
Jaargang 53   Nummer 3/4   December 2015

De Gierzwaluw

Broedende Steltkluten  12

Huiszwaluwen onderdak  24

Oeverzwaluwen op (Bl)IJburg  27

Jaargang 53  Nummer 3/4  December 2015

Vogelwerkgroep Amsterdam



De Gierzwaluw
Van de redactie  Roely Bos

Verenigingsnieuws  Marion de Groot

Activiteiten  Sanne ter Wal en Jacques Grégoire   

Vogelcursus 2016  Frank van Groen

Excursieverslag Groene Jonker & Waverhoek  Frank van Groen

Op hoge poten  Adrie Streefland

Broedende Steltkluten in Noord-Holland  Ruud Vlek

Amsterdam Wildlife  Roely Bos

Het Wel en Wee van de Huiszwaluw  Paul Tak

Woonruimte gezocht  Rob Baars

Waarnemingen 2e kwartaal 2015  Frans Klaasen 

Wat vinden de buren?  John van der Woude

Ledenmutaties

Colofon

Inhoud

4
5
6
8
9

12
16
23
24
27
29
40
43
43

De Gierzwaluw

Coverfoto:  
Paartje Steltkluten, Landje van Geijsel, 7 mei 2015. 
Foto: Cees Struijk



5

Verenigingsnieuws Marion de Groot
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Was u ook zo aangenaam verrast door de 
vorige editie van de Gierzwaluw? De nieuwe 

redactie maakt al direct een goede start door het 
toepassen van de mooie kleurenfoto’s. 

Bestuursnieuws
In overleg met de commissie Bescherming is in 
oktober een advies ingediend over de Gedragscode  
Flora en Fauna van de gemeente Amsterdam. De 
huidige gedragscode verloopt in december en 
het bestuur heeft aanbevelingen gedaan voor het 
aanscherpen en verbeteren van de huidige code.
Ook loopt een verzoek bij het bevoegd gezag tot handhaving in de kreek bij de Baai 
van Ballast. In dat gebied, bestemd tot natuurgebied ter compensatie voor de bouw van 
IJburg, liggen al meer dan een jaar woonboten zonder vergunning.

Visie
Sinds september is het bestuur bezig met het verder uitwerken van plannen voor de 
komende jaren. In de afgelopen maanden is overleg gevoerd met de commissie Be-
scherming, Excursies, en met de organisator van jeugdexcursies. Het bestuur probeert 
een goede balans te vinden tussen activiteiten die vanuit de doelstellingen belangrijk 
zijn voor de Vogelwerkgroep, en tussen onze slagkracht als vereniging. Zoals bij alle 
vrijwilligersorganisaties: we vinden veel onderwerpen belangrijk, maar we moeten 
er ook de tijd en menskracht voor hebben.  En daarnaast moeten we zeker tijd en 
energie overhouden om het veld in te gaan. Om goede keuzes te kunnen maken willen 
we begin 2016 via een enquête aan u vragen wat u belangrijk vindt, en aan welke 
activiteiten u zelf ook een bijdrage wilt leveren.

 
Activiteitennieuws

Voor 2016 organiseert de excursiecommissie weer allerlei tochten, dichterbij en ver 
weg. Excursies die zeker doorgaan vindt u in dit nummer. Ook aan lezingen voor 
komend jaar wordt gewerkt. Omdat Jacques Grégoire de komende jaren veel in het 
buitenland zal zijn, neemt de secretaris de praktische coördinatie van die lezingen van 
hem over. Ideeën voor onderwerpen en inleiders zijn welkom via de mail, secretariaat@
vogelsamsterdam.nl. Alle activiteiten komen op de website te staan. Houdt u die in 
de gaten, zodat u niets mist. U kunt alvast de nieuwjaarsborrel noteren op donderdag 
14 januari, tegelijk onze lezingavond Voor en Door Leden, en de Algemene Ledenver-
gadering op donderdag 14 april.
Het bestuur wenst u alvast goede feestdagen en een mooi, vogelrijk 2016.

De Gierzwaluw

Bijkletsen op de Nieuwjaarsborrel?
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Van de redactie Roely Bos

De Gierzwaluw
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In de Gierzwaluw die voor u ligt komen zwaluwen ruimschoots aan bod, in twee 
artikelen van Paul Tak en Rob Baars. Het bijzondere feit dat Steltkluten gebroed 

hebben op het Landje van Geijsel wordt uitgebreid beschreven door Adrie Streefland 
en belicht door Ruud Vlek. Dit Landje staat op het punt om verkocht te worden door 
boer Jan Geijsel. Zal het de stichting Landschap Noord-Holland lukken om voldoende 
fondsen te verwerven voor de aankoop van dit stukje grond, om het te behouden voor 
de natuur? Voor ons vogelaars zou het treurig zijn als dit Landje een andere bestem-
ming zou krijgen. 
Op de website is aangekondigd dat een artikel over de nieuwe Amsterdamse Avifau-
nistische Lijst in deze Gierzwaluw zou worden gepresenteerd. De redactie heeft om 
twee redenen besloten hier mee te wachten tot het volgende nummer. Vanwege de 
omvang van het artikel past het niet goed meer in dit nummer en de extra tijd biedt 
gelegenheid nog enige verbeteringen in de lijst aan te brengen.

Jonge Boerenzwaluwen, Middelpolder, 13 juni 2015
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Zo 10 januari: Waterland fietsexcursie
Op deze zondag gaan we fietsen en vogelen in Waterland. De nadruk zal liggen op de 
eenden- en ganzensoorten die we hopelijk in grote hoeveelheden zullen zien. 
Verder letten we vanzelfsprekend op alle andere vogels die we tegenkomen. We blij-
ven zeker de hele ochtend weg, neem voldoende drinken en eten mee en kleed je 
vooral warm aan.
Vertrek om 8.00 uur bij de molen de Gooijer, hoek Zeeburgerpad/Sarphatistraat.
Excursieleider Jip Binsbergen, aanmelden bij e.m.binsbergen@uva.nl 

Do 14 januari: Avond Voor en Door Leden lezing en nieuwjaarsborrel
Zoals gebruikelijk gaat onze nieuwjaarsborrel gepaard met de lezingen Voor en Door 
Leden. Iedereen is welkom om met een aardig verhaal over een leuke of bijzondere 
waarneming, geïllustreerd met een filmpje of foto’s, mee te dingen naar onze wissel-
trofeeën: de Gierzwaluw of de Bosuil! Alle jaren heeft het hilarische, interessante of 
ontroerende verhalen opgeleverd. 
Geef je op bij ons secretariaat: secretariaat@vogelsamsterdam.nl

Za 13 februari: Verrassingsexcursie auto-excursie
In de week voor zaterdag 13 februari gaan we na waar in Nederland interessante 
soorten zijn gezien. Dat kan ons naar de kust voeren maar ook naar noord, zuid of 
oost, een verrassing dus. 
We verzamelen om 8.00 uur bij het IJsbaanpad en trekken vandaar ons plan.  
Het duurt een hele dag; we zijn rond 17.00 uur weer terug in Amsterdam, dus 
neem lunch en drinken mee. Onze excursieleider is Martijn Voorveld. 
Er kunnen maximaal 20 personen in maximaal 5 auto’s mee, in volgorde van 
aanmelding. De benzinekosten worden gedeeld. 
Opgave bij Erik Hölscher: e.holscher1@upcmail.nl , svp vermelden of je een auto 
hebt en hoeveel mensen er als passagier mee kunnen.

Zo 20 maart: Noord-Brabant auto- en wandelexcursie
De driehoek Vught, Kampina en Drunense duinen is een heerlijk afwisselend ge-
bied. We gaan in een prachtig oud bos bij Vught op zoek naar spechten en het 
is mogelijk ze alle vijf te treffen: Grote Bonte, Kleine Bonte, Middelste Bonte, Groe-
ne en Zwarte Specht. Kampina is een heidegebied met vennetjes en de Drunense 
Duinen is een nationaal park van grote schoonheid. Leeuweriken, Sijsjes, mezen en 
roofvogels, het zit er allemaal. Kampina is ook voor libellen een eldorado.
Excursieleider is Rutger Rotscheid.

Let op!  Vertrek om 07:00 uur vanaf het IJsbaanpad.
Er kunnen maximaal 20 personen in maximaal 5 auto’s mee, in volgorde van aan-
melding. De benzinekosten worden gedeeld.
Opgave bij Erik Hölscher: e.holscher1@upcmail.nl, svp vermelden of je een auto hebt 
en hoeveel mensen er als passagier mee kunnen.

De GierzwaluwDe Gierzwaluw
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Activiteiten Sanne ter Wal en Jacques Grégoire

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan de 
Eerste Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte J.P. Heije- 
straat. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Marion de Groot, marion64@planet.nl
Omdat de data voor de lezingen in februari en maart 2016 nog niet bekend zijn worden 
ze niet vermeld. Houd s.v.p. onze website in de gaten: www.vogelsamsterdam.nl.

   Excursies: Vertrek om 08:00 precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk 
voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten en drinken, verrekijker, warme en/of 
regenkleding, en eventueel een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij 
naam en telefoonnummer, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen er 
kunnen meerijden. 
Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne ter Wal, 06-20378931, 
shirschler@hotmail.com. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden.
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten: www.vogel-
samsterdam.nl.
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Porseleinhoen tweemaal in beeld Frank van Groen

9

Op de zomerse zondag 30 augustus 2015 gingen 24 vwg-ers op excursie naar de 
Groene Jonker en Waverhoek. Beide gebieden maken deel uit van een ecolo-
gische verbindingszone ten zuiden van Amsterdam en worden beheerd door 

Natuurmonumenten. Met zes auto’s werd even over achten vertrokken vanaf verza-
melpunt IJsbaanpad.
Vogel van de dag was het Porseleinhoen. Dit fraaie ralletje liet zich zowel in de 
Groene Jonker als de Waverhoek zien. Op beide plekken kwam de vogel af en toe 
te voorschijn uit de oeverbegroeiing die ter plekke vooral bestond uit Liesgras. De 
meeste excursiegangers kregen deze vrij zeldzame en schuwe soort uiteindelijk geluk-
kig in de kijker/scoop. Voor verschillende mensen was dat de eerste keer.

Groene Jonker
De Groene Jonker ligt bij Nieuwkoop en werd in 2007 aangelegd. Rond het gebied 
werd een kade aangebracht, waardoor het waterpeil kon worden verhoogd. Door 
het natuurlijke peilbeheer is een afwisselend moeraslandschap ontstaan met hoge 
waterstanden in de winter en droogvallend moeras in de nazomer. Meteen al was het 
gebied in trek bij vele water- en moerasvogels.
In de Groene Jonker werd een mooie rondwandeling gemaakt langs plassen, slikken 
en rietlanden. Er was uitgebreid de tijd om naar de aanwezige en overvliegende vo-

Excursieverslag Groene Jonker en Waverhoek
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Excursisten kijken uit over Waverhoek, 30 augustus 2015

De GierzwaluwDe Gierzwaluw

In het voorjaar van 2016 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam de inmiddels 
traditionele cursus Vogels kijken. De nadruk zal dit keer liggen op de herkenning 
van zangvogels.

 
Cursus Vogels kijken

Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. 
Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of 
uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op 
roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers. In 2016 wordt, net als in 2014, de herken-
ning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers 
aan de vogelcursus van 2015. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de 
excursies worden uiteraard “meegenomen”.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. De nadruk van de cursus ligt zoals gebrui-
kelijk op de praktijklessen in het veld. Vogels zelf herkennen leer je uiteindelijk door 
veel buiten naar vogels te kijken en te luisteren.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 
22 uur) en vijf praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van 
de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursus-
klapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M. De 
praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.

Aanmelden
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl, 
en door overmaking van het cursusbedrag (€25 voor leden, €30 voor niet-leden) op 
rekeningnummer NL60INGB0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te 
Amsterdam, onder vermelding van Cursus Zangvogels.

