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Goois Jaaroverzicht 2008

Ook dit jaar is het weer tijd voor een jaaroverzicht van de vogels die in het Gooi zijn

waargenomen.

Hans Oosterhout

2008 in vogelvlucht

Via het Goois Vogelnet werden in totaal 154

mailtjes verzonden. Door de grote vlucht van

www.waameming.nl blijken sommige waar-

nemers hun meldingen niet meer in te sturen,

omdat deze direct zijn na te lezen op de site.

Het jaar kenmerkte zich door een redelijk

warm en zonnig voorjaar, een vrij milde en

niet al te zonnige zomer en een rustige herfst

en winter.

Januari

Ook dit jaar wordt er weer aan nieuwjaars-

vogelen gedaan. Het absolute record wordt

bereikt, maar liefst 101 soorten worden op

deze eerste dag gezien in ons werkgebied,

waaronder een aantal leuke soorten als Zwarte

Roodstaart (overwinterend op de Natuurbrug

van Zanderij Crailo) en een overwinterende

GeoordeFuut bij de aanloophaven van Huizen

De vaste eenden zijn op de eerste natuurlijk

ook weer aanwezig.

Het mannetje Eider, al jaar en dag een vaste

gast bij de pier van Huizen, blijft ook dit jaar

weer het hele jaar aanwezig, maar wordt

minder frequent gezien dan voorgaande jaren.
Wellicht is hij onze regio ontrouw en vertoeft

hij af en toe aan de overkant van het Gooimeer

Het mannetje Ijseend is ook daar aanwezig, en

wordt dit jaar tot in elk geval 8 maart gezien.
Het traditionelemannetje Witoogeend van de

grachten rondom de vesting Naarden blijft dit

jaar tot zeker 17 februari rondhangen. Bij de

In vogeltermen was 2008 een vrij rustig jaar

voor het Gooi. In totaal werden er 240 soorten

waargenomen.In voorgaande jaren waren dit

252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233

(2004). Grootste oorzaak van dit verschil is dat

er in het najaar vrijwel geen noordwestelijke

stormen waren, waardoor de ‘zeetrek’ bij
Muiden tegenviel (en goede stormen zijn

doorgaans goed voor 10+ soorten).

Daarnaast was er nog een waarneming van een

Arendbuizerd die net niet goed genoegwerd

gezien om af te maken.

Eider Foto: Marlijn Kamphuis
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Noordwal van Huizen zit deze winter ook een

vrouwtje Witoogeend, dat tot 25 april wordt

gezien.

Op meerdere plekken worden overwinterende

Blauwe Kiekendieven opgemerkt in het Gooi,

een aantal in de Eempolders, maar ook in de

Bovenmeent wordt regelmatig een exemplaar

van deze soort gezien.

Naast de vaste wintergast op de Tafelberg-

heide, worden in januari op meer plekken in

het Gooi Klapeksters gezien. Op de Zuider-

heide lijkt een exemplaar te overwinteren,

maar ook bij Ankeveen en in het Naardermeer

worden enkele malen exemplaren gezien.

Op twee niet nader te noemen plekken blijken

deze winter Velduilen te overwinteren. De

waarnemingen worden stilgehouden, omdat de

groepen in vrij toegankelijk gebied zitten en bij

het minste of geringste gestoord worden.

Schattingen wijzen uit dat het om tussen de 20

en 25 vogels ging. Gezien de enorme

achteruitgang van de soort in ons land, een

spectaculaire hoeveelheid natuurlijk! De

enorme hoeveelhedenmuizen in de

Eempolders lijken hier debet aan te zijn. In de

Eempolders is bijvoorbeeld ook te zien hoe

Grote Zilverreigers hun jaagmethodes

aanpassen. Opgeschrikte muizen blijken een

makkelijke prooi in grote groepengrazende

Ganzen. Grote Zilverreigers zijn dan ook

massaal aan te treffen in de groepen ganzen.

Ook worden op enkele plekken overwinterende

Bokjes waargenomen. De aantallen Kepen in

de regio zijn ongekend, de beesten vinden in

Nederland voldoende beukennootjes en

trekken niet verder zuidelijk.

