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et op: de locatie voor lezingen en bijeenkomsten is gewijzigd: Amstelpark, IVN gebouw Het
Paviljoen (gele letters). Vanaf de hoofdingang (Europaboulevard t.o. A.J. Ernststraat) is het 5 minuten
lopen: hoofdpad volgen naar rechts, dan 1e rechts, 1e links. Openbaar vervoer: bus 148 (Zuid-WTC), 69
en 169 (Amstelstation), station RAI. Tijd: 20.00u-22.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en
niet-leden. Vrijwillige bijdrage: 1 euro; incl. koffie of thee. Meer informatie: Edial Dekker, 020-6933140,
edial@hetnet.nl.
Voor de excursies van de VWGA geldt: Vertrek om 8 uur precies. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker
en eventueel warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de Vogelwerkgroep. Meld je
tijdig aan bij de desbetreffende excursieleider, met name bij auto-excursies.
Verzamelpunten: Molen De Gooijer hoek Funenkade - Zeeburgerkade. Café Oostoever Oostoever 1,
op het terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan eind Jan Evertsenlaan). Zorgvlied toegangshek
begraafplaats Amsteldijk. Stadionplein parkeerplaats tussen de twee FEBO’s.

Zo 17 september: Diemerpark, Vijfhoek, Overdiemerpolder ochtend-fietsexcursie
De najaarstrek is een spannende tijd langs de zuidkust van het IJsselmeer. We laten ons verrassen…
Excursieleider: Martijn Voorvelt, 020-6634717, martijnvoorvelt@freeler.nl
Verzamelen: Molen De Gooijer
Di 3 oktober: Lesbos lezing Otte Zijlstra
Otte vertelt over Lesbos, ‘de parel van de Egeïsche Zee’, gelegen op een steenworp afstand van Turkije en
op de vliegroute van de Zee van Mamara en de Bosporus. Door deze ligging is het erg in trek bij vogels die
in het voorjaar naar het noorden vliegen om hun broedgebieden op te zoeken. Een duik in het zoete water
van Lesbos is zeer welkom na het vliegen over zout water. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de
winter kunnen we veel reigerachtigen aantreffen op het eiland en ook Vorkstaartplevier en Zwarte Ibis.
Oosterse invloeden laten zich gelden in de vorm van Smyrnagors en Turkse Boomklever.
Zo 8 oktober: Pelagische tocht Noordzee bootexcursie
In de herfst op de Noordzee: eindelijk de kans om allerlei zeldzame zeevogels te zien. Vanaf Neeltje Jans in
Zeeland vertrekken we om half acht om een dag lang zeevogels te kijken. We varen zo’n 30 kilometer op
zoek naar onder meer Vale Pijlstormvogels, Vorkstaartmeeuwen en jagers.
Indien de tocht wordt afgelast vanwege het weer (windkracht 8 of meer), dan krijgen de deelnemers het
betaalde bedrag terug. De eindtijd is circa 17.00u. Er is plaats voor 45 mensen.
Kosten: e 35 p.p. voor de boot
Opgeven: jan.timmer@oriolus.nl (of 020-6274332) én door overmaking van e 35 op gironummer
8196696 t.n.v. J. Timmer, Amsterdam onder vermelding van “pelagische tocht”.
Vertrek: zondag 8 oktober 07.30u werkeiland Neeltje Jans

4

De Gierzwaluw JAARGANG 44   NR 2   SEPTEMBER 2006

Zo 15 oktober:
Waterland-Oost ochtend-fietsexcursie
De eerste wintergasten en nog vol op doortrekkers in het
mooie Hollandse polderland.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938,
jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Molen De Gooijer

Za 21 oktober: Kinseldam beheerdag
Na de goede ervaringen van vorig seizoen (zie ook pag.
8) organiseert de Commissie Bescherming wederom
een beheerdag of “kaalplukdag” op de Kinseldam
(Hoeckelingsdam). Door zaailingen van voornamelijk wilgen
te verwijderen willen wij dit eiland behouden als een unieke
vogelbroed- en rustplaats in het zuidelijk deel van het IJsselBart en Merijn bekijken een libel op de
en Markermeer. Vooral de kale-grondbroeders en trekvogels
Kampina-excursie, 10 juni 2006
kunnen hiervan profiteren. Geef je op!
Informatie: Commissie Bescherming, 020-6265699 of 0297-565104
Opgeven: bescherming@vogelwerkgroepamsterdam.nl
Verzamelen: 9.00 uur Parkeerplaats bij IJdoorn (ten noordoosten van Durgerdam)
Reservedag: Za 28 oktober; zelfde tijd, zelfde plaats

FOTO: ELLEN DE BRUIN

Activiteiten

Di 24 oktober: Tanzania lezing Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk
In oktober 2005, precies een jaar geleden, reisden Ricardo en Ellen twee weken door het noorden van
Tanzania. Ze bezochten bekende gebieden, zoals de Ngorongoro krater, de Serengeti, Arusha National Park
en Lake Manyara, maar ook het minder bekende Lake Eyasi. Ondanks het al behoorlijk toeristische karakter
van het land vallen er nog voldoende bijzondere vogels en andere dieren te zien, zoals Struisvogels,
Klipdassen en Jachtluipaarden.
Ricardo gebruikt vooral digiscoping, Ellen houdt het bij haar 10x zoomlens. Dit maakt de serie afwisselend:
beelden van landschap tot en met detail.
Di 14 november: Vogels in Nederland lezing Chris van Rijswijk
Chris is woonachtig in Rotterdam en fotografeert veel langs het kust- en deltagebied. Zijn voorkeur
gaat uit naar uilen, Korhoenders en vinkachtigen. Deze soorten zijn dan ook stevig vertegenwoordigd in
zijn presentatie. Zijn digitale serie ‘Vogels van Nederland’ is een presentatie van ruim 600 afbeeldingen
over vogels in Nederland. Globaal lopen we door de vogels die we in Nederland kunnen verwachten.
Van Woudaap tot Strandleeuwerik en van IJsvogel tot Havik. Voornamelijk zijn het digitale, dus recente
opnames, maar ook enkele prachtige opnames uit ‘de oude doos’ zoals de Ivoormeeuw. Voor een
voorproefje kunt u een kijkje nemen op zijn website: www.birdshooting.nl.

Zo 19 november: Schiphol e.o. ochtend-fietsexcursie
De nationale luchthaven is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt als wilt gaan vogels kijken,
maar er zijn soms opvallend veel soorten te zien.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever
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Za 25 november: SOVON-dag De Vereeniging Nijmegen
Het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Zie ook www.sovon.nl.

Monitoring vogelsterfte
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Zo 17 december: Varkensland ochtend-fiets-/wandelexcursie
Varkensland is een vogelrichtlijngebied. Voor publiek is het alleen over het water toegankelijk, en buiten
het broedseizoen via een wandelpad, dat met vele bruggetjes evenzoveel waterlopen kruist. Er is kans op
Slechtvalk, Kleine Zwaan en andere wintergasten.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Molen de Gooijer
Zo 14 januari 2007: Nieuwjaarsborrel Het Paviljoen, Amstelpark
Tijd: 16.00 uur. Nadere informatie volgt.

Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch

D

eze keer vanuit het bestuur slechts enkele mededelingen.
Het boekje Vogelen in Amsterdam is bijna uitverkocht! Er zijn nog enkele exemplaren te koop via de
website of rechtstreeks bij Jip of bij mij. Een tweede druk zit er voorlopig niet in, want dat is een kostbare
zaak.
Vanaf volgend jaar kunnen mensen met een stadspas e 2,50 korting krijgen op de contributie.
Op 29 juni jl. ontvingen negen leden van de VWGA het diploma inventariseren na het volgen van de
cursus Inventariseren volgens de BMP-methode. Een vertegenwoordiger van SOVON was aanwezig.
Dit jaar zien we geen kans om op World Bird Watch (7 oktober) een activiteit rond trektellen te
organiseren. Op 8 oktober varen de meeste actieve tellers immers mee op de pelagische tocht in Zeeland
en het weekeinde daarop gaan we de Kinseldam kaalpukken.
Het is nog vroeg, maar hier zijn alvast twee belangrijke data: de nieuwjaarsborrel vindt plaats op
zondagmiddag 14 januari 2007 om 16.00 uur. De algemene ledenvergadering is gepland op vrijdag 23
maart 2007, 20.00 uur. Beide activiteiten vinden plaats in het IVN-gebouw Het Paviljoen in het Amstelpark.
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Za 9 december: Noord-Hollandse Natuurdag POFF Aristozalen
De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) organiseren de vierde Noord-Hollandse Natuurdag,
bedoeld voor alle natuurliefhebbers en natuuronderzoekers in de provincie.
Natuuronderzoekers presenteren hier hun meest recente onderzoeksbevindingen. Nico Buiten
spreekt over mossen, Peter Reijnders over zeehonden, Harm Niesen over libellen, Jelle Harder over
kamsalamanders, Menno Bart van Eerden over vogels op het IJsselmeer en Jaap Mulder over vossen. Klaas
Kaag vertelt over de inventarisaties voor de dagvlinderatlas en Kees Scharringa over de broedvogelatlas.
Meer algemene programmaonderwerpen zijn de natuur in Noord-Holland, belicht door fotograaf Danny
Ellinger, en de ecologie van water door Hans Roodzand.
Dit najaar wordt het definitieve programma bekend.
Plaats:
Aristozalen bij station Amsterdam Sloterdijk
Meer info: www.landschapnoordholland.nl/nhnatuurdag2006.php

