
Dick Jonkers & Frank Majoor

Slaapplaatsen van meeuwen in
Gooi en omstreken onderzocht
Trekken meeuwen vanuit de
voedselgebieden naar eenzelfde
slaapplaats, of maken zijvan
verschillende slaapplaatsen ge-
bruik? Welke routes volgen zij
dan en wat zijn daarop de aan-
tal len?
ln dit artikel zal met name wor-
den ingegaan op resultaten van
de tellingen van 9 december
1989 en 1 1 december 1993. De
belangríjke telposten zijn tijdens
beide tellingen bezet geweest en

beeld is echter wel goed verge-
lijkbaar met de later georga-
niseerde tellingen.
De eÍra telling van 23 februari
1994 wordt niet met de andere
vergeleken, omdat toen niet alle
belangrijke slaaptrekbanen
volledig zijn geteld. Deze telling
met een klein aantaltelposten
verspreid in en om het Gooi, is
georganiseerd om een indicatie
van vliegbewegingen te krijgen
tijdens een vorstperiode.

Slaap neemt een belangrijke plaats in het leven van vogels in. Er zijn soorten, die
in de onmiddell i jke nabijheid van hun voedselgebied overnachten, 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 tell ingen uit te voeren.

Overwintering
In het gebied tussen de riviertjes
Vecht en Eem veólijven in de
winterperiode vele duizenden
meeuwen. Dit betreft voor het
overgrote deel broedvogels uit
het Oostzeegebied die hier ko-
men om te ovenruinteren (De
Beer & Majoor 1986).
Binnen de bebouwde kommen
van het Gooi zoeken buiten het
broedseizoen grote aantallen
Kokmeeuwen hun voedsel. Zo

qua datum en dus ook qua
moment van zonsonder-
gang zijn deze tellingen
goed te vergelijken.
De gegevens van de eer-
ste telling op 11 maart
1989 zullen voor dit aftikel
in mindere mate worden
gebruikt. Deze telling zal
als "proeftelling" aangehou-
den worden. omdat voor
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deze telling de slaaptrekbanen
nog onbekend waren. Een deel
van de tellers stond achteraf be-
zien niet op de meest ideale
plaats en er waren geen telpun-
ten op de Bussumerheide en na-
bij de slaapplaats op het Gooi-
meer bij Naarden.
Bovendien werd de teÍling in een
andere tijd van het jaar uitge-
voerd, zodat de aantallen en
vliegtijden minder goed te
vergelijken zijn. Het globale
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In extreem koude winterperioden
wanneer de slaapplaatsen rond
het Gooi geheel dichtvriezen,
slapen de meeuwen op het lJ in
Amsterdam (Jonkers et al.
1987). Het slaaptrek-beeld op 23
Íebruari was echter vergelijkbaar
met de vorige tellingen. De
meeuwen sl iepen gewoon bi jde
wakken op de randmeren (bij
Naarden en Huizen) en op de
Wijde Blik; deze plas was nog
niet dichtgevroren.