De Roodhalsgans die in december bij Muiden

werd gezien, blijkt op 20 januari aanwezig in

de Eempolders. Op 25 januari verschijnt de

vogel weer in de Noordpolder beoosten

Muiden en verdwijnt daarna spoorloos. Wel

wordt er in de Noordpolder in januari nog twee

maal een Rotgans waargenomen.

Op zes januari verschijnt een Kanoet bij de

Huizerpier. Een vrouwtje Bruine Kiekendief

wordt af en toe in de Kampen waargenomen.

Op 26 januari worden hier ook drie Strand-

leeuweriken aangetroffen.

Februari

Op 3 februari wordt een (of de) Rotgans gezien

in de Eempolders. Diezelfde dag trekt een

groepje van 5 Sneeuwgorzen laag over het

water langs de Huizerpier. Ook worden de

eerste Grutto’s van het seizoen gezien bij de

Huizerhoef. Op 9 februari worden de eerste

twee Lepelaars gezien in de Bovenmeent. Op

10 februari trekt een winterse Rode Wouw

langs Fort Uitermeer aan de Vecht. Op 16

februari wordt een Kuifduiker gezien langs de

IJmeerkust tussen Muiden en Muiderberg. Op

18 februari worden bij de Huizerpier twee

Sneeuwgorzen aangetroffen.

Sinds jaar en dag overwintert een grote groep

flamingo’s op het Veluwemeer. Al jaren was er

hoop dat deze vogels eens een kijkje in het

westen gingen nemen. Op 17 februari is het

dan eindelijk zover. Een groep van 18

flamingo’s wordt gevonden bij de Dode Hond

in het Eemmeer. Hieronder zitten minimaal 10

Europese Flamingo’s. De rest van de groep

betreft (ontsnapte) ChileenseFlamingo’s.

Zomers komen deze vogels tot broeden in het

Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens.

In de middag vertrekken de vogels weer naar

hetoosten.

Op 22 februari vliegt een Rode Wouw over de

Al. 23 februari wordt weer eens een Taiga-

boomkruiper in het Gooi gezien, ditmaal op de

Hoomeboegsche Heide, niet ver van ’t Hoogt

van het Kruis waar een aantal jaar geleden een

overwinterende vogel heeft vertoefd.

Spectaculair is het mannetje Zomertaling dat

op 23 februari wordt gezien in de Zanderij
Crailo. De eerste Zwartkopmeeuw wordt op 27

februari gezien in De Kampen. Langs de

Wakkerendijk in Eemnes wordtenkele malen

een roepende Steenuil gehoord.

Foto: Paul v. d. PoelVelduil
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Maart

Op 3 maart worden twee Kraanvogels gezien

boven Weesp. Op 8 maart vliegt een

Smelleken over de Bussumerheide. Op 10

maart krijgen de Tjiftjaffen het voorjaar in het

hoofd en wordt het eerste zingende exemplaar

opgemerkt op Gooilust. Vanafbegin maart tot

tenminste 31 mei wordt een Abdim’s Ooievaar

(het kleinere Afrikaanse neefje van onze

Zwarte Ooievaar) gezien in de buurt van

Nederhorst den Berg. Deze escape wordt

geregeld uitgescholden voor zijn grote neef.

Bij de Huizerpier wordt enkele malen een

Nelson’s Meeuw gezien, dit is een kruising

tussen een Zilvermeeuw en een Grote

Burgemeester.

Wederom trekken er Rode Wouwen over het

Gooi, op 8 maart over de Loosdrechtsche

Plassen en op 11 maart bij Eemncs.

10 Maart worden twee Fraters gezien bij de

Huizerpier. Enkele tientallen jaren geleden was

de soort nog in grote groepen in de Eempolders

te bewonderen, maar tegenwoordig is het een

zeldzaamheid in het Gooi (en ook in de rest

van het land wordt de soort bijna niet meer

gezien). Op 16 maart is een Rosse Grutto

kortstondig ter plaatse bij de Huizerpier.

17 maart wordt een groep van maar liefst vier

Ijseenden gezien bij het Voorland van de

Hollandse Brug. Dezelfde dag vliegt een

Zwarte Wouw over Kerkelanden in Hilversum.

