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Kort versl ag van de Bestuursvergadering op 21 febr. 1980

Op de voorjaarsvergadering op 28 febr. 1980 moeten 2 nieuwe leden

benoemd worden voor de kascontrole. De heren Akkerman en Hessels

hebben de financiën in orde bevonden en de penningmeester gedechar-

geerd

Besloten werd voor te stél Ièïï dè vogeltrek tellingen wat vroeger te

beginnen en vanaf half sept. de post te bezetten*

Aan de oproep voor extra-donatie is goed gehoor gegeven, er is voor

ongeveer ƒ 680,00 aan extra .bijdragen binnengekomen. Daarvoor worden

de leden hartelijk dank gezegd. ;■%. {

Vogelbescherming.

Voorgesteld werd een aantal leden van de vogelwerkgroep voor te

dragen als lid van de samen te stellen ledenraad. De heer M.Luikinga
wil zich op verzoek wel verkiesbaar stellen als vogelbeschermings-

consulent

Voorstel van de vogelwerkgroep N-H Noorderkwartier om var de Pieper
een algemeen overkoepelend orgaan voor Noord-Holland te maken stuit

bij ons op enige bezwaren. We houden "De Fitis" liever als regio-
naal mededelingenblad voor onze vogelwerkgroep en zien het Vogel-

jaar meer als overkoepelend orgaan voor alle vogelwerkgroepen.
AW-Duinen.

Wij willen wel een gesprek voeren met de heer Mourik. Het is moei-

lijk iemand te vinden om tot de commissie van de adviesgroep toe

te treden. Velen zijn al druk bezet.

T.BIoem-Margadant.

De bestuursvergadering verd gehouden ten van de fam. Bloem.

Agenda: 1. Opening
2. Kandidaten voor nieuwe ledenraad van Vereniging voor

Vogelbescherming.
3. Voorstel kandidaat tot benoeming voor vogelbeschermings-

consulent.

4. Overkoepelend orgaan.- samenbundeling mededelingenbladen

voor Noord-Holland. Voorstel van Vogelwerkgroep N-H

Noorderkwartier.

5. Brief aan de directie van de AW-Duinen

6. Voorjaarsonder'oekjes.
7. Rondvraag -

8. Sluiting.
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Verslag van de Voorjaarsvergadering op 28 febr. 1980.

Na de minder voltallige opkomsten op beide leningen waren er nu weer

meer leden aanwezig. Na de opening las de voorzitter een kort verslag

voor van het werk in de afgelopen herfst en winter. Er waren slechts

enkele ingekomen stukken. ' ,

Kascontrole: De heren Akkerman en Hessels hadden de boeken in orde

ïïevondenT De heren Mulock Houwer en Kramer werden bereid gevonden

voor 1980 de kascontrole uit te voeren.

Donaties_: De penningmeester ontving ƒ 680,00 aan extra-bijdrage.
HTervoor alle gevers hartelijk dank. Voor dit bedrag kan een type-

machine aangeschaft worden en de reparaties aan de stencilmachine.

Overwogen werd de mogelijkheid om "De Fitis" te laten drukken op eer-

of fsetmachine. " •■•._:_._.

Verslag van ons voorstel tot benoeming leden voor deiledenraad van

Vogelbescherming en een vogelbeschermingsconsulent (zie vers!Uag:.be-

stuursvergadering). De vergadering gaat accoord met4&t voorsëtel, de"

heer Luikinga voor te dragen als

Brojedvogelinventari_sati_es_; Voorstel om een deel van dé Kennemerduinen

Te inventariseren ên~wel Groot - en Klein Doornerif Zeeveld, -tage
veld en Wieringen.Hiervoor gaven.

.,

?ich op: de heren W. en Ch. Akkerman

fam.v.Galen, fam.Heidwëillerv A.Kooy, A.Antonisse, A.Vaandrager»

H.Lorist, C. de Groot en de fam.- Bloem. Öök wordt in. overweging ge-

nomen één deel van het Kraansvlak weer te inventariseren. Op dins-

dagavond 11 maart om 20.00 uur in het informatiecentrum van de Ken- .

nemerduinen wordt een werkvergadering gehouden.

Vogeltellingen aan het Grote Vogelmeer en Spartelmeer: zie rooster.

Veldwaarnemingen en Fenologie en SOVON-tellingen gaan gewoon door.

Om half 11 sloot de voorzitter de vergadering, na een discussie over

het vossenprobleem.