Kokmeeuwen

Íoerageren in Hilversum in de
winterperiode ca. 40OO meeu-
wen; ruim 95% hiervan zijn
Kokmeeuwen. De Kokmeeuwen
foerageren bij naVwinderig weer
ook in de weilanden rond het
Gooi, bijvoorbeeld in de polders
rond Kortenhoef, rond het Naar-
dermeer in de Eempolder en ook
op sportvelden. De aantallen
Kokmeeuwen die bij nat weer op
de weilanden foerageerden zijn
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het grootst in het voor- en na-
jaar.
Dit verschijnselvan
foerageefterreinkeuze is ook
beschreven door Hulscher
(1985). Tijdens koud winterweer
zijn de aantallen binnen de be-
bouwde kom het grootst. Storm-
meeuwen worden in veel min-
dere mate binnen de bebouwde
kommen waargenomen. Hun
aantal bedraagt maximaal 5%
van het totale aantal meeuwen.
De Stormmeeuwen foerageren
vooral in de polders en op de
randmeren. Bij vorst komen er
meer Stormmeeuwen in de be-
bouwde kom. Grotere aantallen
Zilvermeeuwen (maximaal en-
kele honderden) worden alleen
bijde slaapplaatsen op het
Gooimeer gezien. Deze zoeken
hun voedsel vooral op de
vuilnisbelten en op de randme-
ren.
Uit de gegevens van aanvlie-
gende exemplaren bijde
slaapplaatsen valt af te leiden,
dat zij ook op andere veel ver-
der weg liggende plekken
foerageren. Op verschillende tel-
posten zijn zeer hoog vliegende
Zilvermeeuwen gesignaleerd.
Dit duidt ook op exemplaren die
heel ver weg hebben
gefoerageerd. Binnen de be-
bouwde kommen worden slechts
enkele Zilvermeeuwen waarge-
nomen. Al deze Kok-, Storm- en
Zilvermeeuwen slapen op de
randmeren en de Vechtplassen.

Methode
De gegevens zijn verzameld
door de overuliegende meeuwen
te tellen op plaatsen met een zo
goed mogelijk uitzicht en met
een grote spreiding over het
Gooí. Veeltellers stonden bij-
voorbeeld op een open heide of
polder, op een verhoging als een
brug oÍ boven op een gebouw en
aan de rand van het water nabij
de slaapplaats.

Tijdens de eerste telling -op 11
maart 1989- waren acht tel-
posten bemand en op de tweede
telling -op 9 december 1989-
tien posten. De meest uitge-
breide telling vond op 11 decem-
ber '1993 plaats; 22 telposten
waren op die datum bezel (Zie
Íiguur 1). In atwijking van de tel-
ling van 9 december 1989 zijn
toen ook telposten uitgezet rond
de slaapplaatsen op de
Loosdrechtse Plassen en in
Hilversum.
Vanaf ca. 2 uur voor zonsonder-
gang zijn de aantallen over-
vliegende meeuwen en de vlieg-
richting per kwartier genoteerd.
De soorten waren veelal moeilijk
te onderscheiden. Dit geldt met
name voor de grotere groepen
Kok/Stormmeeuwen in de sche-
mering. Er is dus geen nauwkeu-
rig beeld te verkrijgen van de
aantalsverhouding van met
name Kok- en Stormmeeuw. De
veel grotere Zilvermeeuwen zijn
door de tellers over het alge-
meen welapart geteld.

Weer
Het weer tijdens een telling is
een be-

mate van bewolking heeft in-
vloed op het veftrektijdstip uit de
foerageergebieden en de aan-
komst op de slaapplaatsen.
Tijdens de telling van 11 maart
1989 kwam de wind uit zuidwest
(windkracht 3-4) en er hing een
dunne bewolking die de hemel
voor de volle 10O% bedekte. Het
was droog met een goed zicht.
Om + 18.30 uur was het donker.
Bijde tweede telling op 9 de-
cember 1989 kwam de wind uit
noordoost (windkracht 3) en het
was zwaar bewolkt (80%). Ook
nu was het droog en het zicht
was goed; om t 17.0O uur was
het donker.
Op 11 december 1993 waaide er
een harde westelijke wind
(kracht 5-6), waar met name de
tellers bij de LoendeÍveense
Plas en het GooÍmeer bij Naar-
den hinder van onderuonden. De
meeuwen kwamen daar zeer
laag aanvliegen. Het was half
bewolkt en er viel een enkel bui-
tje, maar het zicht was goed.
De telling van 23 februari 1994
was speciaal georganiseerd in
verband met de aanwezigheid
van ijs op de randmeren. De
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wind kwam op die datum uit het
oosten (kracht 2-3) en het was
zwaar bewolkt weer (100%). Het
was droog, het zicht goed en om
t 't8.OO uur was het donker.