19 maart vliegen drie Kraanvogels over de

Zomerkade in Huizen en op 29 maart wordt

hier een Roodhalsfuut in zomerkleed gezien.

Op 31 maart verschijnt er weer een Europese

Flamingo, ditmaal bij eiland de Huizerhoef.

Maart is relatiefwarm, hoewel op Eerste

Paasdag een pak sneeuw ons land verrast. Toch

komen de eerste zomergasten aan. Kleine

Plevier (8 maart), Bontbekplevier (9 maart),

Blauwborst (16 maart), Rictzanger (27 maart).

Boerenzwaluw (23 maart), Oeverzwaluw (29

maart), Fitis (27 maart). Purperreiger (30

maart) en Snor (31 maart).

April
Nadat op 30 maart al de eerste Beflijster is

gezien bij de Aardjesberg, zet de doortrek van

deze soort in april traditiegetrouw door. De

heideveldenzijn als vanouds populair bij de

soort en de grootste groep die dit voorjaar
wordt gezien betreft zeven exemplaren op 20

april op de Tafelbergheide. Op 1 april worden

drie Kuifduikers opgemerkt bij Huizen; op 5

april blijkt hier nog een exemplaar aanwezig.

Op 4 april vliegt een Rode Wouw over de

Tafelbergheide. Op dezelfdedag wordt een

groep van maar liefst 13 Grote Zee-eenden

ontdekt op het Gooimeer ter hoogte van Oud

Naarden. De dagen ema worden nog 11

exemplaren gezien, de groep dunt steeds meer

uit tot er op 20 april nog een solitaire vogel

rondzwemt. Van 11 april tot en met de 20
e

zwemt bij de Grote Zee-eendenook een

mannetje Zwarte Zee-eend rond. Erg bijzonder

zo ver in het binnenland.

Op 5 april wordt er zowel bij De Kampen als

bij de Huizerpier een roepende Buidelmees

gezien. Later in de maand verschijnen ook

vogels bij het Naardermeer en bij de Haven

Ballast bij Muiden. Helaas worden er dit jaar

geenbroedverdachte gedragingen gezien,

terwijl er in 2007 minimaal twee paar tot

broeden zijn gekomen. Op 6 april loopt een

Kleine Zilverreiger in de Eempolders en twee

dagen later vliegen vier Kraanvogels over het

Arenapark in Hilversum. Op 11 april wordt een

Roodhalsfuut in zomerkleed gezien in Loos-

drecht; vervolgwaamemingen blijven helaas

uit. Vanaf de 16
e

wordt in de Bovenmeent

geregeld een aantal Engelse Kwikstaarten

gezien: een paartje. De laatste waarneming is

op 6 mei. In de Eempolders blijkt een mannetje
Rouwkwikstaart te broeden, gepaard met een

vrouwtje Witte Kwikstaart. Ook worden op de

16
e

in de Bovenmeent een overtrekkende

Grauwe Kiekendiefen een juveniele Ruigpoot-
buizerd ter plaatse gemeld. Vooral de laatste

laat zich erg fraai bekijken De Ruigpoot-
buizerd is tegenwoordig een erg zeldzame

verschijning in ons werkgebied.

Rode Wouw Bron: internet
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Op 20 april verschijnt een Draaihals op de

Zuiderheide, ook op de 29
e

wordt hier een

Draaihals gezien. 22 april vliegt een Zwarte

Wouw over de Aardjesberg en op 24 april

verschijnt een Reuzenstem bij de Huizerpier.

Op 25 april wordt een Gestreepte Strandloper

opgemerkt in de Bovenmeent en op 26 april

vliegt een Zeearendmoeizaamover het

Gooimeer naar het Noorden. Door fout

kapbeleid blijkt de roekenkolonie bij
Vinkeveen zich verplaatst te hebben. Een deel

van de vogels heeft de ‘goede’ kant van het

Amsterdam Rijnkanaal als nieuwe broedplek

gekozen en vormt daarmee de tweede kolonie

in ons werkgebied.

April wordt afgesloten met de klapper van het

jaar; een Kortteenleeuwerik laat zich kort maar

goed zien op de Bussumerheide.