Vogelcursus 2016 Frank van Groen

De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2016:

datum onderwerp verzamelen
Theorie 1 donderdagavond 31-3 Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 1 zaterdagochtend 2-4 Fiets/Wandelexcursie Amstelpark en Middelpolder 08:00u ingang Zorgvlied
Theorie 2 donderdagavond 21-4 Presentatie Zangvogels 2 20:00u 1e Helmersstr.106M
Praktijk 2 zondagochtend 24-4 Fietsexcursie Amsterdamse Bos 08:00u begin Bosbaan
Praktijk 3 zondagochtend 1-5 Fiets/Wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek 07:00u Nesciobrug
Praktijk 4 zaterdagochtend 21-5 Auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg 07:00u IJsbaanpad
Praktijk 5 zondagochtend 5-6 Auto-/wandelexcursie Dammerkade/’s Graveland 07:00u IJsbaanpad
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Een Zwarte Ruiter liet zich al foeragerend mooi van dichtbij tussen een begroeiing 
van Goudknopje bekijken. Tussen de Kieviten waren enkele Watersnippen en Bonte 
Strandlopers te zien. Ook hier paniek bij de aanwezige vogels wanneer een kiek 
overvloog. Tussen de zwerm vielen vier Kluten meteen op. Terwijl we tuurden naar 
een mooie adulte Porseleinhoen die af en toe uit de oeverbegroeiing te voorschijn 
kwam, vloog over Botshol een Purperreiger. Even verderop liet een biggende Waterral 
zich van dichtbij bewonderen en fotograferen. Rond vier uur waren we terug bij de 
parkeerplaats en ging iedereen tevreden naar huis.
In het totaal werden 71 vogelsoorten waargenomen (zie tabel).
Erik Hölscher maakte een foto-impressie van de dag, zie onderstaande link:
https://www.flickr.com/photos/erik_holscher/albums 
Hieronder de soortenlijst gj = groene jonker, w = waverhoek, 71 soorten

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Kolgans 10 gj
Brandgans
Grote Canadese Gans, gj
Nijlgans
Bergeend
Wilde Eend
Krakeend
Wintertaling
Zomertaling, 2 gj, 4 w
Slobeend
Pijlstaart 1 gj
Smient
Tafeleend 1 man gj
Kuifeend
Meerkoet
Waterhoen

Waterral 1 gj, 1 w
Porseleinhoen 1 gj, 1 w
Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Purperreiger 1 over Botshol
Lepelaar
Aalscholver
Fuut, 1 gj
Kievit
Bontbekplevier 1 gehoord gj
Kluut 4 w
Goudplevier gj
Kemphaan
Watersnip
Grutto 1 w
Tureluur
Wulp
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Bosruiter
Witgat
Oeverloper
Bonte Strandloper 1 gj
Kokmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Visdief
Houtduif

Holenduif
Stadsduif
Turkse Tortel
Bruine Kiekendief
Buizerd
Sperwer 1 gj, 1 w
Havik 1 gj
Boomvalk 2 gj
Fazant gj
Gierzwaluw 1 gj
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart 1 gj
Winterkoning
Merel
Tapuit 1 gj
Tjiftjaf
Kleine Karekiet
Gaai
Zwarte Kraai
Spreeuw
Vink
Putter
Rietgors

De Gierzwaluw
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gels te kijken. Middenin het gebied werd bij een bank en picknicktafel een korte pauze 
gehouden. Vooral aan het begin van de wandeling vlogen flinke aantallen van drie 
soorten zwaluwen over ons heen. Leuk was een late Gierzwaluw die opeens op korte 
afstand ten tonele verscheen. Vlak bij de parkeerplaats werd kort een Porseleinhoen ge-
zien. Daar in de buurt werd later ook een jonge Waterral ontdekt. Eenden waren in gro-
ten getalen aanwezig. Het was een kunst hiertussen een enkele Smient, Zomertaling en 
Pijlstaart te vinden. Eenmaal ontdekt konden met behulp van een aantal meegebrachte 
telescopen de verschillen met de meer gewone Wilde Eenden, Wintertalingen, Krak-
eenden en Slobeenden bestudeerd worden. Er werden relatief weinig steltjes gezien, al 
ontbraken een enkele Kemphaan, Bosruiter, Witgat, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter 
niet. Wanneer een Bruine Kiekendief overvloog werden tientallen Watersnippen opge-
schrikt. Vanuit het omringende landbouwgebied vlogen regelmatig groepen Kieviten en 
Goudplevieren over. Leuk was een Tapuit die zich op een dijkje in het gebied ophield.

Waverhoek
De Waverhoek is een moerasgebied in de Polder Groot-Mijdrecht tussen Botshol en 
Waverveen. Dit natuurgebied werd in 2007 officieel geopend en bestaat uit een gedeel-
telijk afgegraven polder die voor een groot deel onder water staat. Rond het zo ontstane 
moerasgebied ligt een 2,5 kilometer lang wandelpad. Het gebied ligt net ten zuiden van 
de regiogrens van de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Op weg naar de Waverhoek was er een korte stop in Polder Groot Mijdrecht bij wat twee 
Kaapse Casarca’s bleken te zijn. In de Waverhoek was het ronduit warm en keken we uit 
over de plassen vanaf het wandelpad en liepen we een stuk over de dijk van Botshol.
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Foeragerende Zwarte Ruiter naast Goudknopjes

De Gierzwaluw
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dan op van het nest, en de pas aangekomene keert de eieren, zakt door de hoge poten, 
onderwijl de borst/buikveren opzettend, en laat zich neer op de eieren. De afgeloste 
Steltkluut spreidt hetzelfde nonchalante gedrag ten toon bij het verlaten van de nest-
plek, en gaat zich in de sloot poetsen of vliegt naar het achterland om te foerageren. 
In de uithoeken van het Landje zijn dan vaak meer Steltkluten aanwezig.
Op 13 mei begint paartje 2 op zo’n 20 meter links van paartje 1 met “nestbouw”. Dit 
houdt het slordig werpen van strootjes en gras in de richting van de nestplek in, een 
haveloze plek dicht bij de waterlijn. Het paartje lijkt wat minder volwassen. Beide vo-
gels hebben een paar donkere oogvlekken, het  mannetje met zwarte vleugels en het 
wat ielere vrouwtje met bruine. Op 14 mei vindt er een paring plaats vlakbij het nest, 
waarna het vrouwtje op het nest gaat zitten. Even later verlaat zij het weer en is er 
een ei zichtbaar. Het mannetje zit even op het nest, maar gaat er daarna naast posten, 
waarschijnlijk afwachtend totdat er voldoende eieren gelegd zijn om permanent te 
gaan broeden. Paartje 2 is zeer behulpzaam bij het verjagen van Kieviten die vlakbij 
hen in de buurt broeden, en die hun territorium wellicht bedreigd zien worden. Dit 
zijn zeer heftige confrontaties. Het krijgt stank voor dank voor de hulp. Paartje 1 
verleent geen wederdiensten…..
Inmiddels is er ook overleg gaande tussen weidevogelbeschermer Mark Kuiper en boer 
Jan Geijsel over het op peil houden van de waterstand.
Op 27 mei zit paartje 3 op 20 meter afstand van paartje 2 op zijn kersverse nest te 
broeden. Er zijn nu dus drie paartjes op een broedstrook van 50 meter, alledrie langs 
de slootkant. Paartje 3 lijkt wat op paartje 1. De vogels zijn zichtbaar meer volwassen, 

Twee Steltkluutpullen, 28 juni 2015, Landje van Geijsel
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Evenals in 2014 wordt ook in april 2015 een aantal Steltkluten waargenomen op 
het Landje van Geijsel, in aantal fluctuerend van nul tot zo’n zes exemplaren. 
Tegen eind april domineert één paartje de noordoosthoek van het Landje en 

verjaagt daar ook andere exemplaren (wrn. 27 april). Dit paartje ziet er dan ook zeer 
adult uit, mannetje met zwarte kap en nek, vrouwtje met vrijwel witte kop, beiden 
met nagenoeg zwarte vleugels. Rond de eerste week van mei wordt dit stel in de 
noordoosthoek parend waargenomen. Of dit slechts binding is of daadwerkelijk broe-
den betekent, is op dat moment nog niet helemaal duidelijk.
Op 11 mei wordt dit stel, ik noem het paartje 1, niet in de noordoosthoek waargeno-
men, maar centraal op het Landje en langs de sloot pal voor de kijkschuur. Nerveus 
draait het koppel rond een plek in het gras, waarna één van de vogels enkele eieren 
keert en zich erop laat zakken om ze te bebroeden. De regelmatige broedwisseling is 
vrij subtiel te noemen. De adult die gaat aflossen komt nonchalant foeragerend aan-
lopen door de sloot en pikt, na water en modder van de poten geschud te hebben, bij 
het naderen van het nest even links en rechts in het gras. De broedende vogel staat 

Op hoge poten Adrie Streefland

Broedverslag van Steltkluten op het Landje van Geijsel in 2015

Ouders Steltkluut met een pul, 28 juni 2015, Landje van Geijsel
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Eind juni wordt een eerste kleine afvoerpijp 
voor water opengezet voor het westelijke 
gedeelte. Tijdens de hittegolf laat Jan Geij- 
sel extra water in, maar door het zakkende 
waterpeil in het westelijk gedeelte wordt 
paartje 1 rond 26 juni genoopt om meer 
oostelijk te trekken. Het heeft dan nog één 
juveniel over. Op die datum heeft paartje 
3 nog twee pullen over. Zij foerageren in 
dezelfde slibsloot als paartje 1. Op 29 juni 
wordt de laatste foto van de enige overge-
bleven pul van paartje 3 genomen. Naar 
alle waarschijnlijkheid wordt ook deze, net 
als de andere pullen, geroofd door een daar 
gesignaleerde Wezel. 
Op 2 juli wordt voor de eerste maal de 
juveniel van paartje 1 vliegend waargeno-
men, in een schrikreactie op laag en luid 
overvliegende Grauwe Ganzen.

Op 3 juli is paartje 1 met de vliegvlugge juveniel en paartje 2 met zijn juveniel naar 
het zuidelijke gedeelte van het Landje van Geijsel verhuisd. Zij zitten in een slibsloot 
omringd door biezen. De vliegvlugge juveniel vliegt op als de koeien de biezen ingaan. 
Paartje 3 is niet meer aanwezig. Jan Geijsel heeft de eerste zuidelijke percelen al ge-
maaid. De juvenielen storen zich niet aan de tractor.
De dag erna is paartje 2 met de juveniel naar de plas-dras natuurstrook langs de Ho-
lendrecht (nabij het pontje) getrokken, een hele opgave voor de nog niet vliegvlugge 
vogel (waarneming Marianne Slot). Op 5 juli is ook paartje 1 met zijn vliegvlugge jong 
naar deze natuurstrook getrokken en is het Landje van Geijsel door alle Steltkluten 
verlaten. Jan Geijsel kan de pompen aanzetten, enkele weken later dan de planning. 
Bijzondere dank aan Jan voor zijn medewerking om het broeden van Steltkluten op 
het Landje in 2015 tot een succes te maken.
Paartje 1 is op 7 juli met zijn vliegvlugge jong naar de enkele kilometers zuidelijker 
gelegen Waverhoek gevlogen.
Op 10 juli is ook het jong van paartje 2 vliegvlug.  Hij wordt opvliegend gezien met 
de volwassen Steltkluten en de overige weidevogels bij het passeren van een laagvlie-
gende Buizerd. Dit betekent twee geslaagde broedsels!
Vijf dagen daarna vliegt ook paartje 2 met zijn juveniel naar de Waverhoek. 

Eind juli heeft paartje 1 zijn juveniel achtergelaten in de Waverhoek. Rond 20 augus-
tus is ook de Waverhoek verlaten door alle Steltkluten. 
Op het Landje van Geijsel hebben in 2015 dus drie paar Steltkluten een nest gebouwd.
Hieruit kwamen tien pullen voort. Van twee paren werd elk één jong vliegvlug.

Vliegvlugge juveniele Steltkluut
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beide met nagenoeg zwarte vleugels en met donkere vlekken op de kop. Het nest ligt 
wat hoger boven de waterlijn en beschut tussen het groen.
Op 4 juni, 27 dagen na een waargenomen paring, komt een van de eieren van paartje 1 
uit en twee dagen later scharrelen er drie pullen rond het nest van dit paar. 
Op 11 juni maakt Marianne Slot een foto van vier pullen rond het nest van paartje 2. 
In totaal zijn er op dat moment dus zeven pullen aanwezig.
Half juni heeft paartje 1 de broedplek verlaten en zich meer naar het westen gevestigd, 
dicht bij de twee roestige hekpalen. Het is een periode van harde en frisse noorderwind 
met regen. De Steltkluten gaan dan letterlijk door de knieën en beschutten hun pullen 
onder de vleugels. Paartje 2 is naar het oosten uitgeweken en zit tegen de dwarsweg aan.
Jan Geijsel besluit het waterpeil op hoogte te houden. Er wordt nog geen water uitgelaten.
Op 14 juni is paartje 2 van het oostelijk gedeelte naar de uiterste zuidwesthoek getrok-
ken met het inmiddels tot twee of drie pullen uitgedunde gezin. Ze zitten nu weer dicht 
tegen paartje 1 aan, en er zijn regelmatig grensconflicten. In deze periode wordt elke 
vogel die groter is dan een juveniele kwikstaart actief en fel verjaagd uit hun beider 
leefgebied.
Op 17 juni heeft paartje 3 zijn eerste pul. Het worden er uiteindelijk drie. Er zijn dus in 
totaal tien pullen uit het ei gekropen op het Landje van Geijsel. 
Op 20 juni is paartje 3 is met de drie pullen oostelijk uitgeweken. Ze zitten nu op het 
voormalige grondgebied van paartje 2 en zullen deze plek niet meer verlaten. 
Op 22 juni is paartje 2 noordoostelijk getrokken met zijn twee overgebleven pullen. De 
pullen kunnen nu ook zwemmen. Ze verschillen in grootte en de kleinere zal uiteinde-
lijk geen juveniel worden.

