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Verenigingsnieuws
Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken

Beknopt Jaarverslag 1958-1959

Aan de 34 uitgeschreven excursies, waarvan er

2 niet zijn doorgegaan, werd door 741 personen

deelgenomen. Aan het eind van het wintersei-

zoen werd een vogelcursus georganiseerd, waar-

aan 53 personen deelnamen. Door 4 deskundigen
werden

op een reeks avonden verschillende

onderwerpen op ornithologisch gebiedbehandeld.

In het werkgebied van de vereniging hangen

meer dan 10U nestkasten, welke regelmatig door

leden van de vogelwacht worden schoongemaakt,
gecontroleerd, gerepareerd en zo nodig vervan-

gen.
Enkele groepen jongeren zorgen voor een

regelmatige aanvulling van nieuwekasten. Voor

het eerst werd een proef genomen met het plaat-
sen van 12 eendenkorven in het duinplassenge-
bied.

De wintervoedering
_

bracht grote kosten met zich,

waartegenover slechts matige bijdragen stonden,

omdat het niet tot het grote publiek doordrong,

dat door de aanhoudende matige vorst, gepaard

gaande met mist, waardoor een sterke ijzelafzet-

ting ontstond, de nood onder de vogels tamelijk

hoog was gestegen. Grote medewerking mochten

wij bij de wintervoedering ondervinden van afd.

Den Haag van de Ned, Ver. tot Bescherming
van Dieren.
De aanhoudende droge zomer was in het westen

voor de vogels niet noodlottig. Later dreigde dit,

vooral voor de kieviten wel het geval te worden.

Direct werden maatregelen genomen, waarbij o.a.

verschillende sportvelden en enkele ijsbanen in

en om Den Haag drassig werden gemaakt.
De propaganda commissie is ook dit jaar voort-

gegaan met eenmeer persoonlijk gerichte propa-

ganda. Een regelmatige aanwas van nieuwe leden

heeft de verwachtingen niet beschaamd. Ver-

heugendis, dat de P.C. er in geslaagd is de dag-

bladpers te activeren en in verschillende perio-

dieken en huisorganen artikelen over vogelbe-

scherming te publiceren. Wanneer dit in perio-
dieken van landelijke aard was, werd in de eerste

plaats gewezen op de Ned. Ver. tot Bescherming
van Vogels en daarna op de regionale organi-
saties.

Over het werk van de Vogelwacht en de vogel-

bescherming in het algemeen werd medegewerkt
aan 2 radiouitzendingen, één voor de Wereld-

omroep en één voor een bekend zondagmorgen-

programma.

De vereniging verzorgde weer 2 vogeltuinen. Die

in de Bosjes van Poot herbergde 86 nesten,

waarvan 56 broedsels zijn gelukt en 235 jongen

zijn uitgevlogen. De vogeltuin op het vogeleiland
Meer en Bos had een zeer gunstig broedseizocn.

Om de rust aldaar volledig te bewaren en het

bijna ondoordringbare struweel niet te bescha-

digen, werd er niet nauwkeurig geïnventariseerd.
In het vogelasyl werden in totaal 797 vogels,
verdeeld over 66 verschillende soorten opge-

nomen. Hiervan waren 499 vogels bij aankomst

in het asyl in een dusdanige slechte conditie, dat

bij voorbaat elke hulp als nutteloos moest wor-

den aangemerkt. Desnietemin werd nog gedaan
wat mogelijk was. Van de resterende exemplaren
kon ongeveer 57 % hersteld in vrijheid worden

gesteld.
Hoewel de inhoud van „Het Vogeljaar” aan

steeds hogere eisen gaat voldoen, is de zeer

onregelmatige verschijning oorzaak, dat het als

orgaan voor verenigingsnieuws voor ons weinig
waarde heeft. Niettemin is het blad voor vogel-
vrienden dermate belangrijk, dat wij het gaarne

in handen van al onze leden zouden zien.

