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Activiteiten

Z

odra informatie over lezingen en excursies
in 2020 bekend is wordt die op de website
vogelsamsterdam.nl geplaatst. Ook de algemene informatie over uitrusting en tijdstippen
is daar te vinden.

Het zal je gebeuren hier in Nederland, je stoot per ongeluk een Hop op. Heb
dan maar eens de tegenwoordigheid van geest om een foto te maken. Het lukte
Zainal Haberham, toen hij in het Schinkelbos aan het vogelen was.

Coverfoto: Hop,
Schinkelbos, 13 april 2020
Foto: Zainal Haberham
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Van de redactie

Roely Bos

I

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

edereen zal de afgelopen maanden in lock-down anders beleefd hebben. Wat iedereen als hetzelfde zal hebben ervaren is de stilte buiten,
het ontbreken van vliegtuigen met hun strepen in de lucht en hun
lawaai, de schitterende helderblauwe luchten en de kans om de natuur te
horen. Gelukkig was het lente toen de corona-crisis uitbrak en waren veel
van ons buiten om inventarisatierondes te maken, te voet en op de fiets.
Overal werden bijzondere vogels waargenomen. Ikzelf heb genoten van
de rust in stad en ommelanden. Om de een of andere reden dacht ik dat
nu het leven voor veel mensen een beetje stilviel de kopij voor dit nummer ook stil zou vallen, maar een paar mensen kregen inspiratie door de
corona-stilte. Leest u maar.

Vogels dichtbij huis, de Huismus
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Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Zonnende juveniele Winterkoning

I

n de Nieuwsflits die het uitkomen van vorige Gierzwaluw in maart van dit jaar
begeleidde schreef ik al kort over de bijzondere tijden waarin wij terecht zijn
gekomen. Inmiddels zijn wij weer een aantal maanden verder en hoewel de
maatregelen die de regering had afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan langzaam maar zeker worden versoepeld, ziet het er naar uit dat
diverse beperkende en beschermende maatregelen (zoals drukte vermijden en afstand
houden) nog wel enige tijd van kracht zullen blijven.
Dat raakt natuurlijk ook allerlei activiteiten van onze vereniging (zoals lezingen,
excursies, cursussen, e.d.) waarbij wij toch geregeld met enkele tientallen leden
samenkomen. Natuurlijk kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar ik vermoed dat
het realistisch is er rekening mee te houden dat wij niet eerder dan vanaf september
weer een begin kunnen maken met het organiseren van activiteiten.
De richtlijnen van Sovon die wij als bestuur tot maatstaf nemen zijn - volgens de
laatste update van begin juni jl. die ik nog kon raadplegen voor het aanleveren van
mijn kopij bij de redactie - nog steeds voorzichtig:
Alle (cursus)bijeenkomsten die door Sovon worden georganiseerd zijn in principe tot
1 september afgelast.
Als je gaat tellen/monitoren, ga dan bij voorkeur individueel of met z’n tweeën.
Vanaf 1 juni kun je ook weer groepsgewijs op pad. Zorg wel dat je altijd minimaal
1,5 meter afstand kunt houden.
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Conformeer je aan de maatregelen van de terreinbeheerder en lokale overheid op
wiens terrein je actief bent.
Ook onze zusterverenigingen in den lande zijn nog afwachtend met het alweer
organiseren van binnen- of buitenactiviteiten.
Het bestuur overlegt (‘op afstand’) binnenkort verder met de betrokken commissies over of, hoe en wanneer wij binnen de gestelde kaders de activiteiten van onze
vereniging eventueel (voor een deel) weer kunnen opstarten.
In dat kader ook een woord over onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV),
zoals ook al weergegeven in een recente Nieuwsflits:
We handelen, zolang we niet kunnen bijeenkomen, alsof de ALV heeft plaatsgevonden. Dat betekent in de praktijk dat Ruud Wolterman is afgetreden als algemeen
bestuurslid, dat Teun van Dijk voor een volgende termijn gaat, en dat we Luella van
Turnhout hebben verwelkomd als nieuw algemeen bestuurslid. Zij draait al enige
tijd actief mee. Welkom Luella! We hebben nóg een vacature voor een algemeen
bestuurslid. Kijk eens of dat wat voor je kan zijn? Een functieomschrijving vind je
op de website.
In 2021 zijn secretaris en penningmeester aftredend en zij willen ook werkelijk
stoppen; we zoeken voor beide functies mensen die alvast ter oriëntering en voor de
overdracht willen gaan meedraaien in het bestuur. Meld je via het secretariaat als je
hierover nadenkt of vragen hebt.
Financiën: de kascommissie heeft de financiën 2019 bekeken en akkoord bevonden.
De begroting 2020 kon natuurlijk niet worden vastgesteld, maar we handelen alsof
dit wel het geval is, er zijn voor 2020 geen afwijkende uitgaven voorzien. We hebben overwogen de contributie te verhogen, maar menen dat dit nu niet nodig is.
Uiteraard organiseren we een ALV zodra dit kan en we kunnen dan de besluiten formaliseren die het bestuur ‘ad hoc’ heeft genomen. Daarnaast hebben we altijd nog
een presentatie door Edial Dekker te goed over de Georgiëreis in 2019.
Het bestuur onderzoekt nog hoe de ALV komend najaar alsnog zo nodig ‘op afstand’
of elektronisch kan worden gehouden.
Tot slot: inmiddels heb ik er al drie Atlastellingen (broedvogels) en twee MUStellingen opzitten. Het waren prachtige tellingen met vol in de vroege ochtendzon
onder meer een paartje Krooneenden, Koekoek (vrouwtje; bruine vorm), Puttertjes
op distels en een uitbuikende Slechtvalk naast prooiresten. In mijn atlasblok (en
aangrenzend) ook zeker een half dozijn goed te onderscheiden zangposten van de
Cetti’s zanger. Ik ken deze vogel oorspronkelijk van waarnemingen in Portugal.
Duidelijk een soort in opkomst in het Amsterdamse! En onlangs maakte ik - terwijl
ik moest wachten op de winter-zomerbandenwissel voor mijn auto - een wandelingetje over het aangrenzende bedrijventerrein, en stuitte op een braakliggend veldje
op de nestlocatie van zo’n 120 Kleine Mantelmeeuwen. En dat allemaal binnen onze
stadsgrenzen!
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een
beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!
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Van de penningmeester

KeesJan van Bergeijk

U

w contributie al betaald?
De penningmeester constateert helaas dat een
deel van de leden de contributie voor dit jaar nog
niet heeft overgemaakt. Heeft u er al een periodieke overschrijving van gemaakt? De contributie is voor 2020 is ongewijzigd en bedraagt
€17,50 per jaar; voor leden met een Stadspas
is het €15,00 per jaar. Als ook een huisgenoot lid wordt, betaalt deze €4,50 en wordt
de contributie samen €22,00.
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Voortgang project Vogelatlas Amsterdam
Frank van Groen

G

edurende de looptijd van het project Vogelatlas Amsterdam houden we de
vwg-leden op de hoogte van de voortgang middels een kort driemaandelijks
stukje in De Gierzwaluw.
Het winterseizoen zit er al een tijdje op en de meeste resultaten zijn binnen. Bijna
300 van de in het totaal 552 kilometerhokken zijn de eerste winter al geteld op
wintervogels. Slechts enkele geclaimde hokken werden niet geteld. Een prachtig resultaat waar we als atlastellers best een beetje trots op kunnen zijn. De resultaten tot
nu toe zijn op kaart gedeeld met alle waarnemers. In de vorige Gierzwaluw heeft al
een kaart gestaan met de voorlopige Amsterdamse winterverspreiding van Krakeend.
Op 11 maart was er een goed bezochte bijeenkomst (bijna 50 deelnemers) in het kader van de Atlascursus, nog net voor de Corona-epidemie dergelijke bijeenkomsten
onmogelijk maakte. Omdat het tijdens een cursus in het veld lastig is anderhalve
meter afstand te bewaren is besloten de geplande praktijklessen in het veld te annuleren. De cursus zou met name zijn gericht op tips met betrekking tot het beoordelen
van broedcodes, tellen en schatten van de in een hok aanwezige broedvogels.
Gelukkig hebben we nog een handleiding waarin een en ander staat beschreven.
Daarnaast kunnen tellers vragen stellen in de whatsapp-groep en er kan ook gemaild
worden. De meeste tellers zijn nu dan ook druk bezig met het broedvogelwerk. In
verband met een mindere gezondheid en de maatregelen met betrekking tot het
bewaren van de sociale afstand tot onze medemens besloten enkele tellers dit jaar
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helemaal af te zien van de inventarisatie van hun geclaimde hok.
verspreiding
Jammer, maar begrijpelijk.
wintervogels
!
!
Uit de reacties van diverse tellers
viel op te maken dat de broedvo!
geltelling als wat moeilijker werd
!
!
! !
ervaren dan de telling van winter!
!
!
!
vogels. Gelukkig kent iedereen de
!
!
!
geografie van zijn of haar hok nu
!
!
goed, dus dat scheelt. Maar ja, je
!
telt nu geen individuen maar geldige waarnemingen, en hebt ook te
maken met 16 broedcodes. Van elke De Vink komt verrassend veel voor in de stad
vogelsoort wordt tijdens elk bezoek
de hoogste broedcode bijgehouden
en aan het eind van een bezoek aan een hok wordt een schatting gemaakt van het
aantal geldige waarnemingen in vijf aantalsklassen op basis van de waargenomen
vogels. Dat is inderdaad wat ingewikkelder dan gewoon tellen wat er zit en daarna de
aantalsklasse bepalen, zoals we deden bij de telling van wintervogels.
De start van het broedseizoen verliep met droog en zonnig weer, prima weer om te
tellen. Regen van betekenis was tot eind april in geen velden of wegen te bekennen, met een dorstige natuur tot gevolg. Vanwege de Corona-crisis hadden een paar
mensen meer tijd dan gepland en die hebben na een oproep daartoe aanvullend nog
een enkel hok geclaimd. Ook zijn er een aantal tellers zo enthousiast dat ze vast een
paar hokken voor volgend jaar hebben geclaimd. Het telwerk voor Vogelatlas Amsterdam is dan ook erg leuk om te doen. Je weet dat de resultaten deel gaan uitmaken
van een mooie Amsterdamse dataset waar wat mee gaat gebeuren. Bovendien kijk je
met andere ogen naar de vogels. Wat doen die beesten nu eigenlijk? Behalve zingen
bouwen ze onder meer nesten, alarmeren ze, begeleiden ze hun jongen en vliegen af
en aan met voer. Het interpreteren van al dat gedrag en het rubriceren in broedcodes
is voor veel mensen een nieuwe en leerzame ervaring.
Ben je geen atlasteller en wil je toch een bijdrage leveren aan het project? Of wel een
teller maar zie je buiten je eigen hok interessant en bijzonder broedgedrag? Iedereen
kan meedoen met Vogelatlas Amsterdam door waarnemingen in te voeren in Waarneming.nl, wel voorzien van een broedcode en op locatie. Waarom is dat belangrijk?
Alleen waarnemingen die zijn voorzien van een broedcode worden later bekeken of
ze aanvullend zijn op het verzamelde atlasmateriaal. Een broedcode kan je invoeren
onder “gedrag” op de website van Waarneming, of via invoerapps zoals Obsmapp. De
locatie van de vogel is van belang om te bepalen op welk kilometerhok een waarneming betrekking heeft, niet de locatie van de waarnemer. Voer daarom de locatie
waar een vogel zich bevindt zo nauwkeurig mogelijk in.
In de volgende Gierzwaluw hoop ik wat meer te kunnen vertellen over de eerste
Atlas-resultaten van het broedvogelwerk.
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Roofvogels en uilen in 2019
Teun van Dijk

A

ls lid van de Veldwerkcommissie VWGA heb ik een overzicht gemaakt van
de broedgevallen van roofvogels en uilen in de regio Amsterdam in 2019.
Hierbij is gebruik gemaakt van rechtstreekse meldingen door leden van
de vogelwerkgroep en voorts door het zorgvuldig napluizen van meldingen van
roofvogels en uilen in het werkgebied van VWGA op Waarneming.nl. Aan de hand
van Sovon interpretatiecriteria heb ik de verzamelde gegevens beoordeeld. Resultaat is het hieronder staande overzicht van al dan niet geslaagde broedgevallen van
roofvogels en uilen. Dit overzicht zal zeker niet volledig zijn, want ongetwijfeld zijn
er territoria gemist, zeker van uilen zal het aantal meldingen ‘onderbelicht’ zijn.