Slaapplaatsen
Meeuwen gaan om te overnach-
ten niet zomaar op een perceel
grasland zitten, maar hebben
behoefte aan groot open water,
waar zij zich beschermd weten
tegen roofuijanden. Kanalen en
vaaden komen dus niet in aan-
merking, evenmin als kleine wa-
teren zoals de stads- en dorps-
vijvers en wat grotere als het
Hilversumse en Laarder
Waschmeer.
De slaapplaatsen van de meeu-
wen die overdag in het gebied
tussen de riviertjes Vecht en
Eem foerageren liggen in het
Vechtplassengebied en de
randmeren. De globale ligging
van de slaapplaatsen en aantal-
len meeuwen die daar gebruik
van maken is in de loop der ja-
ren niet veranderd. De informa-
tie verkregen aan de hand van
de vier slaaptrektellingen (1989-
94) komt overeen met de gege-
vens van de slaapplaatstellingen
(winter 1984/85 en 1985/86)
georganiseerd door de VWG het
Gooi(Jonkers et al. 1987).
Alleen de slaapplaats op de
Wijde Blik is vanaÍ het najaar
1989 daar niet meer aanwezig;
de meeuwen overnachten sinds-
dien op de aangrenzende
Loenderveense Plas.

Trekroutes
De meeuwen in het Gooi maken
gebruik van drie omliggende
slaapplaatsen, Hilversum is het
middelpunt van het voedselge-
bied. Vanuit Hilversum zijn dan
ook drie slaaptrekroutes te
onderscheiden.

West-route Aan de westzijde
van Hilversum vliegen de meeu-
wen via de Kerkelanden naar de
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slaapplaats op de Loen-
derveense Plas. Veel meeuwen
vliegen het tweede deelvan de
route parallelaan de lint-
bebouwing van Oud-Loosdrecht,
maar er zijn ook groepjes, die
via het Hilversumse Kanaal in
dezelfde richting vliegen.

Noord-route Naar het noorden
loopt een route, die vanuit Hil-
versum-noord naar Bussum-zuid
parallelaan de spoorlijn loopt.
Rechtdoor vliegend bereiken
deze meeuwen het Gooimeer.
Bijde Hilversumse Meent is nog
een trekroute naar het noorden.
Deze meeuwen komen niet van-
uit Hilversum, maar uit de dor-
pen's-Graveland, Koftenhoef en
Ankeveen en van de graslanden
uit deze omgeving. In december
1989 is geconstateerd dat, vanaf
de weilanden ten Noorden van
Kerkelanden. een klein aantal
meeuwen parallel met de lint-
bebouwing van's-G raveland
naar het noorden vloog. Aldeze
Kokmeeuwen waren op weg
naar de slaapplaats op het Gooi-
meer, die zich ter hoogte van het
Naarderbos bevindt.

Oost-route Aan de oostzijde van
Hilversum tenslotte trekken de
meeuwen via de Zuiderheide
naar het noorden. Het tweede
deelvan de route loopt in een
breed front parallel aan de 427.
Onderweg krijgen zij nog gezel-
schap van meeuwen die uit
Eemnes en uit de richting van
Baarn komen. Deze vliegen
meestalter hoogte van Eemnes
naar de trekstroom die uit Hil-
versum komt. Bij sommige wind-
richtingen vliegen zij evenwijdig
aan de Wakkerendijk/Meentweg
om pas bijde Oostermeent naar
de andere trekkende meeuwen
te vliegen. Vermoedelijk zijn dit
Kokmeeuwen uit het westelijk
deelvan Baarn, want langs de
Eem vliegt ook een trekstroom,
misschien uit Soest en een deel

van Baarn naar een slaapplaats
in het Eemmeer bij Bunschoten.
De meeuwen die in Laren ver-
blijven, voegen zich mogelijk bij
de meeuwen uit Hilversum die
langs komen of vliegen over
Blaricum en de Bijvanck. Het
uiteindelijke doelvan de Kok-
meeuwen is de slaapplaats in
het Gooimeer, aan de westzijde
van de Stichtse Brug. Bij ruw
weer verlclijven de meeuwen aan
de oostzijde, in de luwte van de
A 27 die hier omhoog gaat.

