
Mededelingen

Van de penningmeester.

Desalniettemin werd besloten de

contributie over 1973 te handhaven

op MINIMAAL /_15 i
- en voor huisge-

noten 5p MINIMAAL ƒ 7,50. Ook do

toegangsprijs voor de ledonavonden

blijft gehandhaafd op MINIMAAL ƒ1,-

pcr persoon (niet-rleden ƒ 2,-).
Het zou het vele werk, dat onze Vo-

gelwerkgroep tegenwoordig moet ver-

zetten, gemakkelijker maken, en Uw

penningmeester zeer verheugen, in-

dien U VRIJÏÏILLIG_EN_ VOORZOVER_T_I0;;

GELIJK Uw contributie over 1973~wat

zöüdt~willen verhogen. Wilt U een

en ander eens overwegen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

depenningmeester.

De Grensweg.

Zoals bekend heeft de Vogelwerk-

groep Het Gooi e.o. zich samen met

tal van andere instanties en perse-*

nen sterk verzet tegen de aanlog

van'de zgn. Grensweg naast rijksweg
27. Deze Grensweg was gepland om te

voorzien iri>do behoefte van het lo-

cale verkeer van en naar de Ooster-

meent. Er werd sterke aandrang uit-

oefend om voor deze verbinding ge-

bruik te maken van rijksweg 27.

Tot onze grote voldoening hebben de

ingebrachte bezwaren geleid tot een

gemeenschappelijke beslissing van

Gedeputeerde Staten van Noord Hol-

land, het gewest Gooiland en de Mi-

nister van Verkeer en Waterstaat om

te streven naar een nog verdere

versnelling van do aanleg van het

deel van rijksweg 27 tussen rijks-

weg 1 en de Oostermeent, waardoor

het mogelijk is de plannen voor de

aanleg van de Grensweg geheel te

laten vervallen.

In een tijd, waarin we worden over-

stelpt met allerlei slecht nieuws,
waardoor je soms alle hoop zou ver-

liezen, vormt dit bericht weer eens

het bewijs, d,at met gemeenschappe-

lijke inspanning toch nog wel eens

iets te doen valt aan het instand-

houden van een zo goed mogelijk

leefmilieu.

J.Klein

Werkgroep Eemland.

De poldergebieden in de gemeenten

Eeranes, Blaricum, Bunschoten, Hoog-
land en Nijkerk worden in de laat-

ste tijd in toenemende mate be-

dreigd door allerlei ontwikkelingen
in de planologie als b.v. de aanleg
van wegen, de peilverlaging, de in-

dustrialisering, de vestiging van

andersoortige landbouwbedrijven,

enz.,enz..

Op initiatief van een aantal bij
deze problematiek meer rechtstreeks

betrokkenen is een comité tot stand

gekomen, dat zich heeft belast met

het bestuderen van deze situatie en

het voorbereiden
van activiteiten,

die er toe kunnen leiden betrokken

te blijven bij deze ontwikkelingen.

Tijdens de laatst gehouden be-

stuursvergadering werd, zoals U

ongetwijfeld zult begrijpen, ook

gesproken over de door de leden van

onze Vogelwerkgroep te betalen con-

tributie over 1973. Door de snel

toenemende kosten van De Korhaan en

alle andere activiteiten van onze

vereniging komen de voor het jaar

1973 begrote bedragen in de knel.

Verschillende mogelijke besparingen

werden besproken, waarvan enige

zullen worden doorgevoerd, doch de

financiële toestand blijft precair,

hetgeen mede veroorzaakt wordt door

de onzekerheid, in hoeverre wij nog

op verschillende subsidies kunnen

rekenen.
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Het comitó heeft reeds bezwaren in-

gébracht tegen het bestemmingsplan
van de gemeente Eemnes, waarin nog-

al ingrijpende veranderingen in de

polders bewesten de Eem worden

voorgesteld.

Daar de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o,

dit laatste gebied tot haar terri-

toir rekent, is gaarne gevolg gege-

ven aan de oproep van het comitó om

aan dit project mede te werken. Het

blijkt opnieuw dat het broodnodig
is te beschikken over gegevens be-

treffende do vogelbevolking in de

diverse gebieden van onze werk-

groep.

Een aantal leden van onze werkgroep

bezoekt de Eempolders vrij regelma-

tig en beschikt daarom ook over e-

nige gegevens. Deze zullen worden

verzameld, terwijl bovendien zal

worden getra.cht in de beschrijving

van de avifauna van dit gebied eni-

ge systematiek te brengen.

De subgroep Avifauna roept dan ook

alle leden, die hieraan willen mee-

werken of over gegevens uit vroege-

re jaren beschikken, op om zich te

melden bij de heer D.A.Jonkers, En-

gels jan 21 te Laren NH., telefoon

02153-7256.

J,Klein.

Waterhoentelling.

Op 15 en 16 januari 1972 werd door

een groot aantal leden van de VWG.

een telling van het Waterhoen ge-

houden, De uitkomsten van deze tel-

ling waren ronduit verrassend (zie
De Korhaan van maart 1972, blz. 8

e.v.). Niemand had er eigenlijk een

vermoeden van gehad dat in het Gooi

zoveel exemplaren van deze soort o-

verwinterden. Zoals in het verslag

van deze telling reeds werd opge-

merkt, is het van belang door her-

haalde tellingen vast te stellen of

het in 1972 verkregen resultaat re-

presentatief is voor het winter-

voorkomen van het ?/aterhoen in het

onderzochte gebied. Vandaar dat de

subgroep Avifauna ook in de aan-

staande winter weer een telling wil

houden.