Torenvalk

35 territoria

8 territoria zuidkant Amsterdam: Amsterdam-ZO, Bovenkerkerpolder, Ronde Hoep,
Holendrechter- en Bullewijkerpolder, Schinkelbos en Botshol.
5 territoria omgeving Schiphol.
4 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Diemerpark, Vijfhoek/Muiden, Gemeenschapspolder / Bloemendalerpolder en Aetsveldsche Polder.
1 territorium op Zeeburg.
9 territoria in Amsterdam-Noord, poldergebied benoorden Amsterdam, Durgerdam,
Uitdam, Bloemendalergouw/
Uitdammerdijk, Barnegats/
Blijkmeerpolder, Ransdorp,
Zunderdorp, Broek in Waterland, Broekermeer, Volgermeer, rond Zuiderwoude en op
Marken.
8 territoria in het Westelijk Havengebied, Lutkemeerpolder.

16 territoria

5 territoria aan de zuidkant:
Amstelpark, Ouderkerk, Uithoorn, Amstelveen en Botshol.
2 territoria in het Amsterdamse
Bos/Schinkelbos.
3 territoria aan de oostkant
van Amsterdam: Amsterdam
Oost, Diemerpark/Vijfhoek,
Diemerbos en Weesp.

FOTO: ROELY BOS

Boomvalk

De Boomvalk broedde succesvol in het Darwinpark
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5 territoria in Amsterdam Noord en het poldergebied ten noorden van Amsterdam:
Schellingwoude, Uitdammerdijk/Durgerdam/Bloemendalergouw, Broekermeer/Volgermeer, Rietbroek
1 territorium aan de westkant van Amsterdam: Osdorper Bovenpolder/Lutkemeerpolder.

Slechtvalk

5 territoria

Westelijk Havengebied AEB en Hemwegcentrale, Steigereiland IJburg, Arena, Zuidas.
Voorts waren er broedparen aanwezig op de volgende locaties, waarbij geen nest kon
worden vastgesteld: Mondriaantoren, Rieker Business Park, Ringparkgebouw, Postjesweg, Weesp.

Sperwer

33 territoria

10 territoria aan de westkant: Lutkemeerpolder, Osdorper Binnenpolder, Sloterpark,
Erasmuspark, Westerpark/Nut en Genoegen, Westelijk Havengebied, Rembrandtpark,
Bretten en Geuzenbos.
2 territoria aan de oostkant: Flevopark/Science Park en Nieuwe Oosterbegraafplaats.
2 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Beatrixpark, Zuideramstel.
1 territorium centrum
8 territoria ten zuiden van Amsterdam: Gaasperplas/Hoge Dijk, Holendrechter-Bullewijkerpolder, Groot Duivendrechterpolder, Amsterdamse Bos/Schinkelbos, Uithoorn/
Bovenkerkerpolder, Middelpolder.
2 territoria ten oosten van Amsterdam: Vijfhoek en Weesp.
8 territoria in Amsterdam Noord, IJdoorn, De Munt/Barnegat, Broekermeer, Ransdorp, Rietbroek, llperveld en Zuiderwoude.

Havik

21 territoria

4 territoria aan de westkant van Amsterdam: Westgaarde, Sloterpark, Bretten, Geuzenbos/Spaarnwoude.
6 territoria aan de zuidkant van Amsterdam: Ronde Hoep, Hoge Dijk/Gaasperplas,
Groot Duivendrechtsche Polder, Middelpolder en Botshol.
5 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.
3 territoria aan de oostkant van Amsterdam: Nieuwe Oosterbegraafplaats, Vijfhoek en
Diemerbos.
3 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam en Ilperveld.

Buizerd

87 territoria

19 territoria aan de westkant van Amsterdam: Sloterpark, Rembrandtpark, Westgaarde/Lutkemeerpolder, Westelijk Havengebied, Geuzenbos, Bretten, Osdorper Binnenpolder/Sportpark Ookmeer, Osdorper Bovenpolder, Eendrachtpolder, en Noordelijke
Oeverlanden.
5 territoria rond Schiphol en Badhoevedorp.
13 territoria in het Amsterdamse Bos/Schinkelbos.

10
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11 territoria aan de oostkant/ten oosten van Amsterdam: Watergraafsmeer, Flevopark, Diemerpark, Diemerbos, Overdiemerpolder, Weesp, Muiden, Vijfhoek en Weesp.
18 territoria zuidkant van Amsterdam: Buitenveldert, Beatrixpark,,Zuideramstel,
A’dam ZO, Hoge Dijk, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Bovenkerkerpolder, Middelpolder, Groot Duivendrechtsche Polder, Holendrechter- en Bullewijkerpolder,
Ouderkerk, Ronde Hoep en Botshol.
21 territoria in Amsterdam Noord en het gebied ten noorden van Amsterdam:
Ransdorp, Uitdam/Bloemendalergouw, Poppendammergouw, Rijperweg, Barnegat/De
Munt/ Blijkmeerpolder, IJdoorn, Zunderdorp, Volgermeer/Broek in Waterland, Varkensland, Broekermeer, Zuiderwoude, Monnickenmeer, Rietbroek, Ilperveld en Zeedijk.

Wespendief

1 territorium

Amsterdamse Bos. Mogelijk ook nog een broedgeval in Botshol, waar meerdere
waarnemingen van opdoken en ook van twee vogels op hetzelfde moment.

Bruine Kiekendief

15 territoria

FOTO: MANUEL LAAN

Ilperveld, Varkensland, Uitdammer Die/Barnegat, Volgermeer/Zuiderwoude/Broekermeer, IJdoorn/Uitdammerdijk, Ransdorp, Zeedijk/Binnen-Buitengouw, Vijfhoek,

Bruine Kiekendief, Waterland-Ilperveld, 21 april 2020
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Steenuil, Ransdorp, 22-09-2019

Bretten, Lutkemeerpolder, Schinkelbos, Bovenkerkerpolder, Ouderkerk/ Ronde Hoep,
Aetsveldsche Polder en Botshol.

Steenuil

13 territoria

Bovenkerkerpolder, Ouderkerk – Ronde Hoep en Varkensland .

Velduil

0 territoria

Bosuil

22 territoria

Vondelpark, Stadionkade e.o., Amstelpark, Amsterdamse Bos/Schinkelbos, Noordelijke Oeverlanden, Amstelveen, Amsterdam-ZO, Diemen, Bovenkerkerpolder, Middelpolder en Badhoevedorp.

Ransuil

22 territoria

Amsterdam ZO, Sience Park, Middenmeer, Amstelglorie, Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder, Amstelveen, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, Uithoorn, Badhoevedorp, Amsterdamse Bos/Schinkelbos, Osdorperbinnenpolder, Bretten, Noordelijke
Oeverlanden, Ruigoord, Amsterdam-Noord en Waterland.

Kerkuil

13 territoria

Weesp, Groot Duivendrechtsche Polder, Ouderkerk, Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder
en Waterland.
In totaal zijn van twaalf soorten roofvogels en uilen territoria vastgesteld. Het ging
hierbij om 76 territoria van uilen en 213 territoria van roofvogels. Het is verheugend
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dat in een door mensen zo dicht bevolkt gebied zoveel roofvogels en uilen aanwezig
zijn in de broedtijd.
Van de jaren 2003 en 2004 publiceerde Paul M. Marcus een overzicht. Als we die
gegevens naast de getallen van de afgelopen jaren zetten, ontstaat het volgende
overzicht:
2003

2004

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bruine Kiekendief

8

10

10

14

11

18

12

23

12

15

Havik

9

10

31

27

27

33

37

29

21

21

Sperwer

22

16

32

29

28

30

35

38

34

33

Buizerd

9

8

71

57

58

64

63

69

64

87

Wespendief

0

0

0

0

1

2

1

1

1

1

Torenvalk

1

4

23

27

28

45

31

36

40

35

Boomvalk

7

7

26

23

23

23

22

21

23

16

Slechtvalk

1

1

4

3

3

4

5

6

9

5

Totaal

57

56

197

180

179

219

207

223

204

213

We moeten echter wel in het oog houden dat Paul Marcus in zijn artikel zelf al
aangeeft dat de gegevens verre van volledig zijn. In acht jaar tijd kan er heel wat
veranderen. Hoe het Sperwer, Torenvalk en Boomvalk in de tussenliggende jaren
verging weten we helaas niet. Het is heel goed denkbaar dat deze soorten in de
tussenliggende jaren een hoger aantal territoria hebben gekend. Vooral mede door
Waarneming.nl kon vanaf 2012 een vollediger beeld worden verkregen.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Steenuil