Juveniele zanglijster,
raamslachtoffer 31 juli 2004,
Amsterdam-West

I

nformatie over vogelsterfte is vanuit verschillende oogpunten interessant. Welke soorten worden veel
aangetroffen, waar en wanneer vindt sterfte plaats, wat zijn de oorzaken en wat zijn de verschillen
tussen de soorten?
Om daar achter te komen is SOVON een speciaal monitoringproject gestart. Via het internet kan informatie
over dode en stervende vogels, alsook zoogdieren worden ingevoerd.
Er schijnt al een klein groepje van gedreven invoerders te zijn, die zelfs een groot deel van hun oude
gegevens hebben ingevoerd, waardoor het bestand al enige omvang heeft gekregen. Daarnaast is er een
aantal waarnemers dat slachtoffers langs vaste routes invult. Vooral verkeersslachtoffers, maar ook vogels
die op plukplaatsen worden aangetroffen. De site biedt de mogelijkheid om dergelijke details in te voeren.
Zo wordt duidelijk welke soorten door welke predator worden gepakt.
De website is interactief opgebouwd, zodat iedereen met de ingevoerde gegevens zelf bewerkingen kan
uitvoeren en selecties kan maken, zoals kaartbeelden. De huidige kaart met alle ingevoerde gegevens laat
zien dat meldingen over het hele land zijn verspreid, maar dat tegelijk een groot aantal meldingen van
vaste plaatsen komt. Lees meer op www.sovon.nl/dodevogels_invoer.aspx.
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Beheerdag Kinseldam 21 oktober 2006

Lesbos, het land van de wonderbomen

Commissie Bescherming van de Vogelwerkgroep Amsterdam

Peter Schrijver

FOTO: HANNA HIRSCH

n januari van dit jaar is de Kinseldam
(Hoeckelingsdam) door een groot
aantal enthousiaste vrijwilligers ontdaan van opgroeiende jonge boompjes.
Het doel hiervan is een vogelbroed- en
rustgebied in stand te houden, dat
uniek is in de wijde omgeving van
Amsterdam en in het zuidelijk deel van
het IJssel- en Markermeer.
Afgelopen broedseizoen hebben de
vogels daar dankbaar gebruik van
Avontuurlijk boottochtje naar de Kinseldam, 14 januari 2006
gemaakt. Het aantal broedparen van
Kokmeeuw en Visdief overschreed de
duizend. Er was een record aantal van
zestien paar Zwartkopmeeuwen en vier paar Dwergsterns. Ook Kluut en verschillende soorten plevieren
broedden er weer (Frank van Groen, AVN 21 juli 2006).
Inmiddels schieten de nieuwe zaailingen alweer omhoog. Alle reden om binnenkort opnieuw aan de slag te
gaan! We zijn er nu wat eerder bij en kiezen voor een dag in oktober om de eventuele vorst te ontlopen. De
zaailingen zijn dan ook beter zichtbaar omdat er nog wat blad aan zit.
Reserveer 21 oktober in je agenda en geef je op, met familie en vrienden!!!
Leden en niet-leden die mee willen doen kunnen zich opgeven bij de Commissie Bescherming door een mailtje te sturen naar bescherming@vogelwerkgroepamsterdam.nl of te
bellen naar een van onderstaande telefoonnummers.
Datum: zaterdag 21 oktober, met 28 oktober als reservedag voor het geval het weer tegen zit
Tijd: we starten om 9 uur ‘s ochtends en gaan, afhankelijk van de omstandigheden en ieders eigen conditie,
door tot diep in de middag
Plaats: parkeerplaats bij de windmolen bij IJdoorn, direct ten noordoosten van Durgerdam; Staatsbosbeheer
brengt ons in een bootje naar de overkant
Meenemen: laarzen of waterdicht schoeisel, werkhandschoenen, eten, drinken en eventueel een krukje
Meer uitgebreide informatie krijg je na aanmelding per e-mail, maar je kan ook bellen naar Annelies de
Kleyn (020-6265699) of Bert Verweij (0297-565104).
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Zwarte ibissen bij Kalloni zoutpannen; 23 april 2006

I

n alle vroegte verzamelden twintig man zich op Schiphol. Naast de Amsterdammers is er ook een
clubje uit Amersfoort bij. Eindelijk was het dan zover: de door Jan Timmer georganiseerde vogelreis
naar Lesbos kon beginnen. Met een uur vertraging vertrok uiteindelijk het vliegtuig. Na een tussenstop
op Kreta kwamen we aan op vliegveld Mytilene. Nog voordat we in de taxi of bus stapten werd de
eerste Geelpootmeeuw genoteerd. Na een wilde rit over het eiland kwamen we uiteindelijk aan bij de
appartementen Aegeon in Skala Kalloni, waar de groep twee weken zou verblijven.
‘s Middags wordt de omgeving verkend. In tegenstelling tot in Nederland schijnt hier de zon; met
de vogels zal het dan ook wel goed komen. Na driehonderd meter gelopen te hebben kunnen we al
Nachtegaal, Bonte Kraai, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik en Steltkluut noteren. Bij de West River zien we
vervolgens Kleine Zilverreigers, Zwarte Ibissen, een overvliegende Ooievaar, Strandplevier, een Kleine
Strandloper met een waterhoofd en de eerste waterschildpadden. Het is tijd om wat te gaan eten. Bij
het restaurant horen we de eerste Cetti’s Zanger en alsof dat niet genoeg is - het is pas de eerste dag
- vliegen er ook nog 40 Zwarte Ibissen over.
De eerste ochtend verzamelen we al om 6 uur om de nabij gelegen Kalloni II Poel te bekijken. We vallen
hier met onze neus in de boter: Woudaapje, Ralreigers, Zomertalingen, Steltkluten, Cetti’s Zanger,
Kuifleeuweriken, een flits van een Hop en heel veel Engelse vogelaars laten zich goed bekijken.
‘s Middags gaan we met de vier huurauto’s langs de kust naar het westen van het eiland. De verhalen van
Evert Pellenkoft hebben namelijk indruk gemaakt: iedereen wil naar het Ipsilou-klooster. Tijdens de autorit
zijn de krenten in de pap een Scharrelaar, een Roodkopklauwier, een Blauwe Rotslijster en een paartje
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Vogelaars in Skala Kalloni,
21 april 2006

FOTO:  COR VEENMAN

zoutmoeras. Dit is ook geen verkeerde rit: Vale Spotvogel, Grauwe Klauwier, Roerdomp, Waterral, Grote
Zilverreiger en Grote Karekiet. Meteen maar wat schelpen meegenomen voor de verzameling.

