
 

VOGELWERKGROEP
AMSTERDAM

 
 
 
 

Correcties en aanvullingen op 
 

Vogelen in Amsterdam 
1e druk, 2006 

De Gierzwaluw jg. 43 (3) 
Blaadje jg. 25 (5) 

 
 
 
Dit document beschrijft de correcties en aanvullingen op de eerste druk van het boekje “Vogelen in Amsterdam”. 
Deze lijst is tot stand gekomen naar aanleiding van de in 2007 uitgegeven tweede druk. 
 
L&L  = Landschap & Ligging 
S&S = Soorten & Seizoenen 
B&T = Bereikbaarheid & Toegankelijkheid 
B&B = Bijzonderheden & Bedreigingen 
 
 
I. Inhoudelijke correcties  
 
p.24 Tabel: Het geïnventariseerde deel van Frankendael betrof 14 hectare, dat leidt tot een gemiddelde 

mereldichtheid van 15,5/14 = 1,11. 
p.25 Onderschrift kaart: "binnen de gemeentegrens" vervalt. 
p.33 Onderschrift foto: "Polder IJdoorn" moet zijn "Groote IJpolder, Geuzenbos". 
p.61 B&B: In het Westerpark ligt een 'waternatuurtuin' (en geen 'waterwildtuin'), die met behulp van enkele 

vrijwilligers ecologisch beheerd wordt. Dat dit een ongewenste ontwikkeling zou zijn, doet het gebied 
noch de vrijwilligers recht; regelmatig worden er interessante waarnemingen gedaan. Een meer reële 
bedreiging vormt de mogelijke vestiging van een tankstation, dat een groenstrook langs de 
Spaarndammerdijk zal vernietigen. 

p.77 Onderschrift foto: "2003" moet zijn "2002"; van enkele Heilige Ibissen uit Botshol is vastgesteld dat ze 
afkomstig zijn uit Avifauna in Alphen aan de Rijn. 

p.81 Onderschrift foto: De foto is niet van een IJslandse Grutto, maar van een ‘gewone’ Grutto. 
 
 
II. Taalcorrecties  
 
p.22 Tweede alinea: “metaliger klinkt dat die” moet zijn “metaliger klinkt dan die”. 
p.30 L&L: Regel 2: "van 19e eeuw" moet zijn "van de 19e eeuw". 
  S&S: Regel 6: "trekt ook vogels" moet zijn "trekt ook vogels aan". 
p.62 L&L: Regel 5: "middeleeuwen" moet met een hoofdletter. 
p.70 L&L: Regel 4: "zijn afgegraven" moet zijn "is afgegraven". 
p.93 S&S: Regel 10: "nazomer en herfsttrek" moet zijn "nazomer- en herfsttrek". 
Alg.  “De Nieuwe Meer” moet zijn “Het Nieuwe Meer”. 
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III. Aanvullingen in de tweede druk 
 
p.11 Regel 3: Ook Waterhoen broedt in vrijwel alle parken. 
p.34 S&S: In Frankendael broedt tevens Nijlgans en de Ooievaar broedde er van 2002 tot en met 2004. 
p.35 S&S: De klimopbeplanting op de gevels van het Oosterspoorplein bij Station Muiderpoort is inmiddels 

verwijderd. Een andere goede plek voor Huismus zijn de tuintjes en daken in de Pasteurstraat 
(Watergraafsmeer). 

p.36 L&L: Het groengebied ’t Kleine Loopveld maakt deel uit van het ecolint dat het Nieuwe Meer met het 
Nieuwe Diep verbindt. Het ecolint is bedoeld als migratie- en ontwikkelingszone voor flora en fauna. 

p.44 S&S: Ook de Rode lijstsoorten Koekoek en Kneu broeden hier. 
p.46 S&S: In De Nes is soms een flink aantal Kemphanen te zien. 
p.47 S&S: Vanuit de vogelobservatiehut in Zuiderwoude kan in de winter en de trektijd ook Waterpieper 

worden gezien. 
p.50 S&S: Ook na 2003 worden bijna ieder jaar wel Kleine en Grote Zilverreiger waargenomen. 
p.51 S&S: De Dwergsterns hebben gebroed tot en met 2006, de Zwartkopmeeuwen vanaf 2004. 
p.51 B&B: Inmiddels helpt de Vogelwerkgroep Amsterdam met vele vrijwilligers mee aan het kaal houden van 

de Kinseldam. 
p.55 S&S: De achteruitgang van de Veldleeuwerik is hier veel minder sterk dan in de rest van het Noord-

