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Verenigingsnieuws

Contactorgaan voor vogelstudie

van de K.N.N.V.

* De leiding van het Contactorgaan
berust bij de volgende kern- en tech-

nische leden; wanneer deze een be-

paald deel van onderzoek voor hun

rekening genomen hebben, is dit ach-

ter de naam vermeld:

Kern:

Prof. Dr. D. M. de Vries, voorzitter,

Bowlespark 5, Wageningen, Tel. 08370-

3186; Vogelbevolkingen (sociologie, dy-
namiek).

J. Steenman, secretaris, Willibrordweg 1,
Rhenen.

Ir. W. F. van Vliet, Diedenweg 119,
Wageningen, Tel, 08370-3466; Ambts-

halve als nat. bist. secr. van de K.N.N.V.

Technische leden:

F. Bloem, Veldlaan 8, Bentveld, Tel.

02500-41536; Trekonderzoek.

Sj. Braaksma, J. M. Kemperstraat 1,
Utrecht, Dienstvak Natuurbescherming
Staatsbosbeheer, Tel. 030-13891; Inven-

tarisatie terreinen, Contactman 5.8.8.

Drs. J. J. Frieswijk, Burg. v. d. Pollstraat

483, Amsterdam; Detailinventarisatie

(oecologie en ethologie).

P. B. Jansen, Meerten Verhoffstraat 9,

Breda, Tel. 01600-32815; Penologie.
Drs. J. Rooth, R.1.V.0.N., Laan van

Beek en Royen 40-41, Zeist, Tel. 03404-

16351; Inventarisatie soorten, Contact-

man RIVON.

H. Stel, Balilaan 5, Ede, Tel. 08380-

8875; Nestkastenonderzoek.

Jaap Taapken, Utrechtseweg 43, Hilver-

sum, Tel. 02950-46391; Ringonderzoek,
bijz. waarnemingen, Contactman Vogel-

jaar.
* De activiteiten, die het Contactor-

gaan
in de verdere loop van het jaar

hoopt te kunnen ontplooien, kunnen als

volgt worden samengevat:

1. Instructief weekeind voor K.N.N.V.-

leden, te houden op 5 en 6 september
bij het Belgisch-Vlaamse vogelreser-
vaat Het Zwin.

Dit weekeind wordt georganiseerd
door het natuurhistorisch secretariaat

van de K.N.N.V., in samenwerking
met het Contactorgaan voor Vogel-
studie.

2. Bijeenkomst afgevaardigden van Vo-

gelwerkgroepen en Vogelbescher-
mingswachten, voor zover deze zich

met onderzoek bezighouden. Als

meest geschikte tijd voor deze bijeen-
komst is gekozen half december, na

Sint-Nicolaas. Behalve bespreking van

het groepenverslag, waaraan gewerkt
wordt en dat tijdig aan alle mede-

werkers zal worden toegezonden, staat

op het programma het uitbrengen
van verslagen door de technische

leden van het Contactorgaan. In deze

vergadering kunnen ook nieuwe ini-

tiatieven naar voren gebracht worden.

Tot besluit volgt een voordracht over

een nader te bepalen ornithologisch
onderwerp.
In verband met bovengenoemd groe-

penverslag wordt hierbij nog even een

beroep gedaan op allen, die nog geen

gegevens voor dit verslag hebben in-

gezonden, dit alsnog te doen aan het

adres van de secretaris.

Tenslotte nog een goede raad: hoewel

t.z.t. aan alle belanghebbendennader be-

richt zal worden gezonden, kan het van

nut zijn, bovengenoemde data reeds nu

te noteren. Mocht men over een en ander

nadere inlichtingen willen hebben, dan

zal het secretariaat deze
gaarne

verstrek-

ken.

Op 1 januari 1964 trad in werking als

commissie van bijstand aan het hoofd-

bestuur van de K.N.N.V. het Contact-

orgaan voor Vogelstudie, onder voorzit-

terschap van Prof. Dr. D. M. de Vries.
De leiding van dit orgaan, bestaande uit

3 kernleden en 7 technische leden ver-

gaderde intussen te Wageningen ter be-

spreking van organisatorische vraagstuk-
ken, de taakverdeling en de in 1964 te

verrichten werkzaamheden, waarbij het

volgende werd vastgelegd:

Het Contactorgaan heeft zich tot taak

gesteld:

1. het stimuleren van het vogelwerk in

de K.N.N.V., door het organiseren

van ornithologische uitingen, o.a.

instructieve weekeinds;
2. het coördineren van het werk van

locale vogelwerkgroepen in de vereni-

ging;

3. het leggen van contacten met en tus-

sen locale groepen buiten de vereni-

ging, o.a. met ongeveer 30 vogelwerk-
groepen en vogelbeschermingswachten,
voor zover deze zich met onderzoek

bezighouden.



