Slaap neemt een belangrijkeplaats in het leven van vogels in. Er zijn soorten, die
in de onmiddellijkenabijheidvan hun voedselgebiedovernachten,maar er zijn er
ook zoals Kokmeeuwen,die vele kilometers afleggen om een geschikte plek te
kunnen bereiken.Om een antwoord te kunnen vinden op de vele vragen over
trekroutes van meeuwen naar slaapplaatsen,is dit in 1989 en 1993 voor het Gooi
onderzocht door tellingen uit te voeren.

DickJonkers& FrankMajoor

van meeuwenin
Slaapplaatsen
Gooien omstrekenonderzocht
Trekkenmeeuwenvanuitde
voedselgebiedennaar eenzelfde
of maken zijvan
slaapplaats,
verschillendeslaapplaatsengebruik? Welke routes volgen zij
dan en wat zijn daarop de aantallen?
ln dit artikelzal met nameworden ingegaanop resultatenvan
de tellingenvan 9 december
1989en 11 december1993.De
belangríjketelpostenzijn tijdens
beidetellingenbezetgeweesten
qua datum en dus ook qua
momentvan zonsondergang zijndeze tellingen
goedte vergelijken.
De gegevensvan de eerste tellingop 11 maart
1989zullenvoor dit aftikel
in minderemateworden
gebruikt.Deze telling zal
als "proeftelling"aangehou- ï
den worden.omdat voor
deze tellingde slaaptrekbanen
nog onbekendwaren.Een deel
van de tellersstond achterafbezien nietop de meestideale
plaatsen er warengeentelpunen naten op de Bussumerheide
bij de slaapplaatsop het Gooimeerbij Naarden.
Bovendienwerd de teÍlingin een
anderetijd van het jaar uitgevoerd,zodatde aantallenen
vliegtijdenmindergoed te
vergelijkenzijn.Het globale

beeldis echterwel goed vergelijkbaarmet de latergeorganiseerdetellingen.
De eÍra tellingvan 23 februari
1994wordt niet met de andere
vergeleken,omdattoen niet alle
belangrijkeslaaptrekbanen
volledigzijn geteld.Deze telling
met een kleinaantaltelposten
verspreidin en om het Gooi, is
georganiseerdom een indicatie
te krijgen
van vliegbewegingen
tijdenseen vorstperiode.
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Overwintering
In het gebiedtussende riviertjes
Vechten Eem veólijven in de
winterperiode
vele duizenden
meeuwen.Dit betreftvoor het
overgrotedeel broedvogelsuit
het Oostzeegebied
die hier ko(De
men om te ovenruinteren
Beer & Majoor1986).
Binnende bebouwdekommen
van het Gooi zoekenbuiten het
broedseizoengrote aantallen
Kokmeeuwenhun voedsel.Zo

