg en Poolse
vogelbeschermers. G. Wassink over De Oehoe.
Het Vogeljaar jg 52 (6) ’04 P. Maréchal ‘Hoe staat het
met de ringmus?’ De trend is afnemend. L. vd Bergh ‘De
Canadese gans.’
Vrienden van het Gooi (2) ’05 Weinig vogelnieuws in
dit nummer. Nog op zoek naar milieu-argumenten voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2006? Lees over de
plannen van Hilversum en over de A-6/A-9.

VWG website wordt vernieuwd
De website van de VWG wordt vernieuwd. De nieuwe beheerder Helmoet Vos (hvos0@chello.nl)
heeft al een deel van de informatie geactualiseerd en enkele uitbreidingen toegevoegd. Het
programma van de excursies en de lezingen is weer up to date. Het is mogelijk om via de website
foto’s te bekijken van VWG activiteiten, zoals de weekends. Op experimentele basis is gestart met
een discussieforum, waar iedereen zijn opmerkingen kwijt kan en in discussie kan gaan met
anderen.
In de komende tijd willen we in overleg met de subgroepen de informatie op de website verder
actualiseren. Daarnaast willen we het gebruik van de website verder ontwikkelen. Ideeën en
suggesties daarvoor kun je kwijt op het discussieforum. Het adres van de website is www.vwggooi-eo.nl. Daar kun je het zelf zien.
Onze vorige beheerder Rik Prins wil ik nog bedanken voor zijn bijdrage aan de website in de
afgelopen periode. Door drukke familieomstandigheden kwam hij daar steeds minder aan toe, en
dat heeft geleid tot zijn besluit om te stoppen.
Rien Rense
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VELDWAARNEMINGEN
Samenstelling: Engbert van Oort
Kuifduiker
Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Zwarte ibis
Lepelaar
Kleine zwaan
Casarca
Wintertaling
Pijlstaart
Brilduiker
Zeearend
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Havik

27-10-05
18-06-05
29-05-05
27-06-05
29-09-05
v.a.31-04
18-08-05
18-08-05
v.a.22-09
27-10-05
13-11-05
13-11-05
v.a.29-08
13-11-05
30-08-05

1
1
1
1
1
7x
140
18
23x
600
8
1
7x
2
1

Havik
Sperwer
Visarend
Visarend
Torenvalk
Smelleken
Boomvalk
Slechtvalk
Waterral
Kemphaan
Bokje

v.a.01-10
v.a.29-08
03-09-05
09-09-05
v.a.24-09
01-11-05
v.a.27-07
09-10-05
v.a.22-10
03-08-05
15-10-05

5x
12x
1
1
2
1
5x
1
4x
22
1

Watersnip
Watersnip
Wulp
Witgatje
Geelpootmeeuw
Pontische meeuw
Reuzenstern
Halsbandparkiet
Bosuil
Velduil
Gierzwaluw
IJsvogel
Groene specht
Zwarte specht
Grote Bonte specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Waterpieper
Paap
Roodborsttapuit
Tapuit
Kramsvogel
Grote lijster
Tuinfluiter
Tjiftjaf
Grauwe vliegenvanger
Zwarte mees
Raaf
Huismus
Putter
Kneu
Kruisbek
Goudvink
Appelvink

30-09-05
30-09-05
08-07-05
03-08-05
13-09-05
13-09-05
03-09-05
25-10-05
v.a.11-10
15-10-05
27-09-05
v.a.01-09
v.a.29-06
v.a.03-09
09-11-05
v.a.02-07
02-08-05
v.a.22-10
29-08-05
v.a.18-06
29-08-05
24-09-05
v.a.02-10
01-10-05
13-11-05
29-08-05
20-09-05
29-08-05
03-08-05
v.a.04-06
04-06-05
30-10-05
v.a.05-09
19-08-05

3
200
87
1
1
1
2
13
3x
2x
1
5x
6x
3x
1
9x
3
12
9
3
7
5
6
1
1
8x
30
1
100
19
18
7
7x
3