De bewegingen van de drie Steltkluutparen over het terrein
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In het hieronder volgende overzicht 
worden de kerngegevens van die 
vroegere broedgevallen samengevat. 
Daarmee krijgen we een gedetailleerd 
beeld van broedomstandigheden 
en broedsucces van Steltkluten in 
Noord-Holland.

Overzicht van broedgevallen in 
Noord-Holland 

De eerste goed gedocumenteerde 
broedgevallen in Noord-Holland 
deden zich in mei-juni 1935 voor 
in de Zaanstreek en aan het Amstel-
meer bij Wieringen. Het zou in de 
Zaanstreek zijn gegaan om negen à 
tien nesten (volgens Strijbos mogelijk 
zelfs tien tot twaalf), voornamelijk 
in het Oostzijderveld bij Zaandam, in 
Wijdewormer en in het Twiske. Bij 
Zaandam was in de ZW-hoek van het Oostzijderveld sprake van vier nesten, waar-
van twee in een kolonie Visdieven. Het eerste nest (een ei) werd op 5 mei gevonden, 
twee andere nesten op 20 mei. Uiteindelijk waren eind mei in het Oostzijderveld vier 
nesten bekend. Tenminste twee daarvan betroffen voltallige legsels van vier eie-
ren. Daarvan waren al op 17 mei bij Zaandam twee eieren verzameld door (of voor) 
eierverzamelaars. Ook werd een adulte vogel geschoten door een preparateur. In de 
periode 24 mei tot 10 juni fotografeerde Nol Binsbergen in het Oostzijderveld vanuit 
een schuilhut twee paartjes. Bij hun nesten kwamen de eerste jongen uit op 6 juni, die 
van een tweede nest op 9 juni. Deze nesten hadden resp. vier en drie jongen (uit een 
nest waarvan een ei weggenomen was). Nol Binsbergen beschreef op diverse plaatsen 
wat hij gedurende ruim twee weken vanuit zijn schuilhut had waargenomen.

In het Twiske waren ook twee nesten, een nest met vier eieren en een leeg nest, dat 
vermoedelijk al uitgelopen was, vlakbij een kleine kolonie Zwarte Sterns. De broed-
plaats was “onder Oostzaan” op “veel vochtiger land dan bij Zaandam”. Vanwege 
geheimhouding destijds zijn er van de nesten in het Oostzijderveld en in het Twiske 
geen precieze locatie-opgaven noch broedgegevens bekend. “Over het algemeen … 
hebben de vogels in deze localiteit met succes gebroed”, aldus Binsbergen. Hij zag bij 
twee nesten zeven pulli uitkomen. Echter, Martien Roos vernam later dat er “van deze 
broedgevallen uiteindelijk niets terecht is gekomen vanwege de grote belangstelling 
van vogelaars uit den lande.” Jan Drijver meldde van twee paren één en drie bijna 
vliegvlugge jongen eind juli (Ardea 25: 67).

Vrouwtje Steltkluut bij voltallig legsel in het 
Oostzanerveld, Zaandam eind mei 1965
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In 2015 hebben voor het eerst met succes Steltkluten gebroed in de regio Amster-
dam. Op het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel kwamen drie paartjes 
tot broeden, die alle enkele jongen grootbrachten. In dit nummer van De Gierzwa-

luw geeft Adrie Streefland een nauwkeurig chronologisch overzicht van het broedver-
loop van de drie nesten, en wat hij daarbij aan gedragingen waarnam.

Niet alleen voor onze regio, maar ook voor de provincie Noord-Holland als geheel is het 
met succes broeden van Steltkluten zeer bijzonder. Noord-Holland is – in tegenstelling 
tot Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Friesland - nooit erg regelmatig bezocht 
door Steltkluten met broedplannen. Slechts 7% van alle Nederlandse broedgevallen vond  
in onze provincie plaats. Noord-Holland neemt daarmee in de ranglijst van provincies 
met de meeste broedgevallen een zesde plaats in. In totaal kwam de soort sedert 1900 in 
tien jaren in Noord-Holland tot broeden, waarvan slechts vier keer in de regio Amster-
dam, en pas dit jaar voor het eerst met succes. De Steltkluut is dus een hoogst incidentele 
broedvogel in Noord-Holland en een uiterst zeldzame broedvogel bij Amsterdam.

Broedende Steltkluten in Noord-Holland Ruud Vlek

Bij Amsterdam en in overig Noord-Holland 1935-2015

Vrouwtje Steltkluut met jong, Oostzanerveld 9 juni 1935
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broedden. Op 26 juli had hij jongen gezien, en vervolgens Strijbos daarover ingelicht. 
Op 30 juli stelde deze met Fokko Niesen twee alarmerende paartjes vast, maar zij 
konden de jongen niet vinden. 

In het voorjaar van 1945 werden herhaaldelijk Steltkluten gezien in het Wormer- 
en Jisperveld, rond het Zwet. Volgens Strijbos was het “waarschijnlijk dat ze er ook 
gebroed hebben, maar bijzonderheden ontbreken”. Van IJzendoorn vermeldt drie paar, 
zonder bronverwijzing.

In de tweede helft van juni 1949 werd in de regio Amsterdam een broedpoging 
vastgesteld te Watergang, bij Varkensland. Er was een nest gevonden met vier eieren. 
Door de grote belangstelling werd het nest verstoord en eind juni verlaten (DLN 55: 
103). In 1949 deden zich totaal zo’n zestien broedgevallen in Nederland voor in vier 
provincies, het beste jaar na 1935.

In 1954 waren in het voorjaar vier paar Steltkluten aanwezig in de Kleimeer bij Koe-
dijk, boven Alkmaar. Van twee paren werden op 16 mei nesten gevonden, maar met 
nog slechts één ei in één nest. Door een verhoging van het polderwater verdronken de 
nesten (Ardea 43: 251). 

Half mei 1965 verschenen zeven Steltkluten in het Oostzijderveld tussen Zaandam 
en Oostzaan. Uiteindelijk waren er tien adulte vogels. Daarvan gingen drie paartjes 
tot broeden over. De locatie was vrijwel dezelfde als die van 1935, maar het was nu 
een opspuitterrein voor de latere wijk Peldersveld in Zaandam. De eileg vond plaats 
tussen 24 en 31 mei en leidde tot drie volledige legsels van vier eieren eind mei. Op 
20-21 juni kwamen de eieren van het eerste nest uit, en op 23-24 juni de eieren van 
het tweede nest (beide met een broedduur van 22-23 dagen). Het derde nest mislukte 
door predatie (Visser 1965). Twee paartjes brachten uiteindelijk tezamen vier juvenie-
len groot. 

In 1966 ontdekte John Odink (1949-2010) op 7 mei twee paartjes bij Sloterdijk 
(Het Vogeljaar 14, 3: 142). Op 30 mei werd een nest met twee eieren gevonden in 
de Groote IJpolder bij Halfweg. Door een te hoge waterstand ging dit nest op 2 juni 
verloren. Na 4 juni waren de vogels vertrokken (Med.blad KNNV VWGA 4, 3: 21).

Het duurde tot mei 2000 voor zich een nieuwe broedpoging voordeed in Noord-
Holland. Op 16 mei verschenen te Purmerend aan de rand van de nieuwbouwwijk 
Weidevenne acht Steltkluten die territoriaal gedrag vertoonden. Op 17 mei was er 
zeker een nest, op 18 mei twee nesten. De twee paartjes zijn tot 27 mei gezien. De 
nesten hebben niet tot jongen geleid en zijn kennelijk in de eifase mislukt. 

In 2001 was er opnieuw een broedpoging, nu in de Kinsel bij Durgerdam. Van 14 tot 
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Achter het Heerenhuis aan de Zuiderweg te Wijdewormer nestelden twee paartjes 
Steltkluten. Daarvan mislukte een broedsel. Een nest met drie eieren werd verlaten na 
een hevige hagelbui op 10 juni. Het legsel is verzameld en opgenomen in de collectie 
van Naturalis (foto). Op 11 juni 1935 zag Rein Stuurman van het tweede nest enige 
jongen. Voor het laatst werd hier op 9 augustus één adulte Steltkluut met een juveniel 
gezien. 

In de kop van Noord-Holland zag J. Schaank op 19 mei 1935 twee Steltkluten aan 
een plasje bezuiden het Amstelmeer. Op 27 mei zagen Binsbergen en Strijbos er vijf. 
Op een meerdaagse tocht begin juni op de motorfiets door het land langs verschil-
lende Steltkluut-broedlocaties trof Strijbos aan de noordzijde van het Amstelmeer bij 
Wieringen op 5 juni twee alarmerende paren aan. Hij vond één nest met vier eieren. 

Van ruim tien broedmeldingen in de jaren 1938-1941 in Noord-Holland ontbreekt 
voldoende betrouwbare documentatie om ze hier op te nemen.

Pas in juli 1944 konden weer broedgevallen vastgesteld worden. Na de landing van 
de geallieerde troepen in Normandië in juni 1944 was de Duitse bezettingsmacht, om 
hun opmars te bemoeilijken, ertoe overgegaan in Nederland polders onder water te 
zetten,  hetgeen een optimaal habitat voor Steltkluten schiep. In de Zuidoostbeemster 
stelde Piet Huizenga in de tweede helft van juli twee paartjes vast, die daar kennelijk 

Drielegsel van Steltkluut, na onweer verlaten 11 juni 1935 Wijdewormer
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Tabel 1. Broedgevallen van Steltkluut in Noord-Holland 1935-2015.

broedjaar plaats paren legsels jongen

1935 Oostzijderveld,, Zaandam ≥ 4 ≥ 4 : 2x 4 ei ? jongen
1935 Twiske, Oostzaan / den Ilp 2 2: 1x 4 ei ? jongen
1935 Wijdewormer, Zuiderweg 74 2 2: 1x 3 ei; ? enige van 1 nest
1935 Amstelmeer, Wieringermeer 2 1: 4 ei ?
1944 Zuidoostbeemster 2 2 enige
1945 Wormer- & Jisperveld 3 ? ?
1949 Watergang 1 1: 4 ei 0
1954 Kleimeer, Koedijk 4 2 n., 1 ei 0
1965 Oostzijderveld, Zaandam 3 3: 3x 4 ei 4 juv. van 2 p.
1966 Groote IJpolder, Halfweg 2 1: 2 ei 0
2000 Weidevenne, Purmerend 2 2 0
2001 De Kinsel, Durgerdam 2 2 0
2015 Landje van Geijsel, Ouderkerk 3 3: 2x 4, 1x 3? 10 pulli; 2 vliegvlug
2015 Dijkgatsweide, Wieringermeer 1 1: 3 ei 3 pulli; 1 vliegvlug
2015 Lange Dam, Krimweg Texel 1 1 alle pulli gepredeerd
1935-2015 Totaal 35 p. >27 nesten >20  ?

met de eileg beginnen. Van de vijftien legsels waarvan de grootte bekend is waren 
tien volledige legsels van vier eieren. De andere legsels waren mogelijk nog onvolle-
dig of voortijdig verstoord. De gemiddelde legselgrootte was 3.5 eieren per nest. In de 
eifase gokt de soort op afnemende waterstand. Bij plotselinge stijging van de water-
stand wordt het nest direct opgegeven (1954, 1966). Voorwaarde is ook het ontbreken 
van ingeschaard vee in het broedterrein.
Bij een gemiddelde broedduur van 23-25 dagen komen de jongen uit vanaf de eerste 
week juni. De jongen van late starters komen pas uit in de laatste week van juni 
of in juli. De jongen verlaten vrijwel direct het nest en zoeken zelf voedsel. Daarbij 
verwijderen ze zich al snel ver van de oorspronkelijke nestplaats en worden ze alleen 
in de eerste dagen nog begeleid door de oudervogels. Eenmaal op zichzelf lopen ze 
groot risico op predatie. Door de snelle dispersie van de juvenielen is het uiteindelijke 
broedsucces lastig vast te stellen. Adulte vogels verlaten kort na mislukking van hun 
broedsel het broedterrein. Geslaagde paren nemen hun vliegvlugge jongen mee naar 
andere, nog niet opgedroogde of geschiktere foerageergebieden in de naaste omgeving. 
De jongenfase lijkt dus de meest kritische periode voor het welslagen van broedpo-
gingen van Steltkluten. Mede daardoor is het uiteindelijke broedsucces van zulke pio-
niervogels aan de rand van hun verspreidingsgebied waarschijnlijk betrekkelijk laag. 
Vermoedelijk is de soort mede vanwege zijn hoge habitateisen zo’n zeldzame broed-
vogel in Nederland, omdat de ondiepe plasjes die zijn voorkeur hebben betrekkelijk 
schaars voorhanden zijn.