\ri
Kokmeeuwen

In extreemkoudewinterperioden
rond
wanneerde slaapplaatsen
het Gooi geheeldichtvriezen,
slapende meeuwenop het lJ in
Amsterdam(Jonkerset al.
1987).Het slaaptrek-beeld
op 23
Íebruariwas echtervergelijkbaar
met de vorigetellingen.De
meeuwensliepengewoonbijde
wakkenop de randmeren(bij
Naardenen Huizen)en op de
WijdeBlik;deze plas was nog
niet dichtgevroren.
A
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Íoeragerenin Hilversumin de
winterperiodeca. 40OOmeeuwen; ruim 95% hiervanzijn
Kokmeeuwen.De Kokmeeuwen
foeragerenbij naVwinderig
weer
ook in de weilandenrond het
in de polders
Gooi,bijvoorbeeld
rond Kortenhoef,rond het Naardermeerin de Eempolderen ook
op sportvelden.
De aantallen
Kokmeeuwendie bij nat weer op
de weilandenfoerageerdenzijn
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het grootst in het voor- en najaar.
Dit verschijnselvan
is ook
foerageefterreinkeuze
beschrevendoor Hulscher
(1985).Tijdenskoudwinterweer
zijn de aantallenbinnende bebouwde kom het grootst.Stormmeeuwenwordenin veel mindere mate binnende bebouwde
kommenwaargenomen.Hun
aantal bedraagtmaximaal5%
van het totale aantal meeuwen.
De Stormmeeuwenfoerageren
vooral in de poldersen op de
randmeren.Bij vorst komen er
meer Stormmeeuwenin de bebouwde kom. Grotereaantallen
Zilvermeeuwen(maximaalenkele honderden)wordenalleen
bijde slaapplaatsenop het
Gooimeergezien.Deze zoeken
hun voedsel vooral op de
vuilnisbelten
en op de randmeren.
Uit de gegevensvan aanvliegendeexemplarenbijde
slaapplaatsenvalt af te leiden,
dat zij ook op andere veel verder weg liggendeplekken
foerageren.Op verschillendetelposten zijn zeer hoog vliegende
Zilvermeeuwengesignaleerd.
Dit duidt ook op exemplarendie
heelver weg hebben
gefoerageerd.
Binnende bebouwdekommenwordenslechts
enkeleZilvermeeuwenwaargenomen.Al deze Kok-,Storm-en
Zilvermeeuwen
slapenop de
randmerenen de Vechtplassen.

Tijdensde eerstetelling-op 11
maart 1989-warenacht telposten bemanden op de tweede
telling-op 9 december1989tien posten.De meest uitgebreidetellingvond op 11 decem'1993plaats;
ber
22 telposten
waren op die datum bezel (Zie
Íiguur1). In atwijkingvan de tellingvan 9 december1989zijn
toen ook telpostenuitgezetrond
de slaapplaatsenop de
LoosdrechtsePlassenen in
Hilversum.
Vanaf ca. 2 uur voor zonsondergang zijn de aantallenovervliegendemeeuwenen de vliegrichtingper kwartiergenoteerd.
De soortenwaren veelal moeilijk
te onderscheiden.
Dit geldtmet
name voor de groteregroepen
Kok/Stormmeeuwenin de schemering.Er is dus geen nauwkeurig beeld te verkrijgenvan de
aantalsverhouding
van met
name Kok-en Stormmeeuw.De
veel grotereZilvermeeuwen
zijn
door de tellersover het algemeenwelapartgeteld.

Weer
Het weer tijdenseen tellingis
een belangrijke
Íactor.
De
windrichting
en de
wind,"' t i'
kracht
bepaMethode
ï.
gegevens
len de
De
zijn verzameld
door de overuliegende
meeuwen vliegroutes,
plaatsen
te tellenop
met een zo
/ _-.(
vlieggoed mogelijkuitzichten met
li
I 575
hoogeen grote spreidingover het
1\
Gooí.Veeltellersstondenbijtes en
voorbeeldop een open heideof
de plek
polder,op een verhogingals een waar
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brug oÍ boven op een gebouw en geslaaan de rand van het water nabij
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mate van bewolkingheeft invloed op het veftrektijdstipuit de
foerageergebieden
en de aankomst op de slaapplaatsen.
Tijdensde tellingvan 11 maart
1989 kwam de wind uit zuidwest
(windkracht3-4) en er hing een
dunnebewolkingdie de hemel
voor de volle 10O%bedekte.Het
was droog met een goed zicht.
Om + 18.30uur was het donker.
Bijde tweedetellingop 9 december 1989 kwam de wind uit
noordoost(windkracht3) en het
was zwaar bewolkt(80%). Ook
nu was het droog en het zicht
was goed;om t 17.0Ouur was
het donker.
Op 11 december1993waaideer
een hardewestelijkewind
(kracht5-6), waar met name de
tellers bij de LoendeÍveense
Plas en het GooÍmeerbij Naarden hindervan onderuonden.De
meeuwenkwamen daar zeer
laag aanvliegen.Het was half
bewolkten er viel een enkelbuitje, maar het zicht was goed.
De tellingvan 23 februari1994
was speciaalgeorganiseerdin
verbandmet de aanwezigheid
van ijs op de randmeren.De
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o'rrï,--^n, rko nts
tp Iaatsr w on,l
vliegrichtingen aanÍallenKok)
(Storm)meeuwen naar de
slaapploatsen op I l-12-1993.)
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wind kwam op die datum uit het
oosten (kracht2-3) en het was
zwaarbewolktweer (100%).Het
was droog, het zicht goed en om
't8.OO was het donker.
t
uur

