
1994 Scholekster

Scholeksters nog algemeen in de Eempolders
 Angeline Rijkeboer  

Vanaf 1993 roept Vogelwerkgroep 
Het Gooi en Omstreken elk jaar een 
vogelsoort uit tot ‘Vogel van het jaar’. 
De keuze wordt gemaakt door de 
Subgroep Avifauna, waarbij als criterium 
twee uitgangspunten richtinggevend 
zijn. Ten eerste moet het grote publiek 
er zonder veel problemen aan mee 
kunnen doen, makkelijk herkenbaar 
dus. Tweede selectiecriterium is dat er 
geen recente gegevens voorhanden zijn 
over de verspreiding van deze soort in 
ons werkgebied.

De eerste soort, de groene specht, 
was niet wijd verspreid, maar wel 
makkelijk herkenbaar. Op grond van 
zo’n 70 waarnemingen in 1993 konden 
35 territoria worden vastgesteld, 
voornamelijk op de zandgronden.

Vogels van het jaar

De groene specht was vogel van het jaar 1993. 

1995 Putter

Putter Roelof Molenaar  

De scholekster was de tweede ‘vogel 
van het jaar’ voor onze VWG. Maar 
liefst 161 waarnemingskaartjes werden 
ingestuurd. Er werden 1715 scholeksters 
geteld met als topmaanden maart 
en april. Vogels werden gezien in het 
Vechtplassengebied en de landgoederen, 
maar ook de zandgronden van het Gooi 
en natuurlijk de Eempolders waren 
goede gebieden. Winterwaarneming 
zijn schaars. In maart komt de trek op 
gang en stijgt het aantal waarnemingen 
snel. Tot ver in april worden behoorlijke 
aantallen geteld maar daarna verdwijnen 
ze naar de broedplekken. In juli lopen de 
aantallen al weer terug en het najaar 
beperkt het zich tot enkele incidentele 

waarnemingen. De voorjaarsgroepen 
van 10 tot 100 exemplaren worden 
sozen genoemd en bevinden zich op 
diverse plekken in ons werkgebied. 
In de Eempolders werden minimaal 
18 broedgevallen gevonden, maar 
dat aantal wordt enkele malen hoger 
geschat. In het Gooi zelf schatte men 
zo’n 14 broedparen. Maar vreemd genoeg 
schatte men het totaal aantal paren op 
maar liefst 300!!! Wellicht een nulletje 
teveel? In diverse Gooise plaatsen 
werden broedgevallen vastgesteld op 
daken van fabrieken en flats.

Bron: Jonkers, D.A., 1995. Scholeksters tussen 

Vecht en Eem in 1994. De Korhaan 29(3): 70-73

Wie kent niet de putter afgebeeld op 
het 17e eeuwse schilderij van Fabricius? 
Ook bij volièrehouders was en is het 
een geliefde vogel. In het Gooi was 
het tot ver in de 20ste eeuw een 
schaarse broedvogel die voornamelijk 
in de wintermaanden gezien werd in 
elzenbomen, vaak samen met sijsjes. 
Dit vooral in het Vechtplassengebied. In 
totaal zijn er 207 waarnemingskaartjes 
in 1994 ontvangen. De hoogste 
aantallen vogels werden gemeld in 
het voorjaar en een kleine piek tijdens 
de trektijd in oktober. In de jaren 90 
werd het aantal broedparen geschat 
tussen de 150 en 300 broedparen. Dit 

aantal kon worden bevestigd in het 
‘putterjaar 1995’, maar er waren nog 
de nodige witte plekken. Dit waren 
bijvoorbeeld de polders tussen Muiden 
en Breukelen en tussen Loosdrecht en 
Ankeveen. De auteur schat het aantal 
daardoor zelf hoger en komt op 400 
tot 500 broedparen. Er werden door 
waarnemers zo’n 50 nesten gevonden, 
vaak opzichtig in een boom.