De volgende fenologische data worden in april

vastgesteld;

1 april Huiszwaluw, 2 april Visdief, 4 april

Boompieper, 8 april Gekraagde Roodstaart,

9 april Gele Kwikstaart, 12 april Bonte

Vliegenvanger, 14 april Sprinkhaanzanger,
15 april Tuinfluiter, 16 april GrauweKieken-

dief, 17 april Gierzwaluw, 18 april Zwarte

Stem, 19 april Kleine Karekiet en 20 april is

het echt lente met Boomvalk, Braamsluiper,

Grasmus, Nachtegaal, Grote Karekiet,

Koekoek en Porseleinhoen. Op 23 april volgt

nog de eerste Fluiter.

Mei

Op 1 mei wordt weer een Rode Wouw

waargenomen, ditmaal bij het Naardermeer.

Dezelfde dag wordt ook een Steltkluut

waargenomen in de Ecmpolders. Deze blijft tot

de 4
e

in het gebied aanwezig en krijgt de

laatste twee dagen van haar verblijf gezelschap

van twee soortgenoten. Op 2 mei worden ook

in de Eempolders meerdere roepende Kwartels

gevonden. Twee mannetjes zijn zo fanatiek

naar elkaar aan het roepen dat zij de vogelaars

volledig negeren en als kikkers door het hoge

gras springen, een buitenkansje om in onze

regio zichtwaamemingen van Kwartels te

doen. De rest van de maand worden nog

onregelmatig Kwartels in de Eempolders

gehoord. Op 4 mei vliegt een Duinpieper over

Naardenen een Zwarte Wouw over Huizen.

Op 5 mei wordt een Roodpootvalk opgemerkt

bij de eendenkooi van Breukeleveen. Er zullen

er deze maandnog vijf volgen. Ook is daareen

Zwarte Wouw langdurig ter plaatse. In de

Bovenmeentworden 4 Temmincks Strand-

lopers gezien. Begin mei is een plaatstrouwe
en erg makke Grote Karekiet te bewonderen

bij het gemaal in de Eempolders. Ook worden

op enkele plekken verspreid over het Gooi

doortrekkende Wielewalen gezien en gehoord.

Op 6 mei verschijnt een Kleine Zilverreiger in

de Bovenmeent. Een dag later vliegt een zeer

waarschijnlijke Arcndbuizerdover het huis van

een vogelaar in Naarden. Er kunnen foto’s van

de vogel gemaakt worden, maar deze tonen

helaas net te weinig details. Op 7 mei loopt een

Kleine Zilverreiger in de Eempolders. Sommi-

ge mensen hebbenecht geluk met hun tuinlij st,

want de waarnemer van de Arcndbuizerd ziet

op 8 mei ook vijf overtrekkende Steenlopers
over zijn huis vliegen. 9 mei wordt een

overvliegende Kwak waargenomen bij de

Machine van het Naardermeer en een dag later

vliegt een adulte Lachstern over het

Laegieskamp bij Naarden. 11 mei is een mooie

zomerse dag en brengt een Zomertortel binnen

de bebouwdekom van Hilversum. In de

Eempolders, maar ook in de Bovenmeent

worden Grauwe Kiekendieven gezien en in de

Eempolders vliegt ook een Witvleugelstem
rond. Op 22 mei wordt een koerende

Zomertortel gehoord op de Kromme Rade en

op 24 mei is een Zilverplevier kortstondig

aanwezig in de Bovenmeent. Dezelfde dag

vliegt een Zwarte Wouwover de Limitische

Heide. De Abdim’s Ooievaar laat zich

geregeld zien in de buurt van Nedcrhorst den

Berg.

In mei komen ook de laatste zomervogels aan

op hun territoria. Op 3 mei de eerste Grauwe

Vliegenvanger, 4 mei de eerste Bosrictzanger,

op 5 mei de eerste Wespendief en op 7 mei de

eerste Spotvogel.

Draaihals Foto; P. v.d. Poel
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Juni

Juni begint, het wordt zo langzamerhand een

traditie, met roepende Kleinst Waterhoenders

in de Polder Achteraf. Er worden dit jaar,
behalve roepende mannetjes, ook enkele malen

roepende vrouwtjes gehoord. Maximaal vier

verschillende exemplaren zijn aanwezig op 10

juni en het laatste exemplaar wordt gehoord op

5 juli.