van Baarn naar een slaapplaats
in het Eemmeerbij Bunschoten.
De meeuwendie in Larenverblijven,voegenzich mogelijkbij
de meeuwenuit Hilversumdie
langs komen of vliegen over
Blaricumen de Bijvanck.Het
Slaapplaatsen
Meeuwengaan om te overnachuiteindelijke
doelvan de Kokmeeuwenis de slaapplaatsin
ten niet zomaar op een perceel
graslandzitten, maar hebben
Noord-routeNaar het noorden
het Gooimeer,aan de westzijde
van de StichtseBrug. Bij ruw
behoefteaan groot open water,
loopt een route,die vanuit Hilwaar zij zich beschermdweten
versum-noordnaar Bussum-zuid weer verlclijvende meeuwenaan
parallelaande spoorlijnloopt.
tegen roofuijanden.Kanalenen
de oostzijde,in de luwte van de
vaaden komendus niet in aanA 27 die hier omhoog gaat.
Rechtdoorvliegendbereiken
deze meeuwenhet Gooimeer.
merking,evenminals kleinewateren zoals de stads- en dorpsBijde HilversumseMeentis nog
Zowel uit vroegereslaapplaatstellingenals de tijdensdeze
vijvers en wat grotereals het
een trekroutenaar het noorden.
Deze meeuwenkomen niet vanslaaptrektellingenverzamelde
Hilversumseen Laarder
gegevensblijkt dat de routes
Waschmeer.
uit Hilversum,maar uit de dorpen's-Graveland,
Koftenhoefen vrijwel gelijk blijven.Dit is in
De slaapplaatsenvan de meeuAnkeveenen van de graslanden overeenstemming
wen die overdag in het gebied
met de contussen de riviertjesVecht en
uit deze omgeving.In december clusiesdie uit een onderzoekbij
Eem foeragerenliggen in het
1989 is geconstateerddat, vanaf het waterspaarbekken"De
Vechtplassengebied
en de
de weilandenten Noordenvan
Blankaart"in Belgiëzijn getrokKerkelanden.
een kleinaantal
randmeren.De globaleligging
ken. Uit de regelmatigheid
van
van de slaapplaatsenen aantalmeeuwenparallelmet de lintslaaptrekdaar bleekdat, wanbebouwingvan's-Graveland
len meeuwendie daar gebruik
neer er zich geen grote
naar het noordenvloog.Aldeze
van maken is in de loop der jaweersveranderingen
voordeden,
ren niet veranderd.De informaeen grootdeel van de meeuwen
Kokmeeuwenwarenop weg
tie verkregenaan de hand van
naar de slaapplaatsop het Gooi- gedurendeeen aanzienlijkdeel
(1989- meer, die zich ter hoogtevan het van de winter hetzelfdetrekpade vier slaaptrektellingen
94) komt overeen met de gegeNaarderbosbevindt.
troon vertoontvan voedselvens van de slaapplaatstellingen
terrein naar slaapplaatsen
(winter1984/85en 1985/86)
Oost-routeAan de oostzijdevan
omgekeerd(Desender& Hougeorganiseerddoor de VWG het
Hilversumtenslottetrekkende
wen 1984).
Gooi(Jonkerset al. 1987).
meeuwenvia de Zuiderheide
Het beeldvan de slaaptrektijnaar het noorden.Het tweede
Alleende slaapplaatsop de
dens de extra ingelastetelling
deelvan de route looptin een
Wijde Blik is vanaÍ het najaar
van 23 februari 1994 (vorstperiode)was vergelijkbaarmet
1989daar niet meeraanwezig;
breed front parallelaan de 427.
de meeuwenovernachtensinds- Onderwegkrijgenzij nog gezelde voorgaandetellingen.De
dienop de aangrenzende
schap van meeuwendie uit
meeuwensliepenbij de wakken
Loenderveense
Eemnesen uit de richtingvan
op het Gooimeerter hoogte van
Plas.
Baarnkomen.Deze vliegen
Naardenen Huizenen op de
van
Trekroutes
meestalterhoogte
Eemnes Wijde Blik,die op die daturnnog
De meeuwenin het Gooi maken naar de trekstroomdie uit Hilniet dichtgevrorenwas.
gebruikvan drie omliggende
versumkomt.Bij sommigewindslaapplaatsen,Hilversumis het
richtingenvliegenzij evenwijdig Trekroutes
middelpuntvan het voedselgeaan de Wakkerendijk/Meentweg Zoals al uit het voorgaandeduibied. VanuitHilversumzijn dan
om pas bijde Oostermeentnaar delijkis gewordenbegevende
ook drie slaaptrekrouteste
de anderetrekkendemeeuwen
meeuwenzich via een aantal
onderscheiden.
te vliegen.Vermoedelijkzijn dit
verschillende
routesnaar de
Kokmeeuwenuit het westelijk
slaapplaatsen.Het totale aantal
West-routeAan de westzijde
deelvan Baarn,want langsde
getelde(Kok)meeuwen
op de
van Hilversumvliegende meeuEem vliegtook een trekstroom,
slaaptrekbanen
vanuitHilversum
misschienuit Soesten een deel
wen via de Kerkelandennaar de
ligt rond de 4000 exemplaren.
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slaapplaatsop de LoenderveensePlas.Veel meeuwen
vliegenhet tweededeelvan de
routeparallelaande lintbebouwingvan Oud-Loosdrecht,
maar er zijn ook groepjes,die
via het HilversumseKanaal in
dezelfde richtingvliegen.
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De aantallenper trekbaankunnen soms sterkvêrschillen,wat
tabel blijkt.
uit onderstaande