Pier Huizen, C. de Vink, foeragerend
Oud Naarden, V.R.S., overvliegend
Noordpolder te Veld, Eemnes, D. Jonkers, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend
Nieuwe Keverdijksepolder, C. de Vink, rustend
div.locaties, G. Bieshaar, foeragerend en rustend
Gooimeer, Aalberg, Huizen, C. de Vink, foeragerend en rustend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend en rustend
Hilversums Wasmeer, E. Klomp, foeragerend en rustend
Gooimeer, tussen Oud Naarden en Pier, C. de Vink
Gooimeer t.h.v.Oud Naarden, V.R.S., foeragerend
Oud Naarden, Naarden, V.R.S. overvliegend
div.locaties, D. Jonkers, M. de Graaf, H.van Tol, V.R.S.
2 locaties, D. Jonkers, V.R.S., foeragerend en overvliegend
Naarderstraat, Huizen, C. Holzenspies, jagend in de tuin kwam ze Carla tegen
die niet van plan was zich te slachtofferen
div.locaties, E. Klomp, V.R.S., veelal foeragerend
div.locaties, E. Klomp, H.+ N. van Tol, V.R.S., veelal foeragerend
Oud Naarden, Naarden, V.R.S., overvliegend
Polder Holland, Loenen, E. van Oort, noordelijk overvliegend?
2 locaties, E. Klomp, beide keren jagend
Eemmeer, Eemnes, D. Jonkers, foeragerend
2 locaties, G. Bieshaar, H. van Tol, veelal foeragerend
Oud Naarden, Naarden, V.R.S., overvliegend
div.locaties, M. de Graaf, D. Jonkers, V.R.S., gehoord en gezien
Volkersweg, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend en rustend
Bovenmeent, Hilversum, C. de Vink, vloog mee in/ naast een groep van 40
watersnippen
wijk Hoefijzer te Loenen, G. + E. van Oort, overvliegend
Bovenmeent, Hilversum, M. de Graaf, D. Jonkers, foeragerend
Geerenstreek, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend
Maatpolder, Eemnes, G. Bieshaar, rustend
Eilandje bij Huizerpier, Huizen, W. le Clercq, rustend
Eilandje bij Huizerpier, Huizen, W. le Clercq, rustend
Oud Naarden, V.R.S., overvliegend en foeragerend
Kickestein, Loenen, H. + N. van Tol, overvliegend
2 locaties, E. Klomp, H.+ N. van Tol, roepend
Zuiderheide, Laren, E. Klomp, vanuit de heide opvliegend
Nijverheidswerf, Bussum, C. de Vink, laat exemplaar
5 locaties, D. Jonkers, J. Harder, A. Kerkhof, H. van Tol
5 locaties, G. Bieshaar, M. de Graaf, D. Jonkers, E. Klomp, V.R.S.
3 locaties, E. klomp, V.R.S., roepend en overvliegend
Raboes, Eemnes, D. Jonkers, opvallende plaats
2 locaties, G. Bieshaar, overvliegend, foeragerend, rustend
Pluismeer, Lage Vuursche, G. van Oort, foeragerend
3 locaties, M. de Graaf, D. Jonkers, allen foeragerend
Westerheide, Laren, G. Bieshaar, foeragerend en rustend
2 locaties, G.+ E. van Oort, V.R.S., foeragerend en rustend
3 locaties, G. Bieshaar, J. le Clercq, D. Jonkers, foeragerend
Westerheide, Laren, E. Klomp, overvliegend
Oud Naarden, V.R.S., overvliegend en rustend
Wakkerendijk, Eemnes, D.Jonkers, foeragerend
wolfskamer, Huizen, D. Jonkers, uitsluitend gehoord
Centrum Vreeland, H.van Tol, foeragerend
Rijksstraatweg, Nieuwersluis, H. van Tol, foeragerend
Boekesteijn, ’s-Gravenland, H. van Tol, overvliegend
Nieuwe Maatweg, Eemnes, G. Bieshaar, foeragerend bij boerderij
3 locaties, G. Bieshaar, G. + E. van Oort, allen foeragerend
2 locaties, Eempolder, G. Bieshaar, foeragerend
Boekesteijn, ’s-Gravenland, M. de Graaf, D. Jonkers, overvliegend
5 locaties, D. Jonkers, E. Klomp, foeragerend en gehoord
Zevenenderdrift, Eemnes, G. Bieshaar, rustend.
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Mutaties Ledenbestand dec. 2005
Nieuwe Leden
J M BEEKMAN
R VAN DEN BRINK
MW T ELEVELD
MW M W ESSENBURG
H GEERTSEMA
MW J GEERTSEMA
J G M GIESKENS
MW B GOROG
M DE KONING
A KROON
G VAN MERRIENBOER
MW J M SMIT
S STALENHOEF
MW J TERLOUW - VAN DER HAM
MW S VERMAAS
M A WELSBY
F WOLFSWINKEL