Hollands veenweidegebied. 
p.60 L&L: Het Geuzenbos wordt ook wel Groote IJpolder genoemd. 
  L&L: De vogelobservatiehut in Spaarwoude staat aan de Kerkweg. 
p.63 S&S: In de Lutkemeerpolder broeden Scholekster en Zwarte Roodstaart. Rode lijstsoorten die regelmatig 

in dit gebied broeden zijn Patrijs, Gele Kwikstaart, Koekoek en Kneu. De Grauwe Vliegenvanger broedt 
incidenteel. 

p.64 S&S: Naast Blauwe Kiekendief is ook Grote Gele Kwikstaart vaak de gehele winter aanwezig. 
p.70 L&L: De smalle strook naar Oosteinde heet Grote Tocht. 

 S&S: De Rode lijstsoorten Nachtegaal en Kneu broeden hier. Ook Blauwborst en Sprinkhaanzanger 
broeden in het Schinkelbos, en in de Grote Tocht de Kleine Plevier. 

p.71 B&T: De situatie aan de Bosrandweg is ietwat gewijzigd. De routebeschrijving wordt: A9 afslag 
Aalsmeer, vanaf de Schipholdijk linksaf de ringvaart over; dit is de Bosrandweg richting Amstelveen 
(N231). Neem op de rotonde de eerste afslag en ga direct naar links om de parkeerplaats van het 
Schinkelbos op te rijden. 

p.76 L&L: In 2007 werd een nieuw natuurontwikkelingsgebied gecreëerd: de Waverhoek. Daartoe werd een 
aanzienlijk stuk weiland plas-dras gemaakt. 

p.77 B&T: Bij de Waverhoek is een kleine parkeerplaats. Men mag hier over het dijkje lopen, dat echter grote 
kans op verstoring geeft. 

p.79 B&T: Het vogelobservatiescherm aan de westkant is inmiddels verwijderd.  
p.84 S&S: In de winter zijn soms enkele Wilde Zwanen aanwezig. 
p.85 B&B: Het plan voor een A6-A9 verbinding is inmiddels, althans voorlopig, gelukkig weer van tafel. 
p.89 S&S: In 2007 werd een Draaihals waargenomen en vanaf april 2007 was langdurig een Iberische Tjiftjaf 

aanwezig. 
 B&T: Er loopt een nieuw wandelpad dwars door het gebied en er is een vooroever gecreëerd, waarbij 
een vogelobservatiescherm staat. 
 B&B: De nieuw aangelegde kreek, die uitkomt in de vooroever, zou het gebied verder kunnen uitdrogen 
en betekent het einde van een ‘rondje Vijfhoek’. 

p.94 Toevoegen aan de Gebiedenindex: 
  Groote IJpolder   15 
  Kleine Loopveld, 't  4 
  Waverhoek   22 
 
 

2 



IV. Wijzigingen in de kaartjes 
 
p.18 In 2005 dakbroedend in de Lutkemeerpolder; stip toevoegen in km-hok 25-33-53. 
p.20 In 1994 broedgeval aan de oostzijde van de Kalfjeslaan; stip toevoegen in 25-45-41. 
p.21 Er is een broedkolonie bij het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade; stip toevoegen in 25-35-35. 
p.22 Er zijn broedgevallen op Schiphol-Centrum en Schiphol-Oost; stippen toevoegen in 25-53-12, 25-53-15 

en 25-44-51. 
p.23 Broedpaar in de Lutkemeerpolder; stip toevoegen in 25-33-53. 
  Broedparen op Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk; stippen toevoegen in 25-53-15 en 25-53-42. 
p.25 Er waren 10-50 paar op Schiphol-Centrum; stip toevoegen in 25-43-53. 
p.38 Piet Wiedijkpark en Natuurtuin de Wiedijk omwisselen. 
p.60 “Brettenzone” moet zijn “Brettenpad” of “De Lange Bretten”. 
  “Houtrak-beemden moet zijn “Houtrakker-beemden”. 
p.76 De Waverhoek ligt iets links onder het Fort in de Botshol. 
  Roeibootverhuur Jansen zit aan de zuidkant van de bocht van de Winkel net iets links van de W. 
p.88 "Trektelpost voorjaar" moet zijn "Trektelpost zomer". 
  De tekst "Haven Ballast" verplaatsen naar de baai (rechts van het zgn. UNA-meertje). 
 
 
V. Soortenindex  
 
Op internet kunt u een index van alle in het boekje genoemde vogelsoorten vinden: 
http://www.vogelwerkgroepamsterdam.nl/uitgaven.html. 
 
 
 
 
Ellen de Bruin, 7 september 2007 
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