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Verslag Subgroep Avifauna, 24 oktober 1988, Naarden

Aanwezig: A.Vermeule, D.Jonkers, W.Bindt, J.Domhof, J.Harder, R.v.d,Brink,

W.v.d.Brink, B.Dwars, N.Dwars, R.v.d.Akker, R. van Veen, B.Oosterbaan,

W.Duurland, F.v.d.Weijer, F.Beffers, J.Meyer, W.Wei;itjes, F. van Klaveren,

F.Hoes, J. de Wilde, P. de Jong, C.Westeneng, P.Olde Dubbelink.

Bericht van verhindering ontvangen van: Y.Bosman, R.Kole, J. de Jonge.

1. Adri Vermeule opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom.

2. Geen ingekomen stukken. J.Harder toont de brochure: "Gxaende vogels op

boerenland", uitgegeven door Centrum Landbouw en Milieu en de Landelijke

Ver. tot Behoud v.d. Waddenzee, te koop voor ƒ 5. —.
Adri herinnert nog

even aan de Vogeldag in Worraerveer op 29.10.

3. N.a.v. notulen vorige vergadering zegt Adri dat hij C.Westeneng en E.Dis-

selkoen (beiden niet aanwezig) zal vragen hoe het met de Oeverzwaluwen

(punt 3) staat. (Zie verder punt 10 van deze notulen.)

D.Jonkers wil graag weten hoe het met de uitwerking broedvogelgegevens

staat (punt 4).Adri: Kortenhoef is een rapport geworden (moet nog genum-

merd), Eemnes is in de Korhaan gepubliceerd, gegevens Eempolder (H.Bar-

don) zijn nog niet binnen. Adri zal contact opnemen met H.Hardon.

M.b.t. gegevens Huiszwaluwen: zie punt 9 van deze notulen.

M.b.t. punt 12: Vierde kwadrant,zegt D.Jonkers dat het niet is uitgesloten

dat daar +_ 2200 woningen komen. Het is daarom belangrijk dat er NU wordt

geïnventariseerd. F.van Klaveren dringt erop aan dit zo spoedig mogelijk

in de Korhaan te publiceren.

4. Watervogeltellingen Gooi- en Eemmeer (A.Vermeule) lopen.

5. Midwintertelling watervogels en stootvogels: W.Duurland doet het ook

dit jaar, maar moet er nog een teller bij hebben (weekend 14/15 januari '89)

Te publiceren in de Korhaan, op de agenda vermelden en contactpersoon erbij

zetten.

6. Trektelpost Ccrvarsbos.(F. van Klaveren). Het punt is goed. De schatting is,

dat er tot nu toe zo'n 65.000 vogels overtrokken = 20.000 meer dan vorig

jaar. 100 soorten. De oproep in de Korhaan "eens te komen kijken" heeft

te weinig respons opgeleverd (10 a 12 mensen). Op rustige momenten moet er

meer voorlichting komen aan "beginnelingen". Samenvatting proeftelling

vorig jaar is in de september-Korhaan verschenen, volledig verslag is

in kleine oplage nog beschikbaar, enthousiaste leden kunnen dit afhalen -

op de telpost.
In 1990 zal een voorjaarstrektelling worden gehouden.

7. Bergeenden (F. van Klaveren). In goede jaren waren er zo'n 120 broedpa-

ren, nu maar 30 a 40, waarvan 7 paar met jongen. Oorzaken achteruitgang
niet bekend: interventie van honden, katten, vossen en mensen verklaart

toch niet deze grootschalige achteruitgang. Er deden 28 tellers mee, van

8 van hen nog geen gegevens ontvangen. Verslag eind van dit jaar.

Volgend jaar tellen in 's-Graveland, Naarden en Laarder Wasmeer.

8. Knobbelzwanen (F.v.d.Weijer): Van 3 mensen moeten de gegevens nog binnen

komen. Frank zal contact met hen opnemen. Hij is wat huiverig voor stlp-

penkaarten (misbruik), maar Adri Vermeule en D.Jonkers vinden, dat er wél

gepubliceerd moet worden.

9. Huiszwaluwen (R.Kole). Adri neemt contact met hem op.

F.van Klaveren zegt dat voorlichting aan de boeren heel erg belangrijc is.

Gebleken is, dat door voorlichting (b.v. kleur van daklijsten) de boeren

enthousiast gemaakt kunnen worden om medewerking te verlenen. Als Jaap

Taapken geen voorlichtingsfolder voor landelijk gebruik maakt, zullen

wij een stencil maken, dat door tellers uitgereikt, resp. in de brieven-

bussen gedaan kan worden. J.Harder stelt voor om op de buitenkant van

folder/stencil een open plek te laten, waarop bewoners van woningen/boer-

derijen waar Huiszwaluwen zijn, bijzonderheden kunnen vermelden
,

b.v.

hoeveel nesten, "eerste zwaluw", etc. D.Jonkers zal J.Taapken bellen.