Ook wordtaf en toe een roepend Porselein-

hoen in de polder gehoord. Op 3 juni wordt

over de plek van de Kleinst Waterhoenders een

overvliegende Kwak gezien. Op dezelfde dag

vliegt ook een Roodpootvalk over het centrum

van Weesp. Op 8 juni duikt er weer een Kleine

Zilverreiger op, ditmaal bij de Huizerpier. Een

Kwartelkoning zit een avond te roepen langs

het Kreugerlaantje bij het Naardermeer. De

volgende avond blijkt de vogel spoorloos (of...

zie verderop in het overzichtbij oktober). Ook

dit jaar zit er een roepend mannetje Woudaap

bij de Breukeleveensche Plas.De vogel is erg

lastig te horen, met name door een Grote

Karekiet die op dezelfde plek oorverdovend

blijft doorzingen.

Op 11 juni vliegt er wederom een Roodpoot-

valk over het Gooi, ditmaal over Muiden. De

Kleine Zilverreiger duikt op de 16
e

op bij Fort

Uitermeer. Op 22 juni roept een Kwartel in

Polder Achteraf.

Juli

Op 1 juli wordt een overvliegende adulte

Zeearend gezien boven Bussum, wellicht is dit

een van de oudervogels uit de

Oostvaardersplassen die zomers wel vaker een

uitstapje komen maken binnen onze regio. Juli

is natuurlijk ook traditionele de maand van de

grote groepen Casarca’s op het Eemmeer ten

oosten van de Stichtse Brug. Het is nog steeds

niet bekend waar deze enorme hoeveelheden

vandaan komen, dit jaar was het maximum

exemplaren 520 (!!) exemplaren op 16 juli. Op
18 juli wordt een Poelruiter ontdekt in de

Bovenmeent, bijna een jaarlijkse gast in dit

gebied. De vogel blijft tot in ieder geval de 25
e

hangen. Op de 22
e

wordt hier ook weer een

Porseleinhoen gezien. 26 juli wordt een

Witvleugelstem opgemerkt boven het

Gooimeer en vanaf26 juli zijn er weer enkele

dagen Temmincks Strandlopers te bewonderen

in de Bovenmeent.

Augustus

Op 1 augustus staat een Zwarte Ooievaar in de

Keverdijkse Polder. Op de 4
e

vliegen bij Haven

Ballast, ten westen van Muiden een Kanoet en

een Zwarte Wouw over. Twee dagen later

wordt weer een overtrekkende Zwarte Wouw

gezien, ditmaal bij de Fransche Kampheide. De

8
e

trekt er een Zwarte Wouw over Nieuw

Loosdrecht. In de tweede helft van augustus

verschijnen de eerste doortrekkende

Visarenden, waarvan sommige exemplaren

langdurig blijven pleisteren. Zo zijn er eind

augustus regelmatig vier exemplaren

tegelijkertijd te zien boven het Naardermeer.

De Haven Ballast blijkt een goede plek te zijn,

want op de 21 e vliegen hier een Reuzenstem en

een Zeearend langs. Op dezelfdedag trekt een

Zwarte Ooievaar over de Bovenmeent, de 27
e

staan er twee in de weilanden bij de Egelshoek,
achter het vliegveld Hilversum.

Een Roodhalsfuut wordt bij Haven Ballast

opgemerkt, de vogel blijft hier in ieder geval

tot 1 oktober rondzwemmen. Op 29 augustus

wordt weer eens een overtrekkende

Roodpootvalk gezien, ditmaalboven Naarden.

De maand wordt afgesloten met een

Porseleinhoen Bron: internet

Roodhalsfuut Bron: internet
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Duinpieper op de Bussumerheide en een Rode

Wouw over de Tafelbergheide.

September

Begin september barst de najaarstrek goed los.

In de Eempolders wordt op de 2
e

een Zilver-

plevier en op de 3
e

een Krombekstrandloper

gevonden. Opzienbarend is de waarneming van

een juveniele Woudaap in Kortenhoef, de

vogel steekt tussen de auto’s door de weg over.