T,BIoem-Margadant.

Fenologie.

Voor onze leden is een lijst bij "De Fitis" gevoegd waarop de eerste

aankomstdata van de zomervogels kunnen worden ingevuld. Een ieder

wordt gevraagd deze lijst in elk geval in te sturen. Ook.al heeft

U maar één waarneming of was het voorjaar al ver gevorderd toen U

uw eerste zomervogel zag.'
Het totaalbeeld van de terugkeer van de trekvogels in inze regio
is betrouwbaar naarmate meer informatie verzameld wordt.

De lijsten s.v.p. iiiterlijk 1 juni opsturen aan: H.Vader, Derde

Loosterweg 56, Hillegom, die het fenologie-overzicht samenstelt en

voor publikatie in "De Fitis" zorgt.

Kopij voor "De Fitis" uiterlijk 15 mei eenden aan:

W.J.J.v.Diepenbeek, Bilderdijkstraat 6. 2013 EJ Haarlem.
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Jaarverslag 1975 en 1976 AW-Duinen.

Een nieuw verslag van de vogelstand in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen is uit. Wederom een samenvatting van twee .jaar vogelwaarne-

mingen, inventarisaties, tellingen en ringonderzoek. Onze leden heb-

ben meegewerkt aan de broedvogelinventarisaties en de vereniging
heeft de uitgave financieel mogelijk gemaakt. Het verslag, 100 pag.

is tegen kontante betaling af te halen bij:
F.Bloem. Veldlaan 8, Aerdenhout

H.Vader, Derde Loosterweg 56, Hillegom

P.v.Spanje, Amestelle 293, Zwanenburg

Zo lang de voorraad strekt zal het verslag ook verkrijgbaar zijn op

de ledenavonden.

Toezending is uitsluitend mogelijk door storting van kostprijs en

portokosten op postgiro 33606626 van: Vogelwerkgroep, Amestelle 293,

Zwanenburg, met de vermelding "jaarverslag AW". De ledenprijs be-

draagt ƒ 6,00 (niet leden betalen ƒ 7,00) en de portokosten bedrs-

gen ƒ 3,00

Excursies, kampjes, e.d.

122 juni; Roeiexcursie in de Botshol* tijdig opgeven bij C. de Groot.

30 april -15 mei; Kampjes, achtereenvolgens op Terschelling en op
Vlieland onder leiding van C. de Groot. Men kan zich bij hem opgever

voor één of voor beide kampjes vöor een lang v/eekend kan het bijv.
ook. Nadere informatie bij C. de Groot.

Het rooster voor het inventar iseren van het Grote

Vogelmeer en het Spartelmeer in de Kennemerduinen

24 april - 30 april Fam. v.Galen, Akkerman

1 mei - 7 mei Daan, Kramer

8 mei
- 14 mei Heidweiller, Kooy

15 mei
- 21 mei Munsterman. Fam. Schmid

22 mei 28 mei Antonisse, Vaandrager
29 mei

-

,
4 juni Fam. v.Galen, Molenaar

5 juni - 11 juni Vaandrager, Koens

12 juni - 18 juni Fam. Bloem

19 juni - 25 juni Fam. Akkerman

26 juni - 9 juli Fam. Bloem, Molenaar

10 juli - 23 juli Beijlevelt, Leutscher

24 juli. - 6 aug. Daan, Mulock Houwer

7 aug. - 20 aug. de Groot, Cottaar

21 aug. - 3 sept. Fam. v.Galen, Munsterman

4 sept. - 17 sept. Leutscher, Uytendaal
19 sept. - 1 okt. Cottaar, Huysteeden jr.

De gegevens tijdig op de daarvoor bestemde lijster, in te zenden aan

de heer A.Leutscher
;

P.C.Boutenstraat 126 ,,,
S

2025 LM Haarlem.
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Bijeenkomst van de inventariseerders van de Kennemerduinen op 11 maart.

Mevr. Heidweiller heette de aanwezige personen, waaronder enkele le-

den van de N.J.N., welkom. ;
Er zouden drie punten worden ,besproken, namelijk:
a) Het vossenprobleem f -A ,
b) Inventarisaties in de Kennemerduinen ;die "waar infiltra-

ties gepland zijn.
c) Bepaald gedeelte van het Kraansvl&k inventariseren.