Op een werkavond kan dit worden besproken met Rob Kole en tellers.

Adri neemt kontakt op met Rob.
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10, Oeverzwaluwen. C.Westeneng, inmiddels gearriveerd: Warandabergen is een

paar maal geteld. Er waren wel gaten, maar geen vogels. Bij Naarden

is ook geteld. D.Jonkers zegt, dat G.N.R. het beheer gaat doen, 3 paar

Oeverzwaluwen hebben er rondgezworven. F. van Klaveren zal contact opne-

men met G.N.R. en advies geven. C.Westeneng belooft de zaak volgend jaar

veel serieuzer aan te pakken.

Horstermeer Rioolwaterzuivering moeten wij volgend jaar tellen.

11. Broedvogelinventarisatie Ccrversbos (A.Vermeule). De laatste gegevens

zijn juist ontvangen en Adri zal e.e.a, gaan uitwerken. Er is tot juni

geinventariseerd, maar dat had eigenlijk tot juli moeten gebeuren. Daar-

door is misschien de Boomvalk gemist. Gegevens worden in rapport verwerkt,

dat ook naar Natuurmonumenten gestuurd moet worden.

Op de vraag van F.v.d.Weijer, of er nog witte plekken zijn, antwoordt

Adri bevestigend en het jaramere is, dat wij bij bouwplannen e.d.

dan dus geen gegevens hebben. R.v.d.Akker zegt, dat makelaars een overzicht

hebben van "vrije bouwplekken" en het zou dus zinnig zijn deze soms

kleine stukjes het eerst te inventariseren. Voor volgend jaar bekijken wat

we hieraan kunnen doen. Rick zal het overzicht zien te krijgen + de nota

van Hilversum.

12. Waterhoentelling januari. Deze telling wordt samengevoegd met de

Midwintertelling watervogels en stootvogels. Aparte formulieren. Voor

de overgebleven plaatsen (waar dus niet i.v.m. de midwintertelling geteld

wordt, b.v, vijvers in Hilversum e.d.) moeten nog 5a 6 tellers komen.

Korhaan en op lezingen vragen.

13. Nestkastproject. D,Jonkers deelt mee, dat dit goed gedraaid heeft.

1984 - 1987 is klaar en 1988 zal daaraan worden toegevoegd. Er zijn 4

nieuwe gebieden bijgekomen. Komend jaar zal gewerkt worden met nieuwe

typen nestkasten en sommige kasten zullen tot bepaalde datum worden dicht-

geplakt. Gevraagd: Medewerkers en een administratiekracht voor na het

broedseizoen.

Er zal geprobeerd worden het Gierzwaluwdakpannenproject van de grond
te krijgen. Ontwikkelingsvergadering op 25 oktober. W.v.d. Brink en

B.Dwars dragen nog punten voor deze vergadering aan, resp. dakrenovatie

in Huiden en kolonie Langestraat Hilversum.

14. Ganzentellingen (niet alleen Eempolder, zoals abusievelijk in de agenda
vermeld). D.Jonkers zegt dat alle grote polders geteld moeten worden en

wel op vaste data, n.1. 12 en 13 november (Grauwe-,Brand- en Kleine Riet-

gans), 17 en 18 december (alle soorten), 14 en 15 januari (al gecovered door

de Midwintertelling watervogels en stootvogels), en 11 en 12 februari.

Eempolders worden al jaren elke 14 dagen geteld.

Gevraagd: Coördinator, die ervoor moet zorgen dat de formulieren binnen-

komen en worden opge-stuurd. Kaartjes heeft Adri Vermeule. Bep Dwars biedt

zich als coördinator aan.

15. Weidevogelinventarisatie Eempolder
. Broedvogelinventarisatie dus. Ver-

kaveling zal na de volgende zomer plaatsvinden en vóór het zover is, is

het dus belangrijk om de gehele polder te inventariseren. Gebeurt door Staats-

bosbeheer en ze vragen tellers hiervoor. Territoriumkartering, april/mei,
3 keer. A.Verraeule, R.v.d.Akker, F. van Klaveren, W.Buurland. "Meelopers"

vragen op de volgende Avifaunavergadering, die in februari gehouden zal

worden.

16. Rondvraag: D.Jonkers brengt de persoverzichten van Staatsbosbeheer,
die op de tafels liggen ,

onder de aandacht. W.v.d.Brink wil weten hoe-

lang Knobbelzwanen op de eieren zitten (35 dagen) en hoe lang ze blijven
zitten als de eieren geschud zijn ( tot 5 a 6 weken). Verder vraagt hij
wat er van nestbescherming terecht is gekomen. Jelle zegt dat Egelshoek

door een boer zelf is gedaan. W.v.d.Brink zal informeren in Huiden.

J.Domhof (nieuw lid) wil zich graag inzetten maar weet niet hoe. Op ver-

schillende mogelijkheden gewezen.

Adri sluit om 21.50 de vergadering.


