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Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken jubileert

Sinds 1973 worden door leden van de vogelwerk-

groep systematisch de tellingen verricht in de

Eempolders van aldaar voorkomende vogelsoor-
ten. In het bijzonder weidevogels. Dit project is in

de loop der jaren uniek geworden omdat er niet

veel van dergelijke tellingen al zó lang en zó

systematisch worden uitgevoerd.
Reeds twintig jaar wordt er in het voorjaar en in

het najaareen Vogelherkenningscursus georga-

niseerd, die zich in veel belangstelling mag ver-

heugen.

In het kader van het jubileumjaarvan de vereni-

ging wordt op 16 mei 1992 een Nationale Vogel-

beschermingsdag in het Gooi gehouden.
Op 26 september 1992 zal de vogelwerkgroep

een bijzonder symposium organiseren in ’De

Dobber' te Kortenhoef. Deze bijeenkomst zal ge-

heel in het teken van het natuurbeheer staan.

Meer informatie over de activiteiten tijdens het jubileum-

jaar is te verkrijgen bij Rick van den Akker, 02153 -

83 071.

Postadres van het secretariaat van de Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken is postbus 1028, 1200BA Hilver-

sum.

Knobbelzwanenplatform

opgericht

Op initiatief van de Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken heeft op 22 februari 1992 te Nieuwe-

gein een bijeenkomst plaats gehad van enkelen

die zich reeds eerder met de problematiek van

de bescherming van Knobbelzwanen hadden

beziggehouden in uiteenlopendeorganisaties.
De deelnemers aan dit beraad (dr. H.R Galla-

cher, A. Gronert, D.A. Jonkers, R. Kloosterman,
R A. Kole, R Maréchal, H. Niesen, W. Ruiten-

beek, J. Taapken en F. van de Weijer) hebben

besloten een Knobbelzwanenplatformop te rich-

ten met het doel om te komen tot een landelijk

gecoördineerdeactie ter oplossing van de pro-
blematiek.

Er wordt gewerkt aan een geïntegreerd plan
waarin beleidsinvloeding, juridische acties, on-

derzoek en inventarisatie, schadepreventie en

publiciteit zijn opgenomen om te komen tot

ethisch en ecologisch verantwoorde alternatie-

ven voor het huidige beleid van het schieten op
Knobbelzwanen.

Zij doen een dringend beroep op allen die gege-

vens over jacht op Knobbelzwanen, maar ook

andere informatie uit de verschillende provincies
kunnen verschaffen.

Nadere informatie en het opzenden van gege-

vens gaarne naar onderstaand adres.

R. Kloosterman, Huizerweg 21 j.. 1401 GG Bussum

02159-10 562.

Op 1 februari 1967 werd de Vogelwerkgroep Het

Gooi en Omstreken opgericht en bestaat nu dus

vijfentwintig jaar. Talloze tellingen en inventarisa-

ties werden samengevat in ruim zeventig rappor-

ten en veel artikelen in het verenigingsblad ’De

Korhaan’. Tijdens het twintigjarig bestaan werd

er een speciaal nummer van ’Het Vogeljaar’ aan

de vogelwerkgroep gewijd en verscheen het

boek ’Vogels tussen Vecht en Eem’. Er zal nu

een speciaal jubileumnummervan ’De Korhaan’

verschijnen.

Op 15 februari 1992 ontving de vogelwerkgroep
een ’Valetijnsgroet’ van leden van D’66-fractie

van de Provinciale Staten Noord-Holland, met

name van de statenleden Richard Veerman en

Yvonne van Wagensveld voor hun vele ver-

diensten waarvoor de leden zich in de loop der

jaren hebben ingezet.