De telpost op de Tafelbergheide blijkt een

vruchtbare nieuwe trektelpost te zijn. Op 5

september vliegen hier een Ortolaan, een

Duinpieper en een Reuzenstem langs. Op 6

september wordt een Nachtzwaluw opgestoten

bij de Vliegheide, ongetwijfeld een door-

trekker. Vanaf9 september zijn enkele

Reuzenstems te bewonderen in de Boven-

meent. Tot de 1 l
e

zitten een tot drie

exemplaren geregeld op een van de vele

slikplaten in de Bovenmeent. Ongekend is de

trek van Morinelplevier over het Gooi dit jaar,

op de 10
e

een exemplaar over de Tafelberg-
heide en vijf exemplaren over de Bovenmeent

en op de 14
e

volgen nog drie exemplaren over

de trektelpost in het Corversbos en vier

exemplaren over de Tafelbergheide. De 1 l
e

wordt een Draaihals gevonden op, wederom,

de Tafelbergheide. De vogel laat zich slecht

zien, maar blijft in ieder geval tot de 13
e

aanwezig. De 1 l
e vliegt hier ook een groepje

van 4 Duinpiepers over. Er trekken in

september maar liefst drie Roodpootvalken

verspreid over het Gooi.

Op 13 september is het in heel Nederlandalle

hens aan dek op de trektelposten. Na een flink

front met slecht weer, komen enorme aantallen

roofvogels uit de wolken zetten. De telpost op

de Tafelberg krijgt het zwaar, met maar liefst

111 overtrekkende Wespcndieven. Ook wordt

hier het landelijk telpostrecord ooit voor

Visarenden neergezet, niet minder dan 16

exemplaren vliegen hier langs. De telpost op

het Corversbos ziet er ‘slechts’ acht. Drie

Zwarte Ooievaars die eerst boven de Tafelberg
worden gezien, worden later opgepikt boven

Loosdrccht.

Tussen de 18
e

en de 25
e
wordtenkele malen

een Buidelmees gezien rondom de pier van

Huizen. Op de 28e

verschijnt er eentje bij

Haven Ballast. Op 21 september trekt een

Zilverplevier over de Aetveldsche Polder bij

Weesp. Vanaf 23 september tot vroeg

november worden kleine trekkende groepjes

Beflijsters op de telposten gezien. Vanaf25

september tot in ieder geval 3 oktober vliegt

een adulte Zeearend rond in de buurt van de

Bovenmeent. Het is een goed trekjaar voor

Bladkoningen, langs de Noordzeekust worden

recordaantallen vogels geringd. Ook wij

krijgen een staartje mee, met minimaal drie

exemplaren, eentje in het Corversbos, een op

de Kromme Rade en een vogel in het parkje

achter hotel Newport in Huizen. Op 26

september vliegt een Ortolaan over het

Corversbos.

Oktober

Vanaf 1 oktober zit de vaste Klapekster weer

op zijn post op de Tafelbergheide. Op twee

oktober vliegt de Zeearend over een boot vol

met gelukkigen op het Naardermeer. Op

diverse plaatsen in het Gooi worden

overtrekkende leuke soorten opgemerkt,

IJsgorzen (totaal 8), Grote Piepers (totaal 5),

Roodkeelpicpers (totaal 3), Beflijsters (totaal

9) en 1 Strandleeuwerik. Op 11 oktober wordt

langs de spoorlijn van het Naardermeer een

verse dode juveniele Kwartelkoning gevonden,

waarschijnlijk een doortrekker, of zou het toch

een jong kunnen zijn van een geheim gebleven

broedgeval in de Keverdijksche Polder? We

zullen het nooit weten. Heel Nederlandkrijgt
een stortvloed van trekkende mezen te

verwerken, langs de kust vliegen duizenden

Pimpel-, Kool- en Zwarte Mezen. Tijdens deze

influx worden op de Tafelbergheide twee

groepen zuivere Witkopstaartmezen gezien, in

totaal negentien exemplaren. Op 19 oktober

wordt een Roodhalsfuut opgemerkt bij Haven

Balast. Een Strandleeuwerik is op de 23
e

langdurige aanwezig op de akkers van het

Corversbos. Op 30 oktober vliegt een juveniele

Klapekster Foto: Paul v.d. Poel
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Ruigpootbuizerd over de Tafelbergheide.