13

11

12

17

16

12

15

13

Velduil

0

0

2

0

2

0

3

0

Bosuil

13

11

10

19

37

30

21

22

Ransuil

14

13

21

22

16

15

12

22

Kerkuil

5

5

5

11

12

9

12

13

Totaal

45

40

50

69

83

66

63

76
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Het valt erg te betwijfelen of bij de uilen de aantallen reëel zijn. De toename kan
wellicht grotendeels worden toegeschreven aan toenemende meldingen op Waarneming.nl en aan een toenemende belangstelling voor uilen. Een bijkomend punt is dat
in toenemende mate mel-dingen rond uilen worden vervaagd, waardoor het lastiger
wordt om territoria te bepalen.
Hoe verhouden deze Amsterdamse cijfers zich tot het landelijk beeld van deze soorten? Landelijk geeft de Torenvalk sinds 1990 een dramatische afname te zien, die
trend begint nu ook in ons werkgebied zichtbaar te worden. Ook de Boomvalk neemt
sinds 1985 gestaag af. Terwijl de soort bij ons eerst stabiel bleef, zien we nu die trend
ook intreden. De Slechtvalk geeft nu een terugval met broeden te zien, terwijl er op
diverse plekken wel paartjes verbleven, zonder dat er sprake was van een nest. Bij de
Sperwer zien we landelijk sinds 2000 een dalende lijn, die blijkt nu ook ons werkgebied zijn intrede gedaan te hebben. Het blijkt dat de Sperwer vanwege predatie door
Havik steeds meer stedelijk gebied verkiest, i.p.v. bebost gebied. Landelijk lijkt de Havik zijn top te hebben bereikt, ook bij ons is nu een daling te zien. Vanaf de eeuwwisseling laat de Bruine Kiekendief een dalende lijn zien, terwijl bij ons de populatie min
of meer stabiel blijft en in 2017 zelfs een topscore behaalde. Na een gestage toename
blijft de Buizerd landelijk sinds 2006 op dezelfde lijn. Het Amsterdamse plaatje laat
nu opeens in het hele werkgebied een toename zien.
En hoe zit dat regionaal en landelijk met de uilen? Landelijk is de Steenuil sinds 2001
stabiel en ook bij ons is dat het beeld.
Bij de Velduil is landelijk na de daling tot 2007 weer enige toename zichtbaar. Dat
klopt dus ook met de spaarzame broedgevallen in ons werkgebied. In 2017 trad landelijk een dip in. In elk geval vertoonde 2018 de nodige belangstelling van de Velduil
voor ons werkgebied. In hoeverre er sprake is van geslaagde broedgevallen is onbekend. Kennelijk vonden de Velduilen de Amsterdamse regio in 2019 niet interessant.
Landelijk is de Bosuil sinds de eeuwwisseling stabiel, maar bij ons kun je spreken van
een duidelijke toename. De soort werd in 2016 ook verbazend vaak gemeld binnen
de grachtengordel zonder dat meteen sprake was van een broedgeval. In 2017 ging
de Bosuil landelijk afname vertonen. In 2018 is dat ook in ons werkgebied duidelijk
het geval. We kunnen t.o.v. 2019 stellen dat de neerwaartse trend voor deze uil in
Amsterdamse weer even is gestabiliseerd.
Landelijk gaat het droevig met de Ransuil, die sinds 1990 alleen maar een dalende
tendens te zien geeft. In ons werkgebied kun je die stand vrij stabiel noemen. Het jaar
2019 evenaart het topjaar 2015.
De Kerkuil laat landelijk een heel grillig patroon zien. Gelukkig is hij in ons werkgebied de laatste vier jaren stabiel. Na het afgelopen jaar met 10 gemelde verkeersslachtoffers, pakte 2019 gunstiger uit; er werden 2 verkeersslachtoffers gemeld. Op
enkele plaatsen in het land is men nu hectometerpaaltjes aan het voorzien van een
doorrollende bovenkant, waardoor uilen hier niet meer op willen landen. Het blijkt te
helpen om uilen op veiliger afstand van snelverkeer te houden.
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BROEDGEVALLEN VAN ROOFVOGELS EN UILEN IN 2019

Het jaar 2019 evenaart het topjaar 2015 voor de Ransuil

Bijzondere dank voor het aanleveren van gegevens gaat uit naar, Jan van Blanken,
Roely Bos, Philipp Derks, Frank van Groen, Paul Marcus, Frank Warendorf, Mark
Kuiper, Ruud Smit, Martin Kempe, Ben Daemen, Fons Bongers en Zainal Haberham.
Raak je op de hoogte van broedgevallen in 2020, dan deze graag doorgeven via
tr.vandijk@planet.nl
Voorts heb ik nog een verzoek om broedgevallen van roofvogels en uilen niet meer
te vervagen, maar ze dan liever onder embargo tot een datum na het broedseizoen
te plaatsen. Zodoende kunnen dan die waarnemingen beter worden meegenomen in
deze jaarrapportages.

Geraadpleegde bronnen:
De Gierzwaluw nr. 1, juni 2005 pag. 15
Paul M. Marcus – Broedgevallen van roofvogels in
Amsterdam in 2003 en 2004
Sovon: Broedvogels in Nederland 2011, pag. 144
Grafieken van Nederlandse indexen
Sovon: Broedvogels in Nederland 2012, pag. 76 (Kerkuil)
en 114 grafieken van Nederlandse indexen
Sovon: Broedvogels in Nederland 2013, pag. 124, 125 en
127. Grafieken van Nederlandse indexen.
Sovon: Broedvogels in Nederland 2014, pag. 51, 78-81
en 126-129 Grafieken van Nederlandse indexen.

Sovon: Broedvogels in Nederland 2015, pag. 54-55 en
130-131 Grafieken van Nederlandse indexen.
Sovon Broedvogels in Nederland 2016, pag. 77-79
Sovon Broedvogels in Nederland 2017, pag. 54
Sovon Vogelbalans 2014 pag 14 e.v.
Sovon Vogelbalans 2015, pag. 16-17
Sovon Vogelbalans 2016, pag. 10 e.v.
Sovon Vogelbalans 2017, pag. 10 e.v.
Sovon Vogelbalans 2018
Sovon Vogelbalans 2019
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Slechtvalken op het Rijksmuseum

FOTO: ROELY BOS

Roely Bos

Zullen hier volgend jaar juveniele Slechtvalken uitvliegen?

H

et heeft al in een paar kranten gestaan, die kunnen natuurlijk actueler zijn
dan De Gierzwaluw, en heel erg veel nieuwswaarde heeft het evenmin omdat
al sinds 2003 Slechtvalken in Amsterdam broeden, maar ik ga hier toch wat
vertellen over de valken die in het centrum van onze stad hun tenten hebben opgeslagen. Kon dat eigenlijk maar, want aan nestbouw doen ze niet, zodat ze afhankelijk
zijn van het aanbod aan nestgelegenheid.
Op 16 maart 2019 werd voor het eerst een Slechtvalk waargenomen op het Rijksmuseum. Architectonisch gezien een aardige keuze, meestal zitten ze op karakterloze
hoge gebouwen, schoorsteenpijpen of zendmasten. Vanaf 18 augustus werd er regelmatig eentje gezien, tot op 16 november twee stuks werden gemeld.
Vanaf januari 2020 ging het los. Zodra ik in februari in de gaten kreeg dat er een
slechtvalkenkoppel op het Rijksmuseum werd gemeld, Tim van Nus meldde ze in
zeven weken maar liefst 17 keer, ging ik kijken en fotograferen. De valken konden
van tamelijk dichtbij op de foto worden gezet, zodat het niet erg lang duurde voordat
de ringcodes konden worden ontcijferd: een mannetje uit Den Haag en een vrouwtje

16
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Boven: Kennelijk kunnen prooiresten hier goed
vastgezet worden voor de volgende maaltijd.
Rechts: Man Slechtvalk in landingspose.

uit Laken, België; allebei geboren in 2018. Omdat ik bij het gebouw van het Rijks
wel mogelijkheden zag voor een nestkast, riep ik de hulp in van onze stadsecoloog
Martin Melchers. Die nam contact op met de gebouwenbeheerder en kreeg tot mijn
verbazing meteen respons. Meestal moet er een poos gelobbyd worden. Martin
ging op gesprek, wees twee geschikte locaties aan, er werd nog een derde locatie
gevonden, hij leverde een werktekening van een nestkast en de timmerman ging aan
de slag. Er staan nu maar liefst twee nestkasten met landingsroosters ervoor, er kan
dus gekozen worden. Een bevindt zich achter een raamkozijn onder een puntdak
aan de Hobbemakade, de andere zit aan de voorkant van het gebouw, onder een
klok die geflankeerd wordt door twee middeleeuws ogende figuren met hamers. De
vrouw rechts slaat op de halve uren met haar hamer op de klok, alleen is dat schijn,
want alles is gemaakt van steen. De geluiden komen uit het carillon in de top van de
toren.
Het was te kort dag om de kasten geheel naar Martins zin in te richten, en door de
reuring waren de valken al naar de Westertoren verkast, maar broeden zou toen nog
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Gepaard wordt er al vanaf januari, zelfs tot na het legsel al compleet is; de band wordt zo verstevigd

steeds hebben gekund. Er werd door de valken wat heen en weer gependeld tussen
beide fraaie lokaties en omdat de Westertoren door de harde wind en de onbeschermde potentiële broedplekken toch weer verlaten werd (misschien met achterlating van
een of meer eieren, wie zal het zeggen, er waren in ieder geval genoeg paringen
waargenomen) kon het zo zijn dat man Slechtvalk op het rooster van een van de
nestkasten diverse malen luidruchtige pogingen deed om het vrouwtje te verleiden de
kast in te gaan om de zeer waarschijnlijk door hem gegraven nestkuil te bewonderen.
En daar een ei te leggen. Jammer genoeg speelde zich dit allemaal te laat af om tot
een broedsel te leiden.
Tot op heden (21 mei 2020) is het koppel op het Rijks te vinden. Niet de hele dag,
ze zijn ook nog steeds te vinden op het mooie hoge observatiepunt dat de Westertoren is, maar het feit dat de valken een ‘voorraadkamer’ hebben aangelegd voor hun
prooien en prooiresten (in het siersmeedwerk van een van de westelijke spitsen) is
aanleiding voor mij te veronderstellen dat dit hun territorium is. Hoewel ze ook nog
steeds op een vaste plaats onder het zuidelijke uurwerk op de Westertoren etend kunnen worden aangetroffen. Een territorium dus met twee monumentale verblijfplaatsen, een logische keuze voor twee Slechtvalken die allebei in een kerk zijn geboren.
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Een Kudelstaartse huislijst

John van der Woude

In en bij de tuin
Van de vaste bewoners van
de tuin vallen de Groenlingen
het meest op, alleen al door
hun bijna onophoudelijke

Keep, 26 maart 2020
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W

ie nu vanuit Amsterdam naar het zuiden rijdt, komt pas ten zuiden van
Kudelstaart buiten de bebouwde kom. Dat komt doordat Amstelveen en
Aalsmeer aan elkaar gegroeid zijn, en Kudelstaart de zuidelijke uitloper van
Aalsmeer is. De zuidgrens van het werkgebied van onze vogelwerkgroep is ooit langs
de toenmalige N201 dwars door Aalsmeer getrokken, maar in feite is de zuidkant van
Kudelstaart logischer. Daar begint het Groene Hart, als we het nog zo durven noemen
na alle aantastingen, maar hoe dan ook, je fietst vanuit Kudelstaart langs riviertjes zo
de open ruimte in. Sinds 1996 wonen wij aan die zuidrand van Kudelstaart en houden we een huislijst bij van de vogelsoorten die we in de tuin of vanuit huis of tuin
waarnemen. De teller staat nu op 126 soorten, waarvan ik graag verslag doe gezien
alle belangstelling voor de natuur dichtbij huis in deze coronatijd.
Onze tuin is circa 150 vierkante meter groot en behoorlijk groen met veel bomen
en struiken waar we de vogels bijna jaarrond voeren. Naast ons huis is een parkje
met inmiddels hoge bomen en achter het huis ligt een breed sierwater van de
gemeente, met een rietzoom. Aan de overkant van dat water staan ook hoge bomen
en aan de waterkant hebben we in het begin stiekem knotwilgen geplant. De tuinen
in de omgeving zijn veel minder groen, dus onze tuin werkt min of meer als een
magneet op vogels. Dat komt
ook door al die hoge bomen
eromheen, en omdat de vogels
die sowieso al in de tuin zijn
voor het voer, op hun beurt
passerende vogels aantrekken.
Op 300 meter afstand beginnen de eerste akkers (met Gele
Kwikstaart) en op 600 meter
de weilanden langs de Amstel.
De Westeinderplassen liggen
op 500 meter afstand, en de
Geerplas (bij Langeraar) is drie
kilometer ver.