Zowel uit vroegere slaapplaats-
tellingen als de tijdens deze
slaaptrektellingen verzamelde
gegevens blijkt dat de routes
vrijwel gelijk blijven. Dit is in
overeenstemming met de con-
clusies die uit een onderzoek bij
het waterspaarbekken "De
Blankaart" in België zijn getrok-
ken. Uit de regelmatigheid van
slaaptrek daar bleek dat, wan-
neer er zich geen grote
weersveranderingen voordeden,
een groot deel van de meeuwen
gedurende een aanzienlijk deel
van de winter hetzelfde trekpa-
troon vertoont van voedsel-
terrein naar slaapplaats en
omgekeerd (Desender & Hou-
wen 1984).
Het beeld van de slaaptrek tij-
dens de extra ingelaste telling
van 23 februari 1994 (vorst-
periode) was vergelijkbaar met
de voorgaande tellingen. De
meeuwen sliepen bij de wakken
op het Gooimeer ter hoogte van
Naarden en Huizen en op de
Wijde Blik, die op die daturn nog
niet dichtgevroren was.

Trekroutes
Zoals al uit het voorgaande dui-
delijk is geworden begeven de
meeuwen zich via een aantal
verschillende routes naar de
slaapplaatsen. Het totale aantal
getelde (Kok)meeuwen op de
slaaptrekbanen vanuit H ilversum
ligt rond de 4000 exemplaren.
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Trekbaan A
ïrekbaan B
Trekbaan C

1730 1695
>650 1400
1080 1100

De aantallen per trekbaan kun-
nen soms sterk vêrschillen, wat
uit onderstaande tabel blijkt.

Tabel 1 Aantallen getelde
meeuwen op de drie trekbanen
net buiten Hilversum (A= West-
route, B=Noordroute C= Oost-
route)

Route 891 1 03 891209 9312't 1

Vechtplassengebied buiten de
boot viel. Op zich is dat geen
ramp, omdat de tellingen zich
concentreerden op exemplaren
in en vanuit de bebouwde kom-
men van het Gooi, met de na-
druk op Hilversum. De gegevens
van de telposten maken duide-
lijk, dat het aantal meeuwen uit
Hilversum maar een klein deel is
van het totale aantaldat op een
slaapplaats verblijft.
De aantallen die de respectieve-
lijke telposten langs de vlieg-
routes opgaven laten zien dat er
dicht bijde slaapplaatsen steeds
grotere aantallen meeuwen wer-
den gesignaleerd. Dit impliceert,
dat zich onderweg andere groe-
pen meeuwen bijde trekstroom
voegen.
De aantallen meeuwen op de
slaapplaatsen zijn alleen op 11
december 1993 geteld (zie ook
figuur 1 ). De slaapplaats op de
Vierde/ VUfde Plas was op die
datum nog steeds de grootste
met 16.5@ exemplaren. Die van
de aanliggende Breukeleveênse
Plas (Stille Plas)was met 2750
exemplaren aanzienlijk kleiner.
Kennelijk sliepen er op die da-
tum geen meeuwen uit Hil-
versum, want op een groep van
120 meeuwen uit noordelijke
richting na, kwamen alle groepen
uit zuid-zuidwestelijke richting.
Bij eerder onderzoek was al ge-
bÍeken dat deze meeuwen uit de

en Maartensdijk/De Bilt komen
(Jonkers et al. 1987). De eerst-
genoemde groep van 120 exem-
plaren kwam wellicht uit de gras-
landen ten noorden van de
slaapplaats.