Izabeltapuiten. Bij het klooster genieten we van een schitterend uitzicht en gaan we vergeefs op zoek naar
Kerkuil, Paapje en Monniksgier.
‘s Avonds gaan we naar restaurant Sampoo; hier zullen we vaker gesignaleerd worden. De spectaculaire
paasviering mogen we van heel dichtbij meemaken. De olijfbomen willen goed branden op het dorpsplein.
En ik weet nu waar het afgekeurde vuurwerk blijft. Van alle kanten worden we door jong en oud bestookt
met afgekeurde strijkers. Dat we elkaar daarna nog konden verstaan was al fijn, dat Martijn nog vogels
kon horen was wel heel bijzonder, en mooi meegenomen.
Ten oosten van Kalloni bevinden zich de zoutpannen, een bijzonder goede vogelplek waar we
dan ook vaak te vinden zullen zijn. De meer dan 130 Flamingo’s zijn niet te missen, net zomin als
Steltkluten, Zomertalingen en Zwarte Ibissen. Vandaag werden verder 40 Vorkstaartplevieren, Steenuil,
Roodkeelpieper, Witwangsterns en een paar vertrouwde Grutto’s gezien.
De kustplaats Molyvos bevindt zich in het noorden van Lesbos. Onderweg hier naar toe gaan we op
zoek naar diverse soorten grasmussen. Zo spotten we Rüppells Grasmus, Baardgrasmus en Oostelijke
Orpheusgrasmus. Verder zijn hier Slechtvalk, Kuifaalscholvers, Yelkouanpijlstormvogels en Oostelijke
Blonde Tapuiten te zien. Tijdens een bergwandeling wordt de Hardoen, een grote hagedis die op typerende
wijze met zijn kop wipt, op de hoge rotspartijen waargenomen. Een wonderlijk boompje herbergt zes
vogels van verschillende soorten waaronder een Kleine Zwartkop en een Roodkopklauwier. Een Steenuil
wordt belaagd door een ‘Oblotap’, een Oostelijke Blonde Tapuit, en het gezelschap wordt uitgebreid met
een hondenpup, die zich vooral aan Wendy hecht.
De Turkse Boomklever is het doel van de volgende dag. Deze dag begint goed met drie Zwarte Ooievaars,
een Roodpootvalk en echte wilde Casarca’s. De wegaanduiding is wat minder. In een labyrint van smalle
steile straatjes gaan we op zoek naar het beginpunt van onze wandeltocht. Tijdens de wandeling vinden
we geen Turkse Boomklever, wel zingende Roodborsten en Wielewalen. Dan maar naar het Dipi Larssos
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Genoeg auto gereden, tijd voor een wandeling. We splitsen op in kleinere groepen. Luud brengt ons
‘s ochtends vroeg naar het nest van de Rotsklever. Onderweg zien we drie Zwarte Ooievaars, Griel,
Roodkopklauwier, Zwartkopgorzen en een Blauwe Rotslijster. Het nest is snel gevonden, de ouders
vliegen af en aan. In de lucht bevinden zich Slangenarenden, Arendbuizerds en een Sperwer. Als we even
op het zandpad stil staan, wordt het beetje water dat daar ligt bezocht door Huis-, Boeren-, Rots- en
Roodstuitzwaluwen.
‘s Middags toch maar even met de auto naar de zoutpannen. En ook nu weer niet tevergeefs. Naast de
algemene soorten zien we vijf Grielen, Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Witvleugel- en Witwangsterns. Op
de terugweg pikken we Hester op; de fiets met lekke band blijft achter.
‘s Avonds wonen we een diavoorstelling bij van Richard Brooks, de auteur van ‘Birding on the Greek
Island of Lesvos’. Met dit boek op zak struinen talloze vogelaars, al dan niet in busjes, het eiland af. Na de
diavoorstelling blijft het nog lang onrustig op straat.
We zijn weer helemaal klaar voor een goede autorit. De omgeving rond Sigri, aan de westkust van het
eiland, wordt bezocht. Onderweg zien we een doodgereden marter, een levende Moorse Landschildpad,
Raven, Ooievaars, Izabeltapuiten, Withalsvliegenvangers en een Boomleeuwerik. Bij Sigri besluiten we over
de stenen van het riviertje verder te wandelen. We horen Bijeneters en zien ze hoog overvliegen. Waarom
zo hoog? Ik hoor nog wat, het is Liesbeth die achtergebleven was. We rennen terug en verpletteren de
nodige kikkervisjes. Een dode boom is gevuld met acht Bijeneters, een schitterend gezicht. Als ze uiteindelijk
vertrokken zijn, wordt hun plek direct ingenomen door een Middelste Bonte Specht, die op zijn beurt plaats
maakt voor een Scharrelaar. Dit alles in vijf minuten. Ze bestaan dus echt, de toverbomen van Lesbos.
Verderop staat een grote groep Engelse vogelaars. Op advies van een vogelaar kijken we even verderop
op een heuvel. We zien hier de Wielewalen heen en weer vliegen. Hester verstoort de rust; ze ziet
een Scharrelaar, en nog één en nog één. Houdt het dan nooit op. Op de terugweg zien we een paar
Rotszwaluwen en een Smyrnagors, plaatselijk bekend als de Smirnoffgors.
De volgende dag is heel wat treuriger. Een deel van de groep gaat ons verlaten. De Amersfoortse groep
wordt wreed uiteengetrokken. Met Wendy verdwijnt tevens de plantenkennis. Marion en Marianne laten
voor ons een blik hondenvoer achter. Een welkome afwisseling op de maaltijden van Sampoo. Snikkend
gaan we op pad. Annemiek vindt een Hop op de rotsen, het diertje laat zich goed zien en horen. Er is
veel roofvogeltrek: Arendbuizerds, Slangenarenden, Boomvalk en Roodpootvalk vliegen voorbij. Tijdens
een bergwandeling zien we zes Roodpootvalken in een dode boom, Kleine Torenvalk, Slangenarend,
Roodkopklauwier, Boomkruiper, Zomertortels, een tak, Paapje, Cirlgors, Baardgrasmus, enkele hagedissen
en een dode koe. Hennie geeft anatomische les aan de hand van een overstekende landschildpad, en
als dank verwijdert Hans bij het beestje de aanwezige teken. Een terrasje hebben we wel verdiend. De
plaatselijke groenteman voorziet ons, ongeacht de hoeveelheid, voor twee euro van de nodige vitaminen.
‘s Avonds kunnen wij José en Tess, de toekomstige ezelrijders, in onze armen sluiten.
Sigri verveelt nog steeds niet en wordt opnieuw met een bezoekje vereerd. Het gerucht gaat dat er een
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Perzische Roodborst te zien is. Onderweg zien we, naast de algemene soorten, Slechtvalk, Kleine Klapekster
en Grauwe Klauwier. Aan de kust Yelkouanpijlstormvogels en Kuifaalscholvers. Snel naar de toverboom.
Deze is helaas leeg. Vanaf de heuvel zien we wel zes Wielewalen rondvliegen. En in de boomgaard zijn
twee Maskerklauwieren met nest. Terwijl de auto gedraaid wordt, scopen we even het riviertje. Woudaapje,
Zwartkopgors, Kleine Plevier en Bosruiter laten zich noteren. Bij de kust zien we een groep eco-toeristen
op zoek naar slangen. Jan maakt deze mensen wel heel erg blij. Hij geeft de coördinaten door van de
Ottomaanse Adder, het hoofddoel van hun reis. Het plasje met Klein Waterhoen en Woudaapje is snel
gevonden. Jan is getuige van een bijna-moordpartij, één van de rondvliegende Eleonora’s Valken slaat bijna
de wegvliegende Woudaap. Cor blijft nog even foto’s maken. Hierdoor mist hij de Perzische Roodborst. In
deze toverboom verschijnt verder een Maskerklauwier, een Koekoek en een Zwartkop.Vermoeid en hongerig
vinden we onze medereisgenoten in het restaurant. Zij zullen morgen in alle vroegte afreizen naar de
wonderbomen. ‘s Avonds horen we nog Dwergooruil en Kleinst Waterhoen.

terras twee Grielen en een Kleine Zilverreiger te zien. Uiteindelijk vertrekken we naar Molyvos om een boot
te regelen om de zeetrek te bewonderen. Het toeristenseizoen is echter nog niet begonnen en vergunningen
laten op zich wachten. Bij het kasteel zien we een Hardoen, Eleonora’s Valk en Alpengierzwaluwen. Ook
in het charmante haventje van Gavathas is geen boot beschikbaar. Na een kort bezoek aan het klooster
- Alpengierzwaluwen, Wielewaal en Arendbuizerd - gaan twee auto’s terug naar het hotel. De achterblijvers
gaan door naar de westkust. Na een heerlijke maaltijd aan het strand horen we nog wel de Dwergooruil,
maar zien we verder niets meer. We rijden in het donker verder. Na een korte onderbreking - we moeten
allemaal even helpen om een van de auto’s weer terug op de weg zetten - kunnen we onze nachtelijke
autorit langs afgronden voortzetten.
De volgende ochtend krijg ik van een KNVV-er de routebeschrijving naar een baltsende Rosse Waaierstaart.
Toch maar eerst even naar het Inland Lake. Deze plek stelt wederom niet teleur: naast de Klein
Waterhoenders, Kwakken en Woudaapjes zien we ook een Porseleinhoen. Bij de waterpomp worden we
door een dame spontaan getrakteerd op Griekse nootjes. Hier zien we een Perzische Eekhoorn, Bijeneters,
Roodkopklauwier en een paar honderd waterschildpadden. De Waaierstaart willen we nu toch wel zien.
De routebeschrijving klopt gedeeltelijk, maar om nou een rivier met de auto te doorkruisen is vragen om
moeilijkheden. Op een terras aan het strand komen we de Mythos-mannen Bert en Martijn tegen. Zij
hebben een juiste routebeschrijving en laten ons even later een baltsende Rosse Waaierstaart zien. Onze
tegenprestatie, het Porseleinhoen, werkt echter niet mee.