Bron: Van Klaveren, A.J., 1996. Putters tussen 

Vecht en Eem in 1995. De Korhaan 30(2): 47-48.
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1996 en 2010 
De Koekoek

  Koekoek Andrea Rietbergen

1997 Torenvalk

Biddende torenvalk Hugo Weenen

1998 en 2007 
Huismus

Huismus Angeline Rijkeboer

Reden om deze soort opnieuw onder 
de loep te nemen is het feit, dat 
hij op de Rode Lijst staat met de 
vermelding ‘kwetsbaar’ en dat hij in 
aantal sterk achteruit gaat. Er werden 
281 waarnemingen in 2010 uit ons 
werkgebied doorgegeven, waarvan de 
helft in de maand mei. Het zwaartepunt 
van de plekken, waar zijn een ei dropten 
in het nest van een waardvogel, lag in 
de Vechtstreek, van Naarden tot en met 
Loosdrecht en langs de oevers van het 
Gooi- en Eemmeer. Op de zandgronden 
van de Utrechtse Heuvelrug is dit een 
schaarse vogel en op de hei ontbreekt 
hij helemaal.
Het aantal te berekenen territoria op 

grond van deze waarnemingen ligt rond 
de 53. Op grond van Scharringa, C.J.G. 
et al. ‘Atlas van de Noord-Hollandse 
broedvogels’ is een aantal van 50 tot 80 
broedparen in ons werkgebied alleszins 
aannemelijk.
Beschermende maatregelen liggen 
voor een belangrijk deel buiten onze 
invloedssfeer, omdat de koekoek maar 
vijf maanden in ons land verblijft. In juli/
augustus begint de uittocht naar Afrika 
al. Het zou interessant zijn om meer 
te weten te komen over de trekroutes, 
daar is weinig van bekend.

Bron: Fred van Klaveren 2010. De Korhaan jrg. 

45 (1).

De torenvalk werd de vijfde vogel van het 
jaar. Echter, het lijkt of de animo om naar 
deze vogel uit te kijken wat gedaald is. 
Er worden weinig waarnemingskaartjes 
ingevuld, waardoor een duidelijk beeld 
uitblijft. Het is een schaarse broedvogel 
en wintergast in klein aantal. Januari 
was de topmaand met 52 waargenomen 
vogels, het aantal waarnemingen 
tijdens de broedperiode was met 
drie waarnemingen bedroevend laag. 
Tijdens een gerichte tweedaagse 
roofvogeltelling begin februari werden 
er maar liefst 32 torenvalken geteld. 
Een belangrijk en ook veel geteld 
gebied is de Eempolder. Hier worden, 
zeker buiten het broedseizoen altijd 

wel redelijke aantallen torenvalken 
gezien. In de Vechtplassen, welke met 
het halfopen landschap veel lastiger 
te tellen is, worden beduidend minder 
waarnemingen gedaan. De zandgronden 
van het Gooi komen er ook bekaaid 
af. Het aantal waarnemingen in de 
broedperiode (tien in mei en drie in juni) 
is erg laag, wat de vraag oproept of er 
nog wel 30 broedparen gehaald worden 
in ons werkgebied. Kortom echte 
conclusies zijn niet te trekken en meer 
waarnemingen uit het broedseizoen zijn 
dringend gewenst.

Bron: Jonkers, D.A. & M. Kraal-Bijkerk. De 

torenvalk in het Gooi en omstreken in 1997. 

Korhaan 32(3): 67-68.

Na oproepen in de Korhaan en de 
Gooi en Eemlander in het voorjaar van 
1997 meldden zich 18 mensen (leden 
en niet-leden) aan om huismussen 
in de omgeving van hun woning te 
tellen. Doel was om inzicht te krijgen 
in het aantal en de verspreiding in ons 
werkgebied. Er werd geteld in voor en 
na het broedseizoen. 14 Dagen werd 
dagelijks gevoerd op een vaste plek en 
na afloop werd het maximum aantal 
vogels geregistreerd. In de loop van 
het jaar nam het aantal deelnemers 
toe tot 66. 27 Van hen namen geen 
mussen waar. Dit gebeurde vooral in 
de grotere stedelijke gebieden van 
het Gooi. De eindconclusie bleef dat 

in de oudere stadswijken de huismus 
praktisch verdwenen is, terwijl in de 
nieuwere stadswijken en de kleinere, 
meer landelijk gelegen gemeenten 
de huismus nog ouderwets hoge 
dichtheden kan bereiken. Als mogelijke 
oorzaak geeft de auteur aan, dat door 
de nieuwbouw de oudere wijken te ver 
van het voedselrijke ‘platteland’ zijn 
komen te liggen, waardoor vooral in 
het broedseizoen te weinig insecten 
gevonden worden voor de jongen.

Bronnen:Hoe doet de huismus het in het Gooi 

en omstreken? Van der Poel, G. 1998. De Kor-

haan 32(1) :9-10 ? Musarme gebieden in Gooi 

en Vechtstreek in onderzoek. v.d.Poel, G. 1998. 