De slaapplaats op het WijdeÊlik
is in het nfaar van 1989 ver-
huisd naar de aangrenzende
Loenderveense Plas. De oor-
zaak van het verschuiven van
de slaapplaats op de Wijde Blik
zou wel eens verstoring door
waterrecreatie en plezierjacht
kunnen zijn. Op de Loen-
deryeense Plas ís. in verband
met drinkwaterwinning, geen re-
creatie en jacht toegestaan. Het
ontbreken van slapende meeu-
wen op de Eerste en Tweede
Plas kan ook wel eens veóand
houden met recreatieve activitei-
ten.
De Loenderveense Plas wordt
niet alleen als slaapplaats ge-
bruikt door de Hilversumse
meeuwen, maar ook door de
meeuwen die in de graslanden
ten noorden van het Wijde Blik
foerageren. Uit deze richting arri-
veerden op 1 1 december 1993
600 exemplaren.
De slaapplaats op het Gooimeer
bUllaarden bestond op 1 1 de-
cember 1993 uít ruim 5000
meeuwen. Op deze datum be-

j
Kokmeeuw

stond de slaapplaats voor onge-
veer ' l  07" ui t  Hi lversumse meeu-
wen. De rest van de meeuwen
kwam van elders. De hooÍdmoot

2380
550
925

Totaal H'sum >3460 4195 3855

Opmerkelijk is het sterk wisse-
lende aantal getelde meeuwen
optrekbaan A en B op 11 de-
cember 1993 ten opzichte van
de eerdere tellingen langs die
routes. Dit terwijl de getelde
aantallen op trekbaan C steeds
dicht bij elkaar liggen. Mogelijk
dat de harde wind op 11 decem-
ber 1993 van invloed is geweest
op de keuze van de slaapplaats
of Íoerageerplaats. Het is voor te
stellen dat er in zo'n geval geko-
zen wordt voor plekken die met
een zo min mogelijk gebruik van
energie bereikt kunnen worden
en dat beschuttíng ook een rol
speelt.

Op basis van de slaaptrektellin-
gen kan het totale aantal over-
winterende meeuwen in het Gooi
worden geschat op ca. 1 0.000.
Op de slaaptrekbanen vanuit het
Gooiwerden op 9 december
1989 totaal ca.7250 meeuwen
geteld en op 1 1 december 1993
waren dat er totaal ca. 9100.

Aantallen
In tegenstelling tot vroegere
slaapplaatstellingen van de
Vogelwerkgroep het Gooi en
Omstreken, is voor het hier be-
schreven onderzoek niet het
hele werkgebied tussen Vecht
en Eem onderzocht, waardoor
een aantal slaapplaatsen in het

50

Opmerkelíjk is, dat op 11 maart arriveerde uit zuidwestelijke rÍch-
'1989 en op 9 december 1989 t ing, ui t  Bussum, Naarden, de
wel meeuwen uit Hilversum in de graslanden en wellicht nog ver-
richting van deze plassen vlo- der weg gelegen gebieden ten
gen. Het is echter niet uitgeslo- zuiden van het Naardermeer.
ten dat deze meeuwen later af- Vermoedelijk is deze slaapplaats
bogen en parallelaan de lintbe- belangrijk voor meeuwen uit het
bouwing van Oud Loosdrecht gebied tussen's-Graveland en
toch naar de Loenderveense het Amsterdam-Bijnkanaal.
Plas zijn gevlogen.
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slaapplaats vliegen
werd geconstatóerd dat 

r/ I l

er ook veel meeuwen r.u r
vanuit de richting van
Almere (Zuidelijk- 

:( r I

Flevoland) kwamen t.,,)
aanvliegen. Deze groe-
pen verklaren het totale llí)í )

De slaapplaats op het Gooimeer
bU Huizen werd op 11 december
1993 door zo'n TAOO meeuwen
gebruikt. Naast de 2000 meeu-
wen die uit de richting van Hui-
zen. Laren en Hilversum naar de

meeuwen die tussen 14.45 en
15.30 uur werden geteld, verza-
melden zich grotendeels op een
voorverzarnelplaats bij de Berla-
gevijver. VanaÍ een uur of vier
vlogen de meeuwen toen over
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Figuur 2. Aantallen overtrekkende
meeuwen in Hilversum-noord, over de
Bussumerheide en l{aarden van 11.30 -
17.00 op ll december 1993.

de Bussumerheide in de richting
van de slaapplaats op het Gooi-
meer bij Naarden.

