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Verslag vergadering Subgroep Avifauna. 11 januari 1988, Naarden

Aanwezig: A.Vermeule, W.Bindt, F.v.d.Weijer. N.Dwars, B.Dwars-van Achterberg,

N. van Eist, Y.Vogel, E.Disselkoen, H.Hardon, R. van Beusekora, F. van Klaveren.

r! van Veen, N.Klippel, R.Kole, Y.Bosman, W,Buurland, H. de Soete, J. de Jonge,

J, de Wilde, R. van den Brink, B. van Poelgeest, C.Westeneng, M.v.d.Pol,

p’ de Jong, R.Hofmeester, B.Oosterbaan, R.Malta, J. van Essen, J.Harder,

L.Reddingius. R.Kloosterman.
. .

1. Adri Vermeule opent de vergadering om 20.00 uur - het is verheugend dat

de opkomst zo groot is en dat er zoveel nieuwe gezichten zijn. In 1987

is slechts één vergadering gehouden (9.2.), omdat alle energie gericht was

op de totstandkomirg van Het Boek.

2. Geen ingekomen stukken.

3. N.a.v. notulen vorige vergadering zegt N.Klippel dat hij ook Oeverzwa-

luwen gedaan heeft en graag wil weten waar de gegevens naar toe moeten.

Adri zegt dat P.Dieperink, die de ftverzwaluwen 13 jaar lang gecoör-

dineerd heeft, dit helaas niet meer kan doen. F.Majoor heeft hem aanvan-

kelijk vervangen, N.Klippel zou contact moeten opnemen met P.Dieprink om

te zien of de gegevens van F.Majoor verwerkt zijn.

4. Uitwerking broedvogelgegevens: Adri zegt dat i.v.m. Het Boek enige uit-

werkingen op de lange baan werden geschoven. De gegevens van Huizen

(A.Vermeule) werden al in de Korhaan gepubliceerd, de gegevens van

Eemnes (ter vergadering van B. van Poelgeest ontvangen), Kortenhoef

(F. van Klaveren) en Eerapolder (H.Hardon) zullen nog in de Korhaan ver-

schijnen .

5. Waterwild en stootvoeels: Waterwildtelling is landelijk. VWG had een eigen

stootvogeltelling en de twee tellingen worden nu gecombineerd gedaan.
W.Duurland heeft contact gehad met de tellers en niemand heeft "nee"

gezegd. N.Klippel doet Bussum. R. van Beusekora (Utrecht) doet het niet

meer. R.v.Beusekora stelt voor te proberen onze tellingen op hetzelf-

de weekend te doen als de Flevopolder Werkgroep, maar Adri zegt dat dit

moeilijk is omdat wij aan de landelijke teldatum vastzitten.

6. Siizen: B. van Poelgeest, N.Klippel, A.Vermeule, D.Jonkers. De twee

laatstgenoemden gaan nog naar de Hoorneboegse heide. Alle aanwezigen wordt

verzocht in januari en februari op verplaatsingen te letten van groepen

overkomende Sijzen. R. van Beusekokom zegt dat Utrecht ook geprobeerd
heeft de slaapplaatsen te vinden ; niet gelukt, oostwaarts vliegend trok-

ken de Sijzen steeds verder (Soest, Soestdijk, Pijnenburg???). Y.Bosman

gaat eens op Pijnenburg kijken. Adri zegt, dat als we iets ontdekken,

de gegevens ook voor andere geïnteresseerden van belang kunnen zijn -

stootvogels komen op slaapplaatsen af, misschien vinden we ringen.
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7. Bergeenden:,; F. van Klaveren: Tot en met 1982 is dit goed bijgehouden, maar

daarna is er weinig meer aan gedaan. Stand gaat achteruit. Er blijken
b.v. twee broedgevallen te zijn i.p.v. de geschatte 120. Hij wil onderzoek

doen en heeft het Gooi in 16 blokken verdeeld. Gevraagd: Nog 15 tellers.

Iedereen kan meedoen - Bergeenden zijn gemakkelijk te herpkennen!
Van 1 april tot augustus zou elke teller zijn/haar blok 3x per maand moe-

ten tellen. Ook waarnemingskaartjes zijn welkom. F.v.K. verzoekt opgave van

tellers in de pauze.

9. Knobbelzwanen: (F.v.d.Weijer). Y.Vogel zegt dat cursisten hieraan kun-

nen meedoen, net als 10 jaar geleden. R. van Beusekom zegt dat opgave

van "zwarte poten" ook nuttig zou zijn. Adri vindt dat, aangezien aan

dit onderzoek ook beginnende, vogelaars mee kunnen doen, het niet te

noeilijk gemaakt moet worden. F.v.d.Weijer zegt dat degenen die in de maand

mei met Bergeenden bezig zijn, ook zouden kunnen kijken naar Knobbel-

zwanen. B.v.Poelgeest wijst erop, dat deazwanen vaak nesten hebben aan

de voor- en achterkant van de boerderijen - daar moet dus op gelet worden.