De GierzwaluwDe Gierzwaluw

20

18 mei waren daar twee Steltkluten aanwezig, op 23 mei zelfs zes. Daarvan kwamen 
twee paartjes op 25 mei tot broeden. Van 6-12 juni waren nog steeds twee paren 
aanwezig. Nadien zijn de vogels mogelijk verstoord.

Tenslotte waren er in mei–juni 2015 op drie verschillende locaties in Noord-Holland 
broedgevallen. Drie paren kwamen tot broeden op het Landje van Geijsel bij Ouder-
kerk aan de Amstel. Daaruit werden in juni in totaal tien jongen geboren (3.3 jong 
per paar). Uiteindelijk werden slechts twee jongen vliegvlug (0.7 jong per paar). 
In de Wieringermeer broedde een paar in de Dijkgatsweide, ten zuiden van het Robben- 
oordbos. Op 28 april verschenen eerst twee Steltkluten, waarvan op diezelfde dag 
korte paringen gezien werden. Op 8 mei waren vijf vogels ter plaatse waarvan een 
paar in het natste deel van het gebied tot nestbouw overging, met op 10 of 11 mei 
een ei. Op 20 mei waren er nog vier vogels, waaronder één paar en twee ongepaarde 
vogels. Een vogel werd op het nest gezien. Op 3-4 juni zijn drie jongen uitgekomen. 
Op 22 juni was nog een jonge Steltkluut aanwezig van 2,5 week oud. 
Een noviteit was een broedgeval op Texel. Vanaf 22 mei werden op diverse plaatsen 
op Texel twee rondzwervende Steltkluten opgemerkt. Deze vestigden zich vanaf 23 
mei in natuurontwikkelingsgebied Lange Dam nabij Strandpaviljoen Paal 28 aan 
de Krimweg te Eijerland. Daar werden die dag territoriale gedragingen en paringen 
gezien. Mogelijk zat het vrouwtje al vanaf 27 mei op een nest op een eilandje achter 
pitruspollen. Op 24 juni werd een jong geroofd door een Kleine Mantelmeeuw. Na dit 
incident werden de adulte vogels hier niet meer waargenomen. Ze verhuisden naar De 
Bol waar ze nog tot 28 juni verbleven. 

Conclusie
Uit dit overzicht blijkt dat van de bovenstaande tien jaren met mogelijke of zekere 
broedgevallen en broedpogingen er in Noord-Holland slechts viermaal, in 1935, 1944, 
1965 en 2015, sprake was van succesvol broeden (Tabel 1). In de regio Amsterdam 
mislukten drie eerdere broedpogingen in de eifase (1949, 1966, 2001). Het broeden 
in 2015 betreft de eerste succesvolle gevallen in de provincie Noord-Holland sedert 
1965, het eerste zekere broedgeval voor Texel en de allereerste broedgevallen in de 
regio Amsterdam die jongen opleverden. 
Als we kijken naar de verzamelde gegevens in Noord-Holland (1935-2015), dan zien 
we een aantal karakteristieken in de broedcyclus van Steltkluten die verantwoordelijk 
kunnen zijn voor succes en mislukking van broedpogingen. 
In april / begin mei komen in kleine groepjes (heel soms massaler) potentiële broed-
vogels aan op geschikte broedplaatsen. Meestal zijn dit plas-dras achtige gebieden 
met ondiepe waterplasjes om in te foerageren, omzoomd met zeer geleidelijk oplo-
pende oevers met wat dichte vegetatie om in te broeden. Van de aangekomen paartjes 
gaat een deel tot nestelen over, meestal in de tweede helft mei (vroegste eileg 5 mei). 
Ter verdediging tegen grondpredatoren wordt min of meer koloniaal gebroed. Slechts 
3 van 35 paartjes broedden solitair. Late aankomers eind mei kunnen nog begin juni 
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Wie kan nu Tuschinski binnentreden over een rode loper? Het premièrepub-
liek van Amsterdam Wildlife kon dat. Op zondagochtend 27 september 

2015 beleefde deze film van Martin Melchers en Merel Westrik zijn eerste voor-
stelling, tot ieders genoegen in de grote zaal van de mooiste bioscoop van Neder-
land. Welkom geheten door de makers persoonlijk, ontvangst met een kop koffie, 
een DVD van de film op elke stoel, een loge voor sponsor VWGA, veel bekende 
gezichten van mede-sponsoren en na afloop een glas champagne. 

Martin, eerste stadsecoloog van Amsterdam, struinde altijd al door de natuur van 
stad en ommelanden en kwam de mooiste dingen tegen, en Merel vond en vindt 
haar broodnodige rust in het urenlang liggen in de bosjes, wachtend op een mooi 
filmshot. En ook na het monteren van de film Haring in het IJ bleven die mooie 
filmshots komen, de afgelopen jaren. Met cameraatjes zo groot als een lucifers-
doosje werd het leven van een vossenfamilie gefilmd (van onderen in beeld, poe- 
pend op een omgevallen GoProotje), een paartje IJsvogels gevolgd, en de nesten 
van sternen, plevieren en steltlopers geobserveerd. En zo konden we zien hoe 
Visdieven hun jong voeden met exotische visjes, en dat Slechtvalken wel eens een 
Halsbandparkiet snacken. De wondere internationale onderwaterwereld van Am-
sterdam kwam in beeld, met Chinese wolhandkrabben, Amerikaanse rivierkreeften 
en waterreinigende Quaggamosselen, alles voorzien van Merels rustige en Martins 
sappige commentaar in onvervalst Amsterdams. Broeihopen met uitkomende 
ringslangeieren, een  rugstreeppad op weg, dansende Oeverzwaluwen en prachtige 
beelden van boven, met een blik op al het groen dat in Amsterdam groeit, met net 
zo veel bomen als inwoners.  Merel heeft van al die beelden een film gemonteerd 

van een uur lang, die het 
bekijken waard is! Het 
premièrepubliek, divers 
gekleed en uitgerust met 
verrekijkers, camouflage-
petjes en schepnetten, 
heeft er volop van geno-
ten! 

Informatie: 
amsterdamwildlife@
gmail.com 
 
www.facebook.com/ 
amsterdamwildlife

Amsterdam Wildlife Roely Bos

Een film van Martin Melchers en Merel Westrik

Het w.s. enige broedgeval van Bontbekplevier in Amsterdam in 2014, IJburg
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Eind mei/begin juni 2015 ging ik 
op pad voor de eerste inventari-
satieronde van dat jaar. Na een 
aantal telpunten met positieve 
resultaten in Lijnden kwam ik 
bij het VTC aan, maar vanaf het 
hek zag ik geen enkele Huis-
zwaluw.
Toen ik de kijker op de boerderij 
richtte (ik kon het linkerdeel 
zien vanaf het hek), ontdekte ik 
dat alle nesten verdwenen waren 
en dat een gaasafscheiding 
eventuele nestbouw verhinderde.
Verontwaardigd ben ik weg-
gegaan en mailde later aan AVN 
en VZK het trieste nieuws dat 
weer een kolonie om zeep gehol-

pen was, de laatste jaren goed voor ca 40 à 50 nesten.
Ik kreeg diverse reacties of er geen oplossing voor was en of er niet over gesproken 
kon worden met de desbetreffende instanties.
Ik liet  het nog even op zijn beloop, en bedacht dat je tegen gigant Schiphol (KLM) 
maar weinig kunt ondernemen. Want als die beginnen over vliegveiligheid etcetera, 
dan kan je het wel schudden.
Een aantal weken daarna ging ik naar het VTC om eens met de mensen daar te 
spreken over de verwijdering van de nesten. Vlakbij aangekomen ontdekte ik vele 
Huiszwaluwen en wat bleek: tegen twee schuren even ten noorden van de boerderij 
(lichtelijk verscholen achter de bomen langs het hek) zag ik een aantal nesten hangen. 
Nadat ik gebeld had met één van de mensen van het VTC, kon ik het terrein op en wat 
schetst mijn verbazing: twee schuren vol met kunstnesten en zelfs al weer bijgebouw-
de nesten! De kunstnesten zijn geplaatst omdat de boerderij gesloopt wordt.  Ik was 
blij verrast!

Er diende zich nog een ander probleem aan. De manege in Spaarnwoude  (deelgebied 
Halfweg) en de bijbehorende woning en stal hebben een mooie Huiszwaluwkolonie.
Maar het woonhuis, althans de daklijst, moest gerenoveerd worden, en er was ook veel 
overlast door de uitwerpselen van de zwaluwen. Ik werd hierover benaderd en heb ook 
VWG Zuid-Kennemerland erbij betrokken om samen naar een oplossing te zoeken. 
Rond 11 augustus wilde de aannemer aan de slag, maar aangezien er nog diverse nes-
ten in gebruik waren leek dit niet mogelijk. Wij hebben de situatie bekeken en conclu-
deerden dat een deel van de kolonie geen last zal hebben van herstelwerkzaamheden. 
De betreffende nesten zitten namelijk aan een dakgedeelte van de stal en deze stal is 

Kunstnesten en bijgebouwde nesten aan de nieuwe schuren
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Het Wel en Wee van de Huiszwaluw Paul Tak

Ik heb voor De Gierzwaluw al eerder stukjes geschreven over de Huiszwaluw . 
Al ruim dertig jaar volg en tel ik de broedplaatsen  in het gebied Lijnden tot 
Aalsmeerderbrug. Hierbinnen vallen ook Badhoevedorp en de Westelijke Tuinste-

den. Dit laatste gebied is al lang huiszwaluwarm.
De hoofdmoot van de Huiszwaluwen zit langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
Verder zit er een groep langs de Sloterweg. Juist die groep is één van de redenen om 
dit artikel te schrijven.
Al jaren staat  er aan het eind van de Sloterweg een oude boerderij. Toen deze nog 
langs de openbare weg stond, was hij omringd door bomen en niet aantrekkelijk voor 
nestbouw. Andere boerderijen en huizen langs deze weg waren dit wel. De uitbreiding 
van Schiphol en bijbehorende bedrijven en diensten slokte steeds meer grond op, en 
vele huizen en boerderijen werden ontruimd en gesloopt , ook die met nesten. Maar de 
laatste boerderij bleef en de bomen werden gekapt. De boerderij werd afgesloten van de 
openbare weg, er kwam een hek en langzaam ontwikkelde zich daar een kolonie Huis-
zwaluwen. De boerderij was inmiddels onderdeel geworden van het Veiligheid Training 
Centrum (VTC). Vanaf de weg was de kolonie slecht te overzien en inmiddels stonden 
bij het hek de nodige boompjes. Na het inwinnen van informatie kon ik in contact 
komen met de mensen van VTC. Het hek werd voor mij geopend en ik kon gaan tellen. 
Dit ging jaren goed, met wisselend resultaat wat het aantal broedparen betreft.

De te slopen boerderij 
van VTC Schiphol
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Woonruimte gezocht Rob Baars

Het jongste eiland van IJburg is al 
volop ontdekt door pionierende 
vogels: overwinterende Sneeuw-

gorzen, doortrekkende groepjes Gele 
Kwikstaarten, een eenzaam broedende 
Visdief en luidruchtige paartjes Kleine 
Plevieren. En natuurlijk Oeverzwaluwen.  
Het met zand opgespoten IJburg is nog 
steeds in aanbouw. Het menselijk gegraaf 
biedt elk voorjaar weer kansen voor 
Oeverzwaluwen. Opportunistisch zoeken 
ze steeds een nieuwe plek om een kolonie 
te vestigen.  Dat heeft al heel wat fraais 
opgeleverd de afgelopen jaren: een kolo-

nie bij de eindhalte van tram 26, eentje pal naast de havensluis en nog een in een door 
golven afgeslagen wand met uitzicht op de surfschool. Meestal blijkt een jaar later hun 
stek vernietigd door storm, graafmachines of de recreërende mens, en zullen ze op zoek 
moeten naar wat nieuws.  
In 2013 en 2014 konden de zwaluwen terecht in een speciaal opgeduwd steil wandje op 
het pas opgespoten Centrumeiland. Op een rustige plek ver van bouwactiviteiten konden 
ze ongestoord broeden. Maar dit nieuwste eiland werd eind 2014 rigoureus vlak gemaakt 
en de waterkanten werden voorzien van keien. Geen kans meer op een afgeslagen stuk 
oever. In 2015 zou het dus wel eens lastig kunnen worden voor de zwaluwen om een 
geschikte plek te vinden…  
Strandpaviljoen Blijburg zou ook verhuizen naar dit maagdelijk vlakke zand. De eige-
naren en aannemer was verteld bedacht te zijn op Rugstreeppadden en Oeverzwaluwen 
en geen verticale zandwandjes te maken als onbedoelde huisvesting voor beschermde 
natuur. Dat zou tot een bouwstop kunnen leiden, conform de Flora- en Faunawet. Daar 
was al eerder ervaring mee opgedaan: de IJburgse Tennisclub werd benadeeld toen een 
slordige uitvoerder een berg zand niet had opgeruimd voor de winter. De opening van 
de tennisbanen moest enkele weken wachten tot de beschermde Rugstreeppadden deze 
overwinteringsplek hadden verlaten.
  