FRANS HALSLAAN 21
VONDELSTRAAT 4
KORBEEL 4
ONDERWEI 5
TIJM 15
TIJM 15
VINKENHOF 29
DI LASSOSTRAAT 66
FRIESEWAL 30
REIGER 1
PACHTER 16-A
Jacob van Campanlaan 78
BRUINJOOST 8
MERELLAAN 48
EIKBOSSERWEG 250
EEMNESSERWEG 139
KREKELMEENT 126

1213 BJ
1321 VV
1261 LC
1273 TA
1273 EB
1273 EB
3741
3766 EC
1274 HE
1261 ST
3834 CE
1214 KN
1241 HN
3738 EG
1213 SE
1223 GD
1218 EG

Hilversum
ALMERE
BLARICUM
HUIZEN
HUIZEN
HUIZEN
BAARN
SOEST
HUIZEN
BLARICUM
LEUSDEN
Hilversum
Kortenhoef
Maartensdijk
Hilversum
Hilversum
Hilversum

035
036
035
035
035
035
035
035
035
035
06
035
035
0346
035
035
035

6249207
5340310
5252147
5268233
5256246
5256246
5420440
8810353
5266991
5250640
15075256
6319947
6560622
211673
6781355
6837200
6915752

DR. SCHAEPMANLAAN 76
WESTERGO 21
ISAAC DA COSTALAAN 15
MAJELLAPARK 57
KLAVER 59
KLAVER 59
SUIKERPOT 5

3702 XJ
1274 JM
1401 BG
1406 TS
1273 AK
1273 AK
1241 HK

ZEIST
HUIZEN
BUSSUM
BUSSUM
HUIZEN
HUIZEN
Kortenhoef

030

6927846

035
035
035
035
035

6970271
6945739
6831592
6831592
6834193

Adreswijzigingen
MW C VAN DEN BERG
MW N VAN HEUSDEN
E F KRAAIJ
MW C VAN LIESHOUT-V BEEK
P VD POEL
MW L VD POEL-VAN T HOFF
MW R VELTKAMP

Overleden
J TERLOUW
B VAN WESSEM-HOMOET

MAARTENSDIJK
BUSSUM

Bedankt
MW G BAKKER
T BROUWER
MW E DE BRUIN
J VAN DOORN
L DREXHAGE
MW C B DRIESSEN-VD BERGH
J GERRETSEN
E J GRAATSMA
T J HOFSTRA
MW A M HOFSTRA-PERELAER
P J DE JONG

ALMERE
BAARN
NIGTEVECHT
KORTENHOEF
HILVERSUM
HUIZEN
BAARN
LOENERSLOOT
EEMNES
EEMNES
GEESBRUG

L Kits-van Waveren
W K KRAAK
G MULDER
MW J OFFERMAN
J VAN OORD
W POSTMA
MW K VAN PUFFELEN
Mw E H Schoorl-Henneman
C J SJOBBEMA
F A VD VALK