Een rustige ochtendwandeling met Gerard naar het Inland Lake. Volgens Wendy zou je hier struikelen
over de Kwakken. Nou dat willen wij wel beleven. Uiteindelijk vinden we het meertje. Het eerste waar we
over struikelen is Hester. Even verder kijken en ja, er is niets gelogen. Vijftien Kwakken, Woudaapjes, Klein
Waterhoen, Dodaars, Paapje en Europese Boomkikkers. En daar roepen ook al weer Bijeneters. In korte tijd
zien we zo’n 60 stuks overvliegen.
Om 14.00 uur vertrekken we met twee auto’s om op zoek te gaan naar het nest van de Turkse Boomklever.
De routebeschrijving is gedetailleerd, maar in het bos niet nodig. Een grote groep telescopen wijst ons de
weg naar het nest. De oudervogels en het jong laten zich goed zien. Drie Nederlandse vogelaars attenderen
ons op een zingende Balkanbergfluiter. Verder zien we hier Raven en Europese Kanaries. Op de terugweg
gaan we toch maar weer even langs de zoutpannen. Hier zien we Witvleugel- en Witwangsterns, Grote en
Kleine Zilverreigers, Ralreigers, Kemphanen en Zomertalingen. Later ontmoeten we in het restaurant de
Sigri-gangers. Ook zij hebben de toverbomen van Lesbos mogen aanschouwen. Zo zagen zij een Perzische
Roodborst met een Scharrelaar in één boompje, en later een suffende Nachtzwaluw op een rietstengel.
Ook hier het maandagochtendgevoel, het vertrek wil niet echt vlotten. Tijdens het wachten zijn vanaf het

De volgende morgen worden een paar wensen vervuld van enkele vogelaars. Zo zien we allemaal de Rosse
Waaierstaart, Hanny krijgt haar Witvleugelsterns en Leontien de Turkse Boomklever. We rijden verder
naar Vatera in het zuiden. Hier zien we enkele honderden Yelkouanpijlstormvogels voorbij vliegen. Op de
terugtocht zien we Roodpootvalken en Duinpieper en scoopt Martijn nog even een Aziatische Steenpatrijs op
een rotswand bij het Inland Lake.
De geplande boottocht gaat door de wind niet door. Een select gezelschap gaat op zoek naar de door Hans
bij de zoutpannen waargenomen Citroenkwikstaart. Het beestje laat zich al snel bekijken. Verder zien we
hier Grauwe Kiekendief, Steenlopers, Geoorde Futen, Krombekstrandlopers en een Grauwe Franjepoot in
zomerkleed. Cok zou nog graag een hele Griel willen zien. Dat is te regelen. Bij de West-River bekijken we
twee Grielen en als extraatje twee Vorkstaartplevieren.

Moorse landschildpad langs
de weg in Skala Kalloni,
22 april 2006
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Maar ook aan het Lesbosplezier komt een eind. ‘s Avonds houdt Hanny tijdens het afscheidsdiner een speech.
Zij zet Jan, de grondlegger van deze vogelreis, in de schijnwerpers. Ook Gerard laat zich niet onbetuigd: hij
nodigt ons uit om in het najaar in Amersfoort te komen vogelen. Met een ouzo in de hand toasten we op dit
aanbod en de zeer geslaagde vogelreis.
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Soortenlijst LesBos 21 april t/m 5 mei 2006
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Juveniele Groene Reiger langs het Jaagpad
25 april - 9 juni 2006

p dinsdagochtend 25 april 2006 werd Paul
Marcus gebeld door Rein Cremer van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Rein beweerde die
ochtend een kleine reiger te hebben gezien langs
de sloot langs het Jaagpad tussen het gemaal en de
Schinkel. Hij twijfelde tussen Woudaapje en Kwak.
Paul plaatste die dag de waarneming op het AVN;
hij vermoedde op grond van de beschrijving - witte
stippen op de bovendelen - dat het een 2e kj Kwak
was.
De volgende ochtend ging hij, met succes, op zoek
naar de vogel. Die avond werd ik na een fietsrondje
Amsterdamse Bos met Paul toch ook nieuwsgierig naar de kleine reiger en vroeg hem te wijzen
waar de vogel zich bevond. We vonden de vogel
al vrij snel terug in een overhangende struik langs
Juveniele Groene Reiger, Jaagpad, 29 april 2006
de sloot aan de rand van het Oeverland van het
Nieuwe Meer. Direct viel mij op dat de vogel wel erg
klein was voor een Kwak, de lichte vleugelvlek die zichtbaar zou moeten zijn voor een Woudaapje ontbrak.
Vreemd, dan toch een 2e kj Kwak maar dan wel een erg klein exemplaar?
Die avond spitte ik alle mij beschikbaar staande literatuur door. Ik concludeerde dat het kleed van de vogel
het beste paste bij 2e kj Kwak, maar kon de details niet met zekerheid voor de geest halen.
De volgende dag, 27 april, besloot ik na mijn werk de kleine reiger te fotograferen omdat ik toch nog steeds
twijfelde over de determinatie. Die avond reed ik met mijn digitale camera en telelens naar het Jaagpad en
vond de vogel vrij snel terug in de buurt van de struik waar ik hem een dag eerder in had zien zitten. Omdat
het bewolkt was maakte ik met diverse camera-instellingen opnames van de vogel om zeker te zijn dat er in
ieder geval één foto goed gelukt zou zijn.
Thuisgekomen bekeek ik de foto’s op de computer, maakte een selectie en bewerkte de foto’s zo min mogelijk om een natuurgetrouw beeld te behouden. Met een schuin oog keek ik nog naar de afbeeldingen van
Mangrovereiger en Groene Reiger in Jonsson en de ANWB-gids maar dit leek me te hoog gegrepen. Dit zou
dan immers of een escape, of een nieuwe soort voor Nederland zijn!
Ik besloot de beste foto door te sturen naar een aantal voor mij bekende vogelaars om hun mening te
vragen over deze vogel. Enkele personen reageerden op mijn verzoek en gaven hun mening maar er kwam
geen direct uitsluitsel met betrekking tot de determinatie.
De daaropvolgende dag las ik ‘s avonds de e-mail berichten en viel zowat van mijn stoel! De kleine reiger
werd die ochtend door Laurens Steijn naar aanleiding van de foto gedetermineerd als Groene Reiger of
Mangrovereiger. Laurens zocht de vogel op langs het Jaagpad en kon kort daarna concluderen op basis van
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Enkele weken na de ontdekking was het nieuwtje er af en was het mogelijk ‘s avonds alleen oog in oog te
staan met deze prachtige vogel. In het heldere water van het ondiepe slootje was te zien dat de vogel op
onder andere Stekelbaars, Kleine Watersalamander en insecten aan het jagen was. Bijna iedere keer dat de
vogel een prooi op het oog had, leek deze geen schijn van kans te hebben; alles verdween in een rap tempo
bij de vogel naar binnen.
De discussie met betrekking tot de determinatie van de vogel ging daarentegen nog voort. Hoe was een
juveniele vogel in zulk vers kleed het gelukt de Atlantische Oceaan over te steken? Een aantal vogelaars
twijfelde alsnog aan de determinatie gezien de kenmerken die tevens pasten op Mangrovereiger. Als de
vogel langer zou blijven dan zou op basis van de rui beter vastgesteld kunnen worden met welke soort we
hier van doen hadden.
De vogel bleef helaas niet lang genoeg: na enkele langdurige zoekpogingen in juni kon er geconcludeerd
worden dat de vogel vertrokken was. Er was nog een vervolgmelding: op 24 juni werd door Rutger Rotscheid en Teun van Dijk een vogel gezien in de Brettenzone die op de Groene Reiger van het Jaagpad leek.
Teun dacht in eerste instantie aan Kwak. Rutger vermoedde dat het de Groene Reiger betrof die in de
Bretten een nieuwe voedselplek had gevonden. Helaas zijn er die dag geen foto’s gemaakt en is dit niet
met zekerheid vastgesteld.
De CDNA zal waarschijnlijk nog dit jaar een uitspraak doen over de determinatie en aanvaarding van deze
mogelijke nieuwe soort voor Nederland.