De Korhaan 32(3):69-71.



2002 Ekster

Ekster Hugo Weenen     

2000 Fazant

Fazant Koen Frantzen

2003 Turkse tortel

Turkse tortel Bertus van den Brink

De ekster is niet uitgeroepen tot ‘Vogel 
van het jaar 2002’, omdat hij schaars of 
bedreigd is. Na de merel was de ekster 
op dat moment de talrijkste broedvogel, 
zeker in stedelijk gebied. De reden om 
dat toch te doen was, om van deze 
makkelijk te determineren vogel meer 
betrouwbare cijfers te krijgen over 
broedterritoria.
In het vroege voorjaar is het eenvoudig 
om in de kale bomen de soms metershoge 
nesten op te sporen. Even posten in de 
omgeving, en je weet ook of dit nest in 
gebruik is. Toen de blaadjes aan de bomen 
kwamen, werd de controle op bezetting 
een stuk moeilijker. Uiteindelijk werden 
353 bezette nesten geteld, waarbij het 

van een kleine 100 niet zeker was of het 
een broedgeval was.
De dichtheid van territoria was het 
grootst in Hilversum, gevolgd door 
Eemnes en Diemen. Opvallend lage 
dichtheden zijn vastgesteld in Huizen, 
Naarden-Bussum, ‘s Graveland en 
Laren-Blaricum. De werkgroep Avifauna 
vond het belangrijk dat iedereen kon 
meedoen aan deze telling. Beginners van 
de vogelcursus hebben meegeteld, maar 
bij de waarnemers staan toch vooral de 
oude vertrouwde namen, leden van de 
werkgroepen.

Bron: Poel , G. van der (2002). De Korhaan, jrg. 

36 (5): Resultaten van het nestkarteringson-

derzoek.

Hoe is het de fazant de laatste decennia 
in het Gooi en omgeving vergaan en wat 
is er van de grote aantallen die er vroeger 
voorkwamen overgebleven? Deze 
vragen speelden mee bij het onderzoek 
naar de verspreiding van deze vogel van 
het jaar. Nog steeds was de soort op een 
aantal plaatsen aanwezig, de aantallen 
waren klein. Er kwamen iets meer dan 
honderd meldingen van fazanten binnen, 
waarvan een groot deel uit dezelfde 
gebieden. Uit het Vechtplassengebied 
kwamen relatief weinig meldingen. Uit 
het centrale deel van het Gooi weinig 
waarnemingen. Veel waarnemingen 
kwamen uit de oeverstrook tussen Oud-
Naarden en de Huizer pier en vanaf de 

Stichtse Brug richting Raboes. April was 
een topmaand met 25 waarnemingen. In 
de broedtijd zakte het aantal meldingen, 
maar er werden enkele vrouwtjes met 
kuikens gemeld. Twee oorzaken voor het 
dalend aantal fazanten, in vergelijking 
met de jaren 80: ten eerste worden 
ze niet meer uitgezet op grote schaal, 
dat is per 1994 verboden. Ten tweede 
wordt de fazant gepredeerd door vos 
en havik. Op een laag peil kon de soort 
zich toch nog handhaven. Conclusie: de 
hoenders kunnen zich op een laag niveau 
handhaven.

Bron: Jonkers, D.A. , 2001. De fazant in het 

Gooi. De Korhaan 35 (1):17-19.

Bij deze makkelijk te herkennen soort 
namen slechts 15 leden de moeite om 
gegevens op te sturen. Daarom werden 
de gegevens van het ‘tuinonderzoek’ 
bij dit project meegenomen. Vanwege 
de publiciteit in de media werd ook 
nog wat informatie van niet-leden 
ontvangen. Typerend is ook het feit 
dat de bewerker van de soort (D.A. 
Jonkers) 167 van de in totaal 400 
waarnemingen deed. De soort komt 
in het hele onderzoeksgebied, van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot de Eem, 
voor. Het is een echte cultuurvolger 
en komt vooral in de bebouwingen van 
het Gooi voor. Gezien de stippenkaart 

mogen Hilversum en Huizen zeker 
‘bolwerken’ genoemd worden. Meestal 
werden solitaire exemplaren of koppels 
aangetroffen. Op een aantal plaatsen 
werden buiten het broedseizoen wat 
grotere aantallen vastgesteld. Dit 
vooral in het noordelijk deel van ons 
werkgebied zoals Blaricum, Eemnes, 
Eembrugge en Muiderberg. De grootste 
groep bedroeg zo’n 70 vogels in de 
Zuidpolder te Eemnes in december 
2003.
Al met al schatte men het totaal aantal 
broedparen in 2003 op 360.