Uitgeschreven
MW S VAN ES
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HILVERSUM
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HUIZEN
BUSSUM
HILVERSUM
KORTENHOEF
HUIZEN
NAARDEN
AMSTELVEEN
NAARDEN
GRONINGEN
ALMERE

UITNODIGING
25 januari 2006, 20 uur in Cultureel Centrum 't Web, Spinnerie 15 in Loenen aan de Vecht

Reünie Lac du Der-Chantecoq en Bilbao en 2 x info 2006
Nog nagenietend van een besneeuwde voorjaarsreis naar Lac du Der in Frankrijk en een
indrukwekkende bootreis van Engeland naar Bilbao in Spanje, is de “Commissie Buitenland” al
weer druk in de weer met de voorbereidingen voor de volgende trips in 2006. Na Zweden, Turkije,
2x Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Lesbos en Bilbao gaan we misschien wel op
herhaling èn/of doen we iets heel bijzonders.
Daarom zijn alle VWG-ers op woensdag 25 januari 2006 van harte welkom op de avond van de
“Reünie Lac du Der en Bilbao en Info 2006”, welke (gratis) avond als te doen gebruikelijk wordt
gehouden in het Cultureel Centrum 't Web, Spinnerie 15 in Loenen aan de Vecht. Aanvang: 20.00
uur. Op die avond wordt het Verslag Bilbao uitgereikt aan de deelnemers, kunnen foto’s, dia’s en
plakboeken worden bekeken, herinneringen worden opgehaald en vriendschappen worden
bevestigd. Ook kunnen alvast afspraken worden gemaakt wie met wie reist of wie met wie een
hotelkamer deelt.
Uitsluitend (huisgenoot)leden van de VWG kunnen aan deze reizen deelnemen en houd er rekening
mee: vol=vol.
Het wordt een gezellige avond, dus neem gerust uw partner mee.
De Commissie Buitenland bestaat uit: Wim le Clercq, tel. 035 - 6834456, André Kerkhof , tel. 035 6286330 of 06 - 51933045 en Engbert van Oort, tel. 0294 - 234330 of 06 – 12990450.

Start Vogelherkenningscursus op 21 maart 2006
Dinsdag 21 maart 2006 start de Vogelherkenningscursus voor volwassenen en voor kinderen vanaf
16 jaar. Op 6 dinsdagavonden achtereenvolgens van 20.00 - 22.15 uur vertellen we u, met gebruik
van dia's en geluiden, het verhaal van de vogels die in ons land verblijven.
In vier tussenliggende weekenden gaan we met elkaar op excursie in diverse natuurgebieden om de
vogels in het echt te observeren.
Meedoen is alleen mogelijk na opgave bij:
A.C.L.van Klaveren- van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, tel. 035 6561426