Mevr. Bloem stelt het punt insecten aan de kaak; komen die in het

duingebied nog wel zoveel voor als voorheen,, zou dit onderzocht

kunnen worden (bv. door studenten). Over dit punt zal worden nage-

dacht.
.........

a) Het vossenprobleem.
Doel van het onderzoek: invloed predator op vogelstand.

F. v.d.Vegte stelde voor: ]
1) Alle grondbroeders te inventariseren. p
2) Bepaalde terreinen van afstand te inventariseren (bv.jSr'valleien).

H.Schouten stelt voor om
; bij de vossenburchten te posten, zodat

waargenomen kan worden wat voor een prooien de Vossen aanbrengen,

reactie hierop: Men krijgt dan alleen geen gegevens over eieren

en het kan zijn dat de Vossen snel van burcht verwisselen $f het

kan dat de jongen verdeeld zijn over meerdere burchti?h:ï\ "5

b) Inventarisaties in de Kennemerduinen• die gëbi'êdëK
ties gepland zijn. ' :
De geplande infiltratie gebieden in de Kennemerduinen worden ge-
inventariseerd op broedvogels. Contactpersoon is de heer

C.Akkerman, Oostvest 4a rd, 2031 WB Haarlem.

Kaarten zullen zo spoedig mogelijk komen (wordt verzorgd door de

P.W.N.), zij waren nog ..niet vgorradig.

c) Kraansvlak.

Enkele leden van de .Vogelwerkgroep willen nog een deel van het

Kraansvlak inventariseren. Dit zal F.v.d.Vegte opnemen met de

heer Veenen aal. , j'_j

Na nog enig Heen eh weer gepraat over de Vossen werd de bijeenkomst,
die plaatsvond in het informatiecentrum van de Kennemerduinen, om

+ 22.00 uur geslóten.

Hierbij wil ik nog namens de irventapiseerders van het Kraansvlak de

heer F.Bloem bedanken voor het vele wérk wat'hij verzet heeft om het

verslag van het Kraansvlak van de afgelopen 2 jaren samen te stellen.

F.J.H. Cottaar



BLOKKEN IN DISTRICT 9

AANTAL WAARNEMINGSMAANDEN PER BLOCK

*= nop niet uitgegeven
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Samenvatting mededelingen SOVON-Atlas-project

Voortgang Atlas-project voor winter- en trekvogels in district 9
per Januari 1980.

Januari 1980 leek een goed ogenblik om eens na te gaan hoe de stand

van zaken is bij het lopende Atlas-project.

Op het eerste kaartje is district 9 met de daarbij behorende blok-

indeling aangegeven. Er zijn 72 blokken waarvan tot 31 december 1979

700 kaarten zijn ingestuurd. Van bepaalde blokken worden door meer-

dere mensen kaarten ingestuurd, van andere blokken zijn nog helemaal

geen kaarten binnengekomen.
Op het tweede kaartje wordt per blok aangegeven het aantal maanden

waarvan kaarten zijn ingestuurd. Deze gegevens zijn vaak nog onvol-

ledig. Duidelijk is dat voor bijna alle blokken nog onderzoek nodig

is al is voor ongeveer de helft van de blokmaanden (410 van de 864)

een waarnemingskaart ingestuurd.
Voor een aantal blokken (15) is tot nu toe niemand gevonden die daar

onderzoek willen doen. Deze blokken zijn in het tweede kaartje

gemerkt met een sterretje.

De heer J. Buker vraagt ons dan ook het hem door te geven als men

iemand kent die een van deze blokken geheel of gedeeltelijk zou wil-

len doen. Ook kan contact met hem worden opgenomen worden als er nog

vragen zijn. Zijn adres: Joop. J. Buker, Willem Mollhof 9, 1065 AH

Amsterdam. Telefoon 020 - 152766.

Het Atlas-project in dis trict 8.

Dit district omvat Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal. Dis-

trictcoördinator van district 8 is de heer P.C. Meijer. Hij vraagt
zich af of er leden van de Vogelwerkgroep Haarlem zijn, die regel-

matig in district 8 waarnemingen doen. De leden die dit doen verzoekt

hij of zij hun waarnemingen op kaart willen zetten, daar hij nog

erg veel blanco blokken heeft.

Ook met hem kan een ieder die vragen heeft contact opnemen. Waarne-

mingskaarten van dit district kunnen gestuurd worden naar:

P.C. Meijer, Kon. Julianalaan 18, 1774 AZ Slootdorp, tel. 02278 - 441

P.J. v. Galen