Bron: Jonkers, D.A., 2004. Turkse tortels in 

2003. De Korhaan 38(3): 84-86.
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2008 IJsvogel

IJsvogel Bertus van den Brink

2009 Boomklever

Boomklever  Frieda van den Berg

2012 Waterhoen 

Waterhoen Paul Keuning

Het vermoeden bestond, dat sinds 
‘07 het aantal waterhoentjes sterk 
was teruggelopen. Diverse rapporten 
bevestigden dit, dus tijd om één en 
ander te toetsen. Er werd behoorlijk 
goed gereageerd op de oproep om de 
waterhoentjes te melden. In totaal 
kwamen 410 meldingen binnen 
met een totaal van 802 vogels. 
De eerste maanden waren er veel 
waarnemingen, maar dat minderde 
snel. Veel waarnemingen zijn in Huizen 
en langs de Gooyergracht en ook in de 
bebouwde kom van andere plaatsen 
gedaan. Opvallend is wel het schaarse 
voorkomen in en rond de Vechtplassen. 
Op basis van de voorhanden zijnde 

gegevens, en met de berekening volgens 
het BMP-project van Sovon, kwam het 
aantal broedterritoria op 50 uit. Omdat 
vrij zeker kan worden gesteld dat een 
aantal gebieden niet of nauwelijks werd 
bezocht is dit lage aantal twijfelachtig. 
De conclusie van deze tellingen was 
dat het aantal waterhoentjes in de 
winter sterk was afgenomen, mogelijk 
ten gevolge van de vorstperiodes in de 
afgelopen winters. Ook zou het kunnen 
zijn dat er minder vogels uit oostelijke 
streken bij ons overwinteren.

Door het inzetten van de website kon 
iedereen eenvoudig de waarneming 
doorgeven. Door middel van pinnetjes 
met een nummer op de kaart kon 
bovendien veel beter vastgesteld 
worden waar de ijsvogels gezien 
werden. In totaal werden tot 16 oktober 
306 waarnemingen ingevoerd op de 
site. Al die waarnemingen werden door 
102 verschillende mensen genoteerd, 
hiervan was de helft geen lid van de 
VWG. Er was een grote spreiding in het 
gebied met als meest geconcentreerde 
gebieden rond Muiden en Weesp, de ‘s 
Gravelandse polders en de Eempolder. 
Tijdens het broedseizoen kwamen ook 
diverse meldingen binnen. Het betrof 

reeds bekende broedgevallen, maar 
ook nieuwe in Ankeveen, Kortenhoef, 
Naarden en Huizen. Dat er uit het 
Vechtplassengebied weinig meldingen 
waren komt doordat het gebied alleen 
per boot goed te bekijken is. Duidelijk 
was in ieder geval dat de ijsvogel 
zeer tot de verbeelding spreekt bij 
het grote publiek, ook de vraag naar 
ijsvogelwanden neemt steeds verder 
toe.

Bron: Jelle Harder, 2009. De Korhaan 42 (5).

Met maar liefst 867 waarnemingen 
in het werkgebied overtrof dit aantal 
de stoutste verwachtingen. Veel 
boomklevers werden in de stedelijke 
gebieden waargenomen. Vooral de 
villawijken scoren goed (77.6% van 
het aantal waarnemingen). Het bleek 
dat met name Hilversum rijk was aan 
boomklevers. In de dorpen Laren, 
Huizen en Blaricum bevonden zich ook 
veel boomklevers, maar meer gespreid 
over een groter leefgebied. De meeste 
boomklevers werden geteld in de eerste 
maanden van het jaar, omdat deze 
standvogel dan een territorium zoekt. 
Tijdens de broedperiode zijn de vogels 

veel minder luidruchtig en worden dan 
wat moeilijker waargenomen. Het lijkt 
er op dat zij zich de rest van het jaar 
betrekkelijk stil hebben gehouden. 
Alleen jonge vogels vertonen soms 
zwerfgedrag. De minimaal vastgestelde 
300 broedparen in ons werkgebied 
waren zeker niet aan de optimistische 
kant. De soort is al vanaf 1839 bekend 
in het Gooi. Tientallen jaren daarvoor 
werd de boomklever ook al gezien 
tussen Maartensdijk en de Vuursche. 
Conclusie: de boomklevers waren in ‘09 
erg algemeen. Bron: D.A.Jonkers, 

F.v. Klaveren, J. Mooij 2009. De Korhaan 46 (2).