De Korhaan, Jrg. 39, Nr. 5

164

Programma 2006
De lezingen zijn in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Zaterdag 14 januari: Dag auto excursie langs de vogelkijkhutten van de Zuid Hollandse en Zeeuwse
eilanden o.l.v. Dick Jonkers en Adrie Vermeule. Vertrek om 7.30 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het
stationsgebouw).
Woensdag 25 januari: reünie buitenland reizen in Loenen: zie vorige bladzijde
Donderdag 26 januari, 20 uur: Lezing Vogels van Zuidelijk Flevoland en Hokaido.
Chris Schenk met dia's over de vogels van Zuidelijk Flevoland voor de pauze en over het Japanse eiland
Hokaido na de pauze. Een mix van lokale vogels uit het voor velen van ons bekende gebied zoals
Kiekendief, Steltloper, Baardmannetje, Blauwborst en andere interessante soorten naast exoten uit het verre
oosten zoals Stellers Zeearend en Japanse Kraanvogel.
Zondag 5 februari: Ochtend excursie naar het Eemmeer o.l.v. Guus Proost en Hugo Weenen. Vertrek om 8.30
uur vanaf de parkeerplaats bij theetuin van Eemnes aan het einde van de Meentweg.
Donderdag 23 februari , 20 uur: Lezing Expeditie naar Finland
Wie zich nog Ed Opperman herinnert met zijn prachtige beelden uit Siberië waar hij deelnam aan een
Russische expeditie kan hetzelfde verwachten over Finland. Een land met vele eigen soorten maar ook
vogels die hier en dan vooral in de winter tot de zeldzaamheden behoren. Uilen, hoenders, steltlopers en
zeevogels zullen de revue passeren. Een mooie gelegenheid om uw kennis wat bij te schaven.
Zaterdag 25 februari: Lange ochtend excursie naar de pier van IJmuiden o.l.v. Jan Bos en Wery Hegge.
Vertrek om 8.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw).
Zaterdag 25 februari: Landelijke Dag in Meppel van de Werkgroep Roofvogels Nederland
Zondag 12 maart: Ochtend wandel excursie naar de Stulp o.l.v. Adri Vermeule en Piet Spoorenberg.
Vertrek om 7.30 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de midgetgolfbaan in Lage Vuursche. We gaan voor
de voorjaarszang van de diverse bos- en heidevogels waar de Stulp en omgeving rijk aan zijn, zoals raaf,
boomleeuwerik, groene en zwarte specht en misschien zien we ook de klapekster nog.
Zaterdag 25 maart: Dag auto excursie naar de IJsseldelta bij Zwolle o.l.v. Erik Hans van Stigt Thans,
Wery Hegge? en Rob van Maanen en/of Frank van de Weijer. Vertrek om 6.00 vanaf het station BussumZuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. De excursie zal voornamelijk
rond Zwolle en Kampen (Vossenmeer) gehouden worden, dit mede afhankelijk van leuke waarnemingen in
de regio. Diverse interessante gebieden en biotopen worden bezocht. Er is zowel kans op vroege trekvogels
als late wintergasten, waarbij eenden, ganzen, steltlopers en roofvogels waarschijnlijk goed
vertegenwoordigd zullen zijn. Voor de liefhebbers bestaat er ook een goede kans op het zien van de ijsvogel,
al zal het bestaande record van 8 waarnemingen tijdens één excursie vermoedelijk niet gebroken worden.
Donderdag 30 maart, 20 uur: Algemene ledenvergadering en presentaties van leden.
De avond begint met de algemene ledenvergadering.
Na de pauze zal één van onze leden zijn of haar dia’s of digitale foto’s laten zien. Wie dat zal zijn is nu nog
niet bekend. Ook korte presentaties zijn welkom. We willen ook zorgen voor een beamer. Als er leden zijn
die graag iets willen laten zien, neem dan contact op met Wim le Clercq, coördinator lezingen VWG,
telefoon 035-6834456. In de volgende Korhaan meer hierover.
Zondag 9 april: Dag wandelexcursie door duingebied Meijendel o.l.v. Wim le Clercq. Vertrek om 6.00 uur
vanaf het station Bussum-Zuid (bij het stationsgebouw). Eten en drinken voor de hele dag meenemen. Dit is