Ons eigen jeugdblad „’t Vogelaartje" is dit jaar
met 5 nummers verschenen. De toeneming van

het aantal abonnees heeft zich ook dit jaar voort-

gezet. De redactie, die zich alle moeite getroost

om de inhoud voor de jongeren zo aantrekkelijk
te maken, kan zeker met voldoening op

haar

werk terugzien.
Onze Bibliotheek werd met een aantal boeken

verrijkt en beschikt thans ook over een vrij grote
internationale collectie vogeltijdschriften, welke

in jaargangen worden gebonden.
Het

' ‘

vogelpopulatie-onderzoek in Meijendel heeft

behalve de wetenschappelijke waarde grote be-

tekenis voor de vogelbescherming in het alge-

meen en in het bijzonder voor onze vereniging.
Dit onderzoek vindt plaats onder auspiciën van

Prof. Dr. Kuenen van de Rijksuniversiteit te

Leiden. De dagelijkse leiding is in handen van

ons bestuurslid en hoofd van de vogelwacht, de

heer H. van Dongen. Het rapport over het eerste

onderzoekingsjaar (1958) is in onze bibliotheek

ter inzage voor onze leden.
Ook de Vogelbeschermingswacht ontplooide
weer grote activiteiten. Een aantal nieuwe

vogelwachters kon worden aangesteld. Het aan-

tal Controleurs Vogelwet bleef 31, waarbij 2

onbezoldigde veldwachters komen. Slechts een

enkele maal behoefde er proces verbaal te wor-

den opgemaakt. Een van de vogelwachters nam

een collectie eieren in beslag, welke na overleg
met de Hoofdcontroleur Vogelwet, ter beschik-

king van het Museum v. h. Onderwijs werd

gesteld.
Gedurende de broedtijd stonden 14 terreinen

regelmatig onder het toezicht van de vogelwacht.
Enkele vogelwachters stelden ook dit jaar weer

een onderzoek in naar het voedsel van de zilver-

Bij dit 34e jaarverslag is het een genoegen te

kunnen constateren, dat onze vereniging zich

mag verheugen in een tijdperk van bloei. Het

aantal leden is gestegen tot 1859, de activiteiten

breiden zich uit en bij autoriteiten en publiek
ondervinden wij steeds meer begrip voor ons

werk. Vooral het aantal jeugdledenis gestegen,

mede als gevolg van de uitgave van ons jeugd-
blad „’t Vogelaartje”.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen

wijziging; ook niet in de functieverdeling.
Buiten de nodigebestuursvergaderingenwerd één

algemene vergadering gehouden, waar de heer

Segers, voorzitter van „De Wielewaal” een
voordracht hield over het natuurreservaat „De

Tikkebroeken” in België.
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meeuw. De resultaten hiervan worden bekend

gemaakt in het rapport over de zilvermeeuwen-

kolonie, dat door het hoofd van de vogelwacht
is samengesteld.
De groep Katwijk bewaakte speciaal het duin-

terrein tussen Wass.slag en Katwijk met zeer

veel
succes.

Wij mogen zeggen, dat wij op alle vogelwachters
trots zijn!
De relaties met de landelijke, regionale en plaat-
selijke overheden waren ook dit jaar van de meest

aangename aard, terwijl de samenwerking met de

directies van verschillende diensten zeer har-

monieus was.

Dit jaarverslag wordt besloten met de wens, dat

wij het komende jaar de 2000 leden mogen be-

reiken, opdat het steeds omvangrijker wordende
werk naar behoren verricht zal kunnen worden.

Excursies en lezingen

Zondag 28 februari: Haagse Bos en Marlot.

Verz. om 10 u. aan de Bosbrug (Korte Voor-

hout). Leider P. M. Groen.

Woensdag 9 maart: Inleiding over de veranderde

aspecten van het duingebied onder Wassenaar,

door H. van Dongen, met kleurendia's; 20 u. in

grote zaal Museum voor het Onderwijs, Hem-

sterhuisstraat 2e.

Zondag 27 maart: Naar „De Beer”. Aanm. door

storting van ƒ1,50 (niet-Ieden ƒ2,—) op giro
46 40 11 van de leider, C. J. van ’t Oever, Oost-
einde 72, Voorburg. Waterdicht schoeisel.

Lunchpakket mee. Vertrek uit Den Haag te

ongeveer 8 u.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Gelden bescherming weidevogels

Een bedrag van ƒ61,50 is bij onze penning-
meester binnengekomen als reactie op „Uniek
weidevogelgebied wordt geschonden" van Jan
Albers, in nrs. 2/3 en 5 van het Vogeljaar.
Dit werd bijeengebracht door: Mevr. D. T. te

Purmerend; A. B. te Koog a/d Zaan; A, P. van

W. te Den Haag; Dr. J. H. W. te Hilversum:

C. E. L. B. H. te Huizen: A. M. v. W. te

Oirschot; A. J. H. Baron v. L. te de Bilt; J. E.

v. d. G. te Rijssen; J. A. te Westzaan en J. B.

te Zaandam.