Indien de waargenomen slaap-
trektijden van 9 december 1989
en 11 december 1993 worden
vergeleken,
dan vaft op
dat de slaap-
trek in 1993 

.  r  ' \ :

veel oecon-
centreerder
verl iep. Het , ,  , , ,
grootste deel
van de l
meeuwen
werd tussen
16.00 en
16.45 uur ge-
teld. ln 1989
was de piek
veel breder
en vlakker,
vanaÍ 15.30
tot 16.45 uur
werden de

grootste aantallen geteld (figuur
o t .

Afstanden
Het lijkt logisch dat vogels hun
slaapplaatsen zo dicht mogelijk

bij het voedselgebied
zoeken. Een dergelijk
gedrag spaart energie
en er is bovendien
meer tijd om voedselte
zoeken.
Van de Zilvermeeuw is
bekend dat de slaap-
plaats op grote afstand
van het foerageerge-
bied kan liggen. In Lim-
burg zijn afstanden tot
60 kilometer vastge-
steld (Ganzevles 1976)
en in het buitenland 70-
B0 kilometer (Besser &
Van Helden -Sarnowski
1e76).
De Kokmeeuw over-
brugt minder grote af-
standen tussen de
slaapplaatsen en

foerageergebieden. I n verschil-
lende buitenlandse studies zijn
maximum afstanden van 25-45
kilometer vastgesteld (Cramp
(ed.),  1983;Glutz & Bauer
1982). De maximale afstand bin-

l r  í  Y  )

aantal op deze slaap- l.r1 \
plaats, dat veelgroter
is dan het aantal uit i{r )

zuidelijke richting
arriverende meeuwen.

Tijd
Het centrum van
Hilversum ligt het verst
van de slaapplaatsen
verwijderd. De meeu-
wen vertrekken hier
dan ook als eerste.
Voordat de meeuwen
naar de slaapplaats vliegen komt
een groot deel op zogenaamde
voorverzamelplaatsen bijeen.
Voor de oostelijke trekroute van-
uit Hilversum is dat de
R ioolzuiveringsinstallatie-Oost
en voor de noordelijke route de
Berlagevijver in Hilversum-
noord. De meeuwen die in wes-
telijke richting trekken verzamel-
den zich bij de vijvers in de Kerk-
elanden oÍ in de graslanden ten
oosten van deze wijk. Op 11 de-
cember 1993 gingen de meeu-
wen al vanaf een uur of drie 's

middags naar deze voorverza-
melplaatsen aan de rand van
Hilversum. Orn vier uur begon
de slaaptrek in de richting de
slaapplaatsen op gang te ko-
men.

Dit beeld is goed te zien in figuur
2. De meeuwen uit Hilversum-
noord werden het eerst opge-
merkt vanaf het NOS gebouw.
De ongeveer 175 Kok/(Storm)-
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nen het Gooi bedraagt slechts
11 ki lometer.
Wanneer wij ons beperken tot de
Kokmeeuwen uit Hilversum, dan
is het opmerkelijk, dat zij van
drie verschillende slaapplaatsen
gebruik maken. Vanuit het
standpunt dat de energie zo
goed mogelijk moet worden be-
nut, zou men geneigd zijn te
veronderstellen, dat een slaap-
plaats op de Loenderveense
Plas oÍ een nog iets dichterbij
liggende plas zoals de Eerste/
Tweede Plas als enige in
aanmerking zou komen. De Eer-
ste en Tweede Plas zijn waar-
schijnlijk echter te onrustig in
verband met waterrecreatie. De
aÍstand vanuit het hart van Hil-
versum naar de Loenderveense
Plas is hemelsbreed 8 km. Naar
het Gooimeer bij Naarden is die
afstand 9,25 km en naar de
Stichtse Brug 10,75 km.
Uiteindelijk li jK het dus lood om
oud ijzer waar ztl naar toe vlie-
gen, want het verschil in vliegtijd
naar de verschillende slaap-
plaatsen bedraagt slechts enige
minuten. Het voordeel van ver-
schillende nabijgelegen slaap-
plaatsen is bijvoorbeeld dat bij
een e)Íreme vorstperiode altijd
wel een groot water open blijft.
Een vorm van risicospreiding.
Een vorm van risicospreiding is
ook het feit. dat meeuwen uit
alle delen van het Oostzeege-
bied gemengd in Nederland
overwinteren (mededeling C.
Swennen).