Eind april 2015 was een groep Oeverzwaluwen druk bezig bij een grote bult op het Cen-
trumeiland. Een aannemer had een fundering uitgegraven voor het nieuwe Blijburg, en 
het resultaat was een berg zand met een steile zijde. Ik telde zo’n 45 zwermende vogels 
waarvan enkele al waren begonnen met het graven van een nestpijp in de wand.  Wat 
doe je dan? Een melding maken bij de ‘bevoegde instanties’ zou direct tot een bouwstop 

Oeverzwaluwen op IJburg

Oeverzwaluw bij nestgang, 25 juli 2015, IJburg 
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hoger dan de aan de stal vastzit-
tende woning. De oostkant van 
het huis was nestvrij en daar kan 
gewerkt worden. Aan de westkant 
zaten vier nesten die eerst geïn-
specteerd moesten worden voordat 
ze verwijderd werden.
Half oktober ben ik nogmaals 
bij de manege gaan kijken. De 
renovatie is in september begon-
nen en de dakgoot is hersteld. 
Er zijn nog werkzaamheden aan 
een balkon. Nu is het afwachten 
wanneer de kunstnesten geplaatst 
gaan worden.

De rest van mijn kolonies is op enkele plekken na redelijk stabiel en op sommige 
plaatsen zelfs uitgebreid. Helaas heeft de zomerstorm van 25 juli op verschillende 
lokaties een aantal  nesten verwoest.

Een goed resultaat dit jaar. Hoeveel broedsels er door de storm zijn mislukt is moeilijk 
in te schatten, maar ik denk dat de nesten die beschadigd of compleet verdwenen zijn 
door de zomerstorm van 25 juli j.l. niet meer dan een procent of 6-8 is, en dat het 
best mogelijk is dat de jongen toen al uitgevlogen waren.
Mijn ervaring is dat in deze kolonies het uitvliegen van de jongen vaak redelijk vroeg 
is.
De kolonie van de manege in Spaarnwoude wordt geteld door de VWG Zuid-Kenne-
merland.

Huiszwaluw bouwt aan zijn nest, Sloterweg 13 mei 2014
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Zoals in het vorige 
nummer aange-
kondigd: welkom 

bij de waarnemingenru-
briek nieuwe stijl. Korter, 
bondiger, duidelijker. Hoop 
ik. Het gevolg: meer ruimte 
voor andere artikelen. Maar 
daar is het zeker niet alleen 
om te doen. De waarne-
mingen lopen beter door. 
De ‘ruis’van alle: ‘((()), AC’s, 
GJ’s, ZX’s, velen’ en het 
namenregister is zo goed 
als weg. Grote voordeel is 
dat het accent nu ligt op de 
vogelmeldingen. 

Nieuw is ook de aandacht voor de ontdekkers van bijzondere vogels. Zij worden nu 
WEL genoemd. Het probleem hierbij is dat ik er soms niet in slaag om de naam van 
de ontdekker te achterhalen. Daarom een oproep om een ontdekking of de ontdekker 
te melden op Waarneming.nl.
Oplettende lezers zien onmiddellijk dat ik getracht heb om ruimte te besparen door 
waar mogelijk waarnemingen te bundelen. Dat heb ik met name gedaan voor waar-
nemingen in Waterland, Amstelveen, het Amsterdamse Bos en nog enkele andere 
gebieden. 
Tot zover de wijzigingen. Hopelijk vallen bijzonderheden als Bijeneter of Woudaap in 
het kortere overzicht nu beter op. Dat is wel de bedoeling!
Laat s.v.p. weten of de nieuwe opzet wat jou betreft geslaagd is. Ik sta zeer open voor 
op- en aanmerkingen. 
Tenslotte: Zorg ervoor dat je waarnemingen over het 4e kwartaal uiterlijk 20 januari 
2016 zijn ingevoerd op waarneming.nl.

Dodaars Hoogste aantal: 3-4 IJmeerkust 16 ex. 
Fuut Hoogste aantal: 2-5 Uitdammerdijk 200 ex. 
Roodhalsfuut 3-4 t/m 18-4 IJmeer 1 ex. 13-4 Westpoort 1 ex. zk 18-4 Uitdammerdijk 
1 ex. 
Geoorde Fuut 1-4 t/m 18-5 IJmeer e.o. max. 4 ex.  3-4 Ouderkerkerplas 2 ex. 22-4 
Uitdammerdijk 1 ex. 

Waarnemingen 2e kwartaal 2015 Frans Klaasen
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Geoorde Fuut,  IJburg, 2 april 2015
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leiden. Beter was zo snel mogelijk een alternatieve wand aan te leggen, met hulp van de 
welwillende stadsecoloog en de eigenaar van Blijburg. Maar toen de partijen het eens 
waren, hadden de zwaluwen al lang en breed hun nieuwe nestgangen in gebruik geno-
men. Een ingeschakeld adviesbureau schermde de kolonie in de steile zandwand af van 
de bouwactiviteiten. Het zag er allesbehalve vertrouwenwekkend uit, met grote klappe-
rende oranje flappen. De vogels vonden het echter prima en gingen onbekommerd verder 
met broeden. Ook de aannemer ging op slechts enkele meters afstand stoïcijns door met 
de realisatie van Kapel Blijburg.  Afgesproken werd om de situatie regelmatig te monito-
ren en de broedwand intact te laten tot na het broedseizoen. Op 12 mei waren bijna 60 
nestgaten gegraven en in gebruik. Van grote afstand was continu een wolk van vogels 
zichtbaar boven de wand. Een week later waren de linkergaten wat rustiger: er werd ge-
broed. Op 4 juni was de permanente wolk boven de wand afgenomen tot zo’n 30 vogels, 
en waren zeker 20 nestgaten in gebruik door broedende Oeverzwaluwen. Ze trokken 
zich nog steeds weinig aan van de bouwactiviteiten.  In juni werd de Kapel van Blijburg 
geopend. De bezoekers op het terras aan de voorzijde hadden nauwelijks in de gaten wat 
er aan achterzijde gebeurde: een drukke kolonie Oeverzwaluwen was haar jongen aan het 
grootbrengen. Begin juli was een groot deel van de jonge vogels uitgevlogen en waren 
enkele tweede broedsels gestart. Een aantal nestgaten was ingestort door wind en regen, 
een normaal verschijnsel bij zo’n steile zandwand. Op 11 augustus vlogen zo’n 25 vogels 
boven de kolonie, maar zag ik geen in- en uitvliegen meer bij de nestgaten. Enkele 

dagen later was de hele kolonie verlaten. 
De schotten werden direct verwijderd en 
de zandwand afgegraven. Het was de Oe-
verzwaluwen weer gelukt: een geslaagd 
broedseizoen op een opmerkelijke plaats.  
Met dank aan gastvrij Blijburg.
En wat gaat 2016 brengen? De Oeverzwa-
luwen gaan ook volgend jaar weer een 
plek zoeken om te broeden, als eerste in 
de buurt van hun oude kolonie. Welke 
bouwer zal dan rekening moeten houden 
met de vogels?  Wat zou helpen is een 
permanente wand op een rustige plek: 
ideaal voor zwaluwen en bouwers. Beiden 
kunnen dan hun zorgeloze gang gaan, 

zonder dat oplettende buurtbewoners, vogelaars, stadsecologen en adviesbureaus eraan 
te pas hoeven te komen. Wie helpt hen met een goede locatie?  Of zijn ze weer welkom 
bij Blijburg: Oeverzwaluwen als ambassadeur van het goede strandleven…? 
Een mooi voorbeeld voor een oplossing is te zien op het Zeeburgereiland. Daar staat 
al een permanente wand, jaarlijks gebruikt door Oeverzwaluwen. Even verderop wordt 
volop gebouwd, maar ze hoeven het elkaar daar niet lastig te maken.    

Met dank aan: Stadsdeel Oost, Blijburg, en Els Corporaal 

Zandhoop achter Blijburg gekoloniseerd door Oeverzwaluwen, 
12 mei 2015
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Zwarte Ibis 10-4, 22-5 Polder 
IJdoorn 1 ex. 23-4 t/m 21-5 
Landje van Geijsel max. 4 ex.  
Lepelaar Hoogste aantallen: 
25-4 Kinseldam 100 ex. 18-6 
Botshol Grote Wije 12 ex.  Toch 
weer bezet nest in Sloterpark, 
ook tijdens festival Mystic Gar-
den. Max. 4 ex. (Paul Marcus). 
Flamingo 2-4 t/m 15-6 Water-
land max. 4 ex.  
Wilde Zwaan 3-4 Diemen 1 ex. 
NW. 
Hybride Kolgans x Dwerggans 
26-5 t/m 30-5 De Derde Diem 1 
ad. zk. 6-6 Zeeburg 1 ex. 
Indische Gans 14-4, 4-5, 9-5 
Waterland 1 ex.  
Sneeuwgans 17-5 Oosterpoel 
1 ex 
Casarca 30-4, 21-6 t/m 30-6 Waterland max. 4 ex.
Pijlstaart 2-4 t/m 22-4 Waterland max. 3 ex. 2-4 t/m 6-4 Landje van Geijsel max. 2 
ex. 11-4 Siegerpark 1 m.
Zomertaling 1-4 t/m 22-6 Landje van Geijsel e.o. max. 3 ex. 2-4 t/m 24-6 Waterland 
max. 6 ex. 1-5 t/m 25-5 Marken max. 2 ex. 2-5, 29-5 Schiphol max.2 ex. 7-5 t/m 
14-5 Bovenkerkerpolder 1 ex.  
Krooneend 364 Meldingen uit de regio. Hoogste aantal: 30-6 Haven Ballast 53 ex. 
Grote Zee-eend 3-4 t/m 15-4 Waterland 2 ex. (ontdekt door Frank van Groen).
Brilduiker Hoogste aantal: 3-4 IJmeer 50 ex.
Nonnetje 3-4, 4-4 Waterland max. 3 ex.  4-4 Ouderkerkerplas 2 v. 
Middelste Zaagbek 3-4 t/m 2-5 IJmeer max. 97 ex.  16-5 Vijfhoek 1 m. 
Grote Zaagbek 1-4 t/m 27-6 IJmeer max. 22 ex.  18-4 Ouderkerkerplas 1 v. 
Rosse Stekelstaart 9-6 Marken 1 m.
Wespendief 19-4, 5-6 A’damse Bos 1 ex. 11-5 Schiphol 1 ex. over. 13-5 A 10 t.h.v. 
Sloterdijk 1 ex. 14-5 Weesp Landscroon 1 ex. NO. 31-5 Diemerpark 1 ex. NW. 6-6 
Gaasperzoom 1 ex. N. 15-6, 18-6 Botshol Kleine Wije max. 2 ex. 18-6 Schinkelbos 1 
ex. over. 25-6 Geuzenveld 1 v. 26-6 Uithoorn 1 ex. over.
Zwarte Wouw 18-4 Amstel t.h.v. Amstelveen 1 ex. over. 22-4 Polder IJdoorn 1 ex. 
over. 27-4 Ilperveld 1 ex. over. 5-5 Oost 1 ex. over. 5-5 Science Park 1 ex. over. 5-5 
Aandammergouw 1 ex. NO. 31-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. W 5-6 
Uithoorn 1 ex.  
Rode Wouw 11-4 A’damse Bos 1 ex. 11-4 Schinkelbos 1 ex. 5-5 A5 t.h.v. Schiphol 1 
ex. W. 5-5 Schiphol 1 ex. O. 6-6 Westgaarde 1 ex. ZW.