FOTO: RONALD VAN DIJK

Ronald A. van Dijk

de donkere pet doorlopend tot aan de snavelbasis, de donkere lengtestrepen in de hals, de gele teugel en
de bruine tinten in de nek dat het een zeer waarschijnlijk een juveniele Groene Reiger betrof. Een nieuwe
soort voor Nederland!
De daarna ontstane gekte en discussie rond de vogel werd landelijk nieuws. Nadat de vogel via semafoon
en DB vogellijn bekend werd gemaakt werd het Jaagpad een soort bedevaartsoord maar dan voor vogelaars.
Alle ‘twitchers’ voor de Nederlandse lijst moesten de vogel nu zo snel mogelijk te zien krijgen en een groot
deel van vogelminnend Nederland bracht een bezoek aan de Oeverlanden. Zelfs Duitse, Belgische en Deense
vogelaars waren de daaropvolgende dagen aanwezig. Ook kwam de Groene Reiger op TV bij diverse omroepen. Cameraploegen interviewden eenieder die iets nuttigs over het reigertje dacht mede te delen. Gelukkig
bleef de vogel nog tot 9 juni op de plek en daarbij verplaatste hij zich steeds iets meer richting het oosten
van het Jaagpad om vervolgens weer terug te keren naar een van de slaapbomen aan de westzijde.

Poetsend in de
slaapboom,
29 april 2006
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In memoriam Bien van Drooge
(6 januari 1907 - 8 juli 2006)

Ruud Vlek

B

ijna begonnen we te geloven dat ze het
eeuwige leven had. Maar haar motoriek
trok het niet meer en zo is dan op zeer hoge
leeftijd het einde gekomen voor de ‘grand
old dame’ van de Amsterdamse ornithologie.
In de nacht van 7 op 8 juli 2006 overleed
Jacobina Helena Uden (Bien) van Drooge op
99-jarige leeftijd in een verzorgingshuis te
Amstelveen. Wij kijken terug op het leven
van een juriste dat merendeels besteed is aan
vliegende objecten: vliegtuigen en vogels. Met
name de laatsten vormden een passie, die de
tweede helft van haar leven vulde.

FOTO: KLM

Geboren in Dordrecht aan het begin van 1907,
ging zij na haar middelbare schooltijd in 1926
rechten studeren in Leiden. Toentertijd waren
vrouwelijke studenten nog ver in de minderheid. Zij had de pech dat ze afstudeerde in de
crisistijd van begin jaren dertig, waardoor ze
Bien van Drooge, 28 juli 1994
niet onmiddellijk als meesteres in de rechten
aan de bak kwam. Daarom deed ze een vervolgopleiding tot secretaresse bij het instituut Schoevers te Amsterdam. Dankzij de combinatie van deze
beide opleidingen werd ze op 25-jarige leeftijd aangenomen als directiesecretaresse bij de KLM op Schiphol
(1932). De burgerluchtvaart stond echter nog pas in haar kinderschoenen. De KLM verzorgde toen de eerste
lijnvluchten naar Londen en naar Nederlands-Indië.
Bien blikte in 1978 terug op haar beginjaren bij de KLM: “Het is nauwelijks voorstelbaar in hoe korte tijd
deze luchtvaart groeide tot wat zij nu is. Met onze Fokkers vlogen we in 12 dagen naar Indië, maar nachtvliegen, vliegen over oceanen, was er niet bij. Dat kwam pas geleidelijk na de oorlog. Naar Engeland vlogen
we zo lang mogelijk de kustlijn volgend, om op het nauwste gedeelte de oversteek over zee te maken. Er
werd nog vrijwel uitsluitend op zicht gevlogen, ‘huisje, boompje, beestje’ noemden we dat. De piloot vloog
van het ene bekende gebouwtje naar het volgende.”
Als juriste stelde Bien het contract op met de Douglas vliegtuigfabriek in Amerika tot aanschaf van de
eerste aluminium DC2-vliegtuigen; deze vervingen de toen nog houten Fokkers (1934). “Als ik dan ook rond
me heen keek in het verleden, en ook nu nog, heb ik nog steeds het idee wat een groot geluk ik heb gehad
destijds in deze functie terecht te zijn gekomen.” (van Drooge 1978).
Het is deze baan bij SPL/DL, de KLM Directie Luchtvaart op Schiphol (welke ze tot haar pensioen in 1968
vervulde), die haar na de oorlog van het vliegveld in vogelland deed belanden. Dat had weer alles te maken
met die andere grondlegger van de Amsterdamse ornithologie, Jac. P. Thijsse. Hij had in de tweede helft van
de jaren twintig in een artikelenserie over stadsparken in Europese steden in de Groene Amsterdammer de
stelling gelanceerd dat men zelfs de meest schaarse broedvogels midden in de stad kon verwachten mits
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men daarvoor de habitat creëerde. En zo broedde er in 1932 een paartje Dodaarzen in het Oosterpark.
In dat jaar werd een aanvang gemaakt met de uitvoering van Thijsse’s plan tot aanleg van een echt bos bij
Amsterdam, dat in de behoefte aan natuur bij de stad moest gaan voorzien. Zijn Amsterdamse ‘Boschplan’
zou in werkverschaffing worden aangelegd. Zo’n vijfendertig jaar leidde de fietsroute van Bien van Drooge
van de Cornelis Dopperkade in Nieuw-Zuid naar haar werk op de luchthaven door dit tot wasdom uitgroeiende bospark.
Ornithologisch had Bien een zeer late roeping. In de ledenlijsten van de Werkgroep Vogels van de afdeling
Amsterdam van de (toen nog niet Koninklijke) Nederlandse Natuurhistorische Vereeniging ontbreekt haar
naam. Haar vogelpassie ontluikt pas op 46-jarige leeftijd in de winter van 1953, tijdens een voorstelling
van een film over het Amsterdamse Bos gemaakt door de gebroeders Wim en Piet Brander. De laatste was
boswachter in het Amsterdamse Bos en tevens coördinator van de toen zieltogende Werkgroep Vogels van
de KNNV. In mei 1953 neemt ze deel aan een excursie door het Amsterdamse Bos o.l.v. Piet Brander, met de
personeelsvereniging van de KLM.
Daarmee is haar belangstelling voor vogels gewekt. Het Amsterdamse Bos had een grote aantrekkingskracht
op Amsterdamse vogelaars vanwege de landschappelijke diversiteit en de verscheidenheid aan soorten die
daarmee gepaard ging: Woudaapje, IJsvogel, Wielewaal, Kleine Bonte Specht, Grote Karekiet en zelfs Zwarte
Mees behoorden tot de broedvogels. Ook Bien raakte erdoor in de ban, en werd lid van de Vereniging Vrienden van het Amsterdamse Bos (1956). Kort daarop kwam het tot een bundeling van vogelaars actief in het
Bos en werd in 1959 de Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos opgericht, met Piet Brander als voorzitter en
Bien van Drooge als secretaris. Door aansluiting van vogelaars actief in andere stadsdelen groeide deze club
weinig jaren later uit tot de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam (1963). Bien stond als organisatrice aan de
wieg ervan.
Enthousiast en vol ijver begon ze aan het wegwerken van de administratieve achterstanden op het gebied
van de vogeldocumentatie van het Amsterdamse Bos. Alle handgeschreven jaarverslagen die Brander al
sinds 1948 niet meer had gepubliceerd werkte ze om tot keurig typoscript. Daarmee redde ze vrijwel de hele
naoorlogse waarnemingenreeks aan broedvogeldocumentatie over het Amsterdamse Bos (in archief VWGA).
Alleen hiervoor al verdiende ze het lintje dat haar later door de koningin is toegekend. Zelf startte ze omstreeks 1960 met het maken van kwartaaloverzichten van vogelwaarnemingen in het Amsterdamse Bos, een
rubriek die elk kwartaal achterin het Mededelingenblad van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam (sedert
1963) verscheen, en die ze tot 1980 volhield. Daarmee legde ze de basis voor een zeer grondige kennis van
het vogelleven in het Amsterdamse Bos. In 1962 publiceerde ze met Brander hiervan een samenvatting in
Het Vogeljaar, waardoor ook landelijk het Amsterdamse Bos bij vogelaars meer bekendheid kreeg (Brander &
van Drooge 1962). In 1968 werden de gegevens over 30 jaar vogelontwikkeling sedert de aanleg gebundeld
in de KNNV publicatie ‘De vogelwereld van het Amsterdamse Bos’ (Frieswijk, van Drooge et al. 1968). Nog
maar drie jaar later verzorgde Bien van Drooge hierop ‘Aanvullingen’, met alle belangrijke waarnemingen
sedert de afsluiting van Frieswijks avifauna (van Drooge 1971). Naast het Amsterdamse Bos organiseerde
Van Drooge, net als Brander in 1946, een vogelinventarisatie van alle Amsterdamse parken, waarbij Bien zelf
het Beatrixpark voor haar rekening nam. Ook startte ze een voorjaarsfenologie-reeks over het Amsterdamse
Bos, en verzorgde ze een rubriek literatuur en recensies (1963-1980). Feitelijk stond zij samen met Jopie E.
Brinkers gedurende ruim 15 jaar garant voor het uitbrengen van het Mededelingenblad van de vogelwerkgroep (1963-1978).
In een interview dat we in 1998 met haar hadden karakteriseerde zij de vogelwerkgroep uit die begintijd als
volgt: “Het was een kleine groep mensen en wij trokken veel met elkaar op. Wat ik bijzonder vond was de
verscheidenheid van de leden. Er zaten scholieren tussen, leraren en arbeiders, professoren en psychiaters,
conciërges en postbodes, en iedereen ging als gelijken met elkaar om. Dat was in die tijd wel bijzonder.” (van
Oers 2001).
In 1977 kon ze eindelijk op 70-jarige leeftijd aftreden als secretaresse van de KNNV Vogelwerkgroep Am-
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Herinneringen aan Mejuffrouw van Drooge
door jonge vogelaars van toen