De Gierzwaluw
kanarie-achtige gejodel. We zijn ook blij dat de Huismussen na jaren weer terug
zijn, deze winter hadden we er zomaar dertig. Vraag niet hoeveel we uitgeven aan
vogelvoer! Ringmus hadden we ook heel wat jaren maar dat lijkt helaas voorbij. In
de winter hebben we veel Vinken en een enkele keer ook een Keep. Sijs komt soms
op de elzenproppen af, van elzen die ik, toen we hier kwamen wonen, meegenomen
had uit de Botshol na het wintervrijwilligerswerk om de rietvelden op te schonen. De
berken die ik daaraan overhield staan in de voortuin en zijn inmiddels hoger dan het
huis. In die berken zie ik vanuit mijn studeerkamer vaak Tjiftjaf, maar ook wel eens
Vuurgoudhaan en zelfs een keer een Bladkoning. Het kwartet Zwartkop, Tuinfluiter,
Grasmus en Braamsluiper laat zich ook af en toe zien en horen in de tuin (alle vier
zelfs zingend), maar dat is steeds van korte duur, hooguit een paar dagen. Nee, dan de
Kleine Karekieten die in de rietzoom achter het huis broeden, die komen in de zomer
regelmatig met hun jongen in de tuin foerageren, waarbij de appelbesstruiken favoriet
zijn. Bosrietzanger hadden we eens in juni een paar dagen zingend achter het huis,
maar het werd niks. In twee jaren hadden we zelfs Spotvogel een dagje zingend in de
tuin, een mirakel.
Bonte Vliegenvanger hebben we verspreid over de jaren vier keer in de tuin gezien,
één keer zelfs zingend bij een nestkastje. Een Grauwe Vliegenvanger bleef eens in
juli een week lang in de tuin foerageren. Tijdens de invasieve doortrek van Zwarte
Mees in het najaar van 2003 hadden wij er ook twee op bezoek, een mooie treffer
natuurlijk. Moeilijker verklaarbaar is de Boomklever die eens in juli langskwam;
het dichtstbijzijnde broedgebied zal het Amsterdamse Bos zijn, op 8 km van ons

Bonte Vliegenvanger, 23 april 2019
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huis. Zwarte Roodstaart was er in het begin nog, toen er nog gebouwd werd in
de omgeving. Gekraagde Roodstaart komt op trek verrassend vaak even pauzeren
in onze tuin, met name rond de 20e september en begin mei. IJsvogels schoten
een paar keer over het water achter het huis, in de maanden september, oktober
en december, maar ook dit voorjaar, dus wie weet broedt hij in de buurt. Dat zou
dan bij het grondbedrijf van de gemeente kunnen zijn op 400 meter van ons huis.
Daar is sinds enkele jaren ook een kolonie Oeverzwaluwen, dus ook die zien we
langskomen.
Op 7 april dit jaar landde een Beflijster in de boom naast ons huis. In strengere
winters hebben we wel eens een verdwaalde Kramsvogel in de tuin, maar bijvoorbeeld ook een paar keer Houtsnip. Eens zagen we vlakbij huis een Waterral op
het ijs. We wisten dat we die vanuit de tuin zouden kunnen zien, dus gauw naar
huis gelopen en daarna bijgeschreven op de huislijst. Een paar jaar later vroor
het nog harder en toen liep een Waterral gewoon in de tuin te scharrelen. Aan
het begin van de Pestvogelinvasie van december 2000 hoorden wij er eentje in de
straat, maar we kregen hem niet te zien. Een Rietgors kwam eens op een kille saaie
winterdag wat eten op de voederplank. Spreeuwen hebben we in de winter soms
in flinke aantallen. Een Sperwer kwam daarvan een keer profiteren, hij peuzelde
het slachtoffer vlak voor ons raam op. Het hele jaar door komt er trouwens wel
eens een Sperwer langs, wat wordt aangekondigd door mezen die luid roepend de
bomen en struiken in schieten. Maar vaak slaan de mezen loos alarm, bijvoorbeeld
als er een Houtduif laag overvliegt.

Sperwer, 2 mei 2020
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Het absolute hoogtepunt op onze huislijst is de Draaihals die zich op 1 mei 2017
uitgebreid tegoed kwam doen aan de mieren in de tuin. Zoiets geeft onmiddellijk een
paar dilemma’s. Blijf ik kijken zonder kijker of durf ik me te bewegen om de kijker te
pakken. Of probeer ik zo snel mogelijk de camera te pakken, ook al heb ik de vogel
maar twee seconden bekeken. En hoe sein ik Nollie in dat ze voorzichtig moet komen
kijken. Ach, uiteindelijk bleef hij geruime tijd doorfoerageren op dat smalle klinkerstraatje in de tuin. Dat daar tussen die klinkers zoveel mieren zitten komt omdat we
ze niet bestrijden en ook omdat we er niet spuiten tegen het ‘onkruid’, wat ook wel
te zien is op de foto. Wat een mazzel, een Draaihals in je tuin. Maar dat hij onze tuin
verkoos komt ook omdat de andere tuinen minder groen zijn.

Overvliegend
Van de tientallen vogelsoorten die we alleen overvliegend gezien of gehoord hebben
is Kraanvogel wel de meest merkwaardige. We stonden thuis de auto uit te pakken na
een reisje naar de Kraanvogels van het Lac du Der in Frankrijk (Diepholz was toen
nog niet in beeld), en ineens hoorden we Kraanvogels! We zagen ze nog net in de
lichte nevel overvliegen, maar we kondenen onze oren en ogen haast niet geloven,
wat een toeval.
Ons huis heeft een dakterras en dat is natuurlijk ideaal om overvliegende vogels te
zien. Je moet er wel echt even voor gaan zitten en maar wachten tot er wat overvliegt, maar dan heb je ook wat, bijvoorbeeld vijftien steltlopersoorten: Scholekster,
Kleine Plevier, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Watersnip, Grutto, Regenwulp,

Draaihals, 1 mei 2017
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Vuurgoudhaan 15 oktober 2017

Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Witgat, Bosruiter, Oeverloper. Dit
gaat natuurlijk deels op geluid, maar we zagen ze ook, aan nachtelijke geluidsopnamen om nog meer soorten op te pikken doen wij niet. Ooit zagen we vanaf het
dakterras een Roerdomp vliegen, en op een late zomeravond hoorden we vanaf het
dakterras in de verte jonge Ransuilen roepen. Ganzen, eenden, meeuwen en sterns
zien we overwegend als overvliegers, hoewel Krooneend ook ineens een keer in
het water achter het huis zat, en Visdief ook wel boven het water achter ons huis
hangt. Zwartkopmeeuw hebben we ook een paar keer zien en horen overvliegen, net
als Zwarte Stern een paar keer rond 25 april, op doortrek. Ook leeuweriken (Veld- en
Boomleeuwerik), zwaluwen (Boeren-, Oever- en Huiszwaluw), piepers (Graspieper
en Waterpieper, nog steeds geen Boompieper) en kwikstaarten (Gele, Witte en Grote
Gele) zien en horen we overvliegen. Er vloog zowaar ook eens in augustus een groepje Kruisbekken over, en ook eenmaal een Appelvink en een paar keer Barmsijzen.
Een roofvogel is natuurlijk waar je vanaf het dakterras het meest op hoopt, maar
dan heb je echt een lange adem nodig. De watertoren van Aalsmeer, waar al jaren
Slechtvalken broeden, is maar drie kilometer van ons huis, en we hebben deze valk
drie keer langs zien scheren. Een Boomvalk joeg eens in juni op zwaluwen en in augustus op insecten. Havik vloog ooit in augustus over, en Buizerd hangt regelmatig
in de lucht. Wespendief trok een keer in augustus over, een vergelijking met de lokale Buizerd vergemakkelijkte de determinatie. Bruine Kiekendief broedt niet ver van
huis en die hebben we vier keer gezien, deels ook buiten de broedtijd. Het wachten
is natuurlijk op een doortrekkende Visarend of Zwarte Wouw of een rondzwervende
Zeearend, maar ja, hoe lang moet je dan wel niet op het dakterras naar de lucht
blijven staren. Het moet ook weer niet te gek worden natuurlijk.
Wat blijft er verder nog te wensen over, althans: welke soorten moeten zo langza-
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merhand toch wel eens kunnen?! Nou, Fuut in het water achter het huis, en Grote
Zilverreiger op slaaptrek naar de Geerplas, en nog een reeks eenden die zeker overvliegend gezien kunnen worden. Bonte Strandloper zou je toch een keer moeten kunnen horen op doortrek, net als Boompieper. Maar de kansen op nieuwe soorten voor
de huislijst worden daarna wel snel kleiner. Dan worden het van die voltreffers zoals
de laatste nieuwe soort, de Beflijster dit jaar in april, en dat was dus in een voorjaar
met opvallend veel doortrek van Beflijsters over Nederland. Als we nou toch ook aan
geluidsopnamen van nachttrek zouden doen, ja dan pikken we zeker nieuwe soorten
op. Maar het lijkt me zo’n gedoe. En uiteindelijk zijn de vogels die echt in de tuin
verschijnen het leukst, zoals die Bonte Vliegenvanger en natuurlijk die Draaihals.
Onze huislijst:
Aalscholver
Roerdomp
Blauwe Reiger
Ooievaar
Lepelaar
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Toendrarietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wilde Eend
Krooneend
Kuifeend
Grote Zaagbek
Wespendief
Bruine Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
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Kraanvogel
Scholekster
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Goudplevier
Kievit
Watersnip
Houtsnip
Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief
Zwarte Stern
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Halsbandparkiet
Koekoek
Ransuil
Gierzwaluw
IJsvogel
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Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Waterpieper
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Pestvogel
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Beflijster
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop

Bladkoning
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Barmsijs
Kruisbek
Appelvink
Rietgors

DIGISCOPEN MET JE SMARTPHONE = PHONESCOPING

De Gierzwaluw

Fotograaf voor een prikkie

Janneke Vorst

B

egerig heb ik staan kijken naar allerlei apparatuur, maar
een telescoop is voor mij echt te duur. Maar een smartphone en een goede verrekijker had ik wel. Voor €33,50
heb ik, met een statief van een videocamera, een poor man’s
digiscoop gemaakt. Het resultaat is verbluffend!

Verrassend goed resultaat
Mijn zoon maakte in een opwelling een foto (lepelaars in Haarlemmerliede) door
mijn verrekijker met zijn – immer in zijn hand gekleefde – smartphone. Het resultaat was verrassend goed. Ook mijn iPhone maakt prachtige foto’s, de werkelijkheid
wordt zelfs iets mooier lijkt wel. Dát ging ik ook proberen. Veel mislukkingen (wazig, veel zwarte randen, lucht, soms een foto van een schoen) maar ook een “lucky
shot“. Zoals deze foto in het Ilperveld met allerlei soorten in één beeld.
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Handen tekort
Het valt niet mee om je toestel precies voor de verrekijker te houden, de vogel (scherp!)
in beeld te houden, en ook nog eens op het juiste moment af te drukken. Je komt drie
handen tekort. Ik ging op zoek naar een oplossing en vond uiteindelijk een smartphone-adapterring in de webshop van de Vogelbescherming voor €11,99. 37 mm past
op mijn verrekijker (55 mm dus niet, iemand interesse?). Deze zwarte plastic ring moet
je zelf op een extra telefoonhoes plakken. Hardcase gekocht (€€10) en dan heel precies
plakken met montagekit en goed laten drogen. Dat zeg ik er nadrukkelijk bij, want
bij mijn eerste poging om een Bergeend te fotograferen, viel de ring eraf. De tweede
lijmpoging lukte wel. De iets opstaande rand heb ik vlak gemaakt, ik heb andere kit
gebruikt en volgens de instructies laten drogen.

Montage op statief
Nu kwam ik nog maar twee handen tekort. Wat had ik nog nodig?
Een tussendingetje om mijn verrekijker op het statief te monteren.
Ook dat bleek te bestaan. Bij Foka bestelde ik een First Statiefadapter
Special Small voor €11,50. Op deze foto is de adapter op het snelkoppelingsplaatje van het statief bevestigd. “Op de meeste verrekijkers
zit vooraan de middenbrug een statiefaansluiting waar deze adapter
ingeschroefd kan worden. De andere zijde gaat op het schroefdraad
van het statief. “ Ook op mijn verrekijker bleek een dopje te zitten dat
ik durfde los te draaien.