Vier Flamingo’s verbleven in Waterland,  28 mei 2015
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Aalscholver Hoogste aantal: 15-6 Het IJ 1000 ex. 
Roerdomp Schinkelbos, Lutkemeerpolder, Afrikahaven, Halfweg De Kluut 1 ex, Water-
land max 2 ex. 
Woudaap 21-5 Uitdammerdijk 1 m. (ontdekt door Steven Wytema): ‘alleen een man zk 
op zien vliegen uit het riet, na 4-5 seconden weer opvliegend’. 
Kwak 2-4 Artis 24 nesten. 
Kleine Zilverreiger Lutkemeerpolder, Diemerbos, Landje van Geijsel, Vijfhoek, IJmeer-
kust, 1 ex. Waterland  max. 3 ex. 
Grote Zilverreiger Hoogste aantal: 3-4 Poppendammerweeren 5 ex. 11-4 Vijfhoek 6 
ex. 13-4 Muiden Kruithoorn 5 ex. 
Purperreiger Hoogste aantal: 30-6 Vijfhoek 3 ex. 
Zwarte Ooievaar 1-4 Schiphol 1 ex. over. 7-6 Zuidoost 1 ex. over. 
Ooievaar Hoogste aantal: 25-4 Ouderkerkerplas 27 ex. NO.15-6, 23-6 Frankendael 6 
ex. Eerste broedgeval op nest Plantage Muidergracht 1 juv.  

Juveniele kwak, Duivendrecht, 27 juni 2015
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Zeearend 9-4 A’damse Bos 1 subad. 12-4, 1-5, 2-5, 10-5 Waterland 1 ex. 7-5, 11-5 
Vijfhoek 1 ex. 
Vale Gier 6-6 Centrum 2 ex. (ontdekt door Arjan Dwarshuis). 6-6 Aetsveldsche Polder 
2 ex. Z. 
Bruine Kiekendief Hoogste aantal: 22-6 Ilperveld 10 ex. 
Blauwe Kiekendief 1-4 Schiphol 1 v. 3-4 Poppendammerweeren 1 ad. v. 11-4 Volger-
meerpolder 1 v. 16-4 Bloemendalergouw 1 ex. 26-4 Lutkemeerpolder 1 v. 20-5 Ilper-
veld 1 m. 10-6 A4 t.h.v. Schiphol 1 ad. m. 
Grauwe Kiekendief 5-5 Schiphol 1 ex. over. (ontdekt door Rutger Rotscheid).
Ruigpootbuizerd 1-4 t/m 7-4 Schiphol 1 m. subad. 
Visarend 7-4 Centrum 1 ex. 11-4 Buiten-IJ 1 ex. 11-4, 12-4 Vijfhoek 1 ex. 14-4 Am-
stelveen 1 ex. 14-4, 3-5, 5-6 Waterland 1 ex. 18-4, 4-5 A’damse Bos 1 ex. 8-5 Hoofd-
dorppleinbuurt 1 ex. 
Roodpootvalk 12-6 Weesp Hogewey 1 ex  12-6 Science Park 1 m. 2e kj. 
Smelleken 5-4 Bovenkerkerpolder 1 v. 14-4, 20-4 Schiphol 1 ex. 
Boomvalk Eerste waarneming: 16-4 Science Park 1 ex. 
Slechtvalk Jongen uitgevlogen van AEB Westpoort (3 v, 1 m,) ABN/Amro Zuidas (2 v, 
1 m), Hemcentrale (3 m). 
Patrijs 2-4 t/m 1-6 Schiphol max. 3 ex. 24-6 Zeeburg 1 ex. (Rob Baars) “Voor het eerst 
hier sinds 1997. Opvliegend roodbruine buitenstaart”.
Kwartel 23-5 t/m 6-6 Bloemendalergouw 1 ex. (ontdekt door Steven Wytema). 15-6 
t/m 28-6 Afrikahaven max. 3 ex. (ontdekt door Paul Marcus). 
Waterral Meldingen uit Aalsmeer, Middelpolder, Schinkelbos, Brettenzone, Diemerpark, 
Geuzenbos, Kalfjeslaan, Lutkemeerpolder, NT Klarenbeek, Zeeburg, A’damse Bos, Half-
weg De Kluut, Vijfhoek, Diemerbos, Waterland. 
Porseleinhoen 8-5, 16-6 t/m 18-6 Waterland 1 ex. 17-6, 22-6 Lutkemeerpolder 1 ex. 
Steltkluut 23-4 t/m 30-6 Waterland max. 2 ex. (ontdekt door Steven Wytema). 25-4 
t/m 30-6 Landje van Geijsel 3 nesten met 10 pullen; uitgevlogen 2 juvenielen. Zie het 
artikel van Adrie Streefland in dit nummer van De Gierzwaluw.
Kluut Hoogste aantal: 16-4 Polder IJdoorn 85 ex. 
Kleine Plevier 447 meldingen uit de regio. Hoogste aantal: 28-6 Bovenkerkerpolder 14 ex.
Bontbekplevier 130 meldingen uit de regio. Hoogste aantal: 26-5 Polder IJdoorn 35 ex. 
Strandplevier 20-5 Landje van Geijsel 1 ex. (ontdekt door Steven Wytema).
Goudplevier 2-4 Landje van Geijsel 2 ex. 5-4 t/m 20-4 Waterland max. 51 ex. 5-4 t/m 
24-4 Marken max. 1601 ex.  
Zilverplevier 3-4 IJmeer 2 ex. 30-4 t/m 17-6 Polder IJdoorn e.o. max. 3 ex. 8-5 Schip-
hol 1 ex. 17-5 Landje van Geijsel 1 ex. 21-6 Vijfhoek 3 ad. zk. over. 21-6 Vijfhoek 3 
ex. ZW.
Kanoet 2-4 Landje van Geijsel 1 ex. 2-4, 3-4 Bovenkerkerpolder 1 ex. 5-4, 11-5 Mar-
ken 1 ex. 12-5 t/m 3-6 Polder IJdoorn max. 2 ex.  
Drieteenstrandloper 10-5 t/m 18-5 Polder IJdoorn 1 ex. 15-6, 16-6 IJburg 1 ex.  
Kleine Strandloper 8-5, 11-5 Polder IJdoorn max. 5 ex. 22-5, 23-5 Landje van Geijsel 
1 ex. 
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Bruine kiekendief, Waterland, 19 mei 2015
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Poelsnip 22-5 Bovenkerkerpolder 1 ex. (Mark Kuiper). “Vliegt op een afstand van 
5 meter voor me uit de slootkant. Onderscheid met watersnip valt direct op: staart 
patroon (donker in het centrum, licht aan de zijkant) dikker, tragere vleugelslag, Op 
afstand draait de vogel en is donkere ondervleugel zichtbaar”. 
Houtsnip 8-4 Rembrandtpark 1 dood ex. 9-4 Westgaarde 1 ex. 11-4 Weesp Centrum 1 
ex. over. 4-5 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. over. 14-6 Centrum 1 dood ex. 
Grutto Hoogste aantal: 4-4 Landje van Geijsel 1312 ex. 
IJslandse Grutto Hoogste aantal: 8-4 Landje van Geijsel 301 ex. 
Rosse Grutto 6-4, 15-4 Landje van Geijsel 1 ex. 12-5, 26-5, 11-6 Polder IJdoorn 1 ex. 
Regenwulp 9-4, 21-4, 24-4 Schiphol max. 3 ex. 11-4, 18-4, 26-4 IJmeer max. 35 ex. 
16-4 Bovenkerkerpolder 5 ex. 18-4, 26-5 Vijfhoek max. 5 ex. over. 22-4 Rijperweg 
2-5  Volgermeerpolder 45 ex. 23-4 A9 t.h.v. Ouderkerk aan de Amstel 1 ex. 26-4, 
28-4 A2/A9 Knooppunt Holendrecht max. 26 ex. 2-5 Oost 1 ex. N. Hoogste aantal: 
2-5 Landje van Geijsel 150 ex. 3-5 Weesp Leeuwenveld 1 ex. 7-5, 12-5 IJburg 1 ex. 
14-5 Middelpolder 1 ex. over. 
Zwarte Ruiter 6-4 t/m 30-6 Waterland max. 11 ex. 10-4, 20-4, 21-5 Bovenkerker-
polder 1 ex. 14-4 t/m 21-5 Landje van Geijsel max. 3 ex. 22-4 Marken 1 ex. 23-4 A9 
t.h.v. Ouderkerk aan de Amstel 1 ex. 
Groenpootruiter Hoogste aantal: 2-5 Polder IJdoorn 20 ex. 
Witgat 3-4 t/m 24-6 Waterland max. 6 ex. 4-4 t/m 21-4, 26-6 Landje van Geijsel 
max. 4 ex. 7-4 t/m 24-4 Schiphol max. 2 ex. 9-4, 11-4 Vijfhoek max. 4 ex. over. 
10-4, 14-4, 21-4 Diemerpark 1 ex. 13-4, 24-6 Science Park 1 ex. 14-4 Muiden 
Noorder- of Rietpolder 1 ex. 14-4 Golfterrein Amsteldijk 1 ex. 14-4, 15-4 Osdorper 
Binnenpolder 1 ex. 15-4 Bijlmerpark 1 ex. 15-4, 16-6 Bovenkerkerpolder max. 2 ex. 
18-4 Amstel t.h.v. Amstelveen 1 ex. opvl. 19-4 Westpoort 1 ex. over. 19-4 Diemerbos 
1 ex. 20-4 A’damse Bos 1 ex. 21-4, 10-5, 30-6 Lutkemeerpolder 1 ex. 24-4 Marken 1 
ex. 20-6 Uithoorn 1 ex. over. 
Bosruiter 18-4 t/m 22-5, 22-6 Landje van Geijsel max. 4 ex. 29-4 t/m 22-5, 21-6, 
24-6 Waterland max. 3 ex. 1-5 Middelpolder 1 ex. 6-6 Bovenkerkerpolder 1 ex. 
Steenloper 13-5, 27-5 Polder IJdoorn 1 ex. 26-5 IJmeer 12 ex. NO.
Grauwe Franjepoot 15-6 Polder IJdoorn 1 v. (ontdekt door Jip Binsbergen).
Zwartkopmeeuw Hoogste aantal: 15-6 Durgerdammergouw 120 ex. 
Dwergmeeuw 1-4 t/m 23-4 IJmeer incl. Muiden max. 50 ex. 2-4, 3-4 IJburg max. 4 
ex. 12-4, 15-6 Vijfhoek max. 3 ex. 13-4 t/m 12-6 Waterland max. 21 ex. 13-4 Lutke-
meerpolder 1 ex. 
Geelpootmeeuw 5-4 t/m 23-4 Uitdammerdijk/Kinselbaai 1 ex. 1e , 2e en 3e  kj. 
Pontische Meeuw 1-4 t/m 16-4 Oost 1 2e kj. 1-4, 8-4, 17-4 Venserpolder 1 ex. 2-4, 
12-4 Landje van Geijsel 1 2e kj. 2-4 t/m 13-5 Waterland 1 2e kj. 4-4 t/m 22-4, 14-5, 
21-6 Westerpark max. 3 ex. 8-4 Oosterpark 1 ex. 15-4, 29-5 Diemen 1 ex. 19-4 
Amsterdam-Rijnkanaal t.h.v. Diemerpolder 1 ex. 19-4 Amstel t.h.v. Korte Ouderker-
kerdijk 1 2e kj. 10-5 Buiten-IJ 1 ex. 15-5 Sloterpark 1 ex. 20-5 Vijfhoek 1 ex. 27-5 
Geuzenveld 1 ex. 5-6 Gein 1 2e kj. 
Kleine Burgemeester 7-4 t/m 20-5 Sloterpark 1 2e kj. 10-4 Noord 1 ex. (Bob Woets). 
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Temmincks Strandloper 29-4 t/m 27-5 Polder IJdoorn max. 9 ex. 11-5, 13-5 Boven-
kerkerpolder max. 3 ex. 13-5 t/m 15-5 Lutkemeerpolder max. 3 ex. 
Krombekstrandloper 28-4 t/m 22-5 Polder IJdoorn e.o.max. 3 ex. 
Bonte Strandloper Hoogste aantal: 2-4 Polder IJdoorn 80 ex. 
Kemphaan 344 meldingen uit de regio. Hoogste aantal: 30-4 Landje van Geijsel 150 ex. 
Bokje 5-4, 10-4, 19-4 Waterland 1 ex. 9-4 NT Klarenbeek 2 ex. 9-4 Schinkelbos 1 ex. 
10-4 De Hoge Dijk 1 ex. 17-4 Science Park max. 2 ex. 
Watersnip Hoogste aantal: 10-4 Landje van Geijsel 21 ex. 25-4 Kinsel 1 ex. baltsend. 
(Frank van Groen: ‘Het tokkende geluid en het gemekker dat wordt veroorzaakt door 
in de lucht trillende staartveren tijdens een duikvlucht was voor de oplettende luiste-
raar goed te horen. Behalve boven zompige weilanden in Waterland en de Zaanstreek 
is dit geluid vrijwel nergens meer in Noord-Holland te beluisteren’).