2015 Grote bonte 
specht 

Grote bonte specht Bertus van den Brink
 

2013 Goudvink 

Goudvink, vanuit de schuilhut op de Lemelerberg
 Hans Hover

Gelet op de activiteiten van de GBS, 
afkorting voor grote bonte specht, 
werden de waarnemingen in velerlei 
soorten doorgegeven. In totaal 
waren dat er ruim 900, waaronder 
roepende, klimmende en timmerende 
exemplaren. Ook later in het jaar, in 
november, was er nog veel activiteit. 
Toen werden er nog 123 grote bonte 
spechten waargenomen. Er werd ook 
melding gemaakt van spechtensmidses. 
Hilversum en Huizen sprongen er 
bovenuit voor wat betreft het aantal 
waarnemingen. Ankeveen en Blaricum 
volgden, met daarachter Laren, 
Naarden en Loenen aan de Vecht. 
Zonnig en warm weer verhoogt de 

activiteit bij de spechten. Begin januari 
was dat het geval en ook na 10 februari. 
De zachte lucht die werd aangevoerd 
met maxima tot 20 graden deed het 
aantal waarnemingen flink toenemen. 
In de derde week van mei was er een 
opleving in de waarnemingen, wellicht 
door het voeren van de jonge spechten. 
In één bosperceel werden 8 à 10 
territoria vastgesteld. Vier keer werden 
broedende grote bonte spechten 
gemeld.

Bron: Huub Casander & Dick A. Jonkers 2015. 

De Korhaan 50 (nr. 2).

De eerste waarnemingen in het Gooi in 
2013 kwamen uit Blaricum en Bussum. 
Op de Utrechtse Heuvelrug was de 
goudvink talrijk. Jaarlijks broedden 
zij rond de Vechtplassen en in de 
Molenpolder bij Tienhoven werden 
jaarlijks goudvinken gezien en geringd. 
Waarschijnlijk door de toename van 
de sperwer nam na 1988 het aantal 
broedparen van de goudvink behoorlijk 
af. Toen de sperwer zelf het rond 2007 
door toename van de havik moeilijk 
kreeg, steeg het aantal goudvinken 
weer. Een mooi voorbeeld van het 
herstellend vermogen van een soort.
In totaal waren er 255 waarnemingen 

in 2013, ondanks het koude eerste 
half jaar. Dit jaar kenmerkte zich door 
een lange vorstperiode van 17 dagen 
in januari. Het was de koudste maand 
maart sinds 1887 met veel sneeuw, ijs 
en wind, maar dit deerde de goudvinken 
niet. Er waren 61 deelnemers die hun 
waarnemingen hebben doorgegeven. 
Over het algemeen werden de meeste 
waarnemingen gedaan op basis van 
de roep van de goudvink. Volgens de 
criteria bij het vaststellen van een 
territorium werden er 56 broedparen 
vastgesteld; in werkelijkheid was dat 
aantal ongetwijfeld hoger.

Bron: Dick A. Jonkers & Juun de Boer 2013. De 

Korhaan 48 (1).

Tot eind maart 2014 werden 302 
waarnemingen genoteerd, het aantal 
doorgegeven vogels lag hoger. 35% Van 
de gaaien werd gespot in Hilversum, 
Huizen was tweede en drie, vier en 
vijf waren Bussum, ‘s Graveland en 
Eemnes. In natuurgebieden waren niet 
zo veel gaaien, in stedelijke gebieden 
des te meer (65%). Veel gaaien uit 
het oosten van Europa verbleven hier 
om te ontsnappen aan de winter, die 
achteraf uitbleef. Hierdoor vertrokken 
veel vogels al vroeger naar hun eigen 
leefgebied. Door middel van diverse 
grafieken werd inzicht gegeven in de 
aantallen in bepaalde periodes en ook 

in het gedrag tijdens de waarnemingen. 
Ook werd een alinea besteed aan 
de geluiden die de vogels maken 
bij verschillende gelegenheden. De 
voorjaarstrek tenslotte was vroeg in 
maart en de eindbestemming was 
waarschijnlijk in veel gevallen het 
noorden van Scandinavië en Rusland.

2014 Gaai

Gaai Bertus van den Brink  
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