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Broedvogelonde!!?ek stedelijk gebied 

Gevraagd wordt een gedeelte van een stad of dorp op broedvogels 
te inventariseren. Dit onderzoek gaat uit van het SVN en zal gebruikt 
worden voor een terzijnertijd uit te geven Avifauna van Noord-Holland. 
Inlichtingen: Tqn Eggenhuizen (852955) 

Onderzoek naar k~mphaanslaaplaatsen 

Gevraagd wordt 66n of twee atlasblokken te onderzoeken op slaap
plaatsen van Kemphanen. Die slaapplaatsen worden op vastgestelde 
data geteld. Informatie over het onderzoek, over Kemphanen in het 
algemeen, over hoe slaaplaatsen te achterhalen zijn en hoe slaap
plaatstellingen uitgevoerd kunnen worden, is beschikbaar'bij: 
Peter Rozemeijer, Dorpsstraat 203, 1531 HE Wormer, 02982-5187 of 
bij SVN-coÖrdinator Ton Eggenhuizen (852955). 

Werkgroep weidevogelbescherming SVN 

Deze werkgroep stelt zich (voorlopig) ten doel: het verzamelen en 
doorgeven van informatie over de effecten van nestbescherming en 
het bevorderen van onderzoek naar nestbescherming. 
Inlichtingen: Kees Volkers, Slingerweg 108, 1777 AL Hippolytushoef, 
tel. 02279-2705 

VERSLAG VWG-EXCURSIE VAN HOLLANDSE RADING NAAR BREUKELEN 

Peter Scholten 

Op 22 maart 1987 vertrokken oa 9a00 ~ur drie personen met de trein 
naar Hollandse Rading. Daar werden we direct al begroet door een 
zingende Boompieper. Van het ~tation liepen we naa~ het schitterende 
landgoed "Einde Gooi'', waar we direct onthaald werden op een Grote 
Bonte Specht. Gedure:nde o,nze wandeling over het landgoed' werden 
we begeleid door uitbundig zingende Vinken en luid ro_epende Boom
klevers. Bij de boerderij, m~dden in het bos, hoorden en zagen we 
een Kleine Bonte Specht t. terwijl ev.en later de Zwarte Sp,echt zijn 
roep liet horen .. In de weiland.en lan.gs he.t Tienhoven.sch Kanaal wareri 
de Kieviten in grote groepen aanwe4ig, De eerste Gru,tto's stapten 
er parmantig ronda Een Tjiftjaf was in ifn van de bosjes druk aan 
het fourageren. Vlak. voor Tienhoven ontdekten we· ee,n aantal Gra.uwe 
Ganzen, terwijl een Waterpieper aan het roepen was. In de Beth.une 
polder bespeurden we nog vier Wilde Zwanen en een groepje - Smienten. 
Via het landgoed Gunterstein arrivee~den we o~ station Breukelen. 
De wandeling had nog e~n 58 soorten opgele~~rd, zodat we tevreden 
met de NS naar huis gingen. 
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