Afstandsbediening
Dit begon er op te lijken! Nog maar één hand tekort had ik nu. Een
afstandsbediening voor de camera op mijn telefoon. Dat bestaat
natuurlijk. Maar hoe zit dat ook al weer? Zwaaien naar je selfiestick, praten tegen Siri, weer een korte zoektocht naar een slimme
oplossing. Die bleek ik al in huis te hebben, de volumeknop van de
oortjes werkt als afstandsbediening. Sluit de kabel met de oordopjes
en volumeknop aan en start de camera-app. In fotomodus: Druk op
het +- knopje van de volumeknop (aan het kabeltje) om een foto te
maken. En een extraatje: In filmmodus: Druk op het +- knopje van de volumeknop om
de filmopname te starten en druk nogmaals op het +-knopje om de opname te stoppen.

Naar buiten
Het was tijd voor het veldwerk! Nou ja, op een vaste positie in de tuin. In een half uur
had ik een Koolmees, Heggenmus en een Huismus op de vetbollen. Een geoefend fotograaf ziet het meteen: tegenlicht. Met goede apparatuur ben je niet meteen een goede
fotograaf. Nu nog veel oefenen en geduld… Wie is geïnspireerd en gaat aan de slag? Ik
hoor het graag: info@blijevogelswesterpark.nl
Links en foto’s: www.blijevogelswesterpark.nl/fotograafvooreenprikkie/
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Van Amsterdam naar Gibraltar 4 (slot)
Column Jacques Grégoire

J

acques Grégoire is kunstenaar en wandelt voor het tweede deel van zijn kunstproject van Amsterdam naar Gibraltar, in het spoor van de trekvogels naar het zuiden.
Voor de Gierzwaluw zet hij zijn observaties op papier van de vogels en alle bijzonderheden die hij tegenkomt op deze reis van een jaar. Het is een kunstwerk, deze tocht
langs de Maas, de Saône en de Rhône en vervolgens de kust van de Middellandse Zee,
op zoek naar de basis van Europa door onderzoek naar de geomorfologie en de daaruit
voortkomende verspreiding van vogels over het continent. Elke dag schetst en aquarelleert hij het veranderende landschap en portretteert hij in inkt de vogelsoorten die hij
tegenkomt. Dit is de laatste aflevering van dit deel van de reis.
Het is 6 oktober en ik vertrek vanuit
de kustplaats Almeria richting het binnenland. Door de lange en droge zomer
staan de rivierbeddingen droog. Het is
de makkelijkste manier om je te voet
te verplaatsen zonder mensen tegen
te komen. De rivier de Andarax staat
volledig droog, maar overal staat wel
groen, wat vocht in de grond verraadt.
Uit dat groen stoot ik een Griel op en ik
schiet op goed geluk een foto van deze

bijzondere vogel in de vlucht. Ik had ze
gedurende de ochtenduren al wel gehoord, maar ze zien is een extra bonus.
De eerste tekenen van de vogeltrek laten
zich duidelijk aan de hemel zien door de
groepen leeuweriken die naar het zuiden
vliegen. In de avond vlak voor zonsondergang komen honderden Bijeneters
over, ze dalen even in het dorp, zitten
in wat bomen en trekken dan weer door.
Met de keuze om via het binnenland, via
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de Sierra Nevada, naar het zuidwesten
te gaan vermijd ik honderden vierkante
kilometers met plastic bedekte kassen langs de kust waar groente en fruit
onder worden geteeld. Er is werkelijk
geen normaal stukje grond meer ten
westen van Almeria. In het binnenland
is het beter, droog, maar het ziet er wel
natuurlijker uit. De noordzijde van de
heuvels en bergen is hier net iets groener
dan de west- en zuidzijde. Aan de groene
kant zie je leuke vogelsoorten zoals de
Kleine Zwartkop, Slechtvalk, Steenarend,
Rode Patrijs, Boom- en Kuifleeuwerik.
Twee nieuwe soorten zijn de Blonde en
de Zwarte Tapuit. De wandeling voert
langzaam de bergen in, terwijl ik nog
steeds alleen door droge rivierbeddingen
loop. Ik heb later gehoord dat deze droge
paden enkele maanden daarna veranderden in wilde, alles verwoestende stromen
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waarbij meerdere doden zijn gevallen.
Het is een land van extreme weersomstandigheden. Hoe hoger in de bergen
waarbij de temperatuur steeds aangenamer wordt, hoe meer groen en begroeiing
te zien is. Gemiddeld zie ik nu twintig tot
dertig vogelsoorten per dag. De Hop is er
weer, maar ook de Alpenkraai. De dorpjes waar ik langskom maken zich op voor
de jaarlijkse stierengevechten. Iedereen
loopt zenuwachtig en volledig uitgedost
door de met vlaggen versierde straatjes.
Uit de kerk wordt een Mariabeeld gedragen om even te laten luchten. Het volk
volgt de optocht en heeft geen tijd om
te kijken of te luisteren naar de honderden Gierzwaluwen die rond de daken
van het dorp vliegen. Buiten het dorp
slaat een Havik een Zwarte Spreeuw.
Het geluid van de Cetti’s Zanger klinkt
uit het riet en de Groene en Grote Bonte

De Gierzwaluw
Specht laten zich horen in het bos aan
de overzijde van het dal. Zo dor en
droog als het aan de kust is, zo groen
en vochtig is het inmiddels boven in de
bergen. Ik loop door een pas op 1300
meter hoogte en direct erachter zie ik
een lichtgroen stuwmeer. Rotszwaluwen
vliegen op een meter afstand van me
langs de witte stenen. Vanuit Granada
waar ik een paar dagen pauze houd
vertrek ik weer naar de kust richting
Malaga. Het weer is omgeslagen en er
zijn tropische regenbuien. De paden en
wegen veranderen in riviertjes maar
zijn een uur na de bui weer droog. Door
het dichte groen is het moeilijk vogels
kijken, maar Putters hoor ik in ieder geval de hele dag. Naast het vliegveld van
Malaga bevindt zich een natuurpark
waar Flamingo’s, Bonte Strandlopers, de
Rosse Grutto en andere steltlopers en de
Dwergarend vliegen. Geluidsopnames
zijn niet mogelijk vanwege het verkeer
op de snelweg en telkens stijgende
vliegtuigen, maar de vogels trekken
er zich niet veel van aan. Het laatste
gedeelte van Malaga naar Gibraltar loop
ik langs de Middellandse Zee met af en

toe een uitstapje naar het binnenland.
De aantallen vogels nemen zienderogen
af. De verscheidenheid ook. Soms gaan
er uren voorbij waarin ik nauwelijks een
vogel zie. Wanneer er weer een klein
stukje wetland is schieten de soorten
weer omhoog en zie ik Geelpootmeeuw,
Koereiger, Zwarte Roodstaart, Audouins
Meeuw en Kuifaalscholver. Vroeg in de
ochtend zie ik de jagers de heuvels langs
de kust intrekken om de vogels op de
trek neer te schieten. Het is een wonder
dat er nog vogels langskomen uit het
noorden waar al gedurende vijftig jaar
drie keer per jaar alle gewassen worden
bespoten om alle insecten te doden. Het
is een wonder dat er nog vogels zijn die
ergens iets te eten hebben kunnen vinden. Voor deze jagers is die kennis niet
nodig, zij zijn al generatie op generatie
bezig de vogels tijdens de trek te schieten
en zien misschien wel minder vogels,
maar ze zien ze nog wel. Ik heb voor
deze route gekozen om de vogels langs
de vliegroute te volgen van Amsterdam
via de rivier de Maas, Saône en Rhône
en uiteindelijk de Middellandse Zee naar
Gibraltar. Wanneer ik meer naar het
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westen door het binnenland van Spanje
was gegaan had ik veel meer en andere
soorten vogels gezien. Maar het was
een keuze om het zo te doen en een
bevestiging dat er in ieder geval minder
soorten zijn en dat de natuurparken
zoals de Camargue en de Ebro-delta een
farce zijn. Op papier klopt het wel, in
werkelijkheid is het niet meer bijzonder. Met de laatste twee dagen wandelen en een tocht door het boeven- en
drugsstadje La Linea de la Conception
eindigt deze reis boven op de berg van
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Gibraltar waar ik een mooi uitzicht heb
op de zee. Boven me cirkelen honderden Slangenarenden, een mooi afscheid
van een lange, bijzondere tocht die me
veel inzichten heeft gegeven over de
stand van de natuur in dit gedeelte van
Europa. Heftig en ook wel ontluisterend. Er staat ons nog heel veel werk te
wachten om de natuur en de vogels van
Europa te beschermen, te beginnen met
educatie.
Door kennis te delen kunnen we een
verschil maken.

DIGITALISERING, HISTORIE EN DE WAARNEMINGENRUBRIEK

De Gierzwaluw

Waarnemingen uit 1963

KeesJan van Bergeijk

R

uud Wolterman en ik zijn de afgelopen twee jaar bezig geweest met het digitaliseren en plaatsen van de artikelen uit onze uitgaven Mededelingenblad en
De Gierzwaluw op de website Natuurtijdschriften.nl, onderdeel van Naturalis.
In december 2018 hebben wij met het uploaden van de artikelen van De Gierzwaluw 2018 daar voorlopig een laatste hand aan gelegd. We kwamen er wel achter dat
wij bij het invoeren de gehele eerste jaargang van het Mededelingenblad uit 1963
over het hoofd hadden gezien. Er wordt in dit eerste Mededelingenblad onder meer
verhaald over de oprichting van de Vogelwerkgroep onder de hoede van de KNNV;
de contributie van de vereniging bedroeg in 1963 twee gulden. Deze eertijds getypte
en daarna gestencilde uitgave kan wegens de moeilijke leesbaarheid niet worden
gereproduceerd in De Gierzwaluw. Het hele blad is echter wel als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van de VWGA, tabblad De Gierzwaluw/Vorige eeuw.
Waar wij spreken over een excursie had men toen “Waarnemingstochten in groepsverband” (op de fiets). In het Mededelingenblad van 1963, nummer 1, staat ook de
eerste echte Waarnemingenrubriek, met een aantal toch bijzondere observaties. Nu,
na 58 jaar, is de Waarnemingenrubriek nog steeds een vaste rubriek, en een goed
voorbeeld van “Van leden Voor leden”. Hieronder een uittreksel van het betreffende
artikel uit jaargang 1963.
Waarnemingen rondom en in Amsterdam (uitgezonderd het Amsterdamse Bos) in
1962 door J. de Roever en G.J. Oreel
grote zeeëend
zwarte zeeëend
nonnetje
kwartelkoning

21/10
7/10,
28/12
10/5

slechtvalk
blauwe kiekendief
houtsnip

30/9
2/12
20/9
6/11
7/11
1/12
29/7
30/9
1/8
4/9
21/10

krombekstrandloper

kanoetstrandloper

1 expl.
1 expl.
1 mn.
1 expl. roepend en
gez.
1 expl.
1 expl.
1 expl.
1 expl.
1 expl.
2 expl.
4 expl.
8 expl.
2 expl.
1 expl.