Vechtplassengebied
buitende
boot viel.Op zich is dat geen
ramp,omdatde tellingenzich
concentreerden
op exemplaren
Tabel 1 Aantallengetelde
in en vanuitde bebouwdekommeeuwenop de drie trekbanen
men van het Gooi, met de nanet buitenHilversum(A= Westdruk op Hilversum.De gegevens
route, B=NoordrouteC= Oostvan de telpostenmakenduideroute)
lijk,dat het aantalmeeuwenuit
Hilversummaar een kleindeel is
van het totaleaantaldatop een
Route
891103 8912099312't1
slaapplaatsverblijft.
De aantallendie de respectieveTrekbaanA
1730 1695 2380
telpostenlangs de vlieglijke
>650 1400
ïrekbaan B
550
routesopgavenlaten zien dat er
Trekbaan C
1 0 8 0 1 1 0 0 925
dichtbijde slaapplaatsen
steeds
>3460 4195 3855
TotaalH'sum
grotereaantallenmeeuwenwerden gesignaleerd.
Dit impliceert,
Opmerkelijkis het sterkwissedat zich onderweganderegroelende aantal getelde meeuwen
pen meeuwenbijde trekstroom
optrekbaanA en B op 11 devoegen.
cember1993ten opzichtevan
De aantallenmeeuwenop de
de eerderetellingenlangsdie
slaapplaatsen
zijnalleenop 11
routes. Dit terwijl de getelde
december1993geteld(zieook
aantallenop trekbaanC steeds
figuur1 ). De slaapplaatsop de
dicht bij elkaarliggen.Mogelijk
Vierde/VUfdePlas was op die
dat de hardewind op 11 decem- datum nog steeds de grootste
ber 1993van invloedis geweest met 16.5@exemplaren.Die van
op de keuze van de slaapplaats de aanliggende
Breukeleveênse
of Íoerageerplaats.Het is voor te Plas (StillePlas)wasmet 2750
stellendat er in zo'n gevalgeko- exemplarenaanzienlijkkleiner.
zen wordtvoor plekkendie met
Kennelijksliepener op die daeen zo min mogelijkgebruikvan tum geen meeuwenuit Hilenergiebereiktkunnenworden
versum,want op een groepvan
en dat beschuttíngook een rol
120 meeuwenuit noordelijke
speelt.
richtingna, kwamenallegroepen
uit zuid-zuidwestelijke
richting.
Op basisvan de slaaptrektellin- Bij eerderonderzoekwas al gegen kan het totale aantal overbÍekendat deze meeuwenuit de
winterendemeeuwenin het Gooi
worden geschatop ca. 10.000.
en Maartensdijk/De
Bilt komen
Op de slaaptrekbanenvanuit het (Jonkerset al. 1987).De eerstGooiwerdenop 9 december
genoemdegroepvan 120 exem1989totaal ca.7250 meeuwen
plarenkwamwellichtuit de grasgetelden op 11 december1993
landenten noordenvan de
warendat er totaalca. 9100.
slaapplaats.
Opmerkelíjk
is, dat op 11 maart
'1989
Aantallen
en op 9 december1989
In tegenstelling
tot vroegere
wel meeuwenuit Hilversumin de
slaapplaatstellingen
van de
richtingvan deze plassenvloVogelwerkgroephet Gooi en
gen. Het is echterniet uitgesloOmstreken,is voor het hier beten dat deze meeuwenlaterafschrevenonderzoekniet het
bogenen parallelaande lintbehelewerkgebiedtussenVecht
bouwingvan Oud Loosdrecht
en Eem onderzocht,waardoor
toch naarde Loenderveense
een aantalslaapplaatsen
in het
Plaszijngevlogen.
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De slaapplaats op het WijdeÊlik
is in het nfaar van 1989 verhuisdnaarde aangrenzende
LoenderveensePlas. De oorzaak van het verschuivenvan
de slaapplaatsop de Wijde Blik
zou wel eens verstoringdoor
waterrecreatieen plezierjacht
kunnenzijn.Op de LoenderyeensePlas ís. in verband
met drinkwaterwinning,
geen recreatieen jacht toegestaan.Het
ontbrekenvan slapendemeeuwen op de Eerste en Tweede
Plas kan ook wel eens veóand
houdenmet recreatieveactiviteiten.
De LoenderveensePlas wordt
niet alleenals slaapplaatsgebruiktdoor de Hilversumse
meeuwen,maar ook door de
meeuwendie in de graslanden
ten noordenvan het Wijde Blik
foerageren.Uit deze richtingarriveerdenop 11 december1993
600 exemplaren.
De slaapplaatsop het Gooimeer
bUllaarden bestond op 11 december1993uít ruim 5000
meeuwen.Op deze datum be-