Adri zegt dat we bij dit onderzoek in de eerste plaats het aantal Knobbel-

zwanen willen weten en liefst ook nog het aantal broedgevallen.

8. Broedvogels Corversbos. Adri zegt dat bij het samenstellen van Het Boek

bleek, dat er in de 20 jaar dat de VWG werkt, er toch nog "witte plekken"
waren. (OVERIGENS SPREEKT HIJ ZIJN TELEURSTELLING UIT, DAT SOMMIGE VO-

GELAARS NOG STEEDS GEEN BOEK GEKOCHT HEBBEN!!!).

Zo'n "witte plek" was het Corversbos. In maart, april, mei, tot half

juni zal daar nu geteld worden. Er moet lOx geïnventariseerd worden +

2 avondtellingen + 2 nachttellingen. Medewerkenden; B. van Poelgeest,

M.v.d.Pol, J.Harder, P. de Jong, K. de Soete, W.Buurland, A.Vermeule,

F. van Klaveren, Y.Bosman. "Meelopers"; R. van den Brink, R.Kloosterman,

F.v.d.Weijer, W.Bindt. Mededeling/oproep in de Korhaan.

10. Oeverzwaluwen: Zie onder 3). De dames Disselkoen en Westeneng zullen dit

coördineren. N.Klippel wil tellen. Coby Westeneng zal P.Dieperink bellen

voor gegevens.

11. Huiszwaluwen: R.Kole heeft in Het Vogeljaar hierover gepubliceerd. Er zijn

nog wat "witte plekken": Muiden, Nigtevecht, Vreeland. De VWG wil de terug-

loop/schoramelingen bijhouden. Mark v.d.Pol en R.v.d.Brink zullen onder-

ling de tellingen in de 3 witte plekken verdelen. R.Kole zegt dat Het

Vogeljaar met folders bezig is, die zouden eventueel aan bewoners van

huiszwaluw-huizen kunnen worden uitgedeeld.

12. Weidevogels. 4e kwadrant: H.Hardon wil dit opnieuw starten met nieuwe

mensen, die nog geen ervaring hebben: Inleiding in de school, dan het

veld in. Bedoeling: Nieuwe mensen kennis laten maken met inventarisatie.

Dus geen perfecte inventarisaties. R.Kloosterman gaat meedoen.

In dit verband kaart J.Harder de weidevogelbescherming aan. Adri vindt

dat activiteiten in de weide, plaatsen van nestbescherraers, etc.

teveel opvallen - landschap is hiervoor te kleinschalig. Jelle zegt dat

het in Noord-Holland toch een succes is geweest. Hr. Postma gaat het voor

ons gebied coördineren.

13. Na laarsplan: F. van Klaveren en enkele tellers hebben het afgelopen

najaar een proef-trektelling gedaan in het Corversbos. Er werd op 7

september begonnen, er is geteld tot 29 november (2óx). Totaal kwamen

45.000 vogels over, de topdag had 13.000 vogels. Het was veel meer en

veel leuker dan men verwacht had. Ive willen dit nu in het najaar weer

doen. Er zal een schema worden opgesteld. We beginnen in augustus.
Iedereen is welkom om "mee te lopen". Zeer nuttig: men leert vlieg-
beelden en trekgeluiden herkennen.

Als we het landelijk willen doen, dan moet een andere methode gevolgd
worden (straal van 100 meter).

Mededelingen komen in de Korhaan, met vermelding van de plaats in het

Corversbos waar geteld wordt.
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14. Rondvraag; R. van Beusekom zou de notulen eerder willen ontvangen en

meer dan één vergadering per jaar willen houden. (Notulen werden nu ter

vergadering uitgedeeld ). Adri wijst er nogmaals op, dat Het Boek aan

één en ander schuld is. Er zal weer een najaarsvergadering worden gehouden

en notulen en agenda zullen tijdig toegestuurd worden.

J.Harder deelt mee dat de Gem.Hilversum gevraagd heeft om medewerkers

voor inventarisaties in Spanderswoud en het Hoogt van 't Kruis.

F.v.d.Weijer vraagt hoe het met de Nestkasten staat. Adri zegt dat

de pogingen van H.Moerman om dit weer van de grond te krijgen, geen

succes hebben gehad. Nestkastwerkers zijn blijkbaar té individualistisch!

H.Hardon en A.Vermeule willen eventueel proberen opnieuwte beginnen.

Vergadering wordt op 22.00 uur gesloten.