De datum van deze telling is vast-

gesteld op het weekend van 13 en 14

Wij verwachten
-

dat

Ieder, die in 1972 aan deze telling
heeft meegewerkt, ook nu weer van

de partij is. Verder hopen wij dat

ook zij, die toen verstek hebben

laten gaan en vooral ook veel nieu-

we leden zich zullen opgeven als

teller of teister.

Er bestaat o.i. eigenlijk voor nie-

mand een reden om niet mee te doen.

Het betreft een eenvoudig waar te

nemen soort, die geen enkele moei-

lijkheid kan opleveren, zodat het

argument van een te geringe vogel-
kennis niet kan opgaan. Iedere

deelnemer krijgt duidelijk zijn ge-

bied aangewezen en dat zo dicht mo-

gelijk bij zijn woonplaats. Men is

vrij zelf de uren te bepalen, die

men aan deze telling wil besteden.

Kan het nog makkelijker? Bovendien

wat is er nu heerlijker dan in een

mooi weekend een flinke wandeling
of fietstocht te maken en daarbij

tegelijkertijd nog‘iets te ver-

richten dat waarde heeft voor het

ornithologisch onderzoek?

Wij rekenen dan ook op een massale

aanmelding. Dit moet i.v.m. een

tijdige organisatie gebeuren vóór
1 december a.s. bij de heer D.A.

Jonkers, Engelsjan 21 te Laren N.H.

telefoon 02153-7256. .

_subgroep Avifauna»

Nestkasttimmerdag op 25 november.

Op 25 november a.s. is er een nest-

kasttimmerdag in. he.t noodschooltje..
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van de Jeugdbonden aan de Erf-

gooiersstraat, nr. 265 (laatste lo-

kaaltje), U kunt zich daarvoor op-

geven bij de heer S.de Koning, Jan

Steenlasn 5 te Hilversum. Gaarne

opgeven voor 22 november. Neem een

boterhammetje mee als U 's ochtends

al komt. Overigens kunt U tot onge-

veer. 16.00 uur binnenhuppelen.

Graag_hamer JL_zaag i_enzv _raeebrengen i

Tentoonstellingsstand.

Op de ledenavond op 23 november a. s,

zal de tentoonstellingsstand van de

vogelwer 1

-groep in de Openbare Lees-

zaal worden uitgezet, U kunt dan

ook eens zien hoe deze er uit ziet

en vooral ook hoe groot hij is.

want we zoeken namelijk een geschik-

te plaats om de spullen op te ber-

gen, Als U dus over veel bergruimte

beschikt, dan moet U zeker even ko-

men op de avond.

Pestvogels.

Evenals voorgaande jaren wil ik een

beroep op ü doen waarnemingen van

Pestvogels (Bombycilla garrulus)

aan mij door te willen geven. Riet

alleen waarnemingen uit ons werkge-
bied zijn welkom, doch ook waarne-

mingen van elders uit ons land, .
alsmede uit het buitenland.

Let U vooral op besdragende bomen

en struiken, welke bij.de soort

zeer in trek zijn.
Let U ook op tv-antennes, aangezien
deze aan deze tijd aangepaste uit-

kijk- 'en rustplaatsen zijn.

Belangrijk zijn alle gegevens, w,o.

datum, plaats, gedrag, etc,.

Let U ook op het verenkleed. Kij.k„
of' U rode iakplaatjes ziet; kijk

hoe de witte vleugelstrepen lopen

en noteer dit.

Ook de laatste dag, waarop U ze op

een plek hebt waargenomen, zo moge-

lijk met de richting waarin zij

vertrokken.

Literatuurgegevens en oude waarne-

mingen blijven van harte welkom.

Zend Uw gegevens naar: L.F.Rijnja,
1 to Bussum.

Ledenmutaties tot 1 november 1972.

Nieuwe leden:

hr.H.van't Huil, -Schoolstraat 5 te

Blaricum,

mej.M.E.Malotaüx, Straüsslaan 9 te

Bilthoven,

mej .3.Schipper, Sumatralaan 33 te

Hilversum,

hr.M.H.Sitters, Kerkstraat 177-11,
Amsterdam,

mej.C.A.van Veen, Thorbeckelaan 70,
Naarden.

Verhuisd:

mw.V.B.Ploeger-Baerts, naar Zwaluw-

laan 94 te Bussum,

mw.L.Schiider-Van Capelle, naar

Utrechtseweg 26 (flat 40), Hilver-

sum,

hr.H.Veenerna, naar Anne Erankl. 86,

Bussum,

hr.J.Vulling, naar Langbroekerdijk

A 70 te Langbroek.

Rectificatie van vermelding in de

vorige Korhaan:

hr.I.W.van Woersem, Jacob Catsl. 6,

Bussum,

Geroyeerd wegens het niet voldoen

van de contributie:

hr.A.H.Nap, Drossaardlaan 3 te Hui-

zen,

mw.A.D.Nap-Roolker, idem,

mej.M.Rijnsburger, Verbindingsl, 32

B issum.
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