j
Kokmeeuw
stondde slaapplaatsvoor ongeveer'l07" uit Hilversumse
meeuwen. De rest van de meeuwen
kwam van elders. De hooÍdmoot
arriveerdeuit zuidwestelijke
rÍchting,uit Bussum,Naarden,de
graslandenen wellichtnog verder weg gelegengebiedenten
zuidenvan het Naardermeer.
Vermoedelijkis deze slaapplaats
belangrijkvoor meeuwenuit het
gebiedtussen's-Graveland
en
het Amsterdam-Bijnkanaal.
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De slaapplaatsop het Gooimeer
bUHuizenwerd op 11 december
1993 door zo'n TAOOmeeuwen
gebruikt.Naastde 2000 meeuwen die uit de richtingvan Huizen. Larenen Hilversumnaarde
slaapplaatsvliegen
r/I l
werd geconstatóerddat
r.ur
er ook veel meeuwen
vanuit de richtingvan
:(r I
Almere (ZuidelijkFlevoland)kwamen
t.,,)
aanvliegen.Deze groe)
pen verklarenhet totale llí)í
aantal op deze slaap\
l.r1
plaats,dat veelgroter
i{r)
is dan het aantaluit
zuidelijkerichting
arriverendemeeuwen.

meeuwendie tussen 14.45en
15.30uur werdengeteld,verzameldenzichgrotendeelsop een
voorverzarnelplaats
bij de Berlagevijver.VanaÍ een uur of vier
vlogende meeuwentoen over

r
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grootsteaantallengeteld (figuur
ot.