Wat zij dus door de economische crisis van de jaren dertig en haar werk voor de KLM misliep aan een
juridische of wetenschappelijke loopbaan, compenseerde ze ruimschoots in haar vogelcarrière door belangrijk bij te dragen aan het documenteren van de avifaunistische ontwikkeling van het Amsterdamse Bos
over meer dan 30 jaar. Onmisbaar hiervoor was haar organisatorisch-secretariële werk, dat met de nodige
strengheid leidde tot nu hoogst waardevolle langjarige gegevensreeksen van voorjaarsfenologie, gebiedsinventarisaties en invasies van bijzondere soorten (Kruisbek 1963, Notenkraker 1968).

N

Vandaag, 13 juli 2006, is ze gecremeerd op begraafplaats Westgaarde. Haar inzet en prestaties dwingen
groot respect af.
Ruud Vlek, 13 juli 2006

Selectie van publicaties

Brander P.W. & J.H.U. van Drooge 1962. Steeds rijker wordt
het vogelleven van het Amsterdamse Bos. Het Vogeljaar
10e jg. nr. 2.
Buker J.B. & J.H.U. van Drooge 1972-1973. Inventarisatie
Noordkant Amsterdamse Bos. Mededelingenblad KNNV
Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 10 en 11.
van Drooge J.H.U. 1957-1980. Terugkeer zomervogels en
broedvogels in het Amsterdamse Bos. Mededelingenblad
KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 1-18.
van Drooge J.H.U 1963-1976. Jaarverslagen KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam 1963-1976. Mededelingenblad
KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 1-14.
van Drooge J.H.U. 1963-1980. Ontvangen literatuur. Mededelingenblad KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 1-17.
van Drooge J.H.U. 1964. Overzicht Kruisbek-invasie 9 aug.
- 2 dec. 1963. Mededelingenblad KNNV Vogelwerkgroep
Amsterdam jg. 2 nr. 1.
van Drooge J.H.U 1965. De Witkopeend (26 januari tot 27
febr. 1965 op het Nieuwe Diep). Mededelingenblad KNNV
Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 3 nr. 2.
van Drooge J.H.U. 1966-1967. Inventarisatie Noordkant
Roeibaan. Mededelingenblad KNNV Vogelwerkgroep
Amsterdam jg. 5.
van Drooge J.H.U. 1968. Resumé van waarnemingen van
de Notenkraker in het Amsterdamse Bos, 6 augustus t/m
10 november 1968. Mededelingenblad KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 6 nr. 3/4.
van Drooge J.H.U. 1971. Aanvullingen op ‘De vogelwereld
van het Amsterdamse Bos’, samengesteld door drs. J.J.
Frieswijk.
van Drooge J.H.U. 1979. Natuurpad het Amsterdamse
Bos no. 1. Instituut voor natuurbeschermingseducatie,
Amsterdam.
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van Drooge J.H.U. 1982. Index op het Mededelingenblad
van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam jaargangen 1 t/m
18 (1963 t/m 1980); vormgeving E.J.M. Veling, april 1984.
Frieswijk J.J., m.m.v. H. Arentsen, J.H.U. van Drooge et al.
1968. De vogelwereld van het Amsterdamse Bos. KNNV
Wetenschappelijke mededeling nr. 74, maart 1968.
Hartog A. & J.H.U. van Drooge 1968-1969. Inventarisatie
Noordkant Amsterdamse Bos. Mededelingenblad KNNV
Vogelwerkgroep Amsterdam jg. 6 en 7.

ooit zou ik haar Bien hebben durven
noemen, mejuffrouw meester J. H. U. van
Drooge, de vrouw die ik - jong gymnasiastje
nog - in de jaren zestig in het Amsterdamse
Bos ontmoette. Aan de noordkant, bij de drie
banken. Zij met kijker, ik zonder. Ze nam me op
sleeptouw en trakteerde op koffie en een gevulde
koek in boerderij Meerzicht, toen die nog echt
een ouderwetse uitspanning was. Mijn basis voor
het vogels kijken werd die middag gelegd en
verbreed. Veel uit die tijd zit in mijn hoofd, een
deel staat in een brief die ik Van Drooge stuurde
bij haar afscheid.
Ze was een opmerkelijke en buitengewoon aardige vrouw.

Guus van Duin

FOTO: Amsterdams Stadsblad, voorjaar 1984

sterdam. Nog deed ze het niet veel rustiger aan, want ze bleef nog drie jaar betrokken bij het redactiewerk
en produceerde na de naamsverandering van het Mededelingenblad tot ‘De Gierzwaluw’ (vanaf jaargang
19, 1981) nog een index op de eerste 18 jaargangen Mededelingenblad (van Drooge 1982). Net als al haar
voorgaande publicaties getuigt ook deze van een grote nauwkeurigheid en een indrukwekkende werkkracht.
In 1977 werd zij hiervoor gelauwerd met een erelidmaatschap van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam,
in 1984 ontving zij tevens het erelidmaatschap van de afdeling Amsterdam van de KNNV. Al eerder was zij
voor haar verdiensten voor de KLM geprezen met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
(april 1967).

Bien van Drooge in het Amsterdamse Bos
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I

k fietste in 1969 (met echte verrekijker!) door het Amsterdamse bos toen ik die aardige dame met dat
rode tasje achterop haar fiets tegenkwam. Ik had haar al eens bij de excursies met boswachter Piet
Brander gezien. In mijn ogen was ze toen al oud... Ze nam me mee naar roepende Wielewalen, gele flitsen hoog in de Essen, en een nest van een Grote Bonte Specht. De jongen hingen gillend uit het nesthol.
Jarenlang was de oude dame met de blauwe ogen mijn vaste date op zaterdag.
‘s Morgens om zeven uur troffen we elkaar bij de tribune en fietsten naar boerderij Meerzicht, waar we
het restaurant links lieten liggen om onze meegebrachte boterhammen in het bosmuseum op te eten.
Duizend herinneringen. Een IJsvogel bij de sluisjes, Kepen op de Elzenspeelplaats, een Fuut met jongen
(heel zeldzaam) op de Poel, een Buizerd (zeldzaam!) op de Zonneweide, een Grote Lijster, Putters bij de
radar, natuurlijk ook de Bosuilen bij de tribune, de typmachine en het mededelingenblad, de vergaderingen van de vogelwerkgroep in volle zalen. Naar Texel in de Amerikaanse slee van dokter Hirschler, de flat
barstens vol vogelkalenders, vogelfoto’s, vogeltijdschriften...
Nog altijd is voor mijn gevoel het Amsterdamse Bos niet van Amsterdam. Het is voor eeuwig het Bos
van Mejuffrouw van Drooge.