Diemerzeedijk
Marken
Erasmusgracht
Sloterdijk

Diemerzeedijk
Marken
N.O. Begraafplaats
Sarphatistraat
Zorgvliet
Sloterdijk
Sloterdijk
Eemmond
Sloterdijk
Opgespoten veld
Durgerdam

Garrelfs
Bonten, Swart, Swart
Andries
de Roever, Oreel
Veling, de Roever, Oreel
Garrelfs, de Kruyf
Bonten, Swart
de Kruyf
de Roever
de Roever
de Roever, Oreel
de Roever, Oreel
de Roever, Oreel
Oreel
Veling, de Roever, Oreel
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temminksstrandloper

grauwe franjepoot
strandleeuwerik
zwarte roodstaart

waterrietzanger
waterpieper

bonte vliegenvanger
klapekster
pestvogel

frater

kruisbek

sneeuwgors

32

10/5

20 expl.

Sloterdijk

de Roever

1/9,
3/9
1/8
29/8
21/10
3/11
15/4,
7/10
11/10
31/8
21/10

2 expl.

Sloterdijk

Oreel

1 expl.
1 expl.
2 expl.
6 expl.
enkele exemplaren,
1 broedgeval
1 expl. zingend
1 expl.
1 expl.

Eemmond
Sloterdijk
Sloterdijk
Sloterdijk
Buitenveldert

de Roever, Oreel
de Kruyf, Swart
Veling, de Roever, Oreel
de Roever, Oreel
Brugman, Andriese

Amsterdam -WDiemerzeedijk
Opgespoten veld
Durgerdam

Brugman, Andriese
Oreel
Veling, de Roever, Oreel

de Roever
de Roever, Oreel
Stoechart, Swart
de Roever

31/12 3 expl.
4/11 20 expl.
2/12 100 expl.

Beatrixpark
Sloterdijk
Zorgvliet
bij zijkanaal FNoordzijkan.
Betondorp
Sloterdijk
Sloterdijk

28/12
14/10
9/12
29/9
7/10
12/10

Sloterdijk
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
O. Bijmerpolder
Zorgvliet

(oogstreep, donkere
poten, zeer weinig
gestreept op de borst,
geluid en groter dan
de graspieper)
7/10 1 expl.
2/12 1 expl.
11/11 25 expl.
18/11 1 expl.

15/10
15/10
17/10
22/9
4/11
2/12
28/12

tientallen
5 expl.
20 expl.
2 expl. overvl.
1 expl. overv.
10 expl.
50 exemplaren
aldaar
5 expl.
1 expl.
1 expl. overvl.
2 expl.
65 expl.
150 expl.
30 expl.
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Marken
Zorgvliet
Amstelkanaal
Marken
Sloterdijk
Sloterdijk
Sloterdijk

Bansbergen, Grauwert
de Roever, Oreel
de Roever, Oreel, Andriese
Andriese, Brugman
Garrelfs
Swart
Swart
Swart
Swart
Garrelfs
Bonten
de Roever
Oreel
Bonten, Swart
de Roever, Oreel
de Roever, Oreel
Andriese
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Dit zijn de belangrijkste waarnemingen, die door enkele leden van de V.W.G. Amsterdam zijn gedaan in 1962 (wij hebben ons hoofdzakelijk beperkt tot de tweede
helft). Het was helaas niet mogelijk om de waarnemingen van alle leden te verzamelen. De waarnemingen voor het volgende nummer dienen voor 10 maart (1963)
te worden ingezonden. Bij belangrijke waarnemingen kan men ons opbellen (volgen
6-cijferige telefoonnummers van de heren J. de Roever en G.J. Oreel). Hoewel de
waarnemingen critisch worden bekeken, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor
alle waarnemingen. Or./de R.
De gewaardeerde heren zouden eens moeten weten dat wij nu werken met de site
Waarneming.nl of zelfs, gewoon in het veld, direct onze waarneming invoeren via
een app op de mobiele telefoon of tablet. Opbellen?
Alle exemplaren van het Mededelingenblad (1963-1980) zijn inmiddels ook in te
zien op onze eigen website https://www.vogelsamsterdam.nl/de-gierzwaluw/
vorige-eeuw/.
Mocht u gaan kijken naar het Mededelingenblad of De Gierzwaluw op
http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=686370;keyword=vogelwerkgroep;
lookupmode=org.
en constateert u omissies, dan horen Ruud en ik dat graag, dit onder vermelding van
het bij het artikel horende recordnummer.

Met de typmachine getypte mededelingen uit ‘Het Mededelingenblad KNNV Amsterdam no 1, 1963
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Waarnemingen januari-maart 2020
Ellen de Bruin

FOTO: THEO VAN LENT

D

eze winter is de op één na zachtste winterperiode sinds 1900, net iets minder zacht dan de
winter van 2014. Januari is vooral nat. Begin
februari valt er wat hagel bij een minimale nachtvorst,
maar winterser wordt het niet. Maart is één van de
zonnigste maartmaanden ooit (gemiddeld 195 zonuren
tegenover een langjarig gemiddelde van 125 uur). Pas
in de laatste week van maart zijn er een aantal koude
nachten; eerder deze winter was het nog niet zo koud
(bron: knmi.nl).
Aan het einde van dit kwartaal zitten we en masse
binnen vanwege het Corona-virus, alhoewel… aan de
waarnemingen te zien wordt er nog aardig doorgevogeld.
Soorten die op landelijk niveau worden aangemerkt als (zeer) zeldzaam worden op waarneming.nl automatisch vervaagd, en ingestelde alerts voor de gsm worden uitgeschakeld. Dat
eerste maakt het iets lastiger deze rubriek samen te stellen; niet alle vervaagde waarnemingen zijn zichtbaar voor de lokale beheerder van adam.waarneming.nl.

Corvus corone, Rijksmuseum

Zorg dat je je waarnemingen van het volgende kwartaal tijdig hebt opgevoerd op waarneming.nl. Voeg bij interessante waarnemingen zoveel mogelijk informatie toe, zoals aantal,
geslacht, kleed, gedrag en telmethode; een kleine moeite maar een waardevolle aanvulling,
en bij (regionale) zeldzaamheden het liefst een bewijsplaatje of een geluidsfragment.
WATERVOGELS
Op 1/3 worden 2 Rotganzen gezien op het IJmeer bij IJburg (FvG). Op 20/3 vliegt er 1 over
de Zeedijk in Waterland (PR). De op 16/2 waargenomen Roodhalsgans in Polder Opperwoud
(Jip Binsbergen) wordt door een aantal mensen ook nog op 17/2 gezien. De vogel is niet
geringd.
Vanaf dit jaar staat de Grote Canadese Gans niet meer op de lijst van in Nederland voorkomende wilde vogels. De soort werd in het jaar 2000 op deze lijst geplaatst; destijds werden
de ondersoorten canadensis, parvipes en interior door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) bestempeld als potentiële dwaalgasten. Een analyse toont echter
aan dat de Europese populatie exoten (en dan met name de ondersoort canadensis) floreert,
terwijl de wilde populatie van de nominaat afneemt. Daarnaast bestaat er van deze ondersoort geen enkel bewijs van afdwalen richting Europa; de trekafstand is beperkt. Vanaf 2020
wordt de ondersoort canadensis door de CDNA dus weer als exoot beschouwd; alleen vogels
waarvan hard bewijs (ring, zender, isotopen) van een wilde herkomst bestaat, zijn aanvaard-
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baar als dwaalgast. Omdat er van interior en parvipes geen aanvaarde gevallen zijn, is
Grote Canadese Gans daarmee van de Nederlandse lijst afgevoerd (bron: dutchavifauna.
nl).
Kleine Rietganzen vliegen over de Aetsveldsche Polder; 3 op 7/2 en 19 op 14/3 (EdB,
RivD) een stuk minder regionale meldingen dan vorig jaar. Hoge aantallen Toendrarietganzen op Schiphol: ca. 100 op 4/1 en 18/1 (1e waarneming PM). Ook op 18/1, 137 vliegend in noordwestelijke richting over de Osdorper Bovenpolder (Jan van Blanken).
In de periode 6-9/1 is er een adulte Kleine Zwaan in de Bovenkerkerpolder (1e wrn. René
Wolbers). Op 10/1 zijn er 2 bij Kruithoorn (WvdS) en op 11/1 vliegen er hier 3 over in
westelijke richting (Lodewijk IJlst). Wilde Zwanen zijn er zoals te doen gebruikelijk in de
Aetsveldsche Polder met max. 11 vogels op 30/1 en 18/2 (René Beekvelt, GL).
De eerste Zomertaling wordt, net als vorig jaar, gezien op 12/3 op het Landje van Geijsel
(JW). Hoogste aantal hier is 5: (3 man, 2 vrouw; Edial Dekker). Ook in Waterland worden er een paar waargenomen. Hoge aantallen van Krooneend op de Gouwzee: 29/2 130
(Laurens Steijn) en 15/3 150 (Menno van Duijn).

FOTO: HANS VAN DE RAAPKAMP

Normaliter vermeld ik geen hybride vogels, maar een Ringsnaveleend X Kuifeend is dermate zeldzaam - het is zelfs een CDNA-beoordeel’soort’ - dat ik een 2kj mannetje toch
even noem; waargenomen in de Waterlandtak op 10/1 (Joep Jansen). Er is één eerdere
waarneming in de regio; een adult mannetje op 5 en 6/2/1993 in De Hoge Dijk.

Kleine Zwanen, Kruithoorn, 22 november 2019
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Op 17/2 worden 11 Toppers gezien op de Gouwzee (Marten Schmitz). Van half januari tot
begin maart pleistert een grote groep Middelste Zaagbekken bij IJburg; 1e melding 50 op
18/1 (John van der Woude), hoogste aantal 85 op 1/3 (FvG). Hoogste aantal Grote Zaagbek
is 39 (16 man, 23 vrouw) bij het niet meer toegankelijke kijkscherm op de Vijfhoek (EV);
niet alleen is de oever weggeslagen maar ook het houten loopbruggetje naar het scherm is
ingestort.
Op 27/1 wordt een 1e winter (2kj) IJsduiker gezien op het Nieuwe Meer, vanaf de zuidelijke
oeverlanden (1e wrn. André van Loon; logisch met zo’n achternaam: Loon is Engels voor
duiker). Vooral vanaf de noordkant is regelmatig van dichtbij te bewonderen hoe de vogel
rivierkreeften en (wolhand-)krabben vangt. De vogel is afwezig vanaf 9/2 maar opeens
weer aanwezig op 15/3 (Sietse Nagelkerke); er vanuit gaande dat het dezelfde vogel is, want
inde praktijk hoeft dat natuurlijk niet. Laatste wrn. 20/3 (PM). Op 28/1 is op dezelfde plek
ook een Roodhalsfuut aanwezig (1e wrn. NA), en in de korte periode 8-10/2 zwemt er 1 in
de Molenpoel bij Aalsmeer (1e wrn. ChrK).