Afstanden
Het lijkt logischdat vogels hun
slaapplaatsenzo dicht mogelijk
bij het voedselgebied
zoeken.Een dergelijk
gedragspaart energie
en er is bovendien
meertijd om voedselte
zoeken.
Van de Zilvermeeuwis
bekend dat de slaapplaats op grote afstand
van het foerageergebied kan liggen.In Limburg zijn afstanden tot
60 kilometervastgesteld(Ganzevles1976)
en in het buitenland70B0 kilometer(Besser&
Van Helden-Sarnowski
1e76).
De Kokmeeuwoverbrugt mindergrote afstandentussende
slaapplaatsenen
foerageergebieden.
In verschilstudieszijn
lendebuitenlandse
maximumafstandenvan 25-45
kilometervastgesteld(Cramp
(ed.),1983;Glutz& Bauer
1982).De maximaleafstandbin-

,-NnqNw-,N$
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l r í Y)
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Tijd
t , t. 1 , .
1 . .t ( ,
rs45
Het centrumvan
Hilversumligt het verst
Figuur 2. Aantallenovertrekkende
van de slaapplaatsen
in Hilversum-noord,
meeuwen
over de
verwijderd.De meeuBussumerheide
en l{aardenvan 11.30wen vertrekkenhier
17.00op ll december
1993.
dan ook als eerste.
Voordatde meeuwen
naar de slaapplaatsvliegenkomt de Bussumerheide
in de richting
van de slaapplaatsop het Gooieen groot deel op zogenaamde
voorverzamelplaatsen
bijeen.
meerbij Naarden.
Voor de oostelijketrekroutevanIndiende waargenomenslaapuit Hilversumis dat de
Rioolzuiveringsinstallatie-Oost trektijdenvan 9 december1989
en voor de noordelijkeroutede
en 11 december1993worden
vergeleken,
Berlagevijverin Hilversumdan vaft op
noord. De meeuwendie in westelijke richtingtrekkenverzamel- dat de slaap. r '\:
den zich bij de vijvers in de Kerk- trek in 1993
.t l? 8,r
I
1
elandenoÍ in de graslandenten
veel oeconcentreerder
oosten van deze wijk. Op 11 deverliep.Het
cember1993gingende meeu,, ,,,
grootstedeel
wen al vanafeen uur of drie 's
van de
l
middagsnaar deze voorverzameeuwen
melplaatsenaan de rand van
Hilversum.Orn vier uur begon
werdtussen
de slaaptrekin de richtingde
16.00en
16.45uurgeslaapplaatsenop gang te komen.
teld.ln 1989
** NN NU
rlrl
was de piek
r
rl
l, rr
lr 1i,
t- l,
Dit beeldis goedte zien in figuur veel breder
2. De meeuwenuit Hilversumen vlakker,
noordwerden het eerst opgevanaÍ15.30 I,-iguur3. Aantallen overtrekkendeilrceuwenin Hilversunmerktvanaf het NOS gebouw.
tot 16.45uur west, i{aarrlen en de Bijvanck (Blaricum) van 11.30 17.00op 9 decemberl99E en I I decemher1993.
De ongeveer175 Kok/(Storm)werdende