Dit bewijst wel, dat de noodzaak om tot een

weidevogelgebied te komen door velen in den
lande wordt ingezien. Onze wens is, dat deze

eerste afrekening nog door tientallen zal worden

gevolgd.

Betaling contributie/donatie

Donateurs en leden wordt verzocht zo spoedig
mogelijk hun donatie resp. contributie te voldoen

op gironr. 484295 t.n.v. F. A. Sjollema te Koog
a/d Zaan.

Film over Griekenland

Ten slotte kunnen we nog mededelen, dat S. de

Waard in Krommenie en Koog a/d Zaan komt

met een film over Griekenland, resp. op
5 en 6

april. Nadere bijzonderhedenhierover volgen.

Vogelwerkgroep der K. N. N. V.

en N. J. N.

Van de penningmeester

Aan de leden van deze Vogelwerkgroep wordt

verzocht de contributie over 1960 vóór 1 april
a.s. te voldoen, door storting op postgironummer
671313 t.n.v. A. H. Hessels, Hyacinthenlaan 34

rd. te Haarlem.

Teneinde vergissingen te voorkomen, wijs ik

erop, dat iedereen, die „Het Vogeljaar” via de

Vogelwerkgroep krijgt toegezonden, ook lid van

van de V.W.G. is. Hij dient derhalve zijn contri-

butie
op bovengenoemde wijze te voldoen

en niet
op rekening van „Het Vogeljaar" te Ede

of anderszins.

Zoals reeds in het verslag van de bestuursver-

gadering van 7 maart 1959 werd bekend
ge-

maakt, bedraagt de contributie ingaande 1 januari
1960:

ƒ 2,50 voor V.W.G.-leden, tevens lid van K.N.

N.V. of N.J.N. en ƒ 3,50 voor V.W.G.-leden,

geen lid van K.N.N.V. of N.J.N.
Vermeldt U even Uw lidmaatschap van K.N.

N.V. of N.J.N. op
de girostrook?

Hun, die de contributie over 1960 reeds gegireerd
hebben volgens het oude tarief, wordt verzocht,
het verschil zo spoedig mogelijk bij te betalen.

A. H. Hessels

Vogelwerkgroep C. J. N.

Betaling abonnementsgeld

Aan alle abonnees, die dit blad via bovenge-
noemde vogelwerkgroep ontvangen, wordt drin-

gend verzocht het abonnementsgeld ten bedrage
van ƒ 2,25 vóór 1 maart over te schrijven of te

storten op postrekening 99 28 42 ten name van

H. v. d. Vlist, Oude Milligenseweg 14, Gar-

deren/Gld. Op het BIJ-strookje vermelden:
Vogeljaar 1960.

C. J. N. bestudeert baltsgedrag van de eenden

De Vogelwerkgroep van de Christelijke Jeugd-
bond van Natuurvriendenhoudt zich deze winter

bezig met de vragen „wat is de betekenis van

de balts bij eenden?” en „welke baltsbewegingen
en welke baltsgeluiden maken de eenden?”.
Aan de leden wordt verzocht alle

gegevens hier-

over te noteren, waarbij ook plaats, getelde of

geschatte aantallen van de
groep (en), datum en

tijdsduur en weersomstandigheden van belang
zijn. Deze gegevens telkens binnen één week

zenden aan: Chris Streefkerk, Gonst. Huygens-
straat 49III, Amsterdam. Het onderzoek eindigt
op

15 april 1960 en zal afgesloten worden in

het kaderkamp Texel Pasen 1960.

Zie voor nadere gegevens „De Tjiftjaf" jaar-

gang 4, nr. 5, december 1959 pag. 4 (redacteur
Frits van Beusekom, Wilhelminastraat 26 te

Oosterbeek).

VRAAG EN AANBOD

Dringend te koop gevraagd, eventueel ook in ruil

tegen ander vogelboek; „Vogeltrek en Vinke-

baan", door Dr. W. H. van Dobben en D, Hoos.

Uitg. N.J.N. (1939). Aanb. aan: J. Taapken,
Utrechtsestraatweg 43, Hilversum. Telefoon

02950/6391.