FOTO: ROELY BOS

Een Kuifduiker zit in de periode 4/1-6/2 op het IJmeer tussen Uitdam en het Kinselmeer
(1e wrn. AS). Op 9/3 worden er 2 gemeld (André van Vliet). De Geoorde Fuut is lastiger dit
jaar; 1 ex. in de buurt van de Kinseldam in de periode 5/1-7/3 (1e wrn. FV), en op 20/2 2
ex. bij het vuurtoreneiland van Polder IJdoorn (Jelger Woudstra). Op 9/2 een opvallende

IJsduiker, Nieuwe Meer, 5 februari 2020
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waarneming in een sloot naast het vakantiepark ten noorden van Uitdam; “kwam invliegen vanuit de richting van Marken, was vervolgens kort ter plaatse en vloog weer terug”
(Jeroen van Paridon).
Op 25/3 worden 2 in noordwestelijke richting overvliegende Zwarte Ooievaars gemeld in
De Broekermeer (RVos).
Een vroege Lepelaar staat op 8/1 in de Bovenkerkerpolder (1e wrn. MG). Hoogste aantal
dit kwartaal zijn 7 in noordoostelijke richting vliegende vogels aan de Durgerdammergouw op 29/3 (EdB); niet veel.
De Roerdomp wordt dit jaar niet meer gezien in de Middelpolder, i.t.t. vorige jaren. Wel
is er een waarneming in De Hoge Dijk op 22/1 (Christiaan Both). Een 2kj Kwak zit op
10/2 in een boom op de Nieuwe Oosterbegraafplaats; “andere vogels raakten van slag
door de aanwezigheid” (Amber Ottenhof). Waren er vorig jaar geen Koereigers in het 1e
kwartaal, nu stapt er nog steeds 1 rond in Waterland (daar al lange tijd aanwezig sinds 18
mei 2019); met name aan de Durgerdammergouw en Rijperweg (velen). Soms worden er
2 gemeld. In de periode 15-18/3 verblijven er 2 in Polder de Rondehoep (1e wrn. Ricardo
Geraerds & JW).

ROOF VOGELS & UILEN
Een vroege Visarend wordt gemeld boven Weesp ’s ochtends vroeg op 24/3 (Onno Wildschut).
Behoorlijk veel waarnemingen van Blauwe Kiekendief dit kwartaal; met name in de
Bovenkerkerpolder (maar niet in maart) en Waterland. Op 27/3 wordt een adulte vrouw
Steppekiekendief waargenomen, laag vliegend door de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD).
Determinatie van adulte vrouwen is geen sinecure; maar roofvogelexpert Dick Forsman
bevestigde de soort. O.a. de vier (en niet vijf) vingers zijn een diagnostisch verschil t.o.v.
Blauwe Kiekendief.
In maart driemaal een overvliegende Rode Wouw op resp. 16/3 in Waterland (WP), 17/3
Polder de Rondehoep (S. vd Burg) en 25/3 over Zuidoost (Maarten Buijs).
In de maand maart worden aardig wat Zeearenden gemeld, waaronder geen adulte vogels.
Het is heel goed mogelijk dat het om verschillende vogels gaat, gezien de relatieve toename
in Nederland van deze vogelsoort. De vliegende deur wordt o.a. gezien in Waterland, Vijfhoek, Gaasperzoom, Middelpolder, Landje van Geijsel, Polder de Rondehoep en Botshol.
Op 31/3 wordt een overvliegende Ruigpootbuizerd gemeld aan de Atjehgouw in Waterland; “door de verrekijker duidelijk het borstschild, de eindbandering op de vleugels en
staart en de polsvlekken kunnen waarnemen” (Matthew Sprangers).
Naast enkele andere plekken wordt in de periode 7/1-18/3 in de buurt van Schiphol regelmatig een Smelleken gezien, steeds een vrouwtje (1e wrn. Cor Wies). Voor alle waarnemingen en vastgestelde territoria van Slechtvalk verwijs ik graag naar waarneming.nl; het
is te veel om op te noemen en een separate rubriek waard.
In de Bovenkerkerpolder worden er dit kwartaal maar liefst max. 4 Velduilen waargenomen (1e wrn. AS). Opvallende waarneming is een overvliegende vogel op 11/1 over begraafplaats De Nieuwe Ooster (WS).
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STELTLOPERS
De eerste Regenwulp arriveert al op 16/3, op het Landje van Geijsel: “zat in groepje van vijf
Wulpen; duidelijk veel kleiner postuur, veel kortere snavel en streping op kop goed herkenbaar” (Jan Meijer). Hier op 28/3 een opvliegend exemplaar, en op 24/3 3 invallende vogels
in de Aetsveldsche Polder (EdB).
In de lange periode 6/1-8/3 foerageren 4 Zwarte Ruiters in de zuidpunt van de Bovenkerkerpolder (1e wrn. MSch), en op 12/3 hier 8 vogels (MG). Hoogste aantal Witgat is 5 op 4/3
in de Bovenkerkerpolder (AJ) en op 25/3 Aetsveldsche Polder (EdB). In de omgeving van de
Vijfhoek en de Muider kust wordt net als vorig jaar een overwinterende Oeverloper waargenomen; 1e wrn. 20/1 Overdiemen (Willem van der Waal).
Hoogste aantal van Bonte Strandloper is 39 op 16/3 op Marken (WP). Hoge aantallen van
Kemphaan: 17/1 Bovenkerkerpolder 23 (AJ), 23/3 Landje van Geijsel 39 (FvG), 30/3 Marken
21 (NA) en 31/3 Polder IJdoorn 20 (WW).

MEEUWEN & STERNS

FOTO: KEES VAN DEN JDUNGEN

Slechts één melding van een Dwergmeeuw: 31/3 vliegend over Botshol (D.J. van Roest).
De eerste zomerkleed Zwartkopmeeuw worden gezien aan de Durgerdammergouw op 1/2
(EdB); 22 dagen eerder dan vorig jaar. Op 20 en 26/3 20 vogels in De Broekermeer (PR, RVos).
Laatste waarneming dit kwartaal van de geringde adulte Kleine Burgemeester in stadsdeel
Westerpark is op 26/3 (WP). Is het voor sommigen al lastig om een Pontische Meeuw te
herkennen, blijkt uit foto’s dat er meerdere hybriden rondhangen in Amsterdam: 18/1 en
8/2 Oosterpark (FvG, WvdS) en 21/1 Sloterpark (RR). Het gaat dan om Zilvermeeuw X Pontische Meeuw. Meeuwen met een typisch Pontische kop en een dikke zilvermeeuw-snavel.
De Pontische Meeuw werd lang als ondersoort van de Geelpootmeeuw beschouwd. De soort
komt onder andere voor rond de Zwarte en Kaspische Zee en broedt steeds vaker in Polen

Zwarte Ruiters, Bovenkerkerpolder, 16 januari 2020
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Bonte Kraai, Flevopark, 23 februari 2020

en Duitsland. In Nederland is de soort ook sterk toegenomen in aantal, en daarnaast wordt
hij ook steeds beter herkend. Hij heeft een kleine, ronde kop met een donker oog, een lange
snavel, lange poten en lange vleugels. Vogels in onvolwassen en winterkleed hebben vaak
een opvallend witte kop, gevlekte achterhals (‹boa›) en zwart oog. Jonge vogels zijn in
vlucht goed te herkennen aan de brede zwarte staartband en de binnenste handpennen die
licht/donker zijn, wat een luxaflex-effect geeft (bron: vogelbescherming.nl).

HOENDERS, DUIVEN & SPECHTEN
Vorig jaar niet gemeld in het 1e kwartaal, nu een aantal overvliegende Kraanvogels: 16/3
Thijssepark 3 vogels (RR), 22/3 Botshol 1 (Donny Dolman), en op 25/3 ’s ochtends 5 over
de Aetsveldsche Polder (EdB, RivD) en ’s middags 8 over zowel de Bovenkerkerpolder als
Zuidoost (MSch, WW).
De eerste Patrijzen op Schiphol worden pas gezien op 6/2: 6 vogels (EV).
In de periode 18-20/3 roept een Kleine Bonte Specht op de Vijfhoek (1e wrn. AS). Op 22/3
wordt een zingende vogel gemeld in de oostelijke Gemeenschapspolder (GL). Twee waarnemingen van 2 Groene Spechten: op 20/3 Oeverlanden-Noord (Maya Holwerda) en 26/3
Science Park (Tom Visbeek).

ZANGVOGELS
Hoge aantallen van Roek zijn 11 in De Broekermeer op 25/1 (FvG) en 14 in de Landsmeerderpolder op 9/3 (Henk van Alst). Op 28/3 bouwen er 10 aan 5 à 7 nesten in het Baanakkerspark in A’dam-Noord (Ruud Vlek). In de periode 15/2-1/3 bevindt zich een Bonte
Kraai in het Flevopark (1e wrn. WvdS). In de huidige eeuw een zeldzaamheid, maar in de
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laatste jaren van de vorige eeuw was er in de winter regelmatig een groep te vinden langs
de Poppendammergouw. De vogel in het Flevopark wordt door vele vogelaars, soms van
heinde en verre, bezocht.
De eerste Raaf van dit jaar vliegt over de Molenpoel op 8/2 (ChrK). Later volgen meer
waarnemingen, met name uit Amstelveen en Polder de Rondehoep.
Op 14/1 wordt in Landsmeer een Pestvogel gemeld, foeragerend op rozebottelstruik (Jan
van Emaus).
De in de regio vrij zeldzame Kuifmees wordt gemeld op 21/1 in De Pijp (Oscar Siegelaar)
en op 26/2 in De Riethoek (Bob de Vries). Beide waarnemers noemen de karakteristieke
kuif.
Overvliegende Boomleeuweriken worden gezien in het Diemerpark: 4 op 7/3 (FvG) en 1
over de Aetsveldsche Polder op 14/3 (EdB, RivD). Net als vorig jaar één waarneming van
Huiszwaluw in dit kwartaal: 26/3 Diemerpark (Richard van Rooijen). Witkopstaartmezen
worden gefotografeerd in Frankendael op 11/3 (Thomas Kruider) en in Zuidoost op 11 en
12/1 (WS).
Twee waarnemingen van Rietzanger dit kwartaal: 24/3 Haven Ballast (AS) en 28/3 Lutkemeer (Jeffrey van Rijgersma). Eén waarneming van Tapuit: op 30/3 een vrouwtje foeragerend aan de Poppendammerweeren (WvdS).Een Grote Pieper wordt alleen op 8/2 kortstondig waargenomen aan de Popperdammerweeren (WP, EdB, RivD); hij is daar wel eens
makkelijker te zien geweest. Een Oeverpieper wordt o.a. gezien op 14 en 16/3 op Marken
(FV, WP).
Meldingen van barmsijzen: 8/2 Flevopark 10 (“Ralph vb”) en 16/2 in het Koenenbos 5
Grote (EV).
De max. 8 Sneeuwgorzen op IJburg pleisteren daar tot 29/2 (laatste wrn. Piet van der
Werf). Wie weet is het daar de laatste keer, want er verandert helaas enorm veel op Blijburg.
Gebruikte afkortingen
AJ

Auke Jansen

GL

Gert Lagerweij

RivD

Ricardo van Dijk

AS

Adrie Streefland

JW

Jan Wies

RR

Rutger Rotscheid

ChrK

Christian Kooij

MG

Martin Gorter

RVos

René Vos

EdB

Ellen de Bruin

MSch

Michiel Schoonderwoerd

WP

William Price

EV

Els Velzing

NA

Niels Aagaard

WS

Will Schep

FV

Frank Visbeen

PM

Paul Marcus

WvdS

Wim van der Schot

FvG

Frank van Groen

PR

Pim Rijk

WW

Willem Wind
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Geluidsscherm langs de A10 Teun van Dijk

D

it stuk is een vervolg op het eerder met Martin Melchers gepubliceerde
artikel in De Gierzwaluw nr. 1, 2010. Allebei hadden we intensief contact
met dhr. J. Walters. Dhr. J. Walters heeft in de periode 1992-1999 jaarlijks de
broedvogels van het Rembrandtpark en het aangrenzende talud van de A10 tussen
Cornelis Lelylaan en Jan Evertsenstraat geïnventariseerd.