Foerageerplaatsen
Uit onderzoek in het Gooi, waar-
bij ringen van Kokmeeuwen zijn
afgelezen, blijkt dat meeuwen
zich telkens weer op dezelÍde
plaatsen ophouden (De Beer &
Majoor 1986). Dit zou kunnen
inhouden, dat Kokmeeuwen aÍ-
komstig van een bepaalde slaap-
plaats overdag telkens weer in
Hilversum hetzelfde gebied
afzoeken. Trouw aan de
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overwinteringsplaats, zelfs van
individuen en groepen buiten de
broedtijd is ook vastgesteld door
Makatsch (1952).
Vijvers, waarvan er verschei-
dene in Hilversum voorkomen en
de rioolzuiveringsinstallatie oost
vormen concentratieplaatsen
voor de meeuwen. De eenden
en ganzen op de stadsvijvers
worden voortdurend gevoerd en
de meeuwen profiteren daarvan.
Bovendien benutten zrl deze wa-
teren om te baden, te poetsen
en te rusten. Vanuit deze
concent ra t iepunten  kan de
omgeving op het voorkomen van
voedsel worden afgezocht.

Wanneer we deze verzamel-
plaatsen als uitgangspunt ne-
men, zouden de meeuwen uit
Hifuersum-oost, die de
rioolzuiveringsinstallatie, de
Lorentzvijver en de omgeving
van deze plekken gebruiken, de
oostroute kunnen nemen. Dit
blijkt inderdaad het gevalte zijn.
Enkele tientallen meeuwen die in
westelijke richting wegvlogen
vormen een uitzondering.
Aanvliegende meeuwen uit
zuidelíjke richting vanuit het Rie-
beeckkwartier (Hilversum zuid-
oost) doen vermoeden, dat de in
dit deel van Hilversum voedsel
zoekende meeuwen ook voor de
oostroute kiezen. Meeuwen van
de Laapersveld vijver (Hilver-
sum-zuid) verdwijnen in weste-
lijke richting. De meeuwen uit
het centrum/omgeving station
vlogen in verschillende richtin-
gen weg. Zo Ie zien is er geen
duidelijke voorkeur voor een
slaapplaats. Zowel de noord-,
west-, als oostroute werden ge-
bruikt. Uit de gegevens van het
Edgooierskwadier (Hilversum-
noord) blijkt, dat deze exempla-
ren naar de slaapplaats bij Naar-
den vl iegen.
Het merendeel van de meeuwen
rond het telpunt Raadhuis trekt
in westelijke richting naar de

Loenderveense Plas; een klein
deelgaat kennelijk via de noord-
route. De meeuwen die over het
telpunt Oude Haven/Havenstraat
(Hilversum-west) kwamen, vlo-
gen op enkele na allen in weste-
lijke richting.
Op het telpunt Loosdrechtseweg
nabijde Knorr-fabriek (ten zuid-
westen van Hilversum) vloog het
merendeel van de meeuwen in
zuidwestelijke richting. Het is
niet duidelijk of deze meeuwen
voor de slaapplaats op de
Vierde/ VijÍde Plas oÍ voor de
Loenderveense Plas kozen. Zo-
wel de gegevens van 9 decem-
ber 1989 als die van 11 decem-
ber 1993 doen vermoeden, dat
een deelvan de Hi lversumse
meeuwen mogelijk op de Vierde/
Vijfde Plas overnacht.