Dezelfde dag wordt een erg late juveniele

Purperreiger gezien boven het Naardermeer.

Als klap op de vuurpijl deze maand, wordt een

mannetje Ringsnaveleend aan het eind van de

middag ontdekt bij de Machine van het

Naardermeer. Het wordt al snel donkeren

helaas wordt de vogel de volgende morgen niet

meer teruggevonden! Jammer, want dit was de

eerste Ringsnaveleend in het Gooi.

November

De eerste november brengt een Europese

Kanarie een bezoek aan de volkstuinen langs
de Noordwal in Huizen.

Hoewel de rest van dit najaar een redelijke
invasie van Pestvogels op gang lijkt te komen,

komt het Gooi er bekaaid van af, op het

Corversbos worden wel enkele langstrekkende

vogels gezien, maar onze Gelderse

roosstruiken lijken ze vooralsnog te mijden.
Wellicht dat ze de lekkerste hapjes voor het

laatste bewaren en aan het eind van de winter

weer bij ons gaan verzamelen? Op de 2
e

wordt

weer een langstrekkende Ruigpootbuizerd

gezien, ditmaal bij de Machine van het

Naardermeer; het is een goed jaar voor de

soort. Vanaf 9 november is het mannetje

Witoogeend weer aanwezig in de grachten van

de Vesting Naarden. Het vrouwtje van het

Gooimeer bij Huizen blijft het hele najaar

aanwezig. 13 November is een schuwe

Roodhalsfuutaanwezig op het Gooimeer bij de

Huizerpier. Daar wordt op de 16
e

ook een

overvliegende Zilvcrplcvier waargenomen.

Half november

tekent zich een

enorme invasie van

Barmsijzen af, er

worden verspreid
over het Gooi

enorme groepen

waargenomen. Later concentreren de groepen

zich in het Vechtplassengebied, waar zij zich

tegoed doen aan de elzenproppen.

21 November is een van de weinige dagen dit

najaar met redelijke Noordwestelijkc wind. In

navolging van voorgaande jaren wordt de

‘zeetrek’post bij Muidenweer ingenomen.

Helaas levert dat niet een vergelijkbaar

spektakel met 2007 op, maar wel worden een

(dichtbij) langsvliegende Rosse Franjepoot,

twee Drieteenmeeuwenen twee Rotganzen

gezien. Op de 23
e

vliegt een juveniele

Drieteenstrandloper langs Huizen; de vogel

wordt later teruggevonden op een van de

strandjes aldaar. Bij Huizen blijken ook

Geoorde Futen te overwinteren. Hoewel het

groepje vogels erg duikerig is, blijkt het om

minimaal zeven exemplaren te gaan. Op 29

novemberwordt een winterkleed Kuifduiker

ontdekt bij de Huizerpier; ook deze vogel lijkt
hier te gaan overwinteren, want hij wordt tot

diep in decemberwaargenomen. Dezelfde dag

blijkt ook het mannetje Ijseend weer terug te

zijn in zijn vaste overwinteringsgebied, het is

al minimaal zijn zevende winter op rij.

December

Begin decemberduiken er naast de vaste

overwinterendeKlapekster op de Tafelberg-

heide, meerdere andere exemplaren op bij
andere plekken, voornamelijk op andere

heidevelden, maar ook in Polder Achteraf lijkt

een exemplaar te overwinteren. Op 3 december

vliegt een Rode Wouw laag over de Boven-

meent. De hele maand laat de Kuifduiker van

de Huizerpier zich daar nog zien, net als de

Geoorde Futen bij de aanloophaven van

Huizen. 14 december duikt een kruising

Ringsnaveleend/Kuifeend op bij de Huizerpier.
Deze vogel is waarschijnlijk een aantal jaar

geleden ook al in de buurt gezien.

Bij de Stichtse Brug zit in december al voor

het derdejaar op rij, een kruising van

Kuifeend/Tafeleend.Op meerdere plekken

worden in het Gooi Roerdompen

waargenomen..