Mark Kuiper
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Theo van Lent

M

ij staat nog het beeld voor ogen van mejuffrouw van Drooge die, zo leek het, altijd statig door het
Amsterdamse Bos fietste als je daar zelf was. En ik was er zeer vaak.
Zij leerde mij het verschil tussen het Goud- en het Vuurgoudhaantje toen ik haar eens tegen kwam toen
zij vogels bekeek. Ik vroeg haar waar ze naar stond te kijken. Ongevraagd duwde ze mij haar kijker in de
hand en wees op een groepje vogels waartussen deze twee soorten aanwezig waren. Ze ging er meteen
vanuit dat ik een vogelaar in de dop was.
Martin Melchers

I

k kan me als beginnend vogelaartje nog herinneren hoe zij bij het begin van excursies van de ‘Stichting
Vrienden van het Amsterdamse Bos’ stencils uitdeelde aan kennelijk belangrijke personen met daarop de
laatste interessante waarnemingen.
Piet Brander was vanaf het begin haar grote voorbeeld door het enthousiasme dat hij uitstraalde. Door
hem leerde zij de vogels op naam te brengen.
Zij stond aan de wieg van de ‘Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos’ en nadien zat ze in het centrum van
alle activiteiten van vogelend Amsterdam in de jaren zestig en zeventig.
Vooral in de begintijd waakte zij erover dat de gepubliceerde waarnemingen de toets van de landelijke
kritiek konden doorstaan. Bij twijfelgevallen vertrouwde zij altijd op het oordeel van mensen als Brander,
Swart en Frieswijk. Heel wat waarnemingslijsten zijn door haar handen gegaan en uit haar typemachine
gerold; volgens een telling van Ad Hartog heeft zij zo’n 2300 pagina’s aan gepubliceerd typewerk geproduceerd.
Je kon ook niet zo maar lid worden van de vogelwerkgroep; eerst werd je aspirantlid en na voldoende
gebleken kennis van de vogels en hun geluiden, mocht je een volwaardig lid worden. En eerst maar een
tijdje meelopen met de excursies van de ‘Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos’!
Bien kon ook ‘streng’ zijn, en zij liep zeker niet mee met de waan van de dag.
Met de Amsterdamse KNNV leefde zij ook intens mee, en bij het 100-jarig bestaan heeft zij de publicatie
van het jubileumboek ‘De Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam’ in 2001 financieel mede mogelijk
gemaakt.

Ed Veling uit zijn toespraak bij haar crematie, Westgaarde 13 juli 2006
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Vogelstudie, een heerlijke hobby voor jong en oud
Bien van Drooge

I

n mei 1980 werd Bien van Drooge voor
een interview gevraagd door het blad
Margriet. Maar Mej. van Drooge was niet
enthousiast over de stijl van de interviews:
“IK verkeer met mijn hobby geenszins
in moeilijke omstandigheden en MIJN
ervaringen zijn verre van alleenstaand.
Als IK dus een boodschap wil doorgeven
over mijn hobby, dan is er geen enkele
noodzaak voor zo’n persoonlijk verhaal,
met tot in den treure “ik … ik … ik … . “ Zoals
ik je zei heb ik daarom persoonlijk iets op
schrift gezet in een voor mij aanvaardbare
stijl.”
Het door haar meegezonden manuscript
werd echter niet geplaatst in Margriet.
Omdat de redactie van De Gierzwaluw
graag nog een niet eerder gepubliceerde
tekst van Bien van Drooge wilde plaatsen in
dit nummer, hebben we hiervoor gekozen.

FOTO: WOLKENRIDDER, 16 september 1967 / KLM

I

n 1964 nam ik als 13-jarig jongetje deel aan de vogelexcursies in het Amsterdamse Bos. Juffrouw van
Drooge (ik zou haar toen ook nooit Bien genoemd hebben!) was altijd enthousiast en leende haar kijker
aan een nog-geen-kijker-hebbende scholier. In 1965 had ik wel een kijker en zag ik tijdens een avondexcursie de jonge Bosuilen achter de tribune. Grootse momenten.
De avondexcursies in het voorjaar waren onvergetelijk. En nadat de grote groep was weggegaan ging een
klein clubje met boswachter Metzger mee om een nest van een Ransuil te zien. De vogel vloog als silhouet
boven ons. En dan dat zwaailicht bij de heuvel voor Schiphol. Op 25 oktober 1964 zag ik tijdens een excursie mijn eerste Klapekster vanaf het excursiepad. Mijn eerste Boomvalk, mijn eerste Bosrietzanger, het
begon allemaal in het Amsterdamse Bos en zonder die excursies zou ik nooit zo goed hebben leren kijken.