Discussie
De meeuwen die in Huizen en
Laren Íoerageren, brengen de
nacht door op het Gooimeer bij
Huizen. Die uit Naarden en
Bussum maken gebruik van een
plek op hetzelfde randmeer bij
Naarden. De Hilversumse meeu-
wen verdelen zich over de
Loenderueense Plas en het
Gooimeer bij Naarden en Hui-
zen. De meeuwen van Hilver-
sum-oost hebben een voorkeur
voor de slaapplaats Gooimeer/
Stichtse Brug, die van
Hilversum-noord voor het Gooi-
meer bij Naarden en de meeu-
wen uit het westelijk deel van
Hilversum vliegen met name
naar de Loenderveense Plas. De
meeuwen die in het centrum van
Hilversum foerageren waaieren
in alle drie de richtingen uit.
In alle gevallen zijn de afstanden
van het voedselgebied tot de
slaapplaats nog geen tien kilo-
meter.  Uit  de waarnemingen
blijkt dat ook meeuwen afkom-
stig uit andere gebieden zich
naar deze slaapplaatsen bege-
ven. Voor een deel voegen deze
meeuwen zich onderweg bij de
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trekstromen vanuit het Gooi. De
slaapplaatsen Íungeren dus niet
alleen als overnachtings-
gelegenheid voor de Gooise
meeuwen. Het merendeel van
het door ons gevonden gedrag
stemt overeen met hetgeen
daarover in de literatuur vermeld
staat (Cramp (ed.), 1983; Glutz
von Blotzheim & Bauer, 1982).
Over de gescheiden trek vanuit
één aaneengesloten voedselge-
bied naar verschillende slaap-
plaatsen hebben wij echter in de
ons ter beschikking staande lite-
ratuur niets kunnen vinden. Als
dit fenomeen nog nooit beschre-
ven is, moet het aan de aan-
dacht ontsnapt zijn. Tellingen
worden namelijk meestal gericht
bij slaapplaatsen uitgevoerd en
niet zozeer op de wegtrek uit de
voedselgebieden. Bij onderzoek
in uitgestrekte urbane gebieden,
met een gering aantal waarne-
mers, is de kans groot dat een
dergelijk gedrag niet wordt ont-
dekt.
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I .BE.ZOEJí- VOGU,ET]IT
LAARDffi, VrA,SlIffi,

Vogelobservatiehut
Laarder Wasmeer
staat weer open

Ook dit voorjaar zal het, zowel
voor leden als voor niet-leden,
weer mogelijk zijn om de vogel-
observatiehut in het Laarder
Wasmeer te bezoeken. Alle ex-
cursies staan onder leiding van
leden van onze vogelwerkgroep.
Het bezoeken van deze hut in
het gebied dat verder voor alle
publiek is aÍgesloten, kan iedere
donderdagavond in de maanden
mei,  juni ,  ju l ien augustus. Ver-
trek eerste bezoek om 19.00
uur, vervolgens om 19.30 uur,
20.00 uur en 20.30 uur.
In dezelÍde periode z[n er ook
bezoeken mogelijk op zaterdag-
ochtend. Eerste excursie ver-
treK om 06.00 uur, vervolgens
orn 07.00 uur en 08.00 uur.
Startpunt van alle excursies is
het toegangshek van het
Laarder Wasmeer, aan het einde
van de Meenrueg in Hilversum.

ln 1994 werden niet minder dan
107 verschillende vogels waar-
genomen in het Laarder Was-
meer. Voor een deel gebeurde
dit vanuit de hut. Bijzondere
soorten waren o.a. Wespendief,
Bruine kiekendieÍ. Visarend,
Zwarle specht, Kruisbek en Wie-
lewaal.