tNl

tËJ

il

De Korhaan,Jrg.29,Nr.2

NM v
cl

nen het Gooi bedraagtslechts
11 kilometer.
Wanneerwij ons beperkentot de
Kokmeeuwenuit Hilversum,dan
is het opmerkelijk,dat zij van
drieverschillende
slaapplaatsen
gebruikmaken.Vanuithet
standpuntdat de energiezo
goed mogelijkmoet worden benut, zou men geneigdzijn te
veronderstellen,
dat een slaapplaats op de Loenderveense
Plas oÍ een nog iets dichterbij
liggendeplas zoals de Eerste/
TweedePlasals enigein
aanmerkingzou komen.De Eerste en Tweede Plas zijn waarschijnlijkechterte onrustigin
verband met waterrecreatie.De
aÍstand vanuit het hart van Hilversumnaar de Loenderveense
Plas is hemelsbreed8 km. Naar
het Gooimeerbij Naardenis die
afstand9,25 km en naar de
StichtseBrug 10,75km.
Uiteindelijk
lijK het dus loodom
oud ijzer waar ztl naar toe vliegen, want het verschilin vliegtijd
naarde verschillende
slaapplaatsenbedraagtslechts enige
minuten.Het voordeelvan verschillendenabijgelegen
slaapplaatsenis bijvoorbeelddat bij
een e)Íreme vorstperiodealtijd
wel een groot water open blijft.
Een vorm van risicospreiding.
Een vorm van risicospreiding
is
ook het feit. dat meeuwenuit
alle delenvan het Oostzeegebied gemengdin Nederland
overwinteren(mededelingC.
Swennen).
Foerageerplaatsen
Uit onderzoekin het Gooi,waarbij ringenvan Kokmeeuwenzijn
afgelezen,blijktdat meeuwen
zichtelkensweer op dezelÍde
plaatsenophouden(De Beer &
Majoor1986).Dit zou kunnen
inhouden,dat KokmeeuwenaÍkomstigvan een bepaaldeslaapplaatsoverdagtelkensweer in
Hilversumhetzelfdegebied
afzoeken.Trouwaan de
52

overwinteringsplaats,
zelfsvan
individuenen groepenbuitende
broedtijdis ook vastgestelddoor
Makatsch(1952).
Vijvers,waarvaner verscheidene in Hilversumvoorkomenen
de rioolzuiveringsinstallatie
oost
vormenconcentratieplaatsen
voor de meeuwen.De eenden
en ganzenop de stadsvijvers
worden voortdurendgevoerden
de meeuwenprofiterendaarvan.
Bovendienbenuttenzrldeze waterenom te baden,te poetsen
en te rusten.Vanuitdeze
c o n c e n t r a t i e p u n t e nk a n d e
omgevingop het voorkomenvan
voedselworden afgezocht.

Loenderveense
Plas;een klein
deelgaat kennelijkvia de noordroute.De meeuwendie over het
telpuntOude Haven/Havenstraat
(Hilversum-west)
kwamen,vlogen op enkelena allen in westelijkerichting.
Op het telpunt Loosdrechtseweg
nabijde Knorr-fabriek
(ten zuidwesten van Hilversum)vloog het
merendeelvan de meeuwenin
zuidwestelijkerichting.Het is
niet duidelijkof deze meeuwen
voor de slaapplaatsop de
Vierde/VijÍde Plas oÍ voor de
LoenderveensePlas kozen.Zowel de gegevensvan 9 december 1989als die van 11 december 1993doen vermoeden,dat
een deelvan de Hilversumse
meeuwenmogelijkop de Vierde/
VijfdePlas overnacht.