Steltkluut man, Landje van Geijsel, 7 mei 2015
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Huiszwaluw Kolonies op de volgende locaties: Middelpolder, Schiphol, Verbindings-
dam, Osdorper Bovenpolder, Overdiemerpolder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder.
Boompieper 6-4 Zuidoost 2 ex. 10-4 t/m 26-4 Vijfhoek 1 ex. 11-4, 16-6 t/m 30-6 
Westpoort max. 2 ex. 12-4 Waterland 1 ex. 15-4 Centrum 1 ex. N. 16-4, 23-4, 29-4 
Science Park 1 ex. 19-4, 13-5 Schinkelbos resp. 10 en 1 ex. 19-4,26-4 Geuzenbos 1 ex. 
26-4, 27-6 Botshol Kleine Wije 1 ex. 2-5 Diemerpark 1 ex. 4-5 De Hoge Dijk 1 ex. 15-6 
t/m 29-6 Afrikahaven max. 2 ex. 
Roodkeelpieper 1-5 Polder IJdoorn 1 ex. (Rutger Rotscheid). ‘roep gehoord, vogel niet 
gezien’
Waterpieper 4-4 Kinsel 1 ex. (Tom Visbeek). 
Engelse Kwikstaart 4-4 t/m 1-6 Schiphol 1 ex. 16-4 Osdorper Bovenpolder 1 ex. 
Noordse Kwikstaart 25-4 Bovenkerkerpolder 1 ex. 2-5, 13-5 Marken 1 ex. 10-5 Landje 
van Geijsel 1 ex. 21-5 Muiden Noorder- of Rietpolder max. 4 ex. 
Grote Gele Kwikstaart 4-4 Weesp 1 ex. NW. 19-4 Atjehgouw 1 ex. NW.
Rouwkwikstaart 3-4 Overdiemerpolder 1 ex. 3-4, 8-5 Landje van Geijsel 1 ex. 4-4, 28-
4, 13-5 t/m 15-5 Lutkemeerpolder 1 ex. 12-4, 15-4, 16-4 Schiphol 1 ex. 22-4 Legmeer-
polder 1 ex. 30-4 Ouderkerkerplas 1 ex. 25-4 Diemerpark 1 ex. 5-5 Centrum 2 ex. Z. 
5-5, 12-5 Bovenkerkerpolder 1 ex. 14-6, 15-6 Polder IJdoorn resp. 1 m. en 1 v. 

Nachtegaal 24-4 Gein (mededeling Will 
Schep). ‘Vannacht een zingende Nachtegaal 
in de tuin! Hopeloos in de war, door de mist 
waarschijnlijk. Zong van 5.25 tot 6.20 uur’.
Zwarte Roodstaart 154 meldingen uit de 
regio.  
Gekraagde Roodstaart 7-4 Halfweg De Kluut 
1 m. 13-4, 18-4, 2-5, 14-5 Vijfhoek max. 2 
ex. 16-4, 25-4 De Hoge Dijk 1 m. 18-4 Die-
merpark 1 ex. 20-4 De Derde Diem 1 ex. 25-4 
Ouderkerkerplas 1 ex. 14-5 Sloterdijk 1 ex. 
Paapje 19-4 Westpoort 1 ex. 30-4, 10-5 
Science Park 1 ex. 30-4, 3-5, 10-5 Water-
land 1 ex. 5-5, 9-5, 15-5 Schiphol 1 ex. 17-5 
Schinkelbos 1 v. 
Roodborsttapuit 7-4 t/m 24-6 Schinkelbos 
max. 4 ex. 19-4 Schiphol 1 v. 24-5, 11-6 Vijf-
hoek 1 ex. 12-6 Science Park 1 m. 
Tapuit 169 meldingen uit de regio. 
Beflijster 10-4 t/m 8-5 Diemerpark max. 9 ex. 
11-4 t/m 27-4 Schinkelbos max. 4 ex. 11-4, 
19-4, 22-4 Waterland 2 m. 11-4 t/m 13-4 
Science Park max. 7 ex. 14-4 Slotervaart 3 ex. 
O. 14-4 Diemerbos 1 ex. 15-4, 5-5 Centrum 
max. 2 ex. 15-4 t/m 26-4 Westgaarde max. 2 Engelse Kwikstaart, Schiphol, 15 april 2015
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‘Wat rondvliegend met kleine mantel. Later Het IJ opvliegend richting NDSM’. 18-4 
Westerpark 1 3e kj. 
Lachstern 5-6 Polder IJdoorn 1 ad. (ontdekt door Ellen de Bruin). 
Reuzenstern 12-6 Kinseldam 1 ad. (ontdekt door Willem van der Waal). 
Grote Stern 4-6, 7-6 Polder IJdoorn resp. 2 en 1 ex. over. (ontdekt door Alex Buhr, 
Frank van Groen). 
Visdief Hoogste aantal: 4-6 Kinseldam 150 ex. 
Dwergstern 12-6 IJmeer 1 ex. foer. (ontdekt door Steven Wytema). 
Witwangstern 7-5, 5-6 Polder IJdoorn 1 ex. (ontdekt door Guus van Duin, Jelle Abma, 
Ellen de Bruin, Bob de Vries). 
Zwarte Stern 13-4 t/m 16-6 Waterland max. ex. 20 ex. 15-4 t/m 16-6 IJmeer max. 20 
ex. 30-4 Marken 4 ex. 9-5 Botshol Grote Wije 2 ex. 10-5, 16-6 Vijfhoek 1 ex. NO. 
Zomertortel 5-5 Vijfhoek 1 ex. NO. 28-5 VTC Amstelglorie 1 ex. foer. 7-6 Polder 
IJdoorn 1 ex. 
Kerkuil 9-4 De Hoge Dijk 1 ex. 9-4, 4-6 NT Klarenbeek 1 ex. 9-4 t/m 11-6 Waterland 
1 ex. 9-4 Ilperveld 1 dood ex. 15-4 Ilperveld 1 dood ex. 21-4 Uithoorn 1 ex. 27-4 Bo-
venkerkerpolder 1 ex. 16-5 Aalsmeer Oosteinderpoelpolder 1 ex. 18-5 A9 t.h.v. afslag 
Aalsmeer 1 dood ex. 21-5 Ouderkerk aan de Amstel  1 ex. 1-6 Weesp 1 ex. 
Steenuil 4-4 t/m 8-5 Waterland 1 ex. 6-4 t/m 12-5 Polder De Ronde Hoep e.o. max. 3 
ex. 29-4, 19-5 Aalsmeer 1 ex. 
Bosuil 2-4 A2/A9 Knooppunt Holendrecht 1 dood ex. 2-4 t/m 7-6 Vondelpark max. 5 
ex. 3-4 Bovenkerk 1 ex. 11-4 Kalfjeslaan/’t Kleine Loopveld 1 ex. 14-4 Indische Buurt 
1 ex. 17-4, 6-6, 7-6 Amstelveen max. 3 ex. ca, 20-4 Groot-Duivendrechtsche Polder 3 
juv. 2-5 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 2-5 t/m 3-6 A’damse Bos 1 ex. 7-6 VTC Osdorp 2 
ex. 17-6 De Baarsjes 1 ex. 22-6 Aalsmeer Oosteinderweg 1 v. 
Ransuil 2-4 t/m 30-5 Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 2 ex. 3-4 t/m 24-6 Amstelveen 
1 ex. 5-4 De Tweede Diem 1 ex. 5-4 t/m 21-6 Waterland 1 ex. 10-4 Westerpark 1 ex. 
over. 27-4 Oeverlanden Nieuwe Meer 1 ex. 27-4 VTC Osdorp 1 ex. 4-5 A4/A9 Knoop-
punt Badhoevedorp 1 ex. 6-5 t/m 26-6 Zuidoost max. 2 ex. 7-5, 9-5, 19-6 Schelling-
woude max. 2 ex. 11-5 De Hoge Dijk max. 2 juv. 17-5 Golfclub Olympus 1 ex. 24-5, 
7-6 Aalsmeer max. 3 ex. 8-6 Flevopark 2 juv. 9-6 A2 t.h.v. Knooppunt Amstel 1 dood 
ex. 20-6 Badhoevedorp 1 ex. 
Velduil 19-4 Amerikahaven 1 ex. (ontdekt door Kees de Jager, Ingmar van der Brugge). 
IJsvogel 348 meldingen uit de regio.
Bijeneter 23-5 Diemerpark 1 ad. (ontdekt door Wim van der Schot). 31-5 IJburg 1 ex. 
NW. (ontdekt door Rob Baars). 
Draaihals 5-5 NT Klarenbeek 1 ex. over. 5-5 Waterland Overleek 1 ex. 15-5 Osdorper 
Bovenpolder 1 ex. 
Groene Specht 92 meldingen uit de regio. 
Kleine Bonte Specht 7-4 Jac. P. Thijssepark 1 ex. 12-4, 19-3, 14-6 A’damse Bos 1 ex. 
Boomleeuwerik 10-4 Vijfhoek 1 ex. 
Oeverzwaluw Kolonies op de volgende locaties: Amstelveen Elsenhove, Afrikahaven, 
Schiphol, Distelweg, Sloterdijk, Zeeburg, IJburg, Ouderkerkerplas.
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Noordse Kauw 9-4 Amstelveen Randwijck 1 ex. (Rinus Nieuwstad). 1-5 Centrum 1 ex. 
(Dick van Dorp). 
Roek 3-4 t/m 2-5 Noord max. 38 ex. 5-4 t/m 4-5 Ouderkerk aan de Amstel max. 3 ex. 
6-4 t/m 14-5 Oosterpark max. 2 ex. 6-4 Nieuwe Gouw 2 ex. 22-4 Zuidoost 17 nesten. 
8-5 Hemweg en –havens 1 ex over. 29-5 Weesp Centrum 1 ex. 1-6 A4 t.h.v. Schiphol 1 
ex. 5-6 Amstelveen 1 ex. 
Raaf 21-4 Landje van Geijsel 1 ex. ZO. 25-4 Bovenkerkerpolder 1 ex. 2-5 A’damse Bos 
1 ex. over. 27-5 Diemerpark 5 ex.
Ringmus 3-4 t/m 29-6 Lutkemeerpolder max. 3 ex. 5-4 t/m 17-6 Waterland max. 5 
ex. 5-4 t/m 10-5 Schiphol max. 2 ex. 9-4 t/m 15-4 Science Park 1 ex. 9-4 t/m 19-4 
Zuidoost max. 3 ex. 18-4 Overdiemerpolder 1 ex. 18-4 t/m 20-6 Ouderkerk aan de 
Amstel max. 5 ex. 22-4, 21-5, 23-5 Bovenkerkerpolder max. 4 ex. 12-5 Amstelveen 
Middenhoven/Waardhuizen 2 ex. 19-5 Schinkelbos 1 ex. 29-5, 25-6 De Hoge Dijk 1 ex. 
17-6 Afrikahaven 1 ex. 
Sijs 30-6 Noord 3 ex. over. 
Kleine Barmsijs 3-4 Haven Ballast 1 ex. (Erik Hölscher)
Kruisbek 16-6 Noord 1 ex. over. 26-6 Beatrixpark 12 ex. Z. 26-6 Weesp Centrum 1 ex. 
Z. 27-6 Zuidoost 2 ex. W. 
Roodmus 8-6 t/m 10-6 Zuidoost 1 ex. (ontdekt door Els Velzing).
Goudvink 107 meldingen uit de regio. 
Appelvink 149 meldingen uit de regio. 
Grauwe Gors 12-4 t/m 16-4 Science Park 1 ex. (ontdekt door Zainal Haberham). 