FOTO: TEUN VAN DIJK

Langs de parallel lopende Nachtwachtlaan en Staalmeesterslaan staan inmiddels
imposante platanen als straatboom, die een vloeiende overgang vormen tussen het
talud van de A10 en het Rembrandtpark. Langs beide lanen staan torenflats met
ernaast een parkeergarage, waarvan de daken een onderdeel van het Rembrandtpark uitmaakt. Om die reden zijn die daken geheel beplant. Elk garagedak heeft zijn
eigen aankleding gekregen met beplanting in een eigen kleur, daarmee vormen die
parkeerdaken als het ware een schilderspalet van Rembrandt, die zijn naam aan het
park heeft gegeven.
Bij de Postjesweg en de Jan Evertsenstraat heeft het talud een ‘oor’ gekregen, in het
ene geval met een torenflat en in het andere geval met het huidige Leonardohotel
(voorheen Ramadahotel / Getronics / AMRObank) en een dependance van de Hotelschool Den Haag.

Situatie bij onderdoorgang A10 met geluidsscherm en beplanting
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Broedvogelaantallen na plaatsing van de geluidsschermen in 2005
2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

5

10

13

7

6

6

11

8

6

Havik
Bosuil

1

Houtduif
Holenduif

1
5

1

Winterkoning

9

Roodborst

3

5

4

6

1

Heggenmus

2

3

3

3

2

Merel

8

4

11

14

8

9

2

1

2

1

2

3

1

2

1

3

5

Zanglijster

1

Zwartkop
Tuinfluiter

1
1

Tjiftjaf
Koolmees

7

2

5

9

4

5

Pimpelmees

5

4

1

5

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2

5

8

2

Staartmees
Boomkruiper

1

1

Zwarte kraai
Kauw

1
3

Ekster
Gaai
Vink

1

1

1

2

1

24

57

75

5
1

Groenling
aantal
territoria

43

49

54

In 2005 kreeg de A10 ter plaatse een hoog geluidsscherm, hiervoor moest de beplanting van het talud wel de nodige offers brengen, maar in de loop der jaren is alles
weer helemaal terug gegroeid als voorheen. Alleen het oor bij de Jan Evertsenstraat
heeft geen geluidsscherm gekregen.
In de tijd van de waarnemingen van dhr. Walters was er dus geen sprake van een
geluidsscherm, maar wel van een volgroeide taludbeplanting. Langs de rand van de
weg stond een houten beschotting tot ongeveer 1 m hoog.
Als we het resultaat van de jaren van dhr. Walters bekijken was de belangstelling van
vogels voor dit talud heel beperkt. Toch stonden er flinke bomen waarvan een aantal
hoog begroeid met klimop (zie foto) en met veel ondergroei. In deze klimopbomen
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2012

9

2013

11

2014

11

2015

9

1
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2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

12

13

17

5

2

2

8

4

8

8

7

10

11

4

1

6

2

3

3

4

4

3

1

6

2

4

12

12

9

11

6

6

1

1

1

4

3

2

2

3

7
8

11

8

2
2

8

3

3

2

1

6

3

5

8

4

6

4

5

1

2

1

1

3

2

4

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1
1

1

3

2

3

1

1

7

4

10

6

4

7

6

13

4

4

6

8

6

6

6

5

1

2

1

2

1

3

2

1

7

4

63

56

68

76

64

67

78

61

1

1
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Waarnemingen van Dhr. J. Walters
1992
Houtduif
Winterkoning

1

Heggenmus

1

1993

1994

1

1

1

1996

1
2

Roodborst
Merel

1995

1

1

1

3

2

3

1997

Tjiftjaf

1

1999

2
1

L
3

3

U

1

1

I

1

D

1

S
1

S

1

Staartmees

C
1

Groenling

1

E

2

1

Pimpelmees

2005
G

2

Zwartkop
Koolmees

1998

H

1

E
R

totaal aantal
territoria

M
3

3

7

10

7

6

6

1

vinden tegenwoordig diverse paartjes Kauwen en een enkel paar Holenduiven en
mezen een nestplaats.
De aanleg van het geluidsscherm had wel gevolgen voor de aanwezige beplanting.
Vooral de fundatie van dat scherm vroeg ruimte, maar daarnaast ook werkruimte om
e.e.a. te plaatsen. In het eerdere artikel waren de twee jaren na het plaatsen van het
scherm ter vergelijking meegenomen, maar de sporen van die aanleg waren toen nog
duidelijk zichtbaar. Daarna zou de beplanting haar plek weer opeisen. De tabel over
de jaren na de plaatsing van het geluidsscherm gaat dan ook een heel ander beeld
opleveren van de broedende vogels in dat talud, zowel in aantal broedparen als in
soortensamenstelling.
We kunnen aan de hand van deze tabel constateren dat de broedvogelpopulatie
na het plaatsen van het geluidsscherm duidelijk is veranderd. Het aantal soorten is
toegenomen en het aantal broedparen is aanzienlijk gestegen. Zelfs de vestiging van
een paartje Havik in dit gebied heeft geen direct zichtbaar effect op die broedvogelpopulatie te zien gegeven. Die Haviken slaan vaak Stadsduiven die zich vooral rond de
onderdoorgangen van de A10 ophouden en daar nestelen.
Dat het geluid van zingende mannetjes in het talud nu niet meer direct overstemd
wordt door het passerende verkeer op de A10 heeft voor de vogelwereld dus een
duidelijk positief effect gekregen. Dat is in de resterende taludstrook langs de A10 ter
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hoogte van het Leonardohotel dan ook duidelijk vast te stellen. Daar komt nauwelijks een vogel tot broeden.
Helaas is het nestelen van de Havik in 2019 geen succes geworden door verstoring
ten gevolge van het verblijf van een dakloze in de buurt van het nest.
Uit de tabel met de aantallen broedgevallen van 2006 en later kunnen we het volgende concluderen.
De Houtduif gaf een gestage stijging te zien, totdat vorig jaar de populatie aanzienlijk naar beneden duikelde (ten gevolge van een in de nabijheid verblijvend paartje Slechtvalken?).
De Holenduif is een onregelmatige broedvogel geworden, die pas verscheen na het plaatsen
van het scherm.
De Winterkoning is duidelijk toegenomen door herstel van de vegetatie, met name van de
ondergroei.
De Roodborst is een vaste broedvogel geworden en vertoont een lichte toename.
De Heggenmus werd broedvogel met gemiddeld drie broedparen, maar ontbreekt de laatste
twee jaar.
De Merel is flink toegenomen.
De Zanglijster is een onregelmatige broedvogel, die voor het geluidsscherm geheel ontbrak.
De Zwartkop vertoont een lichte toename ten opzichte van de schermloze periode.
De Tjiftjaf werd vaste broedvogel met in 2013 zelfs acht paar, daarna zien we afname en de
laatste twee jaar zelfs geen enkel broedgeval. In het Rembrandtpark zelf zien we in deze laatste
drie jaren ook terugloop.
De Staartmees werd min of meer vaste broedvogel.
De Pimpelmees is een vaste broedvogel met een wat golvend aantal paren.
Ook de Koolmees is vaste broedvogel geworden met een licht golvend aantal paren.
De Boomkruiper is een onregelmatige broedvogel.
De Ekster is vanaf 2008 broedvogel geworden met gemiddeld zes paar.
De Gaai is een sporadische broedvogel in het talud.
De Vink is een nieuwe broedvogel geworden met de laatste 2 jaar een duidelijke toename.

Literatuur:
J. Walters; De broedvogelstand van het Rembrandtpark te Amsterdam (Overtoomse
Veld). Maart 1996.
J. Walters, 1996: een vijfde jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark te
Amsterdam (Overtoomse Veld) November 1996.
J. Walters; 1997: een zesde jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark te
Amsterdam (Overtoomse Veld) December 1997.
J. Walters; 1998: een zevende jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark
te Amsterdam (Overtoomse Veld) Januari 2000.
J. Walters; 1999: een achtste jaar broedvogel-inventarisatie in het Rembrandtpark te
Amsterdam (Overtoomse Veld) Januari 2000
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Wat vinden de buren? John van der Woude
VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 54, 2020 nr. 1
Huiszwaluwen met 30% toegenomen
In 2019 zijn in totaal 1140 nesten van Huiszwaluw geteld in het Gooi. Dat is een
toename van 30% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste aantallen werden
gevonden in Weesp (275 nesten), Muiden/Muiderberg (145 nesten), Eemnes (145
nesten) en Eemdijk (118 nesten).

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 63, 2020 nrs. 1 en 2
Sibtjif
In de Ruigenhoekse polder net buiten de stad Utrecht had een vogelaar in januari 2020 een foto van een Tjiftjaf genomen en die geüpload naar Waarneming.
nl. Waarneming.nl maakte daar geautomatiseerd met bijna 100% zekerheid een
Siberische Tjifjaf van. De vogel werd nog een paar weken lang door vele vogelaars
waargenomen en gefotografeerd. Naast de kleedkenmerken (zie de vogelgids) is ook
het wat klaaglijk klinkend eenlettergrepig roepje een goed kenmerk. Mogelijk dankt
hij daaraan ook zijn (onder-)soortnaam tristis. Voor Waarneming.nl is tristis nog een
ondersoort van de gewone Tjiftjaf, maar voor veel anderen al wel een aparte soort.
Hij wordt inmiddels al zo vaak waargenomen in Nederland (in najaar en winter) dat
er geen beoordeling meer plaatsvindt door de zeldzaamhedencommissie CDNA.
Ravenwerkgroep
In Utrecht en het Gooi is een werkgroep actief om de broedgevallen van Raaf te
monitoren. Ooit werd Raaf uitgezet op de Utrechtse Heuvelrug. In Utrecht en het
Gooi zijn nu ca. dertien broedgevallen, in heel Nederland (vooral de Veluwe) enkele
honderden broedgevallen. Het meest spectaculair is wel het nest bovenin de TV-toren
van Mediapark Hilversum, op 140 meter hoogte! Een verslag over de periode 20072019 staat op vwggooi.nl/images/phocadownload/rapporten/285.pdf.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 52, 2020 nr. 1
Steeds meer Tapuiten in Amsterdamse Waterleidingduinen
De aantallen Tapuiten die op doortrek pleisteren in de AW-duinen nemen toe, en ook
laat in het trekseizoen nog. In 2019 heeft er lange tijd een territoriaal paartje rondgehangen. Deze grote aantallen worden vooral gezien in de Westhoek, het open en vrij
vlak stuk duin op ca. 700 meter ten westen van ingang De Zilk. Zelf zag ik ze daar
op 24 april dit jaar ook op diverse plekken.
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fm.vangroen@kpnmail.nl, MUS (Meetnet Urbane Soorten): ellen.de.bruin@hotmail.com
Schaarse en bijzondere broedvogels: Teun van Dijk, tr.vandijk@planet.nl
Coördinatie IJsvogels Jan Jongejans, jan.jongejans@tiscali.nl
Watervogeltellingen & midwintertelling: Jip Binsbergen, e.m.binsbergen@uva.nl
Waarnemingensecretaris: Ellen de Bruin, ellen.de.bruin@hotmail.com
Excursies: Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl.
Jeugdvogelclub: Annelies de Kleyn, anneliesdekleyn@hetnet.nl
Lezingen: Erik Klein Wolterink, e.kleinwolterink@planet.nl, 06-51109338
Website: www.vogelsamsterdam.nl
AVN: groups.yahoo.com/group/Amsterdams_VogelNet
Lidmaatschap leden: e17,50 Stadpas: e15,- Huisgenootleden: e4,50,
Betaling via NL 60 INGB 0005060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam
Postadres: Sint Gilleshof 8,1066 PZ Amsterdam
Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie
Deadlines van De Gierzwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober.
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