268

Delft krijgt een vogeltuin

Ja, zo stond het in de Delftse pers en

met de ter beschikking stelling van het

terrein is een van de hartewensen van de

Vogelwacht „Delft” e.o. in vervulling

gegaan. In navolging van Den Haag
werd aan het College van B. en W. van

Delft indertijd verzocht een terrein te

willen afstaan, om het in te richten tot

vogeltuin, tot een vogelreservaat, waarin

een, tot op
zekere hoogte geordende,

chaos zou moeten heersen.

Delft is zeer karig bedeeld met voor ons

doel geschikte terreinen, maar met de

volle medewerking van de betreffende

wethouder en het hoofd van de plant-
soenendienst die beiden ten zeerste met

onze plannen instemden, is tenslotte een

terreintje gevonden. De vogeltuin is

slechts beperkt van oppervlakte {lOOO

rn
2 ), maar van de zijde van het College

van B. en W. heeft men laten weten, dat

dit aanbod slechts als een aanloop moet

worden beschouwd. In het recreatiege-
bied Delftse Hout, aan de realisering
waarvan wordt gewerkt, zal een groter

stuk grond als vogeltuin beschikbaar

worden gesteld en indien alles volgens
verwachting verloopt, heeft men daar

nog iets voor ons in petto.
Deze mededeling over onze vogeltuin
dient niet alleen om U deelgenoot te

maken van het nieuws, maar wil vooral

een opwekking zijn voor andere Vogel-

wachten, Vogelwerkgroepen en ieder die

het aangaat, ons voorbeeld te volgen
door in hun gemeente ook tot de reali-

sering van een dergclijk reservaat te ko-

men. B. en W. van Delft hebben ons

bovendien tegen zeer milde prijzen hees-

ters en ander materiaal ter beschikking
gesteld.
Wij hebben verder een dankbaar gebruik
gemaakt van de ervaringen die de heer

Van der Laan van „Den Haag” met

vogeltuinen heeft opgedaan en welke hij

ons bij het opstellen van de plannen met

enthousiasme ter beschikking heeft ge-

steld.

Medewerking aan fenologisch
onderzoek

Dè International Youth Federation for

Study and Conversation of Nature houdt

dit voorjaar op uitgebreidere schaal haar

Noord-Europecs fenelogie-onderzoek, dat

ook nu weer door tal van verenigingen
in binnen- en buitenland verricht zal

worden.

Behalve de voor het internationale on-

derzoek geselekteerde soorten, zoals

kraanvogel en oeverloper, komen er op

de lijst soorten voor waar elke vogelaar

in het vroege voorjaar naar uitkijkt.
Dat zo’n onderzoek slechts kans van sla-

gen heeft bij medewerking van vele en-

thousiaste vogelaars zal duidelijk zijn.
Wij verzoeken daarom een ieder die de

Vogelwerkgroep van de N.J.N., die het

onderzoek in Nederland organiseert, van

dienst wil zijn, zich te wenden tot Rob

Mooser, Zutphensestraat 1, Apeldoorn,
die U een formulier zal toezenden.

VB-wacht Zuidwest Veluwe

De penningmeester verzoekt de leden hun

contributie voor 1964 ad ƒ 4,— te storten

op postgirorekening 95 99 92 ten name

van: Penningmeester V.B.W. Zuidwest

Veluwe te Bennekom.

Het RIVON verhuisd

Met ingang van 3 maart 1964 is het

RIVON (Rijksinstituut voor Veldbiolo-

gisch Onderzoek ten behoeve van het

Natuurbehoud) verhuisd van; Socstdijk-

seweg
33 te Bilthoven-N. naar; Laan van

Beek en Royen 40-41 te Zeist. Voorlopig
is dit nieuwe pand telefonisch te bereiken

onder nummer 03404-16351.

Belgische vogelfilms nu in

Nederland

De in de vorige jaargang besproken Bel-

gische vogelfilms van de cineast Frans

Verstreken (Het Vogeljaar 1963, blz.

205.) kunnen thans worden aangevraagd
bij de Belgische Ambassade in Den Haag,

voor vertoning op verenigingsbijeen-
komsten. De films zijn inmiddels ook op

het Nederlandse televisiescherm vertoond.