een prachtig duingebied met veel mooie duinmeertjes. Interessant voor het waarnemen van de vele vogels
die met de voorjaarstrek door dit gebied komen.
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Zaterdag 22 april: Ochtend wandel excursie door de bossen van Monnikenberg te Hilversum o.l.v. Dick
Jonkers. Vertrek om 7.00 uur vanaf het parkeerterrein achter de ingang aan de Soestdijkerstraatweg.
Donderdag 29 april, 20 uur: Lezing Vogels uit Spakenburg en Bunschoten
Wim Smeets met een diaserie over de vogels uit de omgeving van Spakenburg-Bunschoten, zijn woonplaats.
Ongetwijfeld voor velen van ons een bekend gebied. Dat er vele soorten zijn die daar nog niet door u gezien
zijn, zal Wim ons vanavond tonen. Beelden van spannende soorten als Visarend, Rode Wouw, Roerdomp en
Waterral.
12, 13 en 14 mei: Kampeer weekeinde in Zuid Limburg Zelfverzorgings-kampeerweekend Zuid Limburg.
We kamperen op de camping Oosterberg in Epen. De excursies starten op vrijdagochtend 12 mei om 10.00
uur en eindigen op zondag in de loop van de middag. Dit wordt echt een wandelweekeinde, waarin we al
wandelend genieten van de omgeving en de daarin voorkomende vogels. Deelnemers krijgen 1 à 2 weken
voor aanvang nadere informatie thuisgestuurd. U dient zich schriftelijk liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk
vóór 1 maart 2006 op te geven bij Joke van Velsen per gewone post (adres achterin de Korhaan) of
elektronische post (jokevanvelsen@planet.nl) met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De
kosten voor kamperen, eten en drinken betaalt iedere deelnemer zelf. Kampeertarieven 2006 zijn nog niet
precies bekend. Voor meer informatie over de camping en de tarieven zie: www.camping-oosterberg.nl. De
kosten bedragen € 5,- per persoon (organisatiekosten). Dit bedrag dient uiterlijk 1 april 2006 overgemaakt te
zijn op postrekening 2529179 t.n.v.Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Hilversum
onder vermelding van “Limburg”.
Zondag 28 mei: Openbare ochtend wandelexcursie rond de Ankeveense plas (Bergse pad en
Dammerkade) o.l.v. onder anderen Joost van Ramshorst, Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Adri Vermeule,
Vertrek om 5.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de R.K. kerk te Ankeveen.
Deze excursie is openbaar en dus zijn ook niet leden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Neem
familieleden, vrienden, bekenden, collega’s een keer mee. Echter, kinderen jonger dan 12 jaar en ook honden
kunnen niet mee. De excursie zal ook bekend gemaakt worden in de regionale pers.
Zaterdag 10 juni: Dag wandelexcursie door het Bargerveen o.l.v. Erik Hans van Stigt Thans, Wouter
Rohde. Vertrek om 5.00 uur vanaf het station Bussum-Zuid (bij stationsgebouw). Eten en drinken voor de
hele dag meenemen en vergeet zonnebrand- en muggenolie niet. Dit wordt een stevige, maar zeker ook
heerlijke wandeling, waarbij we veel minder alledaagse vogelsoorten kunnen tegenkomen, zoals Grauwe
klauwier, Blauwborst, Koekoek, Geelgors, Wielewaal en Geoorde fuut. Daarnaast bestaat, afhankelijk van
het weer, een goede kans op het zien van diverse soorten vlinders, libellen en reptielen. Het gebied herbergt
ook interessante planten en zoogdieren. Kortom een gebied waar u zeker geweest moet zijn.
13, 14 en 15 oktober: Najaarsweekeinde op Terschelling
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 bepaalde
excursie binnen ons werkgebied, maar ondervindt 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). Geprobeerd zal dan worden 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 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.