Grauwe Gors, Sciencepark, 13 april 2015
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ex. 19-4 Westpoort 1 m. 19-4 Houtrak 4 ex. 22-4 Botshol Grote Wije 5 ex. 
Kramsvogel 1-4 Weesp Gemeenschapspolder 7 ex. 3-4 Groot-Duivendrechtsche Polder 4 
ex. 5-4 Aalsmeer 2 ex. NO. 5-4 A’damse Bos 20 ex. 6-4 Diemerpark 7 ex. 6-4 t/m 22-4 
Waterland max. 120 ex. 7-4 Schiphol 1 ex. 7-4 Westpoort 32 ex. 8-4 Middelpolder 7 ex. 
17-4 Science Park 3 ex. 23-4 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 25-4 Vijfhoek 6 ex. 
Koperwiek 1-4, 6-4 De Hoge Dijk resp. 18 en 1 ex. 1-4 Ouderkerk aan de Amstel  
Sportvelden 1 ex. 3-4 Buitenveldert 1 ex. 7-4 Diemerpark 1 ex. 7-4 Geuzenbos 2 ex. 
7-4 Brettenzone 6 ex. O. 8-4 Rivierenbuurt 2 ex. NO. 15-4 Science Park 2 ex. 19-4 
Schinkelbos 1 ex. 
Cetti’s Zanger 3-4 t/m 30-6 Vijfhoek 1 ex. 18-4, 18-6 Botshol Grote Wije 1 ex. 
Snor 10-4 t/m 29-6 Vijfhoek max. 2 ex. 15-4 t/m 14-6 Diemerpark max. 2 ex. 15-4 t/m 
1-5, 27-5, 16-6 Halfweg De Kluut 1 ex. 18-4 t/m 18-6 Botshol Grote en Kleine Wije max. 
3 ex. 18-4 t/m 25-6 Lutkemeerpolder max. 2 ex. 19-4, 24-4, 29-4 Brettenzone 1 ex. 21-4 
t/m 22-6 Waterland max. 2 ex. 1-5, 12-6 A’damse Bos 1 ex. 11-5 Middelpolder 1 ex. 6-6 
Diemerpolder 1 ex. 
Spotvogel 109 meldingen uit de regio.
Fluiter 5-5, 11-5 Westgaarde 1 ex. 8-5 Frankendael 1 ex.
Goudhaan 3-4 IJmeerkust 1 ex. 4-4 Rembrandtpark 4 ex. 4-4 t/m 19-4, 15-5 Westgaarde 
1 ex. 6-4, 22-4 Zuidoost max. 2 ex. 10-4, 28-5 Watergraafsmeer 2 ex. 12-4 Vijfhoek 1 
ex. 12-4 Sarphatipark 1 ex. 12-4 t/m 28-6 A’damse Bos max. 2 ex. 13-4 Oost 1 ex. 20-4, 
30-4 Waterland 1 ex. 29-4 Weesp Hogewey 1 ex. 21-5 Amstelveen 1 ex. 15-6 Amstelpark 
1 ex. 18-6 Duivendrecht 1 ex. 23-6 Beatrixpark 1 ex.
Vuurgoudhaan 2-4 Zorgvlied 1 ex. 4-4 Vijfhoek 1 ex. 4-4 Waterland 1 ex. 12-4, 2-5 
A’damse Bos 1 ex. 14-4 Flevopark 1 ex. 21-4 Centrum 1 ex. 30-5, 10-6 Amstelpark 1 ex. 
6-6 Gaasperpark 1 ex. 
Grauwe Vliegenvanger 5-5, 24-6 t/m 30-6 Westgaarde 1 ex. 8-5 Frankendael 1 ex. 10-5 
Zuidoost 1 ex. 10-5 Diemerbos 1 ex. 11-5 NT Klarenbeek 1 ex. 14-5 Schinkelbos 1 ex. 
14-5 t/m 20-6 Vijfhoek 1 ex. 15-5, 28-6 A’damse Bos max. 2 ex. 21-5 Varkensland 1 ex. 
24-5 t/m 28-6 De Hoge Dijk max. 2 ex. 27-5 Polder De Ronde Hoep 1 ex. 28-5 De Derde 
Diem 1 ex. 5-6, 15-6 Uithoorn 1 ex. 7-6 Afrikahaven 1 ex. 20-6 Botshol Kleine Wije 1 ex. 
Bonte Vliegenvanger 26-4 Geuzenbos 1 ex. 26-4 t/m 28-4 Zuidoost 1 ex. 29-4 Nieuwe 
Oosterbegraafplaats 1 ex. 30-4, 10-5 Science Park max. 2 ex. 10-5 Diemerpark 1 ex. 13-5 
Oost 1 ex. 
Baardman 3-4 t/m 26-6 Diemerpark max. 5 ex. 4-4 t/m 29-6 Waterland max. 7 ex. 10-4 
t/m 24-6 Halfweg De Kluut max. 2 ex. 2-5 Osdorp 1 m. 7-5 t/m 30-6 Lutkemeerpolder 
max. 5 ex. 20-6 Vijfhoek 1 ex. 
Matkop 3-4 t/m 30-5 Vijfhoek max. 2 ex. 9-4 Brettenzone 1 ex. 10-4 t/m 3-5 Diemerpark 
1 ex. 12-4, 2-5 A’damse Bos 1 ex. 19-4, 20-6 Diemerbos 1 ex. 28-4 De Hoge Dijk 2 ex. 
2-5, 7-6 Gaasperzoom max. 2 ex. 27-5 De Derde Diem 1 ex. 
Boomklever Nestindicerend gedrag gemeld uit: Beatrixpark, Flevopark, Nieuwe Oosterbe-
graafplaats, A’damse Bos, Vliegenbos.
Wielewaal 21-5 t/m 24-5, 14-6 Vijfhoek 1 m. 24-5 Westgaarde 1 ex. 1-6 Gaasperzoom 1 
ex. 
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En nu allemaal aan de retro-invoer! 
Geïnspireerd door onze Ruud Vlek, die uit oude archieven fraaie vogelwaarnemingen 
weet te halen om ze vervolgens in te voeren in waarneming.nl, worden de leden opge-
roepen om ook in oude geschriften te gaan snuffelen.
Zestig jaar VWG-publicaties digitaal 
In het afgelopen jaar zijn alle nummers van de Fitis en voorgangers gedigitaliseerd en 
opgeslagen op natuurtijdschriften.nl, een initiatief van Naturalis Biodiversity Center. 
Het oudste document is van 1956. Vele jaren veldwerk en mooie staaltjes van onder-
zoekswerk zijn nu voor iedereen toegankelijk.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 49, 2015 nr. 4
Zwarte Stern in Het Gooi 
Ieder jaar tussen half juli en half tot eind september foerageren tientallen, soms hon-
derden Zwarte Sterns boven het Gooimeer en langs de kust van het IJmeer tussen de 
Hollandse Brug en Muiden/Diemen. Soms lopen de aantallen nog verder op, zoals op 20 
augustus 2014, met 2000 exemplaren bij Muiden. Als broedvogel doet de Zwarte Stern 
het steeds slechter in Het Gooi. Vroeger waren er een tiental flinke broedkolonies, maar 
in 2015 bleef zelfs het Naardermeer verstoken van broedende Zwarte Sterns. Oorzaken 
van de achteruitgang zijn vermoedelijk de toenemende pleziervaart en verstoring van de 
drijvende nesten door ganzen. Wel waren er in 2015 twee kleine kolonies bij Tienhoven. 
Gelukkig kan het ook anders: met 270 broedparen verspreid over 42 locaties is 2015 het 
beste jaar sinds de Agrarische Natuur Vereniging ‘De Utrechtse Venen’ in 1998 een project 
startte om de Zwarte Stern als broedvogel in het Utrechtse veenweidegebied te behouden.

Zwarte Stern voert libel aan jong, Zouweboezem, 10 juli 2015
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 VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk - Bijzondere uitgave 2015
Broedvogels van het stedelijk gebied van Alkmaar 
Als vervolg op de broedvogelinventarisaties van 1984, 1994 en 2004 is er nu een 
boekje met de resultaten van 2013-2014. Uiteraard worden de aantallen hierin steeds 
vergeleken met die van de voorgaande decennia. Waar Huismus zelfs in 1994 nog 
de talrijkste broedvogel was, is hij nu uit de top 10 verdwenen. De eerste plek wordt 
sinds 2004 ingenomen door Merel, maar daar gaat het intussen niet zo goed meer 
mee: de tuinen verstenen teveel, er is een te rigoureuze aanpak van het stadsgroen 
ingetreden en er waren een aantal strenge winters. Met de niet-standvogels onder 
de bosvogels gaat het wel goed. Groei is er vooral bij de riet- en moerasvogels, en 
ook bij enkele eenden- en ganzensoorten. De stad Alkmaar is al jaren bekend om de 
meeuwenkolonies op de daken, maar de aantallen zijn wat wisselend en Zilvermeeuw 
neemt af. Onder de exoten is Halsbandparkiet opvallend afwezig!

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek -  De Kieft jg. 39, 2015 nr. 3
Broedvogels bij Jan Rutte in het Westzijderveld 
Het biologisch-dynamische melkveebedrijf van Jan Rutte in het zuidoosten van het 
Westzijderveld kent een rijke vogelbevolking. Het beheer van de 90 ha. grasland is 
sterk afgestemd op de weidevogels en daarnaast omvat het bedrijf nog 5 ha. rietland 
en 10 ha. sloten (de laatste in beheer bij Staatsbosbeheer). Bovendien staan langs veel 
graslandpercelen rietkragen. In 2014 zijn de broedterritoria geteld, met bijvoorbeeld 
23-28 territoria Scholekster, 47-52 Grutto, 23-24 Tureluur, 18-20 Krakeend, 6 Kleine 
Karekiet en 13 Rietzanger.

Nauernase Venen 
Dit weidegebied van 23 ha. tussen Nauerna, Nauernasche Vaart en de N246 heeft 
eind 2014 de bestemming ‘natuur’gekregen. De Vogelbeschermingswacht bepleit een 
situatie met a: veel weidevogels en rietvogels, b: voorns, kikkers en salamanders in de 
sloten, c: kruidenrijke weilanden.

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 51, 2015 nr. 3
Roofvogels en uilen in de AWD sinds 2004 
De aantallen broedterritoria van roofvogels en uilen in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen waren sinds 2004 eerst tamelijk stabiel maar geven sinds 2011 (tot 2014) een 
ander beeld: Bosuil en Buizerd nemen af. Mogelijk hangt dit samen met een grotere 
recreatiedruk en het kappen van bos. Havik deed het in 2014 ineens weer beter met 
13 territoria. Ook werd in 2014 weer eens een broedende Wespendief aangetroffen.

Wat vinden de buren? John van der Woude
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Eindelijk succes met de Huiszwaluwtil 
In 2010 werd bij de Zomerkade in Huizen een Huiszwaluwtil geplaatst als vervangen-
de nestgelegenheid. Het werd geen succes en daarom werd in 2015 besloten om de 
vogels te lokken met geluiden van soortgenoten. Dat heeft nu toch tot een broedgeval 
geleid, met twee grote jongen op 4 augustus.

Huizer Pier en Naarder Eng 
De Pier van Huizen biedt een goed uitzicht over het Gooimeer en is direct verbonden 
aan de oude Gooikust met zijn rietstroken, velden en bossen. Voor VWG Het Gooi 
is dit een aantrekkelijk gebied voor een excursie, en dat kan het voor Amsterdamse 
vogelaars natuurlijk ook zijn. Het is 20 km fietsen voorbij de Vijfhoek, of een half 
uur met de auto vanaf het Amstelstation.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 31, 2015 nr. 3
Gierzwaluw 
In 2016 krijgt de Gierzwaluw speciale aandacht (als ‘kernvogel’) bij deze IVN-afdeling.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 47, 2015 nr. 3
Huismus neemt toe in Noordwijk 
In 2014 is opnieuw de Huismus geïnventariseerd als broedvogel van Noordwijk-Bin-
nen. Eerdere inventarisaties waren er in 2004 en 2009. De aantallen waren in 2009 al 
hoger dan in 2004 maar in 2014 was er een extra grote toename, misschien vanwege 
het zachte vroege voorjaar. De toename is te vinden in de buitenwijken, niet alleen de 
oudere (daar het sterkst) maar ook de nieuwere wijken. Dit laatste komt mede doordat 
de Noordwijkse Woningstichting ‘mussenvides’ plaatst in dakgoten. Overigens valt op 
dat de helft van de grotere concentraties Huismussen te vinden zijn in de buurt van 
duivenhouders. Er hoeft geen oorzakelijk verband te zijn maar het helpt wellicht bij 
het broedsucces.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 50, 2015 nr. 4
Nachtzwaluw 
Half juli is hier kennelijk nog wel een goed moment voor een excursie naar de Nacht-
zwaluwen bij het Mariaveld in de Schoorlse duinen.

KNNV Amsterdam – Blaadje jg. 35, 2015 nr. 3
Plantenparadijs Kennemermeer 
Elk jaar bezoekt deze KNNV-afdeling het Kennemermeer 
bij IJmuiden vanwege de overweldigende bloemenrijkdom. 
Ze waren er in 2015 op 16 juli maar eigenlijk zou je er 
elke twee weken heen moeten gaan om de ontwikkeling 
bij te houden. Er bloeit bijvoorbeeld veel Parnassia, Moe-
raswespenorchis en Strandduizendguldenkruid.

Parnassia
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