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Notulen medewerkersavond over “Avifauna van het Gooi”

in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden, 11 september 1984

Stand van zaken. De conclusie in het 2c jaar van uitvoering is; er is al

veel gedaan, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren. Het boek komt uit

eind 1987 in plaats van 1983. Redenen zijn hiervoor: het 20-jarig bestaan

van de Vogelwerkgroep en do betere verkoopbaarheid van hot boek aan het

eind van het jaar. Voor de grote hoofdstukken zijn al auteurs benaderd. Het

hoofdstuk over de ontwikkeling van liet landschap wordt geschreven door

H. Cup. Landschap en vogels door Bob van Poelgeest en W. Colaris. Jaap
Hekel schrijft het hoofdstuk nestkastoaderzock

.
Voor de soortbeschrijvingen

zijn een aantal mensen benaderd en een aantal mensen hebben zich

opgegeven. Hicuwo soortbewerkers zijn nog steeds wolkom. Een concept van

de Ooievaar is klaar. Dit kan als leidraad dienen cn wordt tevens gebruikt
bij subsidieaanvragen en benadering van sponsors.

bric Lam geeft op de Boomklcver te willen bewerken en nu al een concept
te willen maken.

Het deel met de oxcursio-informatio is ook bedoeld voor leken. Er komen

ca. 20 wandelingen in. Hiervan is hot concept van het Ankeveense pad al

gereed. Dit gaat dezelfde weg als liet Ooievaarsconccpt. Ccby Westeneng,
Rick van den Akker en Inge Korsemeijer geven zich op voor het maken van een

concept van een wandeling.

Presentatie; van uitoewerkte zaken. Een kaart m.et herko:;:st van k:Ct

braakhalir.ateriaal van uilen uit hot werkgebied wordt getoond. Gegevens uit

de westrand van het gebied (Vechtplassengebied o.o.) zijn schaars.

Aanvulling is welken.

Verder worden kaarten getoond over de verspreiding van do Ooievaar van

1905-1984 en een van oen excursieroute. De gegevens uit liet RIN-archief zijn
allemaal verwerkt.

Aanwezig: 22 medewerkers. Er waren geen afmeldingen.

Opening. Bij de opening heet de algemeen coördinator iedereen welkom. Hij
roept de aanwezigen op om zich, voor zover ze dat nog niet deden, bij een

groep of onderzoek aan te sluiten.
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Broedvogeltellingen. Jelle vertelt dat ce kaart met het overzicht van wat

er ooit is geïnventariseerd nog niet klear is. Dit jaar zijn speciaal voor de

Avifaunagroep Laren, Eemnes en de Hoekerpolder e.o. geïnventariseerd evenals

de Valse Bosjes. Laren is behoorlijk goed onderzocht. De Merel blijkt de

talrijkste broedvogel te zijn. Op een vraag van Hans Fuchs antwoordt Dick dat

hij de indruk heeft dat de telmethode goed voldoet. Voor 1985 staan de

bebouwde kommen van 's Graveland, Kortenhoef, Ankeveen en het bebouwde deel

van de Hilversumse Meent op het programma (geadviseerd wordt ook de

Bloemendalerpolder te doen).
Een aantal kaarten laat zien wat er door de VWG en anderen ooit is

geïnventariseerd. Peter Dieperink blijkt een broedvogelverslag van vroeger

over Blaricum te hebben. Er moet in de komende twee jaar nog veel

geïnventariseerd worden.

Werkgroep tellingen. Eén derde van het Gooi is nagelopen op nesten van

roofvogels. Hier zijn betere resultaten uitgekomen dan de tellingen van

Provinciale Waterstaat. De Houtsnip is geteld en daar is veel over bekend

geworden.
Tellen van de Waterral is niet zo best gelukt, want het weer was te slecht.

Volgend jaar opnieuw proberen.
Aan de Patrijs wordt gewerkt. Peter Vos vertelt hierover. Bij de KNJV wordt

geïnformeerd en in de Korhaan komt een oproep.
De tellingen van de Kramsvogel, Koperwiek, Bonte Kraai en Roek worden

uitgewerkt.

Ger Blok werkt de gestuwde trek uit.

Hans van Oosterhout doet Gele— en Grote Gele Kwikstaart.

Van de Bosuil ontbreken nog steeds gegevens; Dick zal dit najaar een nieuw
onderzoek voorbereiden.
Van de Waterpiépecizijn 2 slaapplaatsen gevonden. Slaapplaatsen van Kauw en

Meeuwen zijn voor een deel bekend. Adrie en Dick zullen tellingen
organiseren. Dick heeft in het juiste biotoop geen Nachtzwaluw gehoord.
Volgend jaar probeert hij het weer.

De Blauwe Kiekendief tellingen zijn niet uitgevoerd.
De watervogeltellingen zijn allen in de computer opgcslagen.
In 1985 zullen m.b.v. een raamwerk conceptverhalen worden gemaakt.
Andries en Dick zullen de verdere voortgang van de groep bepraten.

Gierzwaluwen: er komt een handleiding voor hot tellen door Hans Fuchs die
het ook coördineert. In 1985 worden alle gemeenten in het werkgebied
geinventaiiseerd. Het verslag wordt dan aangeboden aan de gemeenten met de

overhandiging van speciale dakpannen.
Dagboek. Erik vertelt dat er ongeveer evenveel gedaan is als in de vorige
periode. Er zijn 7000 kaartjes ingevuld. Plannen: archieven, kranten,
jachtboeken e.d. nazoeken. Kerk- en overheidsarchieven hebben, omdat ze te

weinig opleveren, een lage prioriteit. Erik pleit voor een computer voor

waarnemingen. Jagers zijn gevraagd voor waarnemingen.
Historie. Willem kraak vertelt over ene Van Leeuwen en zijn waarnemingen. Hij
vertelt over het wapen van

1

sGravaland, is het een 'trapgans' of een Grote
Trap.
Technische zaken. Ze zijn druk bezig met diverse zaken. Vooral de typegroep

veel werk. Financiën: Jacquos Meijer vertelt over het verkrijgen van

subsidie bij fondsen en stichtingen. Aan bedrijven, de omroepen en gemeenten
wordt eveneens om subsidies verzocht. In plaats van subsidie kunnen zij zich
ooiv garant stellen door een aantal boeken af te nemen (voor gemeenten
vastgesteld), De verwachting is dat de financiën geregeld zullen kunnen
worden. Er is ƒ 71.000,- nodig. Er komt een oplage van 3000 stuks, het

prijsverschil tussen 1500 en 3000 stuks is erg gering.
Rondvraag. Is het mogelijk om excursies los bij te leveren? Dit blijkt niet zo

te zijn. Niet-vocplaars kopen dan alleen de excursies. Bovendien werkt een

aparte uitgave kostenverzw rarend.

Notulist: Rick van den Akker