De Korhaan, Jrg. 39, Nr. 5

166

Kor Haan

167

De Korhaan, Jrg. 39, Nr. 5

Adressenlijst
Postadres VWG:

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Postbus 1028, 1200 BA Hilversum
Postrekening (algemeen) 2529179 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Hilversum
ABN-Amro (algemeen) 43.41.08.790 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Hilversum
Postrekening (uitsluitend contributies) 7874727 t.n.v. V.W.G. Het Gooi e.o., Kortenhoef

Het Vogelwerkgroep Bestuur:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
E.H. van Stigt Thans
Mackayware 30
Sekretaris
R.A. Beekman-Koorenhof Frans Halslaan 21
e.mail: renee.vogelwerkgroep@gmail.com
Penningmeester
A.C.A.M. Kerkhof
Luitgardeweg 28
Overige bestuursleden:
SG Algemene Zaken
SG Avifauna
SG Natuurbescherming
SG Vogelcursus
SG Excursies
SG Communicatie

L.J. Dwars-Van Achterbergh Flamingohof 1
Vacant
F. Kempeneers
Zomerkade 27
vacant
J.J.M. van Velsen
Dotterbloemlaan 39
R. Rense
Elzenlaan 40

8014 RW Zwolle
1213 BJ Hilversum

038-4543991
035-6249207

1211 NB Hilversum

035-6286330

1221 LK Hilversum

06-46352060

1273 SL Huizen

035-5263870

3742 ED Baarn
1214 KM Hilversum

035-6838604
035-6248716

Nuttige Adressen:
De lezingen zijn in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
De verenigingsruimte is in Serviceflat Westerheem, Frederik van Eedenlaan 73, 1215 EM Hilversum: souterrain: trap af; recreatiezaal:
twee trappen op (of lift)
Subgroep Avifauna zie voor adressen van de werkgroepen de rubriek “Uit de veren” elders in De Korhaan
Aanmelding Vogelcursus en aanmelding Jeugdcursus
:A. van Klaveren
Berkenhof 3
Lezingen
J.W. le Clercq
Van het Hoffstraat 28
Promotie en Verkoop
B. v.d. Brink
Klaver 1
Vogelasiel Het Gooi
F.F. van de Woord
Burg. J. Visserlaan 1
Vogelringstation Het Gooi Dick A Jonkers
Koggewagen 3
Waarnemingskaartjes inleveren
E. van Oort Kickestein 57
Wintervoedering Gooi en Vechtland
J.F. Kuijer
Krekelmeent 21
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers: N. Schram C. van Renneslaan 22
Ledenadministratie

: F. Wilms-Schopman

J.C. Ritsemalaan 1

1241 VP Kortenhoef
035-6561426
1223 EE Hilversum
035-6834456
1273 AJ Huizen
035-5258142
1411 BR Naarden
035-6945658
1261 KA Blaricum
035-5260456
3632 WJ Loenen a/d Vecht 0294-234330
1218 EA Hilversum
035-6934871
1403 ES Bussum
035-6933389
1241 AP Kortenhoef

035-6563020

Vogelwerkgroep On-Line:
Vogelwerkgroep op internet http://www.vwg-gooi-eo.nl
beheerder website: Helmoet Vos: hvos0@chello.nl
Het Goois Vogelnet (Dagelijks nieuws van de Vogelwerkgroep via e-mail)
Aanvragen via: Chans@worldonline.nl
St. Wintervoedering aan Koudeslachtoffers
nora.schram@planet.nl

Voor ongelukken en/of problemen, welke ontstaan tijdens activiteiten van de Vogelwerkgroep aanvaardt de vereniging geen
enkele aansprakelijkheid. Deelname geschiedt op vrijwillige basis.

Waarnemingskaartjes kunnen ook bij alle bestuursleden worden ingeleverd. Na overleg kunnen eveneens bij alle bestuursleden nieuwe
kaartjes worden verkregen.
Contributie: De contributie voor de vogelwerkgroep bedraagt minimaal € 16,- per jaar. Na aanmelding bij de ledenadministratie
ontvangen nieuwe leden een welkomstmap met informatie over de vereniging. Voor leden uit één gezin of samenwonenden is er de
mogelijkheid lid te worden als huisgenootlid. De contributie daarvoor is minimaal € 6,- per jaar. Na aanmelding ontvangt u een
acceptgiro. U kunt wachten met uw betaling tot ontvangst van deze acceptgiro.
Schenkingen: Wilt u de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken eenmalig of vaker steunen met een gift, dan zijn deze giften onder
voorwaarden aftrekbaar op de aangifte voor de inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u in uw testament een zogenaamd legaat laten
opnemen ten gunste van de vogelwerkgroep. Het is gewenst dit dan met uw notaris te bespreken.
Opzeggen: Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van elk kalenderjaar.
Declareren: In verband met de afsluiting van de boeken door de penningmeester worden declaraties voor gemaakte kosten uitsluitend
gehonoreerd als deze uiterlijk 31 december via de coördinator van de betreffende subgroep bij de penningmeester zijn ingediend.
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