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Organisatie Wintervoedering en revalidatie van vogels

De organisatie Wintervoedering Gooi- en Vechtland is een onderdeel van

het Nationaal Comité Wintervoedering, Aangesloten zijn: Buscum, Blaiicum,

Eemnes, 's-Graveland, Klazen, Kortenhoef, MuicLn, Muiderberg,

Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Weesp, Bij de oprichting in

1958 is medewerking toegezegd door de Burgemeesters, Directeuren van Ge-

meentewerken en Rijks- on Gemeentepolitie Korpschefs van deze plaatsen.
De organisatie is goedgekeurd door het Ministerie van C,R,M,

De organisatie heeft ten doel regionale en deskundige hulp te bieden aan

in de vrije natuur levende dieren, speciaal bij langdurige strenge vorst

en hevige sneeuwval, ijzel en sneeuwjacht.

Door zijn gunstige ligging is Naarden het centrale punt, waar hulp aange-

vraagd en uitgezonden kan worden,
De leiding van het REVALIDATIECENTRUM berust bij het bestuurslid te La-

ren, de heer M, Waayer, Oude Kerkweg 25, tel, 02153-44-65.

Aanvankelijk waren er opvangcentra voor Winterslachtoffers. Er kwamen

echter steeds meer slachtoffers van verkeer, katten, vergiftiging, olie,

teer, draden en ook andere dieren: Eekhoorn, Egel, Haan, Haas, Konijnen,
Vleermuis,

Het is moeilijk om herstelde dieren aan zelfstandige vrijheid terug te

wennen. Hiertoe beschikte de heer Waayer tot verleden jaar over het land-

goed Jachtlust. Toen dit verkocht werd, moest alles opnieuw worden inge-

richt, De heer Waayer kocht een stuk grond, waarvan hij één derde voor

Wintervoedering beschikbaar stelde. Aan een Ideale, permanente vogeltuin

wordt hier gewerkt.
Doordat wij in deze zachte winter slechts 100 kg, strooivoer hebben ge-

kocht, dat door de heren Van Kleef en Van de Rijd naar de uitstrooiposten
is gebracht, kunnen wij de afrastering van fijn gaas en de uitbreiding

van de uitwenkocien bekostigen. Het zal onze trouwe Donatuers zeker ge-

noegen doen hieraan te hebben bijgedragen, evenals aan de hoge kosten van

voedsel, electriciteit, vervoer, enz,

De heer en mevrouw Waayer verzorgden dit jaar de volgende vogels;

2 door de Hilversumse Politie in beslag genomen volwssen Torenvalken op

20-6; na revalidatie losgelaten «p 15-7.

Op 25-6 een halfwas Bergeend met onherstelbare verwonding aan vleugel,

blijft in vogeltuin en adopteert jonge eendjes.
0p'.12-8 een volwassen jonge Torenvalk met gebreken rechterpoot. Gespalkt
en losgelaten.
Een jonge Fuut en een jonge Dodaars in augustus ontvangen, opgefokt en in

het Naardermeer losgelaten.

Bij het rietsnijden door de Gemeente Naarden werd op 30-10 een eend met

11 ééndagskuikens gevonden. Alle zijn goed *pgegroeid en «p 15-2'73 in de

polder losgelaten.

Op 6-11 een eend met 6 jongen uit Hilversum; 5 werden groot.

Op 1-11 een Torenvalk met gebroken onderpcot werd zo goed als hersteld

naar Artis gebracht. Zo cok een Purperreiger op 6-11,

Er werd een ontelbaar aantal kleine v*gels gebracht, zoals Merels, Zang-

lijsters, mezen, doiven, eenden, mussen. Spreeuwen, Vinken, twee Bosuilen,
twee Ransuilen, zwaluwen, 6 Gierzwaluwen, Voor veel dakloze tamme dieren

werd een goed tehuis gevonden. Geholpen werden cavia's, konijnen, kanaries

en parkieten,

De jonge reiger, half juni 1972 in Loosdrecht op een beschermd weiland

losgelaten, is daar in maart 1973 weer gesignaleerd.

Van deze organisatie werd een verslag ontvangen, dat veel wetenswaardig-
heden bevat, die ook voor onze leden van belang zijn.
Om deze reden wordt het hieronder overgenomen.
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De in juni 1972 ontvangen halfwas haas wou verwilderen. Hij springt nog

vrolijk rond in de tuin van de familie Waayer,

Hoewel onder moeilijke gezondheidsomstandiheden verzorgde het echtpaar

Van Ingen, Joh, Schlmmelstraat o in Haarden
,

meer dan 30 vogels pe
1'

maand, meest via de Naardense Politie; c,r.. Futen, Torenvalken en uilen.

Hongerige Roerdompen dient men 's winters steeds te melden bij de heer

Van Ingen, Nu zijn er o,a, 5 voorspoedig opgegroeide Fazantjes, die pas

uitgekomen waren, toen hun moeder door een op het broedterrein uigelaten

hondje werd doodgebeten.

Mevrouw H, Weyl te Naarden verzorgde grote aantallen jonge eenden. Ook

de andere bestuursleden verzorgden vogels en bevorderden veilige broed-

plaatsen,
De reddingsploeg met de heren Harder en Van de Rijd rukte enige malen met

succes uit.

Verdere adressen zijn: Ankeveen, 's-Gravoland, Kortenhoef: P.C, Vroom,
Moleneind 16, tel, 02150-61590; B.v.d. Velden, Zuwe 22°, tel. 02150-

614.04,

Vooral eenden, Meerkoeten, enz,

Bussum: Gemeentewerkplaats, Landstraat 126 (de heer A, Wedman), H. van de

Rijd, Badhuislaan 57, tel. 10069 of Kerkpad 3 te Naarden,

Bunschoten; H.J. Slijper, Eemdijk ."14, tel, 03499-2035; vooral roofvogels,
Muiden: Mevrouw E, Zijp, Krultpad 15a, tel, 02942-1765,

Weesp: Mej, L„ van Houwelingen, Buitenveer 36, tel. 02940-2180,

Dierenbescherming Vechtland,

Alle Rijks- en Gemeentepolitie,
De steeds beschikbare militaire hulp hoefde deze winter niet te worden in-

geroepen,

D- verwarmtngslampen. vorig jaar aangeschaft, zijn zeer doeltreffend, voor-

al voor jonge vogels.
Zeer verontrustend is het steeds talrijker worden van Eksters en Vlaamse-

gaaien, die steeds dichter bij de bebouwing komen, 85 % van de open nesten

( van Merel, Zanglijster, Heggemus en duif) wordt leeggeroofd.
Holenbroeders (spechten, mezen, roodstaarten, vliegenvangers en Ringmus)
kon men met nestkaste-" ';elpen. Ook Torenvalken en uilen broedden hierin

voorspoedig.

Met de scholen bestaat een prettige samenwerking op velerlei gebied ,

De jaarlijkse film middag en avond wordt steeds gehouden op een dinsdag in

oktober» Er wordt samengewerkt met andere verenigingen, om vooral de jeugd

bewust te doen worden van de waarde, die de natuur voor ons heeft.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat er heel wat voor de vogels gedaan
wordt.

Wij zijn allen die op enigerlei wijze moeite hebben gedaan om hulpeloze
dieren te redden - vooral de dierenartsen - zeer dankbaar.

Ook u kunt ons helpon door bekendheid te geven aan onze Organisatie en de

mogelijkheden om vogels te redden.

E.M. Mulder-Eenjes

secr, penn.esse.