Wanneerwe deze verzamelplaatsenals uitgangspunt
nemen, zoudende meeuwenuit
Hifuersum-oost,
die de
rioolzuiveringsinstallatie,
de
Discussie
Lorentzvijver
en de omgeving
De meeuwendie in Huizenen
van dezeplekkengebruiken,de
LarenÍoerageren,brengende
oostroutekunnennemen.Dit
nachtdoor op het Gooimeerbij
blijktinderdaadhet gevalte zijn. Huizen.Die uit Naardenen
Enkeletientallenmeeuwendie in Bussummakengebruikvan een
westelijkerichtingwegvlogen
plek op hetzelfderandmeerbij
vormeneen uitzondering.
Naarden.De HilversumsemeeuAanvliegende
meeuwenuit
wen verdelenzich over de
zuidelíjkerichtingvanuithet Rie- Loenderueense
Plas en het
beeckkwartier
(HilversumzuidGooimeerbij Naardenen Huioost) doen vermoeden,dat de in
zen. De meeuwenvan Hilverdit deel van Hilversumvoedsel
sum-oosthebbeneen voorkeur
zoekendemeeuwenook voor de
voor de slaapplaatsGooimeer/
oostroutekiezen.Meeuwenvan
StichtseBrug,die van
de Laapersveldvijver (HilverHilversum-noord
voor het Gooisum-zuid)verdwijnenin westemeer bij Naardenen de meeulijke richting.De meeuwenuit
wen uit het westelijkdeel van
het centrum/omgeving
station
Hilversumvliegenmet name
vlogenin verschillende
richtinnaarde Loenderveense
Plas.De
gen weg. Zo Ie zienis er geen
meeuwendie in het centrumvan
duidelijkevoorkeurvoor een
Hilversumfoeragerenwaaieren
slaapplaats.Zowel de noord-,
in alle drie de richtingenuit.
west-,als oostroutewerdengeIn alle gevallenzijn de afstanden
bruikt.Uit de gegevensvan het
van het voedselgebied
tot de
(HilversumEdgooierskwadier
slaapplaatsnog geen tien kilonoord)blijkt,dat deze exempla- meter.Uit de waarnemingen
ren naarde slaapplaatsbij Naar- blijktdat ook meeuwenafkomden vliegen.
stig uit anderegebiedenzich
Het merendeel
van de meeuwen naardeze slaapplaatsen
begerond hettelpuntRaadhuistrekt
ven. Voor een deel voegendeze
in westelijkerichtingnaarde
meeuwenzich onderwegbij de
De Korhaan,Jrg.29,Nr.2

trekstromenvanuithet Gooi. De
Íungerendus niet
slaapplaatsen
alleenals overnachtingsgelegenheidvoor de Gooise
meeuwen.Het merendeelvan
het door ons gevondengedrag
stemt overeen met hetgeen
daaroverin de literatuurvermeld
staat (Cramp(ed.),1983;Glutz
von Blotzheim& Bauer,1982).
Over de gescheidentrek vanuit
voedselgeéén aaneengesloten
naar
verschillende
slaapbied
plaatsenhebbenwij echterin de
ons ter beschikkingstaandeliteratuurnietskunnenvinden.Als
dit fenomeennog nooit beschreven is, moet het aan de aandacht ontsnapt zijn. Tellingen
wordennamelijkmeestalgericht
bij slaapplaatsenuitgevoerden
niet zozeerop de wegtrek uit de
Bij onderzoek
voedselgebieden.
in uitgestrekteurbanegebieden,
met een geringaantalwaarnemers, is de kans groot dat een
dergelijkgedrag niet wordt ontdekt.
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Vogelobservatiehut
LaarderWasmeer
staatweer open
Ook dit voorjaarzal het, zowel
voor ledenals voor niet-leden,
weer mogelijkzijnom de vogelobservatiehutin het Laarder
Wasmeerte bezoeken.Alle excursiesstaanonder leidingvan
ledenvan onze vogelwerkgroep.
Het bezoekenvan deze hut in
het gebieddat verdervoor alle
publiekis aÍgesloten,kan iedere
donderdagavond
in de maanden
mei,juni,julien augustus.Vertrek eerstebezoekom 19.00
uur,vervolgensom 19.30uur,
20.00uur en 20.30uur.
In dezelÍdeperiodez[n er ook
bezoekenmogelijkop zaterdagochtend.Eerste excursievertreK om 06.00 uur,vervolgens
orn 07.00 uur en 08.00 uur.
Startpuntvan alle excursiesis
het toegangshekvan het
LaarderWasmeer,aan het einde
in Hilversum.
van de Meenrueg
ln 1994werdennietminderdan
vogelswaar107 verschillende
genomenin het LaarderWasmeer.Voor een deel gebeurde
dit vanuitde hut. Bijzondere
soortenwareno.a. Wespendief,
BruinekiekendieÍ.Visarend,
Zwarlespecht,Kruisbeken Wielewaal.