Barmsijs

foto: internet

K. uiteend Foto; Frans van Lier
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Lijst van alle waargenomen vogelsoorten in 2008:

Knobbelzwaan

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Taigarietgans

Toendrarietgans

Kleine Rietgans

Grauwe Gans

Kolgans

Grote Canadese

Gans

Brandgans

Roodhalsgans

Rotgans

Casarca

Bergeend

Krooneend

Tafeleend

Witoogeend

Ringsnaveleend

Kuifeend

Topper

Eider

Zwarte Zee-eend

Grote Zee-eend

Ijseend

Nonnetje

Brilduiker

Grote Zaagbek

Middelste Zaagbek

Krakeend

Smient

Slobeend

Wilde Eend

Pijlstaart

Zomertaling

Wintertaling

Kwartel

Dodaars

Fuut

Roodhalsfuut

Kuifduiker

Geoorde Fuut

Aalscholver

Roerdomp

Woudaap

Havik

Sperwer

Buizerd

Ruigpootbuizerd

Visarend

Torenvalk

Roodpootvalk

Smelleken

Boomvalk

Slechtvalk

Waterral

Porseleinhoen

Kleinst Waterhoen

Kwartelkoning

Waterhoen

Meerkoet

Kraanvogel

Scholekster

Steltkluut

Kluut

Kleine Plevier

Bonlbekplevier

Morinelplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kievit

Kanoet

Drieteenstrandloper

Kleine Strandloper

Temminck's Strandloper

Gestreepte Strandloper

Krombekstrandloper

Bonte Strandloper

Kemphaan

Bokje

Watersnip

Houtsnip

Grutto

Rosse Grutto

Regenwulp

Wulp

Zwarte Ruiter

Tureluur

Poelruiter

Lachstem

Reuzenstem

Visdief

Zwarte Stem

Witvleugelstem

Holenduif

Houtduif

Turkse Tortel

Zomertortel

Koekoek

Kerkuil

Steenuil

Bosuil

Ransuil

Velduil

Nachtzwaluw

Gierzwaluw

Ijsvogel

Draaihals

Groene Specht

Zwarte Specht

Grote Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Kortteenleeuwerik

Boomleeuwerik

Veldleeuwerik

Strandleeuwerik

Oeverzwaluw

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Grote Pieper

Duinpieper

Boompieper

Graspieper

Roodkeelpieper

Oeverpieper

Waterpieper

Engelse Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Noordse Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Rouwkwikstaart

Pestvogel

Sprinkhaanzanger

Snor

Spotvogel

Bosrietzanger

Kleine Karekiet

Rietzanger

Grote Karekiet

Braamsluiper

Grasmus

Tuinfluiter

Zwartkop

Bladkoning

Fluiter

Tjiftjaf

Fitis

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Grauwe Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger

Baardman

Staartmees

Glanskop

Malkop

Kuifmees

Zwarte Mees

Pimpelmees

Koolmees

Boomklever

Taigaboomkruiper

Boomkruiper

Buidelmees

Wielewaal

Klapekster

Gaai

Ekster

Kauw

Roek

ZwarteKraai

Raaf

Spreeuw

Huismus

Ringmus

Vink

Keep
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Kwak

KleineZilverreiger

Grote Zilverreiger

Blauwe Reiger

Purperreiger

Zwarte Ooievaar

Ooievaar

Lepelaar

Flamingo

Wespendief

Zwarte Wouw

Rode Wouw

Zeearend

Bruine Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Grauwe Kiekendief

Groenpootruiter

Witgat

Bosruiter

Oeverloper

Steenloper

Rosse Franjepoot

Zwartkopmeeuw

Dwergmeeuw

Kokmeeuw

Stormmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Geelpootmeeuw

Pontische Meeuw

Grote Mantelmeeuw

Drieteenmeeuw

Winterkoning

Heggenmus

Roodborst

Nachtegaal

Blauwborst

Zwarte Roodstaart

Gekraagde Roodstaart

Paapje

Roodborsttapuit

Tapuit

Bellijster

Merel

Kramsvogel

Zanglijster

Koperwiek

Grote Lijster

Europese Kanarie

Groenling

Putter

Sijs

Kneu

Frater

Kleine Barmsijs

Grote Barmsijs

Kruisbek

Goudvink

Appelvink

Usgors

Sneeuwgors

Geelgors

Ortolaan

Rietgors