Bien van Drooge op het kantoor van KLM

V

ogels bestuderen in het open veld, met een deftig woord genoemd “veldornithologie”, men
kan er alle kanten mee uit, figuurlijk en letterlijk. Vogelrijke gebieden bezoeken, zoals die over
de hele wereld te vinden zijn, maar nodig zijn die verre reizen niet. Nederland, zo klein als het is,
is byzonder rijk aan vogels. Er zijn exclusieve gebieden, internationaal bekend en bezocht, als het
Naardermeer, de Flevopolders, in het Noorden het Louwersmeer en de Waddeneilanden, in het
Zuid Westen de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, om er maar een aantal uit te pikken. Is dit
nog te ver en te onbereikbaar voor mensen zonder gemotoriseerd vervoer ? Dan maar dichter bij
huis blijven, te voet of op de fiets. Vogels wonen er ook in onze stadsparken, ja zelfs steeds meer
in onze z.g. “tuinsteden”.
Wat de leeftijd betreft: jong beginnen is een groot voordeel. Men verplaatst zich gemakkelijk,
het gezichtsvermogen, gehoor en geheugen zijn optimaal: ideaal om al vogelend ouder en oud
te worden. Op vogels raakt men nooit uitgekeken, nooit uitgestudeerd, en zo kan iemand die niet
meer zo mobiel is toch ook nog aardig aan zijn trekken komen.
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Hoe verwerft men vogelkennis ? De laatste jaren staan daarvoor alle mogelijke hulpmiddelen en
instanties ter beschikking. Heel wat anders was dat zo’n 50 jaar geleden. Wél werd al op 1 januari
1899 de “Vereniging tot Bescherming van Vogels”, alias “Vogelbescherming” opgericht, maar
het duurde nog tientallen jaren alvorens er (papieren) vogelgidsen verschenen met duidelijke
omschrijvingen en goede illustraties. DE doorbraak op dit gebied kwam er in 1954, toen bij Elsevier
de eerste “Vogelgids” verscheen, een in het Nederlands vertaalde én voor Nederland bewerkte
uitgave van de Engelse “Field guide to the birds of Britain and Europe”. Op zijn beurt was deze
voorafgegaan door een veldgids van dezelfde opzet in Amerika.
Zo’n vijftig jaar geleden beschikte ook slechts een enkeling nog maar over een veldkijker, meestal
een relikwie uit de oorlog. Tegenwoordig, vooral sedert de Japanse kijkers op de markt kwamen,
die zoveel minder prijzig zijn dan die van Duits fabrikaat, ziet men geen vogelaar meer in het veld
zonder een dergelijk attribuut.
Klein was in die tijd ook nog het aantal experts, die er toe in staat waren en er liefhebberij in
hadden om hun vogelkennis aan anderen over te dragen. Momenteel zijn er vermoedelijk weinig
plaatsen in Nederland, waar men zich niet bij de één of andere Vereniging, Stichting of Groep
kan aansluiten om onder leiding de toch altijd nog moeilijke eerste stappen te doen. In de éne
plaats is dit een Vogelwacht, in een andere een Vogelwerkgroep, elders een afdeling van de KNNV
(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) of IVN (Instituut voor Natuurbescher
mingseducatie), terwijl men over het hele land afdelingen aantreft van de Jeugdbonden voor
Natuurstudie.
Enige persoonlijke herinneringen ? Opgroeiend in Dordrecht werd ik al vroeg wekelijks
geconfronteerd met de prachtige waterrijke omgeving. Gemotoriseerde pleziervaart bestond er
nog practisch niet, en in alle rust verkenden we roeiend de omgeving, ons aanpassend aan het
getij. Elke zondag was er wel een tocht te maken met uitsluitend stroom mee, desnoods bij z.g.
“dood tij”, de periode dat eb veranderde in vloed of omgekeerd. De éne keer ging het via de Dordtse
Kil naar het brede Hollands Diep, een andere keer door de intieme watertjes van de Dordtse
Biesbos, waar het niet zo eenvoudig roeien was tussen de grienden door, wilgenbosjes die bij
hoog water onderliepen, terwijl de sloten die er doorheen liepen bij eb dan weer droog vielen. Een
wonderlijk mooi, heerlijk geurend, betoverend landschap, dat helaas dáár al ten gronde ging door
mensenhand. Een beetje kan men de sfeer nog proeven als men een tocht maakt door wat er nog
over is van de Brabantse Biesbos.
Zoveel vogelkennis deed ik in die jaren eigenlijk nog niet eens op. Ik herinner mij een naburige
aalscholverkolonie, en de zang van de karekieten.
Na een tussenperiode van geheel anders gerichte hobbies, kreeg de natuur mij weer volop in zijn
greep na de tweede wereldoorlog. Wonend in Amsterdam Zuid, werkend op Schiphol, doorkruiste
ik elke dag (toen nog inclusief de zaterdag) op de fiets het Amsterdamse Bos, dat zich in het
noordelijk deel begon te herstellen van de bezetting in oorlogsjaren. Het zuidelijk deel bevond
zich ten dele nog in het stadium van “Boschplan”, een betiteling die bij vele Amsterdammers nog
steeds - ten onrechte - wordt gebruikt voor het thans echt wel volwassen Amsterdamse Bos. Deze
dagelijkse fietstochten hield ik overigens, zoveel mogelijk het hele jaar door, vol tot ik in 1968 de
KLM-dienst als gepensionneerde vaarwel zei.
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Een wonderlijke gedachte, hoe ik die eerste jaren nog “zorgeloos” het Bos doorkruiste, zonder
veel anders te zien dan bomen, struiken, gras en een nog weinig gevarieerde kruidlaag; zonder
iets anders te noren dan overkoersende vliegtuigen.
Daarin kwam rigoureus verandering toen ik begon deel te nemen aan excursies, als eerste met
de KLM-excursievereniging, later voornamelijk onder auspiciën van de Stichting “Vrienden van
het Amsterdamse Bos”. Van de toenmalige excursieleider, boswachter P.W. Brander, leerde ik niet
alleen goed kijken, maar vooral ook goed luisteren. Meestal hoort men een vogel veel eerder dan
men hem te zien krijgt. In de bossen zitten ze dikwijls verborgen, of ze vliegen van tak naar tak,
zo snel dat alleen iemand met een uitstekend gezichtsvermogen in staat is in die korte tijd van
zichtbaarheid de kenmerken waar te nemen. Of ze vliegen over, al dan niet snel, a1 dan niet op
grote hoogte. Een vogelaar die de geluiden kent en er op attent is, zal dan ook steeds met een
aanmerkelijk grotere lijst van waargenomen soorten huiswaarts keren van een vogelexcursie,
dan iemand die het uitsluitend van zien moet hebben. Wil men meewerken aan wetenschappelijk
onderzoek, bijv. het inventariseren of vaststellen van de broedvogelbevolking van een bepaald
gebied, dan is kennis van de vogelzang een “must”.
Nog een voordeel van vogelstudie, in deze byzonder jachtige tijd: men moet er de tijd voor
nemen.
Ook behoeft men er geen bioloog voor te zijn. Geen enkel diploma is nodig, geleidelijk aan
vergaart een ieder zijn kennis, bouwt die op, breidt die uit. Mede als gevolg hiervan verenigt de
veldornithologie mensen van alle leeftijden en van de meest uiteenlopende “pluimage”. M.a.w.
men komt in contact met een zeer grote verscheidenheid van mensen, samengebracht door hun
gemeenschappelijke hobby: vogels waarnemen in al hun doen en laten.
De contacten in het Amsterdamse Bos leidden in mijn geval tot medewerking aan de
heroprichting van de KNNV Vogelwerkgroep, en aan de publicatie van “De Vogelwereld van het
Amsterdamse Bos”, een z.g. Avifauna, waarin werden opgesomd en besproken alle in dit gebied
waargenomen soorten, bij de verschijning in 1968 226 in getal, een niet gering aantal voor zo’n
door mensenhand uit de grond gestampt bos: pas in 1936 werd in het oorspronkelijk weidegebied
het eerste boompje gep1ant!
Na het lidmaatschap van de Vogelwerk groep volgde die van het in die tijd opgerichte IVN
(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) en de opleiding tot natuurgids. Zeker, alleen
vogelkennis was daarvoor niet voldoende, maar ook voor het waarnemen en determineren
van vogels is al een behoorlijke kennis van de flora (bomen, struiken, kruiden) en zeker van
landschapstypen noodzakelijk. Niet alleen is het prettig om te weten wat een berk is, als iemand
je wijst op “die vogel daar boven in die berk”. De kennis van elzen is een voordeel, als je weet dat
sijsjes zich graag te goed doen aan het zaad daarvan.
Als je een vogel ziet op een weiland, is daardoor de keuze al beperkt t.a.v. de soort waartoe deze
kan behoren. Idem als de vogel zich in een moerasgebied bevindt, balancerend op een rietstengel.
In het byzonder in de broedtijd heeft iedere vogelsoort zijn eigen “biotoop”: een terreintype
waarin zij zich kunnen voortbewegen, waarin zij hun nest kunnen bouwen en hun jongen
grootbrengen; waarin voldoende voedsel aanwezig is, althans binnen een voor hen aanvaardbare
nabijheid.
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Het gevolg is ook, dat wanneer de mens ingrijpt en terreinen verandert, ook de vogelbevolking
reageert. Nederland “stampt”, vooral in de randstad Holland, tuinsteden uit de grond.
Oorspronkelijk weidegebied, met de bijbehorende bevolking van weidevogels, wordt ondergespoten
met zand. De kluut, de kleine plevier, verschijnen er als broedvogel; de lepelaars komen er vissen
in de slootjes. Grote groepen wulpen komen er overnachten. Zo maakte ik als persoonlijke ervaring
mee in de periode vóór tuinstad Buitenveldert, aan de Zuidrand van Amsterdam, werd bebouwd. In
kort tijdbestek betekende dit dan weer het einde van het onderdak voor genoemde vogelsoorten.
Toen geriefden we weer een andere vogelsoort: de zwarte roodstaart, van huis uit een rotsbewoner,
die in plaats daarvan de stenen gevaartes als het VU-ziekenhuis en het NMB-bankgebouw voor lief
nam. Ook met wat lagere bouwsels neemt hij wel genoegen, en zo zingt hij nu nog zijn lied vanuit
de top van een antennemast op het kantongerecht.
Zeer veel vogels werden aangetrokken door onze Flevopolders, Al jaren lang is dit gebied het
eldorado voor de veldornitholoog, die steeds weer voor verrassingen komt te staan. Soorten,
die nog nooit in Nederland gebroed hadden, vestigden zich er; zo af en toe zweeft er een grote
uitheemse roofvogel boven.
Helaas, niet ten gerieve van de vogels werden grote delen van de voormalige Zuiderzee ingepolderd
en drooggemalen. Er verschijnen steden, er verschijnen recreatieterreinen. Voor de vogels is deze
oase gedoemd om te verdwijnen. Ja, een klein deel is bestemd tot “natuurgebied”, veel te klein om
ook maar een aannemelijk deel van de huidige vogelbevolking te huisvesten.
Zo staan in heel Nederland, meer dan elders ter wereld, mens en natuur tegenover elkaar. U kunt
het regelmatig in de kranten lezen. Het is een vrijwel [on-; red.] oplosbaar probleem om iedereen
naar wens te bedienen. Vooral de  recreatie, die in de afgelopen jaren ontstellend toeneemt, spreidt
zich als een inktvlek uit, eist wegen, kampeerterreinen, meren om te bevaren en oevers om aan te
leggen. En toch zijn juist deze recreanten allerminst gebaat bij verlies van natuur. Zonder natuur
verliest veel recreatie zijn aantrekkelijkheid.
Om tenslotte daarom nog even terug te komen op bovengenoemd IVN. Deze instelling verenigt
een groep natuurliefhebbers, die niet in eerste instantie uit zijn op het genoegen van eigen
waarneming, maar vóór alles op overdracht daarvan op een zo groot mogelijk publiek, in de hoop
interesse te wekken op brede schaal voor het belang, ja zelfs de bittere noodzaak van behoud van
natuur en milieu. Kijk rond, bewonder en verwonder U met hen over het natuurgebeuren. En steun
de Verenigingen die zich hiervoor ten bate van het hele Nederlandse volk inzetten